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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΩ ΓΙΚ Α ΤΙΝ Α  ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Κ Α 
Τ Α  ΤΟΓΣ ΧΡΟΝΟΓΣ ΤΗΣ ΔΟΓΛΕΙΑΣ 357
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ Π ΡΩΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ TOT ΤΡΙΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ 360



X

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ
ΟΛΙΓΑ ΤΙΝ Α  ΠΕΡΙ ΤΟΓ ΚΓΒΕΡΝΗΤΟΓ ΙΩΑΝΝΟΓ ΚΑΠ Ο- 
ΔΙΣΤΡ ΙΟ Γ
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Τ Α  ΓΠ Ο  ΤΟΓ ΚΓΒΕΡΝΗΤΟΓ Κ Α ΙΙΟ ΔΙΣΤΡΙΟ Γ ΛΗΦΘΕΝΤΑ 
ΓΠ ΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΑ
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟ Τ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΡΙΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΤΙΝ Α  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Κ Α ΤΑ  ΤΗΝ 
Μ ΕΤΑΚ ΑΠ ΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ Ν  ΠΕΡΙΟΔΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙ- 
ΣΕΩΣ ΤΟΓ ΝΟΜΟΓ 602/1914 «1ΙΕΡΙ ΣΓΝΕΤΛΙΡΙΣΜ ΩΝ» 
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΡΙΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΜΕΡΟΧ ΤΕ ΤΑ Ρ ΤΟ Ι

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡ- 
ΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602/1915 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ

Α Ι ΠΗΓΑΙΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΓ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΓΦΙΣΤΑΜΕ- 
ΝΟΓ ΣΓΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟΓ ΠΝΕΓΜΑΤΟΣ, Α Π Ο  ΤΗΣ ΑΙΙΕΛΕΓ- 
ΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕ ΩΣ ΤΟΓ ΝΟ
ΜΟΓ 602/1915

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΟ ΠΝΕΓΜΛ ΤΗΣ ΣΓΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π ΑΡ’ ΗΜΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΓ 
ΝΟΜΟΓ 602
§ 1 .  Συνεταιρικαί μορφα'ι έν τη γεωργία κατά τούς χρόνους της 

δουλείας
§ 2 .  Αί μετά τήν άπελευθέρωσιν της χώρας εκδηλώσεις συνεται

ρικής δράσεως
§ 3 .  Συνεταιρικά έθιμα ίσχύσαντα παλαιόθεν εν Έλλάδι 
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ Π ΡΩΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ
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396
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403
418
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XI

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΤΤΕΡΑ
Η Κ ΙΝ Η ΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ
ΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠ Ο  ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΓ 
ΝΟΜΟΓ 602 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΓΣΕΩ Σ ΤΗΣ ΑΤΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ
§ Λ , .  Ό  νόμος 602/1914 ώς αφετηρία τής οργανωμένης συνε

ταιριστικής κινήσεως έν Έλλάδι 
§ £>- Κρατικά μέτρα ληφθέντα διά τήν προώθησιν τής άγροτοσυ- 

νεταιρικής κινήσεως, άπό τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602 
μέχρι τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε.

§ 6 .  Ή  Εθνική Τράπεζα καί ή άγροτική πίστις άπό τοΰ έτους 
1915 μέχρι τής ίδρύσεο)ς τής Α.Τ.Ε.

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟ Υ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
Η Σ ΓΣ Τ Α Σ ΙΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α Π Ο  ΤΗΣ I- 
ΣΧΓΟΣ ΤΟΓ ΝΟΜΟΓ 602 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΓΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΕ 

(1929)
§ Τ .  Ή  σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών, μεταξύ τών έτών 

1915 - 1922
§ 8. Ή  πορεία τής συστάσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, μετα

ξύ τών έτών 1923 - 1929 
Άνασκόπησις τής γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως, άπό τής ψηφί
σεως τοΰ νόμου 602/1914 μέχρι τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε.
§ 1* . Ή  σύστασις Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άπό τής 

ισχύος τοΰ νόμου 602 μέχρι τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε.
(1929)

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΤΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΓΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ  Κ ΙΝ Η ΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Α Π Ο  
ΤΗΣ ΙΔΡΓΣΕΩ Σ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. (1929) ΜΕΧΡΙ ΤΟΓ Β ' ΠΑΓ- 
ΚΟΣΜΙΟΓ ΠΟΑΕΜΟΓ (1940)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠ ΕΖΑ ΚΑΙ Η ΓΙΙΕΡ ΤΩΝ ΣΓΝ ΕΤΑΙΡΙ- 
ΣΜΩΝ ΔΡΑ ΣΙΣ ΑΓΤΗΣ Α ΙΙΟ  ΤΗΣ ΣΓΣΤΑ ΣΕ Ω Σ ΤΗΣ ΜΕ
ΧΡΙ ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ 1940
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425
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§ ΙΟ. Στοιχεία τινα άφορώντα τήν σύστασιν τής Α.Τ.Ε. καί 
τήν ύπ’ αύτής χρηματοδότησιν τής έλληνικής γεωργίας

XII

καί τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 451
§ 1 1 .  Κρίσεις τινές περί τής Α.Τ.Ε. καί τοΰ έργου της 460
§ 1 ^ .  Νομοθετικά τινα μέτρα ληφθέντα ύπέρ τών Γεωργικών

Συνεταιρισμών, άπό τής συστάσεως τής Α-Τ.Ε. μέχρι τοΰ 
έτους 1940 461

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΤΣ 463

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΓΣΤΑ ΣΕ Ω Σ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
Α Π Ο  ΤΗΣ ΙΔΡΓΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ 1939 
§ 1 3 .  Ό  κατ’ ετος ύφιστάμενος αριθμός Γεωργικών Συνεται

ρισμών
§ 1 ^ 4 . Είδικώτερα συμπεράσματα έκ τής πο,ρείας ίδρύσεως Γε

ωργικών Συνεταιρισμών, άπό τής συστάσεως τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης Ελλάδος μέχρι τοΰ έτους 1939 

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ Π Ε Μ Π Τ Ο Υ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΓΣΤΑ ΣΕ Ω Σ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥ
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΩΝ Α Π Ο  ΤΟΓ ΕΤΟΓΣ ΛΕΙΤΟΓΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΕ
(1930) ΜΕΧΡΙ ΤΟΓ Β ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΓ ΠΟΛΕΜΟΓ. Η ΔΡΑ- 

Σ ΙΣ  ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
§ 1 2 5 .  Ή  σύστασις Ένώσεοίν Γεωργικών Συνεταιρισμών άπό 

τοΰ έτους 1930 μέχρι τοΰ έτους 1937 
§ 1 C » .  Ή  προϊοΰσα ίσχυροποίησις τών Ένώσεων Γεωργικών 

Συνεταιρισμών, μεταξύ τών έτών 1929 - 1939 
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΤΕΤΑΡΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΜΕΡΟϊ ΠΕΜΠΤΟ\

ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1952. Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 1945-1952 487

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Ο Β ' ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Α Ι Ε Π ΙΠ Τ Ω Σ Ε ΙΣ  
ΤΟ Γ Ε Π Ι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 487

477

477

478 
484
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467

473
476



XIII

§ X . Είσαγωγικαί τινες παρατηρήσεις 
§ Αι έκ του πολέμου ύλικα'ι ζημίαι τής Ελλάδος
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΙΙΡΩ ΤΟ Τ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ Π Ε Μ Π ΊΌ Τ  ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ
ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΤΙΝ Α  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑΝ Κ Α ΤΑ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1945 - 1952 
§ 3 .  Ή  χρηματοδότησις τοΰ τομέως τής γεωργίας, μεταξύ τών 

έτών 1945 - 1952 
§ 4L. Στοιχεία τινά τής έλληνικής γεω,ργίας καί του πληθυσμού 
§ £5. Έξελίξε ις τινες τής έλληνικής γεωργίας 
ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΙΙΕ Μ Π ΊΌ Τ  ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Η ΚΙΝ Η ΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Κ Α ΤΑ  
ΤΗΝ ΟΚΤΑΕΤΙΑΝ 1945 - 1952. ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΤΙΝ Α  ΑΦΟΡΩΝ- 
Τ Α  ΤΗΝ ΓΠ Ο ΤΗΣ Α.Τ-Ε. ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 
Είσαγωγικαΐ παρατηρήσεις
§ β. Ή  κατ’ ετος σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών, μεταξύ 

τών έτών 1945 - 1952 
§ 1 .  Ή  κίνησις τών δευτεροβαθμίων συνεταιρικών οργανώσεων 

και ή ί'δρυσις κοινοπραξιών, μεταξύ τών έτών 1945 - 1952 
§ 8. Οί ύπό τής Α.Τ.Ε. δανειοδοτηθέντες άγρόται καί τά ύπ’ 

αύτής χορηγηθέντα ποσά πρός συνεταιρικάς όργανώσεις διά 
προμηθευτικάς έργασίας, μεταξύ τών έτών 1945 - 1952 

ΣΗ Μ ΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ Π Ε Μ Π Τ Ο Υ  ΜΕΡΟΤΣ

ΜΕΡΟΪ ΕΚΤΟΛί

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕ
ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952-1961. Η 
ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕ
ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Η Κ Α ΤΑ  ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952 - 1961 ΙΔ Ρ ΪΣ ΙΣ  ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΜΩΝ. ΟΙ ΝΟΜΩ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ
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XIV

§  1 .  Ή  πορεία τής συνεταιρικής κινήσεως, κατά τήν δεκαετίαν 
1952 - 1961

§ ί£ ·  Ή  έποπτική δραστηριότης τής Α.Τ.Ε. έπί τής λειτουργίας 
τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 

§ 3 .  Ή  κίνησις τών Ένώσεων καί Κοινοπραξιών 
ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ Π ΡΩ ΤΟ Τ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ TO T ΕΚΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ
ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΑ  ΤΙΝ Α  Τ Α  Ο ΙΙΟ ΙΑ  ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑ Ρ 
ΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΣΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΑ
§ ^4. Ή  κίνησις τών άπό κοινού προμηθειών καί πωλήσεων τών 

πρωτοβαθμίων συνεταιρικών δργανώσεων, μεταξύ τών 
ετών 1958 - 1961 

■§ Ενδεικτικά στοιχεία τής προϊούσης αύξήσεως τών δρα
στηριοτήτων τών Κεντρικών Συνεται,ρικών ’Οργανώσεων 
καί τών Κοινοπραξιών 

§  Ο .  Ή  Γδρυσις γεωργικών βιομηχανιών ύπό Συνεταιρισμών καί 
αί ύπ’ αύτών έπεξεργασθεΐσαι ποσότητες προϊόντων 

§ Ύ .  Συνέπειαι τινές τής αύξούσης επιχειρηματικής δραστηριό
τατος τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 

ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΤΟΤ ΕΚΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Η ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ ΑΙ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Λ-Τ.Ε. Κ Α
Τ Α  ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952 - 1961
§ 8 .  Ή  κίνησις καί τά ποσά τών έπί μέρους καί συνολικών 

χορηγήσεων
§ 9. Ή  κίνησις τών καταθέσεων παρά τή Α.Τ.Ε. καί τό ΰψος 

τών άπασχοληθέντων κεφαλαίων αύτής είς τήν γεωργίαν 
§ ΙΟ. Ή  έξέλιξις τοΰ ύψους τών έπιτοκίων τών ύπό τής Α.Τ.Ε.

χορηγηθέντων δανείων, μεταξύ τών έτών 1949 - 1961 
§ 11 . Ή  καθυστέ,ρησις τής συνεταιρικής έκπαιδεύσεως έν 

Έλλάδι καί ή συναφής ύποτονική δράσις τοΰ Κράτους 
καί τής Α.Τ.Ε.
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Λ ΙΓ Α  Λ Ο Γ ΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Γ ΙΑ  ΤΗΝ Μ ΕΛΕΤΗ

Τό θέμα αύτής τής Μελέτης προκηρύχθηκε ώς βραβείο τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών μέ άθλαθέτη τήν ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος, μέ 
τήν εύκαιρία τής επετείου τών 150 χρόνων άπό τήν Επανάσταση του 
18211. Ό  τίτλος της είναι: «Τό πνεΰμα τής συνεργασίας είς τόν οικο
νομικόν τομέα έν 'Ελλάδι κατά τάς παραμονάς τής Ελληνικής Έ πα
ναστάσεως τοΰ 1821. Συμβολή τοΰ πνεύματος αύτοΰ εις τήν έπιτυχίαν 
τοΰ Άγώνος. Προσπάθειαι και πηγαϊαι έφαρμογαι συνεταιριστικής όρ
γανώσεως τοΰ νόμου 602/1915 «περί συνεταιρισμών».

Ή  προσπάθειά μας για τό γράψιμό της άρχισε μετά τήν απόλυσή 
μας, τό 1970, άπό τό στρατόπεδο «Παρθένι» τής Λέρου Kai κράτησε μέ
χρι τόν Μάρτη τοΰ 1973, οπότε τήν καταθέσαμε στήν Ακαδημία Α θη
νών, χωρίς όνομα, μέ τήν ένδειξη: «Ό  συνεταιρισμός και ή παιδεία εί
ναι δυό μορφές τής ίδιας ίδέας, είναι δυο φτεροΰγες γιά τήν ίδια πτή
ση, τήν πτήση πρός τήν άνθρώπινη πρόοδο».

Τόν Δεκέμ)βριο τοΰ 1973, ή Ακαδημία! Αθηνών μας άπένειμε τόν 
’Έπαινο μέ τό χρηματικό έ'παθλσ τών 40.000 δρχ.

Τό σχετικό Απόσπασμά της &χει ώς εξής:

«Απόσπασμα
τής έκθέσεως τής συνταχθείσης ύπό τοΰ Άναπληρωτοΰ Γενικοΰ Γραμ- 
ματέως κ. Ίωάννου Χαραμή και άναγνωσθείσης, ύπ’ αύτοΰ έν τή Πα
νηγυρική Συνεδρία τής Ακαδημίας τής 28ης Δεκεμβρίου 1973 περί 
τών άπονεμομένων μεταλλίων, βραβείων και έπαίνων.

Μετά πρότασιν τής Τάξεως τών ’Ηθικών και τών Πολιτικών Επι
στημών και άπόφασιν τής Όλομελείας, άπονέμεταί:

’Έπαινος είς ,τόν κ. Παναγιώτην Παπαγαρυφάλλου μετά χρήμα-



τικοΰ επάθλου δρχ. 40.000, έκ της άθλοθεσίας της ’Αγροτικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, διά τήν ύποβληθεϊσαν ύπ’ αύτοΰ ανέκδοτον εργασί
αν, δι’ ής ό συγγραφεύς διεξεδίκησε τό προκηρυχθέν βραβεϊον διά τήν 
συγγραφήν μελέτης περί του πνεύματος τής συνεργασίας είς τόν οικο
νομικόν τομέα έν Έλλάδι κατά τάς παραμονής τής Έλληνικής Έπα
ναστάσεως, τής συμβολής τοΰ πνεύματος αύτοΰ είς τήν έπιτυχίαν τοΰ 
Ά γώνος και τών προσπαθειών και πηγαίων εφαρμογών συνεταιριστι
κής όργανώσεως πρό τοΰ Νόμου 602/1915 περί Συνεταιρισμών.

Ή  ύποβληθεΐσα εργασία είνατ προϊόν μόχθου μεγάλου.

’Ακριβές απόσπασμα 
Έ ν ’Αθήναις τή 2δη Δεκεμβρίου 1973

Ό  ’Αναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΜΗΣ»

Μοχθήσαμε περισσότερο άπό δυό χρόνια, και κάτω άπό πολύ δύ
σκολες συνθήκες ζωής, νά άνταποκρτθοΰμε και στις απαιτήσεις τοΰ θέ
ματος, και στις απαιτήσεις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Τό έάν και κατά πόσο μπορέσαμε νά άνταποκριθοΰμε σ’ αύτές τις 
απαιτήσεις θά τό κρίνει τώρα και ό αναγνώστης, μιά και ή έργασία μας 
βλέπει τό φώς τής δημοσιάτητος μέ τις δικές μας και πάλι στερήσεις,

Τό Κράτος και τά άρμόδια 'Ιδρύματα δέν θέλησαν νά άκούσουν 
τις έκκλήσεις μας γιά τήν έκδοσή της, χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι αύ- 
τοί πού άρνήθηκαν τήν έλαχίστη έστω βοήθεια στήν προσπάθειά μας 
αύτή, δέν θά βροΰν νά πσϋν ώραΐα και ήχηρά λόγια στις γιορτές τοΰ 
μεγάλου ’21...

’Εκείνο πού θά θέλαμε νά σημειώσουμε έδώ είναι οι εύχαριστίες 
μας στον τακτικό Καθηγητή τής Πολιτικής Οίκονομίας στήν ’Ανωτάτη 
Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών κ. Γεώργιον Πασιόκαν, ό όποιος στούς χα
λεπούς καιρούς τής δικτατορίας μας συμπαραστάθηκε ήθικά σ’ αύτή 
μας τήν προσπάθεια, ή όποία — δέν θά ήταν υπερβολή νά τό ποΰμε — 
ίσως νά μην ήταν δυνατόν νά έπιχετρηθεϊ χωρίς τήν δική του συμπα
ράσταση.

Επίσης, εύχαριστίες πολλές οφείλονται και στήν αδελφή μου ’Ε
λευθερία, ή όποία άγόγγυστα συμμερίστηκε αύτή μου τήν προσπάθεια 
και έδωσε άπλόχερα τήν ήθική και ύλική συμπαράστασή της.

'Ό σο γιά τήν έργασία μας, εκείνο πού θά θέλαμε νά ύπογραμμί- 
σουμε είναι τοΰτο:



"Οπως οι "Ελληνες ενωμένοι και συνεργαζόμενοι μπόρεσαν νά 
δημιουργήσουν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις για τήν έναρξη τοΰ Με
γάλου Ά γώ να  —  και Ιδιαίτερα τούς ναυτικούς συνεταιρισμούς πού ύ- 
πήρξαν ή σπονδυλική, στήλη τού πολεμικού ναυτικοΰ — έτσι και τώρα, 
δπως καί τότε, επιβάλλεται νά βαδίσουν χέρι μέ χέρι γιά τήν άπόκρου- 
ση τών επιθετικών και κατακτητικών ενεργειών τών Τούρκων μιλιταρι- 
οτών και τών προστατών τους.

’Ά ν  ή έργασία μας αύτή συντελέοει, έστω και έλάχιστα, στήν οι
κοδόμηση αύτής τής Ε θ ν ι κ ή ς  Έ  ν ό τ η τ ο ς, τότε, μποροΰμε 
νά ποΰμε δτι πέτυχε τόν σκοπό της και μάλιστα τόσο πιο πολύ, δοο ό 
συνεταιρισμός θά κερδίζει περισσότερο έδαφος και θά εδραιώνεται μέ
σα στόν έθνικοκοινωνικό μας κορμό.

"Ομως πρέπει νά σημειώσουμε εδώ δτι δύο χρόνια μετά τήν αποκα
τάσταση τής δημοκρατίας στόν τόπο μας, ή πολυπόθητη και εθνικά άναγ- 
καίαι Εθνική Ενότητα δέν οίκοδομεϊται, ουτε στό βαθμό πού τό νέο μας 
Σύνταγμα επιβάλλει τήν ισότητα τών Ελλήνων ένώπιον τών νόμωινι.

Και δέν μποροΰμε έδώ νά μη σημειώσουμε τήν αντίφαση, μεταξύ 
λόγων και έργων, τών φορέων τής κρατικής εξουσίας. Διακηρύσσουν 
καθημερινά τήν ανάγκη τής Εθνικής Ένότητος, άλλά στήν πράξη τήν 
ύπσνσμεύουν οι ίδιοι, γιατί επιμένουν νά αποκλείουν άπό τό δικαίωμα 
τής εργασίας δσους πολίτες θεωροΰν δτι δέν συμφωνοΰν μέ τις δικές 
τους πολιτικές καί κοσμοθεωρητικές άπόψεις.

Ό  συγγραφέας αύτών τών γραμμών περιορίζεται γιά «τοΰ λόγου τό 
αληθές» μόνο στήν προσωπική του περίπτωση.

Καιρός λοιπόν ν ’ αντιμετωπίσουν μέ πιο καθαρό μάτι τό πατριω
τικό τους χρέος γιά τήι σφυρηλάτηση τής π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  Ε θ ν ι 
κ ή ς  . Ε ν ό τ η τ ο ς ,  ή όποία προϋποθέτει καί άνάλογη μεταχείριση 
τών πολιτών.

Π.Λ.Π.
Αθήνα, Αύγουστος 1976.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μετά ιδιαιτέρας χαράς καί ίκανοποιήσεως προλογίζω τό άνά χεϊρας, 
βραβευθέν ύπό της Ακαδημίας "Αθηνών, έργον τον Διδάκτορος καί Έπι- 
μελητοϋ της Παντείου ’Ανώτατης Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών κ. Πα- 
ναγιώτου ΙΙαπαγαρνφάλ.λου, Ή  μακρά και συστηματική ένασχόλησις του 
νέου έπιστήμονος με τά προδλ,ήματα της Αύτοδιοικήσεως και τον Συνεργατι
σμόν κατέστησαν πράγματι τοΰτον ικανόν νά χειριστή λίαν έπιτνχώς τό δύ
σκολων θέμα της οικονομικής συνεργασίας είς τήν χώραν μας, κατά τάς πα- 
ραμονάς της Έπαναστάσεως τοΰ 1821.

Ό  σνγγραφεύς, έν τη επεξεργασία τοΰ θέματος, καταδεικνύει δτι ή συ
νεργασία μεταξύ τών ανθρώπων δέν είναι μόνον ανάγκη κοινωνική και οι
κονομική, άλλά και ανάγκη τής 'ψυχής. 'Υπό τό πρίσμα αυτό έρεννώνται καί 
αναλύονται, μέ ιστορικήν πληρότητα καί επιστημονικήν μεθοδολογίαν, ή προ- 
σφορά καί ή όργάνωσις τών ναυτικών συνεταιρισμών τών ‘Ελλήνων, κατά 
τήν κρισιμωτάτην εκείνην περίοδον τής ιστορίας μας, ώς καί ή μετέπειτα 
έξέλιξις καί όργάνωσις τών γεωργικών συνεταιρισμών μέχρις τών ημερών 
ημών.

Άναμφιβόλως, ή μελέτη τού κ. Παναγιώτου Παπαγαρυφάλλου αποτε
λεί μίαν σύνθετον οικονομικήν, κοινωνικήν καί ιστορικήν ερευνάν καλώς θε- 
μελιωμένην είς άξιόλογον βιβλιογραφικόν υλικόν καί πληθώραν στατιστικών 
καί άλλων στοιχείων.

Κύριον δέ συμπέρασμα έκ τής άνά χεϊρας εργασίας, προκϋπτον άβιάστως 
καί τεκμηριούμενον έπαρκώς, είναι ότι τά μεγάλα επιτεύγματα τών Ελλή
νων πραγματοποιούνται όταν ούτοι συνεργάζονται άρμονικώς μεταξύ των 
καί απολαμβάνουν ίσοτίμως τούς καρπούς τού μόχθου των.

Ή  Σχολή έξέφρασεν ήδη είς τόν κ. Παν. Παπαγαρυφάλλου, πνευμα
τικόν τέκνον αύτής, τήν ευαρέσκειάν της, διά τήν φιλόπονον ερευνητικήν του 
έπίδοσιν.

Επιθυμώ καί εγώ προσωπικώς νά συγχαρώ τόν νέον ερευνητήν καί νά 
εύχηϋώ είς αντόν έπιτνχή περαιτέρω επιστημονικήν δράσιν.

Καθηγητής ΙΕΡΩΝΥΜ ΟΣ Π ΙΝ ΤΟ Σ  
ι Πρύτανις

Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολ. Επιστημών





ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επειδή ενδέχεται τό περιεχόμενον ώριομένων τμημάτων της παρού- 
Όης μελέτης, έκ πρώτης δψεως όρώμενον, νά ϋεωρηΰή ώς μή έχον άμεσον 
οχέσιν και συνάφειαν μέ τήν έρευναν τον υπό έξέτασιν δέματος, κρίνομεν 
Δναγκαΐον νά προβώμεν εις διευκρινιστικούς τινας παρατηρήσεις έπί τον 
αημείου τούτου, 'ίνα ουτω παρασχεΟή ό πυρήν τών σκέχρεών μας, δστις ώδή- 
γησε και εις τήν ένασχόλησίν μας, μετά τών έκ πρώτης δψεως άσχέτα)ν 
τούτων 'θεμάτων.

Κατά τήν ήμετέραν άποχριν, τά τμήματα ταΰτα ούχί μόνον συνδέονται 
διά συνεκτικών δεσμών πρός τό δλον πνεΰμα και τήν δομήν τής μελέτης, 
άλλά τελούν άμα πρός αυτήν έν άμέσω αλληλουχία και συνάφεια, δεδομένου 
οτι, ώς Ί)ά προκύιρη άπό τήν ερευνάν τών κατ ιδίων τμημάτων, ή πορεία τής 
Έπαναστάσεως έπηρεάσϋη σημαντικώς υπό τών εϊς αυτά έκτιΰεμένων 
γεγονότων.

Περαιτέρω, και λαμδανομένου ύπ διριν τοΰ γεγονότος, δτι ή προκει
μένη μελέτη λαμβάνει χώραν έπ5 ευκαιρία τής ΙδΟετηρίδος άπό τής Έ ϋνι- 
κής Παλιγγενεσίας, έϋεωρήσαμεν δτι δέν ήτο δυνατόν νά μή έγκύψα>μεν 
έκτενέστερον εις άξ ιολογωτάτας πτυχάς τοΰ 3Α γώ νος .

‘ Υπ" αυτήν τήν έννοιαν και πεπεισμένοι δτι ευρισκόμενα έντός τής 
ατμόσφαιρας όλ.οκΛήρου τής μελέτης, έϋ·εωρήσαμεν ώς έΰνικόν ημών χρέος 
τήν αναφοράν μας εϊς τό Μεσολόγγι και τά Ψαρά.

Έ ξ  άλλου, όρμώμενοι έκ τής διαπιστώσεως, δτι ή πορεία τής Έπανα- 
οτάσεως έπηρεάζετο και έκ τής έναντι αύτής δέσεως τών Μεγάλων Δυνά
μεων, προέβημεν καί εϊς την έξέτασιν τής έν προκειμένω δέσεως τούτων.

’Επίσης, προκειμένου νά καταδειχϋή ή είς τάς νήσους " Υδραν, Σπέ- 
τσας καί Ψαρά ένυπάρχουσα ακατασίγαστος ροπή πρός τήν έλευϋερίαν, 
πολύ πρό τής Έπαναστάσεως, ήσχολήΰημεν τόσον με τάς ύπ5 αύτών πρα- 
γιιατοποιηΰείσας πρό αύτής έξεγέρσεις, δσον καί μετά τών ύφισταμένων 
δεσμών τούτα)ν πρός τήν Φιλικήν Εταιρείαν.

Ιίαραλλήλως προέβημεν εις Ιδιαιτέραν έρευναν τοΰ χρόνου ένάρξεως 
τής ύπ’ αύτών έπαναστάσεως, άτε ύφισταμένης έν προκειμένω ποιας τίνος 
διαστάσεως χρονολογικής, μεταξύ τών ιστορικών συγγραφέων.
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Περαιτέρω, καί αδιαμφισβητήτου ονοης της μεγίστης συμβολής τών 
θρυλικών πυρπολικών τών τριών νήσων εις τον κατά θάλασσαν άγώνα, 
έκριναμεν έθνικώς Επιβεβλημένη την ερευνάν περί τοΰ ζητήματος τής 
προελεύσεως τής άρχικής ιδέας, τόσον ώς πρδς τήν χρησιμοποίησιν, όσον 
και ώς πρός τήν κατασκευήν των.

Πέραν τούτων θά ήθέλαμεν νά διευκρινίσω μεν και τά έξης: Δεδο
μένου οτι ή μελέτη περιλαμβάνει τήν ερευνάν περί τής ύπάρξεως και τής 
έξελίξεως τοΰ παρ’ ήμΐν υφισταμένου συνεταιρικού πνεύματος, τόσον έπί 
τών ναυτικών συνεταιρισμών όσον και εις τόν χώρον τής ελληνικής γεωρ
γίας, έκριναμεν σκόπιμον τήν σύντομον αναφοράν μας έπί τής νπάρξεώς 
του παρά τω άνθρώπω γενικώς καί τή Έλλάδι ειδικώτεοον, άνατρέχον- 
τες εις τάς άπαρχάς τοΰ πρωτογόνου οικονομικού βίου.

Θεωρούντες δέ οτι ή ερευνά περι τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 
παρ’ ήμΐν συναρτάται πρός τό όλον πλαίσιον τής έλληνικής γεωργίας, έπει- 
ράθημεν νά διαγράψωμεν τάς έπ’ αύτών σημείωνείσας προόδους έν συσχε
τισμό.) και πρός τάς αντιστοίχους εξελίξεις, α'ίτινες έλάμβανον χώραν 
εντός τών κόλπων αύτής. Τοΰτο δέ διότι, ώς θά προκύψη έκ τής έρεννης 
τοΰ θέματος, ή ύπαρξις καί ή έξέλιξις τοΰ παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρικοΰ 
κινήματος, είναι άρρήκτως συνδεδεμένη μετά τοΰ όλου πλέγματος τής έλλη
νικής γεωργίας και δή τών γαιοκτητικών συνθηκών, τής αγροτικής πίστε
ως, τής αγροτικής πολιτικής κλπ.

Τέλος, επειδή ό 'θεσμός τών αντοδιοικουμένων έλληνικών κοινοτήτων,, 
διατηρηθείς έν μέσω τών χρόνων τής δουλείας, συνετέλεσε τά μέγιστα 
είς τήν διατήρησιν τού έθνικοΰ φρονήματος, τής γλώσσης, τής θρησκείας 
καί τών έθνικών παραδόσεων, έθεωρήθη αναγκαία ή σύντομος αναφορά 
μας έπι τον 'θεσμού τούτου, δεδομένου οτι ιστορικώς γίνεται αποδεκτή, ή: 
μεγίστη συμβολή του είς τήν επιτυχίαν τοΰ Ά γώ νος τού 21.

Έ ν κατακλ ειδι, δέον νά υπογραμμίσω μεν, ότι ή Ελληνική Έπανά- 
στασις τοΰ 1821 δέν ήτο δυνατόν νά έρευνηθη παρά ύπό τό διαθλαστικόν 
πρίσμα τοΰ χρόνου και τοΰ χώρου καί συνεπώς ύπό τό φώς τής χοιροχρο- 
1νικής αλληλουχίας τών γεγονότων καί τών δρασάντων προσώπων.

Ταύτης ουσης τής αφετηρίας τής σκέψεώς μας, εύελπιστοΰμεν οτι τά 
άνωτέρω έκτεθέντα και έκ πρώτης σιρεως άσχετα γεγονότα, θά θεωρηθούν 
ώς άποτελο\>ντα εν οργανικόν σύνολον πρός τό πλαίσιον τής όλης μελέτης.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  (*)

1. Πρίν ή άσχοληθώμεν μέ τό έν Έλλάδι επικρατούν πνεΰμα της οικο
νομικής συνεργασίας κατά τάς παραμονάς της Ελληνικής Έπαναστάσειυ; τοΰ 
1821, δέον νά εϊπωμεν ολίγα τινά περί τοΰ πνεύματος τούτου παρά τώ άνθρω
πο) γενικώς και τη Έλλάδι ειδικώτερον.

Κατ’ αρχήν δέον νά ύπογραμμισθή τό γεγονός δτι ό άνθρωπος έν τή 
προσπαθεία του νά ικανοποίηση τάς καθημερινάς βιοτικάς του άνάγκας1 καί 
νά αντιμετώπιση τά έκ της φύσεως παρεμβαλλόμενα έμπόδια έπί της προσπά
θειας του ταύτης, ώς καί τούς κινδύνους οΰς διέτρεχεν ούτος, ήναγκάσθη νά 
ένώση τάς δυνάμεις του μετά τών συνανθρώπων του,, ίκανοποιών συγχρόνως 
καί έσωτέραν ψυχικήν παρόρμησιν, δεδομένου δτι ή συνεργασία μεταβάλλε
ται άπό άνάγκη κοινωνική, «σέ έσωτερική καί ψυχική άνάγκη»2. Ό π ω ς  
δέ παρατηρεί ό θεμελιωτής τής άτομικής ψυχολογίας A. Adler3: «Το αίσθη
μα τής κοινής σχέσεως, τό κοινωνικό συναίσθημα, ριζώνει στήν ψυχή τοΰ παι
διού καί έγκα:αλείπει τόν άνθρωπο μονάχα στις περιπτώσεις βαρύτατου Εκφυ
λισμού τής ψυχικής ζωής».

Όρμώμενος δ Adler έκ τής διαπιστώσεις ταύτης, καταλήγει ε:ς τό 
συμπέρασμα δτι ή προσπάθεια διά τήν κατανόησιν τοΰ άνθρώπου συνδέεται 
«μέ τήν κατανόηση τής άναγκαιότητας νά εξετάζουμε τόν άνθρωπο σάν κοι
νωνικό βν».

Ή  ψυχική ζωή τοΰ άνθρώπου έχει τήν τάσιν καί τήν φυσικήν άνάγκην νά 
πορεύεται μετά τών άλλων άνθρωπίνων ψυχών καί μαζί μέ αύτάς νά δημι
ουργέ τήν κοινωνική ζωή καί τήν έπιδίωξι κοινών σκοπών. «Δέν μποροΰμε —  
σημειώνει4 δ Adler —  νά φανταστούμε μιά ψυχική ζωή άπομονωμενη·>.

Τοΰτο τό ψυχολογικό ύπόστρο)μα τής κοινωνικότητας τού άνθρώπου καί. 
τής φυσικής τάσεως αυτού προς συνεργασίαν μετά τών όμοιων του άποδει- 
κνύει τού πόσον έπλανήθησαν τινές έκ τών φιλοσόφων τοΰ ΙΖ ' καί 1Η 
αίώνος οι δποΐοι ύπεστήριξαν —  μέ προεξάρχοντα τον ’Άγγλον φιλόσοφον 
Hobbes —  δτι ή κοινωνικότης τοΰ άνθρώπου καί ή άπό κοινοΰ συμβίωσις 
τούτου μετά τών δμοίων του «άποτελεΐ παρέκκλησιν τής φυσικής τού άνθρώ
που καταστάσεως, άτε τούτου προορισθέντος ύπό τής φύσεως είς ζωήν άκοι- 
νώνητον καί μονήρη».

Αι άπόψεις τών φιλοσόφων τούτων, Ιγραφεν4α δ θ . Φλογαΐτης, «άνε· 
τράπηκαν διά τής φιλοσοφίας τοΰ ϊ θ '  αίώνος». Καταλήγουν δέ τούτος, έν 
■άναφορα πρός τό ζήτημα τής έκ τής ιδίας φύσεο>ς τοΰ άνθρο')που άπορρεού-

(*) Σ .τ .Σ . Αί σημειώσεις παρατίθενται είς τό τέλος έκάστου Κεφαλα'ου.
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σης κοινωνικότητος, έσημείου: Τό έφ’ ήμΐν πειθόμεθα ύπό τών άνωτέρο.) λό
γων, δτι ή κοινωνία είναι ή φυσική του ανθρώπου κατάστασις, ήτοι δ όρος 
έφ5 ώ έγεννήθη καί δφείλει να ζή». Μόνον διά της συνενώσεως ταύτης ήδυ- 
νήθη δ άνθρωπος νά πορευθή έπιτυχέστερον διά μέσου τών παρε·μβαλλομένων 
φυσικών εμποδίων.

Ή  συνένωσις αυτη τών ανθρωπίνων δυνάμεων ύπήρξεν άναγκαία άπό 
της εποχής τοΰ πρωτογόνου15 σταδίου, τούτέστιν άπό της εποχής καθ’ ήν δ 
άνθρωπος ήτο υποχρεωμένος νά άντλή τά πρός τό ζην άπό τό άμεσον φυσι
κόν περιβάλλον.

Έ κ τοΰ γεγονότος τούτου άπέρρευσε καί ή έκδηλωθεΐσα οικονομική συν
εργασία τοΰ άνθρώπου έπί τής γης, ή δποία ύπήρξε το αρχικόν άντικείμενον 
τής άνθρο)πίνης ένασχολήσεως καί εις τήν δποίαν «προηγήθη πάσα έτέρα 
μορφή άνθρωπίνης συνεργασίας»6,7,8.

Ή  φυσική9 λοιπόν άνάγκη τοΰ άνθρώπου τον ώδήγησεν είς τήν συνέ- 
νωσιν τών δυνάμεων του διότι, ώς καί δ Έλλην φιλόσοφος ’Αριστοτέλης ει- 
πεν, «ούδεμία δέ φύσις αυτή καθ’ έαυτήν έστιν αυτάρκης»10, δεδομένου δτι 
ό μεμονωμένος άνθρο^πος δέν δύναται «ουτε νά ύπάρξη, ούτε νά άναπολλα- 
πλασιασθή φυσικώς, ουδέ νά προαχθή έκπολιτιστικώς»11. Τούτου ενεκεν ή 
άπό κοινού δράσις τοΰ άνθρώπου διά βιοτικούς καί έκπολιτιστικούς σκοπούς 
είναι τόσον παλαιά12 δσον καί ή άνθρωπότης καί συνιστα τόν πρώτιστον λό
γον τής άνθρωπίνης ύπάρξεως καί τής κοινωνίας13. Ή  ιστορία τοΰ ανθρω
πίνου βίου μαρτυρεί δτι «ή έξέλιξις τοΰ πολιτισμοΰ έτελειώθη καί τελειοΰται 
έν τώ βί(}) τών κοινωνικών δμάδων»14, αί δποΐαι άποβλέπουν είς τήν «έκ τής 
άπο κοινού επιδίωξιν σκοπού τινός ύπό συμβιούντο)ν άνθρώπο^ν»1".

ΙΙλήν τούτο)ν, τό ένστικτον τοΰ άνθρο')που καί τά ύπ’ αύτοΰ διατιθέμενα 
παραγωγικά μέσα, τά όποια είς τό πρωτόγονον κοινωνικό στάδιον ήσαν άτελέ- 
στατα, ύπηγόρευσαν τήν συνένωσιν τών άνθρωπίνων δυνάμεων. Διά τής συνε
νώσεως δέ ταύτης κατέστη δυνατόν είς τόν άνθρωπον νά ύπερπηδήση τήν 
^βαθμίδα τοΰ άλογου ζώου»16.

Έν προκειμένη) δ Α. Σβώλος γράφει: «τοΰ φυσικού, πλήν ύποσυνειδήτου 
έμφύτου τής συσσωματικής τοΰ άνθρώπου τάσεως, ή πλέον πρωτόγονος, άλλά 
καί ένδεικτικιοτάτη έκφανσις είναι δ γάμος καί ή οικογένεια»17, ί δέ 
C. Gide δτι «ή φυσικωτέρα καί προφανώς ή πρώτη μορφή τής συνεργασίας 
ύπήρξεν ή συνεργασία τοΰ άνδρός καί τής γυναικός, τών γονέων καί τών 
τέκνων»18. Ό  Κ. Ζίντ, άναφερόμενος είς τήν έκ τής άτελείας τών τεχνικών 
μέσων ύπαγορευθεΐσαν άνθρωπίνην -συνεργασίαν καί σύμπραξιν, γράφει: «Διά 
τής αναγκαστικής αυτής συνεργατικής ένώσεως οί άνθρωποι τής άλλοτε, ζευ- 
γμένοι κατά εκατοντάδας καί κινούμενοι μέ τόν ρυθμόν χάλκινου όργάνου 
πληττομένου ύπό ενός άρχηγοΰ ορχήστρας τρόπον τινά, δπως δεικνύουν τά 
αιγυπτιακά άνάγλυφα, κατώρθωσαν νά κτίσουν τάς πυραμίδας τής Αίγυπτου 
ή νά κινούν πλοία μέ τρεις, ή τέσσερας σειράς κωπών»19.
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Ένταΰθα δέον νά σημειωθώ δτι πολλάκις τό πνεΰμα της όμαδικότητος 
καί τής συνεργασίας, είναι δυνατόν νά μήν καθίσταται άμεσος σκοπός μιί.ς 
ομάδος ανθρώπων, άλλά νά τελή είς λανθάνουσαν κατάστασιν, κρυπτόμενη 
ύπό τήν ε κ ο η λ ο ν λειτουργίαν έτέρας κοινωνικής έκδηλώσεως.

Οΰτως π.χ. —  καθ’ ά γράφει δ II. Τερλεξής20, άναφερόμενος είς τήν 
διάκρισιν μεταξύ «έκδήλου» καί «λανθανούσης» κοινωνικής λειτουργίας, «ο· 
Merton χρησιμοποιεί τό παράδειγμα τής ιεροτελεστίας τοΰ «χοροΰ τής βρο
χής» τής Φυλής Χόπι γιά νά δείξη τή διαφορά ανάμεσα στά δύο αυτά είδη 
λειτουργιών. Ή  ε κ δ η λ ο ς λειτουργία τοΰ χοροΰ τής βροχής, ο έπιδιω- 
κόμενος σκοπός, είναι νά προκαλέση βροχή. Ή  ιεροτελεστία δμως αύτή εκ- 
πληροΐ» καί μιά λ α ν θ ά ν ο υ σ α  λειτουργία, ενα απρόβλεπτο επακό
λουθο πού είναι ή σ υ σ π ε ί ρ ω σ η  τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  τ ή ς  ο μ ά δ ο ς ,  
σ τ ο υ ς  σ κ ο π ο ύ ς  τ ή ς  κ ο ι ν ό τ η τ ο ς  κ α ί  ή α ν ά π τ υ 
ξ η  τ ο ΰ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  τ ή ς  ό μ α δ ι κ ό τ η τ ο ς κ α ί  τ ή ς  
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς » ) .  (Ή  ύπογράμμισις ίδική μ ας).

Ούτοι υπήρξαν έν άδροτάταις γραμμαΐς οί λόγοι οί ύπαγορεύσαντες τήν 
συνένωσιν τών άνθρωπίνων δυνάμεων καί τής ανθρώπινης συνεργασίας, δι’ 
ής ύπεβοηθήθη ή πρός τά πρόσο) πορεία τής ανθρωπότητας. Έλέχθη δε άνω
τέρω δτι τό πρώτον ή οικονομική αυτη σύμπραξις τοΰ ανθρώπου έξεδηλώθη 
έπί τής γης, τήν οποίαν ο άνθρωπος έκαλλιέργει συλλογικώς21,22,23 καί ήτις 
άνήκεν είς τήν κοινότητα ή ομάδα24.

Ό  Καθηγητής Ξ. Ζολώτας γράφει έν προκειμένω: «έν τούτοις κατά τήν 
έπικρατεστέραν γνώμην φαίνεται δτι είς τούς περισσοτέρους λαούς πρό τής 
ατομικής έγγειου ιδιοκτησίας ύπήρξεν ή οικογενειακή ή συγγενική 
ιδιοκτησία»25.

2. Είς δ,τι αφορά τήν ύπαρξιν τοΰ πνεύματος τής συνεργασίας*, .καί τής 
οικονομικής συμπράξεως έν Έλλάδι, δέον νά σημειο)θή δτι τοΰτο έκπαλαι άπε- 
τέλει στοιχεΐον τής ζωής τών Ελλήνων, δεδομένου δτι τό πνεΰμα τοΰ συνε
ταιρισμού ήτο εύρέο)ς διαδεδομένον είς τάς άρχαίας πόλεις καί τάς αποικίας 
τής Ελλάδος καί δή «μέ καταπλήσσουσαν ποικιλίαν τών Ενώσεων καί Σο)- 
ματείων»26, εχον δέ τάς ρίζας του είς τήν άχλύν27 τών Όμηρικών χρόνιον, 
καθ’ ους ύπήρξεν άπό κοινοΰ έκμετάλλευσις τών κοινοχρήστων δασών καί 
βοσκών, άπό κοινοΰ ξύλευσις, βοσκή καί συλλογή καρπών καί -μετέπειτα καί 
κοινή συνεταιρική έκμετάλλευσις. τής τυροκομίας28, ή δποία «άνέκαθεν έπε- 
κράτει παρ’ ήμΐν»29,30.

3. Επίσης άπό τής τρίτης χιλιετηρίδας καί έντεΰθεν, οπότε ήκμασεν b 
Μινωϊκός πολιτισμός ·έν Κρήτη, άπανταται ή άπό κοινοΰ δράσις τοΰ άνθρο)- 
που έπί τής γης, εστω καί ύπό τήν μορφήν τής δουλείας, δεδομένου δτι έκεΐ 
«ή καλλιέργεια τών μεγάλων κτημάτιον γίνεται διά δούλων κατοικούντο)ν παρά
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τώ κυρίψ αύτών . . .  τά ζώα βόσκουν είς κοινά λιβάδια και ή ιδιοκτησία 
άρχικώς είναι ομαδική άνήκουσα είς το γένος»31. Τέλος πριν ή είσέλθωμεν 
είς τήν έποχήν τοΰ Βυζαντίου δέον νά σημειώσωμεν δτι άπδ τοΰ 5ου π.Χ. 
αίώνος είς 'τάς αρχαίας ’Αθήνας συνιστώνται παντός είδους Έταιρικα! συμπρά- 
ξειςε-, άπό δέ τής εποχής τοΰ Σόλωνος άνεγνωρίσθη διά νόμου τό δικαίωμα, 
πρός συσσωμάτωσιν είς τάς ομάδας «άνεξαρτήτως διακρίσεων καταγωγής >’ 3. 
Ό  νομος ούτος, διά τοΰ οποίου τό πρώτον άνεγνωρίσθη έπισήμως καί γενικώς 
τό δικαίωμα τής συσσωματώσεως34, ώριζεν δτι: «Έάν δέ δήμος ή φράτορες ή 
ιερών δργίων (θΰται) ή ναΰται ή σύσσιτοι ή δμόταφοι ή θιασώται ή έπί λίαν 
■οίχόμενοι ή είς έμπορε,ίαν, δτι άν τούτων διαθώνται πρός άλλήλους, κύριον 
είναι, έάν μή άπαγορεύση δημόσια γράμματα»35.

Ό  Καθηγητής Ν. Πανταζόπουλος36 άναλύο)ν τόν νόμον τοΰτον κα* οή 
τήν φράσιν, τήν άναφερομένην είς «τούς ναύτας τών έπί λείαν οίχομένων καί 
τών έπί έμπορε ίαν οίχομένων», άγεται είς τό συμπέρασμα δτι: «Πρόκειται κατά 
πάσαν πιθανότητα περί ένώσεων μικτοΰ κοινωνικο - οίκονομικοΰ χαρακτήρος, 
ένθα οί ν α ΰ τ α ι  άπετέλουν ενώσεις κα)πηλατών συνεργαζομένας μέ τοι- 
αύτας έφοπλιστών διαθετόντων κατάλληλα διά τήν έπιχείρησιν πλοία, άλλοτε 
μέν χωριστά, άλλοτε δέ ά π ό  κ ο ι ν ο ΰ (ή ύπογράμμισις ίδική μας) 
μέ ενώσεις έ μ π ο ρ ω ν  άσκούντων έξαγωγικόν καί εισαγωγικόν έμπόριον, 
ή ενίοτε καί χρηματοδοτούντων ίσως τήν δλην έπιχείρησιν».

Κατ’ αύτόν, αί ενώσεις αύται «ένθυμίζουν τάς άναλόγους ενώσεις τών 
συντροφοναυτών τής "Γδρας καί τών άλλ(ον ναυτικών νήσων πρό τής Έπανα
στάσεως τοΰ 1821», τό δέ ^ποδεδειγμένως άρχαιότερον έπαγγελματικόν έλ- 
ληνικόν σωματεΐον είναι τό τών Μ ο λ π ώ ν  τής Μιλήτου (448 π.Χ.) », οί 
δποΐοι ήσαν «θρησκευτικοί ύμνωδοί, ίσως δέ καί χορευταί».

4. Επίσης καί είς το Βυζάντιον το πνεΰμα τής συνεργασίας καί τής άπό 
κοινοΰ δράσεως έξεδηλώθη κατά τρόπον έντονον ύπό τήν μορφήν τών Επαγγελ
ματικών Ένώσεων καί σωματείων. Τό αύτοκρατορικόν διάταγμα τοΰ Λέοντος 
τοΰ 6ου (886 —  911) μάς δίδει πλήρη πίνακα τής οργανώσεως τών έπαγγελ- 
ματιών είς τό Βυζαντινόν Κράτος, οί δποΐοι δργανοΰνται είς συντεχνίας, ύπό 
τήν έπίβλεψιν καί τόν Ιλεγχον τοΰ νομάρχου. Είναι οί συμβολαιογράφοι, οί 
χρυσοχόοι, ο! τραπεζΐται, οί έμποροι μεταξωτών ύφασμάτων, οί έμποροι μετά- 
ξης, οί έμποροι λινών, οί άρωματοποιοί, οί κηροπλάσται, οί σαπωνοποιοί, οί φαρ
μακοποιοί, οί σαμαροποιοί, οί κρεοπώλαι, οί άλλαντοποιοί, οί ψαράδες, οί αρτο
ποιοί, οί οίνοπώλαι καί τέλος οί έργάται κάθε άλλης κατηγορίας. Τό Κράτος 
έπεμβαίνει είς τήν έγγραφήν τών μελών το)ν, είς τήν έκλογήν τών άρχηγών 
των, είς τήν παραγο)γικήν των δράσιν καί είς τάς μεταξύ των σχέσεις. Αί συν- 
τεχνί-αι αύται τοΰ Βυζαντίου ^άποτελοΰν ούσιαστικώς τμήματα τής κρατικής 
μηχανής καί είναι συνδεδεμέναι μέ τήν λειτουργίαν της»,Τ.
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5. Έν τή Βυζαντινή Αυτοκρατορία καί δή περί τδν 7ον μ.Χ. αιώνα 
απαντάται επίσης δ θεσμός της έγκατοικήσεως38 είς τά άγροκτήματα πλή
θους μή έλευθέρο)ν άγροτών (παροίκων καί δουλοπαροίκων) , οί όποιοι παρή- 
•γαγον γεωργικά προϊόντα οιά λογαριασμόν τοΰ γαιοκτήμονος. Παραλλήλως 
δέ έν τώ Βυζαντίω ήρχισε διαμορφούμενος καί δ θεσμός τής μικράς συλλογι
κής αγροτικής ιδιοκτησίας διά τής ίορύσεως κοινοτήτων «μέ μέλη ελευθέρους 
χωρικούς, οί δποΐοι έκαλλιέργουν καί ένέμοντο κοινά κτήματα ύπό τινα μορφήν 
κοινοκτημοσύνης»39 καί μάλιστα ύπό τήν άνοχήν τής κεντρικής εξουσίας40.

Έν άναφρα πρός το σημεΐον τοΰτο, δ Καθηγητής Μ. Δένδιας 41 σημειώ
νει δτι: Είς γεωργικόν τινα νόμον, άποδιδόμενον είς τούς Βασιλείς Λέοντα τόν 
Γ ' καί Κων) νον τόν Ζ ',  γίνεται λόγος περς χωρικών, έκ τών όποιων οί μέν 
κατέχουσι καί καλλιεργοΰσιν οί ίδιοι ή δι’ «ήμισειακών» γήν, άνήκουσαν είς 
τήν κοινότητα τοΰ χωρίου καί τής οποίας έκαστος «χωρίτης» λαμβάνει μερίδα 
(«ισκαρφίον» ή «τόπον») , άλλοι δέ καλλιεργοΰσιν έπί μορτή (μορτΐται) γήν, 

ή όποία παρείχετο είς αυτούς ύπό τοΰ χωροδότου, δι’ ιδίων δαπανών καί άνευ 
τής χρηματικής έν ισχύ σε ως καί αμοιβής έκ μέρους τοΰ κυρίου της».

6. Έγκαταλείποντες :ο άπώτατον παρελθόν καθ’ δ ή τάσις τοΰ ανθρώ
που διά τήν άπό κοινοΰ δράσιν είχε χαρακτήρα αυθόρμητον, διαπιστοΰμεν δτι 
είς τούς νεωτέρους χρόνους καί δή άπό τής εποχής τοΰ μεσαίωνος καί έντεΰθεν, 
ή δημιουργία τών ποικίλων έπαγγελματικών καί χειροτεχνικών δργανώσεων 
(συντεχνιών), υπήρξε σκόπιμον εργον τών αύτοδιοικουμένων τούτων συντεχνι

ών, αίτινες άπετέλουν τό «Κράτος», το οποίον, ώς είδομεν, ήρχισε νά λαμβάνη 
νομοθετικά42 πλέον μέτρα διά τήν δημιουργίαν καί λειτουργίαν τούτων.

Κατά μίαν δέ άποψιν43 αί «συντεχνίαι» αύται, είς τήν έξωτερικήν των 
εμφάνισιν, ήσαν σχεδόν ομοιαι μέ τόν συνεταιρισμόν τής σήμερον, άποτελέσα- 
σαι τόν πρόδρομον τής συνεταιριστικής ιδέας, ώς αυτη διεμορφώθη.

Ένταΰθα λεκτέον δτι δ θεσμός τών συντεχνιών άνεπτύχθη σημαντικώ- 
τατα τόσον μεταξύ τών Έλλήνο)ν τής διασποράς, δσον καί έν τή δούλη 
Έλλάδι.

Χαρακτηριστικώς άναφέρεται44 δτι μεταξύ τών Ελλήνων τής διασπο- 
ράς τοσοΰτον ατενώς ύπήρξεν δ συντεχνιακός δεσμός, ώστε αί συντεχνίαι τών 
Ελλήνων έμπορων τής ρωσικής πόλεως Νίζνης, είς τό άπό 11.3.1710 έκδο- 
θέν «Χρυσόβουλον», ύπέρ τής διοικητικής καί οικονομικής αυτονομίας των, 
ώρίζετο δτι ή περιουσία τούτων, έν περιπτώσει θανάτου, περιήρχετο μόνον είς 
τούς συγγενείς «καί είς ελλειψιν αύτών οί σύντροφοί των νά κληρονομώσι».

Επίσης, κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας, καθ’ ά σημειώνει δ Ν. 
Πανταζόπουλος45 «σημαντικωτάτη μορφή συναρθρώσεως ύπήρξεν καί ή οικο
νομική τοιαύτη έκδηλωθεΐσα διά παντός ε,ίδους συντεχνίας βιοτεχνών (έσνά- 
φια, ρουφέτια), εμπόρων (κομπανίαι) , κτηνοτροφών (τσελιγκάτα) , έφοπλι-
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στών (συ ν τρ ο φον α ΰται) . Παραλλήλως ολόκληροι περιοχαί, όπιος τά Μαντεμο
χώρια τής Χαλκιδικής, τά μεταλλεία αργύρου τοΰ Πόντου, τά 24 χωριά τοΰ 
Πηλίου, τά Άμπελάκια τής Θεσσαλίας, τά Μαστιχοχώρια τής Χίου καί άλλαι 
νήσοι τοΰ Αιγαίου, δργανοΰνται και συντεχνιακώς, έπιτυγχάνουσαι τήν παρα- 
χώρησιν προνομίων, έξασφαλιζόντων τήν μονοπωλιακήν παραγωγήν τών παρ’ 
αύτών παοαγομένων προϊόντων».

Οΰτω πως είς πολλάς περιφερείας46 τής χώρας, διεμορφώθη μικτόν σύ
στημα συντονισμού τής αύτονόμου δράσεως τών δύο παραλλήλους ίσχυουσών 
μορφών σωματειακής όργανώσεως, τών συντεχνιών δηλ. άφ’ ένός και τής κοι- 
νότητος άφ’ έτέρου.

"Οσον άφορα τήν άνάπτυξιν τής συντεχνιακής όργανώσεως καί τάς ύπο- 
χρεώσεις τών μελών, αί δποΐαι άπέρρεον έκ τής συμμετοχής των είς τάς συντε
χνίας, άρκούμεθα είς τό νά σημειώσωμεν σχετικόν συμφωνητικόν τών γουνα- 
ράδων τής Κοζάνης.

Ούτως, δυνάμει τοΰ άπό 26.10.1786 Συμφωνητικού47 γράμματος τής 
συντεχνίας γουναράδων τής πόλεως ταύτης, καί κατά «τήν ανέκαθεν καλώς 
εχουσαν συνήθειαν καί τάξιν τού ρουφετίου» τής πόλεως, έρρυθμίσθησαν αί 
μεταξύ τών μελών έργασιακαί καί οίκονομικαί σχέσεις.

Αιά τοΰ άρθρου β' τοΰ έν λόγω «Γράμματος»48, δηλ. Καταστατικού, ώρί- 
σθη: «Τό όσον πράγμα τής τέχνης μας ήθελεν έλθη νά μοιράζεται είς δλους 
έξ ί'σου, έξω έκεΐνος όποΰ δέν ήθελε θελήσει, καί δέν έχει καί τόν τρόπον τής 
πληρωμής».

Περαιτέρω, διά τοΰ άρθρου 6, προεβλέφθη ή έπιβολή χρηματικής ποινής 
είς πάντα μή συμμορφούμενον επακριβώς πρός τάς διατάξεις τοΰ Συμφωνητι
κού, τοΰ ποσοΰ αύτής κατανεμομένου ίσομερώς ύπέρ τού ναοΰ, τής κοινότητος 
καί τοΰ «πανιερωτάτου δεσπότου».

7. ΙΙρίν ή περατώσωμε τήν βραχυτάτην ταύτην αναδρομήν μας έπί τής 
ύπάρξεως τής συνεταιριστικής ιδέας καί τής άπό κοινοΰ δράσεως παρά τοΐς 
άνθρώποις γενικώς καί τοΐς "Ελλησι είδικώτερον, δέον νά εϊπωμεν δτι κατά 
τόν 17ον καί 18ον αιώνα, ύπό τήν έπίδρασιν τών αρχών τής Φιλελευθέρας 
Σχολής τοΰ Ά νταμ  Σμίθ, περί τής απολύτου49 καί άνεξελέγκτου έλευθερίας 
έπί τής δράσεο)ς τοΰ ατόμου είς τήν οικονομικήν ζωήν, έδημιουργήθησαν αί 
προϋποθέσεις έκεΐναι, αί όποΐαι βραδύτερον ύπεβοήθησαν τήν έπικράτησιν τών 
κοινωνιοκρατικών ιδεών, είς βάρος τοΰ δόγματος τής παντοδυναμίας τοΰ άτό- 
μου. Πράγματι, συνεπεία τής απολύτου έφαρμογής τοΰ άξιώματος τής Φιλε- 
λευθέρας Σχολής περί τής παντοδυναμίας τοΰ άτόμου καί τής θέσεο)ς τών συμ
φερόντων του ύπεράνω τών γενικών τοιούτων, Ιδία είς τήν μητρόπολιν τού οι
κονομικού φιλελευθερισμού, τήν Αγγλίαν, οί έργαζόμενοι εύρέθησαν πρό κα- 
ταθλιπτικών μεθόδων50,51 έργασίας52,53 καί αμοιβής54, γεγονός τό όποιον
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ώδήγησε τά κράτη είς έντονώτερον παρεμβατισμόν55,56,57,58,59 καί είς τήν 
επιδίωξιν εύρυτέρς έξυπηρετήσεως τοΰ κοινωνικού συνόλου, πράγμα τδ όποιον 
ύπεβοηθήθη καί ύπό τής έξαπλώσεως τής συνεταιριστικής ιδέας.

Ουτω λοιπόν, δ άκρατος οικονομικός φιλελευθερισμός συνετέλεσεν εις τήν 
ο;άοοσιιν τοΰ συγχρόνου συνεταιρισμοΰ, οστις κατά μίαν άποψιν, έδημιουργήθη 
«έπϊ τοΰ καπιταλιστικού καθεστώτος καί συνεπεία τούτου»60, καί δ δποΐος ήρ
ξατο θεωρούμενος ώς «τό κοινωνικόν ιδεώδες»61 διά τήν ίκανοποίησιν τών αν
θρωπίνων αναγκών, πράγμα δπερ «άρχομένου τοΰ 19ου αίώνος τυραννεΐ τήν 
σκέψιν τοΰ ανθρώπου»62.

Ή  επιστήμη διαγνώσασα τήν ανάγκην τής έπεκτάσεως καί τής έφαρμο- 
γής τών συνεταιρικών αρχών έτάχθη μετά ζέσεως ύπέρ τής διαδόσεώς των. 
’Ήοη δ γερμανός φιλόσοφος Werner Sombart ελεγεν δτι: « . . .  δέν ύπάρ- 
χει άλλη δμάς προβλημάτων είς τόν κοινωνικοί'/ βίον ή δποία νά συνδέη τόσον 
τήν τελείαν πραγματικότητα μετ’ άφαντάσ:ως πολλής ιδεολογίας, άφ’ δσον ή 
συνεταιριστική ιδέα»63, δ δέ καθηγητής Πώλ Λαμπέρ δτι «τελικός σκοπός της 
είναι δ άνθρωπος»64.

Σχετικώς δ Π. Κοντός γράφει: «δ σύγχρονος συνεταιρισμός έδημιουργή- 
Οη άπό τοΰ 1800 καί εντεύθεν ώς άντίδρασις τών κατωτέρων κοινωνικών τά
ξεων εναντίον τής βαρυνούσης αύτάς κεφαλαιοκρατίας καί τοΰ άχαλινώτου 
άτομισμοΰ»65.

Επίσης, δ Δ. Καλιτσουνάκις σημειώνει: «είς τήν συνεταιρικήν ιδέαν δια
βλέπουν σήμερον οί μή μυωπάζοντες οικονομολόγοι τά ύποληφθέντα ύγιά κύτ
ταρα τοΰ νοσοΰντος οικονομικού οργανισμού. Ή  έπί τής δημοκρατικής δέ καί 
κοινωνικής άρχής άναδιοργάνωσις τής πλουτοκρατικώς λειτουργούσης σήμε
ρον οικονομικής ζωής, δύιναται νά πραγματοποιηθή μόνον διά τής εύρυτέρας 
έξαπλώσεως καί βαθυτέρας διεισδύσεως τής συνεταιρικής ιδέας είς τάς κατω- 
τέρας κοινωνικάς τάξεις. Αυτη θά ένεδυνάμωνε τό κοινωνικόν αίσθημα, θά 
παρώρμα πρός κοινήν συνεργασίαν. . ·»66.

Τάς απόψεις ταύτας υιοθετεί καί δ Α. Φωκάς γράφων: «Ύπό τήν πίεσιν 
τών άναγκών τάς όποιας έδημιούργησε τό κεφαλαιοκρατικόν καθεστώς καί 
πρός θεραπείαν τών ελαττωμάτων τά δποΐα ένεφάνισε τούτο έν τή έξελίξει 
του άπό τά μέσα τού 19ου αίώνος εκκολάπτεται μία νέα οικονομία φιλοδο*- 
ξοΰσα νά διαδεχθή τήν κεφαλαιοκρατικήν. Ή  οικονομία αυτη είναι ή συνεται
ριστική»67.

Βεβαίως διά τής άναφοράς ταύτης δέν παρέχεται, ουδέ καν άμυδροτάτη 
είκών περί τών όσων έχουν γραφεί έν Έλλάδι περί τών Συνεταιρισμών καί 
Ιδιαιτέρους τών Γεωργικών, καί περί τών όποιων θά μάς δοθή ή ευκαιρία νά 
άσχοληθώμεν διεξοδικώτερον είς τό οίκεΐον κεφάλαιον.
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Εκείνο τό οποίον δέον έν κατακλεΐδι νά ύπογραμμίσο^μεν περατοϋντες 
τήν συνοπτικήν Εισαγωγήν μας είναι τοΰτο: ή τόσον ανθρώπινη αυτη ιδέα, ή 
ιδέα ή όποία τείνει είς τόν μεγαλύτερον εξανθρωπισμόν τοΰ άνθρώπου καί είς 
τήν άποτελεσματικωτέραν ίκανοποίησιν τών άναγκών του, έτυχε τής νομοθε
τικής προστασίας διά τοΰ νόμου 602)31.12.1914 καί βραδύτερον ένεδύθη 
τήν τήβεννον τής συνταγματικής πανοπλίας διά τοΰ άρθρου 109 τοΰ Συντά
γματος τοΰ 1952. Οΰτω διά τής συνταγματικής κατοχυρώσεως τής συνεταιρι
στικής ιδέας παρ’ ήμΐν έπεσφραγίσθη ή -παλαιόθεν διατυπωθεΐσα άποψις, δτι 
«είς τόν Ελληνικόν λαόν. . . είναι έμφυτον τό αίσθημα τής έλευθερίας, τής 
άδελφότητος καί τοΰ συνεταιρισμοΰ»68 καί δτι «ένθα τής γηΐνου σφαίρας ύπάρ- 
έστία τις μικρά ή μεγάλη πολιτισμού έκεΐ είναι άδύνατον νά μή ύπάρχωσι 
καί πολλοί ή ολίγοι "Ελληνες καί νά μή προάγωνται καί διά τοΰ συνεται- 
ρισμοΰ»69.

8. Ένταΰθα σημειοΰμεν δλως παροδικώς70 δτι ή τάσις πρός συνένωσιν 
καί συνεργασίαν, ένεφανίσθη έκπαλαι έν Έλλάδι έπί τοΰ κρατικού πεδίου διά 
τής συνενώσεως τών μικρών Πολιτειών καί τής συμπήξεως Ένώσεων καί 'Ο 
μοσπονδιών. Έ κ τής ένώσεως ταύτης τών πλειόνων μικρών πολιτειών άπέρ- 
ρευσαν αί άμφυκτιονίαι, αί συμπολιτεΐαι καί αί συμμαχίαι, ών πρώτιστη ύπήρ
ξεν ή Αθηναϊκή, ώς καί ή άχαϊκή καί αίτωλική συμπολιτεία, ’Ά λλως τε 
κατά τόν ’Αριστοτέλη, όπως εγραφεν δ Κ. Γεραγάς71, ή πόλις,ή πολιτεία, ή 
κοινότης είναι ύψίστη μορφή τοΰ συνεταιρισμού καί περιλαμβάνει ολας τάς 
λοιπάς.

Κατόπιιν τής συντόμου ταύτης αναφοράς μας έπί τής παρά τώ άνθρώπφ 
ύφισταμένης έκπαλαι τάσεως πρός συνένωσιν καί συνεργασίαν, δι’ ής ούτος ήδυ- 
νήθη νά ύπερπηδήση τά ύπό τής φύσεως ένώπιον τούτου παρεμβαλλόμενα έμπό- 
δια, θεωροΰμεν άναγκαΐον, πρίν ή πειραθώμεν νά έρευνήσονμεν τό θέμα περί 
τοΰ έν Έλλάδι υφισταμένου πνεύματος τής οικονομικής συμπράξεως κατά τά ; 
παραμονάς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, νά άναφερθώμεν συντόμως καί είς 
τόν έν τή χώρα μας υφιστάμενον θεσμόν τών αύτοδιοικουμένων Κοινοτήτων.

Τοΰτο δέ διότι δ θεσμός ούτος διατηρηθείς καί αναπτυχθείς έν τή ύπο- 
δούλω Έλλάδι καί δή είς τάς τρεις ναυτικάς νήσους, 'Ύδραν, Σ,πέτσας καί 
Ψαρά, συνετέλεσε· τά μέγιστα, τόσον είς τήν διατήρησιν τής εθνικής συνειδή1- 
σεως καί τών παραδόσεων τοΰ "Έθνους, δσον καί είς τήν οικονομικήν άνάπτυ- 
ξιν τών νήσων τούτων, ;αί δποΐαι διεξήγαγον ολόκληρον σχεδόν τόν κατά θάλασ
σαν Ά γώνα τοΰ ’21.

Συνεπώς, ύπό τήν έννοιαν ταύτην προβαίνομεν έν τάχει είς τήν έρευναν 
τοΰ θεσμού τών αύτοδιοικουμένων κοινοτήτων είς τό υπόδουλον Γένος πρίν ή 
είσέλθωμεν είς τήν έρευναν τοΰ κυρίως θέματός μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Π αράγραφ ος Πρώτη

Ό  θεσμός τών αύτοδιοικουμένων Κοινοτήτων 
έν Έλλάδι κατά τήν Τουρκοκρατίαν

1. Άρχικώς δέον νά σημειωθή τά γεγονός, δτι κατά τήν διάρκειαν 
τής Τουρκοκρατίας ό κοινοτικός θεσμός αναπτύσσεται είς ολόκληρον τό 
ύπόδουλον ’Έθνος κατά τρόπον άξιον θαυμασμού.

Διά μέσου τής διατηρουμένης και διαρκώς άναπτυσσομένης κοινο
τικής αύτοδιοικήσεως, τό ύπόδουλον ’Έθνος, έν μέσω τής ζωφόδους 
δουλείας κατορθώνει νά διαιιηρήση τήν γλώσσαν, τά ηθη και τά έθιμα, 
τό σύνολον τών παραδόσεων τού ελληνικού Λαού και τήν θρησκείαν 
του.

Τοιαύτην δέ έπίδρασιν ήσκησεν ό θεσμός ούτος τών αύτοδιοικου- 
μένων ελληνικών κοινοτήτων έπί τής καθ’ δλου διαμορφώσεως τής ζω
ής τών ύποδούλων Ελλήνων, ώστε νά λεχθή δτι «άνευ αύτοΰ τό ελλη
νικόν στοιχεϊον ήθελεν ϊσως άπορροφηθή ύπό τών κατακτητών, ή δ’ 
Ελληνική Παλιγγενεσία ήθελε καταστή σχεδόν άνέφικτος»1.

2. Διά τοΰ θεσμοΰ τής κοινοτικής αύτοδιοικήσεως, δστις συν τοΐς 
άλλοις, παρείχε είς τούς ύποδούλους "Ελληνας τό- δικαίωμα νά έκλέ- 
γουν τούς άρχοντας αύτών (Δημογέροντας ή Προεστούς) ήδυνήθησαν 
ούτοι νά διατηρήσουν τά στηρίγματα τής άλληλο6οηθείας και τής πογ 
ρηγορίας, διατηροΰντες άμα άλώβητον τό φρόνημα και τήν πίστιν πρός 
τήν πατρίδα και τήν θρησκείαν, «είς τήν διατήρησιν δέ αύτών οφείλεται 
πρό παντός ή άναγέννησις και άνάοτασις τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους»2, 3.

Αί ουτω πως διατηρούμενοι και άναπτυσσόμεναι κοινότητες, έκπο- 
ρευόμεναι έκ τών εθνικών παραδόσεων και τής εθνικής εύφυΐας και 
δραστηριότητος, είλκον τήν ^ ταγω γή ν  τωνι έκ τών πρό τής τουρκο^ 
κρατίας χρόνων, άντλοΰσαι τήν δύναμίν των «έν ταϊς έξεσι κατ ταϊς πα-
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ραδόσεσι τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους», άνατρέχουσαι είς τόν περί τό τέ
λος και τάς άρχάς τοΰ 9ου αϊώνος άναπτυχθέντα θεσμόν τών μητρο- 
κωμιών. Ούτως, έν άναφορα πρός τόν θεσμόν τών κοινοτήτων ό Κ. Πα
παρρηγόπουλος γράφει: «... ετι δέ πρότερον είς τήν έν έτει 922 νεαρόν 
τοΰ Ρωμανού, Κωνσταντίνου και Χριστοφορου, συναντώμεν τόν δρον μη- 
τροκωμία, ητοι κώμην εχουσαν περί έαυτήν άθροισμα κατοίκων νεμο- 
μένων κοινά προνόμια και καθυποδλημένων είς κοινά καθήκοντα, έν 
άλλαις λέξεσι, πρωτεύουσαν κοινότητος»4.

3. Μεταξύ τών κατά τήν διάρκειαν τής δουλείας άναπτυχθέντων 
κοινοτήτων έξέχουσαν θεσιν κατέχουν αί δώδεκα κοινότητες τής Χαλ
κιδικής, αί γνωσταα ύπό τό όνομα Μαδεμοχώραα, τά όποια άρχικώς έξε- 
μεταλλεύοντο έταιρικώς τά μεταλλεία τοΰ αργύρου5. Επίσης έξέχου
σαν θέσιν κατέλαβαν6 και αί κοινότητες: Αθηνών, Χίου, Τήνου, "Αν
δρου, Θήρας και πασαι αί λοιποί τών Κυκλάδων νήσοι, ώς και αί κοινό
τητες τοΰ Πηλίου (Μηλέαι και Ζαγορά), τής Θεσσαλίας (Ραψάνης, Τυρ- 
νάβου και Τσαριτσάνης) και τής Η πείρου7, 8.

Ενταύθα παραλείπομεν νά άναφερθώμεν είς τάς κοινότητας τών 
νήσων "Υδρας, Σπετσών και Ψαρών ώς και είς τήν τών Άμπελακίων 
τής Θεσσαλίας, διότι αύται τσσοΰτον άνεπτύχθησαν διά τοΰ συνεταιρι
κού των πνεύματος και τοσαύτας ύπηρεσίας προσέφερον είς τό ’Έθνος, 
ώστε περί τούτων ύφίσταται ανάγκη νά έκταθώμεν έκτενέστερον έν τώ 
οϊκείω κεφαλαίω.

Εκείνο τό οποίον δέον νά ύπογραμμίσωμεν περατοΰντες τήν σύν
τομον ταύτην αναφοράν μας είς τόν θεσμόν τών κοινοτήτων, κατά τήν 
διάρκειαν τής δουλείας, είναι τοΰτο: ό κοινοτικός θεσμός άπετέλεσε 
τόν συνεκτικόν κρίκον διά μέσου τοΰ οποίου «πάντοτε άνεζωπυρώθη ή 
ίδέα τής εθνικής ένότητος»9.

Δέον δμως νά σημειώσωμεν ενταύθα, δτι ή έπίτευξις τής τοιαύτης 
αύτοιδιοικήσεως και ή ασκησις τών τής λατρείας ύπό τών πιστών Ε λ 
λήνων, συνεπήγετο πολλάκις τήν καταβολήν είς τόν Τοΰρκον δυνά
στην σημαντικών χρηματικών μέσων. Ούτως ό Γ. Γερβίνος γράφει: 
«Διά τήν ελευθερίαν είς τήν τών εκκλησιών διαιχείρισιν και είς τήν 
τοΰ θεού λατρείαν, πρός αποφυγήν ένεδρών και καταδιώξεων ήναγκά- 
ίζοντο οι πατριάρχατ καί επίσκοποι, καί μοναι και κοινότητες νά δίδω- 
σιν ούκ ολίγα φιλοδωρήματα και λύτρα»10.

Επίσης, προκεητένου οι Μαδεμοχωρϊται νά διατηρήσουν τήν αύτο- 
διοίκησίν των ήναγκάσθησαν νά πληρώσουν έξ ιδίων τόν όφειλόμενον 
φόρον έπτ τοΰ αργύρου, τόν οποίον δμως δέν ήδυνήθηισαν νά παράγουν, 
και τοΰτο ϊνα άποφύγουν πασαν διοικητικήν έπέμβασιν τών Τούρκων.
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Σχετικώς ό Κ. Παπαρρηγόπουλος γράφει: «... Τό ιδίως περίεργον 
είναι δτι, ενώ προϊόντος τοΰ χρόνου, ήλαττώβη ή έκ τών μεταλλείων 
πρόσοδος... οι Μαίδεμοχωρίται δέν έδήλωσαν τήν άλλοίωσιν ταύτην τών 
πραγμάτων είς τήν κυρίαρχον δύναμιν, ϊνα άποφύγωσι πάσαν αφορμήν 
έπεμδάσεως. Προετίμων δέ νά συμπληρώσωσι τάς 220 όκάδας αργύρου,, 
άγοράζοντες Ισπανικά τάλληρα και χύνοντες αύτά και στέλλοντες είς. 
Κωνστανττνούπολτν τούς οΰτω σχηματιζομένους όγκους τού αργύρου 
ώς άν παρήγοντο έκ τών μεταλλείων»11.

Τοΰτ’ αύτό, ώς θά ίδωμεν, συνέβαινε και είς τάς νήσους, ένθα τά 
φιλοδωρήματα πρός τούς Τούρκους άπετέλουν κανόνα τής ζωής.

4. Ό  Δημήίΐριος Τσάκωνας, άναφερόμενος είς τό κατά τούς 
χρόνους τής δουλείας ύφιστάμενον κοινοτικόν σύστημα! αύτοδιοικήσε- 
ως, γράφει δτι, «αύτό τούτο τό κοινοτικόν σύστημα ώδήγησεν είς έν εί
δος Άμφυκτιονίας τών ύποτελών και μάλιστα — άν τό ίδωμεν άπό σκο
πιάς κοινωνιολογικής— επί συνεταιριστικής βάσεως, ή όποία δέν απεί
χε πολύ άπό τό κοινοβιακόν πρότυπον τής Βυζαντινής ’Ορθοδοξίας»12.

Π αράγραφ ος Δευτέρα 

Ή  διοικητική αυτονομία τών τριών νήσων

1. Προ6αίνοντες ήδη είς τήν έν τάχει διερεύνησιν τού θεσμού τών 
αύτοδιοικουμένων13 κοινοτήτων εις τάς νήσους "Υδραν, Σπέτοας και 
Ψαρά, δέον εύθύς έξ άρχής νά εϊπωμεν δτι ό τρόπος τής οικονομικής 
διοικήσεως τών Τούρκων έν αύταϊς συνέτεινεν είς «τήν διατήρησιν κατ 
άνάπτυξιν τοΰ θεσμού τών κοινοτήτων, ύπό τήν σκιάν τών οποίων κατ 
ώς έκ θαύματος ή Ελληνική έθνότης ήδυνήθη και αύτη νά διατηρηθή 
και άναπτυχθή»14 και μάλιστα, όπως σημειώνη ό Κ. Παπαρρηγόπου- 
λος15, είς τοταύτην έκταοιν, ώστε έθνολογικώς έξεταζόμενος ό έλληνι- 
σμός νά είναι ό αύτός και άναλλοίωτος τόσον κατά τήν έναρξιν τής Έ - 
παναστάσεως, δσον και κατά τήν ύποταγήν του είς τούς Τούρκους. 
Πράγματι, τοιαύτη ήτο ή έκτασις τής αύτονομτας ήν απήλαυον αί νήσοι 
ώστε νά λεχθή δτι: «Ή  "Υδρα ήδύνατο νά θεωρηθή, ώς αύτόνομός τις 
πολιτεία έν μέσω τοιαύτης έξουσίας, οϊα ήτο ή Τουρκική .. Οί ύπό τόν 
Καπετάν Παοάν ενίοτε άποστελλόμενοι Τσαουσάδες (κλητήρες), δημό
σιοι έπτ τής φορολογίας ύπηρέτατ, περτωρίζοντο έντός τοΰ διοικητικού 
καταστήματος, μή δυνάμενοι ν ’ άναιΒώσιν είς τήν πάλιν, διότι'τοΐς ήτον 
άπηγορευμένον»16.



2. Τήν διοίκησιν έν "Υδρα ήσκουν οί Πρόκριτοι, οι όποιοι έξελέ- 
γοντο ύπό του λαοΰ, τής εκλογής των οΰσης τιμητικής και αμίσθου17, 
σ δέ άριθμός τούτων άνήρχετο18 είς 24.

Μολονότι οί Τοΰρκοι δέν είχον ούδεμίαν άνάιμιξιν εις τά τής έκλο- 
γής τών Προεοτώτων, έν ιούτοις έδείκνυον ζωηρόν ένδιαφέρον περί 
τάς έκλογάς ταύτας, διότι ένδιεφέροντο διά τήν ομαλήν πορείαν τών το
πικών ύποθέσεων και προφανώς διά τήν κανονικήν εϊσπραξτν τών φό
ρων.

Έ ν οψετ τών διεξαγόμενων έκλογών οτ Τοΰρκοτ περτωρίζοντο είς 
τό νά ύποδείξουν είς τούς Υδραίους, δττ δέον νά προβουν ετς την εκλο^ 
γήν19 τών πλέον ένδεδετγμένων κατ καταλλήλων προσώπων, καθτστών- 
τες άμα ύποχρεωττκήν τόσον τήν άσκηστν τοΰ δτκατώματος τοΰ έκλέ- 
γετν, δσον κατ τήν άνάληψτν τών καθηκόντων ύπό τών έκλεγησομένων.

Τοΰτο προκύπτετ έκ τής πρός τούς κατοίκους τής "Υδρας σχετικής 
διαταγής ( μπούγιούρουλδτ) τοΰ τσύρκου Πασά. Μεταξύ άλλων έν τή 
διαταγή ταύτη έγράφετο: «... δτά νά λαμβάνη κάθε ύπόθεσις τήν προ- 
σήκουσαν δτόρθωοτν χωρτς νά άκολουθή άργοπορία κατ κουσοΰρτ, κατ 
προξενήτατ έξ αύτοΰ ζημία κατ τοχμέττ είς τόν τόπον, θέλετε έκλέξετ και 
εσείς δλοτ σας μέ κοινήν γνώμην κατ άπόφαστν τέσσαρας άνθρώπους 
ειδήμονας, πρακτικούς, γνωσττκούς, κατ άξιους κατ νά τούς διορίσετε 
προεστούς τοΰ νησίου σας δτά νά κυτάζουν κάθε δουλειάν κατ κάθε ύ- 
πόθεστν τοΰ κοινοΰ... όποΰ μέ αύτόν τόν τρόπον νά οίκονομοΰντατ κα
λώς καί επωφελώς δλατς αί ύποθέσετς τοΰ νησίου σας... Προσέχετε δέ 
καλώς νά μή φανή ττνάς άπό έσάς έναντίος είς τήν ύψηλήν μας ταύτην 
προσταγήν, δταττ ύστερον θέλετ παιδευθή σκληρώς κατ άνηλεώς... ’Ά ν  
δμως κανένας άπό τούς τέσσαιρας έκείνους όποΰ ήθελαν έκλέξετ, δέν 
ήθελε στέρξετ νά άναλάβη τήν έπτστασίαν αύτήν τοΰ κοτνοΰ, νά μάς 
τόν φανερώσετε δτά νά στείλωμεν νά τόν σηκίύσωμεν ημείς, κατ νά τόν 
πατδεύσωμεν μέ κεφαλτκήν τιμωρίαν ώς άπετθή κατ παρήκοον...»20.

3. Οτ ούτωστ έκλεγό]ΐενοτ ύπό τοΰ λαοΰ Προεστώτες έπελαμβάνον- 
το τής έπιλύσεως τών άναφυομένων είς τήν νήσον διαφορών κατ τής ρυ- 
θμίσεως τών κοτνών ζητημάτων «... κατά τούς τοπικούς νόμους κατ έθτ- 
μα κατ συνήθειας21,» είς ιτάς άποφάσεις δέ τούτων ήσαν ύποχρεωμένοι 
νά ύπακούουν οί πάντες, χαρακτηρτζόμενοτ άλλως ώς «ολετήρες τής 
Πατρίδος»22, διότι τά παρ’ αύτών άποφαστζόμενα έλογίζοντο ώς «ύπό 
τοΰ λαοΰ δλου άρεστά κατ άνανττρρήτως δεκτά»23, 24, αί δέ άποφάσετς 
τών ατροτοκρττών ένεδύοντο τόν μανδύον τής ύπό τοΰ Καπετάν Πασά 
έπτκυρώσεως25.

Έκ τών άνωτέρω συνάγετατ δττ ή δύναμτς τών άποφάσεων τών 
Προεοτώτων ήτο ίσχυροτάτη, πολλώ δέ μάλλον δτόττ κατ αύτοι ούτοι οί
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Τοΰρκοι ένεφανίζοντο ώς ύπέρμαχοι26 τής τη ρήσεως τών τοπικών συνη
θειών και εθίμων, πράγμα τό όποιον —κατ’ αύτούς— όπήτει «τήν αγρυ- 
πνον έπίσκεψιν και αύστηράν επιστασίαν τής εξουσίας άδιακόπως» και 
τούτου ένεκεν άπέοτειλλον άντιπροσώπους των (βεκίληδες) πρός έμ- 
πέδωσιν τής διαταρασσομένης εφαρμογής τούτων.

Παραλλήλως δμως, οι Τούρκοι ιάποστέλλοντες τούς βεκίληδες, ϊνα 
έπιβλέψουν είς τήν πιστήν τήρησιν τών τής διοικήσεως τής νήσου ύπό 
τοΰ λαού, διέτασσον και τήν είς τούτους πληρωμήν τών «δωσητάτων»27, 
28 ύπό τών κατοίκων τών νήσων, διότι άλλως — ώς εγραφον—  «ήξεύρο- 
μεν τόν τρόπον μέ τόν όποιον πρέπει νά τά πάρωμεν»29. ’ Ιδού λοιπόν 
οί εσώτεροι λόγοι τοΰ ένδιαφέροντος τών Τούρκων διά τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν τής διοικήσεως και τών τοπικών κοινών ζητημάτων, τά ό
ποια έπελύοντο κατά τήν άπόλυτον κρίσιν τών τοπικών αρχόντων διότι 
«άχνάρι τούρκικης εξουσίας δέν έστεκε στο νησί»30.

4. Μεταξύ τών ποικίλων και πλείστων άρμοδιοτήτων τάς οποίας έπε- 
λαμβάνονίΓΟ οί Προεστώτες ήσαν: ή ακριβοδίκαια κατανομή31 τών κερ
δών, τά όποια προέκυπτον έκ τοΰ εμπορίου, μεταξύ τών συμπλοιοκτη
τών και τών «συντροφοναυτών»· ή εφαρμογή, σών κειμένων άγορανομι- 
κών32 διατάξεων, ώς θά έλέγομεν σήμερον. Ούτως εις σχετικήν όπόφα- 
σιν τών Προκρίτων "Υδρας, άφορώσαιν είς τόν καθορισμόν τιμής πωλή- 
σεως τών ύποδημάτων, άναιφέρετο δτι «...ή πολιτική διοίκησις έπαγρυ- 
πνοΰσα πάντοτε έπί τή εύνομίςι καί περιθάλψει τών κατοίκων, σκέψιν 
ακριβή ποιήσασα επάνω είς τά εργόχειρά σας και εύροΰσα αύτά πλή
ρη καταχρήσεως και αταξίας, ειδοποιεί ύμϊν...»33. ’Επίσης ούτοι έλάμ- 
βανον αποφάσεις άφορώοας τήν οικοδομικήν γραμμήν134, ώς θά έλέγομεν 
σήμερον, και τόν έπαΐβαλλόμενον φόρον επί τών διεξαγομένων έμπορι- 
κών δοσοληψιών35, 36.

Προσέπ οί Πρόκριτοι τής "Υδρας άποφαίνοντο37 περί τού ύψους 
τών λιμενικών δικαιωμάτων τής νήσου έπί τών είς αύτήν είσπλεόντων 
ξένων πλοίων.

Πέραν τούτων ούτοι έπελαμβάνονΓο και οικογενειακών διαφορών. 
Οϋτω π.χ. ό ’Επίσκοπος Αίγίνης και "Υδρας, δι’ έπιστολής του πρός 
Προεστώτας τής νήσου, έζήτει παρ’ αύτών νά επισπεύσουν τήν κατα
βολήν τών καταλογιοθέντων εις τινα πολίτην 500 γροσίων, διότι ού
τος «....έχώρησε τόν άρραβώνα... τοΰ υίοΰ του... μέ τήν θυγατέρα τού., 
χωρίς τίνος αιτίας...»38. Ά λλά  και διαφοραι κληρονομικοί39 και ιδιωτι
κοί άφορώσαι τά συιντροφικά πλοία40 έρρυθμίζονιτο ύπό τών Προκρίτων 
τής "Υδρας.

Τέλος, σημειοΰμεν δτι έντός τοΰ κύκλου τών ύπό τούτων έπιλυο-
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μένων διαφορών ήσαν και αί άναγόμεναι είς τήν σφαίραν τής δικαιο
σύνης. Ούτω π.χ. διετάχθη ύπό τών προκρίτων τής "Υδρας ή φυλάκι- 
σις κατοίκου τινός, διότι ούτος ήγειρε ψευδή αγωγήν 41. Τα άνάλογα έ- 
πεκράτουν42 περίπου και είς τήν νήσον τών Σπετσών43, μέ τινας έπου- 
σιώδεις παραλλαγάς ώς και είς τήν νήσον τών Ψαρών44, ένθα τό διοι
κητικόν σύστημα ήτο πλέον δημοκρατικόν.

5. Συνεπείςι τής ούτωοι άσκουμένης διοικήσεως έν "Υδρα απόλυ
τος τάξις45 έπεκράτει είς αυτήν και πλήρης άρμονία ύφίσταίΓο είς τάς 
σχέσεις λαοΰ και Προκρίτων, ήτις δμως πρός στιγμήν, έκ τής έπιδράσε- 
ως τών αρχών τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, ήρξατο κλονιζομένη διά νά 
έπανέλθη και πάλιν είς τήν νήσον αμαι τή άναλήψει τών καθηκόντων 
τοΰ Διοικητοΰ τής νήσου ύπό τοΰ Γεωργίου Βούλγαρη (11802), δστις με
ταξύ άλλων έργων συνέστησεν έν αύτή Ελληνικόν Σχολείον46 και 
προέβη είς τήν ένίσχυσίν τής τοπικής διοικήσεως47. Ή  αύτοδιοίκησις ής 
άπηλαυον αί τρεις ναυτικαί νήσοι και ή απουσία οίασδήποιιε τουρκικής 
αρχής48 ύπεβοήθησε τήν δημιουργίαν άνεπτυγμένου κοινοτικού διοικη
τικού συστήματος, τό οποίον άπετέλεσε τό θερμοκήπιον έντός τού ο
ποίου συνετηρήθη και έξυψώθη τό έθνικόν φρόνημα και έκκολαάφθη ή 
άνάπτυξις τής ναυτιλίας και τοΰ εμπορίου, έξ ού άπέρρευσαν τά πλού- 
τη τών νήσων, τά όποια έμελλον νά άποτελέσουν τήν ζήδωρον πνοήν 
τής κυοφορουμένης έν τώ μεταξύ Έλληνικής Έπαναστάσεως.

Χαράκτη ριισπκώς ό καθηγητής Ε. Πρωτοψάλτης γράφ ει: «...Ή κοι
νοτική όργάνωσις είχε μεγίστην εύεργετικήν έπίδρασιν έπί τών τυχών 
τοΰ «νεωτέρου ελληνισμού»49, 49α.

6. Ώ ς  πρός τό διοικητικόν σύστημα τής νήσου Ψαρών, θά ήδυνά- 
μεθαι έν πάση δυνατή συντομία νά είπωμεν τά εξή ς : Ύπό τής κατ’ έτος 
συνερχομένης συνελεύσεως τού λαού έξελέγοντο' οί δημογέροντες, οι 
όποιοι προήρχοντο έξ δλων τών στρωμάτων τού πληθ'υσμοΰ και τών ο
ποίων ό άριθμός άνήρχετο εις τεσσαράκοντα οκτώ: Πάντες οί έκλεγόμε- 
νοι είς τό Σώμα τής Δημογεροντίας ήσαν ύποχρεωμένοι νά άναλάβουν 
τήν άσκησιν τών καθηκόντων των, μολονότι τό άξίωμα ήτο ιημητικόν και 
άμισθον50. Τό διοικητικόν σύσκημα τής Δημογεροντίας ϊσχυσε μέχρι τού 
έιτους 1815, οπότε είσήχθη ό θεσμός τού διοικητοΰ τής νήσου, ό όποιος δ
μως ούδέν ήδύνατο νά πράξη ανευ τής συγκαταθέσεως τής Δημογεροντί
ας. 'Η Δημογεροντία ήσκει τήν εσωτερικήν διοίκησιν τής νήσου, διετήρει 
τήν έκπροοώπησιν τών κατοίκων μετά τών τουρκικών αρχών, εισέπρατ- 
τε τούς φόρους, τά τελωνειακό τέλη και τά κατά κεφαλήν χαράτσια. 
Προσέτι αυτη, έδίκαζε και τάς κοινός ύποθέσεις τών πολιτών και προ- 
κειμένου περί ύποθέσεων ίδιαζσύσης σημασίας έξελέγοντο αίρστοκρι-

28



τα! ή συνεκαλείτο ή συνέλευσις τοΰ λαοΰ. 'ίΐσάκις δε άνεφύοντο διαρ 
φοραι επί σοβαρών ζητημάτων, κατεβάλλετο πάσα προσπάθεια, ϊνα μή 
ταΰτα άχθοΰν πρός έπίλυσιν ενώπιον τής ’Οθωμανικής άρχής «ήτις κα
τέτρωγε τήν κοινότητα και τά διαφεράμενα μέρη»51.

Τοσοΰιτον δέ ήτο τό ήθικόν κΰρος τής Δημογεροντίας, ώστε οσάκις 
δύστροπός τις Ψαριανός καιτέφευγεν ένώπιον τής τουρκικής εξουσίας, 
τότε τη αιτήσει αύτής ταύτης τής Δημογεροντίας ή ύπόθεσις αιύτη έπαν- 
εκάμπτ^ΓΟ ύπό τών Τούρκων είς αύτην, «όπως κριθή κατά τά τοπικά έθι
μα, άτινα και αύτή ή ’Οθωμανική εξουσία έσέβετο»52.

Έ ν τψ μεταξύ τά κοινοτικά προνόμια τών τριών νήσων κατωχυρώ- 
θησαν και έδραιώθησαν διά τής συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου, μεταξύ 
Ρωσίας και Τουρκίας, έν ετει (1812, γεγονός τό όποιον εθεσε τήν πλέον 
άκώλυτον άσκησαν τούτων ύπό τήν αιγίδα διεθνούς τρόπον τινα προ
στασίας. Έ ν προκειμένω ό Κ. Παπαρρηγόποπλος γράφει: «Ή  συνθήκη 
τού Βουκουρεστίου, ή όποία ύπεγράφη κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1812, με
ταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, κατόπιν ήττης τής δευτέρας, είχε Ιδιαιτέραν 
σημασίαν διά τήν Ελλάδα... διότι πρώτην τότε φοράν τά κοινοτικά προ
νόμια τών νήσων τοΰ Αιγαίου... και ιδίως τής "Υδρας, τών Σπετσών και 
τών Ψαρών, περαελήφθησαν έν διεθνεΐ συμβάσει καί έξησφαλίσθησαν 
δι’ αύτής. "Οθεν έκτοτε ή Ρωσία ού μόνον ύπέρ· τής θρησκείας ημών ε
δικαιούτο νά ύψώινη φωνήν άλλά και ύπέρ τών προνομίων τών νή
σων»53.

6. Δέον προσέιπ νά λεχθή δτι ή διοικητική αϋτη αύτονομία τώιν νή
σων είχεν έμπεδοθή εις αύτάς συνεπείςι τών ωφελειών τάς οποίας έπο- 
ρίζοντο οί Τοΰρκοι έκ τής φορολογίας, τών «δωβιμάτωιν», τών δώρων κατ 
τής άποστολής ίκανοτάτων ναυτών είς τόν στόλον τής «βασιλευούσης» 
δηλ. τήν Κωνσταντινούπολιν, ή όποία πολλάκις έχρησιμοποίει τούτους 
είς τήν διοίκησήν τοΰ στόλου της, δπως τοΰτο π.χ. συνέβη μέ τόν μετέ
πειτα Διοικητή τής "Υδρας Γ. Βούλγαρη, δστις, συνεπεία τών πλείστων 
έκδουλεύσεών του πρός τό Τουρκικόν ναυτικόν, έπροτάθη ώς Διοικητής 
αύτής.54 Πέραν τούτου δέ, πολλάκις ή Πύλη προέΐ6ατνε είς τήν ναύλω- 
σιν τών πλοίων τών νήσων διά τήν μεταφοράν σιτοφορτίων είς τήν Κων- 
σταντινούπολιν ώς και είς τήν χρησιμοποίησιν ναυτών τούτων είς πολε
μικός έπιχειρήσεις.55 Σχετικώς ό Κ. ’Άμαντος σημειώνει: «Σ  φόδρα έν- 
διαφέρον εϊιναι γράμμα τοΰ καπετάν πασά56 τοΰ 1806 πρός τούς προκρί
τους τών νήσων "Υδρας, Σπετσών και Ψαρών, διά τοΰ όποιου προσκα
λούνται ούτοι νά εξοπλίσουν δσα πλοτα δυνηθοΰν διά νά καταπολεμή
σουν τούς έν τώ Αίγαίω Ρώσσους»57,58.

Τέλος, δέον νά λεχθή δτι ή ύπό τών Τούρκων χορήγησις τών προ
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νομίων είς τούς χριστιανούς γεντκώς, υπήρξε ζωτική άνάγκη δτά τό Ο
θωμανικόν Κράτος, δτόττ «χωρίς την οικονομικήν εργασίαν τών Χρτσττα- 
νών, γεωργίαν, έμπόρτον, βτομηχανίαν, τέχνας, τό Όθωμαντκόν Κράτος 
θά δτελύετο ενωρίς...»59,60.

Συνεπεία δέ δλων τούτων τών εκδουλεύσεων61 τών νησιωτών κατ 
τοΰ στόλου των πρός τήν ΓΙύλην, αυτη δέν διενοείτο νά θ:ξη τά προνό
μια τών νήσων, μολονόττ ύπό τά σμματά της ήνδροΰτο συΜεχώς ό έλλη- 
ντκός έμπορτκός στόλος, ό στόλος δσττς εμελλε νά άποτελέση τόν αδυ- 
σώπητον ττμωρόν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατ τόν δταφεντευτήν 
τής Έλληντκής άνεξαρτησίας.

Ό  Α. Κοραής ετς 'έν έκ τών προφητικών Υπομνημάτων του γράφει 
σχεττκώς: «Και ούδεμία μέν ύφίστατατ αμφιβολία δττ ά\ν! ήδύνατο ή Κυ- 
βέρνηστς νά προετδή δττ θά κατώρθουν μτά τών ημερών οί "Ελληνες νά 
κατέχωστν εμπορικόν ναυττκόν έκ πλετόίνίων εκατέρωθεν σκαφών, θά τό 
κατεπόνττζεν έν τή πρώτη αύτοΰ γεννέσετ· τανΰν δμως δέν τολμά /νά ά- 
ναστείλη τήν έπίδοσιν αύτοΰ δνεκα τώ(ν· ώφελειών άς πορίζετατ χάριν 
τών έαυτής στόλων»62'63.

Δυνάμεθα λοτπόν νά εϊπωμεν δττ χάρις ετς τήν μυωπτκήν ταύτη)/ 
πολτττκήν τής Όθωμαντκής αύτοκρατσρίας, ό Ελληνικός στόλος ήδυνή
θη νά φθάση, ετς δ σημεΐον έΐφθασε, κατ όταιν; ή μεγάλη ώρα έοήμανε, νά 
εϊνατ είς θέστν νά δώση τό μέγα παρόν.

Τό εύτύχημα δέ έν προκειμένω διά τήν Ελλάδα, ύπήρξε τό γεγο
νός δττ ή Υψηλή Πύλη δέν συνεμμερίζετοι τάς άπόψετς τών πλέον διεισ
δυτικών Τούρκων1, οί όποίοτ εκρού ον ντόν κώδωνα; τοΰ κινδύνου έκ τής 
τοταύτης άναπτύξεως τοΰ έμπορικοΰ στόλου τών ινήσων, ώς γράφει όΚ. 
Νικόδημος: «Πολλοί δ ’ έχέφ'ρονες Τοΰρκοι θεωροΰντες τά πλοία τών 
τριών ναυττκών νήσων κατ τό ύπεροπττικόν τών /νηστωτών τούτων, έπρό- 
λεγον δττ ό Σουλτάνος κάμνετ κακά νά έπττρέπη είς αύτούς τήν Μαυ- 
πήγησιν τοτούτων πλοίων, δτόττ μέ αύτά αύτοι μίαν ήμέραν θά πολεμή
σουν τόν ιντονανμά του (στόλον)»64. Άπεδείχθη δττ οί «έχέφρονες» ού- 
τοτ Τοΰρκοι δέν ήσαν μακράν τής πραγματτκότητος έκφράζοντες τοταύ- 
τας άπόψετς δτά τόν έγκυμονοϋντα κίνδυνον έκ τοΰ στόλου τών τρτών 
νήσων.

Δέν είσηκούοθησαν λοιπόν οτ Τοΰρικοτ ούτοι πρός αγαθήν τύχη|ν 
τής Ελλάδος. Οΰτωι κατέστη δυνατή ή ύψίστη άνάπτυξτς τών τρτών τού
των νήσων, ή δέ «κοινοττκή δόξα... τής "Υδρας, τώιν Σπετσών κατ τών 
Ψαρών65 είναι άνωτέρα πάσης άλλης, δτόττ ό 6ίος αύτών, συνεδυάσθη 
μετά τών ναυττκών συινίετατρτσμών, δτ’ ών εγκαίρως παρεσκευάσθη ή έ,μ- 
πορική να,υττλία, μεταμορφωθ'ετσα ετς εθνικόν στόλον κατά τόν ιερόν ή
μών άγώνα εναντίον τών Τούρκων...»66.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν
ΤΟ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟ
ΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Π αράγραφ ος Πρώτη 

Τά πρό τής Συνθήκης τοΰ Κιουτσούκ —  Καϊναρτζή. (1774)

1. Πριν ή προβώμεν είς τήν έξέτασιν τοΰ θέματος, περί τοΰ έμπο- 
ρικοΰ ναυτικού τών τριών /νήσων και τών λόγων οι όποιοι συνετέλεσαν 
είς τήν άνάπτυξίν του, δέον ένταΰθα νά έπαναλάβωμεν, δτι αί τρεις νή
σοι είχον ευρύτατα περιθώρια αύτοδιοικήσεως, ώς είς τό περί αύτοδιοι- 
κήσεως τώινι νήσων κεφάλαιον έγένετο λόγος, γεγονός τό όποιον παρεϊ- 
χεν είς αύτάς τήν εύχέρειαν τής ρυθμίσεως τών κοινών ζητημάτων. Πέ
ραν τούτου, ό σημαντικώτερος πάντων λόγος, ό όποιος συνετέλεοεν είς 
την άνάπτυξίν τοΰ εμπορικού ναυτικού τών νήσων, ήτο τό παρ’ αύταΐς 
άνέκαθεν1 έπτκρατήσαν συνεταιρικόν πνεύμα, περί τού οποίου ιδιαιτέ
ρως θέλσμεν άσχοληθή έν τοΐς έπσμένοις, ώς και ή ναυτική έπίδοσις τών 
κατοίκων τών νήσων τούτων, είς ;τάς οποίας οί κάτοικοι έξ απαλών ονύ
χων «έμπαρκάριζον» είς τά εμπορικά πλοία.

2. Οί κάτοικοι τών τριών νήσων έπεδόθησαν λίαν ένωρίς είς τήν εμ
πορικήν ναυτιλίαν, δεδομένου δτι τό έδαφος αύτών ήτο βραχώδες και ά
γονον και είς δκτασιν λίαν περιωρισμένον. Ούτως, ή είς τετραγωνικά 
χιλιόμετρα εκτασις έκάστης τών νήσων ανέρχεται2 είς: "Υδρα 64, Ψ:ιρα 
45 και Σπέτσαι 27, ενώ ό πληθυσμός τούτων’, κατά τήν εναρξιν τής έπα
ναστάσεως άνήρχετο3 άντιστοίχως είς 16.000, 8000 και 8.000. Κατά τόν
Κ. Νικόδημον4 οί κάτοικοι τών Ψαρών άνήρχοντο κατά τήν καταστρο
φήν είς 6.500 καί κατά τό|νι Π. Όμηρίδην5, ή "Υδρα; είχε 17.000 κατοί-
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κους, ενώ κατά τά ύπό τού Γάλλου Προξένου τής Σμύρνης David πα- 
ρασχεθέντα στοιχεία6, ό πληθυσμός τών Ψαρών άρχομένου τού 1821, ά- 
νήρχετο1 είς 12.000 και κατά Παπαρρηγόπουλον7 ή "Υδρα είχεν επέκει
να τών 15.000 ψυχών, αί Σπέτσαι περί τάς 8.000 και τά Ψαρά περί τάς 
7.000.

Τέλος, έκ τής κατά [μήνα Ιούνιον τού έτους 1828 γενομένης έν "Υ- 
δρςι άπογραφής8, προέκυψεν δτι ό συνολικός πληθυσμός τής νήσου ά- 
νήρχετο είς 15.5116 κατοίκους, έξ  ών άρρενες 7.664 και θήλεις 7.852, άν- 
τιπροσωπευόμενοι έκ 2.692 οικογενειών, έκ τού συνολικού δέ αριθμού 
τών 15.516 κατοίκων 2.901 δειν ήσαν 'Υδραίοι.

3. Οί έλάχιστοι τούτοι κάτοικοι τών τριών νήσων, κινούμενοι και 
ζώντες έντός τοΰ έλαχίστου χώρου, ήδυνήθησαν, διά τής έπιμονής, τής 
εργασίας και τής εύφυίας των, βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον καί δή έντός 
τοΰ άποπνικτικοΰ κλίματος τής ζοφώδους δουλείας νά άναπτύξουν το- 
σσΰτον τό έμπορικόν ναυτικόν των, τό οποίον «άνεβίωσε καθώς ό μυθο- 
σλγικός φοϊνιξ έκ τής τέφρας του»9.

Ή  ένυπάρ-χουσα είς τούς κατοίκους τούτων τών νήσων ροπή πρός 
τήν θάλασσαν, ώδήγει και τά τέκνα αύτών είς τό πλοϊον καί δή παιδιό- 
θεν, γεγονός τό οποίον έφερε ταΰτα είς επαφήν άμεσον μέ τά μυστικά 
καί τούς κινδύνους τής θαλάσσης, ούς τοιουτοτρόπως άινδρούμενα ήσαν 
είς θέσιν <νά δαμάσουν. Τό πραγματικόν λοιπόν σχσλεΐον τών νησι
ωτών ήτο τό πλοίο ν και ή θάλασσα. Ούτως έχόντωιν τών πραγμάτων δέν 
είναι περίεργον τό δτι οί ναυτικοί τών νήσων τούτων κατέστησαν ταχέ
ως ή δεσπόζουσα έμπορική θαλασσία δύναμις τής Μεσογείου, ώς τοΰτο 
άνεγνωρίζετο, πέραν τών άλλων, καί ύπό τσΰ έν Θεσσαλονίκη Γάλλου 
Προξένου, δστις έν έτει 181(2 έγραφ ε: <<Μέγα μέρος τοΰ παρακμάζον- 
τος Γαλλικού εμπορίου περιήλθεν είς Έλληνικάς χείρας... είναι οί πλέ
ον δραστήριοι παράγοντες —  ύπονοεί τάς τρεις νήσους —  τοΰ εμπορίου 
άποικιακών καί οί μεγαλύτεροι έχθροί μας»10, ένώ συγχρόινως εϊχον 
συγκεντρώσει δλον τό έμπάριον τών ρωσικών λιμένων11.

Ά λ λά  καί αύτοί ούτοι οί Τούρκοι άναγνωρίζοντες τάς θαλασσίας 1- 
κανσΓητας καί τό έμπειροπόλεμον τών Ελλήνων ναυτικών, συνεπεία 
τών διαρκών συγκρούσεών των μετά τών θαλασσοπειρατών, έπεθύμουν 
δπως, οί κατ’ έτος άποστελλάμενοι ναΰται τών νήσωιν* τούτων πρός δού- 
λευσιν1 ατού τουρκικού στόλου, προέρχωνται έκ τών κατοίκων αύτών. 
Έζήτουν έπιμόνως οί Τοΰρκοι —* απευθυνόμενοι είς τήν "Υδραν — νά 
είναι «πρό πάντων γνήσιοι Ύδριώται διά νά είναι χρήσιμοι είς τήν ναυ
τικήν δούλευσιν τών βασιλικών καραβιών»12,13.



4. Έλέχθη άνωτέρω δττ ή καταπλήσσουσα οικονομική και εμπορι
κή άνθηστς των νήσων ύπήρξε προϊόν καταβληθεισων προσπαθειών, 
στερήσεων καί κτνδύινων τών επιπόνων και εύφυϊών ναυτικών των.

Πράγματι άπό τοΰ έτους 1716 οι κάτοικοι τής "Υδρας ήρξαντο την 
κατασκευήν πλοίων διά δανείων, τά όποια ήσαν χωρητικότητος 10— 15 
τόννων και έλέγοιντο1 Σ ακτούρια14. Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου και δι- 
ευρυνομενου τοΰ θαλασσίου εμπορίου των, οι Υδραίοι προεβησαν εις 
τήν ναυπήγησιν15 πλοίων μεγαλυτέρας χωρητικότητος, κυμαινόμενης 
μεταξύ 40— 50 τόννων. Διά τών πλοίων τούτων, τά όποία ώνόμαζον Λα- 
τινάδικα16, έπεξέτετινον τό θαλάσσιον έμπόριόν των μέχρι τής Κωνσταν
τινουπόλεως κατ τών παραλίων τής Μτκρας ’Ασίας. Ή  έπέκταστς αυτη, 
ώς ήτο φυστκόν, έπέφερε αΰξηστν τοΰ πλούτου τώ)ν κατοίκων, οτ οποίοι 
δταθέτοντες περτσσότερα οικονομικά μέσα, ήρξαντο τήν ναυπήγησιν εττ 
μεγαλυτέρων πλοίων. Χαρακτηρτσττκόιν δέ έν προκετμένω είναι τό δττ 
κατά τό άρχικόν τοΰτο στάδτον τής ναυπηγήσεως κατ τής θαλασσεμπο- 
ρίας, τόσον ό άρτος αών πληρωμάτων τών πλοίων, δσον κατ τά άναγκαΐα 
πανιά τούτων κατεσκευάζοντο ύπό τών γυναικών1 τών πληρωμάτων ά- 
νευ άμσι6ής17. ~Ητο λοιπόν φυστκόν δττ εντός τοτούτου κλίματος αμοι
βαίας συνεργασίας μεταξύ των ναυτιλλομένων Υδραίων, ούτοι θά έπρα- 
γματοποίουν εττ μεγαλύτερος προόδους είς τό έμπόριόν κατ τόν στόλον 
των.

Οΰτω, περί τό τέλος τής πέμπτης δεκαετίας τοΰ 18 αίώνος, ή "Υδρα 
άποκτα, δτ’ ιδίας ναυπηγήσεως, πλοία χωρητικότητος πέρτξ τών 100 — 
120 τόννων καί μάλτστα μεταξύ18 τών πλοιοκτητών τούτων ήτο καί ό πα
τήρ τοΰ μετέπεττα θρυλικοΰ καταστάντος Ά νδρέα Μταούλη. Πλήν δμως 
ή άνήσυχος καί έπτχετρημαιτική φύστς τών Υδραίων προσπαθεί πάντοτε 
νά διανοίξη τούς θαλασσίους ορίζοντας καί πρός τόν σκοπόν τοΰτον στρέ 
φετατ πρός τήν ναυπήγηστν πλοίων μεγαλυτέρας χωρητικότητος, άτε 
τούτου ύπαγορευομένου ύπό τής όλονέν έπεκτάσεως τοΰ θαλασσίου έμ- 
πορίου των1. Καθ’ ά δέ Ιστορεί ό Γ. Κριεζής, ό δαιμόνιος Υδραίος Λάζα
ρος Κοκκίνης, παραλαιβών δύο Υδραίους ναυπηγούς, μετέβη έν ετει 
1757 ετς τό Σοφτκόν Κορινθίας, ενθα ύπαρχούσης άφθονου ξυλείας, προ- 
έβη ετς τήν ναυπήγησιν τοΰ πρώτου Ύδραϊκοΰ Βρικίου19 χωρητικότητος 
250 τόννων. Μέ τό Βρίκτον20 τοΰτο ό Κοκκίνης «πλεύσας είς Α λεξάν 
δρειαν καί έπανακάμψας είς "Υδραν έθεωρήθη ύπό τών συμπολιτών του 
ώς άλλος Κολόμβος»21.

Οΰτω λοτπόν ήρξατο ό εμπορικός στόλος τής "Υδρας νά πλέη μέ- 
χρτ τοΰ λτμένος τής ’Αλεξάνδρειάς ώς καί είς τούς λοιπούς εύρωπατ- 
κούς λιμένας, δεδομένου δττ τήν ύπό τοΰ Κοκκίινη κατασκευήν τοΰ με
γάλου πλοίου ήκολούθησαν καί δτεροτ Ύδραίοτ, έν οίς καί ό Μ. Κριε-

36



ζής «δστις άπέπλευσεν εις τόν λιμένα τής Τεργέστης, όποθεν, διά πρώ- 
την φοράν, έκόμισειν1 εις τούς συμπατριώτας του πολλάς ναυτικός πυ
ξίδας και υδρογείους χάρτας, τά οποία ύπεβοήθησαν σημαντικώς τόν 
πλοϋν τών Υδραίων»22,23.

Οΰτω πως και βαθμηδόν οι κάτοικοι τής "Υδρας έπεξέτεινον τό θα- 
λάσσιοιν έμπόριόν των είς τούς έκεϊθεν τής Άδριατικής θαλάσσης λιμέ
νας, γεγονός δπερ έπέδρασεν αύξητικώς επί τού πλούτου τών συμπλοι
οκτητών και τών μεριδίων τών συντροφοναυτών, ώστε λήγοιντος τοΰ 
18ου αίώνος, ή αποκλειστική ένασχόλησις τών κατοίκων τής νήσου ήτο 
ή ναυτιλία και τό θαλάσσιον έμπόριόν.

5. ’Ανάλογος πρός τήν έξέλιξιν και τήν άνάπτυξίν τής ναυτιλίας 
τής "Υδρας ήτο και ή τών δύο ετέρων νήσων, ήτοι τών Σπετσών και 
τών Ψαρών. Άρχικώς δέ και οι κάτοικοι τών Ψαρών είχσν ώς άπασχό- 
λησιν τήν γεωργίαν και τήν κτηνοτροφίαν, άλλά έπτδιδόμεινοτ ολίγον 
κατ’ ολίγον είς τό θαλάσσιον έμπόριόν και άποκομίΐζοντες όλονέιν1 καί 
περισσότερα κέρδη έστρέφοντο πρός τήιν ναυτιλίαν ήν διαρκώς προή- 
γον. Οΰτω τελικώς, οι κάτοικοι τών Ψαρών άπεριρσφήθησαν ύπό (τοΰ θ'α- 
λασσεμπορίσυ, τό όποιον πέραν τοΰ πλούτου τόν οποίον έφερε εις τήν 
νήσοιν, συνετέλεσε και εις τήν δλην άνάπτυξίν τών Ψαριανών, οί οποί
οι έπισκεπτόμενοι τούς διαφόρους εύρωπαϊκούς λιμένας και έρχόμενοι 
είς επαφήν καί επικοινωνίαν μετά τών άλλων προηγμένωιν λαών, ύφί- 
σταντο τάς έκ τούτου εύεργετικάς έπιδράσεις. Και οί Ψαριανοί ώς και 
οί 'Υδραίοι, πατδιάθεν24 ήκολούθουν τό ναυτικόν επάγγελμα έξοικοισύ- 
μενοι μετά τής θαλάσσης κατ τών θαλασσίων κινδύνων, καί δή τών τοι- 
ούτων τών1 προερχόμενων έκ τών πειρατών, πράγμα δπερ κατέστησε 
τούτους «πλουσίους, τολμηρούς, μεγαλόφpovας, επινόημα τής θείας 
προνοίας, διά νά χρήσιμεύσωστ τά πλούτη καί ή τόλμη των τά μάλιστα 
είς τήν άπελευθέρωσιν τής Ε λλάδος»25. Τοσοΰτον δέ άνεπτυγμένη ήτο 
ή ναυπήγησις είς τά Ψαρά κατ τοσοΰτον τά εύκίνηται πλοία τής νήσου 
ετεινον πρός τήν τελειότητα, ώστε, «οί Εύρωπαίοι μανθάνοντες δτι ταΰ
τα καιτεσκευάσθησαν άπό άνθρώπους άγραμμάτους έμενον εκστατι
κοί»26,27'28. Τό πρώτον δέ μεγάλο ναυπηγηθέν πλοϊον τών Ψαρών ήτο 
τό πολεμικόν τοΰ μεγάλου εύεργέτου κατ ένθίέιρμσυ παίτριώτου άοιδή- 
μου Βαρβάκη, δστις, σύν τοΐς άλλοις, ίδίαις δαπάναις συνέστησε είς Ψαί- 
ρά έλληνικόν σχολεϊον, έν ετει 1806. Έπί τού προκειμένου δμως ό Π. 
Όμηρίδης γράφει δτι, ή έκπαίδευσις τής νεολαίας τών νήσων fjro πα- 
ρημελημένη, «μόνη ή "Υδρα είχεν έν κεντρικόν σχολεϊον29 τόι όποιον 
κατ’ άρχάς τής παρούαης έκατονταετηρίδος —ύπονοεϊ τήν 19ης—  έσυ- 
στήθη...»30.
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Παρά ταΰτα, δμως, κατά Νικόδημον31, «πάνιτες σχεδόν οι Ψαι- 
ριανοί έγνώρτζον ν’ άναγινώσκωστ καί νά γράφωστν» διδασκόμενοι τά 
γράμματα άπό τούς ιερείς.

’Ανττθέτως δέ, έν "Υδρςι, έπεκράτετ προφανώς μέγας άναλφαβητι- 
σμός, χαρακτηριστικόν τοΰ οποίου «είναι καί τό γεγονός, δτι ό πρώτος 
διοικητής τής νήσου Γεώργιος Βούλγαρης (1803— 1812) δέν εγνωρι- 
ζε νά γράφη»32, άλλά ήτο «βαθυστόχαστος, ενεργητικός, σταθερός, γε
μάτος θέληση»33.

Τέλος, ώς πρός τήν ναυπήγηστν πλοίων μεγαλυτέρας πως χωρηττ- 
κότητος είς τά Ψαρά, δέον νά λεχθή, δτι αυτη ήρξατο μετα την υπο τής 
νήσου επανάστασή έν ετετ 1769. Τά νέα ταΰτα σκάφη (σακολέβατ)34 ε- 
πεξέτετνον τούς πλόας των μέχρτ τών λτμένων τής Συρίας κατ τής Α
λεξανδρείας. Οΰτω πως έξετλίχθη έν γενικαίς γραμμαίς, ετς τάς τρεις 
νήσους ή έμπορτκή των1 ναυτιλία μέχρι τής συνθήκης τοΰ Κτουτσούκ— 
Καϊναρτζή καί ταΰτα ύπήρξαν τά α'ίτια τής έπτδόσεώς των ετς τό θα
λάσσιον έμπόριόν κατ τήν ναυτιλίαν.

Π αράγραφ ος Δευτέρα

Τά μετά τήν Συνθήκην τοΰ Κιουτσούκ —  Καϊναρτζή

1. Σταθμόν εις τήν περαιτέρω' άλματώδη άνάπκυξιν τής εμπορικής 
ναυτιλίας κατ τοΰ πλούτου τών τριών νήσων άπειτέλεσε ή μετά τόν Ρω- 
σατουρκτκόν πόλεμον ύπογραφεΐσα μιειταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας συνθή
κη3,5,36 τοΰ Κιουτσούκ — Καϊναρτζή37,38, ώς καί ή έν ετει 1783 μεταξύ 
τούτων ύπογραιφεταα έν συνεχεία συνθήκη, δτ’ ής παρεχωρήθη ελευθε
ρία εμπορίου καί είς τά ύπό ρωστκήν σημαίαν39 πλοία τών νήσων, ατ ό- 
ποϊατ έπωφελούμείνίαι40 τήν παραχωρ ηθεϊσαν έλευθερίιαν είς τά ρωσικά 
πλοία, εθεσαν τήν ρωσικήν σημαίαν1 είς τά ίδτκά [των.

ί2. Ή  τεραστία ώΟηστς,, ήττς έδόθη ύπό τής συνθήκης τιαύτης είς ιτήν 
εμπορικήν ναυτιλίαν1 τών νήσωΐν1, είχεν ώς συνέπειαν τήν ναυπήγησαν 
μεγαλυτέρων πλοίων καί τήν έπέκταστν τοΰ θαλασσίου εμπορίου των, τό 
οποίον έξικνεϊτο μέχρι τώίνι λιμένων τής Άζοφικής θαλάσσης, πραγμα! 
δπερ έπέδρασεν είς τήν περαιτέρω αΰξηστν τών κερδών τών ναυττλλο1- 
μενων κατ του πλουτου (των νήσων. Οΰτω δέ; τό ύπό τών νήσων κυρίως 
-άσκουμενον σιτεμπόραον πιερτήλθεν σχεδόν έξ ολοκλήρου καί άποκλετ- 
σττκώς εις χεϊρας τούτων, αί όποίαι πρός άνττμιετώπιστν τής θαλαοσο- 
πειρατείας εις τάς άπομεμακρυσμένας θσλάσσας, ήρξαντο τήν κατα
σκευήν πολεμικών41 πλοίων ώπλτσμένων διά τηλεβόλων δπλων.
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Χαρακτη ραστικώς δέ ό Κ. Μένδελσων σημειώνει42 εν πρΌκειρένω: 
«Ούδέν δράστη ριώτερον και άκαμαιτώτερον τής ελληνικής ναυτιλίας».

3. Έντός τοΰ ευεργετικού τούτου κλίματος δρώ'ν τό εμπορικόν ναυ
τικόν τών τριώίνι νήσων, ύπεβοηθήθη ετι περαιτέρω και δή σημαντικωτα:- 
τα έκ τών έπισυμβάντων Ναπολεαντείων πολέμων και τού έπακολουθή- 
σαντος ύπό τής ’Αγγλίας αποκλεισμού τής Γαλλίας και τής Ισπανίας, 
συνεπεία τοΰ οποίου ένεφαίνιίσθη έν αύτα,ϊς οιτοδία. Ό  στόλος τών νή
σων, λόγω τοΰ εύτολμου και τοΰ εμπείρου των πληρωμάτων του, διέ
σχιζε τάς άποκεκλειομένας ύπό τών ’Ά γγλων θαλάσσας και μετέφερε, 
ίδίςι είς τούς Γάλλους, σίτον, τόν οποίον έπώλει εις ύψηλοτάτας τιμάς. 
Τοιαύτη δέ ήτο· ή έ'λλειψτς σίτου εις τάς χώρας ταύτας, ώστε οι κάτοικοι 
τούτων διά νά άποκτήσουν μικράν ποσότητα άντήλλασσον43 και αύτά 
ετι τά επι,πλά των.

Τοΰτο είχεν ώς συνέπειαν τήν’ αποκόμισαν τεραστίων κερδών, ιτά ό
ποια· πολλάκις ήσαν τριπλάσια και τετραπλάσια τοΰ κεφαλαίου τού φορ
τίου των. Ούτως οί ριψοκίνδυνοι "Ελληνες ναυτικοί έπει:ύγχαναν άφ ’ 
ένός μέν νά αποκομίζουν τεράστια κέρδη κατ «νά φημίζωνται έκτοτε πα
ρά πασι τοΐς ’Έθνεσιν»44, άφ ’ έτέρου δέ νά θεωρώντατ ύπό (τών κατοί
κων τών έν άποκλεισμώ τελούντων χωρών ώς σωτήιρες45 των, διότι τούς 
έπρομήθευον τόν τόσον πολύτιμον διά τήν ζωήν των σίτον.

Χαρακτη ραστικώς δέ άναφέρεταα δτι ταιαΰτα ήσαιν τά συγκεντρωθέν- 
τα κέρδη τών Υδραίων έκ τοΰ θαλασσίου εμπορίου, «ώστε άλλοι μέν 
τούτων τά έναπέθεταν κατά σωρούς είς τήν οροφήν; τών οίκαών των, 
•άλλοι δέ έντός ύαλίνων αγγείων χάριν έπιδείξεως»46. Ταΰτα δέ συνέ- 
βαανον και είς τούς Σπετσαωτας ίναυτικούς, οι οποίοι έπλούτασαν σημιαν- 
τικώτατα «παρακολουθούνιτες άτιαρεγκλήτως τά ίχνη τών Υδραίων»47, 
και είς μικροτέραιν έκτασιν είς τούς Ψαριανούς, οί οποίοι ουνεπεία τών 
περιπετειών τής έπιανα στάσεως των μετά τού Ό ρλώφ; έν έτει 1770, δέν 
ήδυνήθηοαν νά παρακολουθήσουν4 8 τήν μεγίστη ν άνάπτυξίν τών έτέ- 
ρων δύο νήσων. ’Ανεξαρτήτως δμως τούιτου και οί κάτοικοι τών Ψαρών 
είχαν πλουτίσει είς άξιοζήλευτον βαθμόν και ήδη περί τά τέλη τού 
] 8ου αίώνος είχον προβή είς τήν ναυπήγησαν μεγάλων βρικίων, χωρη- 
τικότητος 150 τόννων. Ή  προαοΰσα άνιάπιτυξις τού θαλασσεμπορίου τών 
Ψαριανών ώδήγησεν τούτους είς τήν άνττκαιτάστασιν τοΰ ύπ’ αύτών κα- 
ιτασκευασθέντος, περτ τήν όγδόην δεκαετίαν τού 18ου αίώνος, «χειρο- 
ποιήτου»49 λιμένος, διά νεωτέρου τοιούτου, και τή οικονομική συνδρομή 
τοΰ Βαρβάκη. Τά Ψαρά λοιπόν δέν είχον φθάσεα τόν πλούτον τής "Υ
δρας, είς τήν οποίαν «τά κλείθρα; κατέστησαν πλέον περιττά^ καα τά κι
βώτια ανεπαρκή... πανταχόθεν ήκούετο ό έναρμόναος τού χρυσού και



τοΰ αργύρου ήχος, άπό τής άνωτάτης τάξεως μέχρι τής καιτωτάτης... Έ - 
πεσωρεύθη λοιπόν ό χρυσός και ό άργυρος εις ύπόγεια50 όθεν επέπρω·- 
το νά έξέλθη δλος διά τήν 22 τοΰ μηνός Μαρτίου τοΰ ,1821 έτους»51.

Ό  πλοΰτος ούιιος, τόν οποίον είχον αποκτήσει οι κάτοικοι τής "Υ
δρίας, άντανακλατο εις τόν τρόπον τής ζωής των, σστις ήτο πράγματι 
τρόπος ζωής αρχόντων. Ένι προκειμένω ό Δ. Κόκκινος σημειώνει: « . . .  
~Hjpo ή περίοδος τής μεγάλης ακμής τής "Υδρας... Τά αρχοντικά των — 
υπονοεί τών Υδραίων — είχαν τήν μεγαλοπρέπειαν και τόν εσωτερι
κόν πλούτον μεγάρων. Ή  έπίπλωσις ήρχετο άπό τούς λιμένας τής Ευ
ρώπης... φτώχεια δέν ύπήρχε είς τήν νήσον...»52.

Χαρακτηριστική έπί τοΰ προκειμένου είναι και ή ύπό κσΰ άκαδη- 
μαϊκοΰ Σπόρου Μελά περιγραφή τοΰ πλούτου τής "Υδρας: «Δέν ύπάρ- 
χει στήν ιστορία καμμιας πολιτείας παράδειγμα τέτοιας άξαφνης μετα
βολής. Μέσα σέ δέκα χρόνια είναι άλλο πράμα... ’Ά σπρα τά πανιά τών 
καραβιών πού μπαινοβγαίνουν... άσπρα τά φτερά τών άπειρων ανεμό
μυλων... Είναι μιά μαγική συμφωνία τοΰ άσπρου, πάνω στο- γαλάζιο... οί 
Γενοβέζοι μηχανικοί και μαστάροι πάν κ’ έρχονται, αδιάκοπα, μέσα στόν 
οικοδομικό τοΰτο πυρετό, γιά νά δώσουν σχέδια... Οι 'Υδραίοι δέν φτιά
νουν σπίτια: Πυργώνουν κάσπρα... Δεν  ύπάρχει περιηγητής πού νά μ ή 
μείνη σαστισμένος... οι ναΰτες χτίζον σπίτια τρίπατα· και βάζουν τά τάλ- 
λαρα μέσα σ ’ άγγειά, μεγάλα, γυάλινα γιά επίδειξη...»53.

Ομολογουμένως νομίζει κανείς δτι εύρίσκεται ένώπιον περιγραφώ ν 
μυθικής τίνος χώρας! Και δμως δέν πρόκειται περί τούτου. Πρόκειται 
διά την υπαρκτήν νήσον τών καραβοκυραίωίνι και τών συντροφοναυτών.. 
ΙΙρόκειταα γιά τήν άλλοτε άσήμαντον "Υδραν.

Ά λλά  ό πλοΰτος και ή ευμάρεια αυτη τών νησιωτών, συίνοπεία τών 
έρριζωμένων αισθημάτων φιλοπατρίας παρ’ αύτοίς, δέν έπέδρασεν άνα- 
σχετικώς έπί τής πραγματώσεως τών πόθων κατ τών όνιείρων τοΰ έθνους 
διά τήν άποτίναξιν τοΰ τουρκικού ζυγοΰ. Άνιτιθέτως, «δσω εύπορώτερος 
έγίνετο ό έλληνικός λαός, δσω μάλλον έμορφοΰτο καί ύπερέβαλλε 
πνευματικώς και ύλικώς τούς Τούρκους αύτοΰ δέσποτας, τοοούτω έπαι- 
οθητοτέρα καθίστατο αύτώ ή άφόρητος τοΰ καθεστώτος πίεσις και ή ά
νάγκη έπαναστάσεως»54. Ή  μεγάλη αυτη αλήθεια έπεβεβαιώθη καιιά τόν 
πλέον πανηγυρικόν τρόπον διά τής συμμετοχής τών νήσων εις τόν ά- 
Υ’ώνα τοΰ 21, είς τόν βωμόν τοΰ όποιου προσέφερον και τά πλούτη και 
τό πυρωμένο ελληνικόν αίμα55. Η άγνή ελληνική συνείδησις τών νη
σιωτών, ούδέ πόρρωθεν κατέστη δυνατόν νά άλλοι ωθή άπό «τόν έναρμό>- 
νιον ήχον τοΰ χρυσοΰ και τοΰ άργύρου». Δι’ αυτούς, χρυσός και άργυ
ρος ήτο ή ελευθερία τής Ελλάδος, ή άναγέννησις τοΰ Γένους.
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Το γεγονός on  αί τρεις αύται ελληνικοί νήσοι ύπερέβηοαν είς τό 
θαλάοσιον έμπόριόν «και αυτούς τούς ’Άγγλους... και άνεδείχθησαν ε
πί όλων τών έμπορικώνι τής Μεσογείου λιμένων οι επιτυχέστεροι τών 
συναγωνιστών»56, δέν τάς ήμπόδισε νά θέσουν τήν ύπόθεσιν τής Ε λ λά 
δος ύπεράνω τών έπιιι:υχ.ιώ!νι και τών συμφερόντων των.

Καθ’ όσον τά πλούτη και ή ευμάρεια τών νησιωτών ηΰξανον, καθ’ 
όσον ή πνευματική άνοδος αύτών καθίστατο όσημέραιΐ μεγαλύτερα, τό- 
σοίν περισσότερον ούτοι ήοθάνανίΓΟ τήν άνάγκην τής έλευθερίας, ώς ση
μειώνει χαρακτηρ'ΐστικώς ό Γ. Γερβίνος: «Ή  έκπαίδευσις57 και τά πλού
τη συνετέλεσαν, όμοΰ μετά τής θυελλώδους εποχής τής γαλλικής έπα
ναστάσεως είς τό πρώτον βήμα, ήτοι είς τό νά μή ύπομένωσι πλέον οί 
'Έλληνες ραγιάδες τόν αφόρηταν τών Τούρκων ζυγόν. ΟΙ εύτολμοι 
ναΰται οΰς και αύτοι οι τά μάλιστα; μισέλληνες έθαύμαιζον, έπανερχόμε- 
νοι είς τά ίδια ήρώτουν εαυτούς καιιησχυμένοι, δια,τί έν ώ έπ! τών πλοί
ων των ήσαν βασιλείς, έν τή οικία. των νά γίνωνται πάλιν δούλοι; Και 
οί πλοίαρχοι έλεγον τόν εύγενή τοΰ Θεμιστοκλέους λόγον. Έ ν δσω ε
χομεν 200 πλοΐα καλώς είς πόλεμον έφωδιασμένα, θά έχωμεν καί χώ
ραν και πατρίδα»58.

4. Έλέχθη άνωτέρω δτι οί ναυτικοί τών νήσων ήδυνήθησαν νά φθά- 
σουν είς δ σημεϊον ακμής έφθασαν διά μέσου στερήσεων και κινδύνων. 
Χαρακτηριστικόν τοΰ τρόπου μέ τόν οποίον αντιμετώπιζαν; τούς διαρ
κείς κινδύονυς και τά παρεμβαλλόμενα έμπόδια, είναι και »ιά εξής δύο 
περιστατικά. Διαρκούντων τών Ναπαλεοντείωιν Πολέμων και τοΰ απο
κλεισμού τών γαλλικών λιμένων, οι Ψαριανοί, διά νά μήν έμποδίζον
ται είς τήν άσκησιν τοΰ θαλασσίου εμπορίου των, «έλάμβανον από τήν 
κοινότητα τών Ψαρών διπλά ναυτιλιακά έγγραφα, τής οθωμανικής σή
μα, ίας και τοΰ Αγίου Τάφου· άναλόγως δέ τών περιστάσεων παρουσαά- 
ζοντες τό £ν ή τό άλλο καί ύψοΰντες τήν μέν ή ιιήν δέ σημαίαν διέφευ
γαν τήν προσοχήν τοΰ Αγγλικού στόλου»59.

Επίσης οί Υδραίοι, έν ετει 1808, διά νά προστατεύσουν τά πλοία 
των έκ τών ληστρικώι/ επιδρομών τοΰ πειρατικού σΓολου ήναγκάσθησαν 
νά προβοΰν είς τήν εικονικήν πώλησχν τών πλοίων των πρός τούς Με- 
λιταίους έμπορους, ώστε οΰτω νά άσφαλισθοΰν υπο την Αγγλικήν ση
μαίαν, πλήν δ)ΐως, προδοθείσης τής εικονικής πωλήσεως, έδημεύθησαν 
τά πλοία ύπό τών "Άγγλων, οί οποίοι κατόπιν έξαγορας τά έπέστρεψαν.

Κατόπιν τούτου οι ναυτικοί τής "Υδρας, μετά τήν ύπογροφήιν τής 
ρωσοτουρκικής συνθήκης είρήνης, ένήργησαν εικονικός00 πωλήσεις 
πρός τούς Ρώσους έμπορους, έξασφαλίσαντες οΰτω τήν ασφάλειαν τού 
στόλου των μέχρι τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως.
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5. Εϊδομιεν ανωτέρω δτι μετά τήν συνθήκην τοΰ Κιουτσουκ — Καϊ- 
ναρτζή καιί τής έπακολουθησάσης ρωσοταυραακής συνθήκης ιού 1783, τά 
ττλοΐα τών νήσων έτέθησαν ύπό τήινί προστασίαν τής ρωσικής σημαίας, 
έξαοφαλίσαντα ουτω τήν άκώλυτον αύ'ΐών κίνησιν. Εκτοτε δμως, αί 
προσπάθεια! τής Τουρκας δπως έπαναφερη τά έλληίνικά πλοία: ύπό τήν 
σημαίαν της ήσαιν διαρκείς. ’Αποτέλεσμα τών προσπαθειών τούτων, καθ 
ά γράφει ό Κ. Άλεξανδρής, ή>:θ δτι έν έτει 1809 πλεϊίστοι πλοαοκτήται 
άπεδέχθησαν τήν1 αλλαγήν τής σημαίας καί πρός τούτο συνετάγησαΐν ό- 
μοιομόρφως 30 βεβαιωτικά έγγραφοι61 «δι’ ών οί πρόκριτοι διαδηλοΰν 
τήν επιθυμίαν ισαρίθμων πλοιοκτητών, όπως επαναφέρουν τά πλοία ίων 
ύπό τήν ραγιάιδικην σημαίαν»62.

Οΰτω τά ύπό ’Οθωμανικήν σημαίαν63 πλέοντα ύδραϊκά πλοία, έν 
ετει ι1'809, άνήρχοντο είς 47, ό δέ αριθμός τών πληρωμάτων ιτούτων έκυ- 
μαίνετο μεταξύ ·:ώι/ 15—65 άνδρών, τά δέ πυροβόλα άπό 4— 14.

6. Καί ταΰτα; μέν συνέβησαν κατά τό έτος 1809, δτε ακόμη ή ίδέα 
τής έπαναστάσεως δέν είχε λάβει σάρκα καί όστά καί ούτως οί Τοΰρκοι 
έπό:υχον περιωρισμένως τοΰ σκοπού των.

Βραδτύερον δμως, ήτοι τό έτος 1820', δτε κατέπλευοεν έναίνττ τής 
'Ύδρας πλοϊον Τουρκικόν φέρον τόν δτερμηνέα τοΰ στόλου μετά φιρμα- 
νίων τής Πύλης, δι ών καθίσταντο αί νήσοι «ελεύθεροι καί άφορολόγη- 
τοι καί κατά πάντα ισότιμοι καί ίοοδίκα’οι πρός ιιούς κρατούντας, άρκετ 
νά άποβάλωστ τήν ξενικήν σημαίαν και νά ύψώσωσι τήν όσμανικήν — 
ώς ξενική ύπονοεϊται ή ρωσική— ... άπεικρόθησαν δτι λυποΰντατ μή δυ- 
νάμενοτ ινά πράξωσι κατά τά προτεινόμενα» καί 'τοΰτο μέ τήν άναληθή 
δικαιολογίαν δτι δήθεν τά πλείοναι τών πλοίων άνήκον εις Ρώσους ίδιο- 
χτήτας64.

Οΰτω λοιπόν οί Υδραίοι, ύπό τήν εύσχημον ταύτηιν. δικαιολογίαν, 
άπέφυγον νά άναίρτήσουν τήν Όθωμαντκήν σημαίαν έπί τών πλοίων 
των, μή παρασυρθέντες65 άπό τάς ύποσχέσεις καί τάς προτάσεις τών 
Τούρκων. Ενώπιον δέ τής κατηγορηματικής άρνήσεως τών Υδραίων, ό 
διερμηνεύς τοΰ στόλου, ό ποιήσας τάς πρός τούτους προτάσεις, έπέστρε- 
ψεν «άπρακτος είς τήν Κωνσταντινούπολτν»66.

’Ά λλωστε καθ’ δν χρόνον έγένοίντο αί προτάσεις αιυται, περί αλλα
γής τής σημαίας καί ύψώσεως τής Όθώμαντκής, οί Υδραίοι διά τών μυ- 
σιτκών επαφών τάς οποίας διετήρουν μετά τής Φιλικής Εταιρείας, προ- 
ετοιμαζοντο τνα συντόμως προβοΰν είς τό· σχίσιμον τής σημαίας 
ταύτης. Ούτω πως αί προτάσεις τών Τούρκων έπεσαν είς τό κενόν και 
ενιος ολ,’γου αντί της σημαίας των ανυψουμένης θά έδοκίμαζοιν τήν ά- 
νύφωστν έπί τών κεφαλών των τής κατάρας τοΰ Έλληνικοΰ Γένους.
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7. Ή  όθώμαΐνική έξουσίαι ύποπτευομένη ϊοως τήν τοιαύτην έξέγερ- 
οιν τοΰ Γένους και διαβλέπουσα τούς έκ τής αύξήσεως τής θαλασσίας 
έλληνικής δυνάμεως κινδύνους, ώδηγή0η είς τήν θέσπισιν μέτρων πε
ριοριστικών τής ναυπηγήσεως πλοίων ύπό τώΐν. νήσων. Ένταΰθα, δέον 
νά σημειωθή δτι ή μέχρι τοΰ έτους 1803 άκώλυ'ίος ναυπήγησις πλοίων 
ύπό τών νήσων ύπήρξεν ύποβοηβητική τής δλης άναπτύξεως τής εμπο
ρικής των ιναυτιλίας.

Ούτως, ενώ μέχρι τοΰ έτους 1803 ή κατασκευή πλοίων ήτο απολύ
τως έλευθέρα είς τάς νήσους, περί τά μέσα τοΰ έτους τούτου καί δή τήν 
20ήν ’ Ιουνίου, διά διαταγής τοΰ Τούρκου Πασά, άπευθυνθείσης είς ιούς 
επιτρόπους και προεστώτας τών νήσων "Υδρας καί Σπετσών, ή έΐν λόγω 
κατασκευή ύπήχθη είς τήν προηγουμένην άδειαν τούτου, δστις μεταξύ 
άλλων εγρα,φεν έν τή ώς άνω διαταγή: «... προστάζομειν ύμας άπαντας, 
δπως είς τό εξής άνευ ύψηλοΰ ήμών μπούγιούρουλδίου νά μην άφήσετε 
τινά, ούτε ράγιάν ούτε προτέτον νά οίκοδομήαη καράβι έκεϊσε είς τά μέ
ρη σας· και οποίος θέλει είς τό εξής ινά οίκοδομήση αύτόοε έκ νέου κα
ράβι, ό τοιοΰτος, οποίος καί άν είναι, διά νά δοιθή είς αυτόν άδεια νά οί
κοδομήση πραγματευτάρικον καράβι... καί άν δέν ήθελε σταλή ηγεμονι
κή άδειά μας, νά μήν τολμήση τινάς νά οίκοδομήση»67.

Διά τής διαταγής ταύτης λσιπόιν άπηγορεύθη είς τάς νήσους ή έλευ
θέρα ναυπήγησις πλοίων εμπορικών, ενώ κατά τόν Κ. Νικόδημον ήτο 
έλευθέρως επιτρεπτή ή ναυπήγησις πλοίων μή εμπορικών καί δή άνε- 
ξαρτήτως χωρητικότητος, «διότι τά άλλα εϊδη ώς έ.κ τής κατασκευής των 
δέν ήδύιναντο ποτέ νά όπλισθώοι πολεμικώς και ν’ άντυτα ραταχθώσι κα
τά τοΰ οθωμανικού σιόλου»68.

Συνέπειαι τής διαταγής ταύτης, ήτο δτι διά τήν ναυπήγησιν πλοίων 
άπητεϊτο' προηγουμένη τοΰ Καπετάν Πασά άδεια, ή όποία έχορηγεΐτο ή 
μή κατόπιν έκθέσεως ύποβαλλομένης πρός αύτόν ύπό τώιν προεστών τής 
Κοινότητος69,70.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων και ίσχυόντων τών άπαγορευτικών 
μέτρων πρός ναυπήγησιν πλοίων, οι νησιώται χρησηιοποιοΰντες διά- 
ψοραι τεχνάσματα, έν οίς καί δωροδοκίας71, κατώρθουν νά ύπεκφεύγουν 
τών περιοριστικών μέτρων καί νά καταστρατηγούν ταΰτα.

Συνεπεία δέ τής ούτωσί παραβιάσεως τών άπαγαρευτικώιν μέτρων, 
οί κάτοικοι τών νήσων εύφυεστατοι όντες διήρχοντο διά μέσου τών ά- 
παγορευτχκών ρωγμών καί έναυπήγουν τά σωτήρια διά τόιν: αγώνα καί 
τήν Ελλάδα πλοία των.

Προφανώς δμως, καί έκ τής άνωτέρω απαγορευτικής διαταγής, ά- 
πευθυνομένης μόνον πρός την "Υδραν καί τάς Σ πέτσας καί έκ τών ύπό
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τοΰ Κ. Νικοδήμου γραφόμενων, συνάγεται δτι ή έν λόγω άπαγόρευσις 
δεν ίσχυε διά τά Ψαρά.

Έ ν προκειμένω δέ ό Κ. Νικόδημος γράφει: «Έάν λοιττβιν ή απαγο
ρευτική αιΰτη δαάταξις ήθελεν επικρατήσει κατ είς τάς τρεις ναυτικάς 
νήσους, ή Έπανάστασις τοΰ 1821 δέν ήθελεν επιτύχει δία θαλάσσης. 
Ά λ λ ’ ϊσως ή θεία πρόνοια έτύφλωσε τότε ί ή ν οθωμ ανικήν Κυβέρνηοτν, 
ϊνα μή επεκτείνει τήν δτάταξιν ταύτην περί τής μή κατασκευής τών κα
ραβιών, διά νά χρησιμεύσωοι ταΰ'ΐα είς τήν άπελευθέρωσιιν72 τής Ελ
λάδος»73.

Π α ρ ά γ ρ α φ ος  Τρίτη 

ΤΙ παρακμή τοΰ εμπορίου τών νήσων καί ή οικονομική τα)ν κρίσις

ι1·. Εϊδομεν ανωτέρω δτι συνεπεία τής επιτυχούς άοκήσεως τοΰ θα
λασσίου σιτεμπορίου ύπό τών τριώ ν νήσων τεράστια χρηματικά κεφά
λαια είχον συγκεντρωθή είς αύτάς και εϊχον σχηματίσει τήν τάξιν τών 
εκατομμυριούχων. Μεταξύ δέ τών νήσων, τούς περισσοτέρους κεφαλαι
ούχους είχεν ή "Υδρα, είς ήν ούτοι, κατά τήν έναρξιν τοΰ άγώνος άνήρ
χοντο74 είς 60 και πλέον. Είς τό περί δαπανών δέ κεφάλαιον τών νήσων, 
τής παρούσης μελέτης, θά ίδωμεν τά άστρονομικά τώ δντι ποσά τά ό
ποια δτέθεσαΐν1 είς τόν άγώνα ένιοα ιτών κεφαλαιούχων τούτων. Ή  πορεία, 
δμως αΰτη τών νήσων προς τόν πλούτον και τήν εύμάρειαν δέν ύπήρ
ξεν ευθύγραμμος· άνεκόπη συνεπεία τού έν τώ μεταξύ δημίουργηθέιν1- 
τος ανταγωνισμού τού εύρωπαϊκοΰ εμπορίου και τής λήξεως75,76 τών 
Ναπολεοντείων πολέμων, οι όποΐοτ διαρκοΰντες άπετέλεσαν τήν κυριω- 
τέραίν1 πηγήν προσπορισμοΰ κερδών είς αύτάς, συντελέσαντες είς τήν 
δημιουργίαν τού «χρυσού αίώνος»77 τών νήσων, Ιδίως δέ τής "Υδρας ήν 
οί Τούρκοι άπεκάλουν «μικράν ’Αγγλίαν»78.

2. ’Ήδη είς τήν άπό 10 Μαρτίου 1809 έπιστολήν τού «Ζαμπίτου» τής 
"Υδρας και τών προεστώτων πρός τόν έν Κωνσιαντινουπόλετ διερμηνέα 
τοΰ στόλου, δστις διά διαταγής αύτοΰ, έζήτει δπως ή "Υδραι άποστείλει 
καράβια είς τόν Βόλον διά τήν μεταφοράν σίτου είς Τουρκίαν, οι Υ 
δραίοι έγραφαν: «... σας είναι γνωστή ή έσχάτη πτωχία και ή ένδειαι τού 
τόπου μας, όποΰ ε’ίμεθά τρεις χρόνους σφαλισμένοι καί τά καράβια μας 
δέν έσάλευσαν άπό τόν τόπον, νά μας σταλή καν ό ήμτσυς ναύλος...»79. 
Επίσης περί τής ακινησίας τού Ύδραϊκοΰ στόλου ποιείται λόγον και
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ή έξ "Υδρας σταλεϊσα έπιστολή80 πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει αρχη
γόν τοϋ ύδραϊκου στόλου, ύπό ήμερομηνίαν 9 ’ Ιουλίου 1809.

Τά αύτά έγραφον καιί όλίγοιν' βραδύτερον οι Υδραίοι πρός τόν Τούρ
κον Πάσαν: «... Ή  κατάσιασις τοΰ τόπου μας είναι άθλια, όποΰ μόλις 
ή μπορεί ό καθένας άγωνιζόμιενος μέ μυρίους δικαίους τρόπους νά ζή- 
οη»81.

3. Μειτά τόν τερματισμόν τών Ναπολεοντείων πολέμων, έν ετει 1814, 
τό ναυτικόν έμπόριόν1 της Μεσογείου και τών πέραν αύτής θαλασσών 
περιήλθεν είς τάς χεΐρας τών ’Ά γγλω ν καί Γάλλων. Ώ ς έκ τούτου 
πλεϊστα πλοία82 τών νήσων δέν διενήργουν πλέον τούς άλλοτε πλούτο- 
φόρους πλόας των, μέ ουνέπειαιν σημαΐνίΓακός άριθμός ναυτικών νά πα- 
ραμένη εις αύτάς άνευ άπασχολήσεως. Απόρροια τής δυσμενούς83 ταύ
της θέσεως τών τε πλοιοκτητών καί ναυτικών τών νήσων, ήτο ή παρα- 
τηρηθεϊσα κατά τήν περίοδον ταύτην σημαντική κάμψις έπί τών κερδών 
ώς καί τής έπενδυτικής δραστηριότηίΓος είς τόν τομέα τής ναυπηγήσεως.

Άπόδειξιν δέ τής τοιαύιης έλαττώσεως τώιν κερδών ήτο καί τό γε
γονός τής μεγίστης διακυμάνσεώς των έπί τών διαφόρων μεριδίων, ή- 
τις έκι,νήθη μεταξύ 6 μέχρι 45 Ισπανικών ταλλήρων, κατά τήν διετίαΐν 
1818— 18(19 «καθ’ ήν έπραιγμαιτοποιήθησαν 177 πλόες τών πλοίων τής 
"Υδρας, έξ  ών ολίγοι μέ ζημίαν»84.

Αυτη λοιπόν ήτο ή κατάστασής τοΰ ινίαυτικοΰ τών νήσων εις τάς πα- 
ραμονάς τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί «άπό τά σπλάχνα τοΰ κό
σμου τούτου έξεπήδησαν οι τρομεροί θαλασσομάχοι, οί όποιοι κατέπλη- 
ξαν τόν κόσμον κατά τόν άγώνα τοΰ 21»85.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Ή  Ελλάς εις τό στάδιον τής έκβιομηχανίσεως, σελ. 107.
2. ’Ίδε ’Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος —  Ααρους», Τομ. 11ος, σελ. 1065 και Ίόμ..

12ος, σελ. 566 καί 1059.
3. ’Ίδε τά νπό τής Κΐ'βερνήσεως τοΰ I. Καποδιστρίου συνταχθέντα μεταπελευθε-

ρωτικά στοιχεία περί 'Ελλάδος, εις Α. Δασκαλάκη, Ιόμ. Α , σελ. 437 491.
4. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ',  σελ. 508.
5. ’Ίδε Π . Όμη ρόδου, σελ. 2.
6. "Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 300.
7. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοποι'^ου. Τόμ. Ε ', Μέρος Δεύτερον, σελ. 151. Πρ6λ. 

τοΰ αύτοΰ: ’ Επιτομή τής Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, σελ. 445.

8. ’Ίδε ονομαστικόν κατάλογον τών κατοίκων τής "Ύδρας, μετά τών ατόμων έκά- 
στης οίκογενείας, είς Άρχεΐον "Τδρας, Τόμ. ΙΔ ', σελ. 121 —  203.

9. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 34.
10. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 278.
11. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, σελ. 43.
12. "Ίδε έγγραφον τοΰ διερμηινεως τοΰ στόλου τής Κων)πόλεως Π . Μουρούζη, 

πρός τούς ΙΙροεστώτας "Τδρας, άπό τοΰ μηνός Ίανουαρίου 1805, είς Άρχεΐον 
"Τδρας, Τόμ. Β ',  σελ. 218 καί 334.

13. ’Ίδε τό άπό μηνός Ίανουαρίου 1806 έγγραφον τοΰ Τούρκου Πασά πρός τούς 
Προεστώτας "Τ&ρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, Τόμ. Β ',  σελ. 335.

14. Ταΰτα έκινοΰντο διά τετραγώνων ιστίων.
15. Περί τής ναυπηγικής τέχνης είς τάς νήσους, τών πρώτων ναυπηγών, τών

ίσχυόντων περιορισμών, τάς διαστάσεις καί τήν χωρητικότητα τών πλοίων, 
τών τύπων τών διαφόρων σκαφών, τήν ονομασίαν των καί τοΰ τρόπου κατα
σκευής των, ϊδε έκτενώς Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 115 —  163.

16. Ταΰτα έ'φεραν τρεις τριγωνικούς ιστούς.
17. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 21.
18. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 21.
19. Τά Βρίκια ή Βρικογολέτται ήσαν Ιστιοφόρα, σχετικώς μεγάλα, φέροντα δυο 

ιστούς μέ σταυρωτάς κεραίας.
20. Κατά τόν I. Μανιατόπουλον σελ. 15, μέχρι τοΰ έτους 1757 ή "Ύδρα «ούδ’ εν 

6ρίκιον είχεν . . . περιωρίξετο δέ είς μικρεμπύριον μετά τών γειτόνων αυτής 
τής IIελοποννήσου».

21. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 24.
22. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 24.
23. Χαρακτηριστικόν τής πρωτογόνου ναυτιλίας τών νήσων κατά τό πρώτον στά

διον αυτών, είναι καί τό ύπό τοΰ Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 94, άναφερόμενον 
δ'τι ή πορεία τοΰ πλοίου έχαράσσετο είς τήν «χάρτα», ενώ «οί αγράμματοι 
καπετάνιοι, προσεκόλλων στίγματα έκ Κηρού, ί?ποδηλοΰντα τό στίγμα αύτών 
καί τόν άκολουθούμενον δρόμον τοΰ πλοίου, ώς καί ό Άνδρέας Μιαούλης 
έπραττε κατά τούς μακρούς άνά τήν Μεσόγειον καί τάς Ίσπανικάς άκτάς 
πλόας του».

24. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ' σελ. 81.
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25. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ', σε?.. 04.
20. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ', σελ. 70.
27. Τόν τρόπον τής ναυπηγήσεως τών Ψαριανών ιδε εις Κ. Νικοδήμου, Ιόμ. Α , 

σελ. 70 —  73.
28. Σ .τ .Σ . Το έν ετει 1818 ναυπηγηθέν ε’ις Ψαρά πλοΐον «ΗΡΑΚΛΗΣ», ήτο χω

ρητικότητος 343 τόννων. ’Ίδε σχετικώς τό ύπ’ άριθ. 444/5.0.1830 έγγραφον 
Ιδιοκτησίας τής Έλληνικής Πολιτείας, είς τμήμα χειρογράφων τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης. ’Αρχεΐον Ε. Άριθ. έντυπου 2535.

29. Κατά τόν Σ. Μελά, σελ. 122 «άπό τό 1750 ώς τό 1799 λειτουργούσε μιά τάξη 
μέ δασκάλους ρασοφόρους».

30. ’Ίδε Π . 'Ομηρίδου, σελ. 2.
31. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ',  σελ. 79.
32. ’Ίδε I. Μανιαοπούλου, σελ. 22, σημ. 25. Τοΰτο δέ συνάγει οδτος έκ τής δημο- 

σιευθείσης διαθήκης του, έν Τόμοι Δ ' τοΰ Αρχείου "Τδρας.
33. ’Ίδε Σ. Μελά, σελ. 98.
34. Αί σακολέβαι ήσαν σκάφη πλατέα κατάλληλα διά μεταφοράν φορτίων.
35. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, σελ. 42 —  43.
30. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, Τόμ. Α ', σελ. 87 —  90.
37. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, Τόμ. Α ' σελ. 80 —  87.
38. Ίδε F. BOULANGER, σελ. 99 —  100.
39. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 01 —  02.
40. ’Ίδε Λ. Λιγνοΰ, Τόμ. Β ',  σελ. 9.
41. Ίδε F. BOULANGER, σελ. 99 —  100.
42. ’Ίδε Κ. Μένδελσών, Τόμ. Α ',  σελ. 90.
43. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 38.
44. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 39.
45. 'Τπό τοΰ Τ. Κωνσταντινίδου άναφέρεται δτι, έν ετει 1795 τό δημοτικόν συμ- 

βούλιον τής Μασσαλίας έξέφρασε τάς ευχαριστίας του πρός τόν Αντώνιον 
Βώκον, διά τόν έφοδιασμόν ύπ’ αύτοΰ τής πόλεως τοΰ τόσον πολιτίμου σίτου, 
διά άλλην δέ ένέργειαν τοΰ Ψαριανού Δημητρίου, ό Μέγας Ναπολέων, έν ετει 
1800, έχορήγησε εις αυτόν σύνταξιν 3000 φράγκων έτησίως. ’Ίδε αυτόθι* 
σελ. 01.

40. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 42 —  43.
47. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 43.
48. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ',  σελ. 89.
49. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ' σελ. 91.
50. 'Ο Τ. Κωνσταντινίδης, σελ. 59 —  00, τόν χρυσόν και τόν άργυρον, δστις συνε- 

σωρεύθη εις τάς νήσους, τόν έκφράζει είς τόννους.
51. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 02.
52. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, Τόμ. Α ',  σελ. 210.
53. ’Ίδε Σ. Μελά, σελ.87 —  90.
54. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, Τόμ. Α ',  σελ. 91.
55. Κατά τά ύπό τοΰ Αρχείου "Τδρας παρεχόμενα στοιχεία, ό άριθμός τών νε

κρών τής "Τδρας άνήλΰεν εις 239 καί τών τραυματιών είς 137, άλλά ό αριθμός 
ουτος δέν καλύπτει άπαντας τούς ύπέρ Πατρίδος πεσόντας. ’Ίδε ονομαστικόν 
κατάλογον πεσόντων καί τραυματιών, αύτόθι, Τόμ. ΙΓ ', σελ. 349 σημ. 1 καί 
349 —  350.
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56. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, Τόμ. Α ', σελ. 86 —  87.
57. Κατά τόν Τ. Κ ω ν στ αντινδδη, σελ. 90 —  91, άπό τών μέσων τοΰ 18ου αιώνος

είχον Ιδρνθή καί είς τάς τρεις νήσους ναυτικαι σχολαι, περίφημοι δε διδάσκα
λοι τής ναυτικής έδίδαξαν είς αύτάς, ενώ πρό τής έπαναστασεως, ητοι το
1819, ή "Ύδρα οπέ στείλε υπότροφον είς Λιβόρνον πρός έξάσκησιν είς τήν ναυ
τικήν επιστήμην.

58. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, Τόμ. Α ',  σελ. 94 —  95.
59. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Λ ', σελ. 62.
60. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 61.
61. ’Ίδε σχετικώς Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Γ ',  σελ. 412, 434 —  435, 449, 463, 478, 

482, 486 —  488, 490 —  491, 497 —  499, 535, 541.
62. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 279.
63. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 280 —  281, ένθα καί παρατιθέμενος πίναξ πλοιο

κτητών έχόντων τήν οθωμανικήν σημαίαν.
64. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, Τόμ. Ε ', Μέρος Δεύτερον, σελ. 148.
65. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίιδου, σελ. 72.
66. ’Ίδε Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. ΙΕ ', σελ. 61.
67. ’Ίδε Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Β ',  σελ. 39 —  40.
68. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Α ', σελ. 73.
69. ’Ίδε Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Α ',  σελ. 235 καί 249.
70. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 27.
71. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 220.
72. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 43 —  44.
73. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, Τόμ. Λ ', σελ. 73 —  74.
74. ’Ίδε Κ. I Iαπαρρηγοπούλου, Τόμ. Ε ', Μέρος Δεύτερον, σελ. 151.
75. ’Ίδε Α. Λιγνού, Τόμ. Β ',  σελ. 11 —  12.
76. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 317 —  318.
77. ’Ίδε Ί\ Κωνσ’ταντινίδου, σελ. 64.
78. ’Ίδε Γ. Γεωργακοπούλου, σελ. 57.
79. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής επιστολής ταύτης είς Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Γ ',  

σελ. 457 —  458.
SO. ’Ίδε ταύτην είς Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Γ ', σελ. 509.
81. ’Ίδε τήν άπό 10 Σεπτεμβρίου 1810 επιστολήν τών κατοίκων "Ύδρας πρός τόν 

Πασά, είς Άρχεΐον "Ύδρας, Τόμ. Λ ', σελ. 84 —  85.
82. Σχετικώς ό Σ. Τρικούπης γρόχρει: «Νεκρόν ήτο τόν καιρόν εκείνον τό έμπο- 

ριον τής "Ύδρας καθώς καί τών άλλων ναυτικών τών νήσων, καί τά πλοία των 
διέμεναν έν τώ λιμίνι άργά». ’Ίδε Τόμ. Α ', σελ. 115.

83. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 61.
84. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 321 καί σημ. 2.
85. ’Ίδε Ε. Π ρωτοψάλτη, σελ. 44.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΕΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Π αράγραφ ος Τετάρτη 

Λόγοι συντελέσαντες είς τήν συνεταιρικήν όργάνωσιν τών νήσων

1. Είς τό περί της ναυτιλίας τών νήσων Κεφάλαιον της παρούσης 
μελέτης, εΐδομεν ότι ή κολοσσιαία ναυτική και οικονομική άνάπτυξις 
τής "Υδρας, τών Σπετσών και τών Ψαρών, ύπήρξεν άπατέλεσμα μ ο  
κρών και επιπόνων προσπαθειών τών κατοίκων τών νήσων τούτων, οι 
όποιοι έκκινήσαντες διά πενιχροίάτων οικονομικών πόρων ήδυνήθησαν 
νά προσεγγίσουν τόν χρυσοΰν αιώνα, άπό τής άπόψεως τής εύμαρείας 
των και τοΰ πλούτου.

2. Οί κάτοικοι όμως τών τριών νήσων μή διαθέτοντες έκαστος με
μονωμένος τό πρός ναυπήγησιν τών πλοίων άπαιτούμενον κεφάλαιον, 
ήναγκάζοντο νά συνεισφέρουν πολλοί άπό κοινού διά τήν έξοικονόμη- 
σιν τών άπαιτουμένων πρός ναυπήγησιν κεφαλαίων, δηλαδή ώδηγοΰν- 
το είς συνεταιρικήν έκμετάλλευσιν τών πλοίων, τά όποια άνήκον ταυ- 
τοχρόνως είς πλείστους συμπλοιοκτήτας.

Πέραν τούτου, επειδή τό παρ’ αύτών άσκούμενον έμπόριόν ήτο κυ
ρίως τό τοΰ σίτου, και επειδή πολλάκις οι ίδιοκτήται τών πλοίων δέν 
διέθετον τά άπαιτούμενα κεφάλαια διά τήν άγοράν τοΰ σιτεφορτίου, ή- 
τις έγένετο τοΐς μετρητοΐς, προσέφευγον εις κεφαλαιούχους δανειστάς, 
οί όποιοι δανείζοντες1 τά άπαιτούμενα κεφάλαια, εϊχον δικαίωμα εισ- 
πράξεως έπί τών προκυπτόντων κερδών, άνιαλόγως τών δανειζομένων 
κεφαλαίων, τά όποια πρασδιώριζον καί τά μερίδια αύτών.

Περαιτέρω, έπειδή ή ναυπήγησις ενός πλοίου άπήτει ώρισμένα ύ- 
λικά, τά όποια έστεροΰντο οι συνεισφέροντες τάς οίκονομίας των συμ- 
πλοιοκτήται, προσεφέροντο ταΰτα ύπό τών εμπόρων τούτων, οί όποιοι 
οΰιτω καθίσταντο και ουτοι μεριδοΰχοι έπ! τοΰ πλοίου.

Οΰτω λοιπόν έπετυγχάνετο εις άριστος συνδυασμός έργασίας και 
κεφαλαίου, δστις άπετέλεσε τόν πρώτιστον λόγον τής καταπληκτικής 
ναυτικής και οικονομικής άναπτύξεως τών νήσων.



3. Χαρακτηριστικώς, ό Φρ. Μπουλανζέ γράφει έν προκεηιένω: «... 
Θά ήτο άνέφικτον νά ναυπηγηθώοι τοσαΰτα πλοία και νά συσσωρευθώ- 
σι τοσαΰτα πλούτη, έάν ούτοι έπιχείρουν τό παράτολμον τοΰτο εργον 
ά τ ο μ ι κ ώ ς .  Πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ συνεταιρίσθησαν θαλασσι
νοί, ναυπηγοί, έμποροι ζωοτροφών. Τοιούτω τράπω είς τόν συνεταιρι
σμόν άνδρών πάσης τάξεως και παντός επαγγέλματος οφείλεται ό κα
ταρτισμός τής ναυτικής και τής έμπορικής έκείνης δυνάμεως, ής ή ά- 
πίστευτος έπιτυχία έξέπληξεν τόν κόσμον ολόκληρον... Τό είς έφαρμο- 
Υήν τεθέν σύστημα τοΰ συνεταιρισμοΰ ήτο τό ακόλουθον: έάν εις πλοί
αρχος ή οίοσδήποτε άλλος πεπειραμένος ναυτικός είχε είς τήν διάθε- 
σίν του κεφάλαιον πεντακοσίων ταλλήρων, συνήγεν άλλους θαλασσι
νούς, ξυλουργούς, σχοινοποιούς, ξυλεμπόρους και άλλους πωλητάς 
ναυπηγησίμου ύλικοϋ. Έ γένετο ή τών πρός ν-αυπήγησιν ύλικών έκτί- 
μησις, μεθ’ ήν ήρχιζεν ή κατασκευή τοΰ σκάφους ύφ ’ δλων τών έταίρων,. 
οϊτινες έχρησιμοποιοΰντο άναλόγως τής ειδικότητάς των... Μετ’ οΰ πο
λύ τό πλοϊον ήτο έτοιμον πρός άπόπλουν...»2.

4. Κατά τόν Κ. Παπαρρηγόπουλον,3 είς τήν άναιβίωσιν τοΰ ελληνι
κού ναυτικοΰ κατά τούς χρόνους τής δουλείας συνετέλεσε «πρό πάν
των ή έπιτηδειότης μεθ’ ής έφηρμόσθη τό πνεύμα τοΰ συνεταιρισμοΰ 
(υπονοεί τοΰ ναυτικοΰ συνεταιρισμού είς τάς τρεις νήσους) και είς τού
τον τόν κλάδον τής ελληνικής βιομηχανίας δπως και εις πλείστους άλ
λους. 'Έκαστος ναύτης είχεν εταιρικήν μερίδα έπί τοΰ πλοίου ή τοΰ 
φορτίου* γινόμενος δέ οΰτω συνέταιρος, είχεν ίδιον συμφέρον είς τήν 
έπιτυχίαν τής έπιχειρήσεως και άπέβαινε προσεκτικός, άγρυπνος, οικο
νόμος, έξεταστικός... προϊόντος τοΰ χρόνου άπό άρίστου εκτελεστού τών 
διατασσομένων προήγετο πολλάκις είς τάξιν άρίστου κυβερνήτου. Τά 
άποτελέσματα τής αδελφικής ταύτης συμπράξεως τοΰ κεφφαλαίου και 
τής έργασίας, τής εύπορίας καί τής απορίας, άπέβησαν θαυμάσια».

5. Έπί τοΰ υφισταμένου συνεταιριστικού θεσμοΰ εις τάς τρεϊς νή
σους ό Γ. Φίνλεϋ4 γράφει: «"Ολοι οι παράγοντες τής έπιχειρήσεως — 
πλοιοκτήτης, ό κεφαλαιούχος άγοραστής τοΰ φορτίου, πλοίαρχος και 
πλήρωμα— δλοτ τους ήταν συνεταίροι στήν έπιτυχία κάθ'ε ταξιδιού, μέ 
ποσοστό καθορισμένο άπό πρίν».

Οΰτω λοιπόν, σι δαιμόνιοι και άγράμματοι "Ελληνες τών τριών 
τούτων νήσων, ήδυνήθηααιν χάρτν τής έμφυτου παρ’ αύτοΐς ευφυΐας νά 
έξεύρουν τόν πλέον κατάλληλον τρόπον, τήν χρυσήν τομήν τής οικο
νομικής των συνεργασίας και νά παρακάμψουν τά ενώπιον αύτών τι
θέμενα έμπάδια, τούτέστιν τής έλλείψεως τών οικονομικών μέσων.



Βαθμηδόν δμως τό τοΰ συνεταιρισμοΰ σύστημα τών νήσων, ένψ άρ- 
χικώς ύπήρξεν απόρροια τής οικονομικής άδυναμίας, συν τω χρόνω 
κατέληξε, συνεπεία τών πλεονεκτημάτων του, νά έδραιωθή τοσοΰτον 
πολύ μεταξύ τών κατοίκων τών νήσων, ώστε είς "Υδραν, και μεταξύ τών 
πλουσιωπάτων καταστάντων κεφαλαιούχων, νά προτιμαιαι ό συνεταιρι
κός τρόπος έκμεταλλεύσεως τοΰ πλοίου. Μάλιστα δέ έν προκειμένω ά- 
ναφέρεται δτι και ό Διοικητής τής "Υδρας Γεώργιος Βούλγαρης5 εμφα
νίζεται ώς εχων διάφορα ποσοστά έπί τεσσάρων πλοίων.

6. Ό  Δ. Αίνιαν εις τά απομνημονεύματά του, άναφερόμενος είς 
τούς λόγους οι όποιοι ώδήγησαν τάς τρεις ναυτικός νήσους είς τήν σύμ- 
πηξιν συνειταιρικής έκμεταλλεύσεως τών πλοίων, γράφει δτι, ελλείψει 
κεφαλαίων, «έπρεπε νά συσταθή εταιρία έκ πολλών διά νά καταθέσωσι 
τά άναγκαία έξοδα· ό δέ πλοίαρχος τοΰ πλοίου έπρεπε νά είναι συμμέ
τοχος κατά έν τέταρτον τούλάχιστον είς τά γενόμενα έξοδα πρός κα
τασκευήν και καταρτισμόν τοΰ παρ’ αύτοΰ διοικηθησομένου πλοίου· τοΰ
το δέ συνήθως έγίνετο και έπί τών μεγάλων και μικρών πλοίων... Ή  
έλλειψις ίσως τών κεφαλαίων έπέφερε και τήν συνήθειαν νά μη λαμ- 
βάνωσι ναύτας μισθωτούς· άλλ’ ούτοι νά συμφωνοΰνται νά λαμβάνωσι 
μέρος έκ τών κερδών, τά όποϊα εις έκαστον ταξίδιον ήθ'ελε κάμει τό 
πλοΐον. 'Η συνήθεια αυτη ήτο κατά πολλούς λόγους ωφέλιμος. 'Ό λοι οι 
άπαρτίζοντες τό πλήρωμα ένός πλοίου, περιμένοντες νά ωφεληθούν 
άπό τήν καλήν έκβασιν τής έπιχειρήσεώς των, πρώτον μέν ήσαν επι
μελείς, δραστήριοι και πρόθυμοι πρός ύπηρεσίαν, δεύτερον ήσαν οακο- 
νομικώτατοι είς τάς τροφάς, άρκούμενοι είς τάς ένιτελεστάτας, φθάνει 
μόνον νά ήλπιζον πλειότερον κέρδος είς τήν έκβασιν τοΰ ταξειδίου...»6.

7. Έ ν Σπέτσαις, δεδομένης έπίσης τής στενότητος τών οικονομι
κών πόρων και τών μεγάλων κεφαλαίων, τά όποϊα άπητοΰντο διά 
τήν συγκέντρωσιν τούτων, συνεισέφερον πάντες οι λαμβάνοντες μέρος 
είς τήν άσκουμένην έπιχείρησιν τοΰ σίτου, τόν όποιον έπρομη- 
θεύοντο άπό τούς ρωσικούς ληιένας. Ούτω λοιπόν συνέπιαττον έπί τω 
αύτώ ίδιοκτήται τών πλοίων, κεφαλαιούχοι καί νατΰαι, οί όποιοι μάλι
στα προε,τίμων νά ναυτολογηθώσιν είς τά πλοΐα έκεϊνα τά όποια θά έ- 
χρησιμοποίουν και τά ίδικά των κεφάλαια, πράγμα τό όποιον θά έφε
ρε είς αύτούς πρόσθετον κέρδος, άνάλογον πρός τό ύψος τών ύπ’ αύ
τών διατιθέντων κεφαλαίων, πέραν τοΰ μεριδίου τό όποιον θά έλάμβα- 
νον ούτοι έκ τής προσφοράς τής έργασίας των έπί τών πλοίων.

Ή  τοιαύτη δέ πρόσδεσις7 τών ναυτών μέ τήν τύχην τής διεξαγο- 
μένης έπιχειρήσεώς είχε διττόν εύεργετικόν άποτέλεσμα: άφ ’ ένός 
μέν οι ούτωσι μετέχοντες τής άσκουμένης έπιχειρήσεώς ναΰται σπανί-

51



«αχ; έγκατέλιπον το πλοϊον, δτε έ'χοντες άμεσον προσωπικόν συμφέρον 
διά τήν αϊσισν έκβασιν τής έπιχειρήσεως, άφ ’ ετέρου δέ αυτη έστέφε- 
το ύπό επιτυχίας, διότι ούτοι ενδιαφερόμενοι διά τήν πορείαν τής ά- 
σκουμένης έπιχειρήσεως ήρώτουν διαρκώς αόν πλοίαρχον περί τών 
συναφών θεμάτων και ρωτώντες άπέκτουν γνώσεις θεωρούμενοι μετά 
τινα χρόνον «ώς Ισοδύναμοι τοΰ πλοιάρχου των»8, 9.

Ή  σύτωχι δέ συμμετοχή, τών ναυτών εις τά κέρδη τής άσκουμένης 
έπιχειρήσεως και είς τήν ώς έκ τούτου έπίδειξιν μεγαλυτέρας φρον- 
τίδος και έπιμελείας διά τήν αίσιον εκβασιν ταύτης είχε και μίαν έτέ- 
ραν, έμμεσον μέν, άλλά σημαντικωτάτην ωφέλειαν έπί τής βελτιώσε- 
ως τοΰ ναυτικοΰ γενικώς .Διακατεχόμενοι ούτοι άπό τήν σκέψιν δτι 
ήμέραν τινά θά γίνωσιν σι ίδιοι πλοίαρχοι κατέβαλλον πασαν έπιμέλει- 
ιαιν ϊνα καταστοΰν ίκανώτεροι πρός τοΰτο και όταν τίς έξ αύτών «άφ ’ 
ένός ένόμιζεν έαυτόν ίκανώς γυμναομένον, άφ ’ ετέρου δέ ήδύνατο νά 
εΰρη συνεταίρους, έφρόντιζεν είς κατασκευήν ίδίου πλοίου μεγάλου, 
ή μικροΰ, κατά τάς περιστάσεις και τάς εύκσλίας»10.

Τοσοΰτον δέ έλαμβάνετο ύπ’ δφιν ή γνώμη τών συντροφοναυτών 
τούτων, ώοτε κατά τάς διαπραγματεύσεις τής άγοράς κατ τής πωλήσεως 
χοΰ σιτοφορτίου, ό πλοίαρχος έδει νά λάβη τήν γνώμην τούτων, άποφα- 
οιζόντων κατά πλειοψηφίαν11. Τό αύτό συνέβαινε και έπί τής διοική- 
οεως τών έπτ τοΰ πλοίου ποσοστών κυριότητος, ενθα ή διοικοΰσα θέ- 
ληστς ήτο ή τής πλειοψηφίας12.

8. Και είς τά Ψαρά ανάλογος ήτο ό σχηματισιτός τών άπαιτσυμέ- 
νων κεφαλαίων διά τήν ναυπήγηστν τών πλοίων και τήν άγοράν τοΰ 
σιτοφορτίου. Όσάκις δέ οτ Ψαριανοί δέν ήδύναντο άφ’ έαυτών νά κα- 
λύψουν τά άπαττούμενα κεφάλαια, τότε πρσσέφευγον είς τούς έκτος 
τής νήσου εμπόρους και ιδίως είς τούς έν Χίω, οι όποιοι δανείζοντες 
«έλάμδανον μετοχήν»13 έπί τών πλοίων.

9. Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι ή συνεταιρική έκμετάλλευσις 
τών πλοίων είς τάς νήσους ταύτας ύπεβοηθήθη καί έκ τών κινδύνων 
τών πλεόντων σκαφών έκ τής θαλασσοπειρατείας, δεδομένου δτι, μή 
ύφισταμένου τότε τοΰ θεσμοΰ τής ναυτασφαλείας έν Έλλάδι, οι πλοιο- 
κτήται μερίζοντες τά μερίδιά των είς πλείονα τοΰ ένός πλοία, έπετύγ- 
χανσν ουτω τον περιορισ]ΐόν τών κινδύνων άφ ’ ένός και ιτήιν αύτασφά- 
λιοιν τών πλοίων των, έν τινι μέτρω, άφ ’ ετέρου. Κατ’ αύτόν δέ τόν 
τρόπον, έάν συνέβαινε Θαλασσία τις άβαρία ή πειρατία έπι τοΰ πλοίου, 
οί πλειοκτήται διετήρουν τά έτά ετέρου πλοίου ύφιστάμενα συνεταιρι
κά των δικαιώματα, της συνεταιρικής έκμεταλλεύσεως άποτελούσης 
«εν είδος βσφαλείας τών ιδιοκτητών»14.
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Έπί τοΰ σημείου τούτου ό Γιάννης Βλαχογιάννης άνασκοπών την 
ιστορικήν έξέλιξιν τοΰ θεσμοΰ τής ναυτικής ασφαλείας είς τάς ευρω
παϊκός χώρας, μέχρι τοΰ έ:ους 18211, έ γ ρ α φ ε « ’Έρχομαι στο δικό μας. 
ζήτημα. ’Ό χι καθαυτό ναυτική ασφάλεια, άλλά συνεταιρισμός κεφα
λαίου και εργασίας, πού μέ τό θαυμάσιο σύστημά του, τήν αμοιβαία εμ
πιστοσύνη και τό κοινό συμφέρον έφερνε, μαζί μέ τά άφθονα κέρδη,, 
καί τό άγαθό άποτέλεομα τής ναυτικής ασφαλείας, ήτανε τό εμπορικό 
και ναυτιλιακό μαζί σύστημα τής "Υδρας, Σπετσών και Ψαρών άπό 
τά μέσα τοΰ 18ου αιώνα ώς τήν Επανάσταση τοΰ 1821. Βάση> αύτό τό 
σύστημα είχε τό συνεταιρικό κεφάλαιο, μέ τό όποιο άγοραζόταν τό εμ
πόρευμα (δημητριακά), άπό πή Ρωσιοία και πουλιώτανε στά ληιάιντα 
τής Εύρώπης. Και τό ίδιο τό καιράβι ποτέ, μπορεί νά πη κανείς, δεν1 εί
χε έναν ιδιοκτήτη· 6χι τυχαία, και οί πιο πλούσιοι νυκοκυραϊοι τών νη
σιών αύτών βάνανε συντρόφους στην ιδιοκτησία τού καραβιοΰ. "Οσο 
γιά τή «σερμαγιά», τό συντροφικό κεφάλαιο1 πού θ’ άγοραζόταν τό σι
τάρι, ύστερα άπό τούς πλοιοκτήτες και τόν καπετάνιο, δίνανε τις οικο
νομίες τους σ ’ αύτό και οί άνδρες τοΰ πληρώματος, και γυναίκες ακό
μα, και ύπηρέτριες τών σπιτιών τοΰ πλοιάρχου και τών εφοπλιστών- 
Πολύ αύστηροί ήταν οί ναυτικοί νόμοι, μάλιστα όσο γιά τό μερίδιο τοΰ 
πληρώματος στά κέρδη δίκαια μοιραζότανε σ ’ δλους και ή ζημιά, και 
μοναχά οί μοΰτσοι εΤχαν τή χάρη νά μή λαβαίνουνε μέρος σ ’ αύτή. Μέ 
τόν κοινό ζήλο τών πληρωμάτων, τή ναυτική του πεΐραι και τήν παλλη- 
καριά σπάνια τ ’ άρματωμένα εμπορικά πέφτανε στά χέρια τών Μπαρ- 
μπαρέζων πειρατών, καί πολύ σπανιώτερα ναυαγούσανε»15.

Π αράγραφ ος Πέμπτη

Τό είς τάς τρεις νήσους συνεταιρικόν πνεΰμα έν τχ) πράξει

1. Έ ν τοίς προηγουμένως προσπαθήσαμε νά σκιαγραφήοωμε τούς 
λόγους οί όποιοι ύπηγόρευσαν τήν γέννησιν τοΰ συνεταιρικού πίνιεύμα- 
τος είς τάς νήσους "Υδραν, Σπέτοας καί Ψαρά. Εΐδομεν δέ δτι χάρις 
εις τόν προηγμένον τοΰτον κοινωνικοοικονομικόν συνδυασμόν εργασί
ας καί κεφαλαίου έπετεύχθη ή ύπερπήδησις τών ύφισταμένων πραγμα
τικών εμποδίων και κατέστη δυνατή ή πραγμάτωσις τοΰ έκπαιλαι παρά 
τοΐς άνθρώποις ύφισταμένου ονείρου: τούτέστιν τής άρμονίκής συνερ
γασίας μεταξύ κεφαλαίου και έργασίας, δι’ ής και μόνον ή ανθρωπό- 
της δύναται νά πορεύεται έπιτυχώς έν όμονοία και ειρήνη. Τό γεγονός 
δέ τοΰτο αποκτά δλως ιδιαιτέραν σημασίαν καί δέον νά προκαλή αίσθή-
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ματα εθνικής ύπερηφανείας εις τούς 'Έλληνας, δεδομένου δτι, ή έν 
τή πράξετ εφαρμογή τοΰ συστήματος έν Έλλάδι, έγένετο καθ’ δν χρό
νον αυτη έτέλει ύπό τήν ζοφώδη -ατμόσφαιραν τής τουρκικής δουλεί
ας. Έ ν  πρσκετμένω ό Γ. Φιλάρετος έγραφε: «... ή τουρκοκρατηθεϊσα 
Ε λλάς είναι ή πατρίς τοΰ θεσμού τών συνεργατικών εταιρειών... Ού
τως άναμφιοβήτητον είναι, στι διά τοΰ συνεργατικού συνεταιρισμού τών 
ύ ποδούλων Ελλήνων προήχθη —  είς "Υδραν, είς Σ πέτσας και είς Ψα
ρά, είς τό Γαλαίξείδιον κατ είς τό Κρανίδτον — πρωτίστως ή έμπορτκή 
ναυτιλία κατ ή ναυτική εμπορία, δι’ ών παρεσκευάσθη στόλος και συν- 
εσωρεύθη χρήμα πρός κατασκευήν τού μαστιγίου, δπερ έδιωξε τούς τυ
ράννους έκ τής γωνίας ταύτης τών Ελληνικών Χωρών...»16.

2. Νΰν, ] tpiv ή έκθέσωμεΐνι περαιτέρω· αάς έτη τοΰ θέματος δτατυπω- 
θείσας άπόψεις συγγραφέων τινων, πειρώμεθα νά καταδείξωμεν τό έν 
τή πράξει έπτκρατήσαν συνεταιρικόν πνεύμα είς τάς νήσους ταύτας.

Α. Πλοία και συνεταιρικοί μερίδες έπ’ αύτών έν1 "Υδρα.

Έ κ τών ύφ’ ήμών έπεξεργασθέντων και καταταχθέντων στοιχείων 
τών παρεχομένων έκ τής προσφάτου έκδόσεως άρμοδίου Υπουργεί
ου17, Βάσει τοΰ νηολογίου τοΰ 1838, προκύπτουν τά κάτωθι, ώς πρός 
τόν άρτθμόν1 τών πλοίων και τών μεριδίων18 έπ’ αύτών, Ούτως, έτη τών 
συνολτκώς ύφισταμένωΙνι έν 'Ύδρα 121 πλοίων συνολικής χωρητικότη- 
τος 21.719 τόννων (κατά ιτόν1 χρόνον τής έπαναστάσεως), οί έπ’ αύτών 
συμπλοισκτήταα άνήρχοντο είς 330, τό δέ μειρίδιοίν έκάστου έξ αύτών έ- 
πι τοΰ πλοίου έκυμαίνετο μεταξύ [τού (1!/4 και τού 1/66.

Τό χαρακτηριστικόν έν προκετμένω εϊναι τό γεγονός δτι έπτ τών 121 
τούτων πλοίων ώς ίδιοκτή,ται «κατά τό δλον» φέρονται μόνον 7 Υδραίοι. 
Τοΰτο σημαίνει δττ τά 2τερα, 114 πλοτα τής νήσου έτέλουν ύπό καθε
στώς συνεταιρικής έκμεταλλεύσεως, κατ ώς σημετώνετ ό Σ . Μελας «κα
νείς δέν βρισκόταν νά ναυλώσει τό καράβι του· και σ’ δλη τήν 'Ύδρα 
μέσα δέν ήταν ένας ναύτης μισθωτός. Ή ταν  όλοι έμποροί συντροφι
κοί»19.

Β. Πλοτα και συνεταιρικοί μερίδες έπ’ αύτών είς Σ πέτσας.

Δυνάμει τής άναλύσεως τών αύτών ώς άνω στοιχείων20, έν έτει 
1821, ή νήσος τών Σπετσώΐν διέθετε 47 πλοία συνολτκής χωρητικότη- 
τος 15.747 τόννων.

Τά (τεσσαράκοντα· επτά ταΰτα πλοτα άνήκον άπό κοινού είς 136 
συνεταίρους - μεριδούχους, ό δέ αριθμός τών πλοιοκτητών «κατά τό δ-
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λον» άνήρχετο είς 7. Συνεπώς τά 40 πλοία έν Σπέτσαις έτέλουν ύπό τό 
καθεστώς τής συνεταιρικής έκμεταλλεύσεως.

Οΰτως έχόντων τών πραγμάτων; δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή εμπο
ρική ναυτιλία άμφοτέρων τών νήσων, κατά συντριπτικήν πλειοψηφίαν, 
ήσκεΐτο συνεταιρικώς.

3. Πέραν τούτων, ώς έγγραφοι μαρτυρίαι, περί τής έπικρατήσεως 
τής συνεταιρικής έκμεταλλεύσεως τών πλοίων είς τάς τρεις νήσους, 
είναι και τά συνταχθέντα είς ταύτας έγγραφα, σχετιζόμενα μέ πρά
ξεις αί όποίαι εχουσι σχέσιν πρός τήν συνεταιρικήν καί κατά μερίδια 
έκμετάλλευσιν τών πλοίων.

Κατωτέρω πρόβαίνομεν είς τήν παράθεοιν 21 τριών εγγράφων22 
συνταχθέντων έν "Υδρα, καί άφορώντων τήν1 πώλησιν μερίδος έπί τού 
πλοίου, τήν σύσταστν συμπλοιοκτησίας καί τήν σύστασιν ναυτοδανείου.

Α. [Πωλητήριον μερίδος πλοίου].

Διά τού παρόντος γράμματος δηλοποιείται δτι άπό τό καράβι τοΰ 
Γιάννη θεοδάση, δπου είς Λιβόρνον έκατασκεύασεν καί ό ίδιος τό κα- 
ραβοκυρεύει, ό καπετάν Δημητράκης Ζάκαι έξουσιάζει ένα όγδοον διά 
τό οποίον έμέτρησεν είς δσον έκοστάρησεν τό αύτό καράβι μπίρ ταμάμ 
γρόσια έξη χιλιάδες πεντακόσια Ν. 6.500· είς τό εξής τό αύτό πληρω- 
μένον έν όγδοον καραβιού εϊναι κτήμαι καί άπό κτήμα τοΰ αύτοΰ Ζά- 
κα, καί είς κάθε ταξίδιον νά λάβη αύτό όποΰ τοΰ έβγαινε ι, ομοίως, νά 
δώση καί άν χρειασθή έξοδα, ή λάβη ζηιμίαν (όποΰ ό θεός φυλάξοι) 
τό αύτό καράβι κατά τήν συνήθειαν τής πιάτσας μας "Υδρας, καί είς ά- 
σφάλειαν τών άνωθεν έγένετο τό παρόν έν τη κοινή ήμών καντζελα- 
ρίςι ϊνα έχη τό κΰρος καί τήν ίσχύν έν παντί καιρώ καί κριτήρίω.

"Υδρα 1 Σεπτεμβρίου 1809

( Σ ) Γιάννης θεοδόση βεβαιώνει διά χειρός έμοΰ 
Χατζή Άντρέας Παπακωνσταντή καί μαρτυρώ. 
Νικολός Κριεζής επιστάτης καντζελαρίας μαρ
τυρώ. Νικ. Χ "θ εο δ ω ρ ο υ  καντζ. μαρτυρώ.

Β. [Σύστασις Συμπλοιοκτησίας].

1795 Αύγούστου /15 "Υδρα.

Διά τοΰ παρόντος γράμματος δηλοποιείται δτι τό καράβι όποΰ κα- 
τεσκεύασεν ό καραβοκύρης Άντώνης Δημήτρη Μπαροΰ, τό αύτό καρά
βι άκούεται είς μερίδια τρία, τό ένα μερίδιον διά λογαμιασμόν τοΰ σιορ
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Λαζάρου Κόκκινη, τά... (δέ) δύο μερίδια διά λογαριασμόν τοΰ κύρ 
Δημήτρη Μπαροΰ καί καραβοκύρη Άντώνη. Έσυμφώνησαν νά εϊναι 
καραβοκύρης ό ρηθείς Άντώνης, νά τό δουλεύη κατά θεόν, παστρικά 
χωρίς χιλέ, καί νά πέρνη διά καραβοκυράτον του μερίδιον ένα. ’Έτι 
δέ έσυμφώνησαν διά σερμαγιά του καραιβιου όποΰ ήθελαν χρειασθή,. 
έχει νά βάλει ό σιορ Λάζαρος τό μερίδιό του καί έχει νά λαμβάνη διά
φορα τής σερμαγιάς του καθόν ήθελε έίβγάλει ό καραβοκύρης είς αύ
τό τό ταξίδι άπό τήν συντροφιάν του ή χρσνιάρικην ή ταξιδιάρικην, 
δέν έχει ό σιορ Λάζαρος ουτε είς άβάντζαν τών διαφόρων, ουτε είς ζη
μίαν, έξω μόνον τής πάρτης του. Ερχόμενον δέ τό καράβι άπό τό τα
ξίδι πρώτον έχουν νά έβγάλουν τά έξοδα τοΰ καραιβίου εις πράγμα καί 
παλάμισες καί τό καραβοκυράτον, έπειτα δ,τι διάφορον ξεκαθαρ'ση νά 
γίνεται είς μερίδια1 τρία κατά άνωθεν, καί νά πέρνη ό καθείς τό μερί- 
διόν του. Τοιουτοτρόπως άκούεται καί ή ζημία (όποΰ ό θεός φυλά- 
ξοι). ’Έ τι έσυμφώνησαν δτι είς κάθε ερχομόν τοΰ ,ταξειδίου νά έχουν 
χρέος νά παραδίδουν τήν σερμαγιά ν, λέγω  τό άνάλογον τοΰ σιορ Λα
ζάρου είς χεϊρας του. ’Έτι είμέν καί ήθελεν χαρίση τίνος κανένα πρά
γμα τοΰ καραβοκύρη ή πολύ ολίγον, ή έάν ήθελε κάμει κανένα όλι- 
οβερίσι ό καραβοκύρης, νά ακούεται τών τριών καί δχι μόνον τοΰ κα
ραβοκύρη. ομοίως ήθελεν γίνει καί τό μερίδιον τών μοναστή ρ;ων όποΰ 
έβγάζουν είς μερίδια τρία.

Διό είς ένδειξιν έγιναν δύο παρόμοια πpάγματαJ τό μέν ένα νά στέ- 
κη είς χεϊρας τοΰ σιορ Λαζάρου, τό δέ έτερον είς χεϊρας τοΰ Δημήτρη 
Μπαροΰ, διά νά έχουν τό κΰρος τής συμφωνίας τους, καί ούτως ύπο- 
γράφονται ίδιοχείρως τους.

Δημήτρης Μπαροΰ βεβαιώνει 
Λάζαρος Κόκκινη βεβαιώνει 

Κωνσταντίνος X "  Δαμιανού ό γράψας μ άρτι: ς.

Γ. [Ναυτοδανειστικόν έγγραφον (ομολογία)]

Διά τοΰ παρόντος γράμματος δηλοποιώ ό ύποκάτωθ'εν ύπογεγραμ- 
μένος καπετάν ’Ανάργυρος τοΰ Δημήτρη Μπαροΰ δ»:ι έλαβα παρά τοΰ 
κύρ Νικόλα Πανόπουλο γρόσια πέντε χιλιάδες διακόσια ήτοι λέγω Ν.. 
5200 μέ ίκάμπιο μαρτίπμο απάνω είς τό σώμα τοΰ καραβιού μου κορμί 
καί άντράτζια δπου καπεταινεύω ονομαζόμενο Παναγίαι τής 'Ύδρας, 
παντριέρα ότομάνα, όποΰ είναι φορτωμένο σιτάρι, τό όποιον ίκάμπιο 
άκούγεταα διά Μάλτα πρός 20% διά Λιβόρνο καί Γκένοβα πρός 25% διά 
έ;να καί μόνο ταξεϊδι, καί μέ τόν καλόν μας γυρισμό έχω νά άποκ,οένω- 
μαι τά άνωθεν γρόσια πέντε χιλιάδες διακόσια όμοΰ καί ίκάμπιο τους
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χωρίς άνευθύνου λόγου άπό τάλλαρα τής ' Ισπανίας καθώς κουρέρουν 
έδώ εις τήν πιάτζαν τής "Υδρας και εις ένδειξιν έγινε τό παρόν ϊνα ε- 
χη τό κΰρος και τήν ίσχύν έν παντί κριτηρίω και τόπω.

1800 Δεκεμβρίου 28 "Υδρα.
Καπετάν ’Ανάργυρος Δημήτρη Μπαροΰ βεβαιώ
νω τό άνωθεν.
Σωτήρος Αιναρδόπουλος μαρτυρώ.
’Αναγνώστης Πατταμανώλης μαρτυρώ.
’Έ λαβα ακόμη χίλια γρόσια, ήτοι 1000 μέ τό ίδια 
ίκάμπιο και όντως ύπογράφω έγώ ιδιο'χείρως μου.

Δημήτρης Μπαροΰ.

4. Εις εν έκ τών «καταστοίχων» (καταλόγων) τής νήσου "Υδρας, 
ύπό ήμερομηνίαν 15 Σεπτεμβρίου 1787, είς δ περιλαμβάνονται όνομα- 
οτικώς οί όγδοήκοντα δύο συνεταίροι τών καϊκίων, έμφαίνεται23 ό αρι
θμός ιών μερίδων έκάστου τών συνεταίρων, ώς και τό ύφ ’ ένός έκά
στου καταιβληθέν κεφάλαιον. Και ώς πρός μέν τάς συνεταιρικός μερί
δας, αΰται έκυμαίνσντο μεταξύ τών 3— 44, ώς πρός δέ τό καταβληθέν 
κεφάλαιον, τοΰτο έκυμαίνετο μεταξύ τών 25—374 γροσίω·/, άναλόγως 
τών μερίδων. 'Η άξία έκάστης μερίδος ήτο 8/2 γρόσια, ώς τοΰτο προκύ
πτει έκ τοΰ αύτοΰ καταστοίχου έν ,τώ όποίω άναφέρεται δτι «είναι αύ
τό τό κατάστοιχον τών καϊκίων, όποΰ έρρίξαμεν είς τά μερίδια τών καϊ- 
κίων πρός γρόσια οχτώ και μισό... και πού τά ένεχειρήσαμε».

Επίσης, έν τώ αύτώ καταστοίχω περιλαμβάνονται και οί πεντήκον- 
τα συνεταίροι τών σακτουρίων, τών οποίων ό αριθμός τώ>ν μερίδων έκυ- 
)ΐαίνετο άπό %—2Υζ ]ΐέ τήν αύτήν ώς άνω άξίαν έκά,στης τούτων δηλ. 
τών 8/2 γροοίω1'/. Συνεπώς ώς πρός τον άριθμόν τών ύφ ’ έκάστου συ
νεταίρου κατεχομένων μερίδων είς τά σακτούρια, παρατηροΰμεν δτι 
ήτο πολύ μικρότερος ή επί τών λοιπών καϊκίων.

Επίσης ώς προκύπτει έκ τών ύπό τοΰ ’Αρχείου "Υδρας παρεχομέ
νων ονομαστικών24 στοιχείων μεριδούχων και τών μερίδων τούτων, τά 
κατά τό 1821 λαβόντα μέρος είς τόν άγώνα πλοία ήσαν διηρημένα είς 
μερίδας κυμαινομένας άπό 1/16 μέχρι 3/4.

Π αράγραφ ος 'Έ κ τη

'Ο τρόπος της διανομής τών κερδών εις τας τρεις νήσους

1. Έκεϊνο τό όποιον έχει ιδιαιτέραν σημασίαν και τό όποιον δέον 
νά σημειωθή, έν άναφορα πρός τήν συινιετοαρικήν έκμειτάλλευσιν τών
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πλοίων και σιτοφορτίων είς τάς τρεις νήσους, εϊναι ό τρόπος τής διαινο- 
μής τών κερδών.

Πράγματι, ή διανομή αυτη ήτο τόσον1 δίκαια και τοσοΰτον Ικανο
ποιεί πάντα τά συμβαλλόμενα, είς τήν έπιχείρησιν μέρη, ώστε νά συν- 
τελή είς τήν εμπέδωσαν τής μεταξύ τών συνεταίρων αμοιβαίας εμπιστο
σύνης και άπροακότπου συνεργασίας. Οΰτω πως, ή ασκούμενη έπιχεί- 
ρησις, διεξήγετο, ούτως είπεΐν, εντός οικογενειακής άτμοσφαίρας καί 
άφαντάστου έντιμότη>:ος και εμπιστοσύνης μεταξύ τών άσκούντων τήν 
συνεταιρικήν έπιχείρησιν; ώστε διά τεράστια χρηματικά ποσά νά μήν 
συντάσσωνται καν έγγραιφα,25 άλλά ό λόγος καί αι άνθρώπιναι σχέσεις 
νά άποτελοΰν τό' μόνον μέσον άποδείξεως και έγγυήσεως, «έν τώ τα- 
κτικώ δέ 6ι6λιαριδίψ ούδεις συνήθιζε νά καταιγράφη αυτά»26. Ταΰτα 
ϊσχυον και είς τά Ψαρά, ένθα «τά συναλλάγματα έγένοντο είς άπλάς 
σημεισώεις, ή δέ πίστις και ή τίμιοι Γης2 7 διεύθυ'νε τάς έμπορικάς των 
έπιχειρήσεις»28, 29.

Τοΰτο σημαίνει δτι τό συνεταιρικόν πνεύμα' τών κατοίκων τών νή
σων, πέραν τών οκονομικώνι ωφελειών τάς οποίας πρασεπόρισε είς αύ
τάς, ήσκησε ταυτοχρόνως και ήθΐκάς έπιδράσεις, αί όποΐαι, άν μή έξή- 
λειψαν, πάντως περιώρισαν σημαντικώτατα, τό κλίμα τής δυσπιστίας, 
τής διχονοίας και τής έλλείψεως άλληλεγγύης. Ή  άδολος και ή θερμή 
συνεργασία, ύπήρξε!ν' ό πόλος πέριξ τοΰ οποίου έστρέφοντο και διά μέ
σου τοΰ οποίου έκινοΰντο οι κάτοικοι τών νήσων τούτων. Τό γεγονός 
τοΰτο δέν σημαίνει δτι ενίοτε τό κλίμα αύτό δέν διεταράσσετο άπό 
τάς άνθρωπίνους άτελείας. Σημασία έχει τό γεγονός δτι αί άνθρώπιναι 
άτέλειαι είς τά ζητήματα τής πίστεως και τής ειλικρίνειας είχον πε- 
ριορισθή αίσθητώς. Χαρακτηριστικώς δέ άναφέρεται δτι δταν ό πλοί
αρχος μετέβαινε μιετά τών ναυτών είς τήν οικίαν τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ 
πλοίου νά παραλαβή τά κεφάλαια, τά όποϊα άπητοΰντο διά τή(ν αγο
ράν τοΰ φορτίου, έντός σάκκων, τοιαύτη ύφίσΓατο μεταξύ τούτων1 εμπι
στοσύνη, ώστε ούτε καν έμετρώντο ποτέ ύπό τοΰ ίδιοκτήιτου»30, κατά 
τόν αυτόν τρόπον δέ έγένετο και ή ύπό τοΰ πλοιάρχου παράδοσις31 
τών χρημάτων μετά τό πέρας τοΰ ταξειδίου.

Χαρακτηριστικώς, ό Σ . Μελας, άναφερόμενος είς τήν τοιαύτη ν ο
λοσχερή έλλειψιν έγγράφων άπσδείξεων κατά τάς συναλλαγάς, γρά
φει: «Τ ’ απίστευτα πλούτη στερέωσαν τήν πίστη. Ό  ύδραΐος δέν ήξαι- 
ρε τώρα ούτε συμβόλαια, ούτε γραμμάτια- έφτανε νάχει γραμμένα, στο 
τεφτέρι του ό δανειστής, μέ τό χέρι του, πώς εχει νά λάβει άπό κά
ποιον και τόν πίστευαν σιή στιγμή· κ’ έφτανε νάχει άντίκρυ ένα σταυ
ρό μ’ ένα νούμερο γιά ναναι απόδειξη πώς πληρώθηκε άπ’ τό χρέος 
δσο ποσό ήταν γραμμένο πλάϊ στό σταυρό'32.
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2. Τό πνεΰμα τοΰτο της εμπιστοσύνης και τής αμοιβαίας ειλικρί
νειας διαχέεται και έξ  αύτής τής νομοθεσίας τών 'νήσων, τοΰ Κ. Πα,- 
παρρηγοπούλου παρατηροΰντος έν πρακειμένω δτι: οί έν ετει 1818 
γραφέντες νόμοι τής 'Ύδρας ούδεμίαν μνείαν ποιούνται περί τών αδι
κημάτων τής ναυταπάτης ή άλλων ναυτικών κακουργημάτων. Επίσης, 
οί τω 1814 συνταγέντες νόμοι των Σπετσών, προέβλεπον μέν περί τοΰ 
τρόπου έπιλύσεως τών έκ τής συνεργασίας προκυπτόντων διαφορών 
και ατοπημάτων, άλλα ούτε ποινικόν χαρακτήρα άιπέδιδον, ουτε πουνάς 
έπέβαλλον είς τά άτοπήμαίΐα33 ταΰτα.

Οΰτως έχόνιτων τών πραγμάίΓων, ό αύτός συγγραφεύς, άναρωτά- 
ται: «'Έπεται άραγε έκ τούτου δτι οι άνθρωποι έκ,εϊνοι ήσαν αναμάρ
τητοι ή δτι δέν έτιμωρήθησαν παιέ; οχι βεβαίως. 'Έπεται δμως δτι οί 
άπορώτεροι συνειδότες, τήν διά πραγμάτων μαρτυρουμένην καλοκάγα- 
θον ύπέρ αύτών προαίρεσιν τών εύπορωτέρων έπέτρεπον αύΤοϊς ού μό
νον τήν τών κοινών διοίκησιν άλλά καί τόν έκάστοτε προσδιορισμόν 
τής τητωρίας τής προσηκούσης εις πάσαν παράβασιν»34.

Συνεπώς, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι, οι κάτοικοι τών τριών τούτων 
νήσων, γαλουχηθέντες έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα, έινίτός τοΰ άλ- 
τρουϊστικοΰ καί κοινωνικοΰ θερμοκηπίου τής μεταξύ των συνεργασίας 
καί αλληλεγγύης, έπύργωσα,ν βαθμηδόν έν τή συνειδήσει καί έν «ω  
χαρακιήρι αύτών, μίαν άνωτέραν άντίληψιν περί τών καθηκόντων των 
έναντι τών συα,νθρώπων των καί τοΰ κοινοΰ συμφέροντος.

Καί περαιτέρω δυνάμεθα νά έπιβεβαιώσωμεν τό γεγονός, δτι δη
λαδή εκ τών ύψηλών τούτων κορυφών έκκινήσαντες, έπορεύθησαν 
ναυμαχοΰντες έν μέσω τών θαλασσών, μέ αύταπάρνησιν, αύτοθυσίίαν 
καί ηρωισμόν, διανοίξαντες τάς λεωφόρους τής έλευθερίας καί άναί- 
γεννήσεως τής Ελλάδος, πραγμα δπερ' έμποιεΐ αύτοϊς μεγαλυτέραν 
δόξαν καί τιμήν, διότι ούτοι «ουτε ήαθάνοντο τά κατά τής τυραννίας 
ώς τά άλλα: μέρη τής Ελλάδος, ουτε εύ δοκίμου ντος τοΰ άγώνος, έ- 
προσδόκουν τήν άπόλαυσιν ών θά άπελάμβανον έκεϊνα»35.

3. Ό  Γ. Κριεζής περιγράφει36 ώς έξής τόν τρόπον τής διανομής 
τών κερδών τών ύδραίων συνεταίρων ναυτικών. «Μετά δέ τήν έπι- 
οτροφήν τοΰ πλοίου είς τήν 'Ύδραν τήν προσεγγίζουσαν Κυριακήν1, εί
τε άλλην έορτάσιμον ήμέραν, οι συμμέτοχοι αύτοΰ καί απαν τό πλή
ρωμα συνοιθροίζοντο μετά τών γυναικών αύτών είς την οικίαν τοΰ 
πλοιάρχου, φέροντες μεθ’ έαυτών, οί μέν άνδρες οίνον, αί δέ γυναί
κες άρτον. Μετά... οί μέν άνδρες άπεσύροντο είς τινα γωνίαν τής οι
κίας καί καθήμενοι κατά γής, έθέώρουν τούς λογαριασμούς τοΰ πλοί
ου, αί δέ γυναίκες μετά τής οίκοδεσποίνης ένησχολοΰντο είς τήν προ- 
παρασκευήν τοΰ άπλουστάτου συμποσίου. Έ κ δέ τοΰ προκύψαντος
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κέδρους άφήρουν πρώτοι/ ιά έξοδα τοΰ πλοίου, τό δέ μεϊναν κέρδος 
διηρεϊτο είς τόοα μέρη, δσα ήσαν και οί ναΰται και προσετίθεντο άλλα 
τόσα διά τό πλοϊον- ήτοι έάν ήσαν δέκα ναΰται άλλα τόσα έλάμβανε και 
τό πλοϊον. "Οθεν τά μέν ήμι,συ διενέμοντο είς τούς ναύτας, τά δέ άλ
λα είς τούς συμμιετόχους τοΰ π/νοίου. Σημειωτέον δέ, δτι άπό τοΰ 1769 
έτους, δτε δηλαδή ωκοδομήθη ή μονή τής Παναγίας, έγινε γενική συ
νήθεια νά προσφέρη έκαστον πλοϊον ένι μερίδιον πρός τήν μονήν χάριν 
εύλαβείας πρός συντήρησιν αύτής. Κατ’ εκείνους τούς χρόνους, όταν 
ό ναύτης έλάμβανεν είς τό μερίδιόν, του μίαν έξη ντάραν τουρκικήν, 
έλογίζετο εύτυχές τό ταξείδιον. "Οτε δμως ή θαλασσοπλοΐα παρετείνε- 
το> μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως, τό μερίδιον ανέβαινε και μέχρι τών 
πέντε τουρκικών γροσίων. Μετά τήν οΰτω διανομήν τοΰ κέρδους, έ- 
κάθιζον είς τήν τράπεζαν, εύθυμοΰντες μετά λυρών και χορών άχρι 
τής έσπέρας, ή δε συνήθεια αυτη έπεκράτει μέχρι τοΰ 1790».

Έ ν προκειμένω ό I. Μαινιατόπουλος37 παρατηρεί δτι, τό περί δια- 
νομής μεριδίου είς τό Μοναστήριον τής Παναγίας «είναι εντελώς άβά- 
σιμον» διότι τοΰτο ύπήρχε «πολύ πρό τοΰ 1769 και δτι τό θεσπισθέν με
ρίδιον καθιερώθη πρασωρινώς μή έχοντος ύποχρεωτικόν χαρακτήρα.

Πάντως ημείς άνεύρομεν έν τώ Άρχείω  "Υδρας38 τήν άπό 1 Μαΐ- 
ου 1817 άπόφασιν τής κοινής συνελεύσεως τής νήσου, δυνάμει τής ο
ποίας άπεφασίοθη ή έκχώρησις τοΰ Κ τοΰ μεριδίου έκάστου καραδίου, 
διά τήν συντήρησιν τοΰ Μοναστηριού τής Κοιμήσεως και τήν λειτουρ
γίαν τοΰ έν τή νήσω νεοσυσταθέντος σχολείου.

Έ κ τούτων! δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι μάλλον ό Μανιατόπου- 
λος εύρίσκεται εκτός τών πραγμάτων, δεδομένου δτι οί ναυτικοί τών 
νήσων είχον βαθύτατα, έρραζωμένον τό θρησκευτικόν συναίσθημα και 
διόιι έπί πλέουν, τό ύπέρ θρησκευτικών σκοπών μερίδιον ϊσχυε και είς 
τάς δύο έτέρας νήσους, τοΰ Α. Όρλάνδου σημειοΰντος, ώς πρός τόν 
τρόπον τής διανομής δτι: «Τά αύτά εφαρμόζονται κατά τό μάλλον και 
ήττον και είς τάς άλλας δύο ναυτικάς νήσους»39. Τοΰτο άπστελεϊ δνα 
πρόσθετον λόγον νά μή·/ άποδεχθώμεν τήν ύπό τοΰ I. Μανιατοπούλου 
άποψιν περί «άβασίμου» τοΰ ύπέρ τοΰ Μοναστηριού μεριδίου έν "Υδρα.

4. Επίσης, ό Α. Ό ρλάνδος περιργάφει ώς εξής τόν τρόπον τής 
διανομής τών κερδών έκ τοΰ θαλασσίου σιτεμπορίου έν τή νήσω τών' 
Σπετσών40. «Μετά τήν πώλησιν τοΰ φορτίου, τά έξ αύτής προκύπτον- 
τα κέρδη,, διενέμοντο, ώ(; επί τό πλεϊσιον, καθ’ οδόν, έν τή κατά τόν 
διάπλου ν έπανόδω, ούτω ς: Ά φοΰ πρώτον άφηροΰινίιο οί τόκοι τών κε
φαλαίων, κατά τόν Κανονισμόν, τά προς τροφήν και λοιπά τοΰ πλοίου 
έξοδα, ό ύπέρ τής Κοινότητος φόρος τών 5%, και έν μερίδιον πρός ό
φελος τής Δημοτικής Μονής τοΰ Αγίου Νικολάου, τά λοιπά κέρδη έ-
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γίνοντο τόσα δυιλά ϊσα μερίδια, δσα άτομα ήρίθμει τδ πλήρωμα τοΰ 
πλο'ου· και τδ μέν % αύτών άνήικε εις τό πλήρωμα, τό δέ έτερον 
είς τό πλοΐον είς ιτά μερίδια τών ναυτών ου μ π ε ρ ιλαμβάν ετο και 
τό τοΰ πλοιάρχου, άλλ’ έδίδοντο είς αύιόν και άλλα δέκα μεράδια πε- 
ριιτλέον, δπως δι’ αύτών άνταμεΐβη ιδιαιτέρως τούς έκ τοΰ πληρώμα
τος ίκανωτέρους, δ εστι τούς δορυφόρους και συγγενείς του.

Ούτε τό πλοΐον ένείχετο είς τήν ζηιμίαν τών κεφαλαίων, ούτε τά 
κεφάλαια είς τήν τοΰ πλοίου. 'Οσάκις δε συνέβαινε ζημία τις έκ τής 
πωλήσεως τοΰ φορτίου, και τό πλοΐον, και τά έναπομείναντα κεφάλαια, 
και αύτό τό πλήρωμα, ήσαν ύπόχρεα ν’ άνανεώσωσι τόν διάπλου ν, και 
νά ύπηρετήσωσι δωρεάν οί ναΰται, έωσοΰ άποτιίσωσι τήν ζημίαν. Έ ν  τή 
τοιαύτη δμως περιπτώσει έμετριάζσντο και οι τόκοι τών δανειστών κε
φαλαιούχων»41.

5. Κατά τόν Γάλλον ερευνητήν τών συνεταιρικών πραγμάτων έν 
τή χώρα μας, κατά τούς χρόνους τής δουλείας, Φρ. Μπουλανζέ42, προ- 
κειμένου ό πλοίαρχος νά μεταβή πρός άγοράν σίτου είς τούς ρωσικούς 
λιμένας, προέβαινε είς τήν σύναψιν ναυτικού δανείου, τό όποιον ούδέ- 
ποτε ήδύνατο νά ύπερβη τήν δλην αξίαν τοΰ πλοίου. Και είς τά δά 
νεια ταΰια «άντί τόκου ώριομένου, άνεγνωρίζετο δικαίωμα άναλόγου 
συμμετοχής είς τά κέρδη. Μετά τήν πώληοιν τοΰ σίτου καί τήν λήξιν 
τοΰ ταξειδίου, κατά τήν επάνοδον1 τοΰ πλοίου είς "Υδραν; Σπέτοας και 
Ψαρά, κατηρτίζετο ό γενικός πρός διανομήν τών κερδών λογαριασμός. 
Και τό πλήρωμα έκ τοΰ πλοίου άντί ήμερομιοβίου, εδικαιούτο άναλό
γως 'τών ύπηρεσ:ών και τής ίκανότητος τοΰ προσωπικού νά συμμετέχη 
είς τήν διανομήν τών κερδών... Μετά τήν προαφαίρεσαν τής τροφοδοι- 
σίας τοΰ πληρώματος, τών λιμενικών; φαρικών, τής δαπάνης τοΰ πλοη
γού κλπ., τό καθαρόν ύπόλοιπον διενέμετσ είς 69 μερίδας (παρτίδας) 
ώς ακολούθως:

— Ύπέρ τοΰ πλοίου άπενέμοντο πάντοτε 10 μερίδες
—  Είς τούς ναυτοδανίειστάς 10 >
—  Είς τόν πλοίαρχον 3 3>

•— Είς τόν λογιστήν (γραμματικόν) 2 »
—  Ά νά  δύο μερίδες είς έκαστον τών άρχιναυτών 4 »
—  Είς τόν μάγειρον 2
—  Είς έκαστον τών τεσσάρων καλλιτέρων ναυτών

πηδαλιούχων, άνά μίαν και ήμίσειαν 6 »
-— Είς έκαστον τών τριάκοντα ναυτών άνά μίαν 30
— Ά νά  ήμίσειαν μερίδα είς έκαστον τών τεσσά

ρων ναυτόπαιδων 2 »
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Ούτως — επιλέγει ό Μπουλανζέ—  μετά τήν άφαίρεσιν δλων τών 
εξόδων... τδ καθαρόν ποσόν διηρεττο είς 69 μέρη και διενείμετο άνα- 
λόγως τών μερίδων».

’Αλλαχού δέ ούτος σημειώνει: «... διενέμετο ή αξία τοΰ πλοίου 
είς όκτώ μερίδας μετά ύποδιαιρέσεων και άνεγνωρίζοντο ώς μεριδοΰ- 
χοι ένός, δύο ή πλειόνων μερίδωιν οι κυριώτεροι χρηματοδόται και οι 
προμηθευταχ τοΰ ύλικοΰ, άναλόγως τής ύπ’ αύτών καταβληθείσης άξί- 
ας. Τά είς τούς ναυπηγούς και λοιπούς έργάτας όφειλόμενα ήμερομί- 
οθια έπεβάρυνον το πλοϊον ώς ναυτικά δάνεια, είς τά όποια έχορηγεί
το άνάλογον δικαίωμα συμμετοχής είς τά έκ τοΰ ταξειδίου κέρδη ή, 
αντί τούτου, έξωφλοΰντο μέν ύπό τοΰ πλοιάρχου, άλλ’ ούτος άνεγνω- 
ρίζετο συγκύριος, άναλόγως πρός τήν πληρωθεϊσαν ποσότητα. Τό αύ
τό έγίγνετα και διά τάς δαπάνας τών άπαιτουμένων ζωοτροφών1 κλπ»43.

6. Ενταύθα δμως ό I. Μανιαιιοπουλος παιρατηρεϊ δτι «είς τό Ά ρ - 
χεϊο\' "Υδρας ουδόλως συναντώμεν τοιαύτην προαφαίρεσιν δέκα μερι
δίων44, δι’ δ και διστάζομεν νά υίοθετήσωμεν ταύτην, καίτοι λογικώς 
δικαιολογείται απολύτως»45.

Έπί τοΰ άρχικοϋ τρόπου διανομής τών κερδών, ό Μίανιατόπουλος 
γράφει: «Έ ν περιπτώσει κερδών, έκ τοΰ δλου ποσού άφηροΰντο τά 
κεφάλαια μετά τών τόκων αύτών, τό δέ ύπόλοιπον διηερϊτο είς δύο ί
σα μέρη ών τό μέν έλάμβανον οί πλοιοκτήται διανεμόμενοι αύτό κατά 
λόγον τοΰ έπί τοΰ πλοίου ποσοστού αύτών κυριότητος, ίτό δ ’ έτερον 
διεμοιράζετο κατ’ ϊσα μερίδια είς πάντα τά πρόσωπα τοΰ πληρώματος 
άνευ διακρίσεως ήλικίας, βαθμοΰ ή ικανότητες, πλήν τοΰ πλοιάρχου, 
λαμβάνοντος κατά κανόνα μερίδια δύο»46.

Τελικώς, κατά τόν I. Μανιατόπουλον, ολίγον πρό τής Έπαναστάσε
ως, ή διανομή τών προκυπτόντων έκ τοΰ ταξειδίου κερδών έλάμβανε 
χώραν ώς κάτωθι, τής ίκανοποιήσεως έκάστης τάξεως έχούοης τήν έ- 
ξής σειράν:

α ) Έπεστρέφσντο τά κεφάλαια, β) έγένετο ό ύπολογισμός τοΰ 
δατζίου (φόρου δημοτικού) έπί τοΰ έναπαμένσντος ποσοΰ μετά τήν ά- 
φαίρεσιν τοΰ κεφαλαίου, γ ) ήκολούθη ή πληρωμή τοΰ κεκανονισμέ- 
νου τόκου επί τοΰ κεφαλαίου (μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ έκ 3% δημοτι
κού φόρου)47 και δ) τό μετά ταΰτα έναπομένον ποσόν διεμοιράζετο είς 
δύο ϊσα μέρη, έξ ών τό έν μεταξύ τών πλοιοκτητών άναλόγως τών έπί 
τοΰ πλοίου μερίδων των, τό δέ έτερον μέρος κατενέμετο ίσομερώς 
μεταξύ τών μελών τοΰ πληρώματος, πλήν τοΰ πλοιάρχου δστις έλάμ
βανε δύο μερίδια48.

Ούτως έχούοης τής διανομής τών κερδών —κατ’ αύτόν— ύφίστα-



ται διάστασις μεταξύ τούτου49 και τών Γ. Φιλαρέτου και F. Boulanger, 
καθ’ οΰς, τά ύπό διανομήν μερίδια, κατονέμοντα50 είς 69.

7. Κατά τόν Γ. Φίνλεϋ,51: «Ή  διανομή τών κερδών γινόιίαν μετά 
τήν αφαίρεση τοΰ κεφαλαίου, πού διέθεταν γιά τήν άγορά τοΰ φορτίου 
και γιά τις προμήθειες τοΰ πλοίου. Άφαιροΰσαν ακόμη πέντε [τά εκα
τό γιά τήν έκκλησία και τό μοναστήρι, και τό ύπόλοιπο τό μοίραζαν σέ 
καθορισμένο αριθμό μεριδίων. Δέν εξαιρούσαν ούτε τό μοΰτσο, πού έ
παιρνε μισό ή τό τέταρτο άπό τό μερίδιο, άν άλογα μέ τις περιπτώσεις. 
’Έτσι, συμφέρον γιά δλους ήταν τό γρήγορο και ασφαλές ταξίδι, δπως 
και δλους συνέφερε νά φθάνη τό φορτίο* χωρίς ζημίαι στό λιμάνι τοΰ 
προορισμού του».

8. Ό  Σ . Τρικούπης, έτη τοΰ τρόπου τής διανομής τών κερδών ση
μειώνει: «... έμοίραζον δέ τά κέρδη των κατά τόν εξής τρόπον. Ά φή- 
ρουν έν πρώτοις τά κεφάλαια, τόν κανονισμένον τόκον, τά τής τροφής 
και δ,τι άλλο έδαπάνουν άφήρουν έπειτα τόν δημοτικόν φόρον άφή- 
ρουν κατ 1 τοΐς % είς χρήσιν τοΰ μοναστηριού τω ν  μετά ταΰτα δσοι ή
σαν οί ναΰται άνευ διακρίσεως ηλικίας, βαθμοΰ, ή ίκανόιιητος, τόσα έ- 
λογίζοντο κατ τά μερίδια, δλα ϊσα, άλλα τόσα μερίδια έλογίζοντο και 
τά τοΰ πλοίου είς α επροστίθεντο δέκα άτινα έδίδοντο τω πλοιάρχω 
πρός αντιμισθίαν τών άνωτέρων κατ ίκα'ν'ωτέρων τοΰ πληρώματος κα
τά τήν κρίσιν αύτοΰ... Ή  διανομή δέ έγίνετο καθ’ δν εϊπομεν τρόπον 
οσάκις τό μερίδιον τοΰ ναύτου έπιπτε τουλάχιστον είκοσι δίστηλα· άλλ’ 
άν όλιγώτερον, έμετριάζετο ό κανονικός έπί τών κεφαλαίων τόκος»52.

Συνεπώς και ό Τρικούπης άναφέρεται εις τήν προαφαίρεσιν τών 
δέκα μεριδίων, διά τά όποια διαφωνιεΐ μόνον ό I. Μανιατ ύπουλος, ερ
χόμενος έπί τοΰ σημείου τούτου είς άντίθεσιν και μετά το·ΰ Σ . Μελά, 
ό όποιος περιγράφει ώς εξής τόν τρόπον τής διανομής:

«Τά παραμυθένεια κέρδη... μοιράζονται άδερφικά... Βγαίνουν τά 
καπιτάλια κ’ οι τόκοι τους, βγαίνει ή τροφή και τάλλα έξοδα· βγαίνιει 
ό δημοτικός φόρος πέντε τά εκατό' βγαίνει κ’ ένα τά εκατό γιά τή συν
τήρηση τοΰ μοναστηριού- κι’ άπ’ δ,τι μένει τά μισά παίρνουν οι νοικοκύ
ρηδες τοΰ καραβιού και τάλλα μισά τό πλήρωμα· ηλικία, δουλειά, κι’ ά- 
ξιωούνη δέν λογαριάζονται· τά μερτικά είναι ϊσα* στον καπετάνιο μο
ναχά δίνουν τώρα δέκα μερτικά παραπάνω γιά τήν παράσταση του. 
’Ά ν  τό μερτικό πούπεφτε σιόν κάθε ναύτη δέν έφτανε τά είκοσι τάλ- 
λαρα, τότε οί γερόντοι τής κοινότητας αποφάσιζαν νά ξεπέσουν τΙς α
ξιώσεις τους τά καπιτάλια —  νά κατεβεϊ ό τόκος>53.

9. Ώ ς πρός τό υψος τοΰ τόκου τών δανειζομένων δανείων δέον νά 
εϊπωμεν δτι τά δάνεια έχορηγοΰντο ύπό διττήν μορφήν: ή πρώτη μορ
φή ήτο έκείνη καθ’ ήν τό χορηγούμενον δάνειον συνεφωνεΐτο νά έπι-
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στροφή οπωσδήποτε εις τον κεφαλαιούχον ανεξαρτήτως τών οίονδή- 
ποτε ζημιών αϊτινες ήθελον προκύψει επί τοΰ πλοίου ή τοΰ φορτίου. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει τό ύψος τοΰ τόκου, δεδομένης τής πλήρους έ- 
ξασφαλίσεως τοΰ δανείζοντος, έκυμαίνετο μεταξύ 4— 6%. ’Αντιθέτους δ
μως, ύπαρχούσης συμφωνίας, δτι ό δανειστής θά συμμετέχη και είς τάς 
οίασδήποτε τυχόν ζημίας έπί τοΰ πλοίου και τοΰ φορτίου, τότε ύφιστα- 
μένου τοΰ κινδύνου τής πλήρους άπωλείας τοΰ κεφαλαίου, άμα δε καί 
τών έξ αύτοΰ προσδοκωμένων τόκων, τό ύψος τοΰ συμπεφωνημενου 
τόκου ήδύνατο ινά άνέλβη μέχρι 40%. (αρθρον 33 (λγ) τοΰ ύδραϊκοΰ νό
μου τού 1818).

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τό δανειζόμενον κεφάλαιον έδίδε- 
το δι’ έν καί μόνον ταξείδιον, είτε έδίδετο ύπό τήν μορφήν τής «θερ
μά γιάς» ή τής «ταξειδιάρικης», τής πρώτης οΰσης περισσότερον συνή
θους είς τάς περιπτώσεις κατά τάς οποίας ό δανειζόμενος άνελάμδανε 
τήν ύπσχρέωσιν νά έπιστρέψη τό δάνειον, άνεξαρτήτως τής έπιτυχοΰς 
ή μή άσκήσεως τής έπιχειρήσεως.

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω είναι δτι και αύτοί οί δανείζον- 
τες κεφαλαιούχοι έπεδίωκον τόν καταμερισμόν τοΰ κινδύνου, παρέχων 
Έκαστος μικρά ποσά έπί ένός καί τοΰ αύτοΰ πλοίου και διά τό αύτό τα- 
ξείδιον, ώστε έπελθόντος τυχόν ζημιογόνου γεγονότος έπί τοΰ πλοίου 
ή τού φορτίου, νά άπωλέσουν μόνον ίο μικρόν δανειοθέν ποσόν.

Ό  τρόπος ούτος τής παροχής τοΰ ναυτοδανείου, δηλαδή ό έπιμε- 
ρισμος τοΰ κινδύνου όν έπεδίωκον οί ναυτσδανείζοντες, μαρτυρεί πει- 
στικώς τό συνεταιριστικό πνεΰμα τό οποίον διείπε τήν όλην ναυτικήν 
όργάνωοιν.

10. Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται άδιασείστως δτι αί τρεις ναυτικοί 
νήσοι, είχον άνεπτυγμένην και έδραίαν συνεταιριστικήν κίνησιν; δι’ ής 
ήδυνήθησαν νά έγγίσωσι τό σημείσν1 τής πλήρους κοινωνικής άρμονίας 
καί νά συγκεντρώσουν ύψηλότατα χρηματικά κεφάλαια, τά όποια εμελ- 
λον νά συντελέσουν είς τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας.

Πρίν ή περατώσωμεν τήν έπί τοΰ θέματος τούτου αναφοράν μας, 
θά ήθέλαμε νά τήν έπιστεγάσωμε καί διά τών έξενεχθεισών απόψεων 
ιστορικών συγγραφέων, ών ή έπί τοΰ προκειμένου γνώμη είναι, νομί- 
ζομεν, βαρύνουσα.

11. Ούτως ό Κ. Παπαρρηγόπουλος γράφει: Ά λ λά  τό πλέον ση
μαντικόν γεγονός τό οποίον συνετέλεσεν είς τήν άνάπτυξίν τοΰ έμπο1- 
ρικοΰ στόλου τών νήσων1, ώφείλετο είς τό παρ’ αύτοΐς ίσχΰον συνερ
γατικόν πνεΰμα δπερ «...ήρείδετο έπί τών αύτών άπαραλλάκτως άρχών 
του συνεταιρισμού τοΰ κεφαλαίου και τής εργασίας... "Εκαστος ναύτης 
είχεν έταιρικήν μερίδα έπί τοΰ πλοίου ή τοΰ φορτίου’ γινόμενος δέ οΰ-
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τω συνεταίρος είχε κοινόν συμφέρον είς τήν επιτυχίαν τής έπιχειρή- 
οεως και άπέβαινε προσεκτικός, άγρυπνος, οικονόμος, έξεταιστικός. Και 
ού μόνον ήγωνίζετο πόση δυνάμει νά συντελέαη εις τήν έπιτηδειοτέ- 
ραν τοΰ πλοίου ύπηρεσίαιν άλλά και τήν προς τοΰτο δεξιότητα αύτοΰ 
άδιαλείπτως προεβίβαζεν, ώστε προϊόντος τοΰ χρόνου άπό άρίστου έ- 
κτελεοτοΰ τών διατασσομένων προηγείτο πολλάκις εις τήν τάξιν· άρί- 
οτου κυβερνήτου. ’Αλλ’ ή αδελφική αυτη σύμπραξις τής ευπορίας και 
τής άπορίας δέν ήτο δυνατόν νά μή συνεπαγάγη τήν ηθικήν τού άτά- 
μου άνύψωσιν. Και τω δντι εξαίρετος χρηοτότης έπεκράτησεν είς άπά- 
οας χάς ναυτικός καί εμπορικός τού καιρού εκείνου κερδοσκοπίας. Πά
σα ι αί ληψοδοσίαι έγίνοντο διά προφορικών συμβάσεων ή τό πολύ ά- 
πλών σημειώσεων... ή χρεοκοπία καί ή ναυπάτη ήοαν γεγονότα1 σχε
δόν άγνωστα...»54.

12. Ό  Γ. Γερβϊνος σημειώνει σχετικώς: «Έν "Υδρα, οί κτηματία ι 
γεγηρακότες ίδιοκιήται πλοίων (νοικοκυραϊοι) οϊτινες άπετέλουν συγ
χρόνως και τήν κυβερνώσαν τάξιν και τάς άρχάς τού τόπου, έσυνήθι- 
ζον νά δανείζωσι τοΐς πλοιάρχοις τά πρός τό φορτίον των πλοίων άπαι- 
τούμενα κεφάλαια, άφ ’ ου δε έκ τών κερδών τού πλοΰ άφηροΰντο οί 
τόκοι τού δανεισθέντος κεφαλαίου, ό φόρος τής κυβερνήσεως καί (κατ’ 
άρχαίαν τινά Φραγκικήν παράδοσιν) τό δέκατον διά τόν άρχάγγελσν 
τής Σύμης, διηρεϊτο τό έπίλοιπον έξ ήμισείας μεταξύ τοΰ πλοίου καί 
ιών (ναυτών, τού πλοιάρχου καί τών εμπορικών πρακτόρων, τό δτερον 
ήμισυ δέ διενέμετο άμέσως είς τούς ναύτας. Τοιουτοτρόπως άπέκτησαν 
τά τρία έκεΐνα νησίδια —υπονοεί "Υδραν, Σπέτοας καί Ψαρά—  εντός 
ολίγου ναυτικόν συγκείμενον έκ πολλών εκατοντάδων ταχέων καί κα
λώς έφωδιασμένων εμπορικών πλοίων, καί έμορφώθησαν ναΰται... πλού- 
τη μεγάλα έπεσωρεύθησαν είς τάς νήσους ταύτας· έπ’ αύτών ήκούοθη 
κατά πρώτον μεταξύ τών ραγιάδων ή λέξις εκατομμυριούχος...»55.

13. Ό  Κ. Μένδελσων γράφει: Αί τρεις νήσοι είχον αποκτήσει «πο
λύ ν πλούτον διά τής σιτεμπορίας, ώφεληθεΐσαι έπιτηδείως έκ τών κε- 
χορηγημένων αύταίς ύπό τής Πύλης έμπορικών προνομίων καί τού ά- 
τιοκλεισμού τών ηπειρωτικών λιμένων κατά τούς γαλλικούς πολέμους. 
Τήν δραστηριότητα δέ καί τόν ζήλον τού πληρώματος έκέντριζε καί 
προσωπικόν συμφέρον είς ευτυχίαν τού πλού καί τής έπιχειρήσεώς· 
διότι άπό τοΰ πλοιάρχου μέχρι τοΰ ναύτου παιδος πάντες μετείχαν ά- 
ναλόγως ιοΰ κέρδους. Συνέπεια τούτου ήτο, δτι πάντες ένδιαφέροντο 
ύπέρ ταχείας καί άοφαλούς θαλασσοπορίας, δτι τά πλοΐα τών νησιωτών 
ήσαν τά ταχύτατα· και τό μεϊζον άποφέροντα κέρδος πάντων τών δια- 
πλεόντων τήν Μεσόγειον»56.

14. Ό  Α. Γούδας, άναφερόμενος είς τόν ναυτικόν συνεταιρισμόν
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των τριών νήσων, γράφει: «Πας ό συναισθανόμενος δτι δυνατοί νά 
κυβέρνηση πλοϊον, δέν είχεν ανάγκην ουτε νά έτοαμάση πρότερον ά
παντα τά πρός άπάκτησιν τούτου κεφάλαια*, ούτε νά ναυτολογήση διά 
μισθού· άλλ’ εκείνα μέν προσήρχοντο άφθονα μάλιστα, διά τοΰ συνε
ταιρισμού ή μετοχών άπαν δέ τό πλήρωμα έναυτολογείτο διά μερίσμα
τος έκ τών κερδών και ζημιών. Τό είδος τοΰτο τοΰ συνεταιρισμού συ- 
νετέλεσε τεραστίως είς τήν προαγωγήν τοΰ ναυτικού τής Ε λλάδος πρό 
τοΰ άγώνος· διότι τά τε κέρδη, αί ζημίαι, οι κίνδυνοι, και αί έπιτυχίαι 
άπέβλεπον πάντας τούς έν τώ πλοίψ· άπαντες λοιπόν συνεμερίζοντο 
τών πάντων κατά τε τήν έτπβαλλομένην ύπό τών κοινών συμφερόντων 
εύθύτητα και τήν κατά παραδεδεγμέην συνήθειαν δικαιοσύνην. Ούτε 
ναυσΐ'6αρεϊαι έγένοντο τότε πολλαί, ούτε διενέξεις μεγάλαι* αί δέ ναυ- 
ταπάται ήσαν άγνωστοι»57.

15. Ό  Γ. Φιλάρετος γράφει: «Κυρίως δμως συνετέλεσεν είς τήν 
μικρόν κατά μικρόν μεγίστην τοΰ κατά θάλαοσαν έλληνικοΰ εμπορίου 
άνάπτυξίν τό σύστημα τών ναυτικών συνεταιρισμών, δπερ διεπλάσθη 
ύπό τής άνάγκης τών πραγμάτων. Ή  έλλειψις μέσων επαρκών πρός 
συναγωνισμόν μετά τών αλλοεθνών ύπέδειξε τοΐς 'Έλλησι τήν άνάγ- 
κην συνεννοήσεως κεφαλαιούχων έμπορων, ναυπηγών, εργατών και 
ναυτιλλομένων...»58.

Ούτος δέ άπό τοΰ έτους 1907 συνίστα59 τήν έρευναν τών ναυτικών 
συνεταιρισμών τών τριών νήσων «χάριν τών Θαυμασίων άπστελεσμά- 
(των τοΰ Ελληνικού ναυτικού» είς τόν ύπέρ άνεξαρτησίας τού ’Έθνους 
Άγώνα.

16. Τέλος, ό Μπουλανζέ σημειώνει: «... Τήν άνάπτυξίν τής έλλη- 
νικής ναυτιλίας οφείλει τό Ελληνικόν ’Έθνος είς τήν δύναμιν τοΰ 
συνεταιρισμού... Τών τουρκικών πιέσεων παρακωλυουσών τήν πρόο>- 
δον αύτοΰ — ύπονοεΐ τού ναυτικοΰ— έπεζήτησε τήν βελτίωσιν τής τύ
χης του διά τού συνεταιρισμού... Ά π ό τών αρχών τοΰ 19ου αίώνος ή 
έλληνική ναυτιλία όσημέραι άνεπτύσσετο· αί νήσοι 'Ύδρα, Σπέτσαι και 
Ψαρά έπέκτων μεγάλα πλούτη, μόνοι σχεδόν έξυπηρετοΰσαι τό εμπό
ριο ν τής Μεσογείου...»60.

Ά λ λά  ή δράστηριότης τής 'Ύδρας δέν περιωρίζετο μόνον έντός 
τοΰ χώρου τής Μεσογείου. Τό εμπορικόν βεληνεκές ταύτης έξικνεΐτο 
είς πλέον άπομεμακρυσμένους εμπορικούς τόπους. « Σ ’ δλες τις πολι- 
τεϊς τής Ρουοίας, τής Ανατολής και τής Ευρώπης είχαν άνιΐιπροσώ- 
πους· κι’ άνοιξαν δλες οί χώρες πραχτορεϊα στήν "Υδρα γιά τούτο τό 
μεγάλο πάρε δόσε»61. Έ ν άλλοις λόγοις ή "Υδρα ήτο ή εμπορική Μέκ
κα τής έποιχής έκείνης, τά δέ πλοία της διέσχιζον έν; έτει 1804 τόν Ά -
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τλαντικόν Ωκεανόν, φθάνοντα μέχρι τό Μοντεβίδιον62 δπου έπώλου,ν 
τό φορτίον των (οίνον) και έκρόρτωναν δέρματα.

17. ΙΙερατοΰντες τήν ερευνάν περί τής υφιστάμενης συνεταιρικής 
κινήσεως είς τάς τρεις ναυτικός νήσους, κρίνομεν σκόπιμον νά άνα- 
φερθώμεν και δι' ολίγων είς τά πληρώματα τών εμπορικών πλοίων καί 
τόν τρόπον ζωής τούτων. Ή  συγκρότησις τών πληρωμάτων συνέκειτο 
κατά σειράν θέσεως και βαθμού, έκ τών κάτωθι προσώπων:

Τό πρώτον πράσωπον του πλοίου ήτο ό Καπετάνιος ή Ρεήζης, δη
λαδή ό πλοίαρχος63· ήκολούθει ό ναύκληρος, δστις μετά τόν πλοίαρ
χον ήτο ή ψυχή του πλοίου· μειτά τούτου ήρχετο ό γραμματικός ή σκρα- 
βάνος, ό όποιος ήσχολεϊτο με τήν διεκπεραίωσιν πάσης τής γραφικής 
εργασίας τοΰ πλοίου, έν ής περιελαμβάνετο και ή ταξινόμησις τών λο
γαριασμών δηλαδή ούτος ήσκει καθήκοντα λαγιστοΰ θά έλέγομεν σή
μερον.

Μετά τόν γραμματέαν ήρχετο ό νιτεσπετζέρος, δηλαδή ό τροφοδό
της, ό όποιος ήσχολεϊτο μέ τήν διαχείρισιν τών1 τροφίμων, τά όποϊα 
προορίζοντο διά τό ουσσίτιον του πληρώματος· έν συνεχεία είποντο οι 
ναΰται ή μάλλον οί συντροφοναϋται και τέλος οι ναυτόπαίιδες και οι 
νεαροί γεμιτζήδες ασχολούμενοι μέ τάς βοηθητικός εργασίας τοΰ πλοί
ου. Πρόσωπα δέ μέ ειδικήν αποστολήν έντός τοΰ πλοίου ήσαν ό μά
γειρος και ό καμαριέρης τοΰ καπετάνιου.

Τό μέγεθος τών πληρωμάτων έξηρτατο άπό τόν άριθμόν τών κα  ̂
νονίων διά τών οποίων ήσαν έξωπλισμένα τά πλοία1, ώς και έκ τής ά- 
ποστάσεως τοΰ πλοΰ τών πλοίων.

Οΰτω, πλοϊον φέροιν οκτώ κανόνια είχεν ώς πλήρωμα 35 ναύτας, 
ένώ φέρον είκοσι κανόνια είχεν ώς πλήρωμα 70 ναύτας.

18. Ώ ς πρός τήν καθ’ έκάστην ήμέραν ζωήν τών ναυτών έντός64 
τών πλοίων, αυτη ήτο λίαν' ευχάριστος65, περιλαμβάνουσα παιδιάς και 
αυτοσχέδιον γλυπτικήν ώς και κατασκευήν μικρών πλοιαρίων. Έ κ τής 
ταιαύτης δέ ένασχολήσεως τοιαύτην ικανότητα είχον αποκτήσει οι ναΰ- 
ται ώστε, άναφέρεται δτι, έντός έλαχίστων ωρών ήδύναντο νά κατα- 
σκευάσωσι έν μικρόν πλοιάριον «μέ άκέραιον έφοπλισμόν ώς τών με
γάλων πλοίων».

Καθ’ ά δέ αναφέρει66 ό Γ. Κριεζής, τοιοΰτον πλοιάριον κατεοκευά- 
σθη χάριν ψυχαγωγίας έντός έλαχίστων ωρών, δτε ό διερμηνεύς τοΰ 
Όθωματνικοΰ στόλου Παναγιώτης Μουρούζης —τόν οποίον αμα τή έ- 
κρήξει τής έπαναστάσεως οι Τοΰρκοι άπεκαφάλισαν— προέβη είς τήν 
ναύλωσιν τοΰ πλοίου τοΰ Λ. Λαλεχσΰ, δστις έπιθυμήσας νά ψυχαιγω- 
γήση τόν Μουρούζην έδωσεν έντολήν είς τούς ναύτας διά τήν κατα
σκευήν τοΰ πλοιαρίου. Τό έντός ολίγων ώρών κατασκευασθέν πλοιά-
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ριον προεκάλεοε τοιαύτην έντύπωσιν εις τόν Μουρούζην, ώστε ούτος 
παρέλαβε τοΰτο εις τήν δεξαμενήν τοΰ κήπου τής οικίας του.

Τα πληρώματα δέ, πέραν τής αμοιβής των, είχον δικαίωμα νά έμ- 
πορεύωνται δα’ ίδιον λογαριασμόν, ποσότητά τινα εμπορευμάτων, μή ύ- 
πακείμενα τα κέρδη ταΰτα εις ούδεμίαν φορολογίαν67.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΙΊΡΩΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. Κατά τόν Γ. Γεωργακόπουλον, σελ. 57 «οί κεφαλαιούχοι δανε'ξοντες χρήματα 
διά τό ταξείδιον οχι μόνον δέν αίσχροκέρδουν, άλλά πολλάκις δέν έλάμβανον 
ουτε αυτόν τόν ίσχΰοντ-α τόκον, άλλά μόνον ιιερίδιον έπί τών κερδών».

2. ’Ίδε F. Boulanger, σελ. 101 —  103.
3. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, ’Επιτομή τής 'Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικόν Έθνους

(άνατύπωσις), Άθήναι, 1ί)β9, σελ. 445.
4. ’Ίδε Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, μετάφρασις Α. Γεωρ- 

γούλη, Σχόλια Τ. Βουρνά, τόμ. Α ', Άθήναι, 1972 σελ. 233.
5. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 32, σημ. 2 και Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. Δ ' σελ. 275.
6. ’Ίδε «Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε /, σελ. 25.
7. Ό  Σ. Τρικούπης, τόμ. Α ', σελ. 112 γράφει «. . .έμπορεύοντο έπ’ ωφελεί*?, ή 

ζημΰ,ι κοινή τών κυρίων τών πλοίων, τών κεφαλαιούχων καί τον πληρώματος 
δλου».

8. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 239, σημ. 2.
9. Κατά τόν Τ. Κωνσταντινίδην., σελ. 89, σημ. 3, δτε οΙ ναΰται εκρινον δτι έ'δι>· 

νά προσορμισθώσι εϊς τινα λιμένα «ό πλοίαρχος σπανίως έτόλμα νά παραμε 
λήση τήν έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας ταύτης».

10. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε ', σελ. 25 <απομνημονεύ
ματα Δ. Αίνιάνος).

11. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α ',  σελ. 33.
12. νΙδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 33.
13. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α ',  σελ. 64.
14. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε ', σελ. 25. (Απομνημονεύ

ματα Δ. Αίνιάνος).
15. ’Ίδε ’Εφημερίδα «Πρωΐα» τής 31 ’Ιουλίου 1932. «Έπιφυλλίς», υπό τον τίτλον 

«Ναυτική Ασφάλεια». Περί τής δλης μελέτης ταύτης, ϊδε αυτόθι, Φ. τής 24. 
7.32, τής 7)8 καί τής 14)8.

16. ’Ίδε Εφημερίδα «Ερμής» τών Αθηνών, τής 17.10.1900.
17. ’Ίδε Έκδοσιν 'Υπουργείου Ναυτιλίας —  Μεταφορών —  Επικοινωνιών, ύπό 

τόν τίτλον «Ανθολογία Ναυτικών Κειμένων», 1972, σελ. 152 —  107.
18. ’Ονόματα τών μεριδοιίχων καί ποσοστά συνιδιοκτησίας έπ’ αύτών, ίδε airrofl·:, 

σελ. 152 —  167.
19. ’Ίδε Σ. Μελά, σελ. 90.
20. ’Ίδε «Ανθολογία Ναυτικών Κειμένων», σελ. 168 —  173.
21. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου. σελ. 115 —  118.
22. Σ .τ .Σ . τών έγγράφων τούτων τηρείται ή σύνταξις καί ή ορθογραφία τον πρω

τοτύπου.
23. ’Ίδε ονομαστικόν κατάλογον τών έν τώ καταστοίχιο τούτψ συνεταίρων ώς και 

τό ύπ’ αύτών καταβληΟέν κεφάλαιον, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Σ Τ ', σελ. 
29 —  32.

24. ’Ίδε άναλυτικόν πίνακα μεριδίων έν Αρχείο.) "Τδρας, τόμ. ΙΕ ', σελ. 204 —  224.
25. Επίσημον 6ε6αίωσιν τής Κοινότητος περί τοΰ τρόπου παραδόσεως τών χρημά

των είς τούς πλοιάρχους, ιδε Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. Σ Τ ', σελ. 385.
26. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 40.
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27. 'Ο  Κ. Νικόδημος, τόμ. Λ ',  σελ. C4, σημ. α ', αναφέρει εν τοιοΰτον χαρακτη
ριστικόν τής έντιμότητος τοΰ Ψαριανού Άνδρέα Δούκα, δστις μετά τινα ετη 
μετέβη είς τά Άμπελάκια τής Θεσσαλίας καί παρέδωκεν είς τάς οίκογ ενιεί ας 
εμπόρων τής κοινότητας ταύτης, 12.000 φλωρίνια βενετικά, τά όποια είχον 
παραδώσει είς αυτόν πρό ετών έμποροι τοΰ χωρίου άνευ άποδείξεως καί οί 
όποιοι έν τώ μεταξύ είχον άπωλεσθή.

28. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α ',  σελ. 64.
29. Κατά τόν Σ . Τρικούπη, τόμ. Α ' σελ. 112, τά χρήματα παραδίδοντο αμέτρητα 

«αποδεικτικά δέ παραλαβής η έξοφλήσεως δέν έ'διδον ύεωροΰντες τοιαΰτα τόν 
άπλοΰν λόγον, καί ασφάλειαν τών δανειστών τήν τιμήν τών δανειζσμένων».

30. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 67.
31. 'Ο  Γ. Κριεζής άναφέρει χαρακτηριστικόν παράδειγμα έντιμότητος τών ναυτών 

κατά τήν παράδοσιν, δτε σάκκος πλήρης νομισμάτων άνήκον είς τόν Λ. Κσυν- 
τουρκότην, μή παραδοθείς έκ παραδρομής καί παραμεινας είς την λέμβον, πα- 
ρεδόθη είς τόν κύριον αύτοΰ ύπό τοΰ εύρόντος αυτόν ναύτου τοΰ πληρώματος, 
(σελ. 67).

32. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 91.
33. Σχετική πρός την ρύΌμισιν τών λαμβανόντων χώραν άτοπημάτων είναι και ή 

άπό 17.12.1817 έκδούεΐσα άπόφασις τοΰ Ρώσου βαρώνου Δέ Στρογανώφ, σκο
πούσα τόν μετριασμόν τών άτοπημάτων άτινα ήρξαντο επεκτεινομενα εις το 
•θαλάσσιον έμπόριόν τών νήσων. Ίδίςι δέ διά τοΰ Ε ' κεφαλαίου τής έν λόγφ 
άποφάσεως έρρυθμίζοντο τά καθήκοντα τών συντροφοναυτών ως καί τών έπί 
μισθώ άπασχολουμένων ναυτών. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω άποφά
σεως είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ι Σ Τ ', σελ. 61 —  62.

34. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, τόμ. Ε ', Μέρος Δεύτερον, σελ. 153.
35. ’Ίδε Σ. Τρικούπη, τόμ. Α ',  σελ. 113.
36. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 22 —  23.
37. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 89 —  90.
38. ’Ίδε Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ι Σ Τ ', σελ. 56.
39. Αί Σπέτσαι έκράτουν εν μερίδιον διά τήν Μονήν τοΰ Αγίου Νικολάου. ’Ίδε Α. 

Όρλάνδου, τόμ. Α ', σελ. 38.
40. Τά αυτά —  γράφει ό Α. Όρλάνδος —  «έφαρμάζονται, κατά τό μάλλον καί ητ- 

τον, καί είς τάς άλλας δύο ναυτικάς νήσους». ’Ίδε Ναυτικά, τόμ. Α ' σελ. 38.
41. ’Ίδε Α. Όρ?υάνδου, Ναυτικά, τόμ. Α ', σελ. 33 —  34.
42. ’Ίδε περί τούτων F. Boulanger, σελ. 104 —· 106.
43. ’Ίδε F. Boulanger, σελ. 103.
44. Σ .τ .Σ . Πρόκειται περί τών ύπέρ τοΰ πλοίου προαφαιρούμενων 10 μερίδων, δι’ 

ας άνωτέρω ποιείται λόγον ό Μπουλανζέ καί διά τάς όποιας ούτος γράφει δτι 
«αί είς τό πλοϊον άνήκουσαι μερίδες διενέμοντο είς τούς συγκυρίους άναλόγως 
τών τίτλων τής συμμετοχής των». ’Ίδε F. Boulanger, σελ. 106. 'Ύπέρ τής προα- 
φαιρέσεως τών 10 μερίδων ύπέρ τοΰ πλοίου τάσσονται καί οί Α. Κριεζής σελ. 
22 —  23, Α. Όρλάνδος, τόμ. Α ',  σελ. 33 —  34 καί περί ών ϊδε άνωτέρω. 
’Επίσης δέ καί ό Γ. Φιλάρετος υιοθετεί τήν άποψιν τοΰ Μπουλανζέ. ’Ίδε «'Η  
'Ελληνική Ναυτιλία κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως», εκδ. 1907, 
Άύήναι.

45. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 89.
46. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 88.
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47. Σ .τ .Σ . Τό ποοόν τοΰ δημοτικού φόρου ήτο άρχικώς 5ο)ο, μειωθέν βραδύτερον 
διά τοΰ νόμου τοΰ 1818 είς 3ο)ο. ’Ίδε σχετικώς ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. Σ Τ ',  
σελ. 571, σημ. 1 καί άρθρον 33 τοΰ 'Τδραϊκοΰ νόμου, έν Άρχείφ "Τδρας, τόιμ. 
Σ Τ ',  σελ. 46.

48. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 92.
49. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 92 —  93 καί αυτόθι, υποσημειώσεις.
50. ’Ίδε F. Boulanger, σελ. 105.
51. ’Ίδε Γ. Φίνλεϋ, έ'νθ’ άν., σελ. 233.
52. ’Ίδε' Σ. Τρικούπη, τόμ. Α ',  σελ. 112.
53. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 91.
54. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, τόμ. Ε ', Μέρος Δεύτερον, σελ. 153.
55. ’Ίδε  Γ. Γερβίνου, τόμ. Α ',  σελ. 89 —  90.
56. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α ',  σελ. 275.
57. ’Ίδε Α. Γούδα, τόμ. Ε ', Προλεγόμενα, σελ. ιστ' —  ιγ '.
58. ’Ίδε ’Άρθρον Γ. Φιλαρέτου εις έφημερίδα «Ερμής» τής 3.12.1900, ύπό τον 

τίτλον «Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί ναυτικής έμπορ'ας έν τή δούλη Έλλάδι».
59. ’Ίδε Γ. Φιλαρέτου, «Ή  Ελληνική ναυτιλία κατά τάς παραμονάς τής έπανα

στάσεως», σελ. στ'.
60. ’Ίδε F. Boulanger, σελ. 98 —  101.
61. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 90.
62. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 60, σημ. 1.
63. Κατά I. Μανιατόπουλον, σελ. 34. «Συνήθως πλοίαρχος ήτο είς έκ τών συμ

πλοιοκτητών καί πολλάκις ή άγορά μεριδίων έπί τοΰ πλοίου έλάμβανε χώ
ραν ύπό τόν δρον δτι ό άγοραστής θά άναλάβη τά καθήκοντα τοΰ πλοιάρχου
έπί τοΰ πλοίου». Τοΰτο δμως δέν ήτο άπαραίτητον, διότι ύφίσταντο καί
πλοίαρχοι χωρίς νά είναι ιδιοκτήται. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α ',  σελ. 210.

64. Σ .τ .Σ . Είς τοΰτο συνετέλει καί τό γεγονός δτι έκτος τών πλοίων, συνεπείς 
τοΰ συστήματος τών μεριδίων «έζούσαν άνέτως . . .  φτώχεια δέν ύπήρχεν είς 
τήν νήσον» ώς γράφει ό Δ. Κόκ,κονος, τόμ. Α ',  σελ. 210, συνεπώς ήσαν άπε- 
ρίσπαστοι έκ τών καθημερινών βιοτικών άναγκών. Ή  πτωχείς* ήτο κάτι τό 
άγνωστον δ·ι’ αυτούς.

65. ΓΙερί τής ειδυλλιακής ζωής τών πληρωμάτων έν πλφ, ιδε έκτενέστερον Γ. 
Κριεζή, σελ. 67 —  69.

66. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σελ. 68.
67. "Ιδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 86 —  87.





ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΥΔΡΑ -  ΣΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΑ

Π αράγραφ ος Έ δδόμη 

Εθιμικά Ναυτικά έθιμα είς τάς τρεις νήσους

1. Είς τό περί συνεταιρισμού (τών ναυτικών 'νήσων Κεφάλαιον εϊ- 
δομεν δτι, συνεπεία τοΰ δικαίου τρόπου διανομής τών κερδών, μεταξύ 
πάντων τών συμβαλλόμενων μερών, απόλυτος άρμονία και συνεργα
σία ύφίστατο εις τάς μεταξύ των εμπορικός δοσοληψίας, γεγονός τό 
όποιον έπέδρα εύεργετικώς είς τήν έτι μεγαλυτέραν άνάπτυξιν τοΰ 
εμπορίου των.

’Αξίας έξάρσεως είναι έν προκειμένω τό γεγονός δτι ή απόλυτοί; 
αυτη σύμπνοια τών συνεταιρικώς δρώντων νησιωτών δέν έπεβάλλετο 
παρ’ ούδενός νομικού κα,νόνος1, άλλά ήτο άπόρροια τών μεταξύ αύτών 
δημιουργηθέντων συνηθειών2 και έθίμωνί3, διά μέσου τοΰ χρόνου τής 
άσκήσεως τής ναυτικής των έμπορίας.

'Η τήρησις τών ούτωοι διαμορφωθέντων ναυτικών και εμπορικών 
εθίμων είχεν άνατεθή είς έπιτροπάς, αί όποίαι προεβαινον είς τήν θεώ- 
ρηοιν τών λογαριασμών τών πλοίων. Τά ναυτικά ταΰτα έθιμα έτηροΰν- 
το μετά θρησκευτικής εύλαβείας διότι «ή κοινή κατάκρισις τών κακών 
πράξεων ή τον έκεΐ — ύπονοεϊ τά Ψαρά— ή βαρυτάτη ποινή»4.

2. Ένταΰθα δλως παρεκβατικώς, θά ήθέλαμε νά άναφερθώμεν και 
εις τινας περιπτώσεις διαταράξεως τών σχέσεων άρμονίας και σύμ
πνοιας, αί όποίαι προεκάλουν τήν παρέμβασιν! τής όθωμανικής εξουσί
ας, ή όποία έχορήγει τήν άδειαν φυλακίσεως τών άπειθούντων ναυ
τικών.

Ούτως είς τήν άπό μηνός Δεκεμβρίου τοΰ έτους 1793 έκδοθεϊσαν 
διαταγήν! (μπουγιουρουλτι) τοΰ βασιλικού στόλου τοΰ διβανίου, άπευ- 
θυνομένην πρός τούς Προεστώτας και τόν λαόν τής νήσου "Υδρας, πα- 
ραγγέλλοντο τά έξης:

«Είναι γνωστόν σας, δτι κοντά όποΰ είναι έκπαλαι συνήθεια τοΰ



τόπου c-ας, καθώς όταν γίνεται διάφορον είς τό ταξίδι ένός καϊκιού, νά 
λαμβάνουν οι ταϊφάδες και σύντροφοι τό μερτικόν ιτους, έτζτ και δταν 
γίνεται ζημία, νά πληρώνη ό κάθε ταϊφάς και σύντροφος κατά τήν άι- 
ναλογίαν όποΰ πέρνει πάλιν δ,τι πίπτει είς τό μερτικόν του άπό τήν 
ζημίαν τοΰτο δμως είναι και τό δίκαιον, καθώς είς τά κέρδη έχουν τό 
μερτικόν τους, ωσαύτως και είς τήν ζημίαν νά καταβάλλουν τό άνά- 
λογσν τοΰ μερτικτοΰ τους. "Οθεν επειδή μερικοί άντιβαίνοντες είς τό 
δίκαιον, τολμούν εναντίον και τής άνέκαιθεν τοπικής συνήθειας και ό
χι μέ μηνιάτικον, άλλά μέ τό μερτικόν, τους, άλλά νά πέρνουν τό ζεμ
πίλι τους και νά φεύγουν, διά τοΰτο έκδίδοντες τό παρόν ήμέτερον ύ- 
ψηλόν μπουγιουρουλτι όρίζομεν άποφαστικώς, ή ανέκαθεν1 περί τού
του τοπική συνήθεια, ώς σύμφωνος ούσα και τω δτκαίω, νά ένεργήται 
και νά έξακολουθήται άμεταοαλεύτως, κατ οι προεστώτες και επίτροποι, 
έκείνους όποΰ φανουν έναντίσι τής τοπικής ταύτης συνήθειας και τε
λείας άπσφάσεώς μας, νά έχουν τήν άδειαν νά τούς φυλακώνουν νά 
κάνουν ταχσίλι εκείνο όποΰ είναι τό μερτικόν τους άπό τήν ζημίαν δ
που τύχη είς όποιον καίίκι είναι, και αύθαδιάζοντες νά τούς στέλλετε 
πρός ήμας σιδεροδεσμίους, όποΰ νά λαμβάνουν τάπίχειρα τής απείθει
ας κατ τόλμης των κατά τό δέον. Ά πό τούς τοιούτους ταϊφάδες, άνίσως 
άλλος καραβοκύρης κατ δεχθή είς τό κα'ίκτ του, νά είναι χρέος του νά 
πληρώνη, δ,τι είναι τό μερτικόν τους άπό τήν 'ζημίαν όποΰ ήκολούθη- 
σεν είς τό καΐκι όποΰ ήτο πρότερον και έφυγαν άπροφασίστως και έ
να ντιούμενοι ώς απειθείς και αυτοί τών ύψηλών προσταγμών μας, δ- 
ποιος και άν είναι, νά δένουν σι κατά καιρόν προεστώτες τό κα'ίκι του1, 
και έκεϊνον νά μάς τόν στέλλουν σιδεροδέσμιον έξ άποφάσεως· και 
προσέξτε καλώς νά μή,ν άναιρεθ'ή ή άμεληθή Κανένα άπό δσα άποφα- 
σιστικώς προστάζομεν είς τό παρόν ήμέτερον ήγεμονικόν μπουγιου- 
ρουλτί, διότι άπροκριμαπτίστως παιδεύεσθε μέ φρικτάς παιδείας και ζη
μίαν κοινήν άλλά νά είναι φρσνττς και εργον τών κατά καιρόν προε
στώτων νά ενεργών ται 'άμεταοαλεύτως, και οΰτω γενέσθω και μή αλτ 
λως, ώς προστάζομεν έξ  άποφάσεως»5.

Έ κ τοΰ τουρκικού τούτου εγγράφου έπιβεβαιοΰται δτι έν τή νή- 
σω "Υδρα έπεκράτει έκπαλαι ή έπί τών πλοίων συνεταιρική σύμπρα- 
ξις. Καταδείκνυτατ επίσης δτι πασα άπείθεια είς «τάς άνέκαθεν περί 
τούτου τοπικάς συνήθειας», έχαρακτηρίζετο ούχτ μόνον ώς στρεφομένη 
κατά τών άρχών τοΰ δικαίου κατ τών τοπικών συνηθειών, άλλά και ώς 
τοιαύτη έναντι τών προσταγών τοΰ τούρκου κατακτητοΰ, ό όποιος έπε- 
θύμει τήν «άμετασάλευτον» έξακολούθησιν ταύτης. Πέραν τούτων, τά 
ούτωσι πρσκύπτονια χρέη τών συνεταίρων, έκηρύσσοντο άπαράγρα-
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πια, ατε τοΰ νέου τυχόν πλοιοκτήτου ύποχρεουμένου νά καταβάλη τήν 
παρά τούτων όφειλομένην αποζημίωσαν είς τό έγκαχαλεκρθέν παρ’ αύ
τών πλοϊον.

Είναι προφανές δτι, οί Τοΰρκοι έδείκνυον τοσοΰτον θερμόν ενδια
φέρον διά τήν εύόδωσιν τών συνεταιρικών εργασιών τών πλοίων, διό
τι ήντλουν έξ αύιών οικονομικά ώφιελήμαται6, δεδομένου δτι έπεκράτει 
παρά τοΐς πλοιοκτήταις «ή θεάριστος συνήθεια» νά «χαρίζη έκαστος ά
πό τό καΐκι του δ βούλεται και προαιρείται» χάριν τής «διαφυλάξεως 
αύτών διαπλεόντων τήν θάλασασν»7 και τοΰτο £νεκεν είχον αποκτήσει 
ούτοι «άπειρα κέρδη»8.

’Ενταύθα1 δμως —ώς προς τά εμφανιζόμενα σποραδικώς κρούσμα
τα ανυπακοής συμμετοχής είς τάς ζημίας— δέον νά σημειώσωμεν δτι 
ταΰτα έξηκολούθουν νά λαμβάνουν χώραν παρά τήν ώς άνω τουρκι
κήν διαταγήν και παιρά τήν έπί τοΰ θέματος τούτου ύφισταμένην ρη
τήν ύποχρέωσιν τών συνεταίρων. Ούτως, είς τήν άπό 20 Δεκεμβρίου 
1805 άναφοράν των κάτοχοι τής "Υδρας εγραφον μεταξύ άλλων: «Διά 
τής παρούσης κοινής ήμών αναφοράς δήλονι ποιοΰμεν, δτι επειδή κον
τά είς τά άλλα κεφάλαια όποΰ έχομεν είς τό περί νιζάμι σερμαγιέδων 
καραβιών μας, τό θ '  κεφάλαιον διαλαμβάνει, ατι δποιον καράβι λά- 
βη ζημίαν από τό άλιοιβερΐσι, είτε πολλήν εϊτε όλίγην, τήν αύτήν ζη
μίαν νά έχουν νά τήν αποσώσουν οϊ τε σύνδροφοι και τό καράβι, διά 
νά σώζεται ή σερμαγιά... λοπτόν £να άπό τά καράβια μας... επεσεν είς 
ζημίαν, και κατά τήν έκπαλαι τοπικήν μας συνήθειαν και κατά τό νέον 
νιζάμι τήν αύτήν ζημίαν ήταν είς χρέος νά τήν αποσώσουν οι σύνδρο- 
φοι μετά τοΰ καραβιού, καθώς ήκολσύθησε και είς άλλο μας αρκετά 
καράβια και εβαλεν ό καθείς τό άν άλογόν του... καί έπειδή είς τό ρη- 
θέν καράβι ήτον σύνδροφος και ό... συμπατριώτης μας, γενόμενος αύ- 
τός έρμπασης, έτράβηξε και άλλους μερικούς συνδρόφους είς τήν γνώ
μην του... προ'βάλλοντάς μας δτι κατ’ ούδένα τρόπον δέν πληρώνουν 
τήν αύτήν ζημίαν... ήμεϊς δέ... διά νά μή χαλάση τό νιζάμι τοΰ τόπου 
μας έκινήθημεν κοινώς καί τούς έγκρεμνίσαμεν μέρος τών όσπητίων 
τους...»9.

Πέραν τούτων, ε’ίς τινας περιπτώσεις έσημειώθησαν έκ μέρους 
συμπλοιοκτητών προσπάθειαι οίκειοποιήσεως δλων τών μερίδων τών 
πλοίων10 ή τοΰ συνόλου τοΰ τιμήματος τούτων έν περιπτώσει πωλήσε- 
ως, γεγονός τό όποιον έπρακάλει τήν έπέμβασιν11 τοΰ Τούρκου Πα
σά12.

3. Συμφώνως π doc τον «Κεφαλαιώδη Κατάλογον τών ύπαρξάν-
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των εθίμων της Νήοου Σπετζών», προκύπτει οιι είς τάς Σπέτσας εΐ- 
χον διαμορφωθεί τά κάτωθι συνεταιριστικά ναυτικά έθιμα.

Ούτως κατά τήν ύπ άριθ. 25 παράγραφον τοΰ έν λόγω Καταλό
γου13: «Κάθε πλοίαρχος θέλων νά συνάξη στρμαγιά, έοτελλε τον γραμ
ματέα του η έπήγαινε μόνος του, και τά δοα έλάρβανε χρήματα έση- 
μείωνεν είς τό κατάστιχον του και είς άλλους μεν έδιδεν άπόδειξιν, είς 
άλλους δε οχι... Μετά τήν άιποπεράτωσιν τοΰ ταξειδίου του ένεχείριζε 
νοΰ γραμματέως του τό κέρδος μέ μ'αν σημείωσιν, δστις τό διένειμεν 
είς καθ’ ενία, δπου και άν τον εΰριοκεν, ή είς τήν οικίαν του, ή είς 
Γην άγοράν, ή έντός μαγαζείου τινός, ή και καθ’ οδόν  δσοι δέ έξ αυ
τών έζήτουν τήν σερμαγιά, ειδοποιούν τον πλοίαρχον πρότερον, ό δέ 
πλοίαρχος έάν δεν εΰρισκε τόν ίδιον, τήν έγχείριζεν εις τήν σύζυγον 
αύτοΰ μέ τήν καλήν1 πίσην, χωρίς ν ’ άπαιτήση έξοφλητικόν ή άπόδει- 
ξιν, και διελύετο ή μεταξύ των σχέσις τοιουτοτρόποίς... Τινές τών πλοι
άρχων έδιδαν ένίοτε και άποδεικτικάς και δταν άπέδιδον τά χρεώστου- 
μενα χρήματα είς τούς δάνειο ιάς πολλάκις δέν έλά)μ6αινσν όπίσω αύ- 
τάς... και οΰτω πολλά έξ αύτών ενώ έπληρώθησαν, είναι χωρίς έξόφλη- 
σιν διά τήν μεταξύ αύτών καλήν πίστιν...

Ούδεις τών άπλώιν ναυτών δέν ήδύνατο νά ζητήση μερίδιον ένός 
ταξειδίου ευτυχούς, μεάνας άπό τό πλοϊον πριν τής άπαπερατώσεως 
τού ταξειδίου, ακοντος τού πλοιάρχου· (έκτος αν ήθελε μείνει μέ τήν 
θέλησιν τοΰ πλοιάρχου, ή ώς ασθενής, ή δι’ άλλας τινάς αιτίας....).

Ηταν συνήθεια δεκτή είς δλους, τό νά μοιράζωνται μετά τοΰ πλοι> 
άρχου οί ναύται, τό όποιον έκ τής πραγματείας έλαβον κέρδος, ή καθ' 
όδόν, ή είς γην ξένην έπικρατείας, ή άμα ήθελον φθάσει είς τήν πα
τρίδα τω ν  δέν ήδύινατο δέ κανείς τών ναυτών νά παρουσιασθή είς τήν 
έπιτάπιον αρχήν, ή είς τούς προκρίτους νά ζητήση μερίδιον ένός ταξει- 
δίου προ καιοού άποπεοατωθέντος, άλλ’ άπρεπε νά παρουσιασθή κα
τά τήν έποχήν τού ταξειδίου».

4. Τό γεγονός δτι ή ναυτική συνεταιρική ζωή τών νήσων έκινήθη 
ένιτός τών διαμορφωθέντων ναυτικών συνηθειών'14 και εθίμων συνάγε
ται και έκ τοΰ προοιμίου τοΰ έν έτει 1818 θεσπιοθέντος έιν "Υδρ<  ̂ Νό
μου και άποτελουμένου έξ 65 άρθρων, έκ τών όποιων τά 26—65 θεω
ρούνται ώς νόμοι «θαλασσεμπορικοί». Τό προοίμιον δέ τούτο έλεγε, έν 
άναφορα πρός τήιν θέσιπισιν τών κανόνων δικαίου, «τών μέν όποΰ προ- 
γονιαίως εϋρομεν δικαίους, τών δέ δπου παρ’ ήμών νομίμως θεσπίζον
ται...». Τοΰτσ σημαίνει δτι, οι Γίροεστώτες τής "Υδρας, ή θέλησαν νά 
αποκρυσταλλώσουν είς γραπτούς κανόνας δικαίου, δ,τι «προγονιαίως» 
ϊσχυσεν είς τήν νήσον των.
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’Επίσης, ό μή όλοοχερώς διασωθείς Νόμος της "Υδρας τοΰ έτους 
1804, έν τώ Α ' κεφαλα,ίψ αύτοΰ έφερε τόν τίτλον: «Νόμοι συστημέ
νοι άπό τούς προπάτορας μας άποβλέποντες είς τό Ναυτικόν' Έίμπόρι- 
όν μας, τό οποίον υποστηρίζει ολους έν γένει τούς κατοίκους ταύτης 
τής Νήοου και Πόλεως "Υδρας»15, 16.

Εκ τών άνωτέρω συνάγεται άβιάστως ότι τά ναυτικά έθιμα τών 
νήσων είχον διαμορφωθή έκπαλαι είς αύτάς και 5τι ή μετ έπειτα άπο- 
κρυοτάλλωσις τούτων είς γραπτούς κανόνας δικαίου δέν ήτο ούδέν 
αλλο, παρά τό απαύγασμα τής διά μέσου τοΰ χρόνου κτηθείσης πεί
ρας αύτών.

5. Ούτως λοιπόν χωρούσα ή συνεταιρική κίνησις και ή ζωή τών 
κατοίκων τών νήσων, βαθμηδόν και κατ’ ολίγον, οι νησιώται έφθασαν 
είς τήν διατύπωσαν τών πρώτων γραπτών κανόνων δικαίου διεπόντων 
τάς σχέσεις αύτών. ’Εινι "Υδρςι οΐ πρώτοι άτελεΐς γραπτοί κανόνες δι
καίου (θεσπίσματα), ελαβον χώραν έν ετει 1740. ’Εν συνεχεία οί νό
μοι ούτοι έβελτιώθησαν άμα τή άφιίξει είς τήν νήσον τού πρώτου Διοι- 
κητού αύτής Γ. Βούλγαρη17. Οϋτω λοιπόν τό έτος 1803· θεσπίζεται ού- 
σιαοτικά ό πρώτος εμπορικός νόμος τής 'νήσου, όστις ήκολουθήθη έκ 
τής βελτιώοεως τού νόμου τού επομένου έτους (1804), οΰτινος όμως 
ελάχιστα τμήματα διεοώθησαν και τελικώς, έν έτει 1818, θεσπίζεται έν 
τή νήσω πλέον σύγχρονος και βελτιωμένη νομοθεσία.

Έν Σπέτσαις ή πρώτη θαλασσία κωδικοποίησις τών ίσχυσάντων 
έκτταλαι ναυτικών εθίμων λαμβάνει χώραν κατά τό έτος 1814, διά θε
σπισμάτων άπσκαλουμένων «νιζάίμια τών καραβιών και σερμαγιέδων».

’Έκτοτε, πασαι αι έκ τής θαλασσίας εμπορίας, τών πλοιοκτητών, 
τών συντροφοναυτών και τής διανομής τών μερίδων άίπορρέσυσαι σχέ
σεις, έρρυθιμίζοντο βάσει τών γραπτών τούτων κανόνων1 δικαίου.

Π αράγραφ ος Ό γδό η

Θαλάσσιος νομοθεσία τής "Τδρας

1. Κατωτέρω παραθέτομεν18 τόν πρώτον ναυτεμπορικόν νόμον* τής 
νήσου "Υδρας, ύπό ήμερομηνίαν 20 Ίανουαρίου 1803.

«Διά τού παρόντος γράμματος γίνεται δήλον, δπι έξ αιτίας τώιν 
παρελθόντων πολέμων ήκολούθησαν άταξίαι εις τήν διοίκησιν τών κα
ραβιών και σιρμαγιέδων19 τής πιάτζας τοΰ νησίου μας, διά τοΰτο σή
μερον συναχθέντες είς έν ό ύπό τοΰ ύψηλοτάτου καπουδάν πασά έ-



φένδη μας διορασθεις διά επιστάτης και επιτηρητής τοΰ νησίου μας κύ
ριος καπετάν Γεώργης20 και οι καπιαδόροι21 και παρτζινέβελοι22, και 
οι καπεταναΐοι αύτης μας της πιάτζας, διά νά σώζεται ή εύταξία και ή 
καλή διοίκησις, έκρίναμεν εύλογον, έθεαττίσαμεν, έδιωρίσαμεν και ά- 
άποφασι'ισαμεν ώς κάτωθεν- μέ τά συνακόλουθα κεφάλαια, τά όποια θέ
λουν έχει τό κύρος καί τήν ίσχύν είς κάθε πιάτζαν, οπού ήθελε τό κα- 
λέσει ή χρεία διά νά έμφανιοθή τό παρόν.

Κεφάλαιον Ιον. Τά καράιβιαι οπού ταξιδεύουν είς τήν Εύρώπην, 
εί μέν πωλησουν τό κάρικόν23 τους ή είς Μάλταν η είς Τζιτζήλιαν24, 
νά είναι είς χρέος νά έβγάλλουν διάφορον25 είς τά φόντα26 πρός 15% 
ή είς τό βιάντζον^7, εί δέ είς Νεάπολιν, 17.2028 τά %, είς δέ Λι6όρνον 
και Γκένοβαν 20 τά %, εί δέ είς Φράντζαν29 και Ισπανίαν 25 τά %, είς 
δέ Λισπώναν 30 τά %, και είς κόλφον Βενετίας 1720 τά %, είς δέ τά 
φόντα δπου ήθελαν πάρει άπό άλλους τόπους, εί μέν διά χρείαν τους 
ήθελαν συμφωνήσει τά κάμπια30 παράνω άπό τής "Υδρας, νά είναι είς 
χρέος νά τά έβγάλλουν σωοτά καθώς τά έουμφώνησαν, και εάν καρά
βια ταξιδεύουν Αίγυπτον και Παραιοάμια είς λεβάντε, ή είς μόνον τόν 
λεβάντε, νά είναι είς χρέος νά έβγάλλουν διάφορον πρός ένα και ή- 
μισυ παρά τόν μήναν, άπό τήν ήμέραν όπου μισσεύουν άπό "Υδραν έ
ως τήν ήμέραν δπου επιστρέφουν είς "Υδραν.

Κεφάλαιον 2ο·ν (τό παραλείπομεν).
Κεφάλαιον δον ( » » ).
Κεφάλαιον' 4ον. Είς όποιαν δήποτε σκάλαν πωλήσουν τά καράβιαι, 

εί μέν θελήσουν νά λογαριαοθοΰν, νά είναι είς χρέος νά έβγάλουν 
τά καπιτάλια σιρμαγιάς και βλησιδίων31 και τά διάφορα σωστά και νά 
άφήσουν άσπρα αμοίραστα διά κουμπάνιες και άλλα έξοδα, έως νά έλ
θουν είς "Υδραν, καί άφ’ ου έλθουν είς "Υδραν, εί μέν περισσεύουν ά
πό αύτά τά άσπρα, νά είναι είς χρέος oi καπεταναΐοι νά κάμουν δευτέ' 
ραν μοιρασιάν μέ τούς συνδρόφους κατά τήν συνήθειαν, χωρίς δμως 
νά έβγάλλουν άλλα διάφορα.

Κεφάλαιον 5ον (τό παραλείπομεν).
Κεφάλαιον 6ον. Τά ρουοφέτια32 οπού έχουν νά λαμβάνουν οι σύν· 

δροφοι, κατά τήν συμφωνίαν όπού έχουν μέ τόν καπετάνιον1, νά μήν 
ήμποροΰν κατ’ ούδένα τρόπον1 νά τά λάβουν είς άλλον τόπον, είμή δ- 
ταν: έλθουν είς "Υδραν μέ τό ίδιον καράβι, και εί μέν τινάς τών συν- 
δρόφων ή καί πολλοί δέν έλθουν νά φέρουν τό καράβι είς "Υδραν, νά 
μήν ήμποροΰν κατ’ ούδενα τρόπον ούτε νά ζητήσουν, ούτε νά λαμιβάτ 
νουν τό  συμκρωνηθέν ρουσφέτι, εί δέ και τό καράβι είναι χωρίς διά
φορον καί δέν προσμένουν νά λάβουν οι συνδράφοι συτε μερίδιον οΰ-
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τε ρουσφέτι άλλά θελήσουν νά μείνουν διά νά ύπάγουν μέ τά άλλα 
καράβια, νά μην ήμποροΰν οι άλλοι καπεταναϊοι νά τούς πάρου)ν, άλλά 
νά έλθουν πε τό ίδιον κασάβι οπού άπ’ εδώ έμίασευσαν.

Κεφάλαιον 7ον. 'Όταν ύπάγουν τά καράβια είς τόιν καργαδόρον33 
καί φορτώσουν, νά μην ήμποροΰν οί σύνδροφοι διά κανένα δικαιολό- 
γημα νά μείνουιν άπό τά καράβια, άλλά νά ακολουθήσουν τό ταξίδιον 
διά νά ύπάγουν νά πωλήσουν, εί δέ καί ακολουθήσει είς έναν ή είς 
πολλούς καμμία άσθένιειαι καί δέν είναι άξιος νά ταξιδεύση, νά είναι 
είς χρέος νά βάλλη άλλον είς τόν τόπον του, εως νά τελείωση τό τα
ξίδιον.

Κεφάλαιον 8ον. Ό  θεός φυλάξοι, εί μέιν> ήθελεν ακολουθήσει είς 
κανένα καράβι ή χύοις ή τζάκισις ή κούροευμα, ή ζημία τών φόντων 
άκολουθεϊ έξ ίσου καθώς είς τήν σιρμαγιάν τοιουτοτρόπως καί είς τά 
βλησίδια.

Κεφάλαιον 9ον. Εί μέν είς κανέινια καράβι ήθελεν ακολουθήσει ζη
μία άπό τό άλιοβερίσι34 είτε πολύ εί'τε όλίγη, ή αυτή ζημία έχει νά γί
νεται καθώς καί δίαν είναι διάφορον και κάμνουν μερδικόν, ήτοι νά 
βάλλουιν οί ούνδροφοι τό άν άλογοι ν τους, ομοίως κατά τά ρουσφέτια ο
πού έχουν συμφωνίαν μέ τόν καπετάνιον, ομοίως νά βάλλη καί ό κα
πετάνιος τά τοΰ καραιβίου, διά νά σώζεται ή σιρμαγιά καί τά βλησίδια.

Κεφάλαιον ΙΟον. Εί μέν ήθελεν ακολουθήσει είς καινένα καράβι 
μικρά χύσις, καί είς τήν σκάλαν όπού ύπάγουν νά πωλήσουν πιασθή ή 
σιρμαγιά, νά είναι είς χρέος νά έβγάλλουν τά καπιτάλια, διά νά λάβη 
ό καπετάνιος τήν σιρμαγιάν, οί δέ ούνδροφοι τά βλησίδια, τά δέ διά
φορα νά μήν τά έβγάλλουν, ούτε μερδικόν νά κάμου|ν, άλλά νά τά φ έ
ρουν έδώ, ομοίως καί τήν έξεκαθάρισιν τής πωλήοεως τοΰ κάρικου ά
πό τόν ρεκουμαινδάριον, καί έδώ νά γένη ή διάκρισις.

Κεφάλαιον Ιΐον. Εί μέν άπό τά καράβια όπού πωλήσουν τό κάρι- 
κόν τους είς τήν Εύρώπην ήθελαν άκολουθήοει δεύτερον ταξίδι δ>ιά 
τόν πονέντε ή μέ είδικόιν τους φορτίον ή μέ τόν ναύλον, άπό τήιν1 ήμέ
ραν όπού έπιχειρηισθοΰν τό νέον ταξίδιον, νά είναι χρέος νά έβγάλ
λουν νέα διάφορα πρός ένα ήμισυ παρά τό γρόσι τόν μήναν εις τε τά 
καπιτάλια, ομοίως καί είς τά διάφορα αύτών, έως είς τήν ημέραν! όποΰ 
έλθουν έδώ.

Κεφάλαιον 12ον. Καί εί μέν άπό τά καράβια, άφ’ ου πωλήσουν τά 
κάρικά τους είς Εύρώπην, δέν έλθουν είς 'Ύδραν, άλλά ύπάγουν πά
λιν είς ιτοινι καργαδόρον καί φορτώσουν καί ακολουθήσουν νέον ταξί
δι, εί μέν είναι τό ταξίδιόν τους είς λεβάντε, νά είναι είς χρέος νά έ
βγάλλουν διάφορον σιρμαγιας καί διάφορον αύτών πρός έναι ήμισυ πα
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ρά ταν μήναν εις τό γρόοι, εως νά έλθουν εδώ, εί δε και άκολουθη- 
οουν και τό νέον ταξ ίδιον διά Εύρώπην, έχουν νά έβγάλλουν διάφο
ρον εί'ς τε τήν σιρμαγιάν και εις τά διάφορα αύτής, ώς έδιωρίσθη είς 
τό πρώτον κεφάλαιον. Και είς ^νΐδειξιν και πιστοποίησιν τών άνωθεν 
έσφραγίοθ'η τό παρόν μέ τήν συνηθισμένην σφραγίδα τής Κοινότητάς 
μας καί μέ τήν σφραγίδα τοΰ καπετάν Γεώργη, διά νά έχη τό κΰρος 
και τήν ίσχύν έν παντί καιρώ και τόπω και κριτηρίω».

2. Κατωτέρω παραθέτομεν ώρισμένα35 άρθρα τής θαλασσίας νομο
θεσίας τής "Υδρας, θεσπιοθιείσης τήν 1 Μαΐου 1818, και περί τής οποα- 
ας ό I. Μανιατόπουλος γράφει δτι, «ό θεσμός τών άβαριών ώς έμφα- 
νίζεται έν τώ ύδραικώ ναυτικώ δικαίω, πείθει ημάς ύπέρ πάν άλλο, 
ότι τό δίκαιον1 τοΰτο ύπήρξε πρωτότυπον»36.

’Αρθρον 50 (ν ). «Οί καπετάνιοι είναι εις χρέος εύθύς όποΰ άποφορ- 
τώοωσι εις πάσαν σκάλαν νά προσκαλέσωσι πάνταςτών σύντροφο ναυτών 
τοΰ καραβιού, παρρησία τών όποιων θέλει κάμωσι τόν λογαριασμόν1 και 
θέλει εϊπωσιν αύτοΐς πόσον κοστίζει τό πράγμα όποΰ έβαλον ομοίως 
και δίαν πωλήσωσι».

Αρθρον 51 (να ). «Είναι δέ πρός τούτοις αύτοί οί καπετάνιοι, εάν 
ποτέ προ οκ λ α υθώ α:<ν οί συντροφοναΰται αύτών, νά παραστήσωσι είς 
τήν βουλήν τούς λογαριασμούς αύτών τακτικούς καί ένυπογράφους έκ 
ιών ρακομανταταρίων».

νΑρθρον 52 (ν,β). «Οί ρηθέντες καπετάνιοι είσίν είς χρέος νά 
προσφέρωνται μέ τούς συντροφοναύτας των μέ πάσαν φιλανθρωπίαν, 
διά νά (χίαζεται μεταξύ αύτών ή καλή άρμονία».

’Αρθρον 55 (ν ε). «Έάν συνέβη είς κανένα καράβι χύσις ή κούρ- 
οευμα ή τζάκιομα ή ζημία τών φόντων ή τοιαύτη άκολουθά εξίσου, δη
λαδή τόσον είς τήν σερμαγιάν όσον και είς τά βλησίδια τών σύντρο
φοί ν».

"Αρθρον 59 (νθ). «Έάν τινας έκ τών παρτζινεβέλλων καραβιού 
δέν δυνηθή νά έκπληρώοη ζημίαν τινα άναλογουμένην αύτώ συμβαΐ- 
νουσαν έπί τοΰ καραβιού, ή βουλή τών κατά καιρών κριτών θέλει ύ- 
ποχρεώσει τόν τοιοΰτον νά πληρώση αυτήν τήν ζημίαν μέ τήν πώλη- 
011 ν τοΰ συμφέροντος όποΰ έχει είς αύτό τό ζημιοιθέν καράβι και αύτό 
οΰτω καί ούχί άλλέως».

νΑρθρον 60 (ξ ) . «"Οταν ένα καράβι πώληση εις Εύρώπην τό κά
ρικόν του καί Θέληση ό καπετάινος αύτοΰ νά κόμη και δεύτερον ταξί- 
διον, ή έναυλωθή διά τινα μέρος, είναι εις χρέος νά μοιράση τοΐς συν- 
ιροφοναύταις του δίδων αύτοΐς τό άνήκον δίκαιον έκ τοΰ τετελεσμένου



ταξειδίου και δτι δσοι έξ αύτών δέν εύχαρκττώσιν είς τήν έξακολούθη- 
aw τοΰ δευτέρου ταξιδιού, θέλουσιν είναι ελεύθεροι και δύνανται ινά 
δι α σπ α ρκα ρα σθώσι ν έλευθέρως δπου μσιράσωσι».

’Άρθρον 61 (ξα ). "Οσοι έκ τών συντροφοναυτών έμμείνωσι πρό 
τής τελείωσε ως τού ταξιδιού, δέ»ν δύνανται έπί ούδεμιδ προφάσει ζη- 
τηοαι έκ τοΰ πεποιημένου μερδικοΰ, ωσάν όποΰ αύτοι έλιποτάκτ ησαν».

Περί συντροφοναυτών

’Άρθρον 62 (ξβ ). «Μισεύοντα. τά καράβια διά τόν καριχατόρον δέν 
δύνανται οί συντροψοναΰται αύτών διά ούδένα δικαιολόγημα έμμεΐναι 
έκ τών καραβιών, άλλ’ είναι είς χρέος νά έξακολουθήσωσιν 2ως ου τε- 
λειωθή τό ταξίδιοιν, τό άποϊον έπεχειρίσθησαν και έάν τινες άναφα- 
νώσιν ασθενείς και ανάξιοι είς τήν έξαικολούθησιν τοΰ ταξιδιού και ό 
καπετάνιος αναγκασμένος νά βάλη άλλους είς έκπλήρωσιν τοΰ άρι
θμοΰ τών ασθενώ^1 μέ μερδικόν, ή μέ πάγον μηνιαίαν, δταν τελειωθή 
τό ταξίδιον αύτό και θελήσωσι νά μαιράσωοι, θέλει προορπαριθμήσωσι 
καί τά μερδικά τών ασθενών, διά νά λάβωσι και αύτοα τό αύτό και Ισά
ριθμον μερδικόν τό όποιον ελαβον οι ύγιεϊς καί κεκοπιακότες».

’Άρθρον 63 (ξν ). «Έάν τινες τώιν; συντροφοναυτών λαμβάνοντες 
κατά τήν συνήθειαν τής πιάτζας μας άσπρα δάνεια άπό' τόν καπιτάνον 
τζουρμαριζόμενοι, μετά ταΰτα δέ τζουρμαρτσθώσι μέ άλλον καπττάνον, 
οι τοιοΰτοι είναι είς χρέος νά έπιστρέψωσι άμέσως τά δσα ελαβον άπό 
τό’ν πρώτον».

’Άρθρον 64 (ξδ ). « ’Άιν· δέ πάλιν τινές έξ αύτών λιποτακτήσωσι 
τόσον είς τόν καρικατόρον δσον καί είς πιάτζαν τινά τής Εύρώπης δ
που πωλήσωσιν, είναι είς χρέος άφευκτον νά έπιστρέψωσι τω καπιτα:- 
νίω τά δσα είσα πρός αύτό\ν χρεώσται, και τότε νά μείνωσι άπό τό κα
ράβι, και έμμείναντες δέν θέλει δυνηθή ούδένα πατριωτικόν καράβι νά 
δεχθή αυτούς».

’Άρθρον 65 (ξ ε ) . «Έ άν τινές πάλιν έξ αύτών1 άναφανώσι έναν- 
τίοι είς τήν ορθήν γνώμην τοΰ καπιτανίου ήτις αποβλέπει πρός τό κοι
νόν όφελος, ή σύγχυσιιν έγείρωσιν είς τήν συντροφιάν τοΰ καραβιού 
ή λιποτακτήσωσιν ή άταξίαν τινά ποιήσωσι μέσα είς τό καράβι, οι τοι- 
οΰτοα δταν άναφαινώσιν έν τή πατρίδι, θέλει παιδευθώσι ύπό τής βουλής».

3. Τά ώς άνω μέτρα κατέτεινοιν είς τήν εύρυθμοτέραν λειτουργίαν 
τοΰ ναυτικού εμπορίου τής νήσου 'Ύδρας, διότι ώς έν αυτή τή αίτιο- 
λογική Εκθέσει τοΰ τοπικού τούτου νόμου, ώς θά έλέγομεν σήμερον, 
έτονίζετο: «Επειδή αί καιρικαι περιστάσεις έφθασαν νά ταράττουν
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και νά φθείρουν τό θαλαοοοεμπορικον σύστημα τής πατρίδος μας, ό
ποΰ είναι τό καθ’ αύτό ή τροφή δλων τών έγκατοίκων αύτής, κοινή βου
λή και άποφάσει πάντων ήμών τών ύπογεγραμμένων προυχόντων, ζή- 
λω  πατριωτισμοΰ παρακινούμενοι, έκρίναμεν δίκαιον και αποφασίζομε ν 
όποΰ τό αύτό θαλάσσιον σύστημα νά ένδυναμώσωμεν μέ τήν στερέω- 
σιν τών έν τή παρούση βίβλω σημειωθέντων νόμον... οϊτινες άποβλέ- 
πουσι διά τό καλόν και εύταξίαν παντός τοΰ λαοΰ, ύφ ’ οίς τόσον τών 
θαλασσοεμπορικών, όσον και τών τοπικών ύποκείμεθα φυλάξαι και έκ- 
πληρώοαι άπαραισαλεύτως οι πρώτοι μέχρι τών εσχάτων- και έν ένι λό
γω διά νά πεφυλάιτωνται αιωνίως αδιάσειστοι οι κάτωθεν σημειωθέν- 
τες νόμοι, οντες άλληινένδετοι οί πολίτικοι μέ τούς θαλασσοεμπορικούς, 
ύποσχόμεθαι θυσιάσαι και τήν ίδίαν μας ζωήν, καί ούτως σώζεται ή κα
λή άρμονία τών έγκατοίκων δλων και τό καλόν νιζάμι τής πατρίδος 
μας»37.

4. Τέλος, περαίτοΰντες τά περί ναυτικής νομοθεσίας τών νήσων, δέ
ον νά εϊπωμεν όλίγα τινά περί τών διαφόρων έν "Υδρα γνωστών ναυ
τικών θεσμών33.

Ούτω μεταξύ ιούτων ήσαν γνωστοί π.χ.: α ) ό θεσμός τής φορτω
τικής, β) ό τής άναγκαστικής έκποιήσεως τοΰ πλοίου ώς και τής πωλή- 
οεως τούτου διά δημοσίου πλετστηριασμοϋ, γ) τοΰ ναυτοδανείου, δ) 
τής άβαρίας, κλπ., ένώ άνπθέτως «Κανονικοί/ μητρώον τών πλοίων, ά- 
νάλογον πρός τό σύγχρονον νηολόγιον δέν έτηρεϊτο».

Έ ξ δλων τών άινωτέρω προκύπτει άναμφιβόλως, όιι ή συνεταιρι
κή ναυτική σύμπραξις τών νήσων είναι θεσμός ίσχύσας είς αύτάς έκ
παλαι και δή έθίμικώς και πορευθεις διά μέσου τοΰ χρόνου, τών συνη
θειών, τών έθίμων καί τών λαμπρών κοινωνικών και οικονομικών α
ποτελεσμάτων του, περιεβλήθη τό κΰρος καί τήν προστασίαν τοΰ νό
μου, δστις δέν τόν έδημιούργησε, άλλά αύτός οΰτος έδημιουργήθη έκ 
τών πραγμάτων, ώς τέκνον τοΰ δημιουργικοΰ πνεύματος τών άγραμμά- 
των καραβοκυραίων τών νήσων, τοΰ πνεύματος έκείνου, τό όποιον με
τά τήν επιτυχία1, τής Ελληνικής Έπαναστάσεως κατέδειξε —κατά τήν 
χαρακτηριστικήν έκφρασιν τοΰ καθηγητοΰ Ν. Πανταζοτιούλου39— τόν 
θρίαμβον τής ελληνικής συνεταιριστικής ιδέας.



Π αράγραφ ος Έ ν ά τη

Θαλάσσιος νομοθεσία τών αρχών τοΰ 19ου αίώνος 
μή άφορώσα άμέσως εις τάς τρεις νήσους

1. Είς τήν Επτάνησον πολιτείαν, έν ειει 1803, έθεσπίσθη «ό Πρώ
τος Κανονισμός τής Έλληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας»40. Ούτος άπε- 
τελεϊτο έκ 45 άρθρων.

Ή  σχετική, εισηγητική έκθεσις τής Επιτροπής π:ής Γερουσίας, έγρα- 
φε, μεταξύ άλλων: «Ή  ναυτιλία (ναδιγαιτζιόνε) όποΰ μέ άγαθοποιίη- 
σιν εξαπλώνει τήν πραγματείαν, και είναι μία άέναος πηγή τοΰ πλού
του εις κάθε γένος, και εις κάθε επικράτειαν, έθεωρήθη πάντοτε, θεω
ρείται και σήμερον, και διαφεντεύεται μέ τήν μεγαλυτέραν φροντίδα, 
έπιμέλειαν και ζηλοτυπίαν1...»41.

2. Έ ν έτει 1817 ό έκ Ζακύνθου καταγόμενος Ν. Κεφαλας, πρός 
τόν σκοπόν δπως ύπαβοηθήση τούς πατριώτας του Ζακυνθίους είς τό 
θαλάσσιον έμπόριόν των, έξέδωκε έν Βιέννη τήν «θαλάσσιον Νομοθε
σίαν», ήτις ήτο συλλογή τών ισχυόντων εις τάς εύρωπαϊκάς χώρας 
ναυτικών νόμων.

Ό  Ζακύνθιος ούτος απευθυνόμενος πρός τούς ομογενείς και συν- 
τεχνίτας του γράφει: «Έσεϊς ομογενείς μου και συντεχνϊται μου, τό 
ιξεύρετε, και τό δοκιμάζετε πόσον μέρος τών ιδρώτων μας άρπάζεται 
άπό έκείνους, όποΰ όκνηρώς καθήμενοι εις τάς έμπορικάς πολιτείας 
καρτερούν τόν έμπερδευμόο/ τών ύποθέσεων, και διαφόρως, έξηγώσι 
τά νοήματα τών νομοθετών, μεταβάλλοντές τα κατά τά ίδια των συμ- 
ς>έροντα»42.

Ούτος είς τήν ύπ’ άριθ1. 13 οδηγίαν γράφει43: «’Ά ν  εις τά καρά
βια είναι πολλοί προατριετάριοι44, και ό πρωτομάστωρ' συμφωνήσει μέ 
δλους διά τήν κατασκευήν, φυλάττονται τά δμοια, ώς νά ήτον μέ ένα 
μόνον άν δμως και τό με ρόδιον τοΰ καθ’ ενός είναι ξεχωριστόν, και 
δέν ήθελε πληρώσει τό άνάλογόν του, ό πρωτομάστωρ μόνον είς τό με- 
ρίδιόν του οίκειοποιεΐται».

Έ κ τής οδηγίας ταύτης τού Κεφαλα προς τούς Ζακυνθίους, συνά
γεται δτι και άλλαχοΰ ύφίστατο κατά τήν έποχήιν εκείνην συνεταιρι
κή έκμετάλλευσις τοΰ πλοίου. « ’Ά ν  εις τά καράβια είναι πολλοί προ- 
πριετάριοι», γράφει ό Κεφαλας, «άν δμως και τό μερίδιον τοΰ καθ’ ε
νός είναι ξεχωριστόν».

Περαιτέρω· δέ ή μορφή συνεταιρικής έκμεταλλεύσεως τών πλοί
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ων συνάγεται και έκ τών! αυτόθι παρατιθεμένων διατάξεων, έχουσών 
οΰτω:

Κεφάλαιον Δ '.  «Ό  καπετάνιος όποΰ ταξιδεύει μέ μερίδιον έπάνω 
εις τό φορτίον, δεν ήμπορεΐ νά κάμη ξεχωριστός πραγματείας, έκτος 
μόνον συμφωνίας. ’Ά ν  ομως κάμη ξεχωριστήν πραγματείαν τό κέρδος 
είναι κοινόν, ή δέ ζημία διά λογαριασμόν του»45.

Κεφάλαιον Σ Τ '.  «Περί τοΰ Λοστρόμου ητοι τοΰ πρώτου τών ναυ
τών». «... Διά δλας αύτάς τάς δουλεύσεις τοΰ Λοστρόμου διορίζεται είς 
αύτόν μία και ήμισυ πάγα άπό τόν καλύτερον ναύτην· και άν ταξιδεύ
ουν μέ μερτικόν, ένάμισυ, έκτος συμφωνίας...»46.

Κεφάλαιον' Ζ '.  «Περί Γραμματικού». «... ή πληρωμή τοΰ γραμμα
τικού είναι δμοια μέ τήν τού Λοστρόμου47», δηλαδήι ήτο ένδεχόμενον 
ούτος νά άμοίβεται άναλόγως τοΰ μεριδίου του.

Κεφάλαιον θ ' .  «Περί ναυτών και χρεών αύτών»: «... οι ναΰται ό
ποΰ ταξιδεύουν μέ μηνιάτικον ή μέ μερίδιον, είναι είς χρέος νά ύπο- 
τάσσωνται είς τόν Λοστρόμον... κάθε ναύτης όποΰ ταξιδεύει μέ μηντά- 
τικον ή μέ μερτικόν, δέν ήμπορεΐ νά άφήση τό καράβι, πριν τελείωση 
τό ταξείδι...»48.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΠΡΩΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. νΙδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α ',  σελ. 81.
2. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 91.
3. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Δ ',  σελ. 30.
4. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α ',  σελ. 81.
5. ’Ίδε ’Αρχεΐον Κοινότητος "Τδρας, τόμ. Α ',  σελ. 47 —  48.
<5. Ώ ς  προκύπτει έκ τοΰ Λογαριασμού «Λαβής» καί «Δόσεως» τοΰ έτους 1803

τά περισσότερα έσοδα τής νήσου "Τδρας προήρχοντο «άπό δόσιμον καραβιών». 
’Ίδε ώς άνω λογαριασμούς έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Β ',  σελ. 92 —  97. 
Επίσης διά τό ετος 1804, ίδε λογαριασμούς τής νήσου ενθ·’ άν., σελ. 200 —  
206.

7. ’Ίδε έπιστολήν προεστώτων "Τδρας πρός Ιτόν έν Κωνσταντινουπόλει διερμη
νέα τοΰ στόλου, ύπό ήμερομηνίαν 5 ’Απριλίου 1794, είς ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. 
Α ',  σελ. 56 —  57.

8. ’Ίδε Διαταγήν τοΰ Τούρκου Πασά πρός τούς Προεστώτας τής "Τδρας πρός
άποστολήν καϊκίων διά τήν μεταφοράν σίτου είς Τουρκίαν, έν Άρχείφ "Τ 
δρας, τόμ. Α ',  σελ. 71.

9. ’Ίδε ’Αρχεΐον Κοινότητος "Τδρας, τόμ. Β ',  σελ. 316 —  318.
10. ’Ίδε σχετικόν έγγραφον τής Καντζελλαρίας τής "Τδρας, ύπό ήμερομηνίαν 29.

9.1808 είς ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. Γ ',  σελ. 341 —  342.

11. ’Ίδε διαταγήν Τούρκου Πασά πρός τούς Προεστώτας της "Τδρας, ύπό ημε
ρομηνίαν 3.3.1809, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Γ ',  σελ. 450 —  451.

12. ’Ίδε έπιστολήν Χοσρέτ Πασά πρός τούς Προεστώτας "Τδρας, έπί τής ενώ
πιον αύτοΰ ύπό ιδιώτου γενομένης καταγγελίας έπί μή καταβολή τών είς 
αυτόν άναλογούντων μεριδίων, ύπό ήμερομηνίαν 13.11.1817, έν Άρχείφ "Τ 
δρας, τόμ. Ε ', σελ. 416 -—  417.

13. Σ .τ .Σ . Ό  Κατάλογος ούτος φέρει ήμερομηνίαν: Σπέτζαις 22 Ιουλίου 1833
καί τάς ύπογραφάς τών δημογερόντων Γ. Μπούκουρα, I. Ράπτη καί τοΰ
Γραμματέως Γ. Γιαννακοπούλου. Τό πλήρες κείμενον τοΰ Καταλόγου τούτου 
εύρίσκεται εις τήν ύπό τοΰ Γερμανοΰ Δ. X . Γκλούκ έκδοθεΐσαν Συλλογήν Το
πικών τής Ελλάδος συνηθειών (έξ έπισήμων απαντήσεων τών τοπικών άρχών 
πρός τήν ελληνικήν Κυβέρνησιν) κατά γενομένην μετάφρασιν ύπό Λ. Χρυ-
σανθοπούλου, Άθήναι, 1853, σελ. 176 —  183, παράγραφοι 25, 26, 27, 28.

14. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 20.
15. Σ .τ .Σ . Τόν νόμον τής "Τδρας τοΰ 1804 δημοσιεύει ό Γ. Κριεζής, σελ. 72 —  81.

Πλήν δμως έπ’ αύτοΰ παρατηρεί δ μέν I. Μανιατόπουλος, σελ. 18, δτι ό ύπό
τοΰ Κριεζή παρατιθέμενος νόμος τοΰ 1804, δεδομένου δτι τά πλεΐστα κεφάλαια 
τούτου δέν διεσώθησαν, «δέν είναι τι άλλο ή κακότεχνος άντιγραφή διατάξε
ων τινων τής νομοθεσίας 'τών 'Τδραίων τοΰ 1818», ό δέ Α. Λιγνός· έν σημ.
2, σελ. 456, τόμ. Γ ',  τοΰ Αρχείου "Τδρας, γράφει δτι: ή ύπό τοΰ Κριεζή 
παρατιθέμενη νομοθεσία τοΰ 1804, ούδέν άλλο είναι ή άποσπάσματα τής νομο
θεσίας τοΰ 1818, διότι ή τοΰ 1804 δέν διεσώθη.

16. Κατά τόν Σ. Τρικούπη, τόμ. Α ',  σελ. 111, «Νόμους είχε τό κο·ινόν τά έθιμα,
τόν όοθόν λόγον καί τήν γνώμην τών οίκοκυοαίων».
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17. Κατά τόλ' Σ . Τρικούπη, τόμ. Α ',  σελ. 111, ό διοικητής Βούλγαρη; «ούδέν 
επραττεν παρά τήν γνώμην τών νοικοκυρ-αίων».

18. Τόν νόμον τοΰ τον παρελάβαμεν έκ τοΰ «'Ιστορικού ’Αρχείου ’Αλεξάνδρου Μαυ- 
ροκορδάτου» τοΰ όποιου ή εκδοσις έπραγ ματοποιή-θη καιτόπιν άποφάσεως τη; 
’Ακαδημίας ’Αΰηνών. Τό έν λόγφ Άρχεΐον έξεδό<θη υπό τοΰ Καΰηγητοΰ τής 
'Ιστορίας Ε. Πρωτοψάλτη. ’Ίδε τόμ. Ε ', τεΰχ. 1, σελ. 9 —  11, εκδοσις 1963.

19. Κεφάλαια.
20. Πρόκειται περί τοΰ διοικητοΰ τής νήσου Γ. Βούλγαρη.
21. Οί παρέχοντες τά κεφάλαια τοκισταί.
22. Οί πλοικτήται η Ιδιοκτήται τοΰ φορτίου.
23. Φορτίσν.
24. Σικελία.
25. Τόκος.
26. Κεφάλαια.
27. Ταξίδιον.
28. 17 γρόσια καί είκοσι παράδες (έκαστον γράσι =  40 παράδες).
29. Γαλλία.
30. ’Επικαταλλαγή (κοινώς : άγγιο η άτζιο).
31. ΑΙ μικροοικονομίαι τών ναυτών, αί όποϊαι κατετίθ-εντο ώς κεφάλαιον τοΰ πλοίου.
32. ’Ιδιαίτεροι άμοιβαί.
33. Ό  τόπος φορτώσεως.
34. Ή  πώλησις τοΰ φορτίου.
35. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ νόμου τούτου, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΣΤ', 

σελ. 40 —  52.
36. ’Ίδε I. Μανιατοπούλου, σελ. 67, σημ. 87.
37. ’Ίδε Άρχεΐον Κοινότητος "Τδρας, τόμ. ΣΤ ', σελ. 39.
38. ’Ίδε περί τούτων έκτενώς είς I. Μανιατοπούλου, σελ. 24, 27, 36 —  37, 40, 

58 καί 67.
39. "Ιδε Ν. Π ανταζοπούλου, Αί έλληνικαί κοινωνίαι, Άθήναι, 1946, σελ. 9.
40. ’Ίδε περί τής νομοθεσίας ταύτης, Κ. Κονόμου, 'Ο πρώτος Κανονισμός τής

'Ελληνικής ’Εμπορικής Ναυτιλίας 1803, εκδ. Άθήναι, 1970.
41. ’Ίδε Κ. Κονόμου, αυτόθι, σελ. 12 —  13.
42. νΙδε Ν. Κεφαλά, σελ. 4.
43. ’Ί&ε αυτόθι, σελ. 9.
44. Προπριετάριοι =  κύριοι τοΰ πλοίου.
45. ’Ίδε Ν. Κεφαλά, σελ. 21.
46. ’Ίδε Ν. Κεφαλά, σελ. 25.
47. νΙδε Ν. Κεφαλα, σελ. 26.
48. ’Ίδε Ν. Κεφαλά, σελ. 28 —  29.
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ΕΠ ΙΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Έκ τής άνωτέρω γενομένης έρεύινης προκύπτει άδιασείστως τό 
γεγονός οτι είς τάς νήσους Ύδραν, Σπέτσας και Ψαρά έπεκράτησε τό 
πνεΰμα τής οικονομικής συμπράξεως καθ’ δλην τήν εκτασιν τής τε 
ναυτιλιακής και εμπορικής δραστηριότητος, και μάλιστα κατά τρόπον 
καθολικόν. Τά κείμενα, ή νομοθεσία, τά γεγονότα και ή επιστήμη μαρ
τυρούν τήν πανηγυρικήν έπτκράτησιν τοΰ πνεύματος τούτου είς τάς 
νήσους ταύτας. Έ ξ  δλων τών παρατεθεισών πηγών διαχέεται ή σφύ- 
ζσυσα συνεταιρική δραστηριότης τών τριών νήσων, δι’ ής κατέστη δυ
νατή ή δημιουργία ίσχυρδς εμπορικής ναυτιλίας κατ εμπειροπολέμων 
πλοιάρχων και ναυτών, οί όποιοι άπετέλεσαν τήν σποδυλικήν στήλην 
τοΰ έλληντκοΰ πολεμικού ναυτικοΰ άμα τή έκρήξετ τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1821.

Πέραν τούτου, διά τοΰ συνεταιρικού πνεύματος και τής άνδρώσε- 
ως τής ναυτιλίας τών νήσων αύτών, κατέστη δυνατή ή συγκέντρωσις 
τεραστίου πλούτου εις χεϊρας τών καραββοκυ’ραίων, οί όποΐοτ διέθεσαν 
αυτόν διά τάς άνάγκας τοΰ επαναστατικού πολεμικού ναυτικού μας, ώς 
τούτο θέλομεν καταδείξει είς τό δετύερον μέρος τής παρούσης μελέ
της. Τύχη αγαθή δ* ολόκληρον τό ελληνικόν Γένος. Δυνάμεις τοΰ ύ- 
περτάτου ’Ό ντος φαίνεται δτι παρώρμησαν τάς τρεις ναυττκάς νήσους 
είς τό νά παρασκευαοθώσι ναυτικώς κατ ύλικώς κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε τήν μεγίστην τών στιγμών νά τεθώσιν επικεφαλής τού Ά γώνος 
και τού Ελληνισμού.

Οί φιλόπονοι, και ευφυείς καραβοκύρηδες τών έλληνικών τούτων 
■νήσων, συνάζοντες τά πλούτη των και δημίου ργούνιτες τόν εμπορικόν 
στόλον, δέν έφαντάζοντο δτι τάς θείας έκείνας στιγμάς τής δημιουργί
ας των ΰφαινον συγχρόνως κατ τόν ά ρ α χ ν συ φα ντον πέπλον τής ελευ
θερίας τοΰ Γένους.

Καί αν ό ποιητής μας παρομοίασε λίαν παραοτατικώς τάς Αθήνας 
ωσάν «διαμαντόπετρα ατής γής τό δαχτυλίδι», δικαίως κατ κατά άδιαμ- 
φισβήτητον ίστορικήν μαρτυρίαν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι, αί τρεϊς 
αύται νήσοι αποτελούν τό ζαφειρένιο διάδημα τής Ελλάδος. Είναι οί 
διάττοντες άστέρες τού Ελληνισμού, διά τήν διατήρησιν και κραταί- 
o k j i v  τής Ιστορικής του συνεχείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

Π α ρά γρ α φ ο ς Πρώτη 

Ή  ϊδρυσις καί το άντικείμενον δραστηριότητος τοΰ συνεταιρισμοί

1. Άναφερόμενοι εις τον περίφημον συνεταιρισμόν τής κοινότη- 
αος των Άμπελακίων τής Θεσσαλίας, δέν πράττομεν τοΰτο δνεκα τής 
σπουδαίας συμβολής αύτοΰ εις τόν άγώνα τοΰ 21, άλλα κυρίως ένεκα 
ιστορικής άκριβείας και τής έξάρσεως τής συλλήψεως τής Ιδέας τοΰ 
συνεταιρισμού έκ μέρους τών Ελλήνων, δεδομένου δτι ό συνεταιρι
σμός ούτος, κατά μίαν άποψιν, αποτελεί τόν πρώτον συνεταιρισμόν τοΰ 
κόσμου1, κυβερνήσας ιεραρχικά τό σύνολον τής οικονομικής ζωής τής 
περιοχής των Άμπελακίων.

2. Ό  συνεταιρισμός ούτος άπετελεΐτο έκ τών έπί μέρους «συντρο
φιών» και συνεστήθη ταθανώταται κατά τό τό έτος 17782,3, πρός τόν σκο
πόν τής παραγωγής και εμπορίας τών ερυθρών νημάτων.

Οΰτω, τό προοίιμον τοΰ άπό τοΰ έτους 1795 τροποποιητικοΰ Κατα
στατικού4 τοΰ συ\νεταιρισμοΰ τούτου, ύπεγράμμιζε μεταξύ άλλω ν : «νΟ- 
Οεν ημείς οι ύπογραφόμενοι, πραγματευται καί τεχνϊται τών κόκκινων 
νημάτων τής πόλεως ταύτης Άμπελακίων, Θεμελιοΰντες τήν ΰπαρξιν 
ήμων είς τόν άκρογωνιαϊον λίθον, έν όνόματι αύτοΰ τοΰ δεσποΓου Χρι- 
στοΰ άπεφασίσαμεν νά άνακαινίσωμεν τήν κοινήν ημών Συντροφιάν 
και Αδελφότητα διά νά άσκήσωμεν τήιν βαφικήν τέχνην και τό έμπό- 
ριον τών κόκκινων νημάτων καθώς και όποιουδήποτε άλλου εμπορεύ
ματος».

Έ κ τής διατυπώσεως τοΰ προοιμίου τούτου συνάγεται άδιασείστως 
οτι ήδη προ τοΰ 1795 ύφίστατο ή «κοινή συντροφία» τήν οποίαν κατά 
τό ετος τοΰτο οι συινεταιρικώς δρώντες Άμπελακιώται άπεφάσισαν νά 
άνακαινίσωοιν. Έκ τούτου όρμώμενος ό Κ. Κουκκίδης γράφει: «...
Συγκεφαλαιώνοντας τώρα, φΟάνομε στο πόρισμα δτι ή Συντροφία 
τών Άμπελακίων σύμφωνα μέ τήν νομική, κοινωνική και οικονομική 
•εννοιά της κατέχει δλα: τά διακριτικά γνωρίσματα τοΰ συνεργατισμοΰ,
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όπως αύτά καθιερώθηκαν άπό τή νεώτερη έπ ιοί ή μ η. Υπήρξε πραγμα
τικά ένας συνεταιρισμός κατά τήν νεώτερη έννοια τής λέξεως. Κατά 
τό πόρισμα! τοΰτο έχει άναμφτσβήτητα τό δικαίωμα νά φορέση τόν στέ
φανον τής προτεραιότητας5 άνάμεσα στους συνεταιρισμούς δλου τοΰ 
κόσμου, έφ ’ οσον ή δτεκδίκηστς αυτη δτεξάγετατ έπάνω στο πεδίο δπου 
ό τίτλος αύτός δταφτλαστκεϊται άπό τούς «Φιλοδίκαιους» Σκαπανείς τής 
Ροτσντέϊλ6. Τ ’ Άμπελάκια ύπήρξαν άληθτνά μία εστία άπ’ δπου άκττνο- 
βόλησε τό πνεΰμα τοΰ συνεργατισμού...»7.

3. Κατά τάς ύπό τοΰ Δ. Δροοινοΰ ύπαγορευθείσας σημειώσεις8 πε
ρί τοΰ συνεταιρισμού τών Άμπελακίων (ούτος ύπήρξεν ιατρός καί ί- 
δρυττκόν μέλος τούτου), ό συνετατρισμός είχε φθάοει είς τό ϋψτστον 
σημεΐον τής ακμής του, κατά τό έτος 1810 κατ μία άγνωστος μέχρτ τοΰ 
έτους τούτου εύημερία ήπλοΰτο μεταξύ τών μελών του. Τά δέ κεφά- 
λατα τοΰ άκμάζοντος βιοτεχνικού9 συνεταιρισμού άνερχόμενα είς 1θ 
εκατομμύρια φράγκα άπωλέαθησαν συνεπείςι τής έπελθούσης πτωχεύ- 
σεως της Τραπέζης τής Αύστρίας παρά τή οποία ούτος είχε τάς κατα
θέσεις του, καί σΰτω< τό ήμισυ10 τών κεφαλαίων του έξηνεμίσθη. Πέραν 
τούτου ή τελεία καταστροφή τοΰ περίφημου11 συνεταιρισμού έπήλθ'εν 
καί συνεπείς12 τής κατ’ αύτοΰ έπτδρομής13 τοΰ ’Αλή Πασα τών Ίωαν- 
νίνων φθονήσαντες τήν ακμήν τών Άμπελακίων. Έπί τοΰ σημείου δ
μως τούτου παρατηρετται δττ: «Δέν φαίνεται ακριβές τό ύπό ήμετέρων 
καί ξένων συγγραφέων άναφεράμενον, δττ άμεσος αϊττος διαλύσεως 
τής Κοτνής Συντροφιάς ύπήρξεν ό ’Αλή Πασάς καί ή πτώχευστς τής 
Τραπέζης τής Βιέννης, άλλά μάλλον αί έριδες τών συνεταίρων κατ κα
τά πρώτον λόγον ό συναγωνισμός τής ’Αγγλτκής Βιομηχανίας»14. Οΰ- 
τω λοτπόν έπαυσε λεττουργοΰσα αύτή «ή κορωντς τής παγκοσμίου συν- 
ετατρισττκής όργανώσεως»15, ή όποίαι είχε άντιπροσώπους είς τά μεγα
λύτερα. εύρωπαϊκά εμπορικά κέντρα καί ή όποία καθ’ έτέραν άποψτν16 
ήτο ή σπουδαιοτέρα δλων τών συνεταιρικών κτνήσεων τής Ελλάδος κα
τά τόν 18ον αιώνα, ενώ κατά τόν διαπρεπή συνεταιριστήν καθηγητήν 
V. Totomianz ήτο ό αρχαιότερος17 συνεταιρισμός τής Ελλάδος.

Παρά τήν δτάλυσιν δμως τών «Συντροφιών», αί όποίαι ήσχολοΰν- 
το με την παρασκευήν τών ερυθρών νημάτων, ττνές έκ τών παλαιών 
τούτων συντροφιών1 δτατηροΰντατ18, ασχολούμενοι μέ τήν έμπαρίαν αγ
γλικών νημάτων καί σίτου, έκλείπουσατ όρτστικώς κατά τό έτος 1855.

4. Ό  Γ. Φιλάρετος, άναφερόμενος είς τόν συνεταιρισμόν ιών Ά μ- 
πελακίων γράφει: «... Είς τήν μεταξύ Όλυμπου και ’Ό ασης χαρά
δραν, ύπό τοΰ Πηνετοΰ κατ τών Τεμπών χωρτζομένην, έλύθη τό πρώ-
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τον έν xfj έφαρμογή, τό μεγαλύτερον 'ίσως κοινωνικόν πρόβλημα, σχε
δόν κατά τό ύπόδειγμα τοΰ Πλάτωνος έν τη Ιδανική του Πολιτεία, και 
καθ’ ον τρόπον έπί πολλούς αιώνας θεωρητικώς ώνειρεύοντο αυτοί οί 
κοινωιολόγοι... κατά Ιστορικήν ακρίβειαν ή πρωτοβουλία ανήκε μόνον 
είς τούς δούλους Αμπελακιώτας... ή Ε λλάς ού μόνον έλευθέρα άλλά 
και δούλη έτι εδωκεν είς τήν Δύσιν διδάγματα: περί θεσμών, ών ή με
λέτη άπησχόλησε τούς σοφωτέρους άνδρας άπό τής έποχής τοΰ Πλά
τωνος μέχρι τοΰ Ζωρές...»19.

Xαρακτηριατικόν τής σπουδαιότητος τήν οποίαν αποδίδει ό Φιλά
ρετος είς τόν συνεταιρισμόν τοΰιον, είναι ή προμετωπίς είς τό άνω 
εργον του : «Τό κοινωνικόν θαΰμα τών Άμπελακίων»20.

Κατ’ αυτόν δέ, ό συνεταιρισμός τών Άμπελακίων δέν ήτο μόνον 
έμπορικός και βιομηχανικός, άλλά και σύνδεσμος γεωργών και κτηνο
τροφών, οϊτινες έκαλλιέργουν τόν βάμβακα και τό έρυθρόδανον κατά 
τό σύστημα περίπου τών έπιμόρτων καλλιργητών21.

Ό  αύτός συγγραφεύς είς αρθρον του γραφέν κατά τό έτος 
1900 έγραφε: «Πολλοί έκ τών συγχρόνων ήκούσαμεν άπό τούς πατέ
ρας ή άπό τούς πάππους ήμών, δτι σύνίδεσμοι συνεταιρικοί κατα το 
σύστημα τ ώ ν  σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ώ ν  ε τ α ι ρ ε ι ώ ν . . .  ελειτουρ- 
γησαν είς δλας σχεδόν τάς μεγαλειτέρας κωμοπόλεις τής Θεσσαλίας,, 
ιδίως δέ εις πολλά τών 24 χωρίων τοΰ ΙΙηλίου καί μάλιστα είς Ζαγο
ράν καί είς Κισσόν, έπίσης είς Τούρναβον καί είς Φάρσαλα, είς Τσα- 
ρίτσανην και Ραψάνην... είς πολλάς τοΰ Αιγαίου πελάγους πρός άλλας 
βιομηχανικός έπιχειρήσεις, ιδίως έν Χίω πρός κατασκευήν μετάξης 
καί ύφασμάτων. Ά λ λ ’ ο ύ δ ε μ ί α  συνεργατική εταιρεία ο ύ- 
δ ε μ ί α έξίκειτο είς τοσοΰτον ύψος καί είς ί τ η λ ι κ ο ΰ τ ο ν  μ ε 
γ ά λ ε  ϊ ο ν δσον ή έν Άμπελακίοις τοΰ Κισσάβου... ύπό έποψιν τοΰ 
τε σκοποΰ καί τοΰ οργανισμού ούδείς τών συγχρόνων συνεργατικών 
συνεταιρισμών δύναται νά συγκριθή πρός έκεϊνον. Χαρακτηριστικόν ι
διαίτερον εκείνου έν συγκρίσει πρός τάς άρχαιοτέρας καί τάς νεωτέ- 
ρας τοΰ αύτοΰ συστήματος ε τ α ι ρ ι κ ό ς  ε ν ώ σ ε ι ς  ή συνεργα- 
τικάς εταιρίας είναι, δτι αύται συνήθως έχουσι σκοπόν ε’ίτε μόνον κα- 
ταναλώσεως... είτε αμοιβαίας πίστεως..., ε’ίτε μόνον παραγωγής... ’Ενώ 
ή τών Άμπελακιωτών συνέστη άρχικώς μικτή... συμπεριλαμβάνουσα 
έν τώ σκοπώ αύτής καί τάς τρεις κατηγορίας... Ά λ λ ’ ή σημαντικωτέρα 
διαφορά ταύτης πρός πάσας τάς άλλας συνίοταται είς τό δτι ήτο συγ
χρόνως καί ά δ ε λ φ ι κ ή  έ ν ω σ ι ς  τ ώ ν  έ ξ α κ ι σ χ ι λ ί ω ν  
μελών τ ή ς  κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ,  συγκείμενης ύπό είκοσι δύο χωριδί- 
ων, ένουμένων πρός άλληλα καί μετά τής κωμοπόλεως τών Άμπελα
κίων Ό  μ ο σ  π ο ν δ ι α κ ώ ς. ’Ά λλαις λέξεσι μετά τοΰ ύλικοΰ
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συνετατρτσμοΰ ύπήρχε και σύνδεσμος κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς ,  δ ι ο ι 
κ η τ ι κ ό ς ,  η θ ι κ ό  ς»22.

5. Ό  Φρειδερίκος Μπουλανζέ, είς τό ήδη μνημονευθέν υπόμνη
μά του, ιό  όποιον ύπέι6αλε πρός ιόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος Ί ω - 
άννην Κωλέττην, έν άινίακρορςί πρός τούς Ελληνικούς Συνεταιρισμούς, 
και προτείνων τήν όργάνωστν και διεύθυνσιν τών Έλλητκών Κοινστή- 
των, κατά τρόπον συνεταιρικόν, ύπεγράμμιζε μεταξύ άλλων23: «... Είς 
τον Ελληνικόν λαόν... είναι έμφυτον τό αίσθημα» τής άδελφότητος και 
τοΰ συνετατρτσμοΰ... Δέν πρόκειται πλέον νά σας έκφράσω έλπίδας, 
Κύριε Πρωθυπουργέ, άλλά νά σας έκθέσω γεγονότα. Δύο πρό πάντων 
έξ αύτών άνήκουν είς τήν 'Ιστορίαν τής προόδου τής άνθρωπότητος 
και θά άποτελέσουν μίαν άπό τάς λαμπροτέρας σελίδας τής ιστορίας 
τής Ελλάδος. Κατά πρώτον υπενθυμίζω τόν Συνεταιρισμόν τών Ά μ 
πελακίων! διά τήν βιομηχανίαν τών νημάτων και ακολούθως τούς Ναυ
τικούς Συνεταιρισμούς τών παραλίων πόλεων και νήσων τοΰ Αιγαίου 
Πελάγους...».

Ενταύθα δέον νά σημειωθή δτι ό Boulanger έτήρησε τάς καθ’ 
ύπαγόρευσιν σημετώσεις24 τοΰ ίδρυτικοΰ μέλους τοΰ συνεταιρισμοΰ 
τών Άμπελακίων Δ. Δρσστνσΰ, έν ετει 1841, κατ συνεπώς είχε άμεσον 
γνώστν τής έν Άμπελακίοτς συνεταιρικής κτνήσεως. Είς δ,ττ άφορά τά 
ύπό τοΰ Μπουλανζέ γραφέντα περτ τών ναυτικών συνεταιρισμών κατ 
ιδία τών νήσων 'Ύδρας, Σπετσών κατ Ψαρών, έγένετο έκτενής λόγος 
είς τό περτ συνεταιρισμού τών νήσων τούτων Κεφάλαιον.

Τό χαρακτηρτσττκόν τοΰ πνεύματος προοπτικής τοΰ Μπουλανζέ 
είνατ κατ τό γεγονός, δτι ήδη άπό τοΰ έτους 1847, είς τό άνωτέρω υ
πόμνημά του, πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος, είχε προτείνει 
τήν προκήρυξτν δταιγωντσμοΰ πρός Ιστορικήν έρευναν τών προ τοΰ έ
τους 1821 ύφτσταμένων συνεργατικών έλληνικών έταιρετών. Ά λ λ ’ ώς 
παρατηρεί ό Γ. Φτλάρετος, ούτος δέν έγένετο «διότι ούδετς έφάνη ά- 
γωνοθέτης»25. Ήδη, μετά τήν πάροδον 125 ολοκλήρων έτών, χάρτς είς 
τήν στοργικήν τροφόν τής έν Έλλάδτ άγροτοσυνετατρτκής κτνήσεως, 
τήν Αγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, κατ τή έπτστημοντκή φροντίδτ 
τοΰ κορυφαίου πνευματικού Κέντρου τής χώρας, τήν) Ακαδημίαν Α 
θηνών, ή επιθυμία τοΰ Γάλλου Μπουλανζέ καθίστατατ πραγματτκότης, 
κατ οί άγαστώντες τήν συνετατρτκήν ίδέαν 'Έλληνες μελετητατ θά δτεκ- 
δτκήσουν τόν κότινον τοΰ πνευματτκοΰ άγωνίσματος, λαμβάνοντες, κυ
ρίως, ηθικήν τκανοποίησιν έκ τής πολυμόχθου πνευματικής έργασίας 
των. Παραλλήλως, ή προσπάθεια αυτη θά ύποβοηθήση τήν έρευνα πε
ρί τών πρό τοΰ 1821 γενεσιουργών προϋποθέσεων τής συσσωματώσε-
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ως εις τήνι χώραν μας, «ή όποία μέχρι σήμερον παρημελήθη, ιδία άπό 
κοινωνιολογικής πλευράς»26.

6. Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλος, άναφερόμενος εις τόν συνεταιρισμόν 
τών Άμπελακίων, γράφει μεταξύ άλλων: «Ούδέν ή τον άξιομνημόνευ- 
τος ύπήρξεν ή περί τά τέλη τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος καί ι
δίως άπό τοΰ 1795 άκμάσασα έν θεσσαλίςι κοινότης τών Άμπελακίων... 
Ή  δουλεία ή μολύνουσα είς τούς πρόποδας αύτών τά ύπό τοΰ Πηνειοΰ 
διαβρεχόμενα πεδία δέν άνέβη ποτέ είς τούς λόφους, έπί τών οποίων 
ύψοΰται ιΐό χωρίον αύτών... Είς Άμπελάκια πάντες εργάζονται, καί 
αύτοί οι παϊδες... Είκοσιτέσσαρα ύπάρχουσιν αύτόθι βαφεία... άπαντα 
τά ύποκαταστήματα συνηνώθησαν είς μίαν έτερόρρυθμον έταιρείαν. "Ε
καστος ιδιοκτήτης ή άρχηγός βαφείου κατέβαλλε ν είς τήν καθολικήν 
ταύτην έταιρείαν κεφάλαιον άνάλογον τών πόρων αύτοΰ... οι άπλοι έρ- 
γάται συνενώσαντες τά έναποταμιεύμαται αύτών άπήρτισαν κοινάς με
ρίδας, αϊτινες άπετέλεσαν οΰτως είπεϊν μικροτέρας τινάς έτερορρύ- 
θμους έταιρείας, περιληφθείσας έν τή μεγάλη... Τό μέγα λοιπόν ζήτη
μα τοΰ συνεταιριο'μοΰ τών έργατών - κεφαλαιούχων, δπερ οι κοινωνιο
λόγοι τών καθ’ ήμας χρόνων έπεχείρησαν νά λύσωσι διά τής βίας... έ- 
κανονίσθη άπό τής παιρελθούσης έκατονταετηρίδος ύπό τής μικράς ελ
ληνικής κοινότητος τών Άμπελακίων καί έφηρμάσθη μετά πόσης συ- 
νέσεως καί έπιτυχίας...»27.

Ά λλαχοΰ28 δέ ούτος σημειώνει: «Τής Εταιρείας τών Άμπελακί
ων προΐσταντο πέντε έπιτροπαί έκλεγόμεναι ύφ ’ δλων τών κατοίκων, 
πλουσίων ή πενίτων καί πολλάκις οί πενέστεροι τών εταίρων, έάν ά- 
νωμολογοΰντο ώς οί ίκανώτατοι προεχειρίζοντο είς τά άνώτατα τής ε
ταιρείας άξιώματα διά τής ψήφου τών συμπολιτών... Ή  διανομή δέ 
τών κερδών γενομένη έν συνελεύσει διενεργεΐτο μετά τοσαύτης δι
καιοσύνης, ώστε ούδέποτε προεκάλεσε θορύβους ή κατακραυγάς...».

7. Ό  Α. Άνδρεάδης, είς διάλεξίν του, λαβοΰσαν χώραν κατά τό έ
τος 1909, άναφερόεμνος εις τόν συνεταιρισμόν τών Άμπελακίων, ελε- 
γε : «... Είναι γνωστόν πόσην βιομηχανικήν σημασίαν είχον αποκτήσει 
τά Άμπελάκια, ή θεσσαλική έκείνη κοινότης, ή ύπό πασαν έποψιν τό
σον ένδιαφέρουσα...»29.

8. Ό  Γ. Γερβίνος, άναφερόμενος είς τό έκτεταμένον έμπόριον τών 
νημάτων τών Άμπελακίων έν Εύρώπη, γράφει δτι, «... δέν ήτο ούτε ή 
κατάλληλος τοποθεσία των, ούτε τεχνικά μυστήρια, τά όποία ανέπτυ
ξαν τόν βιομηχανικόν τοΰτον κλάδον, άλλ’ ήτο ό συνεταιρισμός τών 
τεχνιτών, ή έλευθέρα τών ύπαλλήλων έκλογή καί ό έπιτυχής συνδυ
ασμός τών συμφερόντων, τής εργασίας καί τών κεφαλαιούχων...»30.
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9. Αλλά τό «κοινωνικόν θαύμα τών Άμπελακίων» δέν παρέμεινε 
-εκτός τοΰ ενδιαφέροντος τής λογοτεχνίας. Ούτως ή γραφις τοΰ Ζαχα
ρία ΓΙαπαντωνίου σημειώνει31 : «Στην1 πέτρινη τούτη πλαγιά τοΰ Κισ- 
οάβου έσπασε τά κέρατά της ή πιο μαύρη και ή πιο στρίγλα γίδα, ή Ε λ 
ληνική διχόνοια. Είς τά Άμπελάκια άλλαξε τό κύτταρο τών Ελλήνων. 
"Εξη χιλιάδες Ρωμηοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έζησαν εδώ πρό 
εκατόν πενήντα χρόνων χωρίς νά φαγωθούν, δημιουργοί ώς συνεταί
ροι τής πρώτης και τελειοτέρας Συνεργατικής τού Κόσμου, δάσκαλοι 
τών οικονομολόγων, τών φιλοσόφων, τών ιεροκηρύκων, δάσκαλοι τού 
ίδίου τού Φουριέ32, αύτοι οί θεσσαλοί χωριάτες. Μεγαλύτερο έργο τής 
Ειρήνης δέν έχει δείξει ό νέος Ελληνισμός. Είναι δθλος τής Θεσσα
λίας...».

10. Προκειμένου νά παρασχεθή μία πληρεστέρα είκών έπί τού τρό
που λειτουργίας και τής σημασίας τοΰ συνεταιρισμού τών Άμπελακίων 
κρίνομεν σκόπιμον νά προβώμεν είς τήν παράθεσιν τοΰ κάτωθι απο
σπάσματος τού προέδρου τής Έ νώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ε λ 
λάδος και Δημάρχου Λαρίσης Δ. Χατζηγιάννη, ό όποιος είσηγούμενος 
τό θέμα: «Ή  άξιοποίησις τοΰ εύρωπαϊκοΰ χώρου και τά προβλήματα 
τών ύπανίαπτύκτων περιοχών», έγραφε, ,μεταξύ άλλων33, άπευθυνόμε- 
νος πρός τήν Εύρωπαϊκήν Συνδιάσκεψιν τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως:

«Κατά τήν συνεδρίασιν τής 19ης Νοεμβρίου 1963 έν Στρασβούρ
γο) τής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής τής Εύρωπαϊκής Συν- 
διασκέψεως Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, καθ’ ήν συνεζητήθη τό θέμα τής 
Άξιοποιήσεως τού Εύρωπαϊκοΰ χώρου και τών προβλημάτοκν τών ύπα- 
ναπτύκτοίν περιοχών, ό Πρόεδρος αύτής κ. Pic διηρμήνευσε τήν επι
θυμίαν τών μελών τής ’Επιτροπής και αύτοΰ οποκ; εις τήν έκθεσίν μας 
δώοωμεν εύρυτέρας πληροφορίας έπί τής άκμής και παρακμής τοΰ 
γεωργικού, βιοτεχνικού και εμπορικού Συνεταιρισμού τών Άμπελα- 
κίο>ν, τοΰ πρώτου συνεταιρισμοΰ είς τόν κόσμον, μήπως έκ τής ιστορί
ας αύτοΰ αντλήσουν διδάγματα διά τό παιρόν και τό μέλλον. Πραγμα- 
τοποιών τήν ευχήν αύτήν τοΰ Προέδρου κατ τών μελών τής ’Επιτρο
πής, παρέχω σήμερον, έν περιλήψει, περτγραφήν τοΰ Συνεταιρτσμοΰ 
τούτου. Εύτυχώς ό γάλλος F. Bulanger, δστις έγραψε τό βιβλίον «Ά μ 
πελάκια ή οί Ελληνικοί Συνεταιρισμοί καί Κοινότητες», μετ’ εγγρά
φων συλλεγέντων ύπ’ αύτοΰ, Παρίσιοι 1875, διέσοχ)ε μέγα μέρος τής 
ιστορίας τοΰ Συνεταιρισμοΰ.

Ό  F. Bulanger έγεννήθή είς Douai τώ 1807. Όλίγον χρόνον πρό 
τής έπαναστάσεως τοΰ 1830 ήλθε είς τό Παρίσι ϊνα σπουδάση εκεί τήν
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αρχιτεκτονικήν. Τφ  1836 έττμήθη μέ τό πρώτον Μέγαι Βραίβείον άρχτ- 
τεκτονικής άπό κοινού μετά τοΰ κ. Clerget.

Κατά τήν διαμονήν του είς τήν1 ’ Ιταλίαν ώς ύπότροφος τής ’Ακα
δημίας είς τήν σχολήν τής Ρώμης, ό Boulanger έστετλε είς Γαλλίαν τό 
σχέδτον μιας ωραίας άναοτηλώσεως τής οικίας τοΰ Φαύνου είς τήν Πομ
πηίαν, μιας έκ τών μεγαλύτερων κατ τών καλύτερον δτατηρουμένων.

Κατ δύο· έτη βραδύτερον τάς θέρμας τοΰ Δτοκληττανοΰ. Τά σχέ
δια ταΰτα έξετέθησαν ύπό τής Έπττροπής τοΰ Ίνστττούτου είς τήν 
Παγκόσμτον ’Έκθεσιν τών Παρίσιων τοΰ 1855.

Μέσα είς τά ερείπια συνελέγησαν έδώ κατ έκεΐ τά θαυμάσια ταΰ
τα αριστουργήματα τά όποίαι προσέθηκαν μίαν έξόχως σημαντικήν 6ά- 
στν ετς τήν Ιστορίαν τών πολτττομών. Μέσα είς τήν περίφημον αυτήν 
στάκτην τής Πομπηίας περτσυνελέγη ή οικία! τοΰ Φαύνου. Πρόκεττατ 
περτ άναοτηλώσεως ή όποία περτπσιιεί ττμήν είς τόν άρχττέκτονα. Επί
σης, χωρίς άλλα' δεδομένα εί μή μερτκούς άκρωτηρτασμένους στύλους 
κατ μερικά τεμάχια τοίχων, κατά τό πλείστον άνασκαφέντων, ήδυνή- 
θη ό άρχττέκτωνι νά άποκαταστήση τόν Ναόν τοΰ Ήρακλέους είς τόν 
Άκράγαντα. Πράγματι καί έδώ έπρόκειτο περτ έργου κοπτώδους κατ 
δυσκόλου δπιερ ό άρχιτέκτων έφερε είς εύτυχές πέρας.

Παρά τάς δελεασττκάς προσφοράς αί όποίατ τοΰ πρσσεγένοντο 
πολλαχόθεν, ό Boulanger έζήτησε μίαν έπτστημοντκήν αποστολήν είς 
τήν Ελλάδα, ένθα τά προσόντα1 αύτοΰ παρετηρήθησαν κατ έξεττμήθη- 
οαν. Κατά τά 30 κατ πλέον έτη καθ’ ά έμετνε είς τήν χώραν μας μέ έκ- 
τίμηστν κατ άναγνώρτσιν, άπσκατέστησε πλείστα άρχαΐα μνημεία, άνεΰ- 
ρε ]τνημεία, έκτισε τό μέγαρον τών νομοθεττκών Σωμάτων τής Ε λλά
δος (Παλατά Βουλή), περτεσυνέλεξε σημειώσεις κατ προπαρεσκεύασε 
οχέδτα τών οποίων ή δημοσίευστς ήσκησε αποφασιστική ν έπίδραστν είς 
τήν σύγχρονον τέχνην.

"Ο,ττ προσέδωκε ιδιαίτερον χαρακτήρα ετς τάς έρευνας του κατ ετς 
τάς καλλττεχντκάς του έργασίας είναι ή συνεταιριστική θεωρία) τοΰ 
Fourrier. Είχε σφοδρόν κλίσιν διά τό καλόν κατ τό ώραίον1 κατ ή θεω
ρία αύτή τοΰ έπροξένησε βαθείαν έντύπωστν. Και κυριευμένος άπό τήν 
θεωρίαν τοΰ συνετατρτσμοΰ, ό Boulanger έζησε τοΰ λοιποΰ δτά τήν εύ- 
γενή κατ μεγάλην ταύτην ύπόθεσιν διά τήν οποίαν έθυσίαζε τό παν ά- 
κόμη κατ τάς καλλττεχντκάς του έργασίας. Ή  άποκλετσττκή του σκέ- 
ψτς, ή καθολτκή ιδία. ύπήρξε, άφοστούμενος είς τάς προσφιλείς του 
σπουδάς, νά άπσκτήση περιουσίαν, δχτ τνα ύπηρετήση έγωϊσττκάς του 
άπολαύσετς ή ματαίας τκανοποιήσετς, αλλά τνα άφτερώση δλην τήν πε
ριουσίαν του, δπως μεταιδώση τό πνεΰμα τής θεωρίας τοΰ συνετατρτσμοΰ 
κατ νά πρσπαρασκευάση τά )τέσα νά πραγματοποτήση ταύτην πρός τό
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συμφέρον και πρός τό καλόν δλων τών τάξεων τής κοινωνίας. Ά π έ- 
θανε προτού δυνηθή νά εκπλήρωσή τό όνειρό ταυ, τήν 12ην ’Απριλίου 
1875. Ά λλά  προτού πεθάνη, ήδυνήθη τουλάχιστον νά δώση είς τήν 
τόσον έππΐόνως κτηθεϊσαν περιουσίαν του, δ να προορισμόν, σύμφωνον 
πρός τήν σκέψιν, ήτις εδέσποσε αύτοΰ καθ’ δλην τήν ζωήν του : Έγ- 
κατέστησε καθολικόν1 κληροδόχον του τόν κ. Jouanne, τόν ιδρυτήν καί 
διευθυντήν τοΰ άγροτικοΰ οίκου συνεταιριστικού πειραματισμού τού 
Ry (Κάτω Σηκουάνας). Ό  οίκος οΰτος ύπήρξε εκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
σκοπόν εχον νά άποδείξη πρακτικώς τά άγαθά αποτελέσματα τού συν
εταιρισμού.

Τά έγγραφα, τά περτσυλλεγέντα και δημοσιευθέντα ύπό τού F. 
Boulanger δτά τούς Συνεταιρισμούς είναι ύψίστης σουπδαιότητος. Ε 
ξαίρετοι πρώτα τό γεγονός δτι oi Ελληνικοί Συνεταιρισμοί οϊτινες ε- 
φθασαν είς βαθμόν τόσον υψηλόν ευημερίας, είχαν σχηματισθή χωρίς 
καμμίαν έπέμβα.σιν τής πολιτικής, χωρίς καμμίαν νομοθετικήν μεταρ- 
ρύθμισιν είς χώραν τελούσαν ύπό τήν τουρκικήν δεσποτείαν. Και τό 
δίδαγμα δπερ προκύπτει άπό τούς συνεταρισμούς αύτούς είναι ή συμ- 
μαχία τοΰ κεφαλαίου και τής εργασίας.

Μεταξύ τών συνεταιρισμών τής Ε λλάδος κατά τήν τουρκτκήν κυ
ριαρχίαν οϊτινες απέκτησαν μεγάλην φήμην, πρέπει νά μνημονεύσω- 
μεν τόν Συνεταιρισμόν τής νήσου Χίου, διά τήν μέταξαν και τά μετα
ξωτά ύφάσματα: καϊ πρό παντός τόν συνεταιρισμόν τών Άμπελακίων, 
όστις περιελάμβανε 22 χωρία τής Θεσσαλίας παρά τήν ποιητικήν κοι
λάδα τών Τεμπών. Ή  κυρία βιομηχανία τού Συνεταιρισμού τούτου 
ήτο ή επεξεργασία1 τοΰ βάμιβακος είς νήμα βαμμένσν κάκκινον. Ή  στε- 
ρεότης και ή λάμψις τών νημάτων ώφείλοντο κατά μέγα μέρος είς τάς 
ιδιότητας τών πηγών πού άφθονοΰν είς τήν περιοχήν ταύτην, τήν εύ- 
(Υοουμένην άπό τήν φύσιν. Ή  καλλιέργεια τοΰ έρυθροδάνου ( ριζάρι) 
ήτο ή βάσις τής βιομηχανίας ταύτης.
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"Ολοι οί κάτοικοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μετέσχον είς τόν βιομη
χανικόν τούτον συνεταιρισμόν. Οί πλέον έμπειροι πλούστοτ και πτωχοί 
άπεστάλησαν είς Κωνοταντινούπολτν, είς Σμύρνην, είς Βτέννην, ετς 
'Άμστερνταμ, είς Αοδτνον, είς Όδησσόν, τνα ίδρύοουν εκεί καταστή
ματα πωλήσεως καί άποθήκας. ’Άλλωστε, ό συνεταιρισμός έπεξετείνετο 
έπίσης είς τήν γωργικήν, τήν βτομηχαντκήν κατ τήν εμπορικήν έκμε- 
τάλλευστν.

Αί γυναίκες και τά πατδτά, έλεύκανον κατ έβαφαν τόν βάμβακα, τόν 
έδεναν είς μτκρά δέματα κατ τά έτοποθέτουν ετς κιβώτια. Οί άνδρες έπε- 
δίδοντο είς έργασίας τών άγρών, έπωπτευαν τάς άλλας έργασίας ετς δλας 
τάς αίκαγενείας, συνήθροτζον τά νήματα, έπεξετργασμένα καϊ βαμμένα 
κατ τά μετέφερον ετς τάς άποθήκας τής έδρας κατ έκετθεν είς Θεσσα
λονίκην.

Πρό τής διανομής τών έτησίων κερδών άφήρουν προηγουμένως:

1. Τό τίμημα τής άγοράς τοΰ σίτου διά τούς πτωχούς έργάτας, τά δώ
ρα τά προορίζομε να δτά τούς Τούρκους διοτκητάς τής περτφερείας, τά 
έξοδα συ ντη ρήσεως νοσοκομείων, σχολείων, βτβλταθηκών, τυπογραφίας, 
όδών, εκκλησιών, διοικήσεως, ένοικίων γραφείου, πρακτορείων εξωτε
ρικού, ταξτδίων.

2. Τούς τόκους πρός 15% τών κεφαλαίων τών προκαταβληθέντων ύπό 
έκάστου μέλους τοΰ συνετατρτσμοΰ.

3. Τά ποσά άττνα έψηφίζοντο άπό τήν Γεντκήν Συνέλευστν ώς άμοτ- 
βή τών πρακτόρων άναλόγως τοΰ βαθμοΰ τών ύπη ρέστων των.

Τά ύπολετπόμενα κέρδη δτενέμοντο μεταξύ τών εργατών ίδτοκτητών 
άγρών τοΰ βάμβακος κατ τών έργατών ]τή ίδτοκτητών.

"Εκαστος έργάτης - ίδτσκτήτης, δσττς προσεκόμτζε είς τάς άποθήκας 
νήματα βάμβακος έλάίΐτιβανε άπόδετξτν δετκνύουσαν τήν ποτάτητα και 
τήν ποσότητα τής προσφοράς του. Ήδύνατο άμέσως νά λάβη τό ήμτσυ 
τής έκττμηθείσης άξίας. Τό ύπόλοτπον ήμτσυ έπληρώνετο κατά τήν γε
νικήν δτανομήν τών κερδών. "Ινα  έγγυηθοΰν κατά τρόπον τσον τήν εκτί
μησαν ταύτην, ύπελόγτζον τήν ττμήν άγοράς τών έπεξετργαομένων κατ 
βαμμένων νημάτων.

Τέλος, τό ύπόλοτπον τών κερδών δτενέμετο μεταξύ τών μή ίδτοκτη
τών γης έργατών, (άνδρών, γυναικών, παιδιών), οϊτινες έγνεθαν, έβα
φαν, συσκεύαζαν τά νήματα ετς δέματα, τά μετέφεραν ή έχρησημοποτοΰν- 
το είς πάσαν άλλην έργασίαν. Έπληρώνοντο σύτοι άναλόγως τοΰ άρτ-



ίβμσΰ τών ημερών των εργασίας και τής κατηγορίας των, βάσει σημειω
μάτων τών εποπτών.

Ό  Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων, εύημεροΰσε είς τοίοΰτον βαθμόν, 
ώστε διήγειρε τήν ζηλοτυπίαν τών ίαχυροτέρων οϊκων τής Ευρώπης. Τά 
κέρδη ύπήρξαν τόσα, ώστε έπέτρεψαν νά διατηρώνται, κοινή δαπάνη, εις 
έκαστον χωρίον τοΰ Συνεταιρισμοΰ, ιατροί, επιφορτισμένοι νά μεριμνοΰν 
διά τήν ύγείαν δλων τών κατοίκων, νά ιδρύσουν σχολεία διαφόρων βα
θμών, άποθήκας σίτου και όλων τών γεωργικών και βιομηχανικών προϊ
όντων, έγχωριίων και τοΰ εξωτερικού, νοσοκομεία, ταμεϊον προνοίας τών 
αναπήρων εργατών, βιβλιοθηκών, γραφείον πειραματικής φυσικής κλπ.

Ό  Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων είχε ουσταθή όριστικώς τό 1795 
μέ κεφάλαιον 100.000 φράγκων περίπου. Τ ώ  1810, εποχήν τής μεγίστης 
άκμής του κατείχε πλέον τών 2.000.000 φράγκων,, και αί εμπορικοί του 
πράξεις έπεξετείνοντο είς δλας τάς αγοράς. Απανταχού τής Εύρώπης 
και τής Άσίας ό Συνεταιρισμός είχε άποθήκας, αϊτινες ήσαν πλήρεις 
εμπορευμάτων άποκτωμένων μέ άνταλλαγήν τών προϊόντων του.

Κατά τήν διάρκειαν τής βασιλείας τοΰ Συνεταιρισμοΰ πολύ ολίγα εγ
κλήματα διεπράχθησαν.

Τόση εύημερία, τόση εύτυχία έπέπρωτσ κατ’ άνάγκην νά έπισύρη τήν 
δυσπιστίαν, τήν ζηλοτυπίαν και τήν οργήν1 τοΰ κυριάρχου. Και ύπήρξε ό> 
Ά λή  Πασάς τών Ίωαννίνων, δστις έξετέλεσε τό εργον τής καταστροφής,.

Παράλληλα ,πλέον τών 10.000.000 φρόγχχν κατατεθειμένων είς τήν 
Βιέννην και άποτελούντων μέγα μέρος τών κεφαλαίων, άτινα ό Συνεται
ρισμός διέθετε έν Εύρώπη, έξηνεμίσθησαν διά τής οικονομικής πτωχεύ- 
σεως τής Αύστρίας τώ 1811. Και οι δυστυχείς κάτοικοι τών Άμπελακίων, 
άπολέσαντες τό έ'δαφός των και τά κεφάλαιά των, διεαπόρησαν είς δλα 
τά σημεία τοΰ κόσμου.

Ό  Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων και οί Ναυτικοί Συνεταιρισμοί 
τής Ελλάδος, ύπό τήν τουρκικήν δεσποτείαν, μαρτυρούν δτι τό συνεται
ριστικόν πνεΰμα είναι έμφυτον είς τόν Ελληνικόν λαόν. Ό  κ. Beaujour, 
πρόξενος τής Γαλλίας έν Θεσσαλονίκη, δστις είχεν έπισκεφθ'ή τά 
Άμπελάκια κατά τήν εποχήν τής εύημερίας των, έγραφ ε: «τά Ά μπε
λάκια μέ τήν δράστηριότητά των ομοιάζουν περισσότερον πρός 2να χω
ρίον τής 'Ολλανδίας, παρά πρός &να χωρίον τής Τουρκίας. Τό χωρίον 
τούτο σκορπίζει μέ τή,ν βιομηχανίαν του τήν κίνησιν και τήν ζωήν είς; 
δλην τήν πέριξ περιοχήν καί δίδει γέννησιν είς δ να τεράστιον έμπόρτον„ 
δπερ συνδέει τήν Γερμανίαν καί τήν Ελλάδα. 'Υπάρχουν είς τά 
Άμπελάκια 24 εργοστάσια, είς τά όποια βάφουν έκαστον ετος 2.500 δέ
ματα βάμβακος τών 100 χιλιογράμμων &καστον. Τά 2.500 ταΰτα δέματα
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άποστέλλονται είς Γεριμανίαν και κατανέμονται είς Βιέννην, Πέοτην, 
Λειψίαν, Δρέσδην, ’Άνσπαχ και τό Μπαϊρώϊτ».

Ό  κ. Urquart, γραμματεύς τής Αγγλικής Πρεσβείας έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, δστις εϊχεν έπισκεφθή τά Άμπελάκια μετά τήν καταστροφήν 
έγραφε: «Τά Άμπελάκια είναι έρημα κατοίκων άπό 10 έτών. Τό έμπό- 
ριόν των έμηδενίσθη. Ά λ λά  θά ήτο άδικον νά άποδώσωμεν τήν πτώσιν 
των είς τάς εσωτερικός ταραχάς. Αί διχόνοιαι θά ήτο δυνατόν νά ήρεμή- 
σουν, αί άπωλειαι θά ήτο δυνατόν νά έπανορθωθσΰν, έάν ή βιομηχανία 
τών Άμπελακίων δεν είχε κατσστραψή άπό τήν βιομηχανίαν τοΰ Μάν- 
τζεστερ.

Και ήμεΐς θεωροΰμεν δτι ή μεγαλυτέρα αιτία τής πτώσεως τοΰ Σ υνε
ταιρισμού Ά,μπελακίων είναι τό γεγονός δτι οι έργάται τών Άμπελακίων 
δέν ήδύναντο νά συναγωνιοθοΰν τά προϊόντα τής βιομηχανίας τής Ευ
ρώπης μετά τήν άνακάλυψιν τοΰ άτμοΰ.

Τό καλύτερον έγκώμιον τοΰ περιφήμου τούτου συνεταιρισμού θά ήτο 
νά έξάρωμεν τό γεγονός δτι είς εποχήν, καθ’ ήν ή κοινωνική πρόνοια ήτο 
και είς τά μεγάλα κράτη τής Εύρώπης σχεδόν άνύπαρκτος, ό συνεταιρι
σμός ούτος διετήρει είς τά 22 εύτυχή χωρία του, κοινή δαπάνη, ιατρούς, 
σχολεία, άποθήκας σίτου, νοσοκομεία, ταμεΐον προνοίας διά τούς άναπή- 
ρους έργάτας, βιβλιοθήκας κλπ.».

11. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθ!α νά εϊπωμεν δτι τό ύπό 
τοΰ Φρ. Μπουλανζέ γραφέν, έν έτει 1847, περί τοΰ εμφύτου τής συνε
ταιριστικής ιδέας παρά τφ ελληνικών λαώ κεϊται άπολύτως έντός τών 
πραγμάτων. Πράγματι ή συνεταιρική ιδέα είναι παρ’ ήμΐν «πολύ ζυμω
μένη μέ τάς ψυχάς τών Ε λλήνων»35 ζώσα έν αύταϊς «άπό απροσδιορί
στων παλαιοτάτων χρόνων»36.

Περατοΰντες τήν άναφοράν μας ταύτην έπί τοΰ συνεταιρισμοΰ τών 
Άμπελακίων και ήδη έρευνήσαντες τήν μεγίοτην άνάπτυξιν τής συνε
ταιριστικής ιδέας εις τάς νήσους "Υδραν, Σ πέτσας και Ψαρά, δυνάμεθα 
νά ε’ώτωμεν δτι ή Ε λλάς διά τών ποικίλων συνεργατικών σχηματισμών 
της, κατά τό τέλος τοΰ 18ου και τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος διεκδικεϊ τήν 
μητρότητα τής συνεταιριστικής κινήσεως τών νέων χρόνων 37, 38, 39.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  Δ ε υ τ έ ρ α  

Ή  Συμιβολή τοΰ συνεταιριομοΰ τών Άμπελακίων στόν άγώνα τοΰ ’21.

1. Έ κ πρώτης δψεως είναι δυνατόν ό τίτλος τής παραγράφου ταύτης
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νά δημιουργήση τήν έντύπωσιν ιστορικής άνακολουθίας, δεδομένου δτι 
ό συνεταιρισμός ούτσς διελύθη κατά τό ετος 1810 και συνεπώς δέν ύφί- 
στατο κατά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως. Έ ν  τοιαύτη περιπτώαει άνα- 
κύπτει τό έρώτημαι: Πώς τότε συνέβαλλε είς τόν Ά γώ να  άφοΰ δέν ύφί- 
στατο; Οΰτω πως τιθέμενον τό έρώτημα είναι ορθόν και άνταποκρίνεται 
είς τά πράγματα.

Διά τόν λόγον τοΰτον δέον νά διευκρινισθη ένταΰθα, δτι δταν όμιλοΰ- 
μεν περί τής συμβολής τοΰ συνεταιρισμοΰ τών Άμπελακίων είς τήν έπα- 
νάστασιν, έννοοΰμεν τήν έ μ μ ε σ ο ν  συμβοβλήν τούτου. Ή  δέ 
έμμεσος αΰτη συμβολή συνίοταται είς τάς ενισχύσεις είς χρήμα και είς 
πολεμικά εφόδια, τά όποια έδίδοντσ ύπό τών «μυστικών καταστίχων» 
τοΰ συνεταιρισμού πρός τούς κ λ  έ π τ α ς. Είναι δέ γνωστόν δτι οί 
κλέπται άπετέλεσαν τάς πρώτας μαχίμους πεζικάς 4°, 41 δυνάμεις τοΰ 
έπαναστατημένσυ ’Έθνους, ώς έκτενέστερσν τοΰτο άναιπτύσσεται είς τά 
περί κλεπτών άναπτυσσόμενα τής παρούσης μελέτης.

Συνεπώς, τό γεγονός δτι ό συνεταιρισμός ούτας έδιδε χρηματικά πο
σά και πολεμικά εφόδια (φυσέκια) είς τούς κλέπτας, συνετέλεσεν, άν 
όχι όλοκληρωτικώς πάντως μερικώς, είς τήν διατήρησιν ένός τμήματος 
τών κλέφτικων τμημάτων τής περιοχής.

Ή  είς πολεμικόν ύλικόν καί χρήματα ένίσχυσις τών κλεπτών, έκ μέ
ρους τοΰ συνεταιρισμού, καταφαίνεται έξ έταστολών πρώην μελών τού
του, πρός τόν Γ. Σφόρζον, εις τάς όποιας άπειλοΰν τοΰτον δτι θά κα- 
ταγγείλωσιν είς τόν Ά λή  Πασα τών Ίωαννίνων τά παρασχεθέντα ύπ’ 
αύτοΰ είς τούς «κλέπτας καπιταναρέους ταμπακέρας, φέσια και φισέ- 
κια»42.

Αί έκ τών πρώην μελών τοΰ συνεταιρισμοΰ πρός τόν διευθυντήν αύ
τοΰ Γ. Σφάρτζ έπιστολαι έγράφησαν έν έτει 180Θ. Και ή μέν μία έξ αύ- 
των έγράφη ύπό τοΰ έν Ίωαννίνοις διαμένοντος Γεωργίου Μάνιαρη, ή δέ 
δευτέρα έγράφη ύπό πρώην μέλους διαμένοντος έν Σμύρνη. Άμφότε- 
ραι αί έπιστολαΐ αύται έγράφησαν συνεπείςι άνακυψαοών διαφορών με
ταξύ τούτων και τοΰ διευθυντοΰ Σφάρτζ.

Τάς έπιστολάς ταύτας λαμβάνομεν έκ τής ειδικής μελέτης τοΰ Η. Γε
ωργίου43, έν τη όποία φέρουσι αύξοντα άριθμόν 81 και 82.

Επιστολή Νο81. «ά,μπελάκια τώ έντιμοτάτω και σεβασμίω μοι κυρίω Γε- 
ωργίψ Δ. Σφάρτζ τήν δουλικήν μου προσκύνησιν. 
’ Ιωάννινα τή 5 Αύγούστου 1809

Τό αίτιον τής έως τής σήμερον σιωπής μου ήτο διά νά ήμπορέσω νά 
σάς είπώ τό αποτέλεσμα τής διαφοράς, άκόμι καμμίαν άρχήν ή διαφορά
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δέν έλαβε ώς βλέπετε καί είς τό κοινόν γράμμα· τής Συντροφιάς δέν ήιμ- 
πορώ άλλο τι τό παν άναφέρη ομως εϊμεθα έτοιμοι πρό 5 εβδομάδων μέ 
τούς λογαριασμούς τής συντροφιάς μας και πλέον προσμένομεν κάβε ώ 
ραν τήνι συνέλευσιν. Τά καίίάστιχα δεν άγγίσθηκαν' ύπό τίνος έως τώρα 
και ώς έλπίζω δέν θέλουν άγχισθώσι καί εις τό εξής. Τά μυστικά μόνον 
έθεωρήθησαν άπό τό Μανόλη, διά νά σφαλίση τό άλλόκοτόν του κακσ- 
φρονοϋν νά άδικήθη άπό τήν τιμιότην σας. είδε τόν εαυτόν του και τόν 
σκαρπον λογαριασμόν τής συντροφίας. νά πέση εις τούς πόδας σου διά 
νά τόν οηγουράρητε τά τής γυνηκός του, δέν ήξεύρω πόθεν θά πληρώ- 
ση τά γρ. 23 χιλ, όποΰ έξοδεύση και πρέπει νά έπιμένομεν τήν κρίση 
τοΰ έροτοκριτοΰ. ήκούσθη δτι ή πόρτα δέν άφησε διά νά γένι κατ’ ευχήν 
τό παζάρι τοΰ μαύρου δρούς. Οι άγιωτες πολλά τρόγωνται και κατατρέ- 
χονται άναμεταξύ και πλέον καλόν τέλος καί είς αύτούς και ήμας. καί 
έπηδις έρχσμός μου είναι άδηλον σας παρακαλώ νά δώσετε γρ. 100 είς 
τό δυστυχές όσοπήτι τή γηνηκί μου. τόν ώς αδελφόν μου ήόν σας κύρ 
Δημητρόκην ασπάζομαι τόν παρακαλώ νά μοΰ άποκριθή είς τό γράμμα 
μου... μένον είς τήν άγάπην σας

Γεώργιος Ν. Μανιάρης».

Έ κ τής έπιστολής ταύτης συνάγεται δτι ό συνεταιρισμός τών Ά μπε
λακίων διετήρει «μυστικά κατάστιχα», τούτέστιν μυστικούς λογαριασμούς, 
οί όποιοι και μόνον είχον θι&ωρηθή, «άπό τό Μανόλη», έν άναμονή τής 
Συνελεύσεως τοΰ συνεταιρισμοΰ διά τόν έλεγχον τών λογαριασμών. Τό 
δτι δέ «τά μυστικά κατάστιχα», είχον σχέσιν μέ τήν ένίσχυσίν τών κλε
πτών και «τά δοσίματα τής χόρας», προκύπτει και έκ τής κατωτέρω έπι
στολής, ήτις πλέον σαφώς όμιλεϊ περί τούτων. ’Ά λλω στε ποιος ό λόγος 
τηρήσεως τοαούτων μυστικών λογαριασμών, δταν ή δλη λειτουργία τοΰ 
συνεταιρισμοΰ έλάμβανε χώραν ύπό τό άπλετον φως τής Συνελεύσεως; 
Συνεπώς τά «μυστικά» ήτο κοινόν μυστικόν ίσχΰον μόνον διά τήν άσφά- 
λειαν έναντι τών Τούρκων.

ΈπιΙοτολή No 82. «Διά άμπελάκια πρός των εντιμωτατον κυρίων κυρ 
Γεωργι Δημητρίου Σφάρτζη. τη 6 αύγούστου 1809 8μύρ(ν)η.  αφοΰ άνα- 
χωρησα απο τήν Συντροφιά όμοΰ και άπό πατρίδα σας όμίλισα διά τά 
δισίματα τής χόρας διά νά μήν μέ ένοχλίται είς τό σπίτι μου, τόρα κύρ 
γεωργι άπσροΰ δτι ήσαν τοΰ λόγου σου ετιος όποΰ έφλάκουσαν τό παιδί 
μου σάς ροτό άρχονταις ένα βρέφος τί ίξεύρει άπό παρόμοια πράγματα 
και τόν λόγον σας ροττό δσα χρόνια δούλιψα είς τήν συντροφιά σας πό
σον καπιτάλι μέ εδόσιταν κέρδος και οτι χρεοστό τή χόρα σας αφοΰ έλ- 
θου τότε ξαναμιλούμε και διά τών ζαφιρη τοΰ γκαραβέλα όποΰ εβαλης
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νά μέ δόσι λογαριασμόν με ιόν γεωργιον βιτελνόν εγώ μέ εσας εσινφό- 
νησα όχι μέ τούς οι'ί σας. σαν ελθου τότε ομιλούμε έκστόματος... αν παι- 
θάνου και γλιτόσιται αατό εμενα αλεως δέν γλιτωνης κύρ Γεώργι άν 
πεθάνης το λόγου σου τότε είναι τό πεδίον. νά φυλαχτίτε νά μήν μέ 
περάζιται τό παιδί μου και τό σπίτι μου όρΟά πηγένουν άπό έδό διά τά 
γιάνηνα και δση πόσι ταμπακέρις φέσια και φυσέκια μέ έδίδετε και έπί- 
γινα είς τούς κλέπτις καπιταναραίους δλλα έχουν διά νά τά ήπό δνομα 
πρός δνομαι και μέ δόσι(τε) τον λογαριασμόν διά δοα χρόνια σας εδου- 
λεψα μην στοχάζεσαι δτι έξοφλίσαμε και ήσαι ίσιχος δχχι δχχι οποίος 
ακάφτι κεφάλι δια άλλον 6άζ τό κεφάλι του».

Έ κ τής επιστολής ταύτης προκύπτει δτι αύτός ούτσς ό απειλών επι
στολογράφος, ένεργών κατ’ έντολήν τής Συντροφιάς τών Άμπελακίων- 
μετέφερ'ε είς τούς κλέπτας «ταμπακέρις φέσια και φυσέκια».
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ Ν  ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑΣΕΩ Σ 

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  Π ρ ώ τ η  

Ή  άέναος προσπάθεια τοΰ Έλληνισμοΰ διά τήν ελευθερίαν

1. Πριν ή έπιχειρήσωμεν νά καταδείξωμεν τήν ουρβολήν τών τριών 
ναυτικών μας νήσων είς τόν ’Αγώνα τοΰ 1821, άνάγκη νά λεχθούν προη
γουμένως, και δή διά βραχέων, όλίγα τινά, περί τοΰ ύφισταμένου άκα- 
τασιγάστου πόθου τοΰ υποδούλου Γένους πρός άπάκτησιν τής έλευθίερίας 
του έκ τοΰ τουρκικού ζυγοΰ. Τοΰτο κρίνομεν οκόπιμον, άφ’ ενός μέν, ϊ- 
να καταδειχθή δτι ή Έπανάστασις τοΰ 21 ύπήρξε τό αποκορύφωμα σει
ράς πλείστων όσον προηγηθεισών στάσεων και εξεγέρσεων τοΰ Ελληνι
σμού καίτά τής ’Οθωμανικής, τυραννίας, άφ ’ ετέρου δέ διά νά έξαρθή τό 
έπί αιώνας ύφιστάμενον είς τούς ύποδούλους "Ελληνας πάθος πρός άπο- 
τίναξιν ταύτης.

Τά έπί αιώνας λαμβάνοντα χώραν σκιρτήματα τοΰ Ελληνισμού διά 
τήν έλευθερίαν, μαρτυρούν δτι, ή ύπό τής Φιλικής Εταιρείας 1 άναλη- 
φθεϊσα προσπάθεια πρός άναγέννηοτν τοΰ Γένους κατά τό 1821, δέν ύ
πήρξεν, ή μή ή συνισταμένη και ό ένσαρκωτής τών έκπαλαι παρά τοΐς 
"Ελληισι ύφισταμένων ροπών, τάσεων και διαθέσεων πρός άπατίναξιν 
τής τουρκικής τυραννίας.

2. Πράγματι, αι έξεγέρσεις αύται τοΰ Ελληνισμού έξεδηλώθησαν σχε
δόν άμα τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως 2. Βεβαίως, σκοπός μας έν- 
ταΰθα δέν είναι νά άσχοληθώμεν μέ αύτάς, και διά τοΰτον τόν λόγον θά 
άναφερθώνμεν δλως ένδεικπκώς 3 εις τινας έξ αύτών 4.

Αί έξεγέρσεις αύται άρχονται άπό τής έπαναστάσεως τής Σπάρτης 
(1463), συνεχίζονται διά τών εξεγέρσεων τής Δήλου (1472), τής Λή
μνου (1475), τής Μάνης (1479), και διά σειράς πλείστων άλλων κατά 
τό άκολουθοΰν χρονικόν διάστημα. "Επονται αι εξεγέρσεις τής Πελο- 
ποννήσου (1770), τής Στερεός, τής Θεσσαλίας, τής Ηπείρου, τής Κρή
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της και τών νήσων τοΰ Αιγαίου και δή τών Ψαρών περί ών θέλομεν ά- 
σχοληθή ιδιαιτέρως. Έ πονται αί εξεγέρσεις τοΰ Λάμπρου Κατσώνη και 
τοΰ Άνδρούτσου, διά νά άπολήξουν αύται εις τούς θρυλικούς άγώνας 
τών Σουλιωτών κατά τοΰ ’Αλή πασά τών Ίωαννίνων (1800). ’Έκτοτε 
λαμβάνουν χώραν τοπικαί εξεγέρσεις διαρκέσασαι μέχρις δτου σύσσω- 
μον τό Ελληνικόν ’Έθνος ώδηγήθη είς τήν πανεθνικήν έπανάστασιν 
τοΰ ’21, ή όποία μετά τόσας θυσίας αϊματος έπέπρωτο νά πραγματώση το 
όνειρον τοΰ Έλληνισμοΰ: τήν ελευθερίαν τοΰ Γένους.

3. Ό  μέγας Ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, άνασκοπών τά τών εσω
τερικών και εξωτερικών γεγονότων, τά όποία κατά μικρόν ©δημιούργη
σαν τάς προϋποθέσεις τής έξεγέρσεως τοΰ Γένους επί πανεθνικής κλί
μακας, γράφει, 5 καταλήγων: «Ή  Ελληνική λοιπόν έπανάστασις τοΰ ’21 
δέν πορήχθη έκ τύχης, ούδέ ύπήρξε δημιούργημα πρόχειρον ανθρώπων 
τινών, άλλ’ αποτέλεσμα άναπόδραστον δλων τών προηγουμένων περι
στάσεων, πόθων και ενεργειών τοΰ ’Έθνους, άποτέλεσμα τοΰ όποιου τά 
άλλεπάλληλα προηγούμενα δύναται ή Ιστορία νά παρακολούθηση βήμα 
πρός βήμα έπί 400 άνατρέχουΐσα ετη μέχρι τών χρόνων καθ’ οΰς τό ’Έ 
θνος ύπέκυψε κατά πρώτον είς τήν όσμανικήν κυριαρχίαν. . .

Ή  Φιλική Εταιρεία έπεχείρησε νά συναρμολογήση και νά καθυπα- 
γάγη είς τινα πειθαρχίαν καί διεύθυνσιν τάς έπί αιώνας προΰπαρχούσας 
δταθέσετς καί δυνάμεις τών διαφόρων τής Χριστιανικής ’Ανατολής τμη
μάτων, αϊτινες πρότερον ένήργουν άσυναρτήτως καί εστιν δτε ούχί έν 
συνειδήιοει τοΰ σκοπού δν έπεδίωκον. "Οθεν τό εργον τής εταιρείας ά- 
πεβη τψ δντι σωτήριον άτε περιποιήσαν τώ τελευταία) άγώνι γνησιώτε- 
ρον ττνά έλληνιον καί πανελλήνιον χαρακτήρα.

Αί δυνάμεις δμως καί αί προαιρέσεις, τάς οποίας ή Φιλική εταιρεία 
έπεχείρησε νά συνυφάνη πρός £να κοινόν σκοπόν προϋπήρχον, καί πλει- 
στάκις έπί 400 περίπου &τη άπέδειξαν τήν ΰπαρξτν αύτών καί άκατάβλη- 
τον ζωτικότητα».

4. Ά λ λ ’ ή άέναος τούτη προσπάθεια τοΰ Έλληντομοΰ πρός άπάκτηοτν 
τής ελευθερίας του συνετηρεϊτο καί έτρέφετο άπό τό ίδιάζον χαρακτη
ριστικόν τής έλληνικής φυλής, τούτέστιν άπό τήν ζωτικότητα τοΰ έλλη- 
νικοΰ πνεύματος, τό όποιον δέν ύπετάχθη είς τήν ’Οθωμανικήν αύτοκρα- 
τορίαν άμα τη άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί ναι μέν ό ελληνι
σμός άπωλεσε τά σκήπτρα τής διακυβερνήιαεώς του, πλήν δμως διετηρη- 
σε ταΰτα είς τόν χώρον τών γραμμάτων 6, τών έπτστημών και τού έιμπο- 
ρίου, τών οποίων τήν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν έπετύγχανε άντλών 
δυνάμεις έκ τοΰ χυμώδους κορμοΰ τών έθνικών παραδόσεων.

ΙΙλειάς Ελλήνων λογίων 7, 8 παρήλασε καθ’ δλον τό διάστημα τής 
δουλείας είς τόν χώρον τών ελληνικών γραμμάτων, έκ τών οποίων «...
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οι μέν έν τή Έσιπερία τών πρός τά έλληνικά γράμματα ζήλον όναρριπί- 
ζσντες συνετέλεΰαν τά μάλιστα ύπέρ τής εθνικής άναγεννήσεως... οτ δέ 
έν τατς χώρατς τοΰ ύποδουλωθέντος ’Έθνους έμμείναντες, συμμερτζό- 
μενοτ τούς κτνδύνους κατ τάς πικρίας αύτοΰ ύπεγλύκατνον ταύτας διά 
τών ήδέων ναμάτων τής πατρώας παιδείας...» 9.

Οϋτω λοτπον ό Ελληνισμός έν μέσω τοΰ άπαπντκττκοΰ κατ ζοφώδους 
κλίματος τής δουλείας κατ τής βαρβαρότητας ήδυνήθη νά άποτελέοη τό 
θερμοκήπτον εντός τοΰ οποίου έκαλλτεργσΰντο ό άνθρωπτσμός, τά γράμ
ματα 10 κατ ατ έθντκατ παραδόσεις.

5. Πέραν τούτων, ή έλληντκή έκκλησία περιέζωσε διά πνευματτκών 
δεσμών τούς ύποδούλους Χρτσττανούς κατ έπέχυσε παιρηγορίαν 11 είς τά 
καθ’ ήμέραν δετνά τών ύποδούλων, τών οποίων ή ζωή έξηρτάτο έκ τής 
απολύτου αύθατρεοίας 12 τοΰ κατακτητοΰ. Ή  έκκλησία έντσχύουοα τόν 
πατρτωττσμόν άπετέλετ αμα τήν συνεκττκήν δύναμτν, δτ’ ής έπερτφρου- 
ρεττο ή έθνική ένότης τών ομοθρήσκων χριστιανών, ένψ ό κατώτερος 
κλήρος εύρτσκόμενος έν άμέσω έπαφή πρός τούς ύποδούλους χρτσττα- 
νούς ύιπέθαλψεν «κατ’ άρχάς ήρεμα κατ κρύφα τό· πνεΰμα τής άνττατά- 
σεως κατά τοΰ καθεστηκότος, μέχρις οΰ τέλος έκκαή είς λάμπουσαν 
φλόγα» 13.

Ό  άνώτερος κατ ό κατώτερος κλήρος ήτο ψυχτκώς κατ πνευματτκώς 
στρατευμένος ετς τήν ύπόθεστν τής άιπελευθερώσεως τοΰ Γένους. Πλετ- 
στοτ δσοτ άρχιερεΐς 14 πρό τοΰ φρτκτοΰ άπαγχοντσμοΰ τοΰ Πατρτάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Ε ' είχον ήδη ευρετ μαρτυρτκόν θάνατον 15 άπό τήν άπαι- 
σίαν λόγχην τοΰ κατακτητοΰ 16.

Ή  έπτδετκνυομένη κτηνώδης συμπερτφορά τών Τούρκων ένανττ τοΰ 
άνωτέρου κατ κατωτέρου έλληνικοΰ κλήρου, δέν ήδυνήθη νά δαμάο'η 
τό φρόνημα τούτου κατ νά έμποδίση τήν μετάδοστν τής ζηδώρου πνοής 
τής έλευθερίας. Ή  ενθερμος δέ αυτη ροπή τοΰ κλήρου πρός τήν άπε- 
λευθέρωστν τοΰ Γένους, έξεδηλώθη πλέον ή έντονος άπό τής συστά- 
σεως τής Φτλτκής Εταιρείας, ήν ούτοτ σχεδόν έξ ολοκλήρου έπλατσίω- 
σαν. Σχεττκώς ό Φωτάκος 17 γράφετ ετς τά άπομνημονεύματά του: «...ετς 
τό μέγα Σπήλατον δπου δλοτ οι πατέρες τοΰ μοναστηρίου ήσαν κατηχη- 
μένοτ κατ έξαπλώθηιοαν παντοΰ ετς δλην τήν Πελοπόννησον δτά νά δτα- 
δώσουν τά τής Εταιρείας...». Κατ δτά τήν δτατήρηστν αύτής τής ένθεου 
φλογός «οτ άρχτερεΐς έσυγχωροΰσαν είς τούς τερετς νά δταβάζουν ετς 
τάς έκκλησ'ας παρακλήσεις νύκτα και ήμέραν πρός τόν θεόν δτά νά έ- 
ντσχύση τούς 'Έλληνας είς τόν μέλλοντα αγώνα· και ετς τούς πνευμα
τικούς δέ κατ εις τούς άλλους κληρτκούς έσυγχώρησαν νά παρακτνοΰν 
κατά τήν έξομολόγησίν των τούς 'Έλληνας είς τήν έπανάστασιν καί νά 
τήν θεωροΰν ώς ουγχωρημένην θρησκευτικώς 18.
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Έ ν κατα'κλεϊδι δέον νά ύ πο γρ α μ μ ίσωμε ν δτι, ή εκκλησία δι’ δλης τής 
δράσεώς της ύπήρξεν σημαντικός παράγων 19 είς τήν επιτυχίαν τής 
.Ελληνικής έπαναστάσεως, δεδομένου δτι «δέν πρέπει τις νά ληομονήοη 
δττ διά τής τοΰ κλήρου συμμετοχής έλαβεν ή τοΰ 1821 άνάστασις τόν 
σπουδαϊον αύτής θρησκευτικόν χαρακτήρα, τόν διακρίνοντα αύτήν άλ
λων επαναστάσεων, δτι ίερεύς πρώτος υψωσεν έν Πάτραις τήν σημαίαν 
τής άνεγέρσεως, δτι ιερείς πρώτοι πάντων ύπέφεραν κι’ έπολέμησαν» 20.

6. Ένταΰθα δέν ,πρέπει νά παραλείψωμεν νά σημειώοωμεν δτι είς 
τήν διατήρησιν τοΰ πόθου τοΰ ύποδούλσυ Γένους πρός τήν ελευθερίαν, 
συνετέλεσαν οι άποκληθέντες άρματολοί 20«  και κλέφτες, στ οποίοι διά 
τοΰ άνυποτάκτου τοΰ χαρακτήρας των πρός τόν τουρκικόν ζυγόν έλάμ,βα- 
νον τήν άγουσαν προς τά δυσπρόσιτα έλληνικά δρη ένθα έζων μακράν 
τής τουρκικής έξουοίας. «Τούτου ένεκα ώς γνήσια τής πατρίδος τέκνα, 
ήρωες άληθεϊς τής έλευθερίας, αύτόχρημα έλατρεύοντο ύπό τοΰ λα- 
ο ΰ . . . »  21. Ή  ΰπαρξις τών κλεφτών άπετέλει άνασχετικόν φραγμόν είς 
τάς ακολάστους και τυραννικάς πράξεις τών τυράννων. Χαρακτηριιαιτι- 
κώς ό Γ. Γερβίνος γράφει: «Ή  οικογένεια τών ραγιάδων, ήτις ήναγκά- 
ζετο νά πέμψη έν τών μελών της είς τά δρη ήτο άσφαλεστέρα έν τή οι
κία της, διότι ό Τοΰρκος, τήν έκδίκησιν τοΰ άπόντος φοβούμενος, δέν 
τήν παρηνόχλη... ή δόξα τών ύπερασπιστών τής θρησκείας και τής έλευ
θερίας έπεκάθητο έπτ τών άνδρών τούτων οϊτινες διετήρουν άείποτα ζω
ηρόν τό πνεΰμα τοΰ κατά τών Τούρκων μίσους...» 22, 23. Πάντοτε ούτοι 
έσπευδον νά ύπερασπίσουν τά ίερά καά τά δσια τοΰ ύποδούλσυ Γένους 
και καθ’ ά σημειώνει ό Μένδελσον, «οσάκις... έπράκειτο περτ τών πάν
των, οσάκις τά πράγματα ϊσταντο επί ξυροΰ άκμής, έδειξαν και οί κλέ- 
φται, δτι ήδύναντο νά άντικρύσωσι γελώντες τόν θάνατον... συχνάκις ή- 
κούετο ή παρά πότον εύχή τών κλεφτών: Κ α λ ό  μ ο λ ύ β ι  24.

Σύμφυτον προς τήν ζωήν τών κλεφτών ήτο κατ τό δημοτικό τραγοΰ- 
•δι 25, 25α, διά τοΰ οποίου άπό χειλέων είς χείλη ούτοι διετήρουινι άσβε- 
οτον μίσος κατά τής τυραννίας. Οΰτως έν έκ τών δημωδών άσμάτων ά- 
ναφερόμενον είς τούς κλέφτες ήρχιζεν ώς έξή ς :

Μάννα, σοΰ λέω  δέν μπορώ τούς Τούρκους νά δουλεύω, 
δέν ήμπορώ, δέν δύναμαι, έμάλλιασ’ ή καρδιά μου, 
θά πάρω τό ντουφέκι μου, νά πάω νά γένω κλέφτης

Σχετικώς μέ τήν συμβολήν τών κλεφτών είς τόν άγώνα τοΰ 1821 ό 
Κ. Παπαρρηγόπουλος γράφει: «Ά λλά  τό βέβαιον είναι δτι, άφοΰ διετέ- 
λεσαν οί κυριώτεροι επίκουροι δλων τών έπαναστατικών κινημάτων όσα
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οί .πατέρες ημών δτεξήγαγον έπί 400 έτη, αύτοτ πάλιν άπετέλεσαν τόν 
κύριον πεζτκόν οτρατόν τοΰ τελευταίου άγώνος - ύπονοεΐ τοΰ 1821 - αύ
τοτ δτεξήγαγον αύτόν, και αύτοι άνεδείχθησαν οι πρωταθλητατ αύτοΰ» 26.

Κατά τόν Δ. Αίνιάνα, τά σώματα τών κλεπτών και άρματολών «έχρη- 
σίμ ευριαν ώς ζύμη τρόπον τινά είς τούς χωρικούς, διά νά έμπνεύσωστ 
τόλμην είς αύτούς», και συνεπείςτ τής μεγάλης έξαπλώσεώς των είς τάς 
Ελληνικός έπαρχίας, ή 'Οθωμανική έξουσία έλαιβε πολλάκις τήν ιδέα 
νά καταστρέψη τούτους, οί όποιοι βραδύτερον συνήργησαν «κατά μέγα 
μέρος είς τήν άπόκτηστν τής έλευθερίας» 27.

Χαρακτηρτστικώς ό Μένδελσων γράφει: « ί ΐς  άφρίζοντα δέ ορεινά 
ρείθρα, άπό τών βράχων τής Οϊτης και τοΰ Όλυμπου μάλλον ή άπό χεί
λους άνθρωπίνου φαίνονται έκπηγάσαντα τά κλέφτικα άσματα... ή νεο
ελληνική δημοτική ποίηρις... ύπήρξεν έν χαλεποϊς κατροτς τάς παλαιός 
ελληνικός παραδόσεις δτατηρήσασα, ή ουδέποτε άφεΐσα σιγώσαν τήν κα
τά τής κρατούσης δουλείας διαμαρτυρίαν...» 28.

Ούκ ολίγον συνέβαλλον είς τήν1 διατήρησαν τοΰ άκαταστγάοτου παρά 
τώ Έλληντσμψ ύφισταμένου σπτνθήρος τής έλευθερίας και τά περίφημα 
θούρια τοΰ Ρήγα, τά όποία στίχουργηθέντα ύπ’ αύτοΰ έν Βιέννη έν ετει 
1796 δτεδόθ'ησαν άστραπταίως ετς τήν ύπόδουλον Ελλάδα, «ή νεότης 
ερελπεν ετς τάς πανηγύρεις, τόν χειμώνα μέν παρά τό πυρ τής έστίας, 
τό θέρος δέ ύπό τών πλατάνων τήν σκτάν. Κατ οτ Τοΰρκοτ αύτοί, μή έν- 
νοοΰντες τών λέξεων τήν έννοταν... ήκουον αύτά εύχαρίστως μελπόμε
να ύπό τών Έλλήνω... άκροαζόμεοτ οΰτω, χωρίς νά τό μαντεύωστ, τόν 
ίδτον αύτών έπτκήδτετον...» 29.

Οί "Υμνοτ τοΰ Ρήγα Φερραίου «... εμελλον νά χρηΐ3ΐμεύσωστν ώς ή 
πυρφόρος Θρυαλτς τής μεγάλης έκρήξεως τοΰ 1821» 3°, τροφοδοτοΰντες 
τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων κατ προετοτμάζοντες τό έδαφος διά τήν 
μεγάλην, τήν άνεπανάλυπτον έξέγερστν τοΰ Έλληνικοΰ Γένους. Παντοΰ 
τά δονοΰντα τάς έθντκάς χορδάς θούρτά του οκορποΰν τόν ένθουσιασμόν 
κατ άναρριπίζουν τήν ιδέαν τής άναγεννήσεως τοΰ ’Έ θνους: «Ετς ένότ; 
κατ ήμίσεος χρόνου δτά,στημα — σημετώνετ ό X. Περρατβός — όπόταν 
δτέτριψεν είς Βτέννην, ένθουσίασεν δλους τούς έκεϊσε μεγαλεμπόρους 
'Έλληνας» 81.

Κατά τον Γούδα, ό Ρήγας «ήν ’ίρως ό πρώτος δσττς συνέλαβε τήν ι
δέαν τοΰ συνεταιρισμοΰ τών Ελλήνων πρός άπελευθέρωοίν των 32, ε
νώ ό Α. Δασκαλάκης ουμπληρώνετ: «Δικαίως δέ είς τήν συνείδηστν τοΰ 
έλληνκοΰ ’Έθνους ό Ρήγας έλαβε θέ^αν βάρδου κατ πρωτομάρτυρος τής 
Έλληντκής έλευθερίας, προδρόμου τοΰ μεγάλου Ά γώνος τής άπελευ- 
θερώσεως... έξεχουσαν θέσιν έχετ ό θούριος άπαράμτλλον σάλπισμα κα
τά τής τυραννίας κατ ύπέρ τής έλευθερίας» 33, δεδομένου δττ ούτος ά-
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νέπτυξε και ζωηρόν πολιτικήν δραστηριότητα 34. ~Ητο φυσικόν, δτι ή 
έκχειλίζουσα άπό πατριωτισμόν και δυναμισμόν προσωπικότης του Ρή
γα  ̂ θά έπέσυρε τήν όργήν τών τυράννων. Ά μ α  τή συλλήψει του είς 
Τεργέστην προέβη είς άνεπιτυχή απόπειραν 35, αυτοκτονίας διά μαχαιρι
δίου τό όποιον «έμβασε τρις είς τήν κοιλίαν του», πλήν δμως άντιλη- 
φθέντες τοΰτο οι φρουροί του «έδραμον και ήρπασαν έκ χειρός του τό 
μαχαιρίδιον».

Κατόπιν τής άνεπιτυ'χοΰς απόπειρας αύτοκτονίας άπεστάλη ό Ρήγας 
ε'ίς τάς φυλακάς τής Βιέννης όπόθεν παρεδάθη είς τόνΣουλτάνον. Προο- 
ριζόμενος δέ είς τόν διά πνιγμοΰ θάνατον, καθ’ δ γράφει ό X. Περραι- 
βός, ώς τοΰτο έγένετο διά τινας μετ’ αύτοΰ συγκρατουμένους, δέν ήδυ- 
νηθησαν νά τόν οδηγήσουν μέχρι τοΰ ποταμοΰ, διότι κατάφερε δυνατόν 
κτύπημα κατά τοΰ μεταβάντος πρός παραλαβήν του φρουροΰ, γεγονός δ
περ πρσεκάλεσε πάραυτα τήιν δολοφονίαν του έντός τών φυλακών. Πριν 
δέ αί σφαιραι τρυπήσουν τό σώμα αύτοΰ τοΰ Τιτανος και τόν άφήσουν 
απνουν ούτος είπεν τουρκιρτι τά εξής: « ’Έτσι άποθνήσκουν τά παλλη- 
καρια! αρκετόν σπόρον έσκόρπισα, έρχεται ή ώρα νά συνάξη τό ’Έθνος 
μου τόν γλυκόν καρπόν» 36.

7. Μεταξύ τών έν τή Εσπερία εύρισκαμένων Ελλήνων λογίων, οί ό
ποιοι προετοίμαζον τήν πνευματικήν 37 ύποδσμήν τοΰ Έλληνισμοΰ διά 
τήν μεγάλην έξέγερσιν προέχουσαν θέσιν καταλαμβάνει ό Αδαμάντιος 
Κοραής 38, ό όποιος άπεκαλεϊτο άπό τούς "Ελληνας «σεβαιοτός γέρων» 39 
και άπό τούς ξένους «χρησμοδότης τών Ελλήνων Πυθία» 40.

Ο Κοραής έξέδωκε έν Γίαρισίοις πατριωτικά άσματα ύπό τόν τίτλον: 
«Σάλπισμα πολεμιστήριον», ύπό τό ψευδώνυμον Ατρόμητος ό Μαραθώ
νιος 41 (1801) και «"Άομα πολεμιστή ριον» 42 έν έτει 1800, άναπτύξας α- 
μα και έντονον πολιτικήν δραστηριότητα.

Ούτως ό Κοραής κρούων τάς θύρας τών έθνών διά τήν παροχήν οι
κονομικής βοήθειας πρός τήν Ελλάδα, έφθασε μέχρι τοΰ Προέδρου τής 
Αϊτής, άπευθυνόμενος δι’ έπιστολής του 43 τής 20 Αύγούστου 1821. Ό  
ήγέτης τής χώρας ταύτης, είς τήν άπό 15 Ίανουαρίου 1822 άπάντηρίν 
του πρός τόν Κοραήν, έγραφε μεταξύ άλλων: «Μετά μεγάλου ένθου- 
σιασμοΰ έμάθσμεν, δτι ή Ελλάς, άναγκαισθεΐσα έπί τέλους έδράξατο τών 
δπλων... εύχηθέντες πρός τόν ούρανόν, δπως ύπερασπισθή τούς απογό
νους τοΰ Λεωνίδου, έσκέφθημεν ϊνα συντρέξωμεν... εί μή διά στρατευ
μάτων και πολεμοφοδίων, τούλάχιστον διά χρημάτων, χρησίμων διά προ
μήθειαν δπλων...» 44. Συνεπεία τής δράσεως ταύτης τοΰ Κοραή ώς και 
ετέρων ομογενών και τής Ελλάδος πρός τήν κατεύθυνριν τής Αμερι
κής 45, άνεπτύχθη τά μέγιστα τό φιλελληνικόν ρεΰμα έν αύτή. «Γερου- 
σιασται δέ και βουλευται έτάρασσον τά δύο σώματα διά φλογερών λό
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γων, ύποστηρίζοντες τήν άναγνώρησιν Έλληνικοΰ Κράτους και τήν ά- 
ποστολήν πολεμικών εφοδίων... Ό  Μονρόε έφερε τό ύπόμνημα — πρό
κειται περί τοΰ ύπό τοΰ Α. Λουριώτου ύποβληθέντος πρός παροχήν οι
κονομικής βοήθειας —  ενώπιον τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου 46, τό ό
ποιον άπησχόλησεν έπί σειράν συνεδρίων. Υπουργοί τινές έτάχθησαν 
ύπέρ τής άναγνωρίσεως τής Ελλάδος....» 47.

Τέλος, μεταξύ τών προσπαθειών τοΰ έν τή διασπορςί 48 έλληνισμοΰ 
δπως διατηρήση τό άσβεστο ν πΰρ τών έθνικών παραδόσεων και τής Ιστο
ρικής συνεχείας τοΰ έλληνικοΰ Έθνους, άναφέρομεν και τήν έκδοθ'εϊ- 
σαν έν Βιέννη έλληνικήν «Εφημερίδα», τών άδελφών Πουλίου, ήτις ά- 
ναγγέλουσα τήν εκδοσίν της, έγραψε μεταξύ άλλων, είς τό φύλλον της 
τής 16.10.1790: «... άς ξαναγυρίσωμεν εις τήν σκέψιν τών πρωπατόρων 
τής ΕΛΛΑΔΟΣ — ύπονοεΐ τήν διασποράν τών Ελλήνων —  ...τότε θέ- 
λομεν ίδή, δταν αύτή μέ τήν έλευθερία έζη και μέ τήν αυτονομία έκυ- 
βερνάτο, δταν τρωμένη, άπό τόν έραπα τοΰ πολιτικού καλλωπισμού, έ- 
σπούδαζε πώς νά διαφέρη άπό τάς παροικίας τών έπιλοίπων εθνών· τό
τε δέ ήκμαζον όχι μόνον αί δημόσιοι τέχναι, δσα ισχυροποιούν τάς πο
λιτείας, άλλά περί πλέον και δλα τά εϊ'δη τής μαθήσεως, τότε ήνθησαν 
οι ένδοξοι στρατάρχαι, οί πολυμήχανοι άρχιτέκτονες... οί φιλόσοφοι... οί 
ρήτορες... και άγκαλά αύτή μηδ’ ούτως δέν άφαιρεϊται τήν παλαιάν της 
λαμπρότητα, καθότι ή πολυμάθεια, ή χρηστομάθεια φαίνεται άκόμη νά 
συνεχίζουν νά τήν διακρίνουν άπό πολλά άλλα έθνη...» 49.

8. Έ κ  τής άνωτέρωι βραχυτάτης άνασκοπήσεως έπί τών προηγηθέν- 
των τής Έλληνικής Έπαναστάσεως συνάγεται δτι τό Ελληνικόν πνεΰ
μα και σύμπας ό έλληνισμός έτέλουν έν διαρκεΐ έγρηγόριαει διά τήν 
διαφύλαξιν τών έθνικών παραδόσεων τάς οποίας έκαλλιέργη, άνέπτυσ- 
σε και κατηύθυνε πρός τό μέγαν έπερχόμενον στόχον, δστις δέν ήτο 
άλλος παρά ή άποτίναξις τής τυραννίας και ή άπελευθέρωσις τής Ε λ 
λάδος. Και ένώ αϋτη ήτο ή πορεία τού Ελληνισμού, είς τήν οθωμανικήν 
αύτοκρατορίαν ή κατάστασις έχαακτηρίζετο 50 άπό τήν ϋπαρξιν σημεί
ων άποσυνθέσεως, καταπτώσεως και διαφθοράς.

Ή  διαφθσρά αυτη τών Τούρκων τυράννων εϊχεν έπεκταθή καί είς 
τήν ύπόδουλον Ελλάδα, γεγονός τό όποιον προεκάλεσεν τήν έκφρασιν 
παραπόνων τοΰ Όδυσσέ(χ>ς Άνδρούτσου πρός τόν Τοΰρκον Τύραννον,έν 
έτει 1822. Κατά τήν έπιστολήν ταύτην, τά παράπονα τών Ελλήνων κα
τά τής τουρκικής αύθαιρεσίας συνίσταντο «είς τάς έν άγνοια τής κυβερ- 
νήσεως πραττομένας άδικίας, κατά παραβιάσεων τών βεζιρών, βοεβοδών, 
καδήμων και μπουλουκπασήδων, οϊτινες κλείίσαντες τό βιβλίον τοΰ Μωά- 
)ΐεθ, ήνοιξαν τό ίδικόν των, οϊτινες πάσαν γυναίκα εύειδή έβίαζον, πάν
τα έμπορον άπεκεφάλιζον, ϊνα τοΰ δημεύσωσι τήν περιουσίαν, και τώ
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πρώτω τυχοδιώκτη έπέτρεπον νηποινι νά σφάζη έν ταΐς όδοϊς τόν έντι- 
μότερον 'Έλληνα» 51.

Ούτως άντέδρων οι παρηκμακότες τύραννοι είς τήν σφύζουσαν πνευ
ματικήν άναγέννησιν τής Ελλάδος, ή όποία «κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου 
αίώνος... εύρίσκεται είς δλον τόν ζωογόνον πυρετόν της... τά καράβια 
τών Υδραίων, τών Σπετσιωτών, τών Ψαριανών και τών Κασοίων είναι 
ή έπικρατοΰσα εμπορική ναυτιλία τής Μεσογείου 52.

Π α ρ  ά γ ρ α φ ο ς  Δ ε υ τ έ ρ α

Αί εξεγέρσεις τών Ψαρών, τής "Υδρας και τών Σπετσών 
πρό τής Έπαναστάσεως. Τ ά  Ό ρ λ ο φ ι κ ά

1. Ή  έκτασις τοΰ ακατασίγαστου πάθους τοΰ ύποδούλσυ Γένους διά 
τήνάπολύτρωσίν του, έξεδηλώθη έντονώτερον, πεντήκοντα. έτη πρό τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821, δτε ρωσική μοίρα ύπό τόν ναύαρχον ’Αλ. Ό ρ- 
λώ φ  έπλευσεν είς τά παράλια τής Πελοποννήσου και διά τής άμέσου 
συμμετοχής τών διφόντων δι’ έλευθερίαν Πελοποννησίων έκυρίευ- 
σαν τήν Σπάρτην. «Ή  κατά τής Σπάρτης έκστρατεία τών Ρώσ- 
οων καθ’ δλην φιμησθεΐσα τήν Ελλάδα, διεπέρασεν ώς ήλεκτρικός σπιν- 
θήρ δλον τό σώμα τοΰ τουρκοκρατουμένου Γένους. Πυρετώδης ένθου- 
σιασμός κατέκλησε τάς καρδίας άπάντων, και λευκάφίχες άρχιερεΐς, άρ- 
ματωλοι και προεστοί, πρό μικροΰ τά πάντα σταθμίζοντες έν μέτρω πε- 
πεφαμένης συνέσεως, άνεπαισθήτως παρεσύρθησαν ύπό τοΰ κύματος τής 
έπαναστάοεως 53. Τούς έξεγερθέντας Πελοποννησίσυς ήκολούθησαν τό 
Αϊγισν, ή Κόρινθος, ή Άνδρίτσαινα, αί Καλάμαι, ό Βάλτος, τό Ξηρόμε- 
ρον, τό Μεσολόγγι, τό Λοιδορΐκιον, ή Παρνασσίς, ή Λιβαδειά, ή περιοχή 
Μεγαρίδος και ή Κρήτη, ένώ έπαναστατικαι διαδηλώσεις έλάμβανον χώ
ραν έν Θεσσαλία και σκηναι εξάλλου χαράς και ένθουσιασμοΰ έξεδηλώ- 
θησαν είς τά έπτάνηρα. «Πάσα σχεδόν ή Ε λλάς εύρίσκετο έπί τών ο
πλών» 54, 65.

Η όμόθ'υμος αϋτη έξέγεροις τών Ελλήνων κατά τοΰ Τούρκου τυράν
νου «προεκάλεσε μεγάλην έντύπωσιν είς τούς Εύρωπαίους» 56.

Δυστυχώς δμως διά τούς 'Έληνας, τό κίνημα έκεϊνο κατεστάλη, και 
σι ύποκινήσαντες τήν έπανάστασιν ρώσσσι παρέδωσαν τούτους είς τό πΰρ 
τοΰ Τούρκου κατακτητή. Τοιαύτην δέ άπάνθρωπον συμπεριφοράν έπέδει- 
ξεν έναντι τών έπαναστατησάντων Ελλήνων ό ρώσσος ναύαρχος ’Αλέ
ξανδρος Ό ρλώ φ , ώστε «άφ ’ ής είσήλθον έντός τοΰ φρουρίου τοΰ Νεο- 
κάστρου οι ρώσσοι φυγάδες, δέν τούς έπέτρεψε νά είοέλθουν έντός τοΰ 
φρουρίου κλείσας τάς πύλας» 75.
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Συνεπεία δέ τών φοβερών δεινών τά όποια ήκολούθησαν εις βάρος 
τών Ελλήνων μετά τό κίνημα τοΰ Ό ρλώφ, ό Δ. Κόκκινος γράφει δτι τοΰ
το: «αποτελεί έκδήλωριν και ένίσχυσιν ή δοκμασίαν τής επαναστατικής 
διαθέσεως;» δ8.

2. Αί τρεις ναυτικοί νήσοι, "Υδρα, Σπέτοαι και Ψαρά δέν ήτο δυνα
τόν νά παραμείνουσι μακράν τοΰ Πανελληνίου τούτου σκιρτήματος πρός 
άνάκτησιν τής ελευθερίας. Οΰτω λοιπόν, κατά τό έτος 1760, οί ψαρια
νοί πεισθέντες άπό τάς ύποσχέοεις τοΰ ναυάρχου Ό ρλώφ' έπανεστάτη- 
σαν ύψώσαντες τήν ρωσστκήν σημαίαν, παρά τάς άνττρρήσεις και τούς 
δισταγμούς τών γερόντων τής νήσου, διότι έρμήνευον δττ τό «X» τής 
ρωσσικής σημαίας σημαίνει χριστιανωσύνη. Οί γέροντες δμως πλέον νου
νεχείς «άντέλεγον δτι τό X χειρότερα θά πάθητε και δτι ό Ό ρλώφης θά 
είπή δφις» δ9. Πράγματι, αί προβλέψεις τών γερόντων έπαληθεύθησαν.

Μετά τήν ύπογραφήν τής ρωα^οτουρκικής συνθήκης ειρήνης, οί έ- 
παναστατήσαντες Ψαριανοί άφέθησαν παντελώς 60 είς τήν τύχην των,, 
ό δέ Όρλώφ- δτε οί Ψαριανοί προέβησαν είς διαβήματα πρός τοΰτον 
ζητοΰντες νά τούς προστατεύοη, άπήντησεν «δτι δέν δύναται νά τούς 
βοηθήση έκτος έάν θέλουν νά πάρουν τάς οίκογενείας των καί νά ύπά- 
γουν είς τήν Ρωσοίαν» 61. Ταΰτα λοιπόν έφη «δφις». εις τοΰ οποίου τάς 
προτάσεις δέν έίατρεξαν οί ηρωικοί Ψαριανοί, οϊτινες έπέλεξαν τήν ο
δόν τής άμύνης αποφασισμένοι νά πολεμήσουν μετά τών κατ’ αύτών 
έκπλευσάντων Τούρκων, οί όποιοι δμως συνεπείς εναντίου πνεύσατος 
άνεμου ήναγκάσθησαν νά έ,παναπλεύσουν 62 είς τόν Ελλήσποντον.

Ή  έπανάσταιαις αύτη τών Ψαριανών είχε καταχωρηθή είς τόν μαΰ- 
ρονρον πίνακα τής Υψηλής Πύλης, ή όποία έκραγέντος τοΰ Ρώσοτουρ- 
κικοΰ πολέμου τό 1784, έσχεδίασεν τήν μετοίκησιν τών Ψαριανών και 
τήν διασποράν τούτων, ύποπτευομένη δτι ένδέχεται νά δράσωσι έναν- 
τίον της. Τελεικώς δμως, άποφευχθείσης τής μετοκήσεως ταύτης, χάρις 
είς τάς ένεργείας τών έντός τών κόλπων τής οθωμανικής αύτοκρατορίας 
δρώντων Φαναριωτών, κατέστη δυνατόν νά διασωθή «ή νήρσς έκείνη, 
ήτις έμελλε τοσσΰτον λαμπρώς νά πρωταγωνιστήση έν τώ τελευταίω ύ- 
πέρ άνεξαρτησίας άγώνι». 63

Κατόπιν τής χάριτος ής έτυχον έκ τοΰ Σουλτάνου ήρ'χισαν έκ νέ
ου τό ναυτικόν των έμπορικόν επάγγελμα μέ τάς σοκαλεύας, «τάς δέ 
γαλιώτας άς έναυπήγησαν είς τήν έποχήν τής έπαναστάσεως —  ύπο- 
νοεϊ τοΰ Ό ρλώ φ 1 — τάς έξαφάνισαν όλοτελώς διά νά μή ύπάρχωσι είς 
αύτούς πλοία φέροντα ύπονοίας και άναμνήσετς είς τούς Τούρκους». 64 

Ά λ λά  και ή τύχη τών Σπετσών δέν ήτο καλυτέρα τής τύχης τών 
άλλων έπαναστατησάντων μερών τής Ελλάδος. Μετά τήν άποχώρηοιν 
τοΰ Ό ρλώ φ  ή νήσος «κατηρημώθη τότε έντελώς άποβιβασθέντων είς αύ-
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τήν έκ Ναυπλίου Τουρκαλβανών οϊτινες κατέστρεψαν έκ θεμελίων το 
πολίχνιον τής νήσου Καστέλλι... δσοι δέ τών κατοίκων έπώθησαν έκ τής 
σφαγής και αιχμαλωσίας, κατέφυγαν μέ τά πλοιάριά των είς Κύθηρα, 
"Υδραν και εις άλλα πλησιόχωρα μέρη». 65

Τέλος και ή νήσος "Υδρα ύπέκυψεν εις τάς άπειλάς και τούς εκβια
σμούς τοΰ Ό ρλώ φ  και έιιαναστατήραοα ύψωσε τήν ρωσσικήν σημαίαν 
παρά τούς έν αύτή ύφισταμένους δισταγμούς, διότι ούτος τούς ήπείλη- 
σεν οτι, έάν δεν ύπακούσωσι, θέλει διατεθή έχθριχώς, cc και πράγματι 
προέβη εις τήν σύλληψιν ύδραϊκών πλοίων.

Ά λ λά  τά παθήματα υπό τών Ρώσσων δέν είχον γίνει είσέτι μαθήμα
τα. Ή  φλόγα τής έλευθερίας ήτις παρέμεινε άσβειοτος εις τάς καρδίας 
αύτών, μετετρέπετο πάραυτα είς έπανάστασιν διά τοΰ παραμικρού σπιν- 
θήρος. Ούτως, δτε κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1807, ό ύπό τόν ναύαρ
χον Σινιάβιν ρωσικός στόλος άφίχθη εις "Υδραν «οι Υδραίοι έπαναστα- 
τήσαντες άνεπέτασαν έν μέσω πανδήμου χαράς τήν ρωσικήν σημαίαν έ- 
πί τών πλοίων των». 67 ΜΙάλιιατα δέ έκπέμψαντες τά καταδρομικά των 
«ήχμαλώτισαν και άπήγαγον εις τόν λιμένα αύτών ούκ ολίγα όσμανικά 
πλοία...». 68

Μετ’ ού πολύ δμως και πάλιν έγκατελείφθησαν 69 ουτοι ύπσ τής Ρω
σίας, διά τής έν τώ μεταξύ συναφθείσης ρωσοτουρκικής άνακωχής (τής 
12/24 Αύγούστου 1807), οπότε ό ύπό τόν Σινιάβιν ρωσικός στόλος διε- 
τάχθη νό παύση πάσαν εχθροπραξίαν κατά τών Τούρκων, τών έπανα- 
στατησάντων Υδραίων παραμεινάντων είς τήν απόλυτον αύθαιρεσίαν 
τών τυράννων.

Τό εύτύχημα δμως έν πρακεηιένω διά τούς Υδραίους και τήν Ε λ 
λάδα ήτο δτι «άπαντες οί Υδραίοι δέν είχον ένοχοποιηθή» 70 και ούτω 
άπεφεύχθη ή καταστροφή αύτών και τοΰ τόσον πολυτίμου διά τήν με- 
τέπειτα άπελευθέρωσιν τοΰ ’Έθνους στόλου των.

3. Τέλος, περατοΰντες τήν σύντομον ταύτην άναιδρομήν μας έπί τών 
εξεγέρσεων τοΰ Ελληνισμού κατά τής τουρκικής τυραννίας, δέον νά ση- 
μειώσωμεν και τά κατά τήν αύτήν έποχήν λαβόντα χώραν κινήματα τοΰ 
Άνδρούτσου και τοΰ Λάμπρου Κατσώνη.

Έπί τής έξεγέρσεως τού τελευταίου τούτου οι Υδραίοι συνενώθησαν 
μετ’ αύτοΰ, ή δέ νήσος προσέφερεν είς αύτόν τέσσαρα πλοΐα, γεγονός 
δπερ έπέσυρε τάς άπειλάς τοΰ Μουσταφά Πασά, δστις έδήλου δτι «άπ' 
έδώ και είς τό εξής και άλλοι τρελλοι νά ύπάγουν μέ τά καράβια τών 
εχθρών,τών τοιούτων νά γκρεμίζωνται τά όσπήτια και νά αφανίζετε κα
τά κράτος εως εδάφους τής γης και ταϊς γυναίκες των και τά παιδιά των 
. . . ». 71. Τούς σκληρούς και άνίσους άγώνας τοΰ Κατσώνη ό Κ. Ά λεξαν- 
δρής 72 χαρακτηρίζει ώς τόν πρόδρομον τών μεγαλυτέρων γεγονότων,
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τά όποια διεδραματ ίοθησαν εις τήν Ελληνικήν θάλασσαν κατά τόν άγώ- 
να τοΰ 182ί1. Οι Τοΰρκοι καταναυιμαχούμενοι άπό τόν θρυλικόν Κατσώ- 
νη έξέσπουν έπί τών αμάχων και τών άρχιερέων. Ούτως ό ’Αδαμάντιος 
Κοραής έγραφε ν άτι: «...οί Τοΰρκοι άφοΰ κατεναυιμαχήθησαν άπό τόν 
Λάμπρον (Κατοώνην) έθανάτωσαν τόν άρχιερέα και τούς προεστώτας 
τής Ζειας (Κέας)». 73.

.Η δράσις τοΰ Κατοώνη άφησε βαθύτατα ίχνη εις τόν τουρκικόν στό
λον «τόν επανειλημμένους νικηθέντα ύπ’ αύτοΰ, και συνετέλεσε πολύ νά 
τόνωση τό φρόνημα τών Ελλήνων ναυτικών». 74, 75

’Εκείνο τό όποιον δέον επίσης νά σημειωθή ενταύθα είναι τό γεγο
νός δτι ό Λάμπρος Κατσώνης ενώ άρχικώς είχε τήν βοήθειαν και τήν ύ- 
ποστήριξιν τής Αύτοκρατείρας Αικατερίνης 76 τής Ρωσίας, έγκατελεί- 
φθη 77 τελικώς ύπ’ αύτής, μετά τήν έν Ίασίω  ρωσοτουρκικήν συνθήκην 
τοΰ 1792, οπότε ό Κατσώνης διετάχθη νά άπέλθη είς Τεργέστην. Πλήν 
όιμως ό άτρόμητος "Ελλην ναυμάχος, τοαοΰτον ,μίσος ήσθάνετο κατά τών 
Τούρκων, ώστε άρνηθεις νά συμμορφωθή πρός τήν τοιαύτην άπαίτησιν, 
είπεν: «Έάν ή αύτοκράτειρα συνωμολόγησε τήν ειρήνην της, ό Κατσώ
νης ακόμη δέν συναρμολόγησε τήν έδικήν του». 78

Ταΰτα πάντα οχολιάζων ό Γ. Γερβίνος κατέληγε, ύπονοών τά κινή
ματα τοΰ Άνδρσύτσου και τού Κατοώνη: « ’Αμφότεροι αισχρώς ύπό τής 
Ρωσσίας έγκαταλεκρθέντες, άμφότεροι ετι ενδοξότεροι διά τοΰτο είς τήν 
μνήμην τών συμπολιτών των γενόμενοι, πρώτοι διά τών άνδραγαθημά- 
των των ύπέδειξαν είς τόν "Ελληνα δτι τήν ελευθερίαν του πρέπει νά 
ζητήση έπί τών ίδίου αύτοΰ όρέων και θαλασσών, δτι τά έιμπορικά πλοία 
πρέπει νά τεθώσιν είς κατάστα,σιν πολέμου πρόμαχοι τοΰ σταυροΰ και τής 
έλευθερίας». 79

4. Οΰτω πως ή Ε λλάς εϊχεν αποφασίσει νά άναλάβη αύτή μόνη τήν 
διεξαγαιγήν τοΰ ιμεγάλου και άνίσου άγώνος, τοΰ άγώνος ό όποιος θά έ- 
χάριζε τήν έλευθερίαν είς τούς ύποδούλους "Ελληνας, και θά ήρε ταύ
την είς τό φωτεινόν προσκηνιον τής 'Ιστορίας.

’ Ιδού λοιπόν, ή μεγίστη τών ιστορικών στιγμών τής Ελλάδος έπί θύ- 
ραις. ’ Ιδού, ή στιγμή, ή όποία ώς διάττων άστήρ θά διαγράψη τήν άνε- 
ξίτηλον τροχιάν της είς τό στερέωμα τής παγκοσμίου 'Ιστορίας. ’ Ιδού ή 
25η Μαρτίου τοΰ 1821.

5. Πριν ή όμαχ; άοχοληθώμεν μέ τήν ερευνάν τών κατά θάλασσαν 
πολεμικών επιχειρήσεων, δέον προηγουμένως νά έρευνήσωίμεν αύτοτε- 
λώς ώρισιμένα θέματα τά όποια έχουν άμεσον σχέσιν μέ τήν έπανάστα- 
σιν τών νήσων καί τήν δράσιν τοΰ στόλου των. Τά θέματα ταΰτα είναι: 
αί σχέσεις τών τριών νήσων μετά τής Φιλικής Εταιρείας ό χρόνος τής έ
παναστάσεως τών νήσων ό άριθμός τών ύπό τών νήσων διατεθέντων
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πλοίων είς τήν έπανάστασιν αί δαπάναι τών τριών νήσων κατ’ αύτήν 
καί τέλος ή ερευνά περί τών θρυλικών πυρπολικών καί τής αρχικής ι
δέας χρησιμοποιήσεως τούτων είς τόν άγώνα.

Περαιτέρω ίνα καταδειχθή τό μέγεθος τών δυσκολιών, άς είχε νά 
αντιμετώπιση ή Ελληνική Έπανάστασις, προβαίνομεν είς τήν αύτοτε- 
λή έρευναν του ζητήματος τής στάσεως τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων έ
ναντι αύτής ώς καί είς τήν ύπό τών Δυνάμεων τούτων παραβίασιν τής 
ούδετερότητος έναντι τών εμπολέμων, δηλαδή τής Ελλάδος καί τής 
Τουρκίας, μέ καταφανή ύποστήριζιν τής δευτέρας έκ μέρους αύτών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟ Ϊ ΔΕΪΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΪΣ

1. ΙΙερΙ τής έν γένει δράσε ως και δομής τής Φιλικής Εταιρείας, ίδε έκτενώς εις 
Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 41— 138 καί Ε. Πρωτοψάλτη, Ή  Φιλική Εταιρεία, 
Άθήναι, 1964.

2. Περί τών ενόπλων εξεγέρσεων τών 'Ελλήνων άπό τής άλώσεως τής Κων/πόλεως 
καί εντεύθεν, ιδε έκτενώς Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 
172— 210 καί 228.

3. Περί τών έξεγέρσεων τούτων, ίδε έκτενέστερον καί Κ. Άλεξανδρή, σελ. 32 
καί σημ. 3.

4. Περί τούτων ίδε έπίσης έκτενώς είς Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 40— 43.
5. ’Ίδε Κ. IIαπαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 228.
6. Περί τής δλης πνευματικής κινήσεως έν τώ ύποδούλο) Έλληνισμώ, ιδε καί Κ. 

Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 29— 40.
7. Περί τών πνευματικών κέντρων τοΰ Ελληνισμού κατά τούς χρόνους τής δου

λείας καί περί τών έπιφανεστέρων 'Ελλήνων λογίων, ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, 
σελ. 45— 46.

8. Περί τούτων ιδε καί Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 166.
9. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 44.

10. Περί τών πνευματικών κέντρων καί τών λειτουργησάντων Σχολείων είς τό υπό
δουλον ’Έθνος καί τόν άπόδημον Ελληνισμόν, ίδε πανηγυρικήν ομιλίαν τοΰ κα- 
θηγητοΰ τής φιλοσοφίας Φ. Ίωάννου, είς περιοδ. «Ο ΛΎ Μ Π ΙΑ», έτους 1870, 
τόμ. Α, σελ. 159, σημ. λ.

11. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 14.
12. ’Ίδε Κ. Άμάντου, σελ. 188.
13. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 19.
14. ’Ίδε περί τούτων, Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α , σελ. 74.
15. ΙΙερί τών μαρτυρησάντων Αρχιερέων μέχρι τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως, 

ιδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 31.
16. ’Ίδε Κ. Άμάντου, σελ. 193.
17. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 6.
18. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 7.
19. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως 1821, 

σελ. 13— 17.
20. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 23.
20α. Περί τών άρματολών γενικώς: ’Ίδε καί Λ. Γουτσονίκα, Γενική Ιστορία τής 

Έλληνικής Έίπαναστάσεως, Άθήναι 1864, τόμ. Β.
21. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 39.
22. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 76.
23. Περί τής διακρίσεως μεταξύ άρματωλών καί κλεφτών, ίδε I. Κολοκοτρώνη,

σελ. 625 καί σημ. α, ώς καί «Απομνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε,
σελ. 16— 19. (Απομνημονεύματα Δ. Αίνιάνος), ένθα γράφεται δτι ένίοτε συνέ
πιπτε «τά αύτά πρόσωπα νά είναι πότε μέν άρματωλοί πότε δέ κλέπται».
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24. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ.· Α, σελ. 68.
25. ’Ίδε περί τών δημωδών ασμάτων είς Κ. Παπαρρηγοπούλσυ, τόμ. Ε, Μέρος 

Δεύτερον, σελ. 134— 145.
25α. ΙΙερί τών δημοτικών ασμάτων γενικώς, ίδε G. Fauriel, Δημοτικά τραγούδι.'ί 

της συγχρόνου 'Ελλάδος, Παρίσι 1824 - 1825 (τόμοι 2) καί μετάφρασιν Α. Δ. 
Χατζηεμμανουήλ, Άθήναι, 1956.

26. ’Ίδε Κ. Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 144.
27. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε, σελ. 16— 18.
28. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τάμ. Α, σελ. 28.
29. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ-. Α, σελ. 35— 36.
30. ’Ίδε Κ. II απαρρηγοπούλαυ, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 212.
31. ’Ίδε X . Περραιβοΰ, Εισαγωγή, τόμ. Α, σελ. θ '.
32. ’Ίδε Α. Γούδα, τόμ. Ε, Προλεγόμενα, σελ. ιζ'.
33. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 18 καί αυτόθι, σελ. 20— 26, τόν Θούριον καί

τήν επαναστατικήν προκήρυξήν τοΰ Ρήγα.
34. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 97— 100.
35. ’Ίδε X . Περραιβοΰ, τόμ. Α, Εισαγωγή, σελ. -θ' καί ιβ '.
36. ’Ίδε X . ΙΙερραιβοΰ, τόμ. Α , σελ. ιδ'.
37. Ό  Δ. Κόκκινος, τόμ. Α, σελ. 74, γράφει, περί τοΰ Κοραή. « 'Ο  Κοραής είς τό Π α 

ρίσι συγκεντρώνει γύρω του ολόκληρον κόσμον Γάλλων διανοουμένων καί γίνεται 
ό πνευματικός πατέρας δλων τών Ελλήνων που περνούν άπό έκεΐ. . . » .

38. Ό  Ε’. Πρωτοψάλτης, χαρακτηρίζει τόν Κοραή ώς «σοφόν διαφωτιστήν τοΰ Γέ
νους». ’Ίδε Άνάτυπον «πολιτική καί διπλωματική έπισκόπησις τοΰ εθνικόϋ άγώ
νος τοΰ 1821», σελ. 12, εκδ. 1972.

39. ’Ίδε επιστολήν έκ Πίζης τοΰ Α. Μαυροκορδάτου πρός τόν έν Παρισάης διαμέ- 
νοντα στενόν συνεργάτην τοΰ Κοραή, Γ. Πραΐδην, ύπό ημερομηνίαν 2.4.1821 είς 
«Ιστορικόν Άρχεΐον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου», τόμ. Ε, σελ. 32— 33 καί σημ.
1. Αυτόθι, ίδε σχετικώς καί σελ. 12, σημ. 2, ώς καί τήν επιστολήν Πραΐδου πρός 
τόν Α. Λουριώτην, σελ. 35— 36.

40. “Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 98.
41. ’Ίδε Κ. Σάθα, σελ. 637— 639.
42. "Ιδε περί τούτων Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 27— 40.
43. ’Ίδε σχετικώς Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β, σελ. 264— 265.
44. ’Ίδε τήν άπάντησιν είς I. Φιλήμοινος, τόμ. Δ, σελ. 368.
45. ’Ίδε τήν πρός Αμερικήν αίτησιν τοΰ Κοραή πρός παροχήν οικονομικές βοήθειας 

καί τήν άπάντησιν αύτής, είς Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β , σελ. 267— 268 καί 275.
46. Περί τών γενομένων ζυμώσεων πρός παροχήν βοήθειας έκ μέρους τών φιλελλή

νων καί τών σχετικών άποφάσεων τών Κυβερνήσεω, ϊδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β, 
σελ. 268— 298.

47. ’Ίδε Α. ΔασκαλάκηΙ, τόμ. Β , σελ. 253— 254.
48. Περί τής δλης πνευματικής κινήσεως τοΰ ύποδούλου Γένους καί τών 'Ελλήνων 

τής αλλοδαπής, ίδε Φ. Ίωάννου, Περιοδ. «ΟΛΤΜ 1ΙΙΩΝ», έτους 1870, σελ. 
153— 192.

49. ’Ίδε τήν «Ε’ΐδησιν» τής «Έφημερίδος» έν τόμφ Γ, έτους 1791, σελ. 389— 390, 
(έν φωτοτυπία)·

50. ΣΊδε περί τών άποσυνθετικών τάσειον αί όποΐαι έπεκράτουν πρό τής εξεγέρσεω. 
τοΰ ’ 21, είς τήν ’Οθωμανικήν αύτοκρατορίαν, είς Ε. Κυριακίδου, τόμ. Λ, σελ.
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49— 52.
51. ’Ίδε απόσπασμα τή; άπό 15/27 Νοεμβρίου 1822 έπιστολής τοΰ Ό δ . Άνδρούτσου 

πρός τόν Μεχμέτ Πασάν, είς Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 18.
52. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 69.
53. ’Ίδε Κ. Σάθα, σελ. 485— 486.
54. ’Ίδε έκτενώς περί τούτων, Κ. Σάβα, σελ. 477— 533.
55. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 139.
56. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 139, σημ. 1.
57. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 139, σημ. 2.
58. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 58 καί αυτόθι, σελ. 56— 59 πλείονα περί τών 

όρλοφίκών.
59. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 20— 21.
60. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 35— 36.
61. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 35.
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69. ’Ίδε έκτενέστερον περί τής έπαναστάσεως ταύτης τών 'Υδραίων, είς Κ. Σάθα, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Α Ι Ν Η ΣΟΙ ΥΔΡΑ - ΣΠ Ε Τ ΣΑ Ι - ΨΑΡΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  Τ ρ ί τ η

1. Δεδομένου δτι ή Ελληνική Έπανάσταοις δέν ύπήρξε μία άσυν- 
τόνιοτος και αύθόρμητος ενέργεια, άλλά αποτέλεσμα επιπόνων 1 προ
σπαθειών και σχεδιασμένων ενεργειών, τόσον τής Φιλικής Εταιρείας, 6- 
σον και πλείστων άλλων παραγόντων, περί τών οποίων άναφερόμεθα έν 
τάχει εις έτερον κεφάλαιον τής παρούσης μελέτης, κρίνομεν σκόπιμον 
νά προβώμεν έν πάση δυνατή συντομία εις τήν ερευνάν τοΰ θέματος 
τών σχέσεων τών τριών νήσων μετά τής Φιλικής.

2. Είναι ίστορικώς έξηκριβωμένον ότι πρό τής έπαναστάσεως, αί τρεις 
νήσοι διετήρουν μυστικός έπαφάς μετά τής Φιλτκής Εταιρείας διατηροΰ- 
σαι συνωμοτικούς μηχανισμούς. Έ κ τής παραθέσεως έπιστολών και κει
μένων, ώς και απόψεων τών συγγραφέων θά προσπαθήσωμεν νά παρά- 
σχωμεν μίαν εικόνα τώίν σχέσεων τούτων.

3. Έ κ τής κατωτέρω παρατιθεμένης επιστολής τής Φιλικής Εταιρεί
ας, προκύπτει ότι αύτη προέβη εις τόν διοριο, ον Εφόρων είς τάς τρεις 
νήσους πρός τόν σκοπόν όπως έπιλαμβάνωνται παντός θέματος σχετιζό- 
μενον μέ τήν προετοιμασίαν τοΰ άγώνος. Έ κ τής αύτής επιστολής προ
κύπτει έπίσης ότι αί τρεις νήσοι μετά προθυμίας εστρεξαν νά ταχθώσιν 
ύπό τάς δταταγάς τής Φιλικής και νά λάβουν μέρος εις τόν ύπέρ τής 
ανεξαρτησίας ’Αγώνα.

Μεταξύ άλλων είς αύτή,ν έγράφετο δττ « · . .  πληροφορηθέντες ούν 
αδελφοί, τό πρόθυμον τής ψυχής σας ύπέρ τών κοινών συμφερόντων, 
σας έπαινοΰμεν, ώς έκλεξαμένους τήν αγαθήν μερίδα... Τώρα δέ οπότε 
τό σκότος εκείνο τής άιμαθείας έξέλιπε, και άρχισε τό Γένος νά αισθά
νεται τήν έλεϊνήν στάσιν του, και νά καταγίνεται διά τής παιδείας νά 
γνωρίζη τά Δικαιώματά του... άλλ’ επειδή άνάγκη πασα και μερικώτε- 
ρον νά συστήσωμεν εφόρους κατά τόπους, οϊτινες νά έχουν τό δικαίω
μα νά έπαγρυπνώσιν είς τών αδελφών τήν ήσυχ,'αν καί βελτίωσαν, νά 
λαμβάνουν τάς αναφοράς καί τά έγγραφά των πρός ήμας, καθώς καί τάς 
συνεισφοράς αύτών, καί νά είσακούωνται μέ τούς Γενικούς Εφόρους 
τοΰ ’Έθνους, διά τοΰτο έκρίναμεν άξιους τής εφορίας ταύτης καί κατε- 
€ΐτήσ<αμεν εφόρους τών πραγμάτων έν μέν τή "Υδρα τόν Κ2 Γκίκαν
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Γ. Γκιώνη ν και Κ. Γιακουμάκην Τουμπάζην εις δέ τάς Σπέτοας τόν Κ. 
Κ. Παναγιώτην Μπότασην, Κ. Γεώργιον Πάνου και Βασίλειον Φατζολά- 
κην, είς δέ τά Ψαρά τόν Κ. Νικόλαον ’Αποστολήν και Δημήτριον Μα- 
μούνην... Ύδριωται, Σπετστώτατ και Ψαριανοί... ετοιμάσετε τά ξύλινα 
τείχη σας, νά δτασώσετε ώς άλλοι Λακεδατμόνοτ και ’Αθηναίοι τήν Πα
τρίδα· ετοιμάσατε τά πλοία σας... έλπίζομεν άδτστάκτως είς τήν έδικήν 
σας άξιότητα και άνδρείαν οχι μόνον νά χειρώσωμεν τάς ναυτικός τών 
εναντίων δυνάμεις, άλλά και αύτό1 τό κέντρον 3 του νά δτασαλεύσωμεν 
■έκ Θεμελίων... φανήται "Ελληνες...». 4

4. ’Αποστολή τοΰ ’Ανθίμου Γαζή είς τάς ναυτικός νήσους διά τήν 
προπαρασκευήν τοΰ άγώνος.

Ό  Ύψηλάντης μή άρκεσθετς είς τήν πρός τούς 'Υδραίους, Σπετσιώ- 
τας και Ψαριανούς σταλείσαν έπιστολήν του, άπό 8 Σεπτεμβρίου 1820, 
επιφορτίζει, λόγω τής σημασίας ήν άπέδιδον είς τόν στόλον, τόν ’Άνθι
μον Γαζήν, δπως μεταβή είς τάς νήσους ταύτας έν όνόματτ τής Αρχής.

Τό πρός τόν ’Άθητον Γαζήν σχετικόν έγγραφον, διελάμβανε μεταξύ 
άλλω ν : «Είς "Υδραν, Σπέτοας και Ψαρά έδιωρίσαμεν έφορους είς μέν 
"Υδραν τόν Γκίκαν Γεωργίου Γκιώνη ν και Γιακουμήν Τουμπάζην είς 
δέ τάς Σπέτοας τόν καπετάν Παναγιώτην Μπότασην, καπετάν Γεώργην 
Πάνου κατ λσγιώτατον Βασίλετον Φατζολάκην κατ είς τά Ψαρά τόν κα
πετάν Δημήτρτον Μαμούνην κατ καπετάν Νικολήν Αποστολήν... άμα λά- 
'0ης τό παρόν μας, ανυπερθέτως δμως, έπετδή μας φεύγει ό κατρός... νά 
περτέλθης τάς ρηθείσας νήσους... παρακτνησον όχι ιτόνον είς συνεισφο
ράς... άλλά κατάπετσον κατ είς ετοιμασίαν τών πλοίων, καθώς πρός αύ- 
τούς γράφομεν. Έλπίζομεν νά μήν άπαντήσης δτόλου άνθίσταοτν, έπετ
δή έχουν τό πρόθυμον έκ φύσεως... Μετά ταΰτα περίελθε, άδελφέ, κατ 
τάς λοτπάς νήσους, ή παραλίους τής Ε λλάδος πόλεις, δσατ έχουσατ ναυ- 
ττκόν παρακτνών άπαντας έπτ τό αύτό... Αοτπόν άνόλαβε νήν πανοπλίαν 
τών θείων ρημάτων, κατ πορεύου είς οδόν Κυρίου». 5

Έ κ τοΰ έγγράφου τούτου τής Φιλικής Εταιρείας καθίστατατ πρόδη
λος ή σημασία ήν άπέδιδε αυτη είς τόν στόλον τών τριών νήσων, δτ’ σ 
άπευθύνετο πρωτίστως κατ όναμασττκώς είς αύτάς, πεπεισμένη ούσα δττ 
δέν έπρόκεττο ό άπεσταλμένος της νά συναντήση δυσκολίας ή διστα
γμούς είς τήν τόοον σημαντικωτάτην άποστολήν του. Ατ τρεϊς νήσοτ 
ήσαν «πρόθυμοτ έκ φύσεως» κατ συνεπώς δέν θά άπητεϊτο έκ μέρους τοΰ 
Γαζή μεγάλη προσπάθεια δτά τήν έτοτμασίαν τοΰ στόλου των.

5. Ετς έπιστολήν τής Φιλικής πρός τόν έκ τών μελών της ένΣπέτσατς 
Γ. Πάνου, μεταξύ άλλων, έγράφετο: «...έλάβομεν γράμμα τής ένττ- 
μότητός σου γραμμένον άπό 5 ’ Ιουλίου 1818, κατ άμέτρως έχάρημεν, έ- 
παινέσαντές σε διά τόν ζήλον κατ προθυμίαν σου ύπέρ τοΰ κοτνοΰ κα-
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λοϋ... "Οθεν διόρισαν!ις και εις τάς τρεις Ν. 'Ύδρα, Σπέτσαις, Ψαρά,. 
Ε φόρους αύτής είς τό \ό έπαγρυπνώσιν είς τά κοινά συμφέροντα; κα- 
τεοτήσαμεν και τήν έντιμότητά σας μέλος αύτών...». 6

6. Ό  X. Περραιβός εύριοκόμενος έν "Υδρα κατά μήνα Δεκέμβριον 
τοΰ 1820 δι’ ύποθέεις τής Φιλικής καί τήν προετοιμασίαν τοΰ άγώνος, 
έγραφε πρός τήν Εφορείαν τών Φιλικών, δτι οί καπετάνιοι τών πλοίων 
«δέν προομένουν άλλο, παρά τήν ώραν εκείνην...» 7 (δηλαδή τήν ώραν 
τής έπαναστάσεως).

7. Ό  ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης διά τής έξ Ίσμαηλίου έπιστολής του 
προς τόν ’ Ιάκωβον Τομπάζην, εις "Υδραν έγραφε μετ«ξύ άλλων: «... τό 
μόνον δέ τό όποιον ζητεί άπό τήν εύγένειάν σας ή πατρις είναι νά άρ- 
ματώσητε δσο τό γρηγορώτερον δσα καράβια ημπορεσητε και να τά έχε
τε έτοιμα, ώστε μέ πρώτον πνεύμα νά κινώνται δι’ δπου ή άνάγκη τό 
απαιτήσει...». 8, 9

8. Τής ένάρξεως τού άγώνος έπικειμένης και τών ιθυνόντων τής Φι
λικής διαβλεπόντων τήν άνάγκην τοΰ στόλου διά τήν επιτυχή έκβασίν 
του, ήρξατο ή ’Αρχή νά συλλέγη εγγράφους ύποσχέσεις παρά τών ιδιο
κτητών τών πλοίων, δτι θέλουσι διαθέσει ταΰτα διά τούς σκοπούς τοΰ 
άγώνος.

Ούτως, μία έκ τών πλείστων τοιούτων έγγραφων ύποσχέσεων, γενο- 
μένη έν Κωνσταντινουπόλει, ύπό ήμερομηνίαν 14 Νοεμβρίου 1820, έ
γραφε μεταξύ άλλω ν : «... σας άφιερώνω τόν εαυτόν μου και τό καρά
βι μου, νά τό μεταχετρισβήτε κατά τήν θέλησίν σας οπότε καιρόν μέ ζη
τήσετε, ύπόσχομαι νά ήμαι έτοιμος, νά ύπακούω κάθε σας προοταγήν 
σωματικώς και χρηματικώς τό κατά δύναμτν, καί δέκα καλούς μαρινά- 
ρους ετοιμασμένους μέ δλα τους τά αναγκαία μέ ίδιά μου έξοδα...». 10. 
Παραλλήλως πρός τήν συλλογήν τών τοιούτοιν εγγράφων ύποσχέσεων, 
ή Φιλική Εταιρεία κατέστρωσε οχέδιον 11 καταστροφής τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει ναυλοχοΰντος τουρκικού στόλου έξ εφόδου, τό όποιον 
δμως μή έκτελεσβέν προεκάλεσε τήν σφοδράν 12 δυσαρέσκειαν τοΰ Α. 
Ύψηλάντου, δτις δυνάμει τοΰ άπό 12 ’Απριλίου 1820 πρωτοκόλλου, 13 
μεταξύ αύτοΰ και τών έκπροσώπων τής Φιλικής Εταιρείας Ίωάννου 
Μάνου και ’Εμμανουήλ Ξάνθου, είχε διορισΟή Γενικός ’Έ φορος αύτής.

9. Έπί τοΰ σχεδίου καταστροφής τοΰ τουρκικού στόλου εις Κωνσταν- 
τινούπολιν, οί έκεϊ έφοροι τής Φιλτκής, έγραφον, μεταξύ άλλων πρός 
τούς έν Όδησσώ φιλικούς: «Κρίνομεν πρός τούτοις εύλογον νά σας εί- 
πώμεν, δτι ό στόλος τοΰ βαρβάρου είναι τό συστατικώτερον τών δυνά- 
μεών του ώς πρός ήμας, διότι μ ’ αύτόν, ώς δέν σάς λανθάνει, μπορεί νά 
παραβάλη μέγιστα έμπόδια είς τήν έκτέλεσιν τών σκοπών μας. ’Έπει
τα μπορεί νά πλεύση διά τό ’Αρχιπέλαγος, άν δέν μπορέσ,η νά κατορθώ-
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ση τίποτε άλλο εδώ, κι’ έκεΐ, ούατ και άλλοίμονον είς τούς αδελφούς 
μας! λεηλατεί, κατακαίει, αφανίζει νήσους, παράλια και πλοία, παντα- 
χοϋ επιφέρει φθοράν και θάνατον, καί. προξενεί άπειρα: κακά είς το Γέ
νος. Διά ταΰτα είναι άναγκατότατον προ πάντων, ήτοι νά πυρποληθή ό 
στόλος, ή νά κυρτευθή παρ’ ήμών... άφαντζομένου κατά πρώτον τοΰ στό
λου και κυριευομένων τών οχυρωμάτων τής πόλεως, εύκολώτατα τότε 
οπειτα λαμβάνει τέλος αίσιον και χωρίς αιματοχυσίας μεγάλης...». 14

Αυτη ήτο ή άποψτς τών ύπευθύνων παραγόντων τής Φιλικής Εται
ρείας, ώς πρός τήν ίχύν και τάς δυνατότητας τοΰ τουρκικού στόλου. 
"Ισως, οί ύπεύθυνσι ούτοτ άνδρες παρακολουθοΰντες έκ τοΰ σύνεγγυς 
τά πράγματα νά είχον όρθήν άνττληψτν περί τούτου.

"Ομως, εναντίον πάσης δυνατής και λογικής έκττμήσεως τών πρα
γμάτων, τά γεγονότα τά όποία θά έκτυλίσσοντο ολίγον βραδύτερον έν- 
τός τών Έλληντκών θαλασσών άνέτρετραν τάς προβλέψετς των. Ατ έ· 
κτιμήσετς τών άνδρών τής Φιλικής, ώς προς τό πανίσχυρο ν τοΰ τουρ- 
κτκοΰ στόλου, μολονόττ άνταπεκρίνοντο είς τά πράγματα, έν τούτοις, 
εμελλον νά δταψευσθώστ, πρό τής άτρομήτου άποφάσεως τοΰ στόλου 
τών νήσων, νά άνττπαραταιχθή κατ’ αύτοΰ.

10. Ό  Γρηγόρτος Δτκαίος (Παπαφλέσσας) ένεργών τή έντολή τοΰ 
Α. Ύψηλάντου ετς Πελοπόννησον κατ τάς νήσους διά τήν δτοιργάνωστν 
κατ τήν προετοιμασίαν τοΰ άγώνος, είς τήν άπό 22 Φεβρουάριου 1821 
’Έκθεσίν του πρός τήν ’Εφορείαν τής Φιλτκής, γράφετ μεταξύ άλλων, 
δττ μετέβη ετς τάς νήσους "Υδρα κατ Σ πέτσας τάς οποίας «έκίνησα και 
προθύμους άπεκατέστησα». 15,16. Τοΰτο σημαίνετ δττ ό Παπαφλέσσας 
δέν συνήντησε έκ μέρους τών νήσων άνττδράσετς ώς πρός τήν συμμετο
χήν των ετς τόν άγώνα.

11. Κατά τόν Α. Ό ρλάνδον : «Πρό κατροΰ δντες μεμυημένοτ τά τής 
Φτλτκής Έτατρείας οτ πλεΐστοτ τών προκρίτων κατ πλοιάρχων τών Σπε
τσών, είχον έφοδτάσετ έξ  Εύρώπης τά πλοία των μέ κανόνια κατ πολε
μοφόδια άφθονα. Περτμένοντες δέ τήν εκρηξτν τής έπαναίοτάσεως...». 17

12. Κατά τόν I. Μελετόπουλον: «"Ηδη άπό τοΰ 1818 είχον μυη- 
θή... 18 οί επιφανέστεροι', άλλά συνάμα κατ οτ πλέον ένθουστώδεις κατ 
δραστήρτοτ ναυτικοί μας, ώς ό Ντκόλαος ’Αποστολής, 1 τακουμακης Του- 
μπάζης, ’Αναστάσιος Άνδροΰτσος, ’Αναγνώστης Μοναρχίδης, Δημήτρι- 
ος Μαμούνης, Ά νδρέας Χατζημανώλης, Γεώργτος Παντελής, Γκίκας 
Γκτώνης, ’Αντώνιος Κριεζής, Κωνσταντίνος Μεθενίτης, Φραγκίσκος Πα- 
παμανώλης, Γεώργτος Ποριώτης κατ λοτποτ ώς και ό Γεώργτος Πάνου, 
δσττς ύπήρξεν είς έκ τών άξιολογωτέρων 19 αποστόλων τής Εταιρείας.

Πάντες ούτοτ ώς κατ οτ άλλοτ ναυττκοί, οτ όποιοι έμυήθησαν ύπό τοΰ 
1818 δως τό 1821 — Ήλίας θερμησιώτης, ’Αντώνιος Οικονόμου, ’ Ιωάν
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νης Κριεζής, Γιώργης Χατζή Ίωάννου Σκανδάλης, Νικόλαος Νικολά- 
κης, Παναγιώτης Μπότασης, Χατζή Νικόλας Γκίκας κλπ. —  ήσαν είς 
συνεχή επαφήν μέ τόν έν Κωνσταντινουπόλει ούσιαοτικόν αρχηγόν τής 
Φιλικής διά τήν κυρίως Ε λλάδα Παναγιώτην Σέκερην άλλά και μέ 
αυτόν ακόμη τον Πατριάρχην Γρηγόραον Ε ',  οστας μάλιστα κάποτε, τήν 
«5ην άπό πρωίας» τής 20ης ’Οκτωβρίου 1820, προήδρευσεν ειδικής 
συσκέψεως, είς τήν οποίαν μετέσχον, κληΟέντες είς τό Πατρααρχεϊον έκ 
τής οικίας Π. Σέκερη, ό Χατζή Γιάννης Μέξης, ό Χατζή Δημητράκης 
Μαλοκίνης, ό Ήλίας θερμησιώτης και ό Γεώργιος Πάνου». 20, 21

13. Κατά τόν Δ. Σπ ανόν : «Πολλοί τών Ψαριανών έμυήθησαν έκ τών 
πρώτων είς τά τής Φιλικής Εταιρείας. ’Έφοροι δέ τούτων κατ’ άρχάς 
ήσαν ό Νικόλαος ’Αποστολής και ό Δημήτριος Μαμούνης. "Οτε δέ κα
τά τόν ’ Ιανουάριον τοΰ 1821 κατήλθεν ό Δημήτριος θέμελης είς Αί- 
γαΐον, μετέβη ες Ψαρά και κατήχησε και άλλους, συστήσας νέους εφό
ρους... έκ τών μεμυημένων πλοιάρχων εκείνοι, οϊτινες είχον τά πλοία 
των ναυλωμένα διά τήν Μαύρην θάλασσαν, άνέβαλλον τήν άναχώρη- 
σίν των, ϊναι μη έκραγείσης τής Έπαναστάσεως, αποκλεισθούν είς τούς 
ρωσικούς λιμένας... "Οταν έπληροφορήθησαν τά τής Έπαναστάσεως 
τοΰ Ύψηλάντου είς τήν Μολδοβλαχίαν, άνέγνωσαν τήν προκήρυξιν τού
του, τήν όπο'αν άναχωρών, άφησεν έμπιστευτικώς ό απόστολος τής Έ - 
τααρείας θέμελης κατά τήν συνεδρίασαν είς τό κατάστημα τής Δημογερο
ντίας και ήρχησαν άμέσως τάς προετοιμασίας...». 22,23

14. Κατά τόν Γ. Γερβίνον οί απόστολοι τής Φιλικής είς "Υδραν, ήδη 
κατά τό 1818 «εϋρισκον πλήθος μεμυημένων», 24 ενώ κατά τόν Δ. Κάκ- 
κανον, «... αί Σπέτσαα ήσαν ό πρώτος σταθμός τών αποστόλων τής Εται
ρείας πραν περάσουν είς τήν άπέναντι χερσόνησον» 85 — υπονοεί τήν 
Πελοπόννησον.

15. Έ κ τών ύφ’ ήμών καταμετρηθέντων μελών τής Φιλακής Έταα- 
ρείας, τών άναφερομένων είς τό Β ' Παράρτημα 25 τοΰ ονομαστικού κα
ταλόγου τοΰ I. Φαλήμονος, προκύπτει ότα έκ τών αύτάθα άναφερομένων 
692 φιλικών, οα καταγόμενοα έκ τών τριών νήσων άνήρχοντο είς 21, είς 
δέ τάς νήσους ταύτας έγένοντο 13 κατηχήσεις. 27

16. Έ κ  τών άνωτέρω έκτεθέντων δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι, ή Φιλα- 
κή Εταιρεία εύθύς ώς ήρξατο δρώσα εύρύτερον, έστρεψε τήν προσο
χήν της είς τάς τρεις νήσους, αί όποίαα διέθετον τό πλέον άπαραίτητον 
όπλον διά τήν διεξαγωγήν τού άγώνος. Διέθετον τό όργανωμένον και 
πολύπειρον εμπορικόν ναυτακόν, τό όποϊον διά τής έπα μακρόν άσκήσεως 
τοΰ θαλασσίου έμπορίου και τής άντητετωπίσεως τών θαλασοοπειρατών, 
κατέστη σχεδόν έμπορικοπολεμικόν διαθέτον κανόναα καα έμπειροπο- 
λέμους ναύτας. Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, είναι εύεξή-
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γητον τό ενδιαφέρον τής Φιλικής διά τήν κατήχησιν ναυτικών τών τριών 
νήσων, ώς και ή ύπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου έπισήμανσις28 τής 
άνάγκης νά άποκτήση29 ή Έπανάστασις, ώς τό πρώτον πολεμικόν δπλον, 
τό ναυτικόν τοΰτο.

Αυτη λοιπόν ύπήρξεν ή συνεργασία τής «μαίας τής έπαναστάσεως 
τοΰ 1821» μετά τών καραβοκυραίων και ναυμάχων τών νήσων, οι όποιοι, 
έχοντες βαθέως έρριζομένη,ν τήν άπάλυτον ιδέαν τοΰ ’Έθνους και τό μί
σος κατά τής Τουρκικής τυραννίας και ή όποία ιδέα— κατά τόν Φιλήμονα 
— ύπήρξεν ή «μήτηρ τής έπαναστάσεως», συνετέλεσαν περισσόετρον 
παντός άλλου εις τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Γένους. Έκ τής συζεύξεως λοι
πόν τής συνεργασίας τών δύο τούτων παραγόντων, τούτέστιν τής παρά τώ 
Έλληνικώ Λαψ ύφισταμένης έκπαιλαι 30 ιδέας τής άνεξαρτησίας και τής 
δημιουργησάσης τάς καταλλήλους ύποδομάς πρός πραγμάτωσιν τοΰ σκο- 
ποΰ τούτου Φιλικής Εταιρείας, άπέρρευσεν ως άγλαής καρπός ή ελευ
θερία τής Ελλάδος «έκ τών σπλάχνων τοΰ Ελληνισμού» 31 κατά τήν 
χαρακτηριστικήν έκφρασιν τοΰ Γ. Γερβίνου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΚΕΦΑΑΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. 'Ίδε Κ. 11 απαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 228.
2. Σ .τ .Σ . Τό «Κ» σημαίνει Κύριον.
■ο. Σ .Τ .Σ . ΙΙροφανώς υπονοεί το τελικώς ιμή εφαρμοσθέν σχέδιον καταστροφής τοΰ 

τουρκικοί στόλου είς την Κων/πολ ιν.
’ . ’Ίδε τό πλήρες κείμενον είς Π . Όμηρίδου, σε?.. II— V III καί είς Ίάκ. Τομπά- 

5>ν, σελ. 20— 2G.
ϊ·. Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έγγραφοι? τούτου είς I. Φιλήμονος, τόιμ. Λ, σελ. 

22C 227.

(>. Ί δ :  ; Α πλήρες κείμενον είζ Π . Όμηρίδου, σελ. II.
7. 'Ίδε το π-.',ρ;·; κείμενον τής έπιστολής Περραιβοΰ, άπό 15.12.1820, είς ’Αρχεΐον 

'Τδρας, τόμ. 1Σ Τ ’ , σελ. 70— 71 καί I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ .50— 51 καί 
G0— 64.

8. Ίδε Ίακ. Το;ιπάζη, σελ. 23, τό πλήρες κείμενον τής επιστολής.
9. Σχετική αλληλογραφία τοΰ I. Τομπάζη μετά επιφανών στελεχών τής Φιλικής, 

ιδε αυτόθι, σελ. 26— 31.
10. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τον υποσχετικοί τούτου είς I. Φιλήμονος, τόιμ. Α, σελ. 

204, σημ. στ, καί σελ. 205.

11. Ίδε τό σχέδιον καταστροφής τοΰ τουρκικού στόλου έν Κων/πόλει, τό ύπό τής 
Φιλικής καταστρωθέν, είς I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. Γ>9— 70.

12. ’Ίδε I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 89.
13. ’Ίδε I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 33.
14. ’Ίδε τό άπό 15 Νοεμβρίου 1820 έγγραφον τών ’Εφόρων τής Κων/πόλεως Κ.

Κουμπάρη, Σ. Μαύρου καί I. Μπαρμπή, είς I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 89, 
239— 241.

15. 'Ίδε τήν έν λόγφ ’Έκθεσιν τοΰ Παπαφλέσσα είς I. Φιλήμονος, τόμ. Α ' σελ. 
85— 86.

16. ΙΙερί τών μυηΟέντων είς τά τής Φιλικής είς τάς τρεις νήσους, &δε I. Φιλήμονος, 
τόμ. Α, σελ. 16— 17.

17. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 58 καί σημ. α-β.
18. Περί τών μυηθέντων είς τήν Φιλικήν 'Τδραιοσπετσιωτών, ’ίδε καί Α. Λιγνοΰ, 

τόμ. Β , σελ. 11— 12.
19. Σ .τ .Σ . Κατά τόν I. φιλήμονα ό Παναγιώτης Πάνου συγκαταλέγετε μεταξύ τών 

«υπσληπτικωτέρων ’Αδελφών τής Φιλικής». Προφανώς ό Φιλήμων όμιλεΐ περί 
τοΰ Γεωργίου Πάνου, άλλά έκ παραδρομής αναφέρει τό δνομα Παναγιώτης άντί 
Γεώργιος. ’Ίδε I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 209, σημ. β.

20. ’Ίδε I. Μελετοπούλου, σελ. 14— 16.
21. ’Ίδε έκτενέστερον, Ε. Πρωτοψάλτη, Ή  Φιλική Εταιρεία, σελ. 46, (εκδοσις τής 

’ Ακαδημίας ’Αθηνών, έτους 1964. Πανηγυρικόν Λει>κωμα έπί τή συμπληρώσει 
εκατόν πεντήκοντα έτών άπό τής ίδρύσεως τής Φιλικής).

22. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 53— 54.
23. Περί τής συσταθείσης Εφορείας τής Φιλικής Εταιρείας είς Ψαρά ύπό τό δνο-
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μα «εφορεία δήμου τών ’ Αχαιών», ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 99.
24. ’Ίδε Γ. Γερ-βίνου, τόμ, Α, σελ. 132.
25. “Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 205.
26. ,5Ίδε ονομαστικόν κατάλογον κατηχηθέντων είς τήν Φιλικήν, έν I. Φιλήμονι, τόμ. 

Α, σελ. 387— 416.
27. Περί τών είς τάς τρεις νήσους γενομένων μυήσεων είς τά τής Φιλικής, Γιδε Κ. 

Άλεξανδρή, σελ. 332.
28. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 204.
29. Τό πλήρες κείμενον τής πρός τάς τρεις νήσους προκηρύξεως τοΰ Α. 'Τψηλάντου, 

ϊδε είς Α. Λιγνού, τόμ. Β, σελ. 12— 15 καί I. Φιλήμσνος, τόμ. Α, σελ. 222, 
σημ. δ, καί 223— 226.

30. ’Ίδε Κ. IIαπαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 228.
31. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 36.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑΣΕΩ Σ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  Τ ε τ ά ρ τ η

1. Έ ν πρώτοις δέον νά σημειώσωμεν δτι ή ακριβής ήμερομηνία κη- 
ρύξεως τής έπαναστάσεως ύπό τών τριών νήσων, κεΐται ίσως έκτος 
τών αυστηρών πλαισίων τής προκειμένης μελέτης. Έν τούτοις δμως 
νομίζομεν δτι χάριν τής Ιστορικής άκρτβείας θά μας έπιτραπή ή προσπά
θεια διά τήν τοποθέτησιν τοΰ ζητήματος τούτου, τό όποιον ένδέχεται 
νά έχη σημασίαν δι’ ένα ιστορικόν έρευνητήν.

Πολλώ δέ μάλλον ή πρσσπάθτια αΰτη νομίζομεν δττ ένδείκνυται, 
δεδομένου δτι μεταξύ τών συγγραψάντων τήν ιστορίαν τής έπαναίοτά- 
σεως ύφίσταται ποιά τις διάστασις γνωμών, ούχι βεβαίως μεγάλη.

2. Οΰτω, κατά τόν Κ. Παπαρρηγόπουλον, «αί τρεις αύται νήσοτ έπα- 
νεστάτησαν κατά τάς πρώτας τοΰ ’Απριλίου μηνός 1821 ήμέρας. 01 πρό
κριτοι τής "Υδρας διστάοαντες έπτ μικρόν ήναγκάσθησαν νά παρακολου- 
θήιοωσι τό κοινόν παράδετγμα ύπό στάσεως τοΰ λαοΰ ήν ύπεκίνησε δευ- 
τερεύων1 τις άλλά τολμηρός πλοίαρχος, ό ’Αντώνιος Οικονόμου, δστις 
καθαιρέσας τή 30 Μαρτίου τόν τότε διοικητήν Νικόλαον Κοκοβίλαν και 
καταπλήξας τούς προεοτώτας, άνεγνωρίιοθη ύπ’ αύτοΰ τήν έπιοΰσαν 
ώς διοικητής... ό νέος διοικητής προεκήρυξε τότε τήν έπανάστασιν, J6 
’Απριλίου...»2.

3. Κατά τόν Ίωάννην Κολοκοτρώνην «είς τάς νήσους περΐ τά τέλη 
Μαρτίου πρώτοι οι Σπετσιώτατ ύψωσαν τήν σημαίαν τήν έπαναστάσεως· 
έπομένως οι Υδραίοι και Ψαριανοί...»3.

4. Κατά τόν Σ . Τρικούπη: κατόπιν τών Σπετσών ύψωσαν τήν επα
ναστατικήν σημαίαν τά Ψαρά κοινή γνώμη αύτών τών κατοίκων... Ή  
"Υδρα ύψωσεν ή τελευταία τήν έπαναστατικήν σημαίαν ύπό περιστά
σεις άξιοσημειώτους, κινηθέντος τοΰ λαοΰ παρά γνώμην τών προκτί- 
των... Τήν 27 Μαρτίου ό Οίκονόμου έξήγειρε τόν λαόν είς έπανάστα- 
σιν και όρμήοας ούτος είς τούς δρόμους έφώναζε «στ’ αρματα στ’ άρ
ματα». «Τήν 31 Μαρτίου ένομιμοποιήθη δι’ έπισήμου πράξεως ή πληρε- 
ξουσιότης, ήν ήρπασε ό Οικονόμος... τήν 15 ’Απριλίου, συνήχθησαν οι 
πρόκριτοι και ό λαός είς τήν έκκλησίαν, έψάλει παράκλησις καί δοξο
λογία ύπέρ τοΰ άρξαμένου έθνικοΰ άγώνος, και ύψώθη κατά πρώτην
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φοράν ή σημαία τής ελευθερίας έν μεγάλη πομπή ύπό τόν κανονιοβο
λισμόν τών έν τώ λιμένι πλοίων»4.

5. Κατά τόν Α. Λιγνόν: «τήν 15 ’Απριλίου, δτε ό στόλος τής "Υδρας 
ήτο έτοιμος πρός έκπλουν, ό Οικονόμος και οί πρόκριτοι μετά τοϋ λαοΰ... 
συνήλθον είς τόν ναόν τοΰ μοναστηριού τής Παναγίας.... παρεκάλεσαν 
τό θειον νά εύλογήση τά δπλα των... Έξεφώνηία'ε δέ τόν κατάλλη
λον πρός τήν περίστασιν λόγον ό έν "Υδρα τυγχάνων τότε Νεόφυτος 
Βόμβας...» 5,6.

Κατ’ αύτόν ή έπανάοτασις έξερράγει είς Σπέτσας τήν 2 ’Απριλίου 
και εις τά Ψαρά τήν 10 τοΰ ίδιου μηνός7.

6. Κατά τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, «ή Σπέτζαις έπρωτοσηκώθηκε, 
έστειλαν είς τήν "Υδραν, και οί Υδραίοι δέν ήσαν ακόμη σηκωμένοι... 8», 
τά δέ Ψαρά «έκίνησαν αύτοΟελήτως». Ούτος μεταξύ τών ονομάτων, τά 
όποία έξήγειρον τόν λαόν τής "Υδρας δέν αναφέρει και τόν Α. Οι
κονόμου.

7. Ό  Δ. Κόκκινος άναφερόμενος εις τήν έξέγερσιν τών τριών νή
σων γράφει: «Συγκινητική, και διά τόν άπλοΰν τρόπον και διά τήν τα
χύτητα πού έγινε και διά τήν γεωγραφικήν θέριν τής νήσου, ήτο ή κή- 
ρυξις τής έπαναστάσεως εις τά Ψαρά. Και άν ό αγών δέν είχεν άρι- 
θμήσει είς τήν πρώτην γραμμήν τών ήρώων τής έποποϊί'ας του τόσους 
γενναίως Ψαριανούς, και μόνη ή έξόρμησις τών Ψαρών είς τήν έπα- 
■νάοτασιν άπό τάς πρώτας ημέρας πού έγνώσβη εκεί τό κίνημα είναι 
πραξις ήρωϊκη. Τί είναι τά Ψαρά είς τόν χάρτην τής Έπαναστάσεως; 
"Ενας τολμηρός ακροβολιστής, άποτελών τήν προφυλακήν τοΰ έλληνι- 
κοΰ άγώνος είς τήν θάλασσαν. Αί Σπέτσαι μόλις κατ’ έκείνας τάς ήμέ- 
ρας εϊχον κηρύξει τήν έπανάστασιν και εΐχον στείλει τά πρώτα πλοία 
των είς τήν Πελοπόννησον, ή δέ "Υδρα έσίωποΰσεν ακόμη»9.

Συνεχίζων δέ ούτος έν άναφορα πρός τήν παρατηρηθεϊσαν καθυ- 
στέρησιν τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως έν "Υδρα γράφει10: « Ά λ λ ’ 
άν οί πρόκριτοι τής νήιαου ήτο φυσικόν... νά θέλουν νά σταθμίσουν ΐά 
πράγματα πριν ή κινηθσΰν εις τόν άγώνα τής δλης πατρίδος, ή καρδιά 
δμως τής "Υδρας δέν εϊχεν όλιγώτερον φλογερόν πόθον διά τήν έλευ- 
θερίαν άπό τόν έκδηλωθέντα ήδη είς τήν Πελοπόννησον, είς τήν ’Ανα
τολικήν Ελλάδαν, εις τάς Σπέτσας. Και καρδιά τής "Υδρας ήτο ό λαός 
της. Τόν έπαναστατικόν παλμόν τής θερμής αύτής καρδιάς του έδωσεν 
ό πλοίαρχος ’Αντώνιος Οικονόμου η , 12, 13. Αύτός επαναστάτησε τήν 
"Υδραν διά πραξικοπήματος».

8. Κατά τόν Κ. Άλεξανδρή, πρώτη έξηγέρ0η ή νήσος τών Σπετσών, 
κατά τήν 26ην Μαρτίου, ήκολούθησαν τά Ψαρά και έν συνεχεία ή "Υδρα 
διά πραξικοπήματος τοΰ ’Αντωνίου Οικονόμου 14. Ούτος δέ προσθέτει
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δτι, «εις τάς Σπέτοας μάλιστα, τά πράγματα έξετλήχθησαν ραγδαιότε- 
ρον πρός τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως, κυρίως λόγω τής πύρινης 
εύγλωττίας και τής πετσττκότητος τοΰ Γρηγορίου Δικαίου Παπα
φλέσσα»15.

9. Επίσης κατά τόν Γ. Γερβίνον, πρώτον έπαναστάτησαν αί Σπέτσαι, 
ήκολούθησαν «οι δημοκρατούμενοι Ψαριανοί» και κατόπιν ό λαός τής 
'Ύδρας (27 Μαρτίου) ύπακινηθείς ύπό τοΰ Οικονόμου, προσχωρησάν- 
των τελικώς και τών προκρίτων είς τήν έπανάστασίν, τήν 15 ’Απρι
λίου16, 17.

10. Έπί τοΰ χρόνου τής έκρήξεως τής έπαναστάσεως είς τάς τρεις 
νήσους ό Α. Ό ρλάνδος γράφει δτι, «πρώτον πάλιν οι Σπετσιώται ύψω
σαν κατά θάλασσαν τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως»18 και δτι «οι Σπε- 
τσιώται, μετά τήν κατά Ναυπλίου και Μονεμβασίας άποστολήν τών πλοί
ων των, έθεώρησαν έκ τών πρωτίστων καθηκόντων των νά προτρέψωσι 
εις έπανάστασίν και τάς άλλας δύο ναυτικός νήσους 'Ύδραν και Ψαρά. 
Και είς μέν τήν 'Ύδραν άπέστετλαν τριμελή πρεσβείαν119, 20, έκ τών... 
είς δέ τά Ψαρά τόν Γκίκαν Τσοΰπα... τήν 10 ’Απριλίου 1821, ήμέραν 
τής εορτής τοΰ Πάσχα... οί φτλοπάτρτδες Ψαριανοί... και προετοιμασμένοι 
είς έπανάστασίν δντες, ύψωσαν άμέσως και αύτοι τήν σημαίαν τής έλευ- 
Όερίας κατά τήν 10 ’Απριλίου 1821, ένθουσιώντος δλου τοΰ λαοΰ»21.

11. Ό  Α. Μιαούλης γράφει: «Είς τήν 'Ύδραν άνήκε νά δώση πρώτη 
ιό  παράδειγμα τοΰτο μ’ δλον δτι ό λαός της έκινήθη είς έπανάστασίν 
συνεργεία τοΰ συμπολίτου των Γκίκα θ. Γι:...α, έχοντας σύμφρονας καί 
συμβοηθσύς τόν πλοίαρχον ’Αντώνιον Οικονόμου καί Π. Μαρκέζην... 
Συγχρόνως22 μέ τήν έπανάστασίν τοΰ λαοΰ τής 'Ύδρας έπαναστάτησε 
καί ό λαός τής νήσου Πετίοών συνατνέσετ τών προυχόντων αύτής καί 
πλοιάρχων και οΰτω πρώτη ή νήσος Πετσών άνύψωσε τής έλευθερίας 
τό σύμβολον, άποστείλασα πολεμικώς ώς δεκαπέντε πλοία είς τά πλη- 
σιέστερα τοΰ έχθροΰ παράλια... Ή  νήσος Ψαρά προΰψωσε τήν 11 ’Α
πριλίου τήν Ελληνικήν σημαίαν, άποστείλαοα έξωθεν τής Σμύρνης 
ίεπτά έκ τών ώπλισμένων πλοίων της πρός βοήθειαν τών πρός τά πα
ράλια εκείνα καιοικούντων χριστιανών ομογενών...».

’Αναφερόμενος δ’ ουτος είς τούς άρχικούς δισταγμούς τών πρου
χόντων τής 'Ύδρας γράφει: «Μετ’ ολίγον διασκεφθένιες ώριμότερον οί 
προύχοντες τής 'Ύδρας άνύψωσαν τήν Κυριακήν τής 17 Άπρτλτου μετ’ 
έκκληοτασττκής τελετής τής έλευθερίας τήν σημαίαν καί άπέστετλαν 
πλοία ετς άποκλεισμόν τών φρουρίων τής Μονεμβασίας, Ναυπλίου καί 
'Κορίνθου...»23, 24.

12. 'Ο Σ. Μελάς σημειώνετ σχεττκώς δττ, μετά τήν έπανάσταστν έν 'Ύ
δρα τοΰ ’Αντωνίου Οτκονόμου τής 27 Μαρτίου «οτ έπαναστατημένοτ στό
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λοι άπό τις Σπέτσες και τά Ψαρά φουντάρησαν ένα πρωί άντίκρυ άπό 
τήν "Υδρα, οτήν περιβόλα· κ’ αί καπετανέοι τους οτείλαν στους προε
στούς και τούς ξόρκιζαν νά βγάλουν τά καράβια τους κι’ αύτοί, νά ενω
θούν, νά μποΰν μέ τά σωστά τους στον άγώνα... Οί κοτζαμπάσηδες, αφή
νοντας γιά τήν ώρα κατά μέρος τό προσωπικό ζήτημα μέ τόν Οικονό
μου αποφάσισαν νά κηρύξουν επίσημα1 τήν Επανάσταση... ~Ηταν Πα
ρασκευή τής Διακαινησίμου, δεκαπέντε τοΰ ’Απρίλη...»25.

13. Κατά τόν ακαδημαϊκόν Κ. Άμαντον, «δταν ήρχισεν ή Έπανά- 
στασις τοΰ 1821, οί Ψαριανοί έσπευσαν έκ τών πρώτων νά ύψώσουν τήν 
Ελληνικήν σημαίαν, είχαν πεποίθησιν είς τάς δυνάμεις των, είς τούς 
ναυτικούς αρχηγούς των, όπως ήτο -ό ’Αποστολής και άλλοι... ’Επίσης 
ώχύρωσαν τό νησί, ώστε νά μή φοβούνται πολύ τούς Τούρκους. Τώρα 
δύνανται πλέον νά περιθάλπουν και πρόσφυγας και ή περίθ'αλψις αύ- 
τή άπέβη πολύ τιμητική δτά τούς Ψαριανούς»26.

14. Ό  Κ. Μένδελσων, άναφερόμενος είς τήν συμμετοχήν τών νήσων, 
γράφει: «Καίτοι τά Ψαρά κείμενα εγγύς τής ’Ασιατικής ακτής, ήταν τά 
μάλΐιοτα εκτεθειμένα είς τουρκικήν προσβολήν, ούχ ήττον όμοφώνως 
έξεδήλουν οί ζωηροί καί νοήμονες κάτοικοι τής νήσου τήν διάθεσιν αύ
τών δπως συμμετάσχωσι τοΰ άγώνος... Κατά τόν Μάρτιον ήδη, άμα άκου- 
σθείσης τής έξεγέρσεως τοΰ Ύψηλάντου είχον άπόφασιν οί Ψαριανοί 
νά έπαναστώσιν... Τήν 23 ’Απριλίου ήμέραν τοΰ Πάσχα, έφάνη πρό τής 
νήσου σπετσιωτικόν πλοϊον φέρον τήν σημαίαν τής έλευθερίας καί άγ- 
γέλλον δτι αί Σπέτσαι επαναστάτησαν. Ό  λαός συνήλθε πάραυτα έν 
τώ καταστήματι τοΰ κοινοΰ συμβουλίου, έσχισε τήν τουρκικήν σημαίαν, 
κατέστρεψε τά εμβλήματα τής αύτακρατορικής κυβερνήσεως, καί άπεφά- 
οτσε νά μιμηθή τό παράδειγμα τών Σπετσιωτών...» 27.

Άναφερόμενος δ’ ούτος είς τήν έπανάστασιν τών Σπετσών παρα
τηρεί δτι τή εντολή τοΰ Παπαφλέσσα, ό λοχαγός Γ. Πάνος είχε έργα- 
σθη μεταξύ τών έν Σπέτσαις συμπολιτών του καί είς τάς άρχάς Απρι
λίου «...έγένετο έπί τής νήσου συνέλευσις, έν ή άπεφασίσθη νά βοηθη- 
θώσιν ίσχυρώς οί Πελοποννήσιοι. Ή  σημαία τής έλευθερίας άνεπετά- 
σθη... έξωπλίσθησαν δέ καί έπληρώθησαν πεντήκοντα δύο πλοία διά τόν 
ίερόν άγώνα. Μία τών πρώτων έπλευσεν ή άμαζών Μπουμπουλίνα είς 
τόν άργολικόν κόλπον, καί απέκλεισε τό Ναύπλιον· άλλα δέ σπετσιω- 
τικά πλοία άπέκλειον τήν Μονεμβασίαν, περιέπλεον τήν πελοποννησια- 
κήν ακτήν.... ένώ άλλα έπίσης έφερον άνά τό Αίγαΐον τό άγγελμα τής 
έλευθερίας και τό εγερτήριον είς έπανάστασιν κήρυγμα»28.

Τέλος, ώς πρός τούς δισταγμούς τών προκρίτων τής "Υδρας, διά τήν 
άμεσον προοχώρησιν τής νήσου είς τήν έπανάστασιν, γεγονός τό όποιον 
σημειοΰτατ ύφ ’ δλων τών συγγραφέων καί τό οποίον είναι ίστορικώς ά-
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ποδεδετγμένον, ό Μένδελσων γράφει: δτι καί οί δισταγμοί ούτοτ τών 
προκρίτων ήρθίησαν τήν 28ην Απριλίου «και ενώπιον τοΰ κοινοΰ έχθροΰ 
καί τοΰ πατριωτικοΰ καθήκοντος συνδτηλλάγησαν ό ενδοιασμός καί ή. 
άνυπομσνησία, ή πτωιχεία καί ό πλούτος, οι πρόκριτοι καί ό λαός»29.

15. Πρός τήν ύπό τοΰ Μένδελσων έκτειθεμένην σειράν τής συμμετο
χής τών νήσων είς τήν έπανάστασίν συμπίπτουν καί τά ύπό τοΰ Δ. Σπα
νού γραφόμενα: «Τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα εφθασεν έκ Σπετσών εις Ψα
ρά ό πλοίαρχος Γκίκας Τσούπας μέ τό πλοΐον του εχων ύψωμένην τήν 
σημαίαν τής Έλευθερίας... Συναθροισθετς ό λαός είς τό κατάστημα τής 
Δημογεροντίας κατεβίβασε τήν τουρκικήν σημαίαν, κατεξέσχισε αύτήν 
και κατέστρεψε τά οθωμανικά σύμβολα... Άπέστετλαν δέ άμέσως ταχύ- 
πλουν είς "Υδραν καί Σπέτσας διά νά άναγγείλουν τήν άπόφασίν των 
καί ή'ρχτσαν νά σκέπτωνται διά τήν όχύρωσίν τής νήσου... Μετ’ όλίγας 
ήμέρας έαιανήλθε τό ταχύπλουν, τό όποιον εψερε ειδήσεις, δτι καί οί 
Υδραίοι είναι καθ’ δλα σύμφωνοι είς τόν ύπέρ τής ανεξαρτησίας τοΰ ’Έ θ
νους άγώνα, άλλ’ δτι προέχει ή τακτοποίησις ώρισμένων τοπικών ζητη
μάτων...»30.

16. Κατά τόν καθηγητήν Α. Δασκαλάκη, «αί Σπέτσαι, ευρισκόμε
νοι έγγύτατα τών ακτών τής Πελοποννήσου, παρηκολούθουν μετ’ ά- 
συγκρατήτου ενθουσιασμού, τούς πρώτους έκεΐ θριάμβους τής έπανα
στάσεως, έρρίφθησαν είς τόν άγώνα τήν 2 - 3  ’Απριλίου... είς τά Ψαρά 
ή έπανάστασις έκηρύχθη τήν 10 ’Απριλίου...»81.

Άναφερόμενος δέ είς τήν έν "Υδρα έκραγεϊσαν έπανάστασίν γρά
φει : «...τήν νύκτα τής 27 Μαρτίου ό φλογερός πατριώτης πλοίαρχος καί 
Έτατρτστής ’Αντώντος Οικονόμου παρέσυρε τόν λαόν, κατέλαβε τά 
πλοία έξ έφόδου καί άνεκηρύχθη άρχηγός τής "Υδρας. Παρήλθε δμως 
αρκετός χρόνος, άφ ’ ενός μέν ί'να λά6η ετς χεϊρας του άπάσας τάς έξου- 
σίας, άφ ’ ετέρου δέ ί'να συμπληρωθούν αί άπαιτούμενατ πσλεμτκατ προ- 
παρασκευατ τοΰ στόλου. Οΰτως ή έπανάστασις έκηρύχθη είς τήν "Υ
δραν έπτσήμως τήν 15 ’Απρτλίου, μέ τήν συμμετοχήν τών προκρίτων καί 
σύμπαντος τοΰ λαοΰ»32.

17. Ό  Ε. Κυρτακίδης γράφ ει33: «Καθ’ ήν ήμέραν ό Πατρών Γερμα
νός άπέδτδε τήν πρός τούς προξένους δήλωσιν34... έν Σπέτσατς τά πλοία 
έση μ αι οστ ολ ίσθησα ν διά τών έλληνικών σημαιών. Οτ Ψαρτανοτ οϊτινες 
ήμέρας ττνάς πρότερον ύπό τόν Ντκ. ’Αποστολίδην πέμψαντες έξ πλοία 
ετς Σμύρνην παρεμπόδτσαν τήν μετάβαστν τρτσχτλίων Τούρκων στραττω- 
τών ες Πελοπόννησον, προθύμως έπραξαν τό αύτό, άφοΰ άλλως τε ή 
Σπετστώττς καί γενναία Μπουμπουλίνα έπολτόρκει μετά πλοίων τόν 
Κορινθιακόν κόλπον τέλος Σπετστωττκά πλοία, έμφαντσθέντα πρό τής 
"Υδρας έδωκαν πέρας είς συζητήσεις καί έριδας περί τοΰ τρόπου τής.
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•συμμετοχής τής νήιοου είς τόν άγώνα, οΰτω δέ τήν 15 ’Απριλίου αί τρεις 
νήσοι άνήγγειλαν ες τούς έν Πελοποννήσω δτι όριστικώς κατέρχονται 
είς τήν πάλην».

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων κατά Κυριακίδην, συνάγεται δτι τήν 
26 Μαρτίου, συγχρόνως μέ τήν έπίδοσιν, τών επισκόπων και αρχόντων, 
τής πρός τούς προξένους τών ξένων Δυνάμεων δηλώσεως, αί Σπέτσαι 
έκήρυξαν έπισήμως τήν έπανάστασιν, μετασχόντες είς τήν κατά τήν 
προηγουμένην ήμέραν κήρυξιν τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έπισή
μως. Ενταύθα σημειοΰμεν έν παρσδω, δτι κατ’ έσχάτως έκφρασθεϊσαν ά- 
ποψιν 35, «ή 23η Μαρτίου τού 1821 κατά τήν ιστορικήν αλήθειαν είναι ή 
γνησία τής ένάρξεως τής Έπαναστάσεως τοΰ ’21 χρονολογία».

Συμφώνως δέ πρός τά ύπό τοΰ Κυριακίδου γραφόμενα, τά Ψαρά 
πριν ή έπισήμως κηρυχθή ή έπανάστασις είς τήν νήσον, προέβησαν είς 
κατ’ ούοίαν επαναστατικήν πραξιν διά τής αποστολής είς Σμύρνην 
πλοίων των «ήμέρας τινάς πρότερον ύπό τόν Νικόλαον Άποσυολίδην» 
πρός παρεμπόδισιν τής διακινήσεως τουρκικών στρατευμάτων είς τήν 
Πελοπόννησον.

18. Κατά τόν Γ. Φίνλεϋ36: «Πρώτο άπό τά νησιά πού διεκήρυξε τήν 
•άνεξαρτησία του σαν μέλος τής Ελληνικής Πολιτείας, ήταν οι Σ π έ
τσες, πού άρκετοι άπό τούς προεστούς της ήταν μέλη τής Εταιρείας... 
Τά Ψαρά ακολούθησαν τό παράδειγμα τών Σπετσών, άλλά προσχώρη
σαν στήν έπανάσταση μέ λίγη καθυστέρηση, στις 23 ’Απριλίου... Έ νώ οί 
Σπετσιώτες και οί Ψαριανοί διεξήγαγον τόν άγώνα γιά τήν έλευθερία, 
οί προεστοί τής "Υδρας άντιδροΰσαν άκόμη στή λαχτάρα τοΰ λαοΰ νά 
προσχωρήσει στήν έπανάσταση».

19. Πριν ή προχωρήσομε περαιτέρω είς τήν έρευναν τοΰ θέματός μας, 
περί τοΰ ποία τών τριών νήσων προηγήθη είς τήν κήρυξιν τής έπανα
στάσεως, κρίνομεν άναγκαϊον νά έξετάσωμεν έν τάχει τά ύπό τοΰ Φω- 
τάκου γραφόμενα περί τούτου. Ούτος γράφει: Ό  άρχιερεύς τοΰ "Ελους 
’Άνθιμος «άκροΰ εύλόγηιαε τά άρματα τής Μονεμβασίας37 άνεχώρησεν 
έκείθεν και ήλθεν είς Βέρβαιναν. Ά π ό έκεϊ μέτά τήν μάχην τοΰ Λε6ι- 
δίου38... άνεχώρησε και έπήγεν ά π ό  τ ά ς  Σ π έ τ σ α ς  ε ί ς  "Υ
δ ρ α ν  δ ι ά  κ ί ν η σ η  έ κ ε ϊ  τ ή ν  έ π α ν ά σ τ α σ ι ν  (ή 
ύπογράμμισις ίδική μας). Ή  "Υδρα πάντοτε έδέχετο τούς αποστόλους, 
οί όποιοι έπερνοΰσαν άπό έκεϊ διά τήν Πελοπόννησον και δι’ άλλα μέρη, 
και έκατηχείτα άπό αύτάς και έδείκνυε προθυμίαν διά τήν έπανάιατα- 
σιν...»39. Ή  έν "Υδρα δέ ύφισταμένη δυστοκία μεταξύ τών στρωμάτων 
τών οίκοκυραίων, ώς πρός τήν συμμετοχήν είς τήν έπανάστασιν, έκάμ- 
φθη τελικώς πρό τής σθενερδς επιμονής τοΰ Αντωνίου Οκονόμου — δ- 
στις, κατά Φωτάκον — έτυχε τής βοήθειας τοΰ έκεϊ άφιχθέντος άρχιε-
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ρέως τοΰ "Ελους ’Ανθίμου, έπιτευχθέντος τελικώς τοΰ σκοποΰ τής συμ- 
φιλιώσεως μεταξύ λαοΰ και οίκοκυρ «ίων, ουμφιλίωσις ή όποία ώδήγη- 
οεν είς τήν διακήρυξιν «δτι άφιερώνουν τά πλούτη των, τά καράβια 
των, καΐ τήν ιδίαν των ζωήν ύπέρ τής ελευθερίας τής πτρίδος... Τήν 15 
’Απριλίου, άφοΰ έψάλη δοξολογία, ύψώθη ή Ελληνική σημαία είς τήν 
"Υδραν και ή νήσος αυτη £νωσε τό πνεΰμα της μέ τό πνεύμα1 δλου τοΰ 
’Έ θνους»40.

20. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων —  κατά Φωτάκον — ανακύπτουν  
καθ’ ημάς τά κάτωθι ερωτήματα: Πρώτον, άνακύπτει τό ερώτημα, κατά 
πόσον αί Σπέτσαι και ή "Υδρα1 έπανεστάτησαν αύτοβούλως ή είς τήν 
ύπ’ αύτών ληφθεϊσαν άπόφασιν διά νά επαναστατήσουν ύπέστησαν τόν 
έπηρεασμόν τοΰ έκεΐ άφιχθέντος Άρχιερέως τοΰ "Ελους ’Ανθίμου, ό 
όποιος —  κατά Φωτάκον — μετέβη είς τάς νήσους «διά νά κίνηση έκεΐ 
τήν έπανάστασίν», άφοΰ έν τώ μεταξύ έλαβε χώραν ή μάχη τοΰ Λεβιδίου.

Κατά τήν ήμετέραν άποψιν αί νήσοι έπανεστάτησαν άνευ τοΰ έπη- 
ρεασμοΰ και τής ύποκινήσεως τοΰ ’Ανθίμου, δεδομένου δτι ούτος δέν είχε 
τόν διαθέσηιον χρόνον ϊνα άσκηση οίονδήποτε έπηρεασμόν πρός τήν κα- 
τεύθυνσιν ταύτην. Τόν ισχυρισμόν μας δέ τοΰτον στηρίζομεν είς τά ύπό 
τοΰ Φωτάκου γραφόμενα. Έπαναλαμβάνομεν δέ δτι —  κατά Φωτάκον — 
ό ’Άνθιμος άνεχώρησε έκ Βερβαίνης μετά τήν μάχην τοΰ Λεβιδίου, δη
λαδή μετά τήν 14 Απριλίου.

Συνεπώς, περαιτέρω έρωτάταί: Ποιος ό άκριβής χρόνος άναχωρή- 
σεως τοΰ Ανθίμου; Τό ερώτημα δέ τοΰτο, ενέχει καθ’ ημάς σημασίαν' 
διότι δέν νομίζομεν εοτω και άν ό ’Άνθιμος άνεχώρησε τήν έπομένην 
τής μάχης τοΰ Λεβιδίου, δηλ. τήν 15 Απριλίου, ήτο δυνατόν νά μεταβή 
είς Σπέτσας και έκεϊθεν είς "Υδραν «διά νά κίνηση τήν έπανάστασίν». 
Δέν ύφίστανται άρα χρονικά περιθώρια διά μίαν ένέργειαν τοΰ Ανθί
μου τοσαύτης μάλιστα σπουδαιότητος. Πέραν δλων αύτών εϊναι γενικώς 
αποδεκτόν δτι αί Σπέτσαι έπανεστάτησαν πρό τής έκεΐ άφίξεως τοΰ Α ν 
θίμου (ή συντομοτέρα ήμερομινία, κατά τά ύπό τοΰ Φωτάκου γραφόμε
να, δέν δύναται νά είναι πρός τής 15 Απριλίου), ή δέ "Υδρα — κατ’ 
αύτόν — έπανεστάτησε τήν 15 Απριλίου41. "Ωστε λοιπόν, καταλήγο- 
μεν είς τό συμπέρασμα, δτι τά περί «κινήσεως» τής έπαναστάσεως εις 
τάς Σπέτοας και "Υδραν, ύπό τοΰ Ανθίμου, δέν δυνάμεθα νά τά άπο- 
δεχθώμεν, έκτος έάν ό Φωτάκος διά τοΰ δρουί «κ ί ν η σ ι ς» έννοεϊ τήν 
όργάνωσιν, τήν κατεύθυνσιν ή τόν τρόπον δράσεως. Τό γεγονός δέ δτι 
ό έπίσκοπος "Ελους ’Άνθιμος δέν μετέβη είς τάς νήσους νά «κίνηση» 
τήν έπανάστασίν προκύπτει και έκ τής έπιστολής δι’ ής οί Πελοποννή- 
σιοι έφωδίασαν τοΰτον και φέρουσαν ήμερομηνίαν 8 Απριλίου 1821.

Σχετικώς δέ ό Α. Ό ρλάνδος γράφει δτι έκραγείσης τής Έπαναστά'



σεως έν Σπέτσαις, τήν 2 Απριλίου 1821, αύτη ένεποίησε χαράν άνά τό 
πανελλήνιον και «οί μέν Πρόκριτοι τής Πελοποννήοου θέλοντες νά δη- 
λώσωσι τήν χαράν των ταύτην ού μόνον έγγράφως, άλλά και διά ζώ- 
σης, άπέστειλαν είς Σπέισας τόν Επίσκοπον "Ελους ’Άνθιμον, κομίζον- 
τα τήν έξής έπιστολήν αύτών τής 8 Απριλίου 1821»42.

21. Ή  άποψίς μας αΰιη ένισχύεται καί έκ τών κάτωθι σημειου- 
μένων ύπό τοΰ Λ. Λιγνού εις τό Άρχεΐον "Υδρας, ώς και είς τά άνα- 
φερόμενα στοιχεία τού αύτοΰ Αρχείου έπί τού ίδίου θέματος.

Οΰτω, λοιπόν, ό Α. Λιγνός γράφει σχετικώς: «Περί τής ημέρας καθ’ 
ήν έπανεστάτησεν ή "Υδρα κρατεί άρκετή διαφωνία. Τά πράγματα έλα- 
βον χώραν ώς έξή ς : Ή  έπανάστασις έκηρύχθη έν "Υδρα ύπό τοΰ λαοΰ 
τήν 27ην Μαρτίου κατ ό άσκών τήν τουρκικήν έξουσίαν Νικόλαος Κοκο
βίλας καθηρέθη, άνέλαβε δέ τήν διοίκησιν ό άρχηγός τών έπαναστατών 
Αντώνιος Οικονόμος· τήν 31 Μαρτίου άνεγνώρισαν αύτόν και οι πρό
κριτοι, και έδωκαν αύτώ έξουσίαν νά θέοη εις κίνησιν, κατά τήν ανάγκην, 
τάς άπαιτουμένας ναυτικάς και πεζτκάς δυνάμεις, άναλαμβάνοντες αύ- 
τοι και τήν δαπάνην τής έκστρατείας και τήν φροντίδα τής παρασκευής 
αύτής· τήν 15 δέ Απριλίου, άφοΰ έγιναν αί δέουσατ παρασκευαί, έκη
ρύχθη ή έπανάστασις και έπισήμως ύπό πάντων. "Οτι οί πρόκριτοτ άτιέ- 
κρουον τήν έπανάστασιν ή έδίσταζον νά άποδυθώστν είς αύτήν ένώ αΰ
τη είχεν ήδη άλλαχοΰ κηρυχθή, δέν είναι άληθές43, ώς άποδεικνύεται 
έκ τών συνεννοήσεων μετά τών έν Πελσποννήσω προκρίτων και έκ τών 
παρασκευών είς τάς οποίας προέβαινον άπλώς έν τή χαρακτηριζούση 
αύτούς ουνέσει έκρινον άπάναγκες νά παρασκευασθώστ πρώτον έπαρ- 
κώς και εϊτα νά κηρύξωσιν αύτήν»44.

22. Οϋτω πως έξελιχθέντων τών γεγονότων έν 'Υδρα, ό καταλαβών 
τήν έξουσίαν έν τή νήσω Αντώνιος Οικονόμου, προβαίνει είς τήν έκ- 
δοσιν Πρσκηρύξεως45 πρός τόν λαόν τής νήσου — άνευ χρονολογίας — 
έν ή, μεταξύ άλλων έγραφε: «...ήλθεν αδελφοί, ο καιρός να δετξωμεν 
πόσην δύναμιν έχει ό ζήλος τής πίστεως και ή άγάπη τής πατρίδας... 
"Ολοι οί γενναίοι Πελοποννήσιοι λαβόντες τά δπλα έκλεισαν τά θηρία 
μέσα είς τά άγρια κάστρα... οι άνδρεϊοι συνάδελφοι Σπετζιώται ύψωσαν 
είς τά καράβια των τήν σημαίαν τής έλευθερίας τοΰ γένους... απ’ δλα 
τά μέρη άκούγονται φωναι όμονοίας, άνδρείας και νίκης... Ανδρείοι και 
φιλελεύθεροι Ύδριώται* άς άφρίση ή Ελληνική θάλασσα ύποκάτω άπό 
τά πολεμικά σας καράβια... Ένωθήτε λοιπόν μέ τούς άνδρείους συνα
δέλφους σας Σπετζιώτας και Ψαριανούς...»46.

Έ κ τής Προκηρύξεως ταύτης, τοΰ έν αρχή αρχηγού της Έπαναστά
σεως είς "Υδραν, προκύπτει άδιασείστως, δτι ή νήσος αύτη ήκολούθησε
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τάς νήσους Σπέτσας και Ψαρά αί όποίαι προηγήθησαν εις τήν κήρυξιν 
τής έπαναστάσεως .

Ένταΰθα δμως, θά ήδυνάμεθα νά κάμωμεν τήν παρατήρηστν δτι, ή 
ύπό τών Προκρίτων τής "Υδρας ληφθεϊσα άπόφασις, κατά τήν 31 Μαρ
τίου 1821, δι’ ής οΰτοι προέδησαν είς τον διορισμόν τοΰ ’Αντωνίου Οικο
νόμου, έξουοτοδοτοΰντες άμα τοΰτον δπως «...εχει απόλυτον έξουσίαν 
χρείας τυχούσης νά έκστρατεύση διά ξηράς τε και θαλάσσης κατ’ άρέ- 
σκειαν... Ήμεϊς δέ οί κάτωθεν γεγραμμένοι προεστώτες... ύποσχόμεθα 
έτοΐμως και άνανττρρήτως προμηθεΰσατ τήν τοιαύτην δύναμτν κατ τήν 
εξοδον τοταύτης εκστρατείας...» 47, έσήματνε τήν πανηγυρική άναγνώ- 
ρτσή του, άτε ήδη τυχών τής ύπσστηρίξεως τοΰ λαοΰ.

Τοΰ λοιπού (31 Μαρτίου 1821) ούτος περιβαλλόμενος τής ύποστηρί
ξεως τών προεστώτων κατ τοΰ λαοΰ, έ'χετ τήν έξουσιοδότηστν κατ τήν 
■δύναμτν νά πραβή ετς τήν δτενέργειαν πολεμτκών επιχειρήσεων, αί ό- 
ποΐατ ύποχρεοΰν τή "Υδραν έν τώ συνόλω της. Συνεπώς, ύπό τήν εννοταν 
ταύτην, θά έτείναμεν νά δεχθώμεν, ώς άπώτατον χρονικόν σημεϊον τής 
έν "Υδρα κάμψεως τών δισταγμών τών Προκρίτων τήν 31 Μαρτίου, ε- 
στω κατ άναγκαοτικώς.

23. Ώ ς έντσχυτικύν στοτχεϊον περτ τής άποφάσεως τής "Υδρας νά 
μετάσχη τού άγώνος πρό τής έπτοήμου κηρύξεως τής έΊταναοτόσεως κα
τά τήν 15 ’Απριλίου, είναι καί τό γεγονός δττ τήν έπομένην (16 ’Απρι
λίου), έχορηγήθη είς τά πλοία έντυπος προκήρυξις (έπτ τής όπτσθίας 
άψεως τής Πατέντας), ήττς δμως ελλείψει τυπογραφείου τότε έν "Υδρα, 
έξετυπώθη άλλαχοΰ. Συνεπώς τούτο σημαίνει δττ ή νήσος είχεν λάδει 
τήν άπόφαστν 48 πολύ πρό τής 15 ’Απριλίου.

'Ως όμως παρατηρεί ό Α. Δασκαλάκης, «άντίτυπα δτεοώθησαν πολλά 
κατ δταφόρων χρονολογτών, άλλ’ ούδέν τούτων φέρει χρονολογίαν πρό 
τής 16ης ’Απρτλίου 1821, επομένως πρό τής ένάρξεως τής έπαναστά
σεως έν "Υδρα»49.

Ώ ς  πρός τόν τόπον έκτυπώσεως τής έν λόγω Προκηρύξεως, ήν αί 
νήσοι παρέδιδον ετς τά πλοία, κατά μίαν έπιστολήν τοΰ Ν. Βττάλη, στα- 
λεϊσαν έκ Λτβόρνσυ πρός τόν έν Βενετία εύρισκόμνον Κόμητα Διονύ
σιον Ρωμα, ύπό ήμερομηνίαν 3 Αύγούστου 1821, προκύπτει δττ αυτη έτυ- 
πώθη έν Λτ6όρνω τής ’ Ιταλίας. Πράγματι, μεταξύ άλλων, ή έπτστολή 
τοΰ Βττάλη εγραφε: «...άπό τήν άπάντησιν ή όποία ήλθεν άπό Τζτάν 
κατ "Υδρα έμαθα, δττ έλάβατε άντίγραφον άπό τήν προκηρυξτν τής "Υ
δρας, ή όποία έτυπώθη έδώ»50.

Συνεπώς, ό χρόνος τής ύπό τής "Υδρας κηρύξεως τής έπαναστάσεως 
ήτο πολύ ένωρίτερον προαποφασισμένος, έάν ληφθή ύπ’ δψτν τό γεγονός

136



τοΰ άπαιτουμένου χρόνου διά τήν έν Ίταλίςι έκτύπωσιν και έκεϊθεν απο
στολήν τής έν λόγω προκηρύξεως.

24. Ή  ώς άνω άποψίς μας ένισχύεται και έκ τοΰ γεγονότος ότι 
είς τάς 29 Μαρτίου 1821, διενεργήθη χρηματικός έρανος έν τή νήσω, 
δστις άπέφερεν ποσόν 237.458 γροσίων ή 32.753 ταλλήρων. Σχετικώς, ό 
Α. Λιγνός γράφει: «Αύταπόδεικτον είναι, δτι ό έρανος ούτος έγένετο 
διά πολεμικάς παρασκευάς, και δτι διά νά έγίνετο τούτο, θά είχεν ήδη 
κηρυχθή έν 'Ύδρα ή έπανάστασις· άλλως ό σκοπός τοΰ έράνου τής 29 
Μαρτίου θά ήτο ακατανόητος. Τό αληθές είναι δτι ή έπανάστασις έν 
"Υδρα έκηρύχθη ύπό τού ’Αντωνίου Οικονόμου και τοΰ λαοΰ τήν νύκτα 
τής 27 Μαρτίου· τήν 15 δέ ’Απριλίου ήμέραν καθ’ ήν πάντες πιστεύουν 
δτι έπανεστάτησεν ή 'Ύδρα, ούδέν άλλο έγένετο ή δευτέρα ύπό τών 
προκρίτων και δι’ εκκλησιαστικής τελετής άναγνώρισις και παραδοχή 
τής ύπό τοΰ λαοΰ τήν νύκτα τής 27 Μαρτίου κηρυχθείσης έπαναστάσεως, 
άφοΰ τήν 31 Μαρτίου οί πρόκριτοι είχον ήδη τό πρώτον, διά τοΰ παρ’ 
αύτών ύπογραφέντος πρακτικού άναγνωρίσει αύτήν. ’Ακριβώς δέ ριά 
τούτο, δτι ή έπανάστασις έκηρύχθη τότε ύπό τοΰ λαοΰ άνευ τής συγκα- 
ταθέσεως τών προκρίτων, έχει μεγαλυτέραν αξίαν άλλως τε ό έπανα- 
στατήσας λαός τής 'Ύδρας δέν ένόμιζεν δτι ήτο ύποχρεωμένος νά άνα- 
μείνη έπ’ άπειρον τήν διάλυοιν τών δισταγμών τών προκρίτων, διότι 
έγνώριζε θαυμάσια τόν τρόπον νά πείση ή νά έξαναγκάση αυτούς, και 
τήν έπανάστασιν νά δεχθοΰν, κατ τήν δαπάνην διά τόν άγώνα νά παρά
σχουν, δπερ και έγένετο»51.

25. Διά νά παοάσχωμεν μίαν συγκριτικήν εικόνα τής άξίας τών συλ- 
λεγέντων κατά τόν έρανον τής 29 Μαρτίου 237.458 γροσίων, άναφέρο- 
μεν δτι, δτε έπετεύχθη ή άπελευθέρωσις τής χώρας, ό Κυβερνήτης Κα- 
ποδίστριας ώρισε52 τόν μηνιαΐον μισθόν53 τοΰ 'Έλληνος στρατιώτου είς 
25 γρόσια και τήν ίοοτητίαν54 τής λίρας στερλίνας πρός 73 γρόσια.

Συνεπώς, τό ποσόν τοΰ έράνου τούτου ήδύνατο νά καλύτρη τήν μι
σθοδοσίαν 100 ναυτών έπί 95 μήνας ή 200 ναυτών έτά 47 μήνας. ’Ά λλω ς, 
τό ποσόν τοΰ έράνου, ήδύνατο νά καλύψη τάς δαπάνας ένός πολεμικοΰ 
πλοίου έπί 1 έτος, τού πλοίου τούτου φέροντος πλήρωμα 108 άνδρών 
και 16 πυροβόλα, δεδομένου δτι, ώς γράφει ό Παπαρρηγόπουλος, κατά 
τόν ύποβληθέντα προϋπολογισμόν πρός τήν έν ’Άστρει Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν, αί δαπάναι κινήσεως ένός τοιούτου πλοίου συνεποσοΰντο κατά 
μήνα είς 20.000 γρόσια περίπου55, 5G.

Ώ ς δμως προκύπτει έκ τοΰ ύπό τής άρμοδίας ’Επιτροπής κατατεθέν- 
τος πρός τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν «ύποθετικοΰ λογαριασμού έσόδων 
και εξόδων τοΰ έτους 1823», αί μηνιαϊαι δαπάναι κινήσεως ένός πλοίου 
έχοντος πλήρωμα1 108 άνδρών και 16 πυροβόλων, άνήρχοντο εις 13,310.
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γρόσια, «ταΰτα εις εκστρατείαν ένός μηνός έκτος τών γουμένων, πανιών 
και άλλωιν αναγκαίων πραγμάτων» 57.

Συνεπώς, τό ΰψος τών δαπανών ένός τοτούτου πλοίου δΓ ένα μήνα 
έκυμαίνετο πέριξ τών 15.000 γροσίων κατ’ άνώτατον όριον.

26. ΈνταΰΟα δμως, ώς πρός τόν διενεργηθέντα έν "Υδρςι έρανον τής 
29 Μαρτίου, δέον νά εϊπωμεν δτι οΰτος και μόνον δέν στοιχειωθετή, τά 
ύπό τού Α. Λιγνοΰ γραφόμενα, δτι ό έρανος έγένετο διά πολεμικός προ- 
παρασκευάς και δτι συνεπώς διά νά έγένετο τοΰτο «θά είχεν ήδη κη
ρυχθή έν "Υδρα ή έπανάσασις» 58.

Βεβαίως ό έρανος τούτος ύπεδήλου άναμφισβήτως τήν δημιουργίαν 
ένός κλίματος έπαναστατικοΰ άναβρασμοΰ είς τήν νήσον, έσήματνε, δυ- 
νάμεθα νά εϊπωμεν, ]τίαν έκδήλως «έκνομον» προπαρασκευαστικήν έπα- 
ναστατικήν πραξιν, έδραίωνε τήν κορυφουμένην έπαναστατικην θελησιν 
κατ έτετνε είς τήν πραγμάτωσιν τοΰ έπααστατικοΰ έγχειρήματος, πλήν 
δμως, ούτος και μόνον δέν συνίστα τήν έπανάστασιν. Και ναι μέν ο έ
ρανος τούτος ύπεδήλου περαιτέρω τήν προϊοΰσαν άνοδον τοΰ έπαναστα· 
τικοΰ θερμομέτρου59 τής "Υδρας, άλλά ούδεμία πράξις έπαναστατικοΰ 
χαρακτήρας έξεδηλώθη τήν ήμέραν ταύτην. Δυνάμεθα δέ νά εϊπωμεν δτι, 
συνεπεία τοΰ σημαντικοΰ ποσοΰ τό όποιον συνεκεντρώθη κατά τήν ήμέ
ραν ταύτην, και ύπό τό κράτος τής άπολύτου έλευθερίας ύφ ’ ήν ό έρα
νος έλαβε χώραν, είς τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ και τών προκρίτων τής 
νήσου1 — διότι έν τοιοΰτον σημαντικόν ποσόν δέν ήτο εύχερές νά προ- 
έλθη μόνον έκ τών πενεστέρων στρωμάτων — είχεν ωριμάσει ή ιδέα τής 
έπαναστάσεως και είχεν άπακρυσταλλωθή κατά τόν πλέον πάνδημον τρό
πον διά τής διενεργείας τοΰ έράνου.

27. "Οσον άφορά τήν έπανάστασιν τής νήσου τών Σπετσών αΰτη ήδη 
είχεν άποοτείλει τά πλοϊα της πρός πολιορκίαν τοΰ φρουρίου τής Μονεμ- 
βασίας, ώς τοΰτο προκύπτει έκ τής άπό 5 ’Απρτλίου 1821 έπιστολής τών 
Σπετσιωτών Καπετανέων, οι όποιοι μέ επτά πλοία εύρίσκοντο έκεϊ καί 
οί όποιοι έζήτουν άπό τάς Σπέτσας άραβόσιτον. ’Έ γραφον: «...δίχως άλ
λο νά βάλετε είς καλόν τραχαντήρι τριακόσια κοτλά 60 καλαμπόκι... νά 
-μήν κάΙμετε άλλως διά νά προθφάσωμεν τούς αδελφούς μας τών ο
ποίων έδώσαμεν έκ τών καραβιών μας κάμποσον παξιμάδι...»61.

Συνεπώς οί Σπετσιώται εύρίσκοντο ήδη πρό τής 5 ’Απριλίου πολιορ- 
κοΰντες τό φρούριον τής Μονεμβασίας62, άντιμετωπίζοντες και έλλειψιν 
τροφών, άτε δώσαντες έκ τών ιδίων εις τά στρατεύματα τής ξηρας.

28. Ώ ς πρός τήν νήσον τών Ψαρών 63, ήδη αύτη ήτο έτοιμη τήν 10 
’Απριλίου, περατώσασα τάς προετοιμασίας διά τήν διάθεσιν είς τόν άγώ
να δώδεκα πλοίων. Τοΰτο προκύπτει έκ τής άπό 10 ’Απριλίου 1821 έπι
στολής τοΰ ’Εφόρου τών Ψαρών πρός τόν συνάδελφόν του τών Σπε
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τσών, ό όποιος έγραφεν δτι κατόπιν τής έκεΐ έπισκέψεως και προτροπής 
τοΰ κοινοΰ φίλου Π. Όμηρίδη,«παρεσκευάσαμεν δώδεκα έκ τών καλη- 
τέρων πλοίων τής Νήσου μας και επομένως θέλομεν προετοιμάσει ετερα 
όκτώ διά νά συντελέσωμεν μεθ’ ύμών είς τοΰ λαμπροΰ τούτου έπιχειρή- 
ματος τήν έκπεραίωσιν 64, 65.

29. Τοιαύτη ήτο ή σημασία τής έξεγέρσεως τής νήσου ν τών Σπετσών 
κοι τοιαύτη χαράν καί ένθ!ουσιασμόν ένεποίησεν είς τούς προκρίτους 
τής Πελοποννήσου ,ώστε ούτοι, απευθυνόμενοι πρός τάς Σπέτοας, διά 
τής άπό 10 ’Απριλίου 1821 έπιστολής των, έγραφον, μεταξύ άλλω ν : 
«...άδελφοί, χαίρετε, δτι έστάθητε πρώτοι· πρώτοι είς τόν άκροβ ολισμόν 
τών έχθρών, πρώτοι είς την ιστορίαν, πρώτοι είς τήν άθανασίαν...» 66.

’Ενταύθα δέον νά σημειώσωμεν δτι, εύθύς ώς έξηγέρθησαν αί Σπέ- 
τσαι έπεμψαν πολεμικήν βοήθειαν είς τήν Πελοπόννησον, τοΰ Δ. Κοκ- 
κίνου γράφοντος σχετικώς: «Οί Πρόκριτοι τών Σπετσών συνεσκέπτον- 
το διά τήν λήψιν άποφάσεως... τήν 30ήν Μαρτίου έ'στειλαν προχείροχ; 
όσα πολεμοφόδια ήμποροΰοαν είς τήν Καλαμάταν πρός τόν Πετρόμπεην. . 
κατ’ ούσίαν οί Σπετσιώται είχαν έπαναστατήσει. Δέν έλειπε παρά ή έπί- 
οη)ΐος πράξις...»67,

30. ’Εκ τής άνωτέρω άνασκοπήσεως προκύπτει δτι αί Σπέτσαι καί έν 
συνεχεία τά Ψαρά ήγέρθησαν πρώται είς τόν άγώνα. Ή  "Υδρα ήκολού- 
θησεν αύτάς. «Οί Σπτζιώται έδείχθησαν προθυμότεροι τών δύο άλλων 
νήσων είς τήν Ελληνικήν Έπανάστασίν διότι τήν 26 Μαρτίου 1821 ύψω
σαν τήν σημαίαν τής έλληνικής έπαναστάαεως και έξοπλίοαντες τά πλοΐα 
των έξήλθον κατά τών Τούρκων... Τά Ψαρά άμα ήκούοθη ή σάλπιγξ τής 
έπαναστάσεως άμέσως ύψωσαν τήν ελληνικήν σημαίαν και έξοπλίοαντες 
τά πλοία των έξήλθον ν ’ άντιπαραταχθώσι κατά τοΰ έχθροΰ» 68.

31. Κατωτέρω παραθέτομεν άπόσπασμα τοΰ χορηγηθέντος διαβατηρίου 
πρός άπόπλουν τοΰ πλοίου τοΰ καπετάνιου Γιακουμάκη Τουμπάζη,, έκ- 
δοθέντος τήν 16 ’Απριλίου 1821 είς τήν Καγγελαρίαν τής "Υδρας, «έν 
όνόματι θεού Παντοκράτορος», τό όποιον μεταξύ άλλων έγραφεν δτι: 
«...Οί κάτοικοι τής Νήσου "Υδρας δέν θέλουν μείνει όλιγώτερον πρόθυ
μοι είς τόν εύγενή τοΰτον άγώνα, άλλά καταφρονοΰντες πάντα κίνδυνον 
διά νά καταστρέψωσι τούς τυράννους των... Ήμεϊς οί προύχοντες, οί 
συγκροτοΰντες τήν διοίκησιν τής Νήσου ταύτης έπιτρέπομεν είς τόν 
Καπετάνιον Γιακουμάκην Τουμπάζην τοΰ πλοίου ό Θεμιστοκλής... νά 
ύπάγη μετά τοΰ πλοίου τούτου, δπου ήθελε κρίνει ώφέλιμον και άναγ- 
καϊον είς τόν κοινόν άγώνα... Παρακαλοΰμεν τούς ’Άρχοντας τών θ α 
λασσίων καί ’Ηπειρωτικών δυνάμεων πασών τών Εύρωπαϊκών έξουσιών, 
όχι μόνον νά μήν έπιφέρωσι κανένα έμπόδιον είς τό πλοΐον τοΰτο και 
είς τάς ένεργείας τής άποοτολής αύτοΰ, άλλά και νά προσφέρωσι πάσαν



βοήθειαν και ύπεράσπισιν συγχωρουμένων άπό τήν ουδετερότητα αυ
τών...»69.

32. Διά τής άνωτέρω έρεύνης τοΰ θέματος, προσπαθήσαμε νά τσπο- 
Θετήσωμεν τόν ύφ’ εκάστης τών νήσων χρόνον της έπαναστάσεως είς τόν 
χώρον τών πραγματικών ιστορικών γεγονότων. Ή  προσπάθειά μας αυτη 
δέν έχει ούδεμίαν πρόθεσιν νά μειώα;η τήν προσφοράν και τήν συμβο
λήν είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άγώνος οΰδεμιάς τών τριών νήσων, δεδομένου 
άλλωοτε δτι, ώς Θά ίδωμεν κατωτέρω, δέν ύφίστανται καν τοιαΰτα περι
θώρια. Καί αί τρεις νήσοι προσέφεραν παν δ,τι ήδύνατο είς τον βωμόν 
της έλευθερίας τοΰ Γένους. Και είς τάς τρεις νήσους διά της αύτής αγω
νιώδους έπικλήσεως προοέφυγε τό έπαναστατημένον ’Έθνος ζητόν τήν 
βοήθειάν των.

Τό δτι οί προύχοντες τής "Υδρας εύρέθησαν δ>’ ένα μικρόν χρονικόν 
διάστημα είς κατάοτασιν «αμηχανίας και άπορίας» 7°, τοΰτο δέν μειώνει 
ούδόλως τό γεγονός δτι «τάς αύτάς άρετάς άνέδειξαν άλλως έξ ίσου 
και αί τρεις νήσοι* και αί τρεις νήσο', κατ’ ιδίαν τε και έν κοινώ, έπο- 
λιτεύθησαν καθ’ δλην τήν έπανάστασιν είς τρόπον δστις παραβαλλόμε
νος πρός τά γεγονότα έν ταΐς πλείσταις τών άλλων έλληνικών χωρών 
έξαιρέτως τιμά τήν μερίδα ταύτην τοΰ έλληνισμοΰ»71, 72.

Οί πρόκριτοι τής "Υδρας συναισθανόμενοι τό φοβερόν βάρος τοΰ με
γάλου άγώνος καί τάς έκ τούτου εύθύνας τάς οποίας έμελλον νά έπω- 
μισθώοι ήτο φυσικόν νά μήν δείκνυνται άδημονοΰντες. Ό  δισταγμός τών 
προκρίτων ήτο άπόρροια τής «βαθείας συνειδήσεως ήν ύπέρ πάντας τούς 
άλλους είχον τοΰ μεγέθΡυς τοΰ έργου δπερ έπρόκειτο νά άναλάβωσι»73. 
’Ά λλω στε και αί τρεις νήσοι διετήρουν στενάς έπαφάς μετά τών δραστή
ριων στελεχών τής Φιλικής Εταιρείας και έτηροΰντο ένήμεροι ώς πρός 
τά τής έπικειμένης ένάρξεως τοΰ άγώνος. Και αί τρεις νήσοι είς τάς 
παραμονάς τής έκρήξεως τής Έλληνικής Έπαναστάσεως εύρίσκοντο έπί 
ποδός πολέμου.

33. Οι δισταγμοί τών προκρίτων τής "Υδρας, είχον ήδη ένωρίτερον 
έπισημανσΟή ύπό τής Φιλικής Εταιρείας. Ούτως, ότε ό έκ τών έπκρανών 
μελών αύτής X. Περραιβός, κατά μήνα Δεκέμβριον του 1820, εύρίσκετο 
έν τή νήσω και διαπιστώσας δυστοκίαν τών προκρίτων ώς πρός τά τοΰ 
άγώνος, έγραφε πρδς τήν Εφορείαν αύτής, τήν 15 Δεκεμβρίου, δτι 
«...ήλθον έως έδώ ύγιής. Δέν έλειψα νά εϊπω και είς τους πρωτίστους τά 
κοινά συμφέροντα. Αύτοι ούτε σωματικήν, ούτε χρηματικήν βοήθειαν ύ- 
πεσχέθησαν είς τό ’Έθνος» 74.

Ό  δέ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης άποδοκιμάζων τρόπον τινά τήν στάσιν 
τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου, άπέστειλλεν αύτώ έπιστολιίν, έν ή, μεταξύ 
άλλων, έγραφε: «Δέν είναι λέγομεν καιρός νά άφυπνώττης και νά μή 
δίδης προσοχήν είς τάς φωνάς τής Πατρίδος τής ταλαίνης Ε λλάδος»75. 
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Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  Π έ μ π τ η

Ή  Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή  π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α  τ ώ ν
νήσων

1. Έ ν τή παρούση παραγράφω θά άσχοληθώμεν έν όλίγοις περί τής 
ύφισταμένης έπαναστατικής προετοιμασίας τών τριών νήσων και τάς έ- 
παφάς τούτων μετά τών ήγητόρων τής Φιλικής Εταιρείας και μετά τών 
έν Πελοποννήσω στελεχών αύτής.

Ήδη άπό τής ύπό ήμερομηνίαν 8 Σεπτεμβρίου1820 έπιστολής του 
ό Αλέξανδρος Ύψηλάντης, έκρουσε τά πατριωτικά αισθήματα τών τριών 
νήσων, γραφών εις αύτάς μεταξύ ά λ λ ω ν : «’Αγαπητοί άδελφοί και περι
πόθητοι κάτοικοι τών τριών νήσων "Υδρας, Σπετζών και Ψαρών... Πλη- 
ροφορηθέντες σύν, άδελφοί, τό πρόθυμον τής ψυχής σας ύπέρ τών κοι
νή συμφερόντων, σας έπαινοΰμεν, ώς έκλεξαμένους τήν άγαθήν μερίδα... 
Ά λ λ ’ έπειδή άνάγκη πάσα και μερικώτερον νά συστήσωμεν έφορους και 
τόπους, οίτινες νά έχουν τό δικαίωμα νά έπαγρυπνώσιν... κατεστήσαμεν 
έφορους τών πραγμάτων έν μέν τή 'Ύδρα τόν κύριον Γκίκα Γ, Γκιώνην 
και κύριον Γιακουμάκην Τουμπάζη, είς δέ τάς Σπέτζας τόν κ. καπ. Πα
ναγιώτην λίπότασην, καπ. Γεώργιον Πάνου και Βασίλειον (Φασσολά- 
κην), είς δέ τά Ψαρά τόν κ. καπ. Δημήτριον Μαρούνη και καπ. Νικολή 
Αποστόλη.... Γενήτε έτοιμοι, διά νά άκολουθήσετε φρονίμως και εύτά- 
κτως τήν πρώτην φωνήν τής σάλπιγγάς μας, τήν οποίαν θέλετε άκούσει 
έν καιρώ πρέποντι παρά τών έφορων... Ή  μηχανή τοΰ μεγάλου έργου 
έτεχνουργήθη τή τοΰ θεοΰ βοηθείςι και άντιλήψει κατά τόν θαυμασιώ- 
τερον και άριστον τρόπον...76 Γενναίοι πλοίαρχοι τής Ελλάδος' ...Ή ίδι- 
κή σας ά φοβία καί εύτολμία άποκατέστησε τό έλληνικόν όνομα σεβαστόν 
εις δλον τόν κόσμον... Ά φ ’ ής ώρας άναγνώσατε τό παρόν προσπαθήσατε 
νά έφοδιάζητε τά καράβια σας, μικρά ε’ίτε μεγάλα, μέ δσα δύνασθε πο
λεμικά έφόδια, ήγουν βαρούτι, κανόνια, βόλια κλπ...»77.

2. Τήν 31 Ίανουαρίου 182,1 ό «Μπουρλοτιέρης τών ψυχών» 78, ό Πα- 
παφλέσσας, άπέατειλε πρός τόν Ύδραϊον I. Τομπάζην έκπρόοωπον τών 
Πελοποννησίων προκεηιένου «νά κοινολογήση τάς άποφάσεις των και νά 
πληροφορηθή τά πραττόμενά των και είς τι καταγίνονται κατά τό παρόν 
χάριν τής κοινής ώφελείας» 79, 80.

3. Ό  Α λέξανδρος Ύφηλάντης ώς Αρχηγός τής Φιλικής, άπευθυνό- 
μενος, εις τήν άπό 8 ’Οκτωβρίου 1820 έπιστολήν του, πρός τόν έν Σπέ- 
τσαις έφορον τής Φιλικής Γεώργιον Πάνου, έγραφε μεταξύ άλλων: «ό 
,Αξιοσέβαστος και φιλογενέστατος Άρ'Χίμανδρίτης Γρ. Δίκαιος μέ έπλη-
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ροφόρησε περί τής φιλογενείας ή οποία εϊναι ριζωμένη είς τήν ψυχήν 
σας και τον ζήλον τόν όποιον έδειξατε είς πολλάς περιστάσεις. "Οθεν έ- 
πειδή τώρα έγγίζει ό καιρός νά λάμψη καί διά ήμας τούς "Ελληνας τό 
φαεινόν άστρον τής έλευθερίας... τό μόνον δέ τό όποιον ζητεί άπό τήν 
εύγένειάν σας ή ΓΙατρίς είναι νά άρματώσετε όσον τό όγρηγορώτερον 
όσα καράβια ήμπορέσετε και νά τά έχετε έτοιμα, ώστε μέ πρώτον νεΰμα 
νά κινώνται δ>’ όπου ή άνάγκη τό απαιτήσει»81.

4. Οί προύχοντες τής Πελοποννήσου άπευθυνάμενοι, διά τής άπό 24 
Μαρτίου 1821 έπιστολής των, πρός τάς νήσους Σ,πέτσας και "Υδραν, έ
γραφαν, μεταξύ άλλων, «... έχετε δίκαιον νά αίτιολογήσθε μέ τό νά ή- 
κολούΟησε παράκαιιρον τό κίνημα, και ήμπορεϊτε νά μας κατηγορήσετε 
μήν ήξεύροντες τάς αιτίας, άλλέως όμως δέν έγένετο πλέον... πρός τό 
παρόν πλησιάζομεν είς Τριπολιτσάν άπό όλα τά μέρη, διά τοΰτο έλπί- 
ζομεν είς τήν φιλογένειάν σας νά προφθάσετε μέ όλας τάς δυνάμεις σας 
και νά μπλοκάρετε διά θάλάσσης κάθε μέρος.

νΑρχοντες και αδελφοί! μήν αδιαφορήσετε καί. άκολουθήση τό έναν- 
riov είς ήμας· ό μή γένοιτο και είσθε βέβαιοι ότι οι έχθροί άμα όπου ί- 
δοΰν τά καράβια ένεκρώθησαν...».

Έ κ τής έπιστολής ταύτης προκύπτει ότι, καθ’ όν χρόνον οί έπανα- 
στατημένοι Πελσποννήσιοι έβάδιζον κατά τής Τριπολιτσας, έζήτουν ένα- 
γωνίως τήν βοήθειαν τοΰ νησιωτικού στόλου, τήν ποίαν έθεώρουν απο
λύτως άναγκαίαν διά τήν έπιτυχίαν τοΰ άγώνος των, διότι έν εναντία 
περιπτώσει διέτρεχον κίνδυνο, «μή αδιαφορήσετε και άκολουθήση τό ε
ναντίον εις ήμας», ώς εγραφον.

5. Τήν 29 Ίανουρίου 1821 οί προύχοντες και ’Αρχιερείς τής ’Αχαΐας, 
συνελθόντες είς Βοσυίτσαν (Αϊγιον) νά συσκεφθώσιν περί τής Έπανα
στάσεως, έπεμψαν έν συνεχεία εις "Υδραν καί Σπέτσας τόν Σπυρίδωνα: 
Χαραλάμπους, όστις έκόμισεν είς αύτάς έγγραφον διά τοΰ οποίου έζή
τουν νά πληροφορηθοΰν τά φρονήματα καί τάς ιδέας τούτων έν άν αφο
ρά πρός τήν Έπανάστασιν καθότι, ώς έγραφον, «δντες γείτονες, άγαπώ- 
μεν νά συνυπακούμεθα διά συνεχοΰς αλληλογραφίας ϊνα συντρέχωμεν 
είς τό έργον έκ συμφώνου...» 83, 84.

6. Αί νήσοι λαμβάνουσαι τάς εκκλήσεις τών Πελσποννησίων καί τών 
λοιπών ήγητόρων τής Φιλικής διά τήν προετοιμασίαν των είς τόν άγώ
να, δέν παρέμειναν άδρανεϊς, άλλά ήρξαντο τήν προμήθειαν παντός ε
φοδίου απαραιτήτου είς τήν διεξαγωγήν τούτου.

Ούτως οί προεστώτες τής "Υδρας, διά τής άπό 18 Φεβρουάριου 1821 
επιστολής των, άπευθυνάμενοι πρός τούς καπετανέους καί πραγματευ- 
τάς,έγραφον, «... όστις καπετάνιος ή πραγματευτής κρατεί τά σιτάρια...



δύναται νά κινηθή διά εδώ, και θέλει επιτύχει τήν επιθυμίαν τής πρα
γματείας του...» 85.

Προψανώς ή γενική αυτη γνωοτοποίησις πρός τούς εμπόρους σίτου, 
δέν άπέβλεπεν είμή είς τήν συγκέντρωσιν αποθεμάτων διά τάς άνάγκας 
τοΰ επικειμένου άγώνος. Ώ ς δέ γράφει ό Α. Ό ρλάνδος: «Προ καιροΰ 
δντες μεμυημένοι τά τής Φιλικής Εταιρείας οί πλεϊστοι τών Προκρίτων 
και πλοιάρχων τών Σπετσών, είχον εφοδιάσει έξ Εύρώπης τά πλοία των 
μέ κανόνια και πολεμοφόδια άφθονα. Περιμένοντες δέ τήν εκρηξιν τής 
Έπαναστάσεως, τά μέν κενά φορτίου πλοία των δέν έξεκίνησαν, κατά 
τό σύινηθες, τήν άνοιξιν τοΰ 1821 πρός έμπόριον, τά δέ ύπό φορτίον εύ- 
ρεθέντα, έτάχυνον, τήν έκποίησιν... σπεύδοντα νά έπιοτρέψωοι τό ταχύ- 
τερον και παρευρεθώοιν έκ τών πρώτων είς τήν έναρξιν τής Έπανα
στάσεως» 86.

Τήν άποψιν ταύτην, τούτέοτιν τής συντόνου προετοιμασίας τών νή
σων διά τήν προμήθειαν τών αναγκαίων διά τόν άγώνα εφοδίων, ύποστη- 
ρίζει και ό I. Μελετόπουλος γράφων, «... τό γεγονός δτι αί νήσοι "Υ
δρα, Σπέτσαι και Ψαρά, τόν Μάρτιον τοΰ 1821, ήσαν κατάμεστοι πυρο
βόλων, οπλών, πολεμοφοδίων, εύφλέκτων και εμπρηστικών ύλών, 6ε- 
βαιοΰν δτι ό έπαναστατικός στόλος, δέν έδημιουργήθη τυχαίως, οΰτε διά 
τής αύτομάτου μεταβολής τών έμπορικών πλοίων είς πολεμικά, άλλ’ δ- 
τι δι’ αύτόν είχε γίνει σοβαρά, ένδελεχής και πολυετής προπαρασκευή 
έπί τή βάοει ενός πλήρους και τελείου έπιτελικοΰ σχεδίου» 87.

7. Κατά τόν Δ. Σπανόν, δταν τά Ψαρά «έπληροφορήθησαν τά τής έ
παναστάσεως τοΰ Ύψηλάντου εις τήν Μολδοβλαχίαν, άνέγνωσαν τήν 
προκήρυξιν τούτου, τήν οποίαν άναΐχωρών, άφησεν έμπιστευτικώς ό ά- 
πόστολος τής Εταιρείας θέμελης κατά τήν συνεδρίασιν είς τό κατάστη
μα τής Δημογεροντίας και ήρχισαν αμέσως τάς προετοιμασίας. "Εκαστος 
πλοίαρχος μετέτρεπε τό πλοΐον του είς πολεμικόν και έμερίμνα τά ά- 
ναγκαΐα διά τόν οπλισμό του» 88 και δέν έπέτρεπον είς κανέν ψαριανόν 
πλοϊον νά άποπλεύση, αλλά δλα προετοιμάζοντο διά τήν μελετωμένην 
μεγάλη ν Έπανάστασιν 89.

8. Πραετοηταζόμενοτ οί κάτοικοικαι οί προύχοντες τών τριών νήσων, 
εύρέθησαν, άμα τή έκρήξει τής Έπαναστάσεως, ετοηιοα διά τήν άνάληψιν 
τοΰ μεγίστου φορτίου, τούτέοτιν τό βάρος τοΰ κατά θάλασσαν άγώνος 
εναντίον τοΰ στόλου τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, έντός τών κόλ
πων τής οποίας έκκολάφθη και ήνδρώθη ό στόλος τών καραβοκυ ραίων 
ίων. Έπρόκειτο, διά τήν άνάληψιν τοΰ φορτίου, τό όποιον τόσον έπα- 
ξίως έφερον είς πέρας ώστε έκ τοΰ γεγονότος τούτου νά καταγραφοϋν 
είς τάς χρυσάς δέλτους τής Ιστορίας τσΰ ’Έθνους.

Ή  μεγάλη στιγμή εφθασε έπί τέλους. Τό ύπόδουλον Γένος, οί "Ελλη
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νες, μέ τά άνεξάντλητα περιθώρια τής φυλετικής ζωτικότητος, θά ύψω- 
θοϋν δι’ άλλην μίαν φοράν πάνω άπό τήν ιστορίαν και τήν λογικήν τών 
πραγμάτων.

Ή  αύλαία τής 'Ιστορίας σύρεται. ’Ενώπιον τής άνθρωπότητος προ
βάλλουν ό Δαυ'ϊδ και ό Γολιάθ. ’Αρχίζει ό ’Αγών τοϋ δικαίου και τοϋ 
άνθρωπισμοΰ έναντίον τής τυραννίας.

’Αρχίζει ή Έπανάστασις, ή οποία κατά τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη — 
«τήν συνισταμένη δλων τών παθημάτων τοϋ ’Έθνους» 9°, δέν έχει ού- 
δεμία,ν σχέσιν μέ οίανδήποτε άλλην έπανάστασιν. Έπί τοϋ προκειμένου 
ό Κολοκοτρώνης λέγει εις τάς διηγήσεις του : «Ή  έπανάστασις ή έδική 
μας δέν ομοιάζει μέ καμμιάν άπ’ δσας γίνονται τήν σήμερον είς τήν Ευ
ρώπην. Τής Εύρώπης αί έπαναστάσεις έναντίον τών διοικήσεων των εί
ναι έμφύλιος πόλεμος* ό έδικός μας πόλεμος ήτον ό πλέον δίκαιος, ήτον 
μέ ένα λαόν όποϋ ποτέ δέν ήθέλησε νά άναγνωρισθή τοιοϋτος, ουτε νά 
όρκισθ'χ, παρά μόνον δ,τχ έκαμνε ή βία...» 91.

Εις τήν Έπανάοτασιν αύτοϋ τοΰ περιεχομένου και αύτοϋ τοϋ οκο- 
ποΰ, τά ήρωϊκά μας νηοιά ήταν παρόντα και έτοιμα πρός δρασιν.

Οϋτως, ή έν άντιγράφω έπιστολή έκ Κορφών, τοΰ έκ Σουλίου ’Απο
στόλου Βαιριαδίτη πρός τόν Γεώργιον Μαλάμον (αξιωματικόν τοϋ Σου
λίου), ύπό ήμερομηνίαν 26 Μαρτίου 1821, έγραφε μεταξύ άλλων, άνα- 
φερομένη είς τά έν Πάτραις γεγονότα τής 25ης Μαρτίου, «... τήν ήμε
ρον τοϋ Ευαγγελισμού ήτον διωρισμένον νά συμβοϋν παντοΰ μεγάλα 
πράγματα. "Ολοι οι ξένοι έφευγον. Οί προεστοί είχον ίμβαρκάρει τάς 
φαμελίας των είς τά καράθια και τόσα άλλα. Τά καράβια Ύδραιοσπε- 
τσιώτικα ήσαν και αύτά έ τ ο ι μ α  ε ί ς  τ ό π ο δ ά ρ ι » 92 (ή ύ- 
πογράμμισις ίδική μας), δεδομένου δτι οι νησιώται ήσαν ένήμεροι τών 
έν ΓΙελοποννήσω τεκτενομένων, διατηροΰντες πρός τοΰτο οι φιλικοί τής 
'Ύδρας τρία· τρεχαντήρια 93 διά τήν μεταξύ τής νήσου και τής Πελο
ποννήσου καί Ρούμελης έπικοινωνίαν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
ΤΟΤ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. νΙδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 78— 79.
2. Ό  Σ . Μελας, σελ. 131, άντιθέτως προς τόν Παπαρρηγόπουλσν, χαρακτηρίζει

τόν Οικονόμου ,^ώς ήρωα καί μάρτυρα του άγώνος, ώς μεγάλη μορφή καί ώς
άγνή επαναστατική φλόγα, άπό τις λίγες γνήσιες ψυχές τοΰ Είκοσιένα».

3. ’Ίδε I. Κολοκοτρώνη, σελ. 14.
4. ’Ίδε Σ . Τρικούπη, τόμ. Λ, σελ. 114— 118.
5. ’Ίδε Α. Λιγνού, τόμ. Β, σελ. 35— 38, ένθα καί τό κείμενον τής ομιλίας τοΰ Νεο

φύτου Βάμβα.
6. Περί τής ακριβούς ήμερομηνίας κηρύξεως τής έπαναστάσεως έν "Τδρςι, ί’δε Α. 

Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 35— 42.
7. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 42— 44, ένθα εκτίθενται καί τά διαδραματισθέντα

είς τάς νήσους ταύτας κατά τήν κήρυξιν τής έπαναστάσεως.
8. ’Ίδε Θ. Κολοκοτρώνη, σελ. 54— 55.
9. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 207— 208.

10. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 212.
11. Περί τοΰ κινήματος τοΰ Ά ν . Οικονόμου καί τής έπαναστάσεως έν "Τδρα, ίδε 

έκτενέστερον Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 212— 220.
12. Περί τής πτώσεως τοΰ Οικονόμου καί τής δολοφονίας του, ιδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. 

Β, σελ. 104— 108 καί 183— 187.
13. Περί τής ύποκινήσεως τής έν "Τδρςί έπαναστάσεως ύπό τοΰ Α. Οικονόμου τάσ

σεται καί ό Γ. Γερβίνος, τόμ. Α, σελ. 205— 206.
14. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 365, σημ. 2.
15. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 340, καί' σημ. 1.
16. ’Ίδε  F. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 205— 206.
17. Περί τών έν 'Ύδρα τεκτενομένων ώς πρός τήν λήψιν άποφάσεως διά τήν συμμε

τοχήν είς τήν έπανάστασιν, ίδε Α. Όρλάνδου, σελ. 86 καί Ν. Σπηλιάδου, Απο
μνημονεύματα, τόμ. Α, σελ. 94— 95.

18. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 9, 49.
19. 'Ως πρός τά αποτελέσματα τής Πρεσβείας ταύτης πρός τούς Υδραίους ό I. Φι- 

λήμων γράφει: «’Εάν άπέτυχε τό πρώτον ή πρεσβεία ώς πρός τούς προκρίτους 
τής 'Ύδρας είργάσθη δμως μετά πολλών ύποδεεστέρων τό δ’ αποτέλεσμα έφάνη 
μεθ* ήμέρας όλίγας* διότι ή πρώτη έσωτερική έπανάστασις ήτον ήδη τετελεσμέ
νη». "Ιδε Δοκίμιον Ιστορίας, τόμ. Γ, σελ. 100.

20. ’Ίδε  Α. Όρλάνδου, Ναυτικά, τόμ. Α, σελ. 87, σημ. α.
21. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, Ναυτικά, σελ. 72 καί Υπόμνημα Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, 

σελ. 101— 102.
22. Σ .τ .Σ . Έ ν προκειμένιρ ό Α. Όολάνδος παρατηρεί δτι «ή 'Ύδρα έπανεστάτησε 

δέκα πέντε ήμέρας μετά τάς Σπέτσας» καί συνεπώς «πρώτοι οί Σπετσιώται ύψω

σαν κατά θάλασσαν τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως» καί δή «κατά τήν 2 καί 3
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’Απριλίου 1821, δια μεγάλης τελετής καί πολύκροτων κανονιοβολισμών». ’Ίδε Α. 
Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 59 καί σημ. β, 9, 4!), GO.

23. ’Ίδε Α. Μιαούλη, σελ. 10— 11.
24. Κατά I. Μανιατόπουλον, σελ. 21, «ή "Ύδρα έκ τών πρώτων προσχωρεί εις τό 

εθνικόν κίνημα καί αναλαμβάνει μόνη σχεδόν κατ’ άρχάς ν’ άντιμετωπίση διά 
τών πλοίων αύτής τήν τουρκικήν άρμάδαν».

25. 'Ίδε Σ . Μελά, σελ. 145.
2C. ’Ίδε Εισηγητικήν Έκθεσιν τοΰ ’Ακαδημαϊκού Κ. ’Αμάντου εις τήν ύπό τής ’Α

καδημίας ’Αθηνών έπαινεθεΐσαν μελέτην τοΰ Δ. Σπανοΰ, σελ. 5— (ί.
27. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 277— 278.
28. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 277.
29. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 271).
30. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 54— 55.
31. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 152.
32. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 152 καί τάς αυτόθι σημειώσεις.
33. ^Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σε?.. 77.
34. Σ .τ .Σ . Πρόκειται περί τής κατά τήν 26ην Μ-αρτίου 1821 έπίδοθείσης δηλώσεως 

πρός τούς έν ΓΙάτραις προξένους τών ξένων δυνάμεων, υπογεγραμμένης ύπό 
τοΰ Γερμανού, τοΰ έπισκόπου Καλαβρύτων Προκοπίου, τών άρχόντων ’Ανδρέου 
Ζαΐμη ’ Ανδρέου Λόντου, ΓΙαπαδιαμαντοπούλου καί Σωτηράκη, καί εις ήν διεκη- 
ρύσσετο δτι: «οί "Ελληνες μή δυνάμενοι πλέον νά ύποφέρωσι τήν αύξουσ<χν τυ- 
οανν'-αν τών Τούρκων άπεφάσισαν ν’ όποθάνωσιν ή ν’ άποτινάξωσι τόν ζυγόν 
αύτών.. .». ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σε?.. 67.

35. ’Ίδε Β. Πατριαρχέα, σελ. ?.β'.
36. ’Ίδε Γ. Φίνλεϋ, Ιστορία τής έλ?.ηνικής έπαναστάσεως, τόμ. Α, μετάφρασις Α.

Γεωργούλη, Σχόλα Τ. Βουρνά, Άθηναι, 1 ί)72, σε?.. 234— 235.
37. Κατά Φωτάκον ή πολιορκία, τής Μονεμβασίας έγένετο μετά τήν 25ην Μαρτίου 

1821. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 84.
38. Σ .τ .Σ . Ή  μάχη τοΰ Αεβιδίου, ώς γράφει ό Φοιτάκος, ελαβεν χώραν τήν 14η·ν 

’Απριλίου 1821. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 3!)— 40.
39. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 36, σημ. γ.
40. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 36, σημ. γ.
41. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 36, σημ. γ.
42. Τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστο?.ής, ής τό περιεχάμενον άνεφέρετο είς

τήν άποστολήν βοήθειας τής νήσου πρός τήν Πε?.οπόννησον, ΐδε είς Α. Όρ?.άν-
δου, τόμ. Α, σελ. 63— 64, έν συνδυασμώ καί πρός Α. Χατζηαναργύρου, τόμ. Α, 
σελ. 160— 162.

43. Πράγματι είς τήν από 31 Μαρτίου 1821 ύπό τών Προεστώτων ληφθεΐσαν άπό- 
φασιν διορισμού τοΰ ’Αντωνίου Οικονόμου, οί ύπογράφοντες τήν άπόφασιν ταύ
την συναπεφάσιζον μεταξύ άλλων ό'τι ούτος « ...ε χ ε ι  άπόλυτον εξουσίαν χρείας 
τυχούσης νά έκστρατεύση διά ξηράς τε καί θαλάσσης κατ’ αρέσκειαν... Ήμεΐς 
δέ οί κάτωθεν γεγραμμένοι προεστώτες . . .  ύποσχόμεθα έτοίμως καί άναντιρ- 
ρήτως προμηθεΰσαι τήν τοιαύτην δύναμιν καί τήν εξοδον τοιαύτης εκστρατεί
α ς . . .» .  ’Ίδε άπόφασιν καί ονομαστικόν κατά?.ογον προεστώτων έν Άρχείφ "Τ 
δρας τόμ. Ζ, σελ. 9— 10.

44. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, ενθ’ αν., σελ. 11, σημ. 1.
45. Σ .τ .Σ . Κατά τόν Α. Δασκαλάκην, ή προκήρυξις είναι ιδιόχειρος τοΰ Νεοφύτου
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Βάμβα, ό όποιος άναμφισβητήτως ύπήρξεν ό συντάκτης. ’Ίδε τόμ. Α, σελ. 152 
καί τάς αυτόθι σημειώσεις.

46. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής προκηρύξεως είς Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 
153— 155.

47. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω άποφάσεως τών Προεστώτων όνομαστι- 
κώς, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 9— 10.

48. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 156.
49. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 156.
50. ’Ίδε τήν έν λόγφ έπιστολήν, είς Δ. Ριόμα, τόμ. Α, σελ. 19— 21.
51. ’Ίδε Άρχεΐον ‘ Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 359, σημ. 1.
52. ’Ίδε ύπ' άριθ. 180 απόφασιν τοΰ Κυβερνήτου, ύπό ήμερομηνίαν 7.2.1828, είς Ά ρ 

χεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΔ, σελ. 33— 36.

■53. Σ .τ .Σ . Είς τόν μισθόν τοΰτον δέν περιλαμβάνεται: ή μηνιαία άξία. τοΰ σιτηρε
σίου άνερχομένη είς 15 γρόσια, ή άξία τής μερίδος τοΰ άρτου άνερχομένης είς 
15 γρόσια καί ή άξία τής ένδυμασίας άνερχομένης έπίσης είς γρόσια 15. ’Ίδε  
άπάντησιν τοΰ I. Καποδιστρίου πρός τούς Δημογέροντας τής "Τδρας, ύπό ημε
ρομηνίαν 27.8.1828, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ· ΙΔ, σελ. 215— 216.

54· ’Ίδε καθορισμόν Ισοτιμίας αλλοδαπών νομισμάτων προ τό γρόσι, είς τήν από 
8.2.1828 απόφασιν τοΰ Κυβερνήτου, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΔ, σελ. 37— 38.

55. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 87— 88.
56. Κατά τούς ύπολογισμοΰς τών προκρίτων τής "Τδρας, διά τό έτος 1823, έκαστον 

πλοΐον τοΰ στόλου έν κινήσει, έκτος τής δαπάνης διά τήν παρασκευήν του, άπή- 
τει δαπάνην κατά μήνα 10.000 γροσίων. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 327.

57. ’Ίδε τόν άναλυτικόν λογαριασμόν τής έν λόγφ ’Επιτροπής, είς Αρχεία Έλλη
νικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, Περιόδου 1821— 1832, σελ. 115— 116.

58. ’Ίδε Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 359, σημ. 1.
59. Χαρακτηριστικόν τοΰ τοιούτου έπαναστατικοΰ οίστρου τοΰ έπικρατοΰντος έν "Τ -

δρςι κατ’ έκείνας τάς ημέρας είναι ή άρνησις τών Προκρίτων νά άσχοληθώσιν 
μέ ύποβληθέν αίτημα έπιλύσεως ιδιωτικής ναυτικής διαφοράς έπιφυλλαχθέντων 
νά κρίνουν ταύτην όταν αί περιστάσεις τοΰ Γένους τό έπιτρέψουσι. ’Ίδε Ά ρ 
χεΐον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 56.

60. Σ .τ .Σ . Τό εν κοιλόν ίσοδυνάμει μέ 24 όκάδας.
61. ’Ίδε  πλήρες κείμενον τής έπιστολής, είς Π . Όμηρίδου, σελ. X.
62. Σ .τ .Σ . Π?ιήν τής Μονεμβασίας, τά Σπετσιώτικα πλοία έπολιόρκουν ήδη άπό τά 

τέλη Μαρτίου καί τά φρούριο. Ναυπλίου καί Νεοκάστρου «ενθα έμειναν μέχρι 
τής πτώσεώς των». ’Ίδε I. Κολοκοτρώνη, σελ. 14.

63. Περί τοΰ τρόπου έξεγέρσεως τών Ψαρών ’ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 106.
64· ’Ίδε έπιστολήν είς Π . Όμηρίδου, σελ. XI.
65. Κατά τόν Δ. Σπανόν, σελ. 56, έκραγείσης τής έπαναστάσεως είς τά Ψαρά «συ- 

νηγωνίζοντο ποιος νά προσφέρη περισσότερα», μο?^ονότι ή Κοινότης δέν διέθετε, 
ώς καί οί Ψαριανοί, αρκετά χρήματα.

66. ’Ίδε τό κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής είς I. Φιλήμονος, τόμ. Γ, κεφ. Γ, σελ. 
100, έν συσχετισμφ καί πρός Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 64.

67. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 205.
68. ’Ίδε Απομνημονεύματα άγωνιστών τοϋ 21, τόμ. Δ, σελ. 31— 32.

69. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ διαβατηρίου, είς Π . Όμηρίδου, σελ. 
X II— X III .
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70. νΙδε Α. Μιαούλη, σελ. 10.
71. *Ιδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 79.
72. Κατά τόν Κ. Μένδελσων, σελ. 275, τόμ. A, οί κάτοικοι τών τριών νήσων <<:ήγέρ— 

Όησαν πάντες ώς είς άνήρ πρός τό φώνημα τής έλευθερίας καί έθυσίασαν τά μέ
γιστα ύπέρ τοϋ πατρίου άγώνος».

73. ’Ίδε Κ. Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 79.
74. "Ιδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 15 Δεκεμβρίου 1820 έπιστολής τοϋ X. Περραι- 

βοϋ, είς Άρχεϊον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 70— 71 καί I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ.
50— 51, 60— 64.

75. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής Α. 'Ύψηλάντου πρός Λ. Κουντουριώτην, 
είς Άρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 71— 72 καί I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 
319— 320.

76. ’Ίδε ολόκληρον έπιστολήν Α. 'Τψηλάντου, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 1— 4..
77. ’Ίδε I. Φιλήμονος, τόμ. I, σελ. 222 καί Άρχείον "Τδρας, ενθ’ άν. σελ. 4— 7.
78. Σ .τ .Σ . Ουτος είναι ό τίτλος τής ύπό τοΰ Σ . Μελά βιογραφίας τοΰ Γρηγορίοιι 

Δικαίου ( Π απαφλέσσα).
79. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 339, καί σημ. 2.

80. Κατά Φωτάκον, είς τάς άρχάς τοΰ έτους 1821 ό Άρμιχανδρίτης Γρηγόρισς 
Φλέσας, ό όποιος έμύει άμυήτους είς τήν Φιλικήν 'Εταιρείαν «περνών άτό "Ύδραν 
καί Σπέτσας έπήγεν είς ’Ά ρ γ ο ς ...» . ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 12— 13.

81. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής τοΰ 'Τψηλάντου, είς Π . Όμηρίδου, 
(Κεφάλαιον έπιστολών, σελ. V II I ) .

82. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής είς Π . Όμηρίδου, σελ. V IIII-X .
83. ’Ίδε I. Κολοκοτρώνη, σελ. 3.
84· Τά τής έπιστολής ταύτης ϊδε καί είς «Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21»,.

τόμ. Γ, σελ. 82, σημείωσις.
85. ’Ίδε έπιστολήν τών προκρίτων, είς Άρχείον "Ύδρας, τόμ. Ζ, σελ. 8.
86. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 58 καί σημ. α— β.
87. ’Ίδε I. Μελετοπούλου, σελ. 14.
88. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 53— 54.
89. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 101.

90. Σ .τ .Σ . Οΰτως άποκαλεΐ τόν Πρωτόγερο Στρατηλάτη δ Δ. Τσάκωνας. ’Ίδε ίδίου  ̂
σελ. 121.

91. ’Ίδε Θ. Κολοκοτρώνη, σελ. 190.

92. ’Ίδε τήν έπιστολήν ταύτην, είς 'Ιστορικόν Άρχείον Αλεξάνδρου Μαυροκορδά
του, έκδοθέν ύπό τής Ακαδημίας Αθηνών, έπιμελείςι τοΰ καθηγητοϋ Ε. Πρω
τοψάλτη, τόμ. Ε, σελ. 30.

93. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 139.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ 
ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΑΥΤΗΝ

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  " Ε κ τ η

1. "Ως πρός τό ζήτημα τοΰ άριθμοΰ τών ύπό τών τριών νήσων διατιθεμέ- 
νων πλοίων κατά τάς παραμονάς τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, ύφίσταται 
πληθώρα γνωμών καί στοιχείων, τά όποια δμως δέν συμπίπτουν πρός άλληλα.

Χαρακτηριστικώς δ Κ . Παπαρρηγόπουλος γράφει σχετικώς: «Περί τοΰ 
άριθμοΰ τών πλοίων ύπάρχουσιν, ώς μή ώφειλε, σφόδρα συγκεχυμέναι ειδή
σεις. Κατά τινας έν ετει 1813 τά πλοία δλων τών έλληνικών παραλίων καί 
νήσων, δσαι διετέλουν τότε ύπό τήν Όσμανικήν κυριαρχίαν, συνεποσοΰντο είς 
615 εχοντα χωρητικότητα τόννων 153.580 καί πληρώματα άνδρών 17.526. 
Μόνη ή "Γδρα λέγεται δτι είχεν 120 μεγάλα πλοία ώπλισμένα διά 2.400 πυ
ροβόλων καί εχοντα πληρώματα ών δ έλάχιστος δρος ήσαν άνδρες 40. Έν Ιτει 
δέ 1816 ό άριθμός τών πλοίων τών άνηκόντων είς τάς αύτάς νήσους καί παρα
λίας, συνεποσοΰτο κατά τάς αυτάς ειδήσεις, είς 700, πληρούιμενα μέν ύπό
18.000 ναυτών, ώπλισμένα δέ δι’ 6.000 πυροβόλων... Καθ’ έτέρας δέ ειδήσεις 
αί νήσοι "Γδρα, Σπέτσαι, Ψαρά καί Κάσσος είχον περί τά 400 πλοία, ών τό 
έλάχ'.στον ήτο χωρητικότητος 150 εως 200 τόννων... Ό  ’Αλέξανδρος Σοΰτσος 
όρίζει τά πλοία τής "Υδρας είς 65, τά τών Σπετσών είς 50 καί τά τών Ψαρών 
είς 35. Οί δέ Τρικούπης καί Φιλήμων άποδίδουσι τή μέν πρώτη τών νήσων 
92, τή δέ δεύτερα 44, τή δέ τρίτη 40»1.

’Αλλαχοΰ2 δέ οδτος σημειώνει: «Κατά τούς μετριωτέρους ύπολογισμούς 
ήρίθμουν —  αί τρεις νήσοι —  κατά τό 1821, 300 πλοία άπό 60 μέχρι 400 
τόννων καί πληρώματα 12.000 περίπου ναυτών».

Ή  τοιαύτη ασυμφωνία τών παρεχομένων στοιχείων, ώς πρός τόν άριθμόν 
τών πλοίων τών νήσων, ώδήγησε τόν αυτόν συγγραφέα είς τό ερώτημα: «Πώς 
ενώ αί τρεις νήσοι ειχον τφ 1821 πλοία 300... δέν ένησχόλησαν είς τόν άγώ- 
να είμή 146... Πώς έαν τά πλοία 'Ύδρας, Σπετσών καί Ψαρών καί μετά τής 
Ινάσσου 400, ό δλος άριθμός τών πλοίων δλων τών έλληνικών παραλιών καί 
νήσων οέν ύπερέβαινε τά 600 ή 700. Τό πιθανώτερον φαίνεται δτι ή “Γδρα, 
πλήν τών 59 πλοίων τοΰ Ιπισήμου πίνακος, είχε καί ετερα τινά, τά όποια ή
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δέν έχρησίμευσαν είς τόν άγώνα ή έχρησίμευσαν ώς πυρπολικά- άφ’ έτέρου 
at Σπέτσαι, διαρκοΰντος τοΰ άγώνος, κατασκεύασαν 27 νέα πλοΐα...»3.

2. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων κα! τοιαύτης ασυμφωνίας έπικρατού- 
σης μεταξύ τών συγγραφέων ώς πρός τον αριθμόν τών ύπό τών τριών νήσων 
διατιθεμένο)ν πλοίων, κατά τάς παραμονάς της Έπαναστάσεως, θεωρούμε σκό- 
πιμον νά παράσχωμεν τάς έπί τοΰ θέματος έκφρασθείσας άπόψεις. Περαιτέρω 
δέ θά έπιχειρήσωιμεν, διά της παραθέσεως επισήμων κειμένων, νά διαφωτίσω- 
με, κατά τό δυνατόν, τό σημεΐον τοΰτον, τό δποΐον συνεπεία τής σπουδ'αιότη- 
τός του χρήζει έκτενεστέρας έρεύνης.

3. Κατά μίαν στατιστικήν τοΰ Άδαμαντίου Κοραή4 έπί τοΰ εμπορικού 
ελληνικού στόλου, κατά τό ετος 1803, δ έλληνικός στόλος υπολογίζεται δια- 
θέτων χωρητικότητα 131.410 τόννων και 16.131 ναύτας.

Ούτω, κατά τόν ύπό τοΰ F. P0UQUEV1LLE παρατιθέμενο'/ πίνακα5, 
αί νήσοι τής Ελλάδος ειχον τόν έξής αριθμόν πλοίων, ναυτών, κανονιών καί 
χωρητικότητα, κατά τό ετος 1813.

χ ω ρ η τ ικ ό τη τα ,  κατά  τό  ε το ς  1813.
______ -----------

ΙΜησος ’ ΑριΒμός 
πλο Των

Σύνολον ^χ ω ρ ^ τ ικ ό -  
τη το ς  ε ι ς  τοννους

Σύνολον τω ν!Σύνολον των 
πληρωμάτων} κανον ιών

"Υδρα 120 45.000 5.400  ! 2 .400
Σπ έτσ α ι^ 60 19.500 2 .700  ! 900
Ψαρά 60 25 .500 1.800  ! 720
Μύκονος 22 3.300 440 | 132
Σύμη 25 4.500 450 { 100
Κ α σ τελ λ ο ρ ιζο ν 30 3 .600 450 ι 60
Σκόπελος 35 6.300 525 ί 140
Κάσος 40 15.000 2 .2 00  ! 430
Σαντορ Γνη 32 2.560 480 ! 128
"Ανδρος 40 2.800 400 ! 80
ΓαλαξεΤδ ι 50 10.000 1.000  J 30υ
Α ο ι πα Γ νησο ι ^ L___?Z____ I 15.020 1.560  ! 410
Σ ύ ν ο λ ο ν !  615 ι 17 .526 ' 5 .878

4. Κατά τόν ανακεφαλαιωτικόν πίνακα8 τών οικονομικών απαιτήσεων
τών τριών ναυτικών νήσων, έκάστη τούτων έφέρετο δικαιούχος άπαιτήσεων διά
τόν έξής αριθμόν πλοίων: "Γδρα 59, Σπέτσαι 47 και Ψαρά 40. Ό  πίναξ δέ
ούτος αναγράφει και τά ονόματα τών πλοιοκτητών, ώς καί τήν ονομασίαν τών 
πλοίων τών νήσων.

Ή  παρατήρησις ήτις θά ήδύνατο νά γίνη ώς πρός τά ύπό τού πίνακος 
τούτου παρατιθέμενα στοιχεία, είναι δτι ένφ είς τοΰτον άναφέρεται διά τήν
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νήσον 'Ύδραν ό άριθμδς τώ.ν 178 πλοίων, διά τάς Σπέτσας 55 καί διά τά Ψα
ρά 81, έν τούτοις, μόνον διά τούς πρώτους άριθμούς παρέχει ονομασίαν πλοίων 
καί ιδιοκτητών - δικαιούχων. Τά στοιχεία ταΰτα είναι τά έπισήμως άναγνω- 
ρισθέντα.

5. Έ κ συνταγέντος καταλόγου9 ύπδ τών προεστώτων της νήσου 'Ύδρας, 
κατά μήνα Ιούλιον τοΰ έτους 1806, προκύπτει δτι ό αριθμός τών πλοίων της 
νήσου, κατά τδ ετος τοΰτο, άνήρχετο εις 73, έκάστου πλοίου εχοντος χωρητι
κότητα κυμαινομένην άπδ 3.500 - 19.600 κοιλών σίτου.

Πέραν τών πλοίων τούτων ή νήσος είχε καί τινας Σκοΰνας, Σοκολέβας 
καί Σακτούρια, άνερχόμενα ταΰτα συνολικώς είς 13, χωρητικότητος 200 εως 
700 κοιλών σίτου.

6. Έ κ τοΰ συνταχθέντος έν ετει 1812 είς τήν νήσον 'Ύδραν δνομαστικοΰ 
καταλόγου10 τών πλοιοκτητών, προκύπτει δτι, κατά τδ ετος τοΰτο, δ άριθμδς 
τών έν τή νήσψ υφισταμένων πλοίων, έχόντων δέ δύο καί τρία κατάρτια, άνήρ
χετο είς 81.

7. Κατά τδν Γάλλον ναύαρχον JURIEN DE L A  G R A V IE R E 11, δ στό
λος τών τριών νήσων, δ όποιος ήτο κατάλληλος νά μετάσχη τών πολεμικών 
έπιχειρήσεων, συνέκειτο κατά τήν εναρξιν τής έπαναστάσεως έκ τοΰ έξής άρι
θμοΰ πλοίων: 'Ύδρα 80 μέ πληρώματα 10.000 ναυτών, Σπέτσαι 60 καί Ψα
ρά 30.

8. Κατά τόν Κ. Μένδελσων32, τό έιμπορικόν ναυτικόν τών τριών νήσων 
ήρίθμει, κατά τό 1821, 300 πλοΐα, χωρητικότητος 6 0 -4 0 0  τόννων καί πλή
ρωμα 12.000 ναυτών.

9. Κατά τόν Γ. Γερβίνον13 αί τρεις νήσοι, άμα τή ένάρξει τής έπαναστά
σεως, διέθετον 176 ώπλισμένα πλοΐα, έκ τών όποιων τά πλεΐστα διέθετον άπό 
10 -1 4  τηλεβόλα, έκάστη δέ τούτων είχε τον εξής αριθμόν πλοίων: "Υδρα 92, 
Σπέτσαι 44 καί Ψαρά 40.

10. Έ κ τής ύπό τοΰ Γάλλου προξένου τής Σμύρνης συνταχθείσης έκθέ- 
σεως, έν ετει 1822, προκύπτει δτι δ στόλος τών τριών νήσων μετά τής Κάσ- 
σου άνήρχετο είς 180 σκάφη. Συγκεκριμένος έν τή έκθέσει ταύτη, εύρισκομέ- 
νην είς τά αρχεία τοΰ γαλλικοΰ Υπουργείου Εξωτερικών, έγραφετο μεταξύ 
άλλων: «...τό ελληνικόν ναυτικόν τών τριών νήσων 'Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ τής Κάσσου, υπολογίζεται ύπό τοΰ κ. Βιελλα 
—  τοΰ άρχηγοΰ τής γαλλικής μοίρας τής ’Ανατολής —  είς 180 σκάφη. Ολα 
περίπου είναι βρίκια μέ μικρόν τ·.να αριθμόν τριϊστίων τά δποΐα φέρουν άπο 
8 έως 21 πυροβόλα...»14.

11. Κατά τδν Γ. Γεωργακόπουλον, « ...ή  πρόοδος τής έμπορικής ναυτι
λίας συνετέλεσεν, ώς ήτο έπόμενον, καί είς τήν πρόοδον τής ναυπηγικής τέ
χνης’ ή 'Ύδρα, Σπέτσαι, Ψαρά, ’Άνδρος, Γαλαξείδι, Κάσσος καί Κάρπαθος, 
απέκτησαν ναυπηγικήν βιομηχανίαν άξιολογωτάτην. Ο άριθμός τών πλοίων,
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τά δποΐα έναυπηγήθησαν είς τούς έλληνικούς λιμένας κατά τά έτη τοΰ άγώ 
νος καί δλίγον πρώτερον υπολογίζεται εις δύο χιλιάδας. Ή  "Γδρα μόνη είχε 
120 πλοΐα ώπλισμένα μέ 2.400 πυροβόλα, τδ σύνολον τών έλληνικών πλοίων 
κατά τήν εποχήν τοΰ άγώνος ύπερέβαινε τά έξακόσια, ή δέ χωρητικότης ήτο 
έν δλφ περί τούς 153.000 τόννους»15.

Κατ’ αυτόν δέ, αί Σπέτσαι «... ειχον περί τά εκατόν πεντήκοντα μεγάλα 
πλοΐα έξωπλισμένα καί καλώς συντηρούμενα, καί περί τούς εκατόν «έφοπλι- 
στάς» δπως λέγομεν σήμερον «νοικοκυραίους», δπως τούς άπεκάλουν τότε, έξ 
ών τριάκοντα εκατομμυριούχους»16.

12. Κατά τδν καθηγητήν Ε. Πρωτοψάλτην «...τήν ναυτικήν δύναμιν της 
έπαναστάσεως άπετέλεσαν τά 120 περίπου βρίκια τών νήσων "Γδρας, Σπε
τσών, Ψαρών καί άλλων μικροτέρων ναυτικών κέντρων τής Ελλάδος (Κάσ- 
σος, Μύκονος, Γαλαξείδι κλπ.)17.

13. Κατά τδν Δ. ΙΙασχάλη18 έν Ίτει 1816 τδ ελληνικόν έμπορικον ναυτι
κόν ήρίθμει 700 σκάφη είς ά έπέβαινον 18.000 ναΰται καταγόμενοι τδ πλεΐ- 
στον έκ Σπετσών, "Γδρας, Ψαρών, Κάσσου καί Γαλαξειδίου.

14. Κατά τόν Κ. Νικόδημον19 ή νήσος τών Ψαρών αμα τή ένάρξει τής 
έπαναστάσεως διέθετε 53 πλοΐα, γολέττας 10 καί 20 μύστικα, άπωλέσασα20 
κατά τήν καταστροφήν της τοΰ έτους 1824 15 σκάφη.

15. Κατά τδν Δ. Σπανόν, τά «Ψαρά οτε τελικώς άπεφάσισαν νά λάβουν 
τά δπλα έναντίον τοΰ Σουλτάνου είχον πεντήκοντα πλοΐα... πυροβόλα καί λοι
πά έφόδ’ια πολέμου δέν διέθετον ουτε διά τά πλοΐα των»21.

16. Κατά τδν Π. Άξιωτίδην22, «οί κυριώτεροι έλληνικοί λιμένες κατά 
τό 1813 ήρίθμουν 615 πλοΐα 155.580 τόννων, μέ 37.528 ναύτας καί 878 πυ
ροβόλα».

17. Κατά τόν Σ. Τρικούπη23 «καθ' ον δέ καιρόν έξερράγη ή έπανάστασις 
αί τρεις νήσοι ειχον 176 πλοΐα (καράβια) φορτηγά, άτι να μεταχειρίσθησαν 
ώς πολεμικά, έπ’ άγαθώ τής κοινής πατρίδος. Τά πλεΐστα δέ καί τά μεγαλύ
τερα ήσαν τής "Γδρας, 92 τόν αριθμόν' 44 ήσαν τών Σπετσών καί 40 ιών 
Ψαρών».

18. Κατά τδν Ε. Κυριακίδην «είς τάς παραμονάς τής ελληνικής έπανα- 
στάσε(ος αί τρεις ναυτικαί νήσοι κατώρθωσαν νά εχωσι τριακόσια περίπου 
πλοΐα καί νά δύνανται άφθονα χρηματικά μέσα νά διαθέσωσιν...»24.

19. Κατά τούς ύπδ τοΰ I. Λαζαροπούλου25 ο’ιδομένους ονομαστικούς πί
νακας τών πλοίων καί τών πλοιοκτητών τών τριών νήσων, δ άριθμός τών 
πλοίων έκάστης τούτων έμφανίζεται ουτω (διά τά συμμετασχόντα πλοΐα: "Γ 
δρα 59, Σπέτσαι 45 καί Ψαρά 40) .

20. Ό  Κ. Άλεξανδρής26 έπικαλούμενος τά ύπδ τοΰ Α. Αιγνοΰ27 στοι
χεία καί τείνοντας μάλλον είς τήν άποδοχήν τούτων αναβιβάζει τό σύνολον
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τών συμμετασχόντων εις τον άγώνα πλοίων είς 87 (πλοΐα άνω τών 100 τόν
νων) .

Είς παλαιοτέραν μελέτην28 γράφει δτι τό σύνολον τών πλοίων τοϋ Ε λ 
ληνικού εμπορικού στόλου κατά τό Δ ' ετος της έπαναστάσεως περιελάμβανε 
«περί τά 80 κατά τό πλεΐστον μικρά πλοΐα», ένφ είς πρόσφατον29, αναβιβάζει 
τόν αριθμόν είς 59 'Γδραίίκά, 45 Σπετσιώτικα καί 40 Ψαριανά, τά όποΐα δμως 
(Ψαριανά) , ό Γάλλος πρόξενος της Σμύρνης DAVID, άφιχθείς κατά τάς άρ

χάς τοϋ έτους 1821 είς τήν νήσον, αναβιβάζει30 είς: Πάρωνες 25 μέ άριθμό 
πυροβόλων έκάστου 10 -1 2  καί πλήρωμα άνδρών 100 -120. Πυρπολικά 6 
καί έτερα μικρότερα ώπλισμένα πλοιάρια 130.

21. Κατά τόν II. Όμηρίδην τό ναυτικόν τών τριών νήσων άπετελεΐτο έκ 
220 περίπου μεγάλων πλοίων καί «πάμπολλα άλλα διαφόρου ιμεγέθους»31.

22. Ό  Α. Όρλάνδος γράφει32 δτι, «τά μέν τών Υδραίων εμπόλεμα πλοΐα 
ήσαν 58 —  πλήν τών μικροτέρων —  τά δέ τών Σπετσιωτών, πλήν τών 27 
βρικογολετών, ήσαν 46» καί δτι διαρκούσης τής έπαναστάσεως αί Σπέτσαι κα- 
τεσκεύασαν έτέρας 27 μεγάλας βρικογολέττας. Ά π ό τοϋ έτους δέ 1810 καί 
έντεΰθεν ήρξατο ή κατασκευή μεγάλων πλοίων έν Σπέτσαις, φέροντα έκαστον 
1 4 - 1 8  κανόνια.

Γενικώς δέ είπεΐν καί είς τάς τρεις ναυτικάς νήσους, ώς έκ τής άνάγκης 
τής άντιμετωπίσεως τής θαλασσοπειρατείας, τά πληρώματα καί τά πλοΐα ήσαν 
ετοιμοπόλεμα, διότι «όπλίζοντες αύτά έν εΐ'δει πολεμικών, κατά τε τήν πολεμι
κήν αποσκευήν καί τόν αριθμόν τοϋ πληρώματος, ένήργουν ταυτοχρόνως καί 
τό έμπόριόν των... έγυμνάζοντο ο’έ καί είς τόν πόλεμον άνεπαισθήτως»33.

23. Κατά τόν I. Μελετόπουλον34 τά μετασχόντα είς τόν Ά γώ να  τής Ά πε- 
λευθερώσεως πλοΐα τών νήσων 'Ύδρας, Σπετσών καί Ψαρών άνήρχοντο είς 50, 
44 καί 40 άντιστοίχως, άλλά πλήν τούτων είς τόν στόλον τών τριών νήσων 
συμπεριελήφθησαν καί άλλα μικρότερα ώς καί έτερα πλοΐα τής Σάμου, Κάσ- 
σου, Μυκόνου κλπ. Έ κ τών πλοίων δέ τούτων άλλα μέν έχρησιμοποιήθησαν 
είς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις, άλλα δέ είς τάς μεταφοράς.

24. 'Ως προκύπτει έκ τής άπό 16 Σεπτεμβρίου 1821 έπιστολής τώ,ν προ
κρίτων τής νήσου τών Σπετσών πρός τούς όμοιους τής νήσου "Γδρας, δ άρι
θμός τών πλοίων τά δποΐα ήδύνατο νά διαθέση ή 'Ύδρα τήν εποχήν ταύτην 
ύπερέβαινε τά 65.

Ή  έν λόγψ επιστολή έγραφε σχετικώς: « . ..ιμανθάνομεν μέ άκραν δυσαρέ- 
σκειάν μας οτι ό άριθμός τών έτοιμασθέντων πλοίων σας δέν υπερβαίνει τά
25, πράγμα τό όποιον είναι πολλά άσύμφορον διά τήν παρούσαν περίστασίν 
μας... μήν άμφιβάλλοντες ποσώς είς τόν έμφυτον πατριωτισμόν σας δτι θέλετε 
προσθέσει καί ή έντιμότης σας τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ά λ λ α  τ ε σ σ α 
ρ ά κ ο ν τ α  κ α ρ ά β ι α » 35 (ή ύπογράμμισις ίδική μ ας).

Είς τήν έπιστολήν ταύτην τών Σπετσών άπήντησαν τήν έπομένην οί πρό
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κριτοι τής "Γδρας γράφοντες36 δτι «... έάν μετά ταΰτα χρειασθώσι μεγαλύτε
ρα:, δυνάμεις, μή δειλιάσατε, δτι θέλομεν κάμει καί ήμεΐς δλον τό κατά δ’ύνα- 
μιν... δμοίως δέ εάν... ήθελε ο εχθρός προσβάλει πρός τήν ύμετέραν νήσον, 
προθύμως θέλομεν δράμει εις βοήθειαν σας καί μέ ανθρώπους καί μέ εργατα... 
ήμεΐς δέ άπαντες μικροί καί μεγάλοι εχομεν σταθεράν καί άμετάθετον άπό- 
φασιν διά νά διαυθεντευθώμεν καί νά σάς διαυθεντεύσωμεν εως έσχάτης πνοή: 
καί σταλλαγματιάς αίματος* ή δλοι λοιπόν θέλομεν άποθάνει καί συνενταφια- 
στή ύπό τά ερείπια τών πατρίδων μας, ή δλοι θέλομεν απολαύσει ένδοξον νί
κην καί στερεώσει διά παντός τήν ήμετέραν καί τών ομογενών μας δλων σω
τηρίαν καί έλευθερίαν».

25. Κατά τον Φίνλεϋ37: «Είς τά 1821, ή ούναμις τοΰ εμπορικού στόλου 
τής Ελλάδος, άλβανικοΰ καί έλληνικοϋ μαζί, ήτο 350 βρίκια καί γολέττες, 60 
έως 400 τόννο>ν καί πολλά άλλα μικρότερα σκάφη. Τό σύνολον τών ναυτών, 
ο'ι όποιοι υπηρετούσαν σέ δλα αύτά τά πλοΐα, ξεπερνοΰσε τις 12.000».

Κατά τόν σχολιαστήν τοΰ μεταφρασθέντος έργου τοΰ Φίνλεϋ Τ. Βουρνά:38 
«Ακριβή άπολογισμό τών ναυτικών δ’υνάμεων τής Ελλάδος, κατά τό 1821, 
δίνει δ κατωτέρω πίνακας:

"Γδρα 115 πλοΐα μεγαλύτερα τών 100 τόννων
Σπέτσα* 60 » » » » »
Ψαρά 40 » » » » »
Κ άσσος 15 » » » » »
Τρίκερι 30 » διαφόρων μεγεθών
Γαλαξείδι 60 » διαφόρων μεγεθών 59.

26. Συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Αρχείου τής νήσου "Γδρας παρεχόμενα 
στοιχεία40, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος, έκάστη τών τριών νήσων 
έπραγματοποίησε τόν έξής αριθμόν έκστρατειών καί έκίνησε τά κάτωθι πλοΐα.

Α. (α) "Γδ,ρα: αυτη διά τών πάσης φύσειος Ιδιαιτέρων δαπανών τών πο
λιτών της έκίνησε 46 συνολικώς πλοΐα41.

(β) αί έκστρατεΐαι τάς δποίας έπραγματοποίησεν ο Ύδραΐκός στόλος καί 
τών οποίων αί πάσης φύσεως δ'απάναι έπληρώθησαν ύπό τοΰ λαοΰ τής νήσου 
άνήλθον42 είς 59.

Είς τάς έκστρατείας ταύτας, ώς προκύπτει έκ τής σχετικής καταμετρή- 
σεως καί κατατάξεως τών παρεχόμενων στοιχείων, εκινήθησαν κατά τοΰ έχθ,ροΰ 
502 πολεμικά καί 160 πυρπολικά (εν πλοΐον ή έν πυρπολικόν έπραγματοποίη
σε πέραν τής μιάς έκστρατείας).

Β. (α) “Ώς πρός τήν ,νήσον τών Σπετσών, αϋτη διά τών πάσης φύσεως ιδι
αιτέρων δαπανών τών πολιτών της έκίνησε συνολικώς43 46 πλοΐα.

154



(β) at εκστρατεία' τάς όποιας επραγματοποίησε ό στόλος τών Σπετσών 
καί τών όποιων αί πάσης φύσεως δαπάνα: έπληρώθησαν ύπό τοΰ λαοΰ της νή
σου άνήλθον44 είς 26.

Είς τάς εκστρατείας ταύτας ελαβον μέρος43 11 πολεμικά πλοΐα καί 52 
πυρπολικά (εν πυρπολικόν ελαβεν μέρος είς πλείονας της μιας εκστρατείας) .

Γ. (α) 'Ως προς τήν νήσον τών Ψαρών, αΰτη διά τών ίοιαιτέριον δαπα
νών τών πολτιών της συνετήρησε καί έκίνησε46 38 πολεμικά πλοΐα καί 1 πυρ
πολικόν.

(3) Τά ύπό τοΰ λαοΰ τής νήσου τών Ψαρών συντηρηθέντα καί κινηθέντα 
πυρπολικά άνήλθον εις 13.

(γ) Μετά τήν καταστροφήν47, 48 τής νήσου, είς διαφόρους εκστρα
τείας έκινήθησαν 16 πολεμικά πλοΐα καί 5 πυρπολικά, εκ τών όποιων 10 πο
λεμικά καί 4 πυρπολικά έκινήθησαν οαπάναις τοΰ κοινοΰ ταύτης.

27. Κατά τά ύπό τοΰ Λ. Λιγνοΰ49 παρατιθέμενα στοιχεία, ή μέν 'Ύδρα 
διέθετε συνολικώς 186 πλοΐα χωρητικότητος 27.736 τόννων καί αί Σπέτσαι 
64 πλοΐα συνολικής χωρητικότητος 15.907 τόννων. Τά ύφ' έκατέρας τών 
νήσων πλοΐα άνω τών 100 τόννων άνήρχοντο οιά μέν τήν 'Ύδραν εις 87, χω
ρητικότητος 24.738 τόννων, οιά δέ τάς Σπέτσας είς 47 καί χωρητικότητος 
15.787 τόννων.

28. ΓΩς προκύπτει έκ τής έπιστολής τών Υδραίων προς τούς Αθηναίους, 
ή 'Ύδρα, έντός ελάχιστων ημερών άπό τής ένάρξεως τής έπαναστάσεως δι
έθεσε ύπέρ τών τεσσαράκοντα πολεμικών πλοίων είς τόν άγώνα. Ουτο), κατα- 
λήγουσα ή έν λόγψ επιστολή50 έλεγε: «... διά οέ κανόνια... όποΰ ζητείτε, 
ήμεΐς ύστερούμεθα μέ τό νά έχωμεν σχεδόν ύπέρ τά 40 πλοΐα πολεμικά έβγαλ- 
μένα είς τόν παρόντα ιερόν άγώνα».

Δεδομένου δτι ή επιστολή αύτη φέρει χρονολογίαν 26.4.1821, έπεται οτι 
έντός δεκαημέρου σχεδόν ή 'Ύδρα προέβη είς τήν κινητοποίησιν 40 σκαφών.

29. Έν ετει 1826, μετά τήν καταστροφήν καί τήν ήρωϊκήν έξοδον τοΰ 
Μεσολογγίου, άνασυνταχθέντος τοΰ στόλου τών τριών νήσων, ό άριθμός τών 
πλοίων έφέ.ρετο άνερχόμενος είς 140. Ούτως, είς τήν έν Ναυπλίψ συνταχθεΐ- 
σαν Έκθεσιν, εγράφετο: «... ό στόλος ήμών έξ 140 πλοίων μετά τών πυρπο
λικών του είναι έτοιμος, συγκείμενος έξ Υδραίων, Σπετσιωτών καί Ψαρι
ανών...»51.

30. 'Ως πρός τήν καθ’ ομάδας κατάταξιν τών πλοίων τών νήσων 'Ύδρας 
καί Σπετσών, αΰτη έμφανίζεται οΰτω52, άπό τής άπόψεως τοΰ άριθμοΰ τών 
πλοίων καί τής χωρητικότητο τούτων, έν ετει 1821. (Βλ. Πίνακας σελ. 156).

Συνεπώς κατά τά στοιχεία ταΰτα, τό σύνολον τών πλοίων τών δύο νήσων 
άνήρχετο είς 171, συνολικής χωρητικότητος 49.930 τόννων.

Έκ τών πλοίων δέ τούτων ικανά53 πρός τακτικάς ναυμαχίας ήσαν μόνον 
τά άπό 200 τόννων καί άνω καί ώς έκ τούτου ό άριθμός τών πλοίων τά όποια
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ελαβον μέρος είς τόν άγώνα άνήρχετο διά μέν τήν "Γδραν εις 73, διαθέτοντα 
χωρητικότητα 22.766 τόννων, διά δέ τάς Σπέτσας είς 46, συνολικής χωρητι
κότητας 15.607 τόννων.

Υ Δ Ρ Α

! Χωρητικότης ε ι ς  τόννους 
από -  εως

ApiBuoc πλοΤων ι Σύνολον τοννων
ι < '  ‘ s*ι εκαστης ομαδος 

------------------------------ i -----------------------------
! 3 1 - 5 0  !
ΐ 51 -  100 

101 -  200I
201 -  300ι
301 -  400 
401 -  500 
501 -  550ι

9 | 366 

28 j 1.994 
19 ! 3.017 
32 j 8.338 
23 ί 7.730I
12 ! 5.150

1 ! 548 
___________________ !__________________

ν '  \Σ ύ ν ο λ ο νI 124 ! 27.143

Σ Π Ε Τ Σ A I

Χωρητ κότης ε ς τοννους >n n , , /·" Αρ Βμος πλοίων απο -  εως κ κ ^
Σύνολον τόννων 
έκόάττης όμάδος

1
101 -  200 

201 -  300 
301 -  400 
401 -  500

3 
11 
29

4

580 
2.990 

10.441 

1 .776

Σ ύ ν ο λ ο ν  
--------- -  -  _______  J

47 15.787

31. Έ κ τής ύφ’ ήμών γενομένης κατατάξεως τών, ύπό τοΰ Υπουργείου 
Ναυτιλίας - Μεταφορών - Επικοινωνιών, παρεχομένων στοιχεία)ν54, βάσει τοΰ 
νηολογίου τοΰ έτους 1838, αί νήσοι "Γδρα καί Σπέτσαι διέθετον τόν έξής άρι- 
θμόν πλοίων, κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ ’21.
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ΓΔΡΑ

. . . . . . . . .

1Ε ιδος  πλο ίων
1
ι

Αριθμός πλοίων
Χωρητικότης έκαστου 
πλοίου ε ί ς  τόννους 

( κυμα ινομένη  χω ρητικότης)]

Βρ Γ κ ι α  

Πολάκαι 
(Υίαρτ ίγος  
Γ ο λ ό ττα ι 
Αο πτά

____________________

79 

6 

18 
11 

7

50 -  492 
404 -  548 

18 -  362 
60 -  250 
33 -  300

Σ ύ ν ο λ ο ν 121 | 21.719

Σ Π Ε Τ Σ A I
--------------------------- 1--------------------

Ε ίδος πλοίων j πλοίων

Κυμαινόμενη j Σύνολον 
χω ρητικότης j χω ρητικότητος  ] 
των πλοίων j ε ( ς  τόννους ι

Β ρ ίκ ια  | 42 

Λοιπό? I 5

ι
180 -  450 | 13.821 
400 -  460 j 1.926 ]

ι
Σ ύ ν ο λ ο ν  I 47 14.747I ι

Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι τά πλοία της νήσου τών Σπε
τσών ήσαν μεγαλυτέρας χωρητικότητος έκ τών πλοίων τής 'Τδρας, δεδομένου 
δτι μολονότι ό άριθμός τών πλοίων τής 'Τδρας ήτο ανώτερος κατά 61ο/ο (120 
έναντι 47) τών ύπό τών Σπετσών διατιθεμένων, έν τούτοις ή χωρητικότης τών 
πλοίων τής δευτέρας ήτο μικριτέρα μόνον κατά 5.972 τόννους, ή άλλως κα
τά 14 ο/ο.

32. Τέλος, κατά τά προσφάτως έκοοθέντα στοιχεία ύπό του I. Μελετο- 
πούλου55, τά μετασχόντα εις τόν απελευθερωτικόν αγώνα πλοία τών τριών 
νήσων, φέρονται ώς κάτωθι: Ύ δρα 50, Σπέτσαι 44 καί Ψαρά 40. Πλήν δε
τών πλοίων τούτων είς τόν Ελληνικόν στόλον συμπεριελήφθησαν καί ετερα 
μικρότερα πλοία τών αύτών νήσων, «ώς καί άλλα πλοία τής Σάμου, τής Κά- 
σου, τής Μυκόνου κλπ.... Τά ώς άνω πλοία τών νήσων τό μέν ελαβον μέρος είς 
πολεμικάς Ιπιχειρήσεις, τό δέ εχρησιμοποιήθησαν διά μεταφοράς».

33. Έ κ  τών άνωτέρω στοιχείων καί απόψεων τών συγγραφέων νομίζο- 
μεν δτι παρέσχομεν μίαν άρκούντως διαφωτιστικήν εικόνα, τόσον περί τοΰ
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άριθμοΰ τών διατιθεμένων ύπό τών τριών νήσων πλοίων, κατά τάς παραμονάς 
της Έπαναστάσεως καί κατ’ αυτήν, δσον καί περί τών λαβόντων μέρος είς 
αυτήν. Κατά τήν ήμετέραν άποψιν αί τρεις νήσοι ειχον μέν περισσότερα πλοΐα 
έκ τών πράγματι λαβόντων μέρος είς τόν άγώνα, πλήν δμως, δεδομένης τής 
αδυναμίας τούτων νά κινήσουν ολόκληρον τόν στόλον των, έκίνουν μέρος τούτου.

Ή  άποψίς μας αυτη ένισχύεται έκ τοΰ γεγονότος ότι ό πολεμικός στόλος 
τών νήσων έκινεΐτο καί συνετηρεΐτο, κατά τά πρώτα ιδία ετη τής έπαναστά
σεως, ύπ’ αύτών τούτων τών πλοιοκτητών καί κατοίκων τών νήσων, οί όποιοι 
ότέ μέν διά προσφορών, ότέ δέ δΓ έράνων, έκάλυπτον τάς έπιτακτικάς άνάγ
κας τής μισθοδοσίας τών ναυτών.

ΙΙέραν τούτου, δεδομένου τοΰ μεγαλυτέρου μεγέθους τών έχθρικών πλοί
ων, δέν ήτο συμφέρουσα ή χρησιμοποίησις τών μικράς χωρητικότητος πλοίων, 
τά οποία δυσκόλως ήδύναντο νά άντιπαραταχθοΰν έναντίον τών Τουρκοαιγυ- 
πτιακών μεγαθηρίων, τά όποια πολλάκις εδιδον τήν εικόνα «κινουμένων βου
νών» έντός τής θαλάσσης.

Συνεπώς, ώς πλέον προσεγγίζοντα είς τά πράγματα, δεχόμεθα καί ήμεΐς 
τά προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία, δυνάμει τών όποίων ό στόλος τών τριών 
νήσων, ό όποιος έλαβε είς τόν άγώνα, συνέκειτο έκ τοΰ έξής άριθμοΰ 
πλοίων: "Γδρα καί Σπέτσαι πέριξ τών πεντήκοντα δι’ έκάστην καί Ψαρά πέ- 
ριξ τών τεσσαράκοντα.

Οί αριθμοί οδτοι προσεγγίζουν σχεδόν καί τούς ύπό τοΰ Αρχείου "Γδρας 
διδομένους56 τοιούτους, καί περί ών ήδη άνωτέρω έγένετο λόγος.

Τέλος, είς δ,τι άφαρα τά ύπό τής "Γδρας χρησιμοποιηθέντα είς τόν άγώ
να πλοΐα, σχετική είναι καί ή άπό 29 Μαΐου 1821 επιστολή τών προκτρίτων 
τής "Γδρας προς τον στρατηγόν Νικήταν Σταματελόπουλον πρός δν άπαντών- 
τες είς έπιστολήν τούτου πρός άποστολήν βοήθειας, εγραφον μεταξύ άλλων: 
«... λυπούμεθα δμως άδελφέ νά μήν ήμποροΰμεν νά σάς συντρέξωμεν είς τήν 
μπαρούτην... εξ αιτίας τής προμηθεύσεως π ε ν τ ή κ ο ν τ α  κ α ί  ε π έ 
κ ε ι ν α  π ο λ ε μ ι κ ώ ν  μ α ς  κ α ρ α β ι ώ ν ,  (ή ύπογράμμισις ίδι- 
κή μας) , δπου καταγίνονται είς τόν παρόντα Ιερόν πόλεμον, μέρος μέν είς τό 
Αίγαΐον πέλαγος είς άπάντησιν τοΰ έχθροΰ, άν δοκιμάση νά έξέλθη καί μέρος 
είς τά μέρη τής Ελλάδος, Πελοποννήσου καί κόλπου Ναυπάκτου...»57.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης συνάγεται δτι ή "Γδρα διέθετεν είς τόν άγώ
να «πεντήκοντα καί επέκεινα πολεμικά πλαΐα». ’Ά ρ α  ό βασικός άριθμός τών 
διατιθεμένιον πλοίων ήτο δ τών πεντήκοντα καί τό «έπέκεινα» ένδεχομένως νά 
προσέθετε εν, δύο ή τρία τό μάξιμουμ πλοΐα. Συνεπώς καί έκ τής έπιστολής 
ταύτης έπαληθεύεται τό ύφ’ ήμών άνωτέρω συμπέρασμα.
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Π α ρά γρ α φ ο ς έβδομη

Συγκρότησις, πληρώματα και δαπάναι κινήσεως τοΰ στόλου.

1. Ινατ" αρχήν δέον νά ύπογραμμίσωμεν οτι ή άνωτέρω άναφορά μας είς 
τάς τρείς μόνον νήσους, έγένετο διότι είς αύτάς έλαχε κατά ιστορικήν συγκυ
ρίαν νά φέρουν, σχεδόν έξ ολοκλήρου58, τδ βάρος τοΰ κατά θάλασσαν άγώ
νος59. Αί νήσοι αύται «άναλαβοΰσαι τά ήνία τοΰ κατά θάλασσαν άγώνος, έπε- 
φύλαξαν είς έαυτάς τό δικαίωμα τής συγκροτήσεως τών ναυτικών δυνάμεων»60, 
έπωμίσθηκαν συγχρόνως καί τάς δαπάνας κινήσεως καί συντηρήσεως τοΰ Ε λ 
ληνικού στόλου μέχρι τοΰ έτους 1824, οπότε συνήφθη έν Λονδίνω τό πρώτον 
δάνειον.

Συνεπεία τοΰ γεγονότος τούτου, αί τρεις νήσοι δέν ήδύναντο νά καλύψουν 
πάσας τάς δαπάνας κινήσεως61 ολοκλήρου τοΰ στόλου των συγχρόνως καί ώς 
έκ τούτου προέβαινον είς τήν έκ περιτροπής κίνησίν του.

Έ κ τής ύπό τών νήσων διατιθεμένης ναυτικής δυνάμεως, σπανίως62 έκι- 
νητοποιήθησαν πλείονα τών 60 - 70 σκαφών συγχρόνως, τής έκ περιτροπής κι- 
νήσεως τοΰ στόλου λαμβανούσης χώραν άνά έξάμηνον63, χωρίς τοΰτο νά ση- 
μαίνη οτι καί τά μή έκστρατεύοντα πλοΐα δέν άπήτουν ώρισμένας δαπάνας διά 
τήν συντήρησίν των, ένω ό άριθμός τών άνδρών έκάστου πλοίου δέν ύπερέ- 
βαινε τούς 120h’4.

2. Παρακάμπτοντες προς τό παρόν τό θέμα τών δαπανών τών τριών νή
σων καί άναφερόμενοι είς τό ζήτημα τών πληρ(ομάτων καί τοΰ έξοπλισμοΰ τοΰ 
έλληνικοΰ στόλου, δέον νά είπωμεν δτι τά πλοΐα ήσαν ώπλισμένα διά 10 - 20, 
κατ’ άνώτατον δριον, πυροβόλων περιωρισμένης άποτελεσματικότητος, τό δέ 
πλήρωμα έκάστου έξ αύτών δέν ύπερέβαινε τούς 100 άνδρας65 ή τούς 
12066. Κατά μίαν άποψιν, «τά πυροβόλα πού άπετέλουν τόν οπλισμόν τών είς 
πολεμικά μετατραπέντων σιταγο)γών πλοίων τών ναυτικών νήσων, ήσαν μάλ
λον πρωτόγονα, άπετέλουν δέ πραγματικόν μωσαϊκόν άπό άπόψεως τύπου καί 
διαμετρήματος»67.

Πράγματι, ό έλλειπής έξοπλισμός68 τών έλληνικών πλοίων άνεγνωρίζε- 
το καί ύπ’ αύτοΰ τοΰ Υπουργείου τών Ναυτικών, τό όποιον, άπευθυνόμενον 
πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Εκτελεστικού έγραφε μεταξύ άλλων: «...Τά ελληνι
κά πλοΐα νά τεθώσι είς γραμμήν μάχης μετά τών εχθρικών καί νά δυνηθώσι 
νά τόν βλάψουν ώς δει, δέν ήμποροΰν... διά τήν σμικρότητα τών έλληνικών 
κανονιών ώς πρός τά έχθρικά’ ποία σύγκρισις, βάλαις δώδεκα λιτρών μέ βά- 
λας σαράντα οκτώ; Ά λ λ ’ ή μόνη μεγαλοψυχία τών Ελλήνων έμποδίζει τόν 
έχθρόν είς τό νά βλάψη τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πέλαγους καί νά κάμη προ
όδους κατά τοΰ Έθνους...»69.
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3. Ταύτης ούσης της συγκροτήσεως τοΰ έλληνικοϋ στόλου τό πρόβλημα, 
της άντιμετωπίσεως τοΰ έχθρικοΰ ήτο τά μέγιστα ούσκολον καί προβληματι
κόν, διότι εδει νά αντιμετώπιση ούτος τόν κατά πολύ μεγαλύτε,ρον έχθρικον,. 
τοΰ οποίου τά πληρώματα συνέκειντο έξ 700 - 800 άνδρών70. Συνεπεία δέ 
τοΰ τοιούτου άνισομεροΰς συσχετισμοΰ τών εκατέρωθεν δυνάμεων, ό έλληνικός 
στόλος εύρίσκετο πολλάκις είς τήν δεινοτάτην θέσιν νά αντιμετώπιση δεκα- 
πλασίας εχθρικάς δυνάμεις, γεγονός τό δποΐον οι πρόκριτοι τής "Γδρας έχα- 
ρακτήριζον ώς «άπαραδειγμάτιστον είς τήν θάλασσαν»71. Τοσοΰτον δέ ύπερ- 
τέρας δυνάμεις διέθετεν ό ήνωμένος Τουρκοαιγυπτιακός στόλος, πλήν τών δυ
νάμεων τής ’Αλγερίας, Τύνηδος καί Μαρόκου, ώστε «νά φαίνεται άπίστευτον 
δτι θά ήτο δυνατόν νά άντιμετωπισθή άποτελεσματικώς άπό τά σιτοκάραβα 
τών νήσων»72.

Ό  ισχυρός τουρκικός στόλος κατέστη ισχυρότερος διά τής ένώσεώς του 
μετά τοΰ αίγυπτιακοΰ, ιδία κατά τό Δ ' έτος τής έπαναστάσεως καθ’ δ ούτος 
περιελάμβανε73, 74 περί τά 150 μεγάλα καί μικρά πολεμικά πλοΐα, ολικής 
δυνάμεως 2.000 πυροβόλων, 8.000 ναυτών καί 2.500 στρατιωτών, ένφ, κατά 
τό αύτό ετος ό Έλληνικός στόλος διέθετε πρός πόλεμον περί τά 80 κατά τό 
πλεϊστον μικρά πλοΐα μετά 800 πυροβόλων καί 5.000 ναυτών.

4. Χαρακτηριστικώς ό Φ. Μπουλανζέ, γράφει έν προκειμένψ: «Έν έτει 
1.820 αί έλληνικαί νήσοι ήσαν έν ταΐς παραμοναΐς τοΰ άγώνος κατά τερα
στίων στόλων τής Τουρκίας, τής Αιγύπτου, τής Τριπόλεως, τής Τύνηδος, τής 
’Αλγερίας καί τοΰ Μα,ρόκου. ΙΙρός εύόδωσιν τοιαύτης γιγαντώδους πάλης 
φυσικόν ήτο, δτι οί "Ελληνες είχον άνάγκην νά διαθέσωσι μέσα ανάλογα...»75.

5. Κατά τόν Α. Λιγνόν76 «ή ναυτική δύναμις τής Τουρκίας άπέναντι 
τής ναυτικής δυνάμεως τών νήσων "Γδρας, Σπετσών καί Ψαρών ήτο φοβερά. 
Κολοσσοί καί κινητά φρούρια τά πλοΐα τής Τουρκίας, λέμβοι απέναντι αύτών 
τά έλληνικά».

Τάς έλλείψεις77 δμως τοΰ έλληνικοϋ στόλου, καί άπό πλευράς τής αρι
θμητικής δυνάμεως καί άπό τής άπόψεως τών διατιθεμένων πολεμικών εφο
δίων καί οικονομικών δυνατοτήτων, έκάλυπτεν ή πυρωμένη καρδιά τών άση
μων ναυτών καί καραβοκύρηδων τών ναυτικών μας νήσων, οί όποιοι «έπολέ- 
μουν με τήν χαρακτη,ρίζουσαν αύτούς τότε αρχαϊκήν εκείνην άφέλειαν καί 
άνδρίαν, ών ζωηρότερα παραδείγματα σπανίως άπαντά τις είς τάς ιστορίας 
δλου τοΰ κόσμου»78.

Τήν άποψιν ταύτην έπιβεβαιοΐ καί δ Κ. Μένδελσων, γράφων: 
«Ή  Ευρώπη σύμπασα έθαύμασε τό άτρόμητον τών νησιωτών, καί αύτοί 
μόνοι εμενον άήττητοι έν τψ ύπέρ έλευθερίας άγώνι, οτε έφαίνετο άπολεσθείς 
δ τών πελοποννησίων καί στερεοελλαδιτών άγών. Γνωρίζομεν νΰν έκ τών έκ- 
θέσεο^ν τοΰ JURIEN DE LA GRAVIERE, δποίαν φοβεράν έντύπωσιν πα-
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ρήγαγον εις τούς θεατάς τών πυρπολικών αγώνων του 1825 αξιωματικούς τοΰ 
γαλλικού ναυτικοΰ, ή πρός τόν θάνατον περιφρόνησις καί τό ριψοκίνδυνον τοΰ 
ψαριανοΰ Κανάρη»79, 80.

6. Ό  έν Σμύρνή Γάλλος πρόξενος Δαβίδ, είς τήν άπό -μηνός ’Οκτωβρίου 
1822 Έκθεσίν του πρός τό Ύπουργείον Εξωτερικών τής Γαλλίας, άναφερό- 
μενος είς τό έμψυχον δυναμικόν τοΰ έλληνικοΰ στόλου έγραφε: «Έ ξ άλλου 
τά πλοΐα ταΰτα —  υπονοεί τά έλληνικά —  άντλοΰν τήν δύναμίν των έκ τού 
άριθμοΰ καί τής έπιτηδειότητος τών ναυτών των. Ό  ίδιος ό άρχηγός τής μοί
ρας έχει έκπλαγή μέ τήν καλήν των τάξιν, μέ τήν έπιδεξιότητά των καί μέ 
τήν τόλμην των. Χειρίζονται τά πλοΐα μέ σπανίαν άκρίβειαν. ΙΙετοΰν ταχύ
τατα άπό τοΰ ένός άκρου τού όρίζοντος είς τό άλλο, έπισκσποΰν τό πάν καί 
είναι πράγματι κύριοι τοΰ ’Αρχιπελάγους. Τά πλοΐα πού άντιμετώπισαν τόν 
τουρκικόν στόλον δέν ήσαν παρά μόλις 60...»81.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δυνάμεθα νά είπωμεν δτι περί τοΰ έλ- 
ληνικοΰ στόλου ίσχυεν αυτό πού έγραψε ό JURIEN DE LA GRAVIERE: 
«ό στόλος, ό έπιτηδειότερος περί τό κατατολμάν τής λαίλαπος, ό δεξιώτερος 
περί τό πλέειν έν ταραχώδεσι θαλάσσαις καί θυελλώδεσι νυκτί, εσεται ό πρώ
τος τοΰ κόσμου στόλος»82, 83.

7. Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, είς τό άπό έν Ά ργει έγγρα
φον αύτής, ύπό ήμερομηνίαν κβ' ’ Ιουνίου έτους αωκβ' (1822) , άπευθυνομένη 
πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Έκτελεστικοΰ, έγραφε μεταξύ άλλων: «Ό  ήμέτερος 
στόλος παραβαλλόμενος μετά τοΰ έχθροΰ είναι πολύ άδυνατώτερος... μόνη ή 
μεγαλοψυχία τών Ελλήνων έμποδίζει τόν έχθρόν είς τό νά βλάψη τάς νήσους 
τοΰ Αιγαίου πελάγους καί νά κάμη προόδους κατά τοΰ ’Έθνους... Οί τών ήφαι- 
στείων κυβερνήται καί ναΰται είσί, τφ δντι, άνδρες ή,ρωες... διά τήν άνάγκην 
καί έλευθερίαν τής φίλης ήμών Πατρίδος άπεφάσισαν νά θυσιάσουν τήν ιδίαν 
ζωήν, παραβλέποντες γονείς καί τέκνα, ώσπερ τούς πάλαι περί τόν Λεο)- 
νίδαν...»84.

8. Πράγματι δέ τοιαύτη ήτο ή είς μέγεθος υπεροχή τών τουρκικών πλοίων 
έναντι τών έλληνικών, ώστε ό ’Ανδρέας Μιαούλης έλεγεν δτι, «δταν είσαι μέ 
τό καράβι σου δίπλα σέ έχθρικό ντελίνι (δίκροτον) καί κάνεις νά τό κυττά- 
ξης άπό τά χαμηλά, είναι τόσο ψηλό τό τούρκικο καί σηκώνεις τόσο ψηλά τό 
κεφάλι γιά νά τό δής, ώστε σοΰ πέφτει ή σκούφια»85, κατά δέ τόν Δ. Αίνιά- 
να «τά έλληνικά πλοιάρια ήτο πεντάκις τουλάχιστον κατώτερα», τά δέ πληρώ
ματα τών τουρκικών πλοίων ήσαν δεκαπλασίως άνώτερα τών έλληνικών86.

9. Ή  τεραστία δύναμις τού τουρκικοΰ στόλου καί ή έντύπωσις ήν είχον 
διά τάς καταστρεπτικάς δυνατότητας τούτου οί έν Κωνσταντινουπόλει Εφο
ροι τής Φιλικής, προκύπτει καί έκ τοΰ έξης γεγονότος, έξ οδ παραλλήλως κα
ταφαίνεται καί ή τεραστία επίσης σημασία τήν όποιαν άπέδιδον ουτοι είς τόν 
στόλον τών νήσων.
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Ούτω, καταστρώσασα ή Φίλική Εταιρεία σχέδιον87 καταστροφής τοΰ 
τουρκικοΰ στόλου έντός τοΰ λιμένος τής Κωνσταντινουπόλεως, τό όποιον δμως 
δέν κατέστη δυνατόν νά πραγματοποιηθή, έλάμβανε έπί τοΰ θέματος τό έξής 
έγγραφον τών μελών τής έν Κωνσταντινουπόλει Εφορείας της, τό όποιον με
ταξύ άλλων έγραφε: «Είναι πασίδηλον, ότι έδώ έχει τήν εστίαν της ή πολυ
κέφαλος "Γδρα88 έδώ είναι α ί τής θαλάσσης δυνάμεις της καί μεγάλος άρι
θμός ώπλισμένων στρατιωτών' έδώ είναι οί θησαυροί της, αί όπλοθήκαι καί 
τό κέντρον, ή μάλλον τό πρώτον έλατήριον τής έχθρικής μηχανής. Διά τοΰτο 
κρίνομεν άναγκαϊον νά γίνη έφοδος κατά τής πρωτευούσης καί κατά τοΰ στό
λου συγχρόνως μέ τά λοιπά μέρη*... Διά τήν έλλειψιν τοΰ στόλου ό τύραννος 
χάνει τό ήμισυ τών δυνάμεών του, κόπτεται ή κοινωνία τής Ά σίας, άπό τήν 
οποίαν θά πλημμυρήσωσι πολλά σμήνη... διά τοΰ στόλου των δύνανται νά άφα- 
νίσωσιν έν ριπή οφθαλμοΰ δλα τά ελληνικά πλοία, νά καύσουν, νά λεηλατή
σουν όλα ς τάς παραλίας πόλεις τής χώρας, καί νά έμπνεύσουν τρόμον είς τούς 
ήμετέρους... είναι άναγκαϊον νά γίνη ή προσβολή καί κατά τής μητροπόλεως 
ταύτης καί κατά τοΰ στόλου. . . Διά νά κατορθωθοΰν δέ τά μεγάλα ταΰτα έπι- 
χειρήματα, μάς χρειάζονται τά έξής: Α ' Τριάντα πλοΐα τής "Γδρας, Σπε
τσών καί Ψαρών άπό τά καλλίτερα, έφωδιασμένα μ’ άνθρώπους ικανούς καί 
μ’ δλα τά πολεμικά έφόδια, άπό τά όποια στερούμεθα παντελώς... άπό δέ τά 
πολεμικά έφόδια παντός είδους πρέπει νά είναι προμηθευμένα δχι μόνον τά 
είρημένα ταΰτα πλοΐα, άλλά νά σταλοΰν καί πρός ήμας ίκανά, διά νά όπλίσω- 
μεν τούς ένταΰθα καί νά γίνη χρήσις τών οπλών...»89.

Έ κ τοΰ έγγράφου τούτου συνάγεται δτι ούδέν ήτο δυνατόν νά έπιχειρη- 
θή ύπό τής Φιλικής άνευ τής συμμετοχής τοΰ Έλληνικοϋ στόλου. Πάντα τά 
σχέδια παρέλυον έάν ό στόλος τών νήσων δέν συμμετεΐχεν ούσιωδώς.
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48. Κατά τήν καταστροφήν τοϋ έτους 1824, τά Ψαρά άπώλεσαν 15 σκάφη. ’Ίδε Τ. 

Κωνσταντινίδου, σελ. 318.

49. ’Ίδε Α. Αιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 54— 62, ενθα καί λεπτομερής άνάλυσις τής χωρητι
κότητας, τής ονομασίας καί τοΰ χρόνου ναυπηγήσεως τών πλοίων, ώς καί τών 
πλοιοκτητών έπωνύμως.

50. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 26.4.1821 έπιστολής τών 'Τδραίων, είς Άρχείον 
"Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 47.

51. ’Ίδε τήν έκ Ναυπλίου πρός Ζάκυνθον άποσταλείσαν έν λόγφ ’Έκθεσιν, ύπό ημερο
μηνίαν 12/24 Μαΐου 1826, είς Ιστορικόν Άρχείον Δ. Ρώμα, τόμ. Β , σελ. 310—  
313.

52. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 187— 194, ενθα καί άναλυτικώτερα στοι
χεία περί τών ύπό τών δύο νήσων διατιθεμένων πλοίων, κατά τήν εναρξιν τής 
έπαναστάσεως.

53. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ 1, σελ. 190.

54. ’Ίδε ’Έκδοσιν τοϋ 'Υπουργείου Ναυτιλίας κλπ. ύπό τόν τίτλον: ’Ανθολογία Ναυ
τικών κειμένων, σελ. 152— 167.

55. ’Ίδε Τό Ναυτικό τοϋ 21 (Λεύκωμα). Έκδοσις Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως, 
Κείμενα I. Μελετοπούλου, σελ. 18— 23.

56. *Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 102— 183.
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57. "Ιδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ επιστολής είς «Συλλογή» I. Κολοκοτραινη, 
σελ. 28— 29.

58. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 78.
59. "Ίδε I. Μελετοπούλου, σελ. 14.
10. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 318.
61. "Ιδε J. DE L A  GRAVIERE, σελ. 78.
62. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 319.
63. "Ιδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 88.
64. ’Ίδε  I. Τόμπάζη, σελ. 69.
65. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 100/14.4.1822 έγγραφον τοΰ Μινιστερίου τών Ναυτικών πρός 

τήν Βουλήν τών Ψαρών, διά τοΰ οποίου, ό άριθμός τών ναυτών έκαστου πλοίου
φέροντος 16 κανόνια, ώρίζετο εις 90 καί είς 75 οσάκις τό πλοίον είχε 14 κα
νόνια, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 167— 168.

66. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 579 καί 299, ένθα είς άνευρεθέν ήμερολόγιον 
είς τό πλοίον τοΰ Τομπάζη άναφέρεται δτι ό άριθμός τών πληρωμάτων τών 'Ελ
ληνικών πλοίων τά όποια έξεστράτευσαν είς Χίον, έκυμαίνετο μεταξύ 70— 120 
άνδρας.

67. ’Ίδε Κ. ’Αλεξανδρή, σελ. 348.
68. Ό  Τ. Κωνσταντινίδης γράφει δτι, (σελ. 410— 430), τό πρόβλημα τοΰ έλληνικοΰ 

στόλου ήτο πώς θά άντιμετωπίση τά πενταπλασίου έκταπίσματος τουρκικά πλοία, 
τά όποια είχον τούλάχιστον 60 βαρέα κανόνια έκαστον.

69. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ ύπ’ άριθ. 257/κβ' ’ Ιουνίου 1822 έγγράφου τοΰ Μι- 
νιστερίου τών ιΝαυτικών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 196— 197.

70. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. Σ Τ α , σελ. 89.
71. "Ιδε τήν άπό 13.9.1822 έπιστολήν τών προκρίτων "Τδρας πρός τήν Προσωρινήν 

Διοίκησιν, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 231— 232.
72. ’Ίδε Κ. ’Αλεξανδρή, Τό ναυτικόν τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος 1821— 1829, 

σελ. 41.
73. νΙδε Κ. ’Αλεξανδρή, Αί ναυτικαί έπιχειρήσεις τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, 

(1821— 1829), σελ. 4, (Έ κδ. 1930).
74. Περί τής συνθέσεως καί τής ισχύος τοΰ τουρκικού στόλου κατά τάς παραμονάς 

τής Έπαναστάσεως, ίδε Κ. ’Αλεξανδρή, Τό ναυτικόν κ.λ.π., σελ. 39.
75. ’Ίδε F. BOULANGER, σελ. 101— 102.
76. ’Ίδε Α. Λιγνού, τόμ. Β , σελ. 64— 65, ενθα καί παρατιθέμενοι άριθμοί καί τό 

είδος τών τουρκικών πλοίων.
77. νΊδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 45.
78. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 293.
79. "Ιδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Β , σελ. 59.
80. Βιογραφικά σημειώματα τών πλοιοκτητών, άγωνιστών καί κυβερνητών πλοίων 

τών Ψαρών, ίδε είς Δ. Σπανού, σελ. 169— 224.
81. ’Ίδε άπόσπασμα τής ώς άνω έκθέσεως τού Γάλλου Προξένου είς Δ. Κοκκίνου, 

τόμ. Δ, σελ. 203.
82. ’Ίδε J. DE LA GRAVIERE, «Ίστο ρία τού ναυτικού τών άρχαίων Ελλήνων»,

σελ. 346— 347. (Μετάφρασις Κ. Ράδ ου, 1890).

83. ’Ίδε καί Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 293.
84. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 83— 84, καί Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 196— 197.

85. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 72.
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86. "Ίδε «’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοϋ 21», τόμ. Ε, σελ. 27, ( ’Απομνημονεύ
ματα Δ. Αίνιάνος).

87. ’Ίδε τό σχέδιον τοΰτο είς I. Φιλήμονος, τόμ. Α, σελ. 59— 70.
88. Σ .τ .Σ . Προφανώς, υπονοείται, ή Κωνσταντινούπολης.
89. ’Ίδε τό από 29 Νοεμβρίου 1820 έγγραφον έκ Κωνσταντινουπόλεως πρός τούς 

Εταίρους τής Όδησσοΰ, τών μελών τής εκεί Εφορείας Κ. Κουμπάρη, Σ . Μαύ
ρου καί I. Μπαρμπή, είς I. Φι?.ήμονος, τόμ. Α, σελ. 89, 241— 243.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ΙΕΜΠΤΟΝ

ΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Π α ρ ά γρ α φ ο ς  όγδόη

Τό ΰψος τών δαπανών τών τριών νήσων

1. Έν αρχή δέον νά λεχθή ότι, ώς καί έκ τοΰ δλου περιεχομένου τής με
λέτης ταύτης προκύπτει καί ώς είναι γενικώς καί ίστορικώς αποδεκτόν, αί 
τρεις νήσοι "Γδρα, Σπέτσαι καί Ψαρά, άναλαβοΰσαι τόν κατά θάλασσαν άγώ
να έπωμίσθηκαν συγχρόνως καί τάς δαπάνας κινήσεως καί συντηρήσεως1 τοΰ 
πολεμικού των στόλου. Τό έπαναστατημένον ’Έθνος, πολλάκις καί είς τάς 
Έθνικάς Συνελεύσεις καί διά τών ύπευθύνων τότε κυβερνητών του είχεν ύπο- 
σχεθή τήν πληρωμήν τών δαπανών τούτων είς τάς νήσους. Ούτω, δυνάμει τοΰ 
Ψηφίσματος Ε ' τής έν * Αργεί συνελθούσης Λ' Εθνικής Συνελεύσεως παρεί- 
χετο ή έπαγγελία περί τάχιστης έκπληρώσεως τών νομίμων απαιτήσεων τών 
νησιωτών. "Αμα τή απελευθερώσει όμο)ς, τό Κράτος δέν ήδυνήθη, συνεπεία 
οικονομικών δυσχερειών, νά έκπληρώση τήν ύπόσχεσίν του πρός τάς νήσους 
όλοσχερώς. Είς έκτέλεσιν δέ τής ώς άνο) άποφάσεως ή Κυβέρνησις τοΰ Ίωάν- 
νου Καποδιστρίου, έν ετει 1830, άπέστειλεν2 είς τάς δημοτικάς άρχάς τών 
τριών νήσων ποσόν 50.000 ισπανικών ταλλήρων έξ ών 25.000 είς "Γδραν,
16.000 είς Σπέτσας καί 9.000 είς τά Ψαρά.

2. Ούτω λοιπόν τό ζήτημα έχρόνιζε, μολονότι είς τήν άπο 28 Ίανουα- 
ρίου 1829 έπιστολήν3 τής τε Κοινότητος καί τών Προκρίτων τής "Γδρας πρός 
τόν Κυβερνήτην I. Καποδίστριαν, ύπενθυμίζετο ή ύπόσχεσις τοΰ ’Έθνους πε
ρί άποζημιώσεο)ς τών κατά τόν άγώνα άπωλεσθέντων πλοίων τών νήσων4 καί 
έζητεΐτο ή έκπλήρωσις τής ύπό τοΰ ’Έθνους δοθείσης ύποσχέσεως. Ή  Ελλάς 
δμως, ώς μόνον περιουσιακόν στοιχεΐον τό όποιον διέθετεν, έξελθοΰσα τοΰ πο
λυετούς αγώνας, ήτο ή «αίματόφυρτος γή»5 κατά τήν χαρακτηριστικήν έκ- 
φρασιν τοΰ I. Σούτσου, ένψ οί "Ελληνες έπεδίωκον νά καταστούν «κύριοι τών 
καλυβίων»6 είς τά όποια κατώκουν.

Ύπό το κράτος τής τοιαύτης οικονομικής καταστάσεως τοΰ άναγεννωμέ- 
νου ’Έθνους, ό Καποδίστριας7 άπαντών είς τό ώς άνω αίτημα τών νήσων πρός 
άποζημίωσιν εγραφε: «... έάν ρίξετε έν μόνον βλέμμα είς τήν παρούσαν κατά-
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στασιν τών γενικών υποθέσεων τοΰ Έθνικοΰ Ταμείου, θέλετε πεισθή καθώς 
ειμεθα πεπεισμένοι καί ήμεΐς, δτι ή Κυβέρνησις δέν δύναται νά κάμη πρός 
δφελος τών κατοίκων τής νήσου σας τι περισσότερον, άφ’ δ,τι έκαμε μέχι τοΰ- 
δε... Δέν αμφιβάλλετε βέβαια πόσην ήθέλαμεν αίσθανθή εύχαρίστησιν, άν αί 
περιστάσεις μας έπέτρεπαν νά σας κάμωμεν άπόκ,ρισιν πλέον σύμφωνον μέ 
τάς εύχάς σας...».

Ή  Δ ' έν * Αργεί Εθνική Συνέλευσις διά τοΰ Ε ' Ψηφίσματος της καί 
έν τψ συμπληρωματική άρθρψ ΣΤ  παρέσχε τήν έξουσιοδότησιν8 πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν, δπως προβή είς τήν αγοράν τών καταλλήλων πλοίων τών τριών 
νήσων.

3. Ή  Βουλή καί ή Γερουσία, κατά τήν Συνεδρίασίν των τής 15.12.1852 
έψήφισαν δμοφώνως τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τών τοιών νήσων, τοΰ σχετικοΰ 
ά.ρθρου 1 έχοντος ούτως: «Ά πό τής α ' Ίανουαρ·''j 1853 θέλει χορηγεΐσθαι 
κατ’ έτος έκ τοΰ δημοσίου ταμείου είς τάς ναυτικάς νήσους 'Ύδρας, Σπετσών 
καί Ψαρών χρηματικόν ποσόν ούχί έλαττον τών διακοσίων χιλιάδων δραχμών, 
άπέναντι τών άπαιτήσεων αύτών διά τάς κατά τόν άγώνα χρηματικάς θυσίας 
των’ ...».

Διά δέ τοΰ άρθ. 2 ώρίζετο δτι «Τό άνωτέρω ποσόν προσδιοριζόμενον κατ’ 
έτος διά τοΰ γενικοΰ προϋπολογισμού τοϋ Κράτους, θέλει διανέμεσθαι κατά 
μηνιαίαις δόσεις είς τούς δικαιούχους... Τό δι’ έκαστον δικαιούχον άναλογοΰν 
ποσόν μεταβαίνει μετά τήν άποβίωσίν αύτοΰ είς τούς νομίμους κληρονόμους του».

Έπί τής συζητήσεως τού σχετικοΰ νομοσχεδίου, αγορητής τις λαβών τόν 
λόγον είπεν δτι «... παν δ,τι προσφέ,ρομεν σήμερον είς τούς γενναίους άθλη- 
τάς τών τριών νήσων δέν είναι είμή λιτός φόρος, προ πολλοΰ δφειλόμενος είς 
τούς μεγάλους αγώνας καί τάς θυσίας των...»9.

'Έτερος δέ αγορητής παρετήρησεν δτι «... άν ύπάρχη πράξις συγχωρού
σα τά τόσα ύπουργικά αμαρτήματα, είναι ή πράξις αύτη ή άποδίδουσα δικαιο
σύνην είς τούς νησιώτας...»10.

Έ κ τών συζητήσεων τούτων τών αντιπροσώπων τοΰ ’Έθνους συνάγεται 
ή έκτασις τής συμβολής τοΰ στόλου τών τριών νήσων είς τον άγώνα, αί όποΐαι 
έξ ίδίων προσέφε.ρον είς τάς ύπερόγκους11 δαπάνας διά τήν συντήρησιν καί 
κίνησιν τοΰ στόλου. 'Οσάκις δέ ή Διοίκησις κατώρθου νά άποστείλη χρημα
τικάς ένισχύσεις είς τάς νήσους, αύται ήσαν τοσοΰτον μηδαμιναί ώστε μόλις 
έξήρκουν διά τήν κάλυψιν τών αναγκών είς οίνον καί έλαιον.

Ούτως είς τήν άπό 16 Απριλίου 1822 άναφοράν των, άπευθυνομένην 
προς τήν Προσοιρινήν Διοίκησιν, οί Πρόκριτοι τής 'Ύδρας, εγραφον μεταξύ 
άλλων: «... Τά μέχρι τοΰδε σταλέντα χρήματα διά τήν έκβολήν τοΰ στόλου 
μόλις άρκοΰσι διά νά έφοδιασθή άπό οίνον καί έλαιον... άπεφασίσαμεν βλέπον
τες καί τόν μέγαν κίνδυνον τοΰ Γένους μας ολου, νά έβγάλωμεν καί έκεΐνα τά



όλίγα χρήματα, τά όποια έφυλάτταμεν μόνον καί μόνον διά τάς Ιδίας ήμών 
άνάγκας. Αΰ,ριον δέ έξ άποφάσεως έκπλέουσιν είκοσι δύο καράβια μας, τά 
έκλεκτά τής νήσου μας... είναι δέ δλα πλουσιοπαρόχως έφωδιασμένα... ώστε 
άλλην φοράν δέν έβγήκαν μέ τοιαύτην παράταξιν...»12.

’ Ιδού λοιπόν δτι ή πλουσιωτάτη 'Ύδρα, ή «Μικρά ’Αγγλία», προσφέρει 
είς τόν βωμόν τής έλευθερίας τοΰ Γένους τάς τελευταίας της οικονομίας, άς 
είχε κρατήσει διά τήν συντήρησιν τών κατοίκων της.

4. Ώ ς  πρός τόν αριθμόν τών δικαιούχων τών τριών νήσων, οί όποιοι άνε- 
γνωρίσθησαν, ύπό τοΰ άπό 12.7.1856 Β.Δ. «περί διανομής τοΰ χορηγήματος 
τών τριών ναυτικών νήσων»13, οδτοι άνήρχοντο είς: 'Ύδρα 178, Σπέτσαι 55 
καί Ψαρά 69.

Διά τοΰ αύτοΰ δέ ώς άνο) Β.Δ. το ύψος τών άπαιτήσεων τών νήσων κα- 
θωρίσθη ώς κάτωθι:

άπαιτήσεις τής νήσου 'Ύδρας δρχ. 10.000.000
» » » Σπετσών 5.570.000
» » » Ψαρών 4.430.000

Τό έτήσιον δέ χορήγημα14, τό όρισθέν διά τοΰ αύτοΰ Διατάγματος δι’ 
έκάστην τών νήσων, άνήρχετο είς 100.000 δρχ. διά τήν 'Ύδραν, 55.700 διά 
τάς Σπέτσας καί 44.300 δρχ. διά τήν νήσον τών Ψαρών.

Έπί τοΰ προκειμένου ό Τ. Κωνσταντινίδης παρατηρεί ότι, τό ύπό τοΰ 
Κράτους, διά τοΰ ώς άνω Διατάγματος, χορηγηθέν έτήσιον χορήγημα, άντε 
προσώπευε ποσοστόν 1 ο /ο  έν σχέσει πρός τό ύπό τών νήσων αίτούμενον1'5.

Ούτω πα)ς ρυθμισθέντος τοΰ θέματος τών οικονομικών άπαιτήσεων τών 
τριών νήσων έκ μέρους τοΰ Κράτους, έστω καί μέ βραδύτητα 30 σχεδόν έτών, 
είδομεν νΰν τά ύπό τών νήσων προβληθέντα αιτήματα, έν άναφορα πρός το 
ύψος τών άπαιτήσεων.

5. Κατά τον ύπό τών νήσων ύποβληθέντα προς τήν Κυβέρνησιν Γενικόν 
λογαριασμόν16, τό σύνολον τών καθαρών χρηματικών άπαιτήσεων τούτων άν
ήρχετο είς:

'Ύδρα17 21.095.100 γρόσια, Σπέτσαι18 9.838.794 γρόσια καί τά Ψα
ρά19 7.025.338 γρόσια.

Ένταΰθα όμως δέον νά σημειωθη ότι τά ποσά ταΰτα τών νήσων ύπελο- 
γίσθησαν βάσει τής αξίας τοΰ γροσίου κατά τήν περίοδον τής έπαναστάσεοίς, 
καθ’ ήν ομως αυτη ένεφάνισε μείωσιν. Ουτω, λαμβανομένης τής ισοδυναμίας 
ενός γροσίου πρός τό ύγιές νόμισμα, τό όποιον ήτο τότε τό Ισπανικόν τάλλη- 
ρον, ή ισοδυναμία μεταξύ τών δύο τούτων νομισμάτων παρουσίασε τάς έξης
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αλλοιώσεις, είς βάρος τής αξίας τοΰ γροσίου. Ένψ κατά τό 1821 ή άξία ένός 
ίσπανικοΰ ταλλήρου άντεστοίχει πρός 7 1 /2  γρόσια, κατά τό 1828 ή άναλογία 
αυτη διεμορφώθη είς 1 : 15. Συνεπώς, κατά τό έπταετές τοΰτο διάστημα, ή 
άξία τοΰ γροσίου έμειώθη κατά 50ο /ο  ή άλλως κατά τό ήμισυ20, 21.

Ένταΰθα δμως δέον νά σημειώσωμεν δτι, άλλαχοΰ22 τό Άρχεΐον 'Τδρας 
παρέχει στοιχεία, έξ ών προκύπτει ότι αί πάσης φύσεως δαπάναι και τά πάσης 
φύσεως ποσά, τά δποΐα κατεβλήθησαν ύπό της νήσου δ’ιά τήν διεξαγωγήν τοΰ 
άγώνος, άνέρχονται είς 329.760 ισπανικά τάλληρα, τούτέστιν είς 4.946.400: 
γρόσια (ύπολογιζομένου κατά τά άνω ένός ταλλήρου πρός 15 γρόσια).

6. Κατά τόν Α. Άνδρεάδην, δυνάμει τοΰ άπό 22.1.1853 νόμου (βάσει 
τοΰ όποιου προφανώς έξεδόθη τό ώς άνω Β.Δ. τής 12.7.1856) τό ΰψος τών 
άπαιτήσεων τών νήσων άνεγνωρίσθη είς τά ύπό τοΰ ώς άνω Β.Δ. καθωρισθέντα 
επίπεδα.

'Ως δέ παρατηρεί ούτος, «ή προσωρινή αυτη κατάστασις, ήτις παρετάθη 
μέχρι τοΰ παρόντος έτους (1904) ύπ’ ούδεμίαν εποψιν ήτο ικανοποιητική. . .!■ 
παρατεινομένης τής καταστάσεως καί αυτός ο νόμος τοΰ 1853 έστερεΐτο καθ' 
ήμέραν τοΰ πατριωτικού εκείνου χαρακήρος, οστις έδικαιολόγει τό εξαιρετικόν 
αύτοΰ. . . Ούτως έχόντων τών πραγμάτων έδέησεν ή Κυβέρνησις νά έπέμ- 
β η . . . » 23. Διά τοΰ νόμου δέ ΓΚ Ε' τής 16.6.1904, αί απαιτήσεις τών τριών 
νήσων άνεγνωρίσθησαν ώς δημόσιον χρέος, τοΰ οποίου τό κεφάλαιον ώρίσθη 
άμετακλήτως είς 18 έκατομμύρια δρχ.

7. Εκείνο τό όποιον δ’έον νά παρατηρηθή ένταΰθα είναι τό γεγονός δτι ή 
συνεισφορά αΰτη τών νήσων είς τόν άγώνα, δέν ήτο ανάλογος πρός τά συμ- 
βαίνοντα έν τή λοιπή Έλλάδι έ'νθα αύτη κατενέμετο μεταξύ πάντων τών στρω- 
μάτο)ν τοΰ πληθυσμοΰ.

Είς τάς τρεις νήσους άντιθέτως αί δαπάναι διεξαγωγής τοΰ άγώνος έβά- 
ρυνον κατά τό πλεΐ'στον τούς προκρίτους καί ιδίως ώρισμένας οίκογενείας καί 
δή τής τών Κουντουριωτών24. Χαρακτηριστικώς δ Κ. Μένδελσων γράφει έν 
προκειμένω, άναφερόμενος είς τάς οίκονομικάς θυσίας τοΰ Λ. Κουντουριώτη: 
«Τριάκοντα ήδη έτη, ελεγεν δ Λ. Κουντουριώτης συνάζο) μετά κόπου θησαυ
ρούς, καί θά νομισθώ ευτυχής, δυνάιμενος νά προσφέρω αύτούς σήμερον είς 
άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος. Είμαι πεπεισμένος δτι πάντες οί Υδραίοι συμ
μερίζονται τά αίσθήματά μου' άν δμως διστάζωσι νά θυσιάσωσι χρήματα, μήν 
άνησυχήτε* καί μόνος έγώ είμαι είς θέσιν νά Ιπαρκέσω είς δλην τήν ναυτικήν 
έπανάστασιν»25.

ΓΩς δμως παρατηρεί ό Ά .  Άνδρεάδης, «αί μεγάλαι θυσίαι τών Κουντου- 
ριωτών έξωγκώθησαν ενίοτε, είς βαθμόν ώστε ν' άποδ’οθή ιμόνον είς αύτάς ή 
έπιτυχία τοΰ άγώνος»26. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, καί ανεξαρτήτως τών 
ποσών τά δποΐα διέθεσαν οί Κουντουριώται είς τόν άγώνα, καί τά όποια, ώς 
προκύπτει έκ τών άμέσο)ς παρατιθεμένο^ν στοιχείων ύπήρξαν σημαντικώτατα*
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νομίζομεν δτι υπήρξε μή ένδεδειγμένη ή συμπεριφορά τοΰ "Αλεξάνδρου Υψη
λά,'/του πρδς τδν Λάζαρον Κουντουριώτην, έπιτιμώντα τούτον διά τήν αδράνειαν 
του έναντι τής έπανασάσεως. ’Έγραφεν27 δ Τψηλάνης «δέν είναι λέγομεν και
ρός νά άφυπνώτης».

Είναι προφανές δτι δ αρχηγός τής έπαναστάσεως ύπδ τδ κράτος τοΰ επα
ναστατικού πυρετού, έξεφράσθη περί τού Κουντουριώτου μετά τίνος τραχύτη- 
τος, ήτις, ώς τά πράγματα έκ τών ύστέρων απέδειξαν, δέν ήτο σύμφωνος πρδς 
τάς προθέσεις τού Λ. Κουντουριώτου28. Διότι πώς άλλως δύναται νά έρμηνεύση 
τις τό γεγονός δτι κατά τήν έπανάστασιν διέθεσεν οΰτος τόσον τεράστια χρημα
τικά ποσά;

8. ’ Ιδού λοιπόν τά διατεθέντα ύπό τού Κουντουριώτου και τών λοιπών προ
κρίτων χρηματικά ποσά, ώς σχετικώς γράφει δ Α. ’Ανδρεάδ’ης: «Κατά τούς έπι- 
σήμους υπολογισμούς (βλ. έφημερίς Κυβ/σεως 30.7.1856) αί θυσίαι τών Κουν- 
τουριωτών συνεποσούντο29 είς 2.141.806 δρχ. παλαιάς, ποσόν δπερ, λαμβανο- 
μένης ύπ’ δψιν τής τότε σπάνεο^ς τού νομίσματος θά ίσοδυνάμει σήμερον —  
υπονοεί τό έτος 1904 —  πρός 10 εκατομμύρια καί τό έτι άξιοθαυμαστότερον, 
άντεπροσώπευεν δλην τήν περιοσίαν τών δο)ρητών. Μετά τούς Κουντουριώτας 
διεκρίθησαν έπί θυσίαις διά μέν τήν "Γδραν οί Βουδούρηδ’ες καί οί Τομπάζη- 
δες (764.114 καί 559.170 δρχ.), διά δέ τάς Σπέτσας οί ’Ανάργυροι, Μπότα- 
σης καί Μέξαι30 (609.606, 453.530 καί 430.606 δρχ.) , διά δέ τά Ψαρά οί 
Κοτζάδες καί οί ’Αποστόλαι (495.570 καί 448.133 δρχ .)»31.

Ίδ'ού αί θυσίαι τών δισταζόντων προκρίτων. "Οταν έπέστη ή ιμ,εγάλη στι
γμή έρριψαν είς τήν πλάστιγγα τών συνεισφορών τού ’Έθνους αύτάς ταύτας 
τάς κολοσσιαίας περιουσίας των.

Τό εύαίσθητον αισθητήριον τού λαού διεπίστωσε τάς πάσης φύσεως θυ
σίας τών πλουσίων τούτων προεστώτων πρός τήν Πατρίδα καί κατεσκεύασε τά 
δημώδη άσματά του.

Ούτως, είς εν έξ αύτών έλέγετα32, 33 :
«Οί Κουντοριόται οί δύο άδελφοί
τής Νήσου "Γδρας οί Γνήσιοι υίοί
αυτοί δέ πρώτοι ύψωσαν
σημαίαν καί έσήκωσαν,
δμού μέ πάντας τούς λοιπούς
τ’ άρματα κατά τυράννων
όμού οί Τομπάζηδες κι’ αυτός Τζαμαδός
οί Μπουντουραίοι, Γιαώνης, καί Όρλανδός,
Οίκονομαΐοι, Βούλγαρης 
Παπά Μανόλης Μπίγλης 
Οί πάντες τ’ άρματα κινούν 
κατά τών Μουσουλμάνων».
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“Ετερον δέ Ιλεγε :
«Οί Μποτασαΐοι καί Μέξης έκ Σπετζών 
άδελφ’ ’Ανάργυροι, καί οί έκ τών Ψαρών 
’Απόστολοι καί οί Κογγεΐς 
Οί Μοναρχίδες μαμουνεϊς».

Οΰτω πως δ λαδς ήσθάνθη τήν προσφοράν τών αρχόντων τών νήσων είς 
τόν άγώνα, δ δέ Κ. Παπαρρηγόπουλος άναφερόμενος είς τήν άκρως πατριω
τικήν συμπεριφοράν τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
έπαναστάσεως, καί είς τήν ύπ’’ αύτοΰ διατήρησιν τοΰ Άνδρέα Μιαούλη ώς 
Ναυάρχου τοΰ Ύδραΐκοΰ στόλου έπί μίαν έξαετίαν, ένψ δ ίδιος ήρνεΐτο έπιμό- 
νως νά λάβη μέρος είς τά τής διοικήσεως τής Ελλάδος καίπερ πολλάκις προσ
κληθείς πρός τοΰτο, γράφει : «....μηδ’δνομάση τις άρνητικήν τήν άρετήν ταύ
την, διότι δι’ αύτής δέν εσωσε μόνον τήν ιδίαν ύπόληψιν, εσωσε καί τήν Ε λλά
δα πάσαν, διατηρήσας μέχρι τέλος τήν διεξαγωγήν τοΰ ναυτικοΰ άγώνος έξ 
ής έξηρτάτο πρό πάντων ή τής πατρίδος τύχη καί ήν ήθελε διακινδυνεύση, 
έάν άναμιγνυόμενος είς άλλότρια άπέβαλλε τήν ύπόληψιν αύτοΰ.... Ένόμιζες 
δτι ήτο είς τών βράχων τής 'Ύδρας, δστις καίτοι έμψυχωθείς ύπό τοΰ Δευκα
λίωνος δέν ήδυνήθη νά μετακινηθή χωρίς νά έπαγάγη δεινήν αύτής άλλοίω- 
σιν....»84.

Ένταΰθα έπίσης θά ήθέλαμε νά άναφέρωμεν εν χαρακτηριστικόν παρά
δειγμα τής φιλοπατρίας τοΰ Σπετσιώτου Ναυάρχου Παναγιώτου Μπόταση, δ 
όποιος πέραν τής διαθέσεως τών χρημάτων έθετεν Ιαυτόν είς τάν πρώτας γραμ- 
μάς τοΰ άγώνος. Οΰτως, δτε δ Μπότασης κατείχε τήν θέσιν τοΰ άντιπροέδρου 
τοΰ Έκτελεσικοΰ, οί συμπολΐαι του, διά τής άπό 20 Ιουλίου 1824 έπιστολής 
πρός αύτόν καί ταύτοχρόνου άναφοράς των πρός τό Εκτελεστικόν, έζήτησαν 
τήν έπάνοδον τούτου είς τάς Σπέτσας προκειμένου νά άναλάβη τήν ήγεσίαν 
τοΰ στόλου τής νήσου. Τό Εκτελεστικόν άπαντά δτι τοΰτο δέν ήτο δυνατόν 
διότι έθεώρει τήν παρουσίαν του είς τό άξίωμα τοΰ Αντιπροέδρου τοΰ Έκτε- 
λεστικοΰ ώς πλέον ώφέλιμον είς τήν πατρίδα καί τόν άγώνα. Ό  Μπότασης 
άπαντα δτι εχει άναλάβει καθήκοντα έναντι «τής γενικής Μητρός» καί δτι 
«πολλάκις παρεκάλεσα» τήν Κυβέρνησιν διά τήν σχετικήν εγκρισιν, ήτις δμως 
δέν χορηγείται ύπ’ αύτής. Παρά ταΰτα δμως δ Μπότασης καταλήγει είς τήν 
άπάντησιν του, «αν δμως, αδελφοί ή πρόσκλησίς σας είναι άμετάβλητος, γνω
στοποιήσατε μοι καί έγώ έλευθερόνομαι άπό τά γενικά χρέη μέ τήν παραίτη- 
σίν μου, καί τρέχω είς έκεΐνο τό δποΐον οί αδελφοί μου μέ προτρέπουν στάδιον. 
διά τό δποΐον μένω εύγνώμων»35. ’ Ιδού λοιπόν δτι ο Μπότασης είναι έτοιμος 
νά έγκαταλείψη τό ύψηλόν άξίωμα καί νά σπεύση είς τά ναυμαχοΰντα καρά
βια, πραγμα διά τό δποΐον «πολλάκις παρεκάλεσε» δ «ένάρετος»36 άνήρ μέ «τόν 
άνυπόκριτον πατριωτισμόν»37.
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9. Προκειμένου νά παράσχωμεν ίμιαν σαφεστέραν εικόνα τών δαπανών 
τών τριών νήσων, θά χρησιμοποιήσωμε καί πάλιν τά ύπδ τοΰ Α. ’Ανδρεάδου 
γραφόμενα : «Τό δέ μέγεθος τών θυσιών έκείνων δύναται τις ν’ άντιληφθή κάλ- 
λιον, άναλογιζόμενος άφ’ ένός μέν δτι αί θυσίαι αύται άνήρχοντο είς 18 έκα
τομμύρια δρχ. ^έων (20 έκατομ. παλαιών) , ήτοι είς ποσόν ακόμη σήμερον 
(δηλ. τό ετος 1904) ύπέρογκον διά τρεις μικράς νήσους, άφ’ έτέρου δέ δτι τά 

έξ άλλων πηγών καθ’ δλην τήν έπανάστασιν είς τό δημόσιον είσαχθέντα συα- 
ποσοΰνται περίπου είς 37.800.000 δρχ. ’Επειδή δέ πάλιν έκ τών 37.800.000 
δρχ. τούτων, μόνον 22.50.000 δρχ. κατεβλήθησαν ύπό Ελλήνων (αί 15.300. 
000 άλλαι προήλθον έκ τών έξωτερικών δανείων), άγεται τις, μετά τοΰ Πα- 
παρρηγοπούλου, είς τό συμπέρασμα, δτι τό σύνολον τών χρηματικών εισφορών 
τής δλης Ελλάδος όλίγον ύπερβαίνει τάς τών τριών νήσων»38.

Έν προκειμένψ δέ δ Κ. Παπαρρηγόπουλος, πρός τήν άποψιν τοΰ όποιου 
κλίνει καί δ Α. Άνδρεάδης, γράφει: «Τις δέν ήκουσε φημιζομένας τάς μεγά- 
λας αύτών —  ύπονοεΐ τά τρεις νήσους —  θυσίας ; Τά υπό τών έλληνικών 
κυβερνήσεων καί βουλών άναγνωρισθέντα έπισήμως ποσά άναβαίνουν49 είς
18.000.000 νέων δραχμών, έξ ών 9 μέν έκατομμύρια ύπό τών Σπετσών, καί
4.000.000 ύπό τών Ψαρών.... "Οθεν, ίνα λάβωμεν έννοιάν τινα.... έπ‘.τρέπεται 
νά άρκεσθώμεν είς τήν έκθεσιν τής έπί τών έθνικών λογαριασμών έπιτροπής.... 
Κατά τήν έκθεσιν ταύτην τό σύνολον τών ύπό τών έλληνικών κυβερνήσεων δα- 
πανηθέντων κατά τάς τρεις περιόδους, ήτοι μέχρι τών άρχών τοΰ 1827, συνε- 
ποσοΰτο είς 70 περίπου έκατομμύρια γροσίων, ήτοι ώς προείπομεν, 37.800.000· 
περίπου σημερινών δραχμών. Επειδή δέ έν τψ συνόλψ τούτψ περιλαμβάνονται 
τά έκ διαφόρων δ'ανείων είσρεύσαντα είς τό ταμεΐον χρήματα, τά δποΐα ύπο- 
λογίζονται περί τά 15.300.000, επεται δτι αί τρεΐς νήσοι κατέβαλον καθ’ έαυ- 
τάς ποσόν ούχί δλιγώτερον τοΰ ποσοΰ δπερ είσεπράχθη έκ τής άλλης Ε λλά
δος, έξαιρέσει τοΰ Αιγαίου πελάγους....»40.

Τελικώς, τών τριών νήσων λαβόντων κατά καιρούς διάφορα χρηματικά, 
ποσά, τό ύπό τούτων καταβληθέν καθαρόν ποσόν τών άπαιτήσεων έκυμάνθη 
πέριξ τών 20.000.000 παλαιών δραχμών. Τό είς τάς νήσους καταβληθέν ύπό 
τοΰ δημοσίου Ταμείου ποσόν, άνήρχετο κατ’ αύτόν είς 1.400.000 παλαιάς δρχ. 
«δ Ιστιν τό πο-σόν δπερ άπητεΐτο είς συντήρησιν 40 μόνον πλοίων έπί εξ μή
νας»41.

Έπιλέγων δέ ούτος γράφει : «Εννοείται δτι διά τών άριθμών τούτων δέν 
άξιοΰμεν νά παραστήσωμεν τήν άπόλυτον άλήθειαν, ήτις δυστυχώς είναι σφό- 
δρα δυσεύρετος, άλλά μόνον νά δώσωμεν γενικήν τινα έννοιαν περί τοΰ μεγέ
θους τών δαπανών τών νήσων καί τής δλης συνδρομής ήν έλάμβανον άπό τό 
δημόσιον ταμεΐον»42.

10. Τέλος, έπί τοΰ ζητήματος τής ίκανοποιήσεως τών άπαιτήσεων τών 
tpiuiv νήσων, δέον νά σημειώσωμεν δτι τό Κράτος «συναισθανόιμενον άνέκαθεν
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τό δλως έκτακτον τών πρός τήν πατρίδα υπηρεσιών τών τριών νήσων,»43, άπο- 
ζημίωσεν ταύτας διά ποσοΰ 1.400.0000 παλαιών δρχ. τό δποΐον δ Άνδρεάδης 
γράφει δτι «είναι βεβαίως μικρόν»44.

11. Κατά τήν ύπό τοΰ Α. Λιγνοϋ γενομένην αναγωγήν45 τών χρηματι
κών απαιτήσεων τών τριών νήσων, εν ετει 1953, τό συνολικόν ποσόν τών δα
πανών τούτων άνήρχετο είς 180.000.000.000. ΙΙροφανώς ο υπολογισμός ούτος 
τοΰ Α. Λιγνού έγένετο πρό τής κατά τό Ιτος εκείνο ύποτιμήσεως τής έλληνι
κής δραχμής.

Συνεπώς όυνάμεθα νά ειπωμεν δτι —  συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Λιγνού 
γραφόμενα —  άιαέσως μετά τήν ύποτίμησιν, τό ποσόν τό δποΐον έδαπανήθη 
ύπό τών τριών νήσων είς τόν άγώνα άνήρχετο είς 180.000.000 δρχ.

12. Διά τών τεραστίων τούτων δαπανών τών πλέον εύπορωτέρων στρω
μάτων τοϋ πληθυσμού τών νήσων, κατέστη δυνατόν νά κινηθή δ ελληνικός στό
λος τά πληρώματα τοϋ δποίου —  κατά μίαν άποψιν46 —  «Ιπληρο')νοντο προκα- 
ταβολικώς δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα, τούτου δέ έκπνέοντος, ούδεμία 
άνθρωπίνη δύναμις ήτο δυνατόν νά συγκρατήση τά πληρώματα έν έκστρατεία, 
πλήν τής προκαταβολής αύτοΐς τών νέων μισθών.... Έάν τις παρίστατο είς τόν 
αίγιαλόν κατά τήν ήμέραν τοΰ έπανάπλου τοΰ στόλου, ήθελεν εύρεθή πρό θεά
ματος συγκινητικού καί Ενθουσιαστικού έάν ειχον έξοφληθή αί όφειλόμεναι 
ιμΐσθοδοσίαι ή προ έξαλλων μαινάδων, απειλών καί στάσεων, έάν οί συντροφο- 
ναΰται έπανέκαμπτον χο)ρίς νά δύνανται νά καταθέσουν είς χεΐρας τής συζύ
γου ή μητρός των τό αρμόδιον ποσόν πρός κάλυψιν τών βιιοτικών άναγκών τής 
οίκογενείας...».

Πράγματι δέ, ώς άλλαχοΰ τής παρούσης μελέτης γίνεται λόγος, πολλάκις 
έπέμφθησαν έκκλήσεις ύπό τών καπετανέων τών πλοίων καί ύπό τών προκρί
των τών νήσων πρός τήν Προσωρινήν Διοίκησιν τής Ελλάδος, διά τήν άπο- 
•στολήν τών μισθών τών ναυτών, δ·ιότι έν έναντία περιπτώσει ή κίνησις τοΰ 
στόλου ήτο προβληματική, άν δχι αδύνατος. Έν προκειμένψ δμως, ίσχύει καί 
διά τούς νησιώτας, τό ύπό τοϋ Κωνσταντίνου Άμάντου γραφέν : «Καί είναι μέν 
άληθές δτι κατά τήν Έπανάστασιν έξεδηλώθησαν καί δλα τά έλαττώματα τής 
φυλής μας, άλλά ταΰτα έκαλύφθησαν καί έξουδετερώθησαν άπό άφθαστα παρα
δείγματα ήρωϊσμοΰ, αυτοθυσίας, φιλοπατρίας. Ό  νέος Ελληνισμός δύναται νά 
είναι υπερήφανος διά τό μέγα, τό κυρκοτατον εργον του, τόν άγώνα ύπέρ ελευ
θερίας τοΰ 1821»47.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΜΠΤΟϊ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΪ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. Κατά τόν Τ. Κωνσταντινίδην, σε?.. 320— 321, σημ. 1 «έκαστος ήτο καπετάνιος 
μέ τό καράβι του καί τό πουγγί του».

2. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Β , σελ. 319— 320.
3. ’Ίδε τάς έπί τοϋ θέματος άνταλλαγείσας έπιστολάς μεταξύ "Ύδρας καί Καποδι- 

στρίου, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 7— 10.
4. ’Ίδε καί τήν άπό 2.11.1829 σχετικήν ’Έκθεσιν τής τριμελούς Επιτροπής πρός 

τόν Καποδίστριαν, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 94— 98.
5. ’Ί δ ε  1. Σούτσου, σελ. 379— 380.
G. ’Ίδε Ψήφισμα ΙΗ ' τής 30.9.1830 είς «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», έτους 

Ε, σελ. 294.
7. Ό  Καποδίστριας έΌεώρει τάς άπαιτήσεις τών ντ']σων δικαίας. ’Ίδε σχετικώς 

τό άπό 23 ’Ιουλίου 1829 έγγραφον αύτοϋ πρός τήν Δ ' Εθνικήν Συνέλευσήν, είς 
Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 71— 72.

8. Ίδε τήν έξουσιοδότησιν ταύτην, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 73— 74.
9. ’Ίδε Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής Βουλής, έτους 1852, σελ. 169— 179.

10. Αναφοράς δι’ άποζημιώσεις τών νήσων ίδε είς Α. Μάμουκα, τόμ. Γ , σελ. 22— 
24, Δ, σελ. 119, ΙΛ, σελ. 697— 714.

11. ’Ίδε τήν άπό 1 Μαΐου 1822 έπιστολήν τοϋ Βουλευτικοΰ Σώματος πρός τόν βου
λευτήν Άνδρέαν Ζαΐμην, είς Αρχεία της Έλληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, 
σελ. 186.

12. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον της έν λόγφ άναφορας, είς Αρχεία Έλληνικής Παλιγ
γενεσίας, τόμ. Α, σελ. 414— 415.

13. ’Ίδε τό ώς άνω Β .Δ . είς Φ.Ε.Κ. έτους 1856, τόμ. Α, σελ. 209— 220, ένθα καί 
αναλυτικά καί ονομαστικά στοιχεία περί τών πλοίων τών τριών νήσων καί τών 
δικαιούχων αύτών.

14. ’Ίδε άρθρον 1 τοΰ έν λόγφ Β .Δ.
15. ^Ιδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 332.
16. ’Ίδε τόν λογαριασμόν τοΰτον έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. ΙΕ, σελ. 102— 183.
17. ’Ίδε αύτόθι, σελ. 135.
18. ’Ίδε αύτόθι, σελ. 159.
19. ’Ί δ ε  αύτόθι, σελ. 183.
20. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 327, σημ. 1.

21. Τήν προϊοΰσαν μείωσιν τής αξίας τοϋ γροσίου έναντι τοΰ ισπανικού ταλλήρου, 
ιδε κα ί είς Ά ρχεΐον  "Τδρας,. τόμ. ΙΓ, σελ. 360.

22. ’Ί δ ε  Ά ρ χε ΐον  "Τδρας, τόμ. ΙΓ , σελ. 359, σημ. 1.

23. ’Ί δ ε  Α. ’Ανδρεάδου, σελ. 126— 128.
24. ’Ίδε Α. ’Ανδρεάδου, σελ. 123.

25. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 279.

26. ’Ί δ ε  Α. Ανδρεάδου, σελ. 124, σημ. 2.



27. "Ιδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής τοΰ Α. 'Τψηλάντου πρός τόν Λάζαρον 
Κουντουριώ·*ην, είς ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 71— 72.

28. Ό  Κ. Άμαντος είς τό «Έπίμετρον» τής Δ ' έκδόσεως τής 'Ιστορίας τής Έ λ
ληνικής Έπαναστάσεως τοΰ Σ. Τρ;κούπη, συγκαταλέγει τόν Λ. Κουντοιδιώτην 
μεταξύ τών πρωτευόντων προσώπων τής Έπαναστάσεως, γράφων: «Τά πρω
τεύοντα πρόσωπα τής Έπαναστάσεως δπως π.χ. ό Λάζαρος Κουντουριώτης ή ό 
Κανάρης είναι άντάξια τών καλυτέρων σελίδων τής Έλληνικής 'Ιστορίας είτε 
διά τόν ήρωϊσμον είτε δια τήν ηθικήν των περ:ωπην». "Ιδε αυτόθι, τόμ. Α, 
σελ. 283.

29. 'Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, τόμ. ΣΤα, σελ. 81, άναβιβάζει τάς οικονομικός θυσίας 
τοΰ οίκου τών Κουντουριωτών είς 2.000.000 παλαιών δραχμών « . . . δ  έστιν είς 
τό πέμπτον τών δλων ύδραϊκών άπαιτήσεων καί τό δέκατον τής δλης καταβολής 
τών τριών νήσων».

30. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης, είς τήν άπό 19.10.1822 επιστολήν του -πρός τόν I. Μέ- 
ξην καί λοιπούς προκρίτους Σπετσών εγραφε: «Οί άρχοντές μας δέν παραδει
γματίζονται είς σάς νά έξοδεύσουν άπό τά έδικά των». ’Ίδε Α. Χατζηαναργό- 
ρου, τόμ. Α, σελ. 301.

31. "Ιδε Α. Άνδρεάδου, σελ. 124, σημ. 1.
32. Σ .τ .Σ . Διατηρείται ή ορθογραφία τούτων ώς είναι καταχωρημένα είς τόν χειρό

γραφον κώδικα τής άνεκδότου 'Ανθολογίας.
33. Σ .τ .Σ . Ταΰτα έδημοσιεύθησαν τό πρώτον, ύπό τοΰ Β. Π ατρ;αρχέα. ’Ίδε ίδιου, 

σελ. 253. Περί τούτων ίδε κατατοπιστικόν 'Τπόμνημα, αύτόθι, σελ. 361, 
370— 371.

34. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 82.
35. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τών σχετικών επιστολών, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , 

σελ. 83— 85.

36. Σ .τ .Σ . Ούτως χαρακτηρίζει τοΰτον ή Κυβέρνησις είς τήν άπό 29 ’Οκτωβρίου 1824 
άπόφασίν της περί τηρήσεως πένθους καθ’ δλην τήν έλληνικήν έπικράτειαν, κα
τά τήν ήμέραν τής κηδείας του, έπισυμβάντος τού θανάτου του τήν αύτήν ήμέραν.

37. " Ιδ ε  τό ύπέρ αύτοΰ πλεχθέν έγκώμιον τής έφημερίδος «Έλληνικά χρονικά», άρ;θ. 
φ. 93, έτους 1824.

38. ’Ίδε Α. Άνδρεάδου, σελ. 123.
39. Σ .τΣ . Συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Αρχείου "Τδρας παρεχόμενα στοιχεία, προ

κύπτει δτι, κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος, ή μέν "Τδρα απώλεσε 60ο/ο τής 
ναυτικής της δυνάμεως, αί δέ Σπέτσαι τά 35ο/ο. ’Ίδε Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. 
ΙΣ Τ , σελ. 194.

40. ’Ίδε Κ. Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 79— 80.
41. νΙδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, αύτόθι, σελ. 88.
42. "Ιδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, αύτόθι, σελ. 88.
43. "Ίδε Α. Άνδρεάδου, σελ. 125.
44. Σ .τ .Σ . ταΰτα ισχύουν διά τό ετος 1904 καθ’ ο ό Καθηγητής Άνδρεάδης έξέ- 

δωκε τό χρησιμοποιούμενον ένταΰθα σύγγραμμα.
45. "Ιδ ε  Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 713.
46. "Ιδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 353— 354.

47. *Ιδε Έπίμετρον Κ. Άμάντου είς τήν έν ετει 1925 Δ ' Έκδοσιν τής Ιστορίας 
τής Έλληνικής Έπαναστάσεως τοΰ Σ . Τρικούπη, τόμ. Α, σελ. 283.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΠΥΡΠΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π αράγραφ ος ένάτη

Ή αρχική ιδέα της χρησιμοποίησε ως τών Πυρπολικών, ή κατα
σκευή των, ή συμβολή των εις τόν αγώνα και αί επ’ αύτών έκτεθεΐσαι 

απόψεις

1. Έν άρχή δέον νά ύπογραμμίσωμεν δτι, ώς προς τήν αρχικήν ιδέαν 
τής χρησιμοποιήσεως καί τής κατασκευής τών θρυλικών πυρπολικών, ύφίστα- 
ται ζωηρά διχοστασία απόψεων τών άσχοληθέντων μέ τον κατά θάλασσαν άγώ
να τών τριών ναυτικών νήσων συγγραφέων.

Ή  διαφωνία δ’έ αυτη περιορίζεται άποκλειστικώς καί μόνον ώς προς τδ 
πρόσωπον τδ δποΐον τό πρώτον εσχε τήν ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως καί τής 
κατασκευής πυρπολικών.

Πρόκειται, πλέον συγκεκριμένως, έπί τοΰ ζητήματος έάν τήν κατασκευήν 
καί τήν ιδέαν τής χρησιμοποιήσεως ειχεν δ έκ ΓΙάργας καταγόμενος ’ Ιωάννης 
Δημολίτσας ή Πατατοΰκος, δ Ψαριανός Καλαφάτης, ή έάν αυτη άνήκεν εις τον 
Ρώσον ναυτικόν Ivan Afanachief. Οί πλεΐστοι τών συγγραφέων αναγνωρίζουν 
τον 'Έλληνα Ίωάννην Δημολίτσαν ή Πατατοΰκον, ώς έχοντα τδ πρώτον τήν 
ιδέαν τής κατασκευής πυρπολικών, τά δποΐα σημειωθήτο) έβελτιώθησαν1 ση- 
μαντικώτατα άπδ τής πρώτης χρησεως αυτών ύπδ τοΰ Παπανικολή.

2. Κατά τον Δ. Σπανόν, άπδ τάς άρχάς τής έπαναστάσεως ή Βουλή τών 
Ψαρών συνεσκέπτετο μετά τών πλοιάρχων καί ιδιοκτητών τών πλοίων, περί 
τής έξευρέσεως τών μέσων διά τόν άπόπλουν τών πλοίων. Είς μίαν τών συσκέ
ψεων τούτων δ Πλοίαρχος Γεώργιος Καλαφάτης έχων πλοίον βραδυκίνητον, 
έδήλωσεν δτι : «’'Αρχοντες έχω καί έγώ πλοίον καί περί εμοΰ κανείς δέν δμι- 
λεΐ* έγώ θά εβγω είς τήν έκστρατείαν καί τδ πλοίον Οά τδ κάμω .μπουρλό'το 
(πυρπολικόν) καί θά τδ διευθύνω μόνος».

«Τδ μετατραπέν είς πυρπολικόν πλοίον τοΰ Καλαφάτη, ήδυνήθη νά πυρ
πόληση τουρκικόν δίκροτον είς τον λιμένα τής Έρεσσοΰ καί ή πρώτη αύτη 
ύπδ τοΰ Παπανικολή έπιτυχία έγένετο αφορμή νά διαδ^θή ή κατασκευή καί ή
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χρησιμοποίησις πυρπολικών είς εύρεΐαν κλίμακα εναντίον τοΰ τουρκικοΰ στό
λου»2.

Ουτω λοιπόν, κατά τόν Σπανόν, «τήν αφορμήν της χρησιμοποιήσεως πυρ
πολικών εδωσεν ό Ψαριανός Γεώργιος Καλαφάτης, άλλά τήν βελτίο)σιν αύτών 
έπέτυχεν ό ’ Ιωάννης Δημολίτσας ή ΙΙατατοΰκος», τόν όποιον οι Ψαριανοί, άπο- 
θανόντα κατά τόν μήνα Μάρτιον τοΰ 1823 «έκήδευσαν μεγαλοπρεπώς ώς σο)- 
τήρα τής Ελλάδος.... καί τόν άνεκήρυξαν δημότην Ψαρών τιμής ένεκεν»3.

Σημειοΰμεν ένταΰθα δτι ή εύφλεκτος υλη τοΰ πυρπολικοΰ τοΰ Καλαφάτη 
συνίστατο4 έκ ρεικίων καί άνθρακος, ένψ τό βελτιωμένον πυρπολικόν τοΰ Πα- 
τατούκου, ώς εύφλεκτους υλας, έχρησιμοποίει πίσσαν, νάφθην, θειον, ρητινώδη 
ξηλείαν καί πυρίτιδα.

Τέλος κατά Σπανόν, ή Κοινότης τών Ψα,ρών «ήγόρασε παρ’ ιδιωτών τέσ- 
σαρα πλοία.... διά νά μετατρέψη ταΰτα είς πυρπολικά»5.

3. Κατά τόν Δ. Κόκκινον, κατασκευαστής τοΰ πυρπολικοΰ ήτο ό ’ Ιωάν
νης Δημουλίτσας ή ΓΓατατοΰκος, δ όποιος διετέλεσε διδάσκαλος τής πρακτικής 
ναυτικής καί «έθεωρεΐτο σοφός εις δ,τι άφο>ροΰσε τήν ναυπηγικήν. Ή  πρότα- 
σίς του λοιπόν διά τήν κατασκευήν πυρπολικοΰ έπροκάλεσεν άμέσως τήν έμπι- 
στοσύνην»6.

4. Κατά τόν ναύαρχον Κ. Νικόδημον, δστις άφιεροΐ τό Υπόμνημα περί 
κατασκευής τών πυρπολικών είς τόν Πατατοΰκον, «κατασκευασθέντος τοΰ προ')- 
του πυρπολικοΰ είς Ψαρά, ούτε λόγον έποίησας έκ τής μετριοφροσύνης σου —  
υπονοεί τόν Πατατοΰκον —  οτι έπίστασαι τήν κατασκευήν αύτοΰ* δτε δ’έ είς 
Έρισσόν έπέστη ά',άγκη κατασκευής πυρπολικών, τότε αύτοκλήτως παρουσια- 
σθείς προ τοΰ ναυάρχου τών Ψαρών καί άναγγείλας αύτψ τάς περί κατασκευής 
αύτοΰ γνώσεις σου, διετάχθης καί ένήργησες τήν σο)τήριον κατασκευήν αύ
τοΰ»7.

Κατ’ αύτόν δέ, ή ιδέα τής χρησιμοποιήσεως πυρπολικών έρρίφθη το πρώ
τον είς τήν Βουλήν τών Ψαρών, κατά τόν Μάϊον τοΰ 1821, ενθα γηραιοί ναυ
τικοί προσεφέρθησαν νά παράσχουν τήν συνδρομήν των διά τήν κατασκευήν 
αύτών8.

5. Κατά τον Ε. Κυριακίδην, δτε κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1821, δ πρός τήν 
Σάμον κατευθυνά;ιενος τουρκικός στόλος συνήντησεν τόν είς συνάντησιν τούτου 
άποπλεύσαντα Ελληνικόν, παρά τήν Λέσβον καί μία τών προπορευομένων τουρ
κικών φρεγατών ήναγκάσθη νά τραπή πρός τόν λιμένα τής ’Ερεσσοΰ, οί νησιώ- 
ται πολεμισταί «....έσκέφθησαν περί κατασκευής πυρπολικοΰ, ήτοι παλαιοΰ 
πλοίου πεπληρωμένου πίσσης καί εκρηκτικών υλών, δπερ τολμηροί ναΰται ώδή- 
γουν καί προσεκόλλων είς τό έχθρικόν σκάφος, ένφ οί έπιβαίνοντες άμα ώς με- 
τέδιδον τό πΰρ άνεχώρουν δι’ ετέρου μικροΰ πλοίου’ τοιοΰτον πλοΐον κατεσκεύ- 
ασεν δ ’ Ιωάννης Πατατοΰκος, κατωρθο>θη δέ ή έπιτυχία διά τοΰ άτρομήτου
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Ψαρριανοΰ Παπανικολή, δστις άνετίναξε τήν τουρκικήν φρεγάταν μεθ’ δλου 
αύτής τοΰ πληρώματος....»9.

6. Ύπέρ τής άπόψεως δτι ή κατασκευή τοΰ πυρπολικού άνήκεν άρχι
κώς είς τόν Πατατοΰκον ή Δημολίτσαν τάσσεται κα! ό Ν. Κοτζιάς10, ένφ ό Κ. 
Άλεξανδρής φαίνεται αποδεχόμενος τήν άποψιν δτι ή χρήσις τών πυρπολι
κών «ήτο γνωστή εις τούς "Ελληνας ναυτικούς, δταν άπεδ’ύθησαν είς τόν ύπέρ 
τών δλων άγώνα» κα! ένενδοιάστως υιοθετεί τά περ! τής κατασκευής τοΰ πρώ
του πυρπολικού ύπό τοΰ Πατατούκου, δστις έπέβλεψεν «είς τήν πρόχειρον δια
σκευήν τοΰ πρώτου πυρπολικοΰ»11. Μεταξύ δέ τών Ελλήνων ναυτικών, οι 
όποιοι έγνώριζον τήν κατασκευήν τοΰ πυρπολικού, δ ’Αλεξανδρής άναφέρει12 
τόν πλοίαρχον τών Ψαρών Καλαφάτην.

7. Κατά τόν Σ. Τρικούπη, γενομένου συμβουλίου μεταξύ τών ναυάρχων 
τοΰ έλληνικοϋ στόλου περ! τοΰ πρακτέου διά τήν προσβολήν τοΰ τουρκικού στό
λου είς τόν λιμένα τής Έρεσσοΰ, ό Ναύαρχος τής 'Ύδρας ’ Ιάκωβος Τομπάζης, 
άνέφερε13 δτι συναντήσας έν πλψ ’Άγγλον ναυτικόν τόν συνέστησε· αύτος νά 
χρησιμοποιήσουν πυρπολικά κατά τοΰ τουρκικοΰ στόλου, άποδίδων ούτως ούτος 
τήν ιδέαν τών πυρπολικών είς τόν Τομπάζην.

Πρός τήν άποψιν δέ ταύτην τείνουν κα! τά έν τψ ’Αρχείψ τών άδελφών 
Τομπάζη αναγραφόμενα : δτι πολλοί συγγράφεις αποδίδουν14 τήν πρότασιν 
τής χρησιμοποιήσεως πυρπολικών είς τόν ’ Ιάκωβον Τομπάζην «άλλ’ ούδε!ς Ιν 
τώ συμβολίψ έγνώριζε τά τής παρασκευής αύτών»15, κα! δτι προσελθών δ ’ Ιω 
άννης Πατατοΰκος έδήλωσεν δτι γνωρίζει τήν παρασκευήν τών πυρπολικών. 
«Κατασκευασθέντος δέ τοΰ πυρπολικού έπέβη μετά τοΰ Παπανικολή κα! δ Πα
τατοΰκος δς ώφειλε νά ύποδείξη τόν τρόπον τής χρήσεως»16.

Συνεχίζων δέ δ Σ. Τρικούπης17 γράφει: «Μεταξύ τούτων —  ύπονοεΐ τών 
έν τώ συμβουλίψ —  ήτο καί τις Γιάννης Πάργιος, έπονομαζόμενος Πατατοΰ
κος, κάτοικος Ψαρών δπου άπηγγέλετο τόν διδάσκαλον τής πρακτικής ναυτι- 
αής. Ούτος ειπεν δτι ήξευρε πώς παρεσκευάζετο τό πυρπολικόν, κα! πάρε-* 
σκεύασεν έν τψ άμα εν τών πλοίων τής έκστρατείας, δπερ έρρίφθη έπ! τό 
κροτον τήν νύκτα, άλλά δέν έκόλλησε κα! έκάη είς μάτην. Ό  Πατατοΰκος πα- 
ρεσκεύασεν άλλο σταλέν έπ! τοιαύτη χρήσει έκ Ψαρών, μετεποίησε κα! δ Κα
λαφάτης Ψαριανός τό πλοΐον του είς πυρπολικόν, κα! τήν 27 —  ύπονοεΐ Μαίου 
— - έρρίφθησαν άμφότερα έπ! τό δ ί κροτον τρίτην ώραν πρό μεσημβρίας. . . Κα! 
τό μέν τοΰ Καλαφάτη, άνεπιτη&είως παρασκευασθέν, έκάη άνωφελώς, τό δέ 
άλλο ύπό τόν Δημήτρην Παπα-Νικολή Ψαριανόν κα! αυτόν, επεσεν έπ! τήν 
πρώραν τοΰ δικρότου, έκόλλησε κα! μετέδωκεν έν τψ άμα τάς φλόγας»18.

8. Ό  Γ. Φίνλεϋ, άναφερόμενος είς τάς γενομένας συζητήσεις διά τήν κα
ταστροφήν τοΰ τουρκικοΰ στόλου είς τήν Έρεσσόν, γράφει19:

«Ό  Τομπάζης άντιπρότεινε νά περιμένουν τά πυρπολικά, γιατί, δπως τοΰ 
είχε πει κάποιος ’Ά γγλος αξιωματικός τοΰ ναυτικού, πού είχε συζητήσει μα-
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ζ: του, τά πυρπολικά θά ήταν τό αποτελεσματικότερο μέσο έπιθέσεως τών Ε λ 
λήνων έναντίον τόσο τών πλοίων γραμμής, δσο και τών μεγάλων φρεγάδων τοΰ 
δθωμανικοΰ ναυτικού. Έ χει γίνει γενικά πιστευτό, χωρίς νά άνταποκρίνεται 
διμως στήν άλήθεια, πώς δ Τομπάζης νόμιζε δτι ή πρόταση αυτή τοΰ ’Άγγλου 
άξιωματικοΰ ήταν ή πρώτη πού ύποβάλλονταν για τήν χρησιμοποίηση πυρπο
λικών άπδ τήν πλευρά τών Ελλήνων. Ό  ν α ύ α ρ χ ο ς  Ά  π ο σ τ ό 
λ η ς  ά π δ  τ ά  Ψ α ρ ά  ό π ο σ τ ή ρ ι ξ ε  π ώ ς  δ έ ν  ή τα /ν ' 
ά ν ά γ κ η  ν ά  π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν  τ ή ν  ά φ ι ξ η ί  τ ώ ν  π υί ρ ιπ ο 
λ ι κ ώ ν  ά π δ  τ ά Ψ α ρ ά ,  (ή ύπογράμμισις ίδική μας), γ ι α τ ί  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν ά  κ α τ α σ κ ε υ ά σ ο υ ν  έ κ ε ΐ ,  I π I τ ό π ο υ ,  
ά λ λ α  π υ ρ π ο λ ι κ ά  ά ρ κ ε τ ο ί  σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ε ς  τ ο υ 1 
π ο ύ  ά ν ή κ α ν σ τ ά  π λ η ρ ώ μ α τ α  τ ο ΰ  σ τ ό λ ο υ  π ο ύ  
ε ί χ α ν  ύ π η ρ ε τ ή σ ε ι  μέ  τ ο ύ ς  Ρ ώ σ ο υ ς  σ τ ο ν  Τ σ ε σ μ έ  
κ α ί  ή ξ α ι ρ α ν  ν ά  κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ ν  π υ ρ π ο λ ι κ ά .  Ή  
πρόταση εγιν© δεκτή καί κάλεσαν δσους γνο)ριζαν τή μέθοδο τής κατασκευής 
πυρπολικών, νά παρουσιασθοΰν στή ναυαρχίδα. Παρουσιάστηκε καί άνέλαβε τδ 
εργο κάποιος πού ήταν δάσκαλος τής ναυσιπλοΐας στά Ψαρά καί τότε υπηρε
τούσε σέ ενα καράβι μέ τήν Ιδιότητα τοΰ γραμματικού τοΰ καπετάνιου. Τδ δνο- 
ιμά του ήταν Γιάννης Παργιανός, ήταν, δμως, σ’ δλους γνωστδς μέ τδ παρωνύ- 
μι Πατατοΰκος. . . "Ενας Ψαριανός, δ Γιάννης Θεοδοσίου προσέφερε τδ καράβι 
του γιά νά τδ μετατρέψουν σέ πυρπολικό, άφοΰ ύποσχέθηκαν πώς θά τοΰ πλη
ρωνόταν άπδ τά ταμεία τών τριών νήσων σαράντα χιλιάδες τουρκικά πιάστρα. 
Παρουσιάστηκαν και έθελοντές γιά νά άποτελέσουν τδ πλήρωμα τοΰ πυρπολι
κού μέ έκατδ γρόσια δ καθένας σάν άμοιβή».

Έ κ τής περικοπής ταύτης καταδεικνύεται δτι —  κατά τον Φίνλεϋ —  οί 
"Ελληνες ήσαν γνώστα^ τής κατασκευής τών πυρπολικών καί μάλιστα εις τά 
Ψαρά κατεσκευάσθησαν ήδη, αλλά διά λόγους συντομίας καί τοΰ έπείγοντος 
τής έπιχειρήσεως κατά τοΰ τουρκικού στόλου τής Έρεσσοΰ «δέν ήταν άνάγκη νά 
περιμένουν τήν άφιξη τών πυρπολικών άπδ τά Ψαρά», τά δποΐα συνεπώς ήτο 
πράγματι είς θέσιν νά τά άποστείλουν.

9. Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται δτι ή μεταξύ τών συγγραφέων διαφωνία 
ώς πρδς τδν πρώτον κατασκευαστήν τών πυρπολικών είναι ποικίλη καί δτι οί 
περισσότεροι τούτων αποκλίνουν υπέρ τής τδ πρώτον κατασκευής των ύπδ τοΰ 
Ίωάννου Δημολίτσα ή Πατατούκου.

Τδ τρωτδν τής θεμελιώσεως τής τοιαύτης άπόψεως, εγκειται είς τδ γεγο
νός δτι δέν προσκομίζεται ούδέν έγγραφον στοιχεΐον έξ οδ νά προκύπτη άδια- 
σείστως, δτι κατασκευαστής τοΰ πρώτου πυρπολικού ύπήρξεν δ Πατατοΰκος. 
Τδ Ιγγραφον τοΰτο κενδν καλύπτει ή τά άντίθετα ύποστηρίζουσα άποψις, δτι 
δηλαδή κατασκευαστής τοΰ πρώτου έλληνικοΰ πυρπολικοΰ είναι δ Ρώσσος ναυ
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τικός Ivan Afanachief, Θεμελιοΰσα τόν ισχυρισμόν της έπ'ι σχετικής έπιστο
λής τοΰ ώς <51να> Ρώσσου, ήτις ύφίσταται έν τφ ’Αρχείο) Ύδρας.

10. Έ κ της επιστολής ταύτης δρμώμενος ό Α. Λιγνός γράφει: «Υπάρχει 
εις τό Άρχεΐον Ύ δρας έγγραφον, έκ τοΰ οποίου προκύπτει πασιδήλως δτι ήτο 
—  υπονοεί κατασκευαστής τοΰ πυρπολικού —  ό Ρώσσος Ivan Afanachief». 
Πρός θε;ιελίωσιν δέ τοΰ ισχυρισμού τούτου παραθέτει τήν άπό 19.9.1822 έπι
στολήν τοΰ Άφανάσιεφ, πρός τούς προκρίτους 'Τδρας, ήτις μεταξύ άλλων γρά
φει: « . . .σάς είναι γνωστόν δτι έγώ π,ρώτος έπρόλαβα τών πυρπολικών τήν 
κατασκευήν, δτι μέ έπροστάξατε αμέσως νά κατασκευάσω τινά έξ αυτών καί 
δτι παρευρέθην είς τήν Μυτιλήνην, δταν τό έλληνικόν πΰρ άπετέφρωσε τό ύπε- 
ρήφανον δΐλίνι τών βα ρ βά ρ ω ν ...»20.

11. Ό  Τ. Κωνσταντινίδης ποιών χρήσιν τής άνωτέρω έπιστολής ή μάλλον 
τής αναφοράς τοΰ Ρώσσου, γράφει, καταλήγων: «Έ κ τών άνωτέρω λοιπόν ά- 
ποδεικνύεται δτι δ Άφανάσιεφ καταλέγεται μεταξύ τών πρώτων διδαξάντων 
τά τής κατασκευής τών πυρπολικών, μ,εταδώσας είς τούς "Ελληνας τήν ήν κα- 
τεΐχεν έκ τοΰ ρωσικού Ναυτικού πείραν»21. Καί άλλαχού: δ Ρώσος ναυτικός 
Ivan Afanassiev διδαχθείς τά περί πυρπολικών έν τφ Ρωσικψ Ναυτικφ καί 
'Έλληνες τινές ναυτικοί παρόντες κατά τήν έπιχείρησιν22 ταύτην καί έπιζών- 
τες κατά τήν εκρηξιν τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, είσηγήθησαν τήν εισαγω
γήν πυρπολικών έν τφ Έλληνικφ Στόλφ καί έπεστάτησαν είς τήν προπαρα- 
σκευήν τών πρώτων τοιούτων σκαφών»23.

Έν προκειμένφ διαπιστοΰται ποιά τις άπομάκρυνσις έκ τής κατηγορημα
τικής άπόψεως τοΰ Κωνσταντινίδου καί δή δτι μόνον ό ρώσσος Άφανάσιεφ ύ- 
πήρξεν δ κατασκευαστής τών πυρπολικών. Δέχεται δτι είς τήν έν Τσεσμέ πυρ- 
πόλησιν τοΰ Τουρκικού στόλου ύπό τοΰ Ρωσσικοΰ έν ετει 1770, ήσαν παρόν
τες καί 'Έλληνες ναυτικοί, πλήν τοΰ Άφανάσιεφ, οί δποΐοι «έπιζώντες κατά 
τήν έκρηξιν τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, είσηγήθησαν τήν εισαγωγήν πυρ
πολικών».

12. Κατά τήν Ιμΐν άποψιν, καί έκ τών δσων στοιχείων παραθέτομεν εύ- 
θύς κατωτέρω, οί 'Έλληνες ναυτικοί καί δή οί έκ τούτων προχωρημένης ήλι- 
κίας, έγνώριζον τήν κατασκευήν τών πυρπολικών καί είσηγήθησαν ήδη άμα 
τή έκρήξει τής Έπαναστάσεως τήν εισαγωγήν τούτων, γνωστοΰ δντος δτι «"Ελ
ληνες ναΰται άπετέλεσαν κατά τό πλεΐστον τά πληρώματα τών πυρπολικών δι’ 
ών κατεστράφη είς Τσεσμέν δ τουρκικός στόλος»24 καί συνεπώς ήσαν γνώσται 
αύτών.

Δεδομένου δέ δτι ή πρός τούς προκρίτους τής Ύ δρας, ώς άνω έπιστολή 
τοΰ Ρώσου Άφανάσιεφ, εχει ώς αίτημα οικονομικόν περιεχόμενον, διά τάς 
προσφερθείσας ύπ5 αύτοΰ υπηρεσίας, ώς γράφει έν αυτή, δυνάμεθα νά κάμω- 
μεν τήν ύπόθεσιν δτι οί 'Έλληνες ναυτικοί προσφερόμενοι είς τόν ύπέρ Πατρί-
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δος αγώνα δέν είχον ούδένα λόγον οΰτε εγγράφους αποδείξεις νά ζητήσουν,, 
ούτε οικονομικά αιτήματα δ'ιά τάς προσφερομένας ύπ’ αυτών υπηρεσίας.

Πέραν τούτων, οί σεμνοί καί άπλοι καραβοκύρηδες τών νήσων, λόγω τής 
μετριοφροσύνης των, ώς άνωτέρω γράφει καί δ Κ. Νικόδημος, δέν είχον ούδέ- 
να λόγον νά διατυμπανίσουν τάς ιδέας των, τούς αγώνας των καί τήν προς τήν 
Πατρίδα προσφοράν των.

Έ ξ άλλου, ύφίσταται μέν ή άναφορά αυτη τού ’Αφανάσιεφ, πλήν δμως 
δέν προσκομίζεται, ώς μή ύπάρχουσα, οδδεμία άπάντησις τών προκρίτων τής 
"Γδρας έπ’ αύτής, γεγονός τό οποίον θά άπετέλει «πασίδηλον» κατασκευήν τού 
πυρπολικού ύπό τού ρώσσου ναυτικού.

Συνεπώς, τού δτι οδτος, ισχυρίζεται δτι διετάχθη νά κατασκευάση τό πυρ
πολικόν δέν επεται δτι τούτο είναι καί Ικτός πάσης άμφισβητήσεως, άτε μή 
ύπάρχοντος, έκ τής πρός ήν ούτος απευθύνεται ’Αρχής, ούδενός στοιχείου άνα- 
γνωρίσεως ή ομολογίας.

’Αντιθέτως δέ προκύπτει δτι οί "Ελληνες ναυτικοί ήσαν ήδη γνώσται τών 
πυρπολικών καί μάλιστα έχρησιμοποίουν ταΰτα είς τόν ρωσσοτουρκικον πόλε
μον τοΰ 1770, ώς γράφει δ διακεκριμένος τότε Γάλλος έρευνητής τών συνεται
ρικών πραγμάτων έν Έλλάδι F. BOU LANGER: «κατά τόν ρωσσοτουρκικον 
πόλεμον έν ετει 1771, ύπήρχον έν τώ ρωσσικφ στόλφ πλεΐστα έλληνικά πλοΐα, 
έ ν ο ί ς κ α ί  π υ ρ π ο λ ι κ ά » 25, (ή ύπογράμμισις Ιδική; μ ας). Έ χο- 
μεν τήν γνώμην δτι ή αυθεντική αυτη μαρτυρία, προερχομένη άπό τήν γραφί
δα ένδς έρευνητοΰ οίος δ Φ. Μπουλανζέ, δέον νά μάς πείση, περί τής έλληνι
κής προελεύσεως τής ιδέας τής χρησιμοποιήσεως τών πυρπολικών κατά τήν· 
έπανάστασιν.

13. Ενταύθα, πέραν τών ύπό τοΰ Φ. Μπουλανζέ γραφομένων καί πρός τόν 
σκοπόν δπως παράσχωμεν μίαν πληρεστέραν, κατά τό δυνατόν, εικόνα περί τής 
γεννήσεως τοΰ πυρπολικού, καταφεύγομεν καί είς τά ύπό τοΰ Κ. Νικοδήμου 
γραφόμενα, κατά διηγήσεις Ψαριανών καί ιδία τοΰ Γεωργίου Χατζή Κυριά
κου, δστις συλληφθείς μετά τοΰ πλοιαρίου του ύπό τοΰ ρωσσικοΰ στόλου, κατά 
τόν Ρωσσοτουρκικον πόλεμον τοΰ 1769, υπήρξε μάρτυς τής κατασκευής τοΰ 
πυρπολικοΰ. Κατά τάς διηγήσεις τούτων τών Ψαριανών: «Πλοίαρχός τις άγ- 
γλος, έπί φρεγάτας ρωσσικής έγνωμοδότησε τά έξής- «Διά νά έξολοθρευθή, εί- 
πεν, δ οθωμανικός στόλος, πρέπει νά κατασκευασθή πυρπολικόν. .». Ή  γνώ
μη τοΰ πλοιάρχου άγγλου έγινε παραδεκτή' ώς πυρπολικόν δέ άπεφάσισαν τήν 
ρηθεΐσαν σακολεύαν τοΰ είρημένου πλοιάρχου Χατζή Γεωργίου X . Κυριάκου 
Ψαριανοΰ. . . Μετά τήν κατασκευήν τοΰ πυρπολικοΰ έζήτησαν παρά τοΰ στό
λου πυρπολιστάς καί δέν εύρέθησαν, είμή δύο, δ είς άγγλος καί δ έτερος έλλην 
Μυκώνιος. . .» 2G.

Οΰτως πο)ς εχουσι τά πράγματα κατά τάς διηγήσεις αύτοπτών μαρτύρων. 
Συνεπώς έάν άποδεχθώμεν τάς διηγήσεις ταύτας, σημαίνει δτι δ ρώσσος ’Αφα
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νάσιεφ, έάν εύρίσκετο είς τήν ναυμαχίαν τοΰ Τσεσμέ, δέν έγνώριζε, τουλάχι
στον τότε, τήν κατασκευήν καί τήν χρήσιν τοΰ πυρπολικοΰ. Άντιθέτως προκύ
πτει έκ τών ανωτέρω, δτι μεταξύ τών δύο χρησιμοποιηθένων πυρπολιστών, δ 
είς ήτο «Έλλην Μυκώνιος».

14. Κλείοντες τδ κεφάλαιον τοΰτο, περί τής το πρώτον κατασκευής τών 
πυρπολικών, θεο)ροΰμεν άναγκαΐον νά προσφύγωμεν καί αύθις είς τά ύπδ τοΰ 
υποναυάρχου Κ. Νικοδήμου γραφόμενα. Κατ’ αύτόν, συζητουμένου τοΰ τρόπου 
τής άντιμετωπίσεως τοΰ έχθρικοΰ στόλου έν τή Βουλή τών Ψαρών, δ έν τή συ
ζητήσει ταύτη ευρισκόμενος Καλαφάτης, ειπεν δτι εχει ενα παλαιόν πλοΐον τδ 
δποΐον θά τό μετασκευάση είς «μπουρλότον», καί ήρξατο οδτος τήν προπαρα- 
σκευήν τοΰ πλοίο του. "Οτε δέ δύο πλοία μετέβησαν έκ τοΰ λιμένος τής Έρεσ- 
σοΰ, δπου είχον έκστρατεύσει, είς τά Ψαρά νά παραλάβουν τό πυρπολικόν τοΰ 
Καλαφάτη, αλλά συνεπεία πνέοντος άνεμου ήτο δυσχερής ή έκ τοΰ λιμένος έ
ξοδος τοΰ πυρπολικού, δπότε «συναχθέντες άνδρες καί γυναίκες έκεΐ έβοήθη- 
σαν καί έξήγαγον αύτό έκ τοΰ λιμένος»27.

Πέραν τούτου οί Ψαριανοί ήδη πρό τής 26 ’Απριλίου 1821, δηλαδή πριν 
ή έκπλεύσει ή μοίρα των, είχον προωρισμένον διά πυρπολικόν τό πλοΐον τοΰ 
ψαριανού Γιαννίτσα, είς τό δποΐον ή βουλή τών Ψαρών, &τε μή περατωθείσης 
είσέτι τής μετατροπής του, εθεσε τάς αναγκαίας είς πυρπολικόν ναυτικάς ύλας 
καί τό επεμψεν αμέσως έκεΐσε «διά νά μή μείνη δ έλληνικός στόλος χωρίς 
πυρπολικόν»28·

Παραλλήλως ή κοινότης τών Ψαρών προέβη είς τήν αγοράν τεσσάρων 
πλοίων καί διέταξε τήν ’Επιτροπήν Λειών Πολέμου (Κομισαριάτον) νά παρα
χώρηση το άναγκαΐον ύλικόν «προς μετασχηματισμόν τών πλοίων είς πυρπο
λικά είς τόν Πατατοΰκον, οστις τά μετεσκεύασε»29.

15. Τέλος, έπί τοΰ προκεάμένου θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τό ε
ξής γεγονός, τό δποΐον δηλοΐ αν οχι πασιδήλως πάντως αρκούντως, δτι οί έπι- 
χειρήσαντες τήν πυρπόλησιν τών έχθρικών πλοίων είς τόν λιμένα τής Έρεσσοΰ, 
ήσαν μόνον "Ελληνες ναυτικοί.

Ούτο), δΊά άνταλλαγείσης αλληλογραφίας μεταξύ τοΰ Έλληνικοΰ Μινι- 
στερίου30 τών Ναυτικών, τοΰ Προέδρου τοΰ Εκτελεστικού31 καί τοΰ Προέδρου 
τοΰ Βουλευτικού32, έγένετο αποδεκτή πρότασις τοΰ πρώτου δπως χορηγηθούν 
βραβεία, παράσημα καί χρηματική ένίσχυσις είς τούς "Ελληνας πυρπολητάς, 
άκόμη δέ καί τινα στρέμματα γής «δσα κριθώσιν εύλογον άπό τήν ύπερτάτην 
Διοίκησιν»88.

Ένώ δέ είς τήν αλληλογραφίαν ταύτην τών υπευθύνων διοικητικών οργά
νων τής χώρας, γράφονται πλεΐστα δσα διά τήν δράσιν τών πυρπολικών καί 
τών πυρπολιστών, ούδαμοΰ άναφέρεται περί τοΰ ρώσσου I. Άφανάσιεφ. Καί 
ναί μέν ή περί ής δ λόγος αλληλογραφία άφορα μεταγενέστερα κατορθώματα 
τών πυρπολιστών, πλήν δμως, εχομεν τήν Ιδραίαν πεποίθησιν δτι ή Ελλάς οέν
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θά ήτο τόσον άγνώμων ώστε νά παρέλειπε νά τίμηση τούτον έστω καί δι’ ένός 
παρασήμου. Έ ξ άλλου δέ, επ’ ευκαιρία τών αμοιβών καί παρασήμων τούτων, 
ή Βουλή τών Ψαρών κατόπιν άναγνώσεως τών ονομάτων τών τιμηθέντων πυρ- 
πολιστών έν τη συνελεύσει τού λαού, «Ιπεμψε καί τον κατάλογον τών πυρπο- 
λιστών τοΰ Κανάρη είς τήν Διοίκησιν ί'να ένεργήση τά νομοθετήματα»34.

Συγχρόνιος καί κατόπιν διαταγών τής Διοικήσεως άπέστειλαν πρός αυ
τήν «καί τούς καταλόγους τών πληρωμάτων τών πυρπολησάντων τό οίκροτον 
είς Έρισσόν, τοΰ Παπανικολή καί τοΰ Καλαφάτη, ί'να χορηγήση καί είς αυ
τούς τάς νενομοθετημένας άμοιβάς. ’Οφείλονται δέ καί εις αυτούς διότι τότε δέν 
τάς ελαβον»35.

Συνεπώς, έξ δλων τούτων προκύπτει δτι ούδαμοΰ έιμ.φανίζεται ό Ίβάν Ά -  
φανάσιεφ, ώς λαβών μέρος είς τάς έπιχειρήσεις πυρπολήσεως. Ή  Ελληνική 
Κυβέρνησις θεσπίσασα νόμον περί της άμοιβής τών πυρπολιστών, ούδένα λόγον 
είχε — · καί ούτε ήδύνατο —  \ά έξαιρέση τόν «πυρπολητήν» I. Αφανάσιεφ, 
δστις ένψ άπό τοΰ ’ Ιουνίου —  καθ’ δν λαμβάνουν χώραν τά γεγονότα ταΰτα —  
Οά ήδύνατο νά προσφύγη είς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν αίτούμενος ίκανοποί- 
ησιν καί δικαιοσύνην, δέν πράττει τοΰτο, άλλά στρέφεται δι’ αναφοράς του 
πρός τούς προκίτους 'Τδρας τήν 19.9.1822, αίτούμενος χρηματικήν ίκανοποίη- 
σιν. Τό μέγα λοιπόν έρώτημα διά τον ρόλον τοΰ ’Αφανάσιεφ είς τήν ύπόθεσιν 
τών πυρπολικών είναι τοΰτο: Διατί ένψ ύφίστατο ειδική ελληνική νομοθεσία 
διά τούς πυρπολιστάς δ’έν προσέφυγε, καί δή έγκαίρως είς τήν Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν, άλλά είς τούς προκρίτους 'Ύδρας μετά πάροδον σχεδόν τριμήνου; 
Καθ’ ήμας καί αϋθις ή άπάντησις καθίσταται νΰν ετι πλέον κατηγορηματική: 
οιά τόν άπλούστατον λόγον, δτι ό Ρώσσ ος ’Αφανάσιεφ δέν είχε ούδεμία σχέσιν 
μέ τά έλληνικά πυρπολικά. Πέραν δέ τών δσων ήδη έπί τοΰ θέματος άνωτέρω 
έξεθέσαμε καί τά όποια πείθουν σοβαρώς περί της μή άναμίξεως τοΰ Ίβάν Ά -  
φανάσιεφ έπί της χρησιμοποιήσεως καί κατασκευής τών Έλληνικών πυρπολι
κών, συνηγορεί καί εν είσέτι επιχείρημα άναγόμενον είς λόγους καθαρώς βιο
λογικούς: Ή  ύπό τοΰ Α. Λιγνοΰ καί Τ. Κωνσταντινίδη ύποστηριζομένη άπο- 
ψις, δτι δ ρώσσος ’Αφανάσιεφ είναι «πασιοήλως» δ κατασκευαστής τοΰ πρώτου 
έλληνικοΰ πυρπολικού τό δποϊον έχρησιμοποιήθη είς τήν πυρπόλησιν τοΰ τουρκι- 
κοΰ στόλου είς ’Αρεσσόν, υποστηρίζει συγχρόνως δτι οδτος έλαβε μέρος είς τήν 
έπιχείρησιν τής πυρπολήσεως τοΰ Τουρκικού στόλου είς Τσεσμέν κατά τόν Ρωσ- 
σοτουρκικόν πόλεμον τοΰ 1770.

Συνεπώς, εκτοτε καί μέχρι τοΰ έτους 1821 παρήλθον 51 Ιτη. Τό έρώτη
μα τό όποιον προκύπτει έκ τοΰ γεγονότος τούτου είναι: τί ήλικίας ήτο δ Ά φ α- 
νασιεφ έν έτει 1770; Έάν δεχθώμεν, είς τήν πλέον εύμενή περίπτωσιν, δτι ή- 
γεν τότε τό 20όν έτος, άφοΰ μάλιστα έχρησιμοποιήθη είς έπιχείρησιν άπαιτοΰ- 
σαν ναυτικήν έμπειρίαν, τοΰτο σημαίνει δτι οδτος κατά τό 1821 ήτο τουλάχι
στον 71 έτών. Καί έκ τοΰ δεδομένου τούτου τών έβδ^ομήκοντα καί ενός έτών ά-
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νακύπτει περαιτέρω τό ερώτημα: ήτο βιολογικώς δυνατόν κα! πολεμικώς έν- 
οεδειγμένον νά χρησιμοποιηθή είς τήν έπιχείρησιν τής πυρπολήσεως είς γέρων 
αύτής τής ήλικίας; ήτο δυνατόν μία έπιχείρησις οια ή τών πυρπολικών, απαι
τούσα ευκινησίαν, ταχύτητα, πήδημα καί λοιπάς δεξιότητας νά πραγαατωθή μέ 
γέροντα αύτής τής ήλικίας; Τοΰτο καθίσταται πλέον δυσκόλως πιστευτόν καί 
αποδεκτόν εάν ληφθή ύπ’ δψιν τό γεγονός δτι ό μέσος δρος ζωής κατά τήν ε
ποχήν έκείνην ήτο πολύ μικρός, δεδομένου δτι ήδη κατά τό 1938, ή μέση διάρ
κεια ζωής36 είς τήν Έλλάδ’α ήτο 38 έτη είς τήν ύπαιθρον καί 43 είς τάς πό
λεις. Ύπό τάς προϋποθέσεις αιύτάς πώς είναι δυνατόν νά άποδεχθώμεν τάς βιο
λογικές δυνατότητας τοΰ Άφανάσιεφ διά εν τοιοΰτον εγχείρημα;

Όμολοΰμεν δτι δυσκολευόμεθα νά π t στ εύσωμε τοιοΰτον τι. ’Ά ρ α  έν κατα- 
κλείδι άντισ'ρέφοντες τήν κατηγορηματικότητα τοΰ Α. Λιγνοΰ, δυνάμεθα νά 
τήν διατυπώσο>μεν ώς εξής: Έ ξ όλων τών άνωτέρω έκτεθέντων προκύπτει πα- 
σιδήλως δτι ό Άφανάσιεφ δέν ήτο ό τό πρώτον ρίψας τήν ιδέαν τής χρησιμο
ποιήσεις τών πυρπολικών, αλλά δτι ή ιδέα αύτη ήτο Ελληνική, ώς περαιτέρω 
προκύπτει καί έκ της κάτωθι έπιστολής:

16. Είς τήν άπό 9 Ιουνίου 1821 έπιστολήν το)ν οί κάτοικοι τής νήσου Ύ 
δρας απευθυνόμενοι προς τούς καπετανέους καί συντροφοναύτας συμπολίτας των 
οί όποιοι έπολιόρκουν τά καστέλια τής Ναυπάκτου, έδιδαν πρός τούτους οδηγίας 
τοΰ τρόπου καταστροφής τοΰ έχθρικοΰ στόλου διά τής ύπ’ αύτών χρησιμοποιή- 
σεως τών πυρπολικών.

Ούτω, μεταξύ άλλων, έγραφον είς τήν εν λόγω έπιστολήν: « . . .διό γρά- 
φοντες περί τούτου σάς λέγομεν, άμα δποΰ λάβετε τό παρόν μας νά προσπαθήσε
τε παντί τρόπω νά κατακαύσετε τά έχθρικά είς Ναύπακτον καράβια μέ ένα 
μπουρλότον. . . είναι επάναγκες νά κατακαώσιν αύτά, διά νά άδυνατίσωμεν τήν 
θαλάσσιον δύναμιν τοΰ έχθροΰ πρός ασφάλειαν τής πατρίδος μας καί τής Ε λ 
λάδος δλης. . . ιδού δ τρόπος διά νά κατακαύσετε τά έχθρικά αύτά καράβια, καί 
χωρίς τόν άφανισμόν αύτών μή, πρός θεοΰ, μήν αναχωρήσετε. ’ Ιδού τά άναγ- 
καΐα φλογιστικά είδη37, τά όποϊα τό όγληγορώτερον νά προβλέψετε:

Καντάρια 50 ρετζίνην
Καντάρια 50 κατράμι
Όκάδες 60 θειάφι
Όκάδες 100 νέφτι
Όκάδ*ες 2000 δαδί

Αύτά δλα βάζοντας είς τήν πλώρην κάτω ένός πλοίου Γαλαξιδιώτου, τό ό
ποιον άν δέν δώσουν θεληματικώς νά τό πάρετε καί δυναστικώς χωρίς άργοπο- 
ρίας, καί βάζοντας καί πλήθος κλαριά άλειμμένα μέ τό νέφτι, δταν τό πλησιά
σετε ε·ίς τό κορβέτον καί λοιπά πλοία νά προσέξετε νά περιτυλιχθή, καί νά δώ
σουν φωτιάν οί όλίγοι άνθρωποι δποΰ θέλει κυβερνοΰν τό μπουρλότον* τοΰ μπουρ-
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λόχου αύτοΰ νά έχετε ανοικτήν δλην τήν πρύμνην, καί τά παραπέτα, χαλασμέ
να, δποΰ δίδοντας φωτιάν, οί άνθρο)ποι καί οί βάρκες νά είναι έτοιμοι εις τήν 
πρύμνην νά φύγωσιν. Οΰτω κατέκαυσαν τδ μέγα εκείνο ντελίνιον, καί είς τδ πέ
λαγος μάλιστα. Αυτη είναι ή μεγαλύτερα ανδραγαθία δποΰ ήμπορεΐτε νά κάμε
τε, άγαπητοί, καί δποΰ είναι εύκολωτάτη, δντα τά εχθρικά καράβια είς τήν γην 
ακίνητα. . .» 38, 39·

Έ κ τής επιστολής ταύτης πληροφορούμεθα κατά τον πλέον αυθεντικόν τρό
πον, τόσον τάς χρησιμοποιουμένας εύφλεκτους ΰλας ύπδ τών θρυλικών πυρπολι
κών, δσον καί τον τρόπον ένεργείας τούτων. Έν προκειμένψ χαρακτηριστική 
είναι ή εντολή τών κατοίκων τής 'Ύδρας πρδς τούς ηρωικούς της ναυμάχους: 
Χ ω ρί' τδν άφανισμδν τοΰ έχθρικοΰ στόλου «μή, πρδς Θεοΰ, μήν αναχωρήσετε».

17. Έ κ της επιστολής ταύτης προκύπτει άδιασείστως δτι ήδη δύο μόλις 
μήνας άπδ της έκρήξεως της έπαναστάσεως, ή 'Ύδρα ήτο γνώστις τής κατα
σκευής τών πυρπολικών είς δλας της τάς λεπτομερείας. Δέν πιστεύομεν δέ δτι 
Ιντδς τοΰ έλαχίστου τούτου χρόνου, δ’ηλαδή τών 10 ήμερών —  δεδομένου δτι ή 
πυρπόλησις είς Έρεσσον έλαβεν χώραν τήν 27ην Μαΐου, έδιδάχθη τήν κατα
σκευήν άπδ τδν ’Αφανάσιεφ, δ δποΐος καί μετά τήν εν έτει 1826 γενομένην ρύ- 
Ομισιν40 τοΰ θέματος τών πυρπολικών καί τοΰ ύψους τών απαιτήσεων τών ψα
ριανών έκ τής διαθέσεως πλοίων διά τήν μετασκευήν των, ούδαμοΰ άναφέρεται, 
ιμ.ολονότι καί πάλιν ή έπί τοΰ προκειμένου αλληλογραφία41 είναι πλουσία.

18. Κατωτέρω παραθέτομεν έγγραφον τών Προκρίτων Σπετσών περί άγο- 
ράς καί μετατροπής πλοίου είς πυρπολικόν. Μεταξύ άλλων, τδ έν λόγφ έγγρα
φον έγραφεν: «Επειδή καί είς τήν παροΰσαν θαλάσσιον έκστρατείαν έχρειάσθη- 
μεν έν μπουρλότον διά νά τδ μεταχειρισθώμεν πρδς βλάβην τοΰ έχθροΰ άπεφα- 
σίσαμεν. . . έναντι 25.000 γροσίων τά όποΐα οί Πρόκριτοι τών Σπετσών ύπόσχον- 
ται νά τοΰ πληρώσουν άπδ κοινοΰ. . . άν δμως ήθελεν όρθοποδήση τδ ελληνι
κόν Γένος υπόσχονται νά καταβληθή τδ ποσόν ύπδ τής Εθνικής Διοικήσεως, ώς 
ήθελε κριθή εύλογον. . .».

Ή  έν λόγω άπόφασις έλήφθη τήν 4ην Αύγούστου 1822 καί εύρηται είς τά 
’Αρχεία τής "Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας ύπ’ άριθ. έγγράφου 11350 
οπερ καί παραθέτομεν* έν φωτοτυπία.

19. Τέλος, πέραν τών ώς άνω ιστορικών ντοκουμέντων, άπδ τά δποΐα προ
κύπτει δτι δ ’Αφανάσιεφ δέν είχεν ούδεμίαν σχέσιν μέ τήν πυρπόλησιν τής 
τουρκικής ναυαρχίδος είς τήν Έρεσσόν, προβαίνομε καί είς τήν παράθεσιν ώρι- 
σμένων στοιχείων, τά δποΐα πληροφορηθήκααε μετά τήν υποβολήν τής έργασίας 
μας είς τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών καί άπδ τά δποΐα Ισχυροποιείται άκόμη πε
ρισσότερον ή άνοπέρο) άποψίς μας. Τά στοιχεία ταΰτα —  αρχειακά ντοκουμέν
τα δημοσιευθέντα ύπδ τοΰ Γ. Βαλέτα42 —  φέρουν είς φώς τήν άγνωστη μέχρι 
τοΰδε δράσιν τοΰ Γιάννη θεοφιλοπούλου ή Καραβόγιαννου, δ δποΐος έλαβε μέ
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ρος είς τήν πυρπόλησιν τής ναυαρχίδος είς Έρεσσόν, χωρίς δμως οί ιστορικοί, 
νά άναφερθοΰν είς τον σημαντικόν του ρόλον.

Ό  Γ. Βαλέτας χαρακτηρίζει τόν Καραβόγιαννο ώς «πρωτοστάτη καί η
ρωικότερο συντελεστή τής πυρπόλησης» καί ώς «αδικημένο μπουρλοτιέρη, ό ό
ποιος πέθανε στήν ’Αθήνα στα 1885 μέ τήν αλγεινή πικρία, ότι αντίθετα μέ 
τούς συναγωνιστές του στα ολοκαυτώματα Έρεσσοΰ καί Χίου, Παπανικολή καί 
Κανάρη, πού έγιναν ημίθεοι, αυτός παραγνωρίστηκε43 δλότελα άπό τούς ιστο
ρικούς του Είκοσιένα».

Έ κ τών ιστορικών αύτών ντοκουμέντων, ναι μέν αποκαλύπτεται μία ιστο
ρική αδικία είς βάρος τοΰ Καραβόγιαννου, πλήν δμως ούοαμοΰ προκύπτει καί 
τό ελάχιστον διά τήν υπαρξιν τοΰ "Αφανάσιεφ.

Ούτως ή άλλως τό θέμα παραμένει έντός τών πλαισίων τής Ελλάδος, τής 
οποίας οί Καραβόγιαννο:, οί Κανάρηοες καί οι Παπανικολήδες υπήρξαν οί προ)- 
τουργοί τών θρυλικών πυρπολικών.

Π αράγραφ ος δεκάτη

Ή  Σημασία τών Πυρπολικών ε ις  τόν κατά θάλασσαν αγώνα

1. Περί τής συμβολής τών Θρυλικών πυρπολικών τών νήσων είς τόν άγώνα 
τοΰ 21, έγράφησαν παρ’ ειδικών Ιστορικών τοσαΰτα, ώστε ήμεΐς δέν Θά έπροσ- 
Θέταμε πλέον ούοέν έάν έπειρώμεθα νά έξάρωμεν έτι πλέον τήν συμβολήν ταύ
την.

Εκείνο δμως τό δποΐον θά ήδυνάαεθα νά πράξωμεν είναι ή έπί τοΰ θέματος 
σταχυολόγησις (ορισμένων χαρακτηριστικών απόψεων τών ιστορικών συγγρα
φέων.

2. Ό  Δ. Κόκκινος γράφει: «Το πυρπολικόν τοΰ Πατατούκου υπήρξε τό εύ- 
χρηστον καί αποτελεσματικόν όπλον τοΰ πρώτου εκείνου έλληνικοΰ πολεμικοΰ 
ναυτικού καί εκαμε τόν τουρκικόν στόλον άπό τής ένάρξεως τής έπαναστάσεως 
μέχρι τοΰ τέλους της νά 5ιατελή είς διαρκή τρόμον, ώς νά εύρίσκετο είς θάλασ
σαν πλήρη πυρίνων φαντασμάτο^ν. Είς τοΰτο καθώς καί είς τήν Ιξαιρετικήν 
ικανότητα τών ελιγμών τών σκαφών, πού άπετέλει τήν μεγάλην υπεροχήν 
τών Ελλήνων ναυτικών άπέναντι τών Τούρκων, οφείλεται μέγα μέρος τής έπί 
τής θαλάσσης νίκης τής έπαναστάσεως»44.

3. Ό  Γάλλος Ναύαρχος J. de la Graviere γράφει : «Τά Ελληνικά πυρπο
λικά, δταν τά παρακολουθώ κατά τάς έκστρατείας των, μέ άναγκάζουν χωρίς νά 
τό θέλω, νά σκέπτωμαι τον ρόλον, τον δποΐον τό προσεχές μέλλον επιφυλάσσει
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είς τά τορπιλλικά... νΙσως θά ήτο δλέθριον νά περιφρονήσωιμεν τά μαθήματα, πού 
μας Ερχονται άπό τήν 'Ύδραν καί τά Ψαρά....»45.

4. Ό  Κ. Μένδελσων: Τοιοΰτον τρ όμον είχον προξενήσει τά πυρπολικά 
τών νήσων είς τόν τουρκικόν στόλον ώστε δταν νέος τουρκικός στόλος ύπό τήν 
διοίκησιν τοΰ Χοσρέφ ΙΙασσά, άφίχθη είς τά Έλληνικά χωρικά ύδατα, οδτος ήρ- 
κέσθη μόνον είς τήν άποβίβασιν στρατοΰ παρά τήν Κάρυστον, μή άποτολμήσας 
ούδεμίαν ύποστήριξιν τών κατά τοΰ Μεσολογγίου ένεργούντων τουρκικών στρα- 
τευμάτων, άπεμακρύνη «χαίρων μετά τοΰ πλείστου μέρους τοΰ στόλου του της 
δυσαρέστου γειτονίας τών ελληνικών πυρπολικών» τών οποίων τήν δύναμιν αι
σθανόμενος διήλθεν προ τών Σπετσών καί της 'Ύδρας εύλαβώς46. Τοΰτ’ αύτό 
συνέβη καί δτε δ στόλους τοΰ Καπουδάν ΙΙασά, κατά μήνα ’ Ιούλιον τοΰ 1825, 
άφίχθη είς τά ϋδατα τοΰ ήρωΐκοΰ Μεσολογγίου κομίζων είς τούς Τούρκους πο- 
λιορκητάς τρόφιμα, δπότε έμφανισθέντων τών πυρπολικών, κατά τάς άρχάς Αύ- 
γούστου47, ύπό τούς Μιαούλον, Άνδροΰτσον καί ’Αποστολήν, «ύπεχώρησεν εύλα
βώς δ Χοσρέφ, καί νοαίσας δτι ίκανώς είχε σώσει τήν τιμήν αύτοΰ, εδ'ωκε τό 
σύνθημα πρός γενικήν ύποχώρησιν. Μέρος τών ελληνικών πλοίων κατεδίωξεν 
αυτόν μέχρι Κεφαλληνίας, άλλ’ ό Καπουδάν δέν άνέκοψε τήν φυγήν αύτοΰ, ή 
μόνον δτε εφθασεν είς ’Αλεξάνδρειαν....»48.

5. Κατά τόν Κ. Άλεξανδρήν, τά πυρπολικά άπετέλουν «τό κύριον δπλον 
τοΰ Έπαναστατικοΰ ναυτικοΰ», δυνάμενα νά δράσουν κατά τρόπον αιφνιδιαστι
κόν καί κατά τήν διάρκειαν της νυκτός49, διαδραματίσαντα αποφασιστικόν ρό
λον είς τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις50.

6. Ό  έν Σμύρνη Γάλλος πρόξενος Δαβίδ, είς τήν άπό τοΰ μηνός ’Οκτω
βρίου 1822 συνταχθεΐσαν εκθεσίν του πρός τό Ύπουργεΐον Εξωτερικών της Γαλ
λίας, Ιγραψε μεταξύ άλλων, άναφερόμενος είς τήν δράσιν τών πυρπολικών, 
«....δ φόβος τών πυρπολικών τόν άκολουθει παντοΰ —  ύπονοεΐ τόν τουρκικόν 
στόλον —  καί είς κανέν μέρος δέν τόν άφίνει νά άναπαυθή. Τοιαύτη είναι έςο- 
χώτατε, ή ύλική δύναμις τών Ελλήνων, τοιαύτη είναι πρό πάντων ή ήθική των 
επιβολή Ιπί τοΰ πνεύματος τών άντιπάλων των...»51.

7. Κατά τόν Δ. Σπανόν52 : Τά θρυλικά πυρπολικά άπανταχοΰ καί πάν
τοτε παρόν άπετέλεσαν φραγμόν είς τήν κάθοδον τοΰ τουρκικοΰ στόλου πρός 
τήν Ηπειρωτικήν Ελλάδα έκ τών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας καί Ιπραγμα- 
τοποίουν ενέδρας αί δποϊαι πολλάκις άκινητοποίουν τόν Ιχθρικόν στόλον παρέ- 
χοντα &ιμα πολύμορφον συνδρομήν είς τά Ιπαναστατημένα στρατεύματα τής 
ξηράς.

8. Ό  Παπαρρηγόπουλος άναφέρει τήν ’Έκθεσιν τοΰ Γάλλου διοικητοΰ 
τής γαλλικής φρεγάδας «Τό Κρίνον», δστις, δτε συνήφθη ή περί τόν Άργολι- 
κόν κόλπον ναυμαχία, κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1822, εύρίσκετο είς τά πα
ράλια τούτου καί έπ’ εύκαιρία ταύτης εγραφεν είς τήν γαλλικήν κυβέρνησιν 
περί τοΰ έλληνικοΰ στόλου. Μεταξύ άλλων, εν τή έκθέσει ταύτη δ Γάλλος διοι
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κητής Βιελλά, εγραφεν ότι «ή σμικρότης τών Ελληνικών δυνάμεων, όπηγόρευ- 
σεν είς τούς "Ελληνας τήν Ιδέαν νά μεταβάλωσιν είς πυρπολικά ούκ ολίγα τών 
πλοίων αύτών. Ή  επιτυχία μεθ’ ής μετεχειρίσθησαν το δπλον τοΰτο κατά τοΰ 
τελευταίου καπετάν πασά καί είς άλλας όμοιας περιστάσεις κατεπτόησε τοσοΰ- 
το τούς Όσμανίδας, ώστε τά κατάφρακτα αύτών σκάφη δέν τολμώσι νά άγκυ- 
ροβολήσωσιν έπί παρουσία τών αντιπάλων αύτών, αλλά παρενοχλούμενα νυκτός 
καί ήμέρας δέν ήξεύρο)σι πώς νά άπαλλαγώσι τών εύκινήτων πλοίων τά όποία 
άδ'ιακόπως τούς παραμονεύουσι. Τή άληθεία δέν είναι δυνατόν νά ίδη τις μέ 
άδιαφορίαν τήν μαγικήν σχεδόν δημιουργίαν τών στολίσκων τούτων, οίτινες 
έπιτυγχάνουσι τοσοΰτο θαυμασίως νά παραλύο)σι τούς όσμανικούς στόλους...»53.

9. Τό Τπουργεΐον τών Ναυτικών, άπευθυνόμενον πρός τόν Πρόεδρον τοΰ 
Έκτελεστικοΰ καί άναφερόμενον είς τόν άνισον συσχετισμόν τών δυνάμεων με
ταξύ τουρκικού καί έλληνικοΰ στόλου, ώς καί τόν ύφ’ έκατέρου τών στόλων 
διατιθέμενον οπλισμόν, έγραφε μεταξύ άλλων: «Οί ναύαρχοι καί λοιποί κυβερ- 
νήται τοΰ έλληνικοΰ στόλου διά τής ιμεγίστης αύτών εμπειρίας εδρον εν μόνον 
μέσον πρός όλεθρον τοΰ έχθρικοΰ στόλου, τό όποιον είναι τά θεΐα ηφαίστεια' 
ταΰτα δέ τά θεΐα ηφαίστεια εκαυσαν τοΰ έχθροΰ, θεία δυνάμει, έο)ς τοΰ νΰν τρία 
βοσσέλα, καί ετερα άλλα κατασύντριψαν. Οί τών ήφαιστείων κυβερνήται καί 
ναΰται είσί τώ δντι άνδρες ήριοες....»54.

10. Ή  έν Αίγίνη έπιτροπή τών Ψαρών, απευθυνόμενη πρός τό ’Εκτελε
στικόν Σώμα καί ύποβάλλουσα τό αίτημα τής ανάγκης τοΰ εφοδιασμού τοΰ ελ
ληνικού στόλου διά πυρπολικών, εγραφεν: «Ή  μοίρα μας έχει μεγάλην ένδειαν 
πυρπολικών, δι’ ών προφανώς ένεργοΰνται αί ναυμαχίαι καί ή έπιτυχία τού
των, άπέκρουσε πολλάκις τόν κολοσσιαΐον στόλον τοΰ έχθροΰ, καί έματαίωσεν 
άπαν τοΰ σχεδ'ίου του.... Ταύτην τήν αίτησιν, ώς σωτήριον, καθυποβάλλο- 
μεν....»55. Τό αίτημα τής αναφοράς ταύτης τεθέν ύπό τήν κρίσιν56 τοΰ ’Εκτε
λεστικού καί τοΰ Τπουργείου τών Ναυτικών, έγένετο αποδεκτόν ύπ’ αύτών καί 
ένεκρίθη ή δαπάνη διά τήν ιμετασκευήν πλοίων είς πυρπολικά.

11. Τέλος, ώς προς τήν μεγίστην συμβολήν τών πυρπολικών είς τόν κα
τά θάλασσαν άγώνα, δέον νά είπωμεν, δτι τοσοΰτον πολύ είχε έπισημανθή έξ 
δλων τών νήσων57, 58 καί έξ αύτής τής Έλληνικής Κυβερνήσεως59, 60, ώστε 
μακρά άλληλογραφία διεξήχθη μεταξύ τούτων, άποσκοποΰσα είς τήν ερευνάν 
τών δυνατοτήτων πρός έξοικονόμησιν χρημάτων τά όποια θά διετίθεντο είς τήν 
αγοράν πλοίων καί τήν μετασκευήν τούτων είς πυρπολικών61. Τήν ανάγκην 
δέ ταύτην προέβαλλον δι’ άναφοράς των καί οί Δ. Παπανικολής καί Κ. Νικό
δημος62.

12. Ώ ς πρός τόν αριθμόν τών πυρπολικών λέγεται63 δτι έκ τής συνολικής 
ναυτικής δυνάμεως τώ νήσων άποτελουμένης έξ 120 πλοίων, τά 40 είχον μετα- 
τραπεΐ είς πυρπολικά. Κατά δέ τόν Γ. Γεωργακόπουλον, «περί τά 40 πυρπο
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λικά παρασκεύασεν δ ελληνικός στόλος έκ πλοίων μέχρι διακοσίων τόννων Εκα
στον»64.

'Ως πρός τόν αριθμόν δέ τών καπεταναίων καί ναυτών πυρπολικών, οι 
-όποιοι ελαβον μέρος είς τάς Επικινδύνους έκείνας έπιχειρήσεις, συμφώνως πρός 
τά άναγεγραμμένα ονόματα είς τά Αρχεία Επιτροπής τοΰ Άγώνος, άνέρχον- 
ται κατά τόν Τ. Κωνσταντινίδη65 είς 487.

Κατά τήν διάρκειαν δέ τής έπαναστάσεως ελαβον χώραν66 59 συνολικώς 
-έπιθέσεις πυρπολήσεων, έκ τών όποιων έπέτυχον 39.

13. Ήμεΐς, έκ τών στοιχείων τά δποΐα παραθέτομεν ευθύς κατωτέρω, 
άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι τά ύπό τοΰ έλληνικοΰ στόλου χρησιμοποιη- 
θέντα πλοΐα ώς πυρπολικά ήσαν έπέκεινα τών 40.

Ούτως, αί κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ έτους 1825 ύποβληθεΐσαι άναφοραί67 
τών προκρίτων τής 'Ύδρας προς τήν Προσωρινήν Διοίκησιν άνεβίζαζον τόν άρι- 
θμόν τών ύπό τής 'Ύδρας χρησίιμοποιηθέντων πυρπολικών είς 19, διά τά ετη 
1821, 1822 καί 1824.

Τό Εκτελεστικόν Σώμα και τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών έρευνήσαντα 
τό βάσιμον τοΰ προβαλλομένου ύπό τής 'Ύδρας άριθμοΰ πυρπολικών, δι’ άπο- 
φάσεών68 των συναινοΰν είς τήν αίτουμένην ύπ’ αύτής άποζημίωσιν διά τόν 
αριθμόν τών 19 πυρπολικών.

Επίσης, ή έν Αίγίνη έπιτροπή τών Ψαρών, διά σχετικής άναφοράς 69 της 
πρός τήν Διοίκησιν ήτεΐτο τήν άποζημ,ίωσιν διά τήν μετασκευήν 22 πλοίων 
είς πυρπολικών, άπό τής ένάρξεως τής έπαναστάσεως μέχρι τής καταστροφής 
τής νήσου, άνηκόντων πάντων τούτων είς τά Ψαρά.

Τοΰτο διευκρινίζουσα ή έν λόγω έπιτροπή είς τήν προς τό Ύπουργεΐον τών 
Ναυτικών άπάντησίν της εγραφεν δτι «έκ τών άγορασθέντων ξένων, ούδένα 
συγκαταριθμήσαμεν είς τόν κατάλογόν μας, γνωρίζοντες δτι οί κύριοί των θέ- 
λουσι ζητήσει τήν άποζημίωσιν των άπό τήν Διοίκησιν»70.

Έ κ δέ τοΰ ύποβληθέντος καταλόγου τών 22 πυρπολικών, τό Ύπουργεΐον 
τών Ναυτικών ένέκρινε71 τήν άποζημίωσιν δι’  21 Ψαριανά πλοΐα.

Τελικώς, ρυθμισθέντος72 τοΰ θέματος73 τοΰ άριθμοΰ τών πυρπολικών καί 
τοΰ ύψους τών άπαιτήσεων τών Ψαριανών, τό έθνικόν ταμεΐον προέβη είς τήν 
εκοοσιν έθνικών δμολογιών, άς παρέδωσε είς τούς δικαιούχους.

14. Ή  εύκινησία δέ καί ή ταχύτης τών «δελφινίων»74 τούτων τής θαλάσ
σης, ήτο τοιαύτη, ώστε «διά τριών καί μόνον σημάτων εΓχον έτοιμασθή καί 
είχαν ριφθή είς τήν μάχην»75. Τά τρία ταΰτα σήματα, τά δποΐα ήρκουν νά κα
ταστήσουν τάχιστα τά πυρπολικά ικανά πρός μάχην, ήσαν76 : α) «δ έχθρός 
φαίνεται», β) «Τά διωρισμένα πλοΐα νά συντροφεύσουν τά πυρπολικά» καί γ) 
«Μέ τήν βοήθειαν τοΰ Σταυροΰ έπιτεθήτε»77.

Διά τής εύτόλμου καί ταχυτάτης λοιπόν ταύτης εύκινησίας τά πυρπολικά



τών νήσων «άνεξιτήλως ανέγραψαν είς τάς δέλτους της Ιστορίας ήμών τήν φω
τοβόλον αϊγλην τής Έλληνικής έν τή θαλάσση δόξης», ώς χαρακτηριστικώς 
γράφει78 ό Γ. Φιλάρετος καί «επέφερον σωτήριον διά τήν Ελλάδα αποτέλε
σμα.... ένέπνευσαν τοσούτον τρόιμον εις τούς ’ Οθωμανούς, ώστε οδτοι ούδ’ έτόλ- 
μων πλέον νά πλησιάσωσι τά ελληνικά πολεμικά πλοία μή δ'ιακρίνοντες αύτά 
άπδ τών πυρπολικών, τά όποια τοσούτον έτρόμαζον», ώς γράφει δ Δ. Αίνιάν79.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. Σ .τ .Σ . Ή  χρησιμοποίησις τών πρώτων πρωτογόνων πυρπολικών έν αρχή τοΰ 
άγώνος άπήτει μεγάλας ποσότητας εμπρηστικών υλών, τάς οποίας άπέστειλλον 
αί τρεις νήσοι η έπετάσσοντο ή ήγοράζοντο έπιτοπίως ύπό τοΰ στόλου.

2. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 64— 65.
3. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 71— 72.
4. ’Ίδε Δ. Σπανοϋ, σελ. 71.
5. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 70.
6. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 574— 576, 580.
7. "Ιδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 173, σημ. 1.
8. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, 'Τπόμνημα Ψαρών, τόμ. Α, σελ. 122 καί 221.
9. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 77— 78.

10. ’Ίδε Ν. Κοτζια!, σελ. 14— 16.
11. ’Ίδε Κ. ’Αλεξανδρή, σελ. 361, σημ. 1.
12. ’Ίδε Κ. ’Αλεξανδρή, ΑΙ ναυτικαί επιχειρήσεις κ.λ.π., σελ. 31.
13. ’Ίδε τά τής διηγήσεως ταύτης τοΰ Τουμπάζη είς Σ. Τρικούπη, τόμ. Α, σελ. 176.
14. ’Ίδε I. Φιλήμονος, τόμ. Γ, σελ. 355 καί 155, ενθα γράψει δτι: «οί ύδραϊοι . . .

■μετασχημάτισαν προχείρως διά τοΰ Πατατούκου . . .  εν ύδραϊκόν πλοΐον».
15. ’Ίδε I. Τομπάζη, σελ. 47, σημ. 1.
16. ’Ίδε I. Τομπάζη, σελ. 47— 49.
17. Σ .τ .Σ . ’Αντίκρουσιν τών ύπό τοΰ Σ . Τρικούπη εκτιθέμενων περί τοΰ πυρπολικού, 

ϊδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , (τμήμα απομνημονευμάτων), σελ. 12— 16 καί τάς 
αύτόθι σημειώσεις.

18. ’Ίδε Σ . Τρικούπη, τό,μ. Α, σελ. 176.
19. ’Ίδε Γ. Φίνλεϋ: Ιστορία τής έλληνικής έπαναστάσεως, τόμ. Α, Άθήναι 1972, 

μετάφρασις Α. Γεωργούλη, Σχόλια Τ. Βουρνά, σελ. 243— 245. Τά στοιχεία 
ταΰτα τοΰ Φίνλεϋ έτέθησαν κατά τήν έκτύπωσιν τής Μελέτης.

20. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, σελ. 121— 124.
21. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 173— 174 καί σημ. 1— 2.
22. Σ .τ .Σ . 'Ο  Τ. Κωνσταντινίδης ύπσνοεΐ ένταΰθα τήν έν έ'τει 1770 πυρπόλησιν τοΰ 

τουρκικού στόλου ύπό τοΰ ρωσσικού είς Τσεσμέ.

23. Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 171 ενθα καί περί τών διαφόρων όνομασιών τών 
πυρπολικών.

24. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, ’Επιτομή τής Ιστορίας τοΰ ελληνικού έθνους, ’ Α- 
θήναι, 1969, σελ. 443.

25. ’Ίδε F. BOULANGER, σελ. 99— 100 ή Γ. Φιλαρέτου, Ή  Ελληνική ναυτιλία 
κατά τάς παραμονάς τής ’Επαναστάσεοίς, σελ. 29, (εκδ. 1907), ενθα παρατί
θεται μετάφρασις τοΰ άφορώντος τούς 'Ελληνικούς συνετά ρισμούς κεφάλαιον 
τοΰ Φ. Μπουλανζέ, έκδοθέντος έν Παρισίοις κατά τό ετος 1875, είς δ παρα- 
πέμπομ,εν έν τή παρούση μελέτη.

26. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 18— 20.
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27. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Λ, σελ. 123— 124.
28. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 124.
29. ’Ίδε Ν. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 126.
30. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 257/κβ' Ιουνίου 1822 έγγραφον τούτου πρός τόν Πρόεδρον 

τοΰ Εκτελεστικού, εις Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 196— 198.
31. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 1860 έγγραφον αύτοΰ πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Βουλευτικού, 

είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 198— 199.
32. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 150/κδ' ’ Ιουνίου 1822 έγγραφον τοΰ Προέδρου τοΰ Βουλευτι

κού πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Έκ.τελεστ:κοΰ, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ.
199— 200.

33. ’Ίδε καί σχετικόν ύπ’ άριθ. 1953/28.6.1822 έγγραφον τοΰ Άρχιγραμματέως τής 
Έπικρατείας πρός τό Μινιστέριον τών ναυτικών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α,. 
σελ. 201— 202.

34. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 203.
35. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 204.
36. ’Ίδε X. Εύελπίδη, Ή  χρονιά γεωργική κρίσ:ς είς τήν Ελλάδα, Άθήναι, 1953, 

σελ. 97, δπου σχετική αναφορά είς Β . Βαλαώραν.
37. Κ ατά  τόν Τ. Κωνσταντινίδη, ώς εύφλεκται ύλαι έχ.ρησιμοποιοΰντο κα ί «φρυκανα 

τοΰ εύφλεκτου θάμνου άχινοπόδα κα ί τά  τορτέλα, ήτο ι παλαιόσχυνα κα ί παλαιό- 
πανα έμβεβαπτισμένα είς φλογιστικός ύλας». ’Ίδ ε  ίδίου, σελ. 276— 277.

38. ’Ίδε Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 198, 204— 205.
39. ’ Εκτενή περιγραφήν τοΰ τρόπου τής κατασκευής τών πυρπολικών, ίδε είς Τ. 

Κωνσταντινίδου, σελ. 277— 285.
40. Σ .τ .Σ . Ή  ρύθμισις περιέλαβε καί τό άρχικώς έξαιρεθέν πυρπολικόν κατόπιν άνα

φοράς τών Ψαρών. ’Ίδε σχετικά έγγραφα είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 
43— 44.

41. ’Ίδε τά ύπ’ άριθ. γ ' ) 6976) 17.1.1826, γ ' ) 16299) 18.1.1826 καί γ ')38 '·2) 
21.1.1826 έγγραφα τοΰ 'Τπουργείου Ναυτικών, τοΰ ’Εκτελεστικού καί τού 'Υ 
πουργείου ’ Εθνικής Οικονομίας ,είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 39— 41.

42. ’Ίδε Γ . Βαλέτα, Γιάννης Θεοφιλόπουλος ό Καραβόγιαννος, άνάτυπο έκ των 
«Αιολικών Γραμμάτων», Αθήνα, 1972, τόμ. Β.

4;3. Σ .τ .Σ . Αυτή τήν παραγνώρισι προσπαθεί νά καταπολεμήση προ πολλών έτών ό 
άπόγονος τοΰ Καραβόγιαννου, Ν. Καραβόγιαννος, ό όποιος εθεσε ύπ’ οψιν μας 
πλούσιο άρχειακό ύλικό άπό τό όποιον προκύπτει ή μεγάλη συμβολή τοΰ προ
γόνου του είς τήν πυρπόλισιν τής ’Ε,ρεσσοΰ. Ή  έ'ρευνα δμως τοΰ ζητήματος 
αύτοΰ καί ή άρσις τής ιστορικής άδικίας όνήκει στήν αρμοδιότητα τών ιστορι
κών. Εμείς άρκούμεθα ν’ άναφέρουμε έδώ δτι άπό σχετική βεβαίωσιν τής Βου
λής τών Ψαρών «περί συμμετοχής τοΰ Ίωάννου Θεοφιλοπούλου είς ναυτικήν έπι- 
χείρησιν», ύπό ήμερομηνίαν 6.6.1821, προκύπτει δτι ούτος «έν καιρώ τής κ α- 
τακαύσεως τοΰ βασέλλου . . .  έμβήκεν είς τό πουρλοτο, με σκοπον να θυσιαση 
τόν εαυτόν του ή νά προσκολλήση τό αύτό πουρλότο είς τό βασελλον· διο και 
ένέργησεν τόν σκοπόν του ανδρείος, έπροσκόλησεν τό ρηθέν πουρλότο καί κα- 
τεκαύθη άκολούθως τό βασέλλον». Βλ. καί Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, Κ8η 
(Συλ?α)γή Θεοφιλοπούλου, άρ. 3).

* Σ.τ.Σ. Κατά τήν έκτύπωσιν τής μελέτης δέν έτέθη ή φωτοτυπία διά λόγους 
τεχνικούς.

44. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 581.
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45. ’Ίδε J. DE LA GRAVIERE, σελ. 885.
46. ’Ίδ ε  Κ . Μένδελσων, σελ. 435.
47. Σ .τ .Σ . Προφανώς ό Μένδελσων δέν είναι έν προκειμένφ απολύτως ακριβής, 

δ ιότι ό Α. Μ.αούλης, είς την πρός τόν Γ . Σισίνην έπιστολήν του, ύπό ήμερομη- 
νίαν 24.7.1825, γράφει δ τι ό στύλος τήν 23 Ίονλ ίου  «άραξε είς τό Μεσολόγγιον, 
εδωσεν αρκετά πολεμοφόδια κα ί τροφάς δυο μηνών· 6 έχθρός ουδέ καν ήλθεν 
είς ναυμαχίαν». ’Ίδ ε  τήν έν λόγφ έπιστολήν τοΰ Μιαούλη είς I. Κολοκοτρώνη, 
σελ. 211-212.

48. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 510— 511,
49. ’Ίδ ε  Κ. ’Αλεξανδρή, σελ. 364.
50. ’Ίδ ε  Κ. ’Αλεξανδρή, σελ. 5.
51. ’Ίδ ε  τήν έν λόγφ 'Εκθεσιν είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 203.
52. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 8, 131, 166.
53. ’Ίδ ε  Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. 6ος (Σ Τ α ), σελ. 96, εκδοσις 6η, 1932.
54. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 257/κβ' Ιουνίου 1822 έγγραφον τοΰτο είς Κ. Νικοδήμου, τόμ.

Λ, σελ. 196— 197.
55. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής ύπ’ άριθ. 95/5.10.1825 άναφοράς, εις Κ. Νικοδή

μου, τόμ. Β, σελ. 22— 23.
56. ’Ίδ ε  τήν μεταξύ τούτων σχετ.κήν αλληλογραφίαν είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , 

σελ. 23— 36.
57. ’Ίδ ε  τό άπό 21.2.1825 έγγραφον τών προκρίτων "Τδρας πρός τό 'Τπουργεϊον 

Ναυτικών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 598.
58. ’Ίδ ε  τήν ύπ’ άρ.θ. 35/25.5.1825 άναφοράν τής επιτροπής τών Ψαρών πρός τό 

’ Εκτελεστικόν, είς Κ. Νικαδήμου, τόμ. Α, σελ. 611— 612.
59. Ί δ ε  τό ύπ’ άριθ. γ '/1 004/24.2.1825 έγγραφον τοΰ 'Τπουργείου Ναυτικών είς Κ. 

Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 598— 599.
60. ’Ίδ ε  τά  ύπ’ άριθ. γ ' ) 6528) 19.4.1825 καί 7620)19.5.1825 έγγραφα τοΰ ’Εκτε

λεστικού, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 606— 610.
61. ’Ίδ ε  κα ί σχετικήν άλληλογραφίαν είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 618— 619.
62. ’Ίδε τήν πρός τό 'Τπουργεϊον τών Ναυτικών άναφοράν τούτων είς Κ. Νικοδήμου, 

τόμ. Α, σελ. 614.
63. Ί δ ε  J. DE LA GRAVIERE, σελ. 66.
64. ’Ίδε Γ. Γεωργακοποΰ?νθυ, σελ. 65— 66.
65. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 171.
66. ’Ίδε I. Μελετοπού?.ου, σελ. 26.
67. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 34.
68. ’Ίδε τάς ύπ5 άριθ. σχετικάς άποφάσεις 15276/4.12.1825, 3578/5.12.1825 καί

6477/4.12.1825 τοΰ ’Εκτελεστικού, τοΰ 'Τπουργείου ’ Εθνικής Οικονομίας καί τοΰ 
'Τπουργείου Ναυτικών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 35— 36.

69. Ί δ ε  τήν ύπ’ άριθ. 220/23.12.1825 άναφοράν πρός τήν Προσωρινήν Διοίκησιν, 
είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 36.

70. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής δ:ασαφηστικής ταύτης έπιστολής, ύπό ημερομηνίαν
13.1.1826, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , ο·λ. 37— 39.

71. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 39.

72. Σ .τ .Σ . Ή  ρυθμισις περιέλαβε κα ί τό έξαιρεθέν άρχικώς πυρπολικόν, κατόπιν 
άναφοράς τών Ψαρών. ’Ίδε σχετικά έγγραφα είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , 
σελ. 43— 44.

194



73. ’Ίδε τά ύπ’ άριθ. γ ' )6976) 17.1.1826, γ ' ) 16299) 18.1.1826, γ ')3862)21.
1.1826, έγγραφα τοΰ 'Υπουργείου Ναυτικών, τοΰ ’Εκτελεστικού καί τοΰ 'Υ 
πουργείου ’ Εθνικής Οικονομίας, εις Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 39— 41.

74. Ούτως άποκαλεϊ ό Κ. Μένδελσων τά έλληνικά πολεμικά πλοία. ’Ίδε Κ. Μέν
δελσων, τόμ. Α, σελ. 303.

75. ’Ί δ ε  Τ . Κωνσταντινίδου, σελ. 415.
76. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 415—418.
77. Έκτενέστερον περί τούτων Ιδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 419— 429.
78. ’Ίδε Γ. Φιλαρέτου, « Ή  Ελληνική ναυτιλία κατά τάς παραμονάς τής έπαναστά

σεως», σελ. 11— 12, |(εκδ. 1907).
79. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε, σελ. 27— 28, ( ’Απομνη

μονεύματα Δ. Αίνιάνος).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΗΣ 
ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Π αράγραφ ος ένδεκάτη

Αί Ευρωπαϊκα! Δυνάμεις και ή Ελληνική Έπανάστασις

1. Κατ’ αρχήν δέον νά ειπωμεν δτι ενδεχομένως δύναται νά άνακύψη τδ 
Ιρώτημα: ποίαν σχέσιν δύναται νά έχη ή έρευνα τής ύπό κρίσιν μελέτης μέ 
τήν στάσιν καί τδν ρόλον τών ισχυρών τότε ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι τής 
Ελλάδος καί τής έλληνικής έπαναστάσεως είδικώτερον; Έ κ πρώτης δψεως 
όρώμενον τδ θέμα τοΰτο, θά ώδήγη εις τήν άπάντησιν, δτι πρόκειται περί ζη
τήματος μή έμπίπτον είς τά πλαίσια τοΰ διαγράμματος τής κρινομένης μελέ
της. Έν τούτοις δμως, φρονοΰμεν, δτι καί ή έπί τροχάδην έρευνα τοΰ ζητήμα
τος τούτου κεΐται έντδς τοΰ ύπό έξέτασιν θέματος καί συνδέεται μετ’ αύτοΰ 
φαινομενικώς μέν δλως διόλου διά δεσμών χαλαρωτάτων, άλλ’ έν τή ούσία 
δμως οί δεσμοί οδτοι είναι τά μέγιστα έσώτεροι καί ουσιαστικοί, δεδομένου 
δτι ή συμπεριφορά τών δυνάμεων τούτων έναντι τής έλληνικής έπαναστάσεως 
ένεφάνισεν ότέ μέν άπ,ροκάλυπτον έχθρότητα καί άντίθεσιν, δτέ δέ κεκαλυμ- 
μένην ή άκάλυπτον παροχήν βοήθειας πρός τήν Τουρκίαν. Έν ένί λόγιρ ή 
στάσις τών δυνάμεων τούτων έναντι τής Ελλάδος έπέδρασεν άνασχετικώς έπί 
τής πορείας τής έλληνικής έπαναστάσεως καί κατ’ ακολουθίαν έπί τοΰ άγώ
νος δν διεξήγον αί τρεις ναυτικαί μας νήσοι. Τοΰτο δέ ισχύει ιδιαιτέρως διά 
τάς νήσους ταύτας, δεδομένου δτι πολλάκις αί ναυτικαί δυνάμεις τών ευρω
παϊκών τούτων κρατών παρέσχον ποικίλην συνδρομήν είς τόν έχθρικόν πρός 
τήν Ελλάδα στόλον, μέ συνέπειαν, άλλοτε μέν νά παρακωλύουν τάς ένεργείας 
τοΰ έλληνικοΰ στόλου καί άλλοτε νά ματαιώνουν τά σχέδια τούτου ή τουλάχι
στον νά πειρώνται νά τά ματαιώσουν.

Τό γεγονός δέ δτι πολλάκις παρεβίασαν τούς έκ τής θέσεώς των κανό
νας τής διεθνοΰς ούδετερότητος, αποτελεί ένα πρόσθετον λόγον συνηγοροΰντα 
υπέρ τής άπόψεώς μας.

Συνεπώς, οΰτως έχόντων τών πραγμάτων, εχομεν τήν έντύπωσιν, δτι δέν
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εύρισκόμεθα έκτος τοΰ διαγράμματος τής μελέτης, πειρώμενοι νά σκιαγραφή- 
σωμεν τήν στάσιν τών δυνάμεων τούτων έναντι τής έλληνικής έπαναστάσεως, 
πράγμα άλλωστε χρήσιμον διά πάντας τούς "Ελληνας, οί όποιοι εκτοτε πολλά
κις δείκνυνται λίαν ευκολόπιστοι είς τό ύπ’ αυτών έπιδεικνυόμενον δήθεν έν- 
διαφέρον διά τήν Ελλάδα καί τόν Λαόν της.

Π αράγραφ ος δωδεκάτη

Ή  Ιερά Συμμαχία και ή Ελληνική Έπανάστασις

1. Ευθύς άμέσως καί πρός τόν σκοπόν όπως έδραιώσωμεν τήν ανωτέρω- 
άποψίν μας θά καταφύγωμεν είς τόν X. Περραιβόν όστις γράφει, έπιλέγων τόν 
δεύτερον τόμον τοΰ βιβλίου του: «... οί Έλληνες ένψ είχαν κύριον καί τρο
μερόν άντικείμενον τοΰ σκοποΰ των τόν Τοΰρκον, έπεβουλεύοντο πρός τούτοις 
μέχρι τινός καί παρά τών ίσχυροτέρων έπικρατειών τής Εύρώπης»1. Ούτω 
πως έκφράζεται διά τόν ρόλον τών μεγάλων τότε δυνάμεων τής Εύρώπης έναντι 
τής Ελλάδος ό Περ,ραιβός, όστις έζησεν έκ τοΰ σύνεγγυς τά γεγονότα καί 
έγεύθη τόν πικρόν καρπόν τοΰ «ένδιαφέροντός» των διά τήν Ελλάδα.

2. Ή  Ελληνική έπανάστασις ήρξατο καθ’ ήν στιγμήν τό Συνέδριον τής 
Ίεράς συμμαχίας έξηκολούθει τάς έργασίας του άπό τοΰ μηνός Ίανουαρίου
1821 έν Λάϊμπαχ.

Ά μ α  τή έκρήξει τής έπαναστάσεως τό έν λόγφ Συνέδριον δέν άπώλεσε 
τήν ευκαιρίαν νά έκφράση τήν άντίθεσίν του πρός αυτήν καί συνεπώς προς 
τήν Ελλάδα. Ούτως, ή Ελληνική έπανάστασις «άπεδοκιμάσθη καί κατεδικά- 
σθη ύπό πάντων τών ήγεμόνων, σκληρότερον δέ ύπό τοΰ μονάρχου έκείνου 
πρός τόν όποιον κυρίως συνεκεντρώνοντο αί έλπίδες τοΰ Ελληνισμού, δηλ. 
τοΰ αύτοκράτορος τής Ρωσίας Αλεξάνδρου Λ '» 2, 8.

Ή  καταδίκη αυτη άλλωστε έκειτο έντός τών αισθημάτων τοΰ Καγκελλα- 
ρίου τής Αύστρίας Μέττερνιχ, δστις έδήλου ότι: «ούτε υπάρχει ελληνικόν 
’Έθνος, ούτε άναγνιορίζονται έν τώ Τουρκικώ κράτει άλλοι, ή μόνοι υπήκοοι 
Τοΰρκοι»4.

3. Ύπό τό κράτος τοΰ καταθλιπτικοΰ κλίματος, τό όποιον έδημιούργησε 
διά τήν Ελλάδα ή Ιερ ά  συμμαχία καί τό Συνέδριον της, ή Ελλάς ήτο ύπο- 
χρεωμένη καί άποφασισμένη νά συνέχιση τόν ύπέρ τής ανεξαρτησίας της αγώ
να, χρησιμοποιούσα ώς πολεμικά όπλα σφενδόνας καί άλωνιστικάς ράβδους5' 
καί τά βιβλία τών βιβλιοθηκών6 της διά τό δέσιμο τών φυσεκίων, έλλείψεε. 
χάρτου.
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Οί "Ελληνες είχον τήν άμετάκλητον άπόφασιν νά έλευθερωθοΰν καί ενώ
πιον τής ήρωϊκής των ταύτης άποφάσεο>ς δέν άρρωδοΰν ούτε προ τών κολοσ
σιαίων τουρκικών δυνάμεων, ουτε προ τών μηχανορραφιών καί άντιδράσεων 
τής Τέρας συμμαχίας καί ιδιαιτέρως τοΰ Μέττερνιχ, δοτις «έπετύγχανε νά 
άγνοήται τό γεγονός δτι έπρόκειτο περί χριστιανικού λαοΰ, άγωνιζομένου διά 
τήν εθνικήν του ανεξαρτησίαν εναντίον τοΰ Μουσουλμάνου τυράννου του καί 
νά ταυτίζεται δ ελληνικός άγων πρός τά «αναρχικά» κινήματα τής Δυτικής 
Ευρώπης»7, 8.

4. Ό  άγων τής Ελλάδος συνεχίζεται άπό ήμέρας είς ήμέραν, σπιθαμήν 
πρός σπιθαμήν διά τήν κατάκτησιν τοΰ πατρίου εδάφους. Ή  Ιερ ά  συμμαχία 
παρακολουθεί άγρύπνως καί άνησυχοΰσα διά τά έν Έλλάδι γεγονότα. Ό  αγών 
τών ραγιάδων συνεχίζεται. Ή  Ελλάς εύρίσκεται είς τό έπίκεντρον τών έν ετε:
1822 Συνεδρίων της έν Βιέννη καί Βερώνη, ένθα ή ελληνική έπανάστασις 
χαρακτηρίζεται ώς «πυρκαΐά τής Εύρώπης» καί διατυποΰται ή εύχή 'όπως πρα- 
γματοποιηθή ή ταχεία καταστολή της ί'να προληφθή ή μετάοοσις «τοΰ αναρχι
κού πνεύματος είς τούς εύριοπαϊκούς λαούς»9. Ή  Ελλάς έπιχειρήσασα νά έκ- 
θέση τά δίκαια αιτήματα τής χώρας είς τό Συνέδριον τής Βερώνης10, άπέτυ- 
χε νά είσακουσθή έκεΐ, δεδομένου δτι οί ύπ’ αύτής άποσταλλέντες άντιπρόσω- 
ποι δέν ήδυνήθησαν νά φθάσωσι είς τόν προορισμόν το)ν κατακρατηθέντες είς 
Α γκώνα, μέ τό προβαλλόμενον έπιχείρημα «δτι έστεροΰντο κανονικού διαβα
τηρίου, δεδομένου δτι έφέροντο ώς πολΐται κράτους ανυπάρκτου καί ήσαν έξου- 
σιοδοτημένοι παρά κυβερνήσεως παρ’ ούδενός άναγνωριζομένης»11.

Συνεχιζομένου δμως τοΰ ελληνικού άγώνος ήρξαντο έκοηλούμεναι αί με
ταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσσίας άντιθέσεις12 έναντι τής έλληνικής έπαναστάσεως, 
άντιθέσεις αί όποΐαι ύπηγορεύοντο έκ τών Ιδιαιτέρων συμφερόντων έκάστης τών 
δυνάμεων τούτο)ν.

Συνέπεια δέ τών άντιθέσεων τούτων καί τών ιδιαιτέρων συμφερόντων έκά
στης δυνάμεως, έν άναφορα πρός τήν Ελληνικήν έπανάστασιν, ήτο δτι «κατά 
τά δύο πρώτα έτη τού άγώνος, ή Γαλλία καί ή Α γγλία δέν έδέχοντο ούτε 
συζήτησιν περί παραχωρήσεως έλαφράς τίνος αυτονομίας πρός τούς άγωνιστάς 
Έλληνας, έναντίον τών οποίων ό Μέττερνιχ έξαπέλυε μύδρους. Τοΰτο σύν τοΐς 
άλλοις, ί'να μή έποιφεληθή ή Ρο)σία καί πραγματοποιήση το προαιώνιον σχέδιον 
τής έξόδου είς τό Λίγαΐον διά κηδεμονίας έπί τών χειραφετουμένο)ν Ε λ 
λήνων»13.

Ούτως πο)ς έχόντων τών πραγμάτων, ώς προς τά συγκρουόμενα συμφέ
ροντα τών τριών εύρωπαϊκών δυνάμεων, έναντι τής Ελλάδος, ήρξατο ή έμφά- 
νισις φυγοκέντρων δυνάμεων έκ τοΰ αντιδραστικού πυρήνος οστις είχε διαμορ- 
φωθή είς τά Συνέδρια14 τής Βιέννης, τοΰ Λάϊμπαχ καί τής Βερώνης15. Αλλω
στε, τό πρώτον μικρόν ρήγμα είς τήν ενότητα τής Τέρας συμμαχίας είχον ήδη 
δημιουργήσει άπό τοΰ έτους 1821 αί ωμότητες τών Τούρκων εναντίον τών χρι
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στιανών Ελλήνων, αί όποΐαι έκορυφ(ύθησαν μέ τον απαγχονισμόν τοϋ ΙΙατρι- 
άρχου Γρηγορίου τοΰ Ε ', γεγονός τό όποιον προεκάλεσε την έξέγερσιν των 
συνειδήσεων των όμοδόξων Ρωσίαν, υπό την πίεσιν των οποίων δ Τσάρος Α λ έ 
ξανδρος16 Α ' άπηύθυνε τελεσίγ.ραφον προς την Τψηλήν Πύλην, δι’ οϋ ούτος 
«έπεζήτει ν’ άνεγερθώσι πάσαι αί καταστ,ραφεΐσαι καί να έπισκευασθώσι πάσαι 
at βλαβεΐσαι έκκλησίαι... ν’ άποκατασταθή έν τοΐς παραδουναβίοις ήγεμονίαις 
τό υπό των συνθηκών καθοριζόμενον καθεστώς καί ν’ άπομακρυνθώσιν Ικεΐθεν 
τα οθωμανικά στρατεύματα διότι άλλως, έλέγετο έν τώ τελεσιγράφψ: «Ή  Πύ
λη τίθησι την χριστιανοσύνην έν τφ διλήμματι, έάν δύναται να έξακολουθήση 
άπομένουσα απαθής θεατής τής έξοντώσεως ολοκλήρου χριστιανικού λαοΰ...»17.

Έκτοτε όμως ό Τσάρος ’Αλέξανδρος ό Α ' τελών υπό τήν άμεσον έπίδρα- 
σιν τών σκέψεων καί μηχανορραφιών τοΰ Μέττερνιχ οχι μόνον ούδέν έπρα- 
ξεν υπέρ τής Ελλάδος, άλλα εν ετει 1823 έδήλου δτι οι "Ελληνες, «κατέστη
σαν ένεκα τών άρχών αυτών άνάξιοι συμπαθείας... καί εύχομαι μάλιστα νά 
νικήσωσιν οί Τούρκοι...»18.

5. Ή  Ελλάς λοιπόν υπό τον άσφυκτικόν τοΰτον κλοιόν τής ευρωπαϊκής 
διπλωματίας ήτο υποχρεωμένη νά συνεχίζη τον ύπέροχόν της άγώνα, οστις 
ακριβώς διά τούς λόγους τούτους καθίστατο έτι δυσχερέστερος. Έγνώριζε πλέον 
δτι ή ιερά ύπόθεσις τής έλευθερίας της άπετέλει άντικείμενον διαπραγματεύ
σεων, βλέψεων καί αντικειμενικών στόχων εις τό χρηματιστήριον τών ευρω
παϊκών δυνάμεων, αί δποΐαι μετέχουσαι εις το παίγνιον τοΰ ζατρικίου τής εύ- 
ριοπαϊκής διπλωματίας, έκινοΰντο άναλόγως τών εν δεδομένη στιγμή συμφε
ρόντων τούτων. ’Ενώπιον τής καταστάσεως ταύτης ή Ελλάς δέν είχε νά άντι- 
τάςη ή μή μόνον τό μέγα δπλον τής πίστεώς της προς τον άγώνα καί τήν επι
τυχίαν του.

Εκ τής πίστεο;>ς ταύτης δρμωμένη ή ελληνική έπανάστασις καί έκπηγά- 
ζουσα από τά μύχια τής ψυχής τών Ελλήνων ήδυνήθη νά πραγματοποίηση 
μίαν ολως διόλου πραγματικήν κατάστασιν, μίαν κατάστασιν ήτις ήτο άντι- 
κρυς αντίθετος εις τάς έπιθυμίας καί τάς προβλέψεις τών μεγάλων δυνάμεων. 
Παρά ταΰτα ό σκληροτράχηλος Καγκελλάριος Μέττερνιχ δέν διστάζει έν έτει
1823 νά οηλώση δτι «ή φυσική αυτών τιμω.ρία —  ύπονοών τούς "Ελληνας —  
ήθελεν είναι νά τούς έγκαταλείψωμεν εις τά κτυπήματα τών Τούρκων...»19.

0. Άτυχώς ομως διά τάς προθέσεις τοΰ Μέττερνιχ, ή Ελλάς ανατρέπει 
τήν κατάστασιν. Ό  ήρωϊκός της άγων προκαλεΐ αισθήματα θαυμασμού καί 
συμπαθείας εις τούς φιλελληνικούς κύκλους τών ευρωπαϊκών χωρών, ιδία δέ 
άπο τοΰ τρίτου έτους τής Έπαναστάσεως, τά δποΐα αναπτυσσόμενα καί δρα- 
στηριοποιύμενα έπιδροΰν έπί τής πολιτικής τών Κρατών τούτων, τά όποια 
«τείνουν νά αντιμετωπίσουν κατά τά συμφέροντα των»20 τό ελληνικόν πρό
βλημα.

Ύπο τήν διαρκώς αϋςουσαν πίεσιν τοΰ διογκωμένου τούτου φιλελληνικοΰ
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πνεύματος καί τών πράξεων αυτοθυσίας τών άγωνιζομένων Ελλήνων, αI Μεγά- 
λαι Δυνάμεις ήλλαξαν τήν στάσιν21. Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής άλλαγής ταύτης έπέδρασε καί ή έν τφ μεταξύ συναφθεΐσα 
Τουρκοαιγυπτιακή συμφωνία περί ένισχύσεως τής Τουρκίας ύπό τής Αίγύπτου, 
είς τόν κατά τής Ελλάδος αγώνα, μέ άντάλλαγμα τής βοήθειας ταύτης τήν 
παραχώρησιν τής Κρήτης καί τής Πε λοποννήσου είς τήν Αίγυπτον. Ή  παρα- 
χώρησις δμως αυτη «έσήμαινεν δτι τό πλεΐστον μέρος τής Ελλάδος θά άπώλ- 
λυτο διά τήν Δυτικήν Ευρώπην, πραγμα δπερ δέν έπεθύμουν αί τρεις δυ
νάμεις»22.

7. Οϋτω λοιπόν ήρξατο μετατρεπομένη ή αρχική έχθρότης είς σιωπήν, ή 
σιωπή είς λόγους καί οί λόγοι τών Δυνάμεων είς έργα, άναλόγως τής έξυπη- 
ρετήσεως τών ιδίων αυτών συμφέροντος. 'Ως δέ σημειώνει ό Καθηγητής Α. 
Δασκαλάκης: «’Άλλωστε 6 Τσάρος, καί δτε άπεφάσισεν νά έκδηλώση τό έν- 
διαφέρον του ύπέρ τών όμοδόξων, δέν άπέκρυψε τήν πρόθεσιν πραγματοποιή- 
σεως τών προαιωνίων ονείρων διά σχεδίων αύτονομίας κατά τό σύστημα τής 
Μολδοβλαχίας ύπό τήν προστασίαν τής Ρωσίας. Μόνον μετά μίαν τριετίαν πε
ρίπου άπό τής κηρύξεως τοΰ Άγώνος, δτε οί "Ελληνες μέ τά ήρωϊκά των κα
τορθώματα είχον καταπλήξει τον κόσμον καί συγκλονίσει τήν παγκόσμιον κοι
νήν γνώμην, έφαίνετο δέ νά οιριμάζη είς τήν παγκόσμιον συνείοησιν ή ιδέα τής 
άνεγεννήσεως τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, αί κυβερνήσεις τής Ρωσίας, τής Α γ 
γλίας καί τής Γαλλίας, άπεφάσισαν νά αντιμετωπίσουν τόν Ελληνικόν αγώ
να ώς μίαν νέαν φάσιν τοΰ Ανατολικού ζητήματος... Ή  μεταστροφή τής πολι
τικής τής Ρωσίας, τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας έναντι τοΰ Έλληνικοΰ άγώ
νος... δέν ύπήρξεν απότομος καί άποφασιστικώς εκδηλωμένη ύπέρ τής έλλη
νικής ελευθερίας...»28.

'Η έξυπηρέτησις λοιπόν τών κατ’ ιδίαν συμφερόντων τών δυνάμεων τού
των, ύπήρξεν ανέκαθεν ή λυδία λίθος τής τηρουμένης πολιτικής των έναντι 
τής "Ελλάδος.

Τοΰτο έπισημαίνετο καί είς τήν έν ετει 1825 συνταχθεΐσαν έν Παρισίοις 
διατριβήν24, καθ’ ήν αί τρεις δυνάμεις ήρξαντο κινούμεναι ύπέρ τής Ελλάδος, 
δταν διεπίστωσαν δτι ή κίνησις αυτη έξυπηρέτει τά ίδια έκάστης συμφέροντα.

8. ΙΙαρά τάς αντιδράσεις λοιπόν, άρχικώς, τών Μεγάλων Δυνάμεων καί 
ίδια τής Αύστριακής Κυβερνήσεως25, τά Ελληνικόν πρόβλημα ήρξατο άπό τοΰ 
έτους 1823 νά λαμβάνη ύπόστασιν έντός τής ευρωπαϊκής διπλωματίας, τής 
’Αγγλίας διακηρυσσούσης26 διά τοΰ Κάνιγγος τήν ούδετερότητα αύτής έναντι 
τών έμπολέμων (Ελλάδος καί Τουρκίας) , ένφ έν έτει 1826, διά τοΰ μεταξύ 
’ Αγγλίας καί Ρωσίας έν ΙΙετρουπόλει ύπογραφέντος Πρωτοκόλλου27, 28 περί 
τών Έλληνικών πραγμάτων, αύται άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν νά «μεσιτεύ
σουν» μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας.

9. Έν αναφορά περί τής στάσεως τών τριών μεγάλων δυνάμεων έναντι
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της Ελληνικής έπαναστάσεως, σημειοΰμεν τέλος καί τό κάτωθι απόσπασμα 
έξ άρθρου τοΰ I. Καποδιστρίου, γραφέν έν έτει 1826.

Μεταξύ άλλων, ό Καποδίστριας έγραφε: «Δέν συμφέρει εις καμμίαν τών 
ίσχυροτέρων Δυνάμεων νά παραδοθοΰν έπί πλέον οΐ "Ελληνες είς τούς Μου
σουλμάνους ή νά γίνουν υπήκοοι άλλου τινός ή υποτελείς, καί μόνη ή πλήρης 
αυτονομία το:>ν δύναται νά διατηρήση εφεξής τήν ισορροπίαν τής Ευρώπης καί 
νά προλάβη πάσαν σύγκρουσιν τών χριστιανικών Δυνάμεων...»29.

Έν κατακλεΐδι, περατοΰντες τήν βραχυτάτην ταύτην άνασκόπησίν μας έπί 
τής στάσεως τών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων έναντι τής ελληνικής έπανα
στάσεως, δέον νά τονίσωμεν ότι πρόθεσίς μας δέν ήτο νά άνατάμωμε λεπτομε
ρώς τήν πολιτικήν τούτων, άλλ’ απλώς νά παράσχωμεν μίαν άμυδρωτάτην 
εικόνα τής συμπεριφοράς τιον καί τών έναντι τής Ελλάδος προθέσεων των, 
αιτινες έπήνεγκον άνάσχεσιν τής προς τά πρόσψ πορείας καί τής έπαναστάσεως 
καί τής Ελλάδος ώς ανεξαρτήτου καί έλευθέρου Κράτους.

Χαρακτηριστικώς ό Ε. Κυριακίδης σημειώνει30 δτι: «Τά σπέρματα τής 
οικονομικής δυσπραγίας εόρίσκονται έν αυτή τή γεννέσει του Βασιλείου τής 
Ελλάδος' ή εύρο)παϊκή διπλωματία έταξεν αυτό ασθενικόν καί περιέβαλε το 
σώμα αύτοΰ διά σιδηρών σπαργάνο>ν παρακωλυόντων πάσαν άνάπτυξιν...».

Άτυχώς, αί Μεγάλαι Δυνάμεις δέν έπέπρωτο νά δικαιώσουν τούς πόθους 
καί τούς άγώνας τής Ελλάδος. Ή  Συνδιάσκεψις τών έπκροσώπων τών Δυνά
μεων τούτων είς τό Λονδΐνον, είς οΰς ειχεν άνατεθή ή διπλωματική λύσις τοΰ 
έλληνικοΰ ζητήματος, προέβη είς τήν φαλκίδευσιν τών συνόρων τοΰ Ελληνι
κού Κράτους, δεδομένου δτι τό περιώρισε μόνον έντός τής ΙΙελοποννήσου, τάς 
πλησίον αυτής νήσους καί τάς Κυκλάδας. Καί έπί τοΰ προκειμένου δ Καθηγη
τής Ε. Πρωτοψάλτης σημειώνει31: «ή Ελληνική ψυχή δέν άπεδέχθη τήν λύσιν 
ταύτην, καθ’ ήν τό πλεΐστον τοΰ έλληνικοΰ χώρου παρέμενε πάλι υπό ξένον 
ζυγόν... Καί αρχίζει έκτοτε ή Ελλάς τον άνηφορικον δρόμον, ενός σκληρού 
άγώνος, τρεφομένου άπό τήν αρχήν τών εθνοτήτων καί άποβλέποντος είς τήν 
πολιτικήν ένότητα ολοκλήρου τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, κατά τάς παραδόσεις 
τοΰ Βυζαντινού κράτους. Τούτο υπήρξε τό πολιτικόν κλίμα έντός τού δποίου 
έκινήθη τό Ελληνικόν Βασίλειον άπό τής ίδρύσεώς του μέχρι καί τής πρώτης 
εικοσαετίας τοΰ αίώνος μας...».

10. Έ κ τών ανώτερο) συνάγεται αναμφιβόλους δτι διαφορετική θά ήτο ή 
καθ’ ολου έξέλιξις τής Ελλάδος έάν αύτη δέν είχε νά άντιμετωπίση τήν οιαν 
αντιμετώπισε πολιτικήν τών μεγάλων τούτων δυνάμεων. Ή  άντίθεσίς των προς 
τήν Ελλάδα έξεδηλώθη —  ώς θά ίδωμεν είς τό περί ουδετερότητας τμήμα τής 
μελέτης ταύτης —  καί έπί τοΰ διπλωματικού καί έπί τοΰ πρακτικοΰ πολεμικού 
πεδίου.

Ούτω, χαρακτηριστική έν προκειμένψ περί τής στάσεως τής έπισήμου 
Γαλλίας, είναι ή Έκθεσις τοΰ στρατηγού Ροζαρώλ προς τήν έν Ζακύνθφ τρι
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μελή ’Επιτροπήν. Αυτη έγραφε, μεταξύ άλλων: «ή Γαλλία είναι έχθρά τής 
Ελευθερίας διότι... ώδήγησε τούς Τούρκους είς τά Ψαρά... Τό Βουρβωνικόν 
γένος έχθαίρει λοιπόν τούς "Ελληνας. Ή  Γαλλία έξαπέστειλεν όνομαστούς γυ- 
μναστάς είς τήν Αίγυπτον, διά νά γυμνάσουν τούς βαρβάρους ’Ά ραβας έπί βλά
βη τών Ελλήνων... Παρά τής Γαλλικής κυβερνήσεως άπεστάλησαν είς Κάιρον,. 
διά νά έκγυμνάσουν τούς στρατιώτας, οί έξοχοι στρατηγοί Μποαγέ διά πεζούς 
καί Αιβρον διά τούς ίππεΐς. Άπόοειξις τοΰ μίσους τών Βουρβόνων κατά τοΰ 
Έλληνικοΰ 'Έθνους. Ταύτοχρόνο)ς ό στρατηγός Ρώς, σύντροφος τοΰ Αιβρον, 
άπεστάλη μέ προσωπεΐον φιλελεύθερον νά έκγυμνάση τούς "Ελληνας»32, 33, 34.

Ή  επίσημος Γαλλία λοιπόν, λησμονήσασα τάς ύψίστας υπηρεσίας τάς 
οποίας προσέφερον ποό ολίγων έτών οί καραβοκυραΐοι τών νήσων, κομίζοντες. 
είς τούς Γάλλους τόν τόσον πολύτιμον σίτον, οτε τούς διέσωσεν έκ τοΰ έπικρε- 
μαμένου λιμοΰ, καί έπέσυρε τάς ευχαριστίας τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου τής 
Μασσαλίας, στρέφεται κατά τής Ελλάδος έκπαιδεύουσα τούς έμπολέμους αύτής.

ΓΩς δέ γράφει δ Δ. Αίνιαν «πολλοί έμπειροι αξιωματικοί Εύρο)παΐοι είσ- 
ήλθον είς τήν υπηρεσίαν αύτής —  υπονοεί τής Οθωμανικής έξουσίας —  καί 
μάλιστα είς τόν Αιγυπτιακόν στόλον»35.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δέν άφίσταται τής αλήθειας το ύπό τοΰ 
Γ. Γερβίνου36 γραφέν ότι «ή σωτηρία τών Ελλήνων δέν εμελλε νά πηγάση έκ 
τής έπιρροής έξωτερικής έπικουρίας... ή σωτηρία των έμελλε νά πηγάση έσω- 
τερικώς καί έκ τών σπλάχνων αύτών τοΰ Έλληνισμοΰ».

Ακριβώς δέ, δι’ αύτούς τούς λόγους, ή Ελληνική Έπανάστασις αποκτά, 
ολως έξαιρετικόν ένδιαφέρον καί καταλαμβάνει τήν άρμόζουσαν θέσιν είς τάς 
πλέον άδαμαντίνους οέλτους τής Ιστορίας, καταδείξασα διά μίαν είσέτι φοράν 
τήν ζωτικότητα καί τήν χαλυβδίνην θέλησιν τής Έλληνικής φυλής καί τοΰ 
Έλληνικοΰ ’Έθνους, τοΰ όποιου ή έλευθερία θεμελιοΰται είς τά κόκκαλα τών 
Ελλήνων τά ιερά. «Ουδέποτε ’Έθνος έτάφη βαθύτερον άπό τήν δουλείαν καί 
τήν αμάθειαν, ώς ή Ελλάς. Ή  άναγέννησις, όθεν αύτής άποτελεΐ φαινόμενον 
μοναδικόν έν τή Ιστορία τών λαών, δπερ ίσως, ποτέ πλέον δέν πρόκειται νά 
έπαναληφθή μέ άνάλογον αίγλην καί τό όποιον μόνον έξοχος ζωτικότης φυλής, 
δύναται νά έρμηνεύση»37.
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16. Κατά τόν Δ. Τσάκωνα, σελ. 105, «ό Τσάρος . . .  δέν ήθελε κατ’ ούδένα τρόπον 
νά γίνη Εθνική Έπανάστασις, άλλά μόνον μία μικρά έξέγερσις, ή όποία θά τοϋ 
έδιδε τό πρόσχημα νά έπέμβη έναντίον τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

17. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 179— 180.
18. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 427— 428.
19. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 427— 428,
20. Τάς έπί τοΰ διπλωματικού εύρωπαϊκοΰ πεδίου άρξαμένας έπί τοΰ έλληνικοϋ θέ

ματος ζυμώσεις, ΐδε είς Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β, σελ. 526— 616, καί τάς αυτόθι 
παραπεμπομένας πηγάς.

21. Π ερ ί τών διαφόρων φάσεων τής τηρηθείσης πολιτικής τών μεγάλων δυνάμεων 
καί τής έκτιμήσεως τής έπί τοΰ έλληνικοϋ προβλήματος πολιτικής των, ϊδε Κ.
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Παπαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 131— 14G.
22. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Λ, σελ. 534.
23. ’Ίδε Πρόλογον έν τόμω Β  τοϋ Α. Δασκαλάκη.
24. ’Ίδ ε  τήν άπό 13 Δεκεμβρίου 1825 έν Παρισ ίοις συνταχθεϊσαν διατριβήν ύπό τόν’· 

τίτλον:. «Σκέψεις κα ί παρατηρήσεις έπί τών Έλληνικώ ν Πραγμάτων», εις Ά ρ -  
χεΐον Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 782— 790.

25. ’Ίδ ε  τά  έκ Βερώνης γραφόμενα, κατά τήν 8.12.1822, ύπό έπιφανοΰς πολιτικοί; 
παράγοντος τής Αυστριακής Κυβερνήσεως, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ , σελ. 
363— 364.

26. ’Ίδε τήν έν λόγφ διακήρυξαν είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ , σελ. 365— 366.
27. ’Ίδε τό άπό 23 Μ α ρ τίο υ /4 Απριλίου 1826 ύπογραφέν μεταξύ τούτων Πρωτό- 

κολλον, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 317— 318.
28. Τά περί τοϋ μεταγενεστέρου Πρωτοκόλλου τής 10/22 Μαρτίου 1829, ΐδε είς 

Δ. Κοκκίνου, τόμ. Σ Τ , σελ. 390— 399 κα ί αυτόθι σελ. 452— 493 τά  περί τής 
έκλογής τοϋ Αεοπόλδου ώς Βασιλέως τής Ελλάδος, τής παραιτήσεως τούτου 
έκ τοΰ θρόνου, τής αλληλογραφίας του μετά τοΰ Κυβερνήτου I .  Καττοδιστρου 
καί τάς συνεπείας τής παοαιτήσεώς του.

29. ’Ίδ ε  έκτεταμένην περίληψιν τοϋ έν Παρισίοις γραφέντος τούτου άρθρου τοΰ I.  
Καποδιστρίου, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 366— 369.

30. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Β, σελ. 645.
31. ’Ίδ ε  Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική Ισ το ρ ία  τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, 

1821, σελ. 62.
32. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής Έκθέσεως ταύτης, ύπό ήμερομηνίαν 30 Απριλίου 

1825, είς Ιστορικόν Άρχεΐον Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 438— 444.
33. Σ .τ .Σ . Ή  άξιοπιστία τών έν τή Ε κθέσει ταύτη τοϋ στρατηγού Ροζαρώλ, κα

θ ίστατα ι έμφανεστέρα έξ έπιστολής τής έν Ζακύνθφ Επιτροπής πρός τόν Γ. 
Κουντουριώτην, είς ήν έγράφετο περί αύτοΰ: «Τί πρέπει νά είπωμεν πρός τον 
στρατηγόν Ροξαρώλ, είς τόν όποιον τοσοΰτον χρεωστοϋμεν καί τόσον άπό τήν 
άξίαν του δικαίως έλπίζομεν;. . .» .  ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύ
της, ύπό ήμερομηνίαν 19 Μαΐου 1825, είς Δ. Ρώμα, αύτόθι, σελ. 445— 448.

34. Έ ν  άναφορφ πρός τήν έκγύμνασιν τοϋ αίγυπτιακοϋ στρατόν ύπό τών Γάλλων, 
ίδε καί σχετικήν ’Έκθεσ ιν I .  Ρωμαίη πρός τόν «Βαρώνον τοϋ Ροξαρώλ Σκόρ- 
ζα», ύπό ήμερομηνίαν 25.6.1825, είς Δ. Ρο>μα, αυτόθι, σε?.. 537— 553.

35. ’Ίδ ε  «Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε, σελ. 28, (Απομνημονεύ
ματα Δ. Α ίν ιάνος).

36. Σ .τ .Σ . Π ερ ί τής άντικειμενικότητος κα ί τής άληθείας τών ύπό τοΰ Γ . Γερβίνου 
γραφόμενων, ό Δ. Κόκκινος, τόμ. Ε, σελ. 358, γράφει: «ό Γερβίνος, ό ίστορών 
άνευ προκαταλήψεων μέ ειλικρίνειαν κα ί ευθείαν κρίσιν».

37. " Ιδ ε  Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 387.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΣ ΤΟΥΤΩΝ

Π αράγραφ ος δεκάτη τρίτη

Αί τρεις νήσοι και ή τήρησις τής Ελληνικής ούδετερό- 
τητος έναντι τοΰ ναυτικοΰ τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων

1. Είδομεν άνωτέρω τον ρόλον καί τήν συμπεριφοράν τών Ευρωπαϊκών 
Δυνάμεων έναντι τής Έλληνικής Έπαναστάσεως καί έξεθέσαμεν διά βραχέο>ν 
τάς δυσμενεστάτας επιπτώσεις ας εσχεν ή τοιαύτη συμπεριφορά έπί τής καθ’ 
δ λου πορείας τής Έπαναστάσεως καί τοΰ Έλληνικοϋ ’Έθνους.

Καί έκεΐ μέν ό λόγος άφεώρα τήν στάσιν τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων έπί 
τοΰ διπλωματικού πεδίου. Ένταΰθα θά σκιαγραφήσωμεν έν τή πράξει τήν άντί- 
θεσιν τών Δυνάμεων τούτojv καί τήν παραβίασιν τής έκ μέρους των έπιβαλλο- 
μένης ουδετερότητάς των μεταξύ τών έμπολέμων πρός οφελος τής Τουρκίας.

2. Ή  μικρά καί αδύναμος Ελλάς καί είς τό σημεΐον τούτο απέδειξε δτι 
δ’ύναται νά άποτελή μέλος τής πεπολιτισμένης διεθνούς κοινότητος διά τής 
άπολύτου προσηλώσεώς της είς τάς έκ τών διεθνών νομίμων άπορρεούσας υπο
χρεώσεις της. Ούτως, άμα τή ένά.ρξει τής Έπαναστάσεως ή πρώτη κοινή πρά- 
ξις τών τριών ναυτικών μας νήσων ήτο νά διαδηλώσουν τόν σεβασμόν καί τήν 
προσήλωσίν των είς τούς κανόνας τής διεθνούς ούδετερότητος. Ύπό τό κράτος 
τών αισθημάτων καί προθέσεων τούτων, αι τρεις νήσοι είς τό άπό 18 ’Απρι
λίου 1821 Προκήρυγμα τοΰ Ελληνικού στόλου, διεκήρυσσον μεταξύ άλλων : 
«Όμογενεϊς ! οί προεστεύοντες τών έλληνικών Νήσων, καί όλοι οί κάτοικοι αύ
τών διακηρύσσουν ότι ό πόλεμος τόν όποιον κάμνομεν κατά τών ασεβών τυράν
νων δέν είναι κλεπτικός, άλλ’ δλου τοΰ ’Έθνους μας.... πρέπει λοιπόν νά προ- 
σέχωμεν είς δλα μας τά κινήματα.... νά μήν ένοχλώμεν τούς δμοπίστους.... 
ομοίως πρέπει νά σέβεσθε καί τών άλλων δυνάμεων τά πλοΐα καί τούς υπη
κόους.... Ήμεΐς δέν πολεμοΰμεν παρά μόνον τούς ’Οθωμανούς, τάς δέ άλλας 
δυνάμεις σεβόμεθα καί τιμώμεν.... 'Όστις ήθελε τολμήσει νά πειράξη άδίκως 
καί ληστρικώς πλοΐον Ελληνικόν, ή άνδρα χριστιανόν ή άλλης δυνάμεως ούδε-
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τέρας, 6 τοιοΰτος θέλει κρίνεται Ιχθρος τοΰ Γένους, καί ώς τοιοΰτος θέλει κατα- 
τρέχεται....»1.

Έκ της κοινής ταύτης Προκηρύξεως προκύπτει το αίσθημα ευθύνης τών 
Ελλήνων έναντι τοΰ άρχομένου άγώνος καί έναντι τής τηρήσεως τών έκ τών 
διεθνών νομίμων άπορρεουσών ύποχρεώσεών των. Ταυτίζουν τάς ούδετέρας δυ
νάμεις προς τδ ίερδν καί άπαραβίαστον.

Πρόκειται περί ένός μαθήματος διεθνούς Δικαίου τών απλών μπουρλοτιέ- 
ρηδων πρός τούς φρακοφορεμένους κυρίους τής εύρωπαϊκής διπλωματίας.

Ά λ λ ’ ή άπόφασις τών απλών καί θαλασσοδαρμένων ναυμάχων τήν νήσων 
μας δέν περιορίζεται είς τάς διακηρύξεις. Ευθύς άμέσως εύρέθησαν ενώπιον 
τής άνάγκης νά έφαρμόσουν τά διακηρυχθέντα. Ούτως ο! Υδραίοι ήξίωσαν τήν 
σύλληψιν καί την Ιπιστροφήν οϊκαδε τοΰ καπετάνιου τών Σπετσών Α. Σεμι- 
τζιώτη, οστις, ώς εγραφον έν τή έπιστολή, «άτακτήσας άκρως... έναντίον τών 
δικαιωμάτων τών εθνών κρατήσας μίαν Γολέτταν Αυστριακήν εις τήν Νήσον 
Τήνον έπί προφάσει οτι ειχεν άνθρώπους καί πράγμα έχθρικόν, προστάζεσθε 
άμέσως νά πλεύσητε δ’ιά έκεΐ ινα κρατήσετε τόν ρηθέντα.... καί νά πέμψετε 
αύτόν τακτικώς είς τήν πατρίδα του Σπέτζας, τήν δέ Γολέτταν καί τούς έν αύτη 
άνθρώπους καί πραγματείας θέλετε άφήσει ελευθέρους έπιστρέφοντες αύτοΐς 
κάθε είδος πράγματος.... καί άποζημιοΰντες τήν Γολέτταν καί τούς έν αύτη τήν 
άπολύετε.... Προσέξατε άδελφοί πάντες άκριβώς.... νά μήν ένοχληθή ούδείς έκ 
τών ευρωπαϊκών έθνών....»2. Πρόκειται όμολογουμένως διά (μ.ίαν πράξιν ήτις 
δηλοΐ πασιδήλως οτι τό έπαναστατημένον έλληνικόν ναυτικόν είναι όντως άπο- 
φασισμένον νά πολεμήση έντός τών πλαισίο)ν τής διεθνούς νομιμότητος.

3. ’Αλλά καί δ ύπό τών Ναυάρχων τοΰ 'Ελληνικοΰ στόλου δι,δόμενος 
όρκος περιελάμβανε δεσμεύσεις τηρήσεως τής ούδετερότητος καί σεβασμόν τών 
εύρωπαίων ύπηκόων. Ούτως ό ύπδ τοΰ Ναυάρχου Γιακουμάκη Τουμπάζη δο
θείς όρκος, κατά τήν 28 ’Απριλίου 1821, περιελάμβανε μεταξύ άλλων ότι 
«Δον. . .  είς άναπατήτους τόπους, ή έχθρικόν πλοΐον, νά σέβωμαι τήν Ιδιοκτη
σίαν τών άθώων ομογενών μας, τών εύρωπαϊκών ύπηκόων, καί αύτών τών 
Τούρκων όταν πα,ραδίδιοσι τά όπλα χωρίς πόλεμον»3.

"Ωστε λοιπόν, ούχί μόνον διά διαταγών, άλλά καί διά πανηγυρικού όρκου, 
οι "Ελληνες Ναύαρχοι άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν τοΰ σεβασμοΰ τών εύρω
παίων ύπηκόων καί πέραν τούτων καί αύτών £τι τών τυράννων Τούρκων έφ·’ 
όσον οδτοι ήθελον παραδώσει τά όπλα. Μία είσέτι εύγλωττος μαρτυρία ότι ή 
Ελλάς, τέσσαρας αιώνας ήδη τελοΰσα έν άφορήτω δουλεία, είναι είς θέσιν νά 
πολιτευθή, νά δράση καί νά μεγαλουγήση έντός τών νομίμων πλαισίων τής διε- 
θνοΰς κοινότητος.

4. Τοιαύτη δέ ήτο ή προσήλωσις τής Ελλάδος είς τάς άρχάς τής ούδε
τερότητος καί τοΰ σεβασμοΰ τών δικαιο)μάτο)ν τών «ούδετέρων»4, ώστε πολλά- 
κις ή ελληνική κυβέρνησις διέτασσε τήν τήρησιν τούτων, μολονότι άπροκαλύ-
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πτως έσημειοΰτο κατάχρησις τών δικαιωμάτων αύτών, ήτις ώδήγει είς ώμήν 
παραβίασίν των προς δφελος τής έαπολέμου Τουρκίας. Οΰτω τό Εκτελεστικόν 
Σώμα διά τής ύπ1 άριθ. β '/273 /14  —  7 —  1824 διαταγής του «Πρός τό Μινι- 
στέριον τών ναυτικών» έντέλλετο δπιος δοθώσιν έντολαί είς τούς Ναυάρχους 
τοΰ Έλληνικοϋ στόλου, «...β' Νά προσέχωσιν ώστε νά μή ν έγγίσωσι ποσώς τήν 
ουδετερότητα τών ξένων δυνάμεων’ άλλά σεβόμενοι τάς τοιαύτας σημαίας νά 
μήν έμποδίσουν, επ’ ούδενί προφάσει, τό εμπόριο ν τών πλοίων ξένης ύπερασπί- 
σεως.

γ. Επειδή πολλά πλοΐα ευρωπαϊκά πιστοποιείται δτι ελαβον μέρος είς τήν 
έπαπειλουμένην εκστρατείαν τοΰ Μεχμέτ -Ά λ ή , άγκαλά καί έναντίον τής ού- 
δετερότητος, συμβοηθοΰν τόν έχθρόν μεταφέροντες πολεμοφόδια, στρατεύματα 
κ.λ.π. καί ώς δικαιώματος έθνικοΰ, κατά τήν ύπ’ άριθ. 2652 προκήρυξιν, πρέ
πει νά τούς μεταχειρισθώμεν έχθρικώς, μόλον τοΰτο τοιαΰτα πλοΐα ή Διοίκη- 
σ:ς θεωρεί εύλογον νά μένωσιν άπείρακτα είς περίστασιν οποΰ δέν ήθελον κά
μει παραμικράν άντίστασιν, νά διευθύνωνται είς τήν Διοίκησιν καί πρός τούς 
συγκροτοΰντας τό πλήριομα νά δεικνύεται κάθε είδος φιλανθρωπίας»5.

Ή  Ελλάς λοιπόν είναι υποχρεωμένη ή μάλλον τό αισθάνεται δτι πρέπει 
νά σέβεται άπαρεγκλήτως τούς «ουδετέρους», ένώ οί δήθεν ουδέτεροι δύνανται 
διά τών πλοίων των νά παρέχουν βοήθειαν είς τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις τών 
έχθρών της καί αυτη νά δεικνύη έναντι τούτων «κάθε είδος φιλανθρωπίαν».

Π αράγραφ ος δεκάτη τετάρτη

Αί Εύρωπαϊκαι Δυνάμεις και ή ύπ αύτών παραβίασις 
τής ούδετερότητος

1. Αυτη ύπήρξεν έν άδροτάταις γραμμαϊς ή θέσις τής Ελλάδος έναντι 
τών «ουδετέρων» εύρωπαϊκών δυνάμεων. Έσημειώσαμεν ήδη έπίσημον καταγ
γελίαν τής Έλληνικής Κυβερνήσεως δτι εύρωπαϊκά πλοΐα παρέσχον άμεσον 
συνδρομήν είς τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις τών Τούρκων.

Τά ύπό τών εύρωπαϊκών πλοίων σημειούμενα κρούσματα παραβιάσεως 
τών κανόνων τής ούδετερότητος, ότέ μέν υπήρξαν μεμονωμένα, δτέ δέ ελαβον 
τήν μορφήν ώργανωμένης έπιχειρήσεως κατά τής Ελλάδος. Οΰτω :

2. Είς τήν ανωτέρω ύπό τής έλληνικής Κυβερνήσεως καταγγελθεΐσαν
συμμετοχήν εύρωπαϊκών πλοίων εις τήν έν ετει 1824 έκστρατείαν τοΰ Μεχέτ -
’Αλή κατά τής Ελλάδος, τά ναυλωθέντα καί κατ’ αύτής στρατεύσαντα πλοΐα
άνήρχοντο6 είς 86 καί (μεταξύ τούτων συγκαταλέγοντο : ’Αγγλικά, Αύστριακά,
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Ισπανικά, Ρωσσικά καί άνά εν αμερικανικόν καί τοσκανικόν.
Τό άξι©περίεργον δέ έν προκειμενψ είναι δτι οι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου 

τοΰ Έκτελεστικοΰ7, αί ναυτικαί έλληνικαί δυνάμεις διετάσσοντο δπως μεταχει- 
ρισθώσι ταΰτα «κατά τήν έπικρατοΰσαν συνήθειαν είς τάς παρομοίας περιστά
σεις», δηλαδή όπως άπόσχουν πάσης κατ’ αύτών ένεργείας.

3. ’Ήδη, πολύ ένωρίτερον, αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις παρέσχον συνδρομήν 
είς τό ύπό τών Ελλήνων πολιορκούμενον Ναύπλιον καί καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής πολιορκίας του, αί προσπάθειαι διά τόν επισιτισμόν τών Τούρκω'ν 
πολιορκουμένων «διά πλοίων ύπό ξένης σημαίας δέν έσταμάτησαν»8. 'Ως δέ χα- 
ρακτηριστικώς γράφει δ Δ. Αίνιαν τά φρούρια τά ύπό τών Ελλήνων πολιο- 
κούμενα έπιπτον είς χεΐρας των «εκτός δσα έφωδιάσθησαν από Ευρωπαϊκά έμ- 
πορικά πλοΐα, λαθόντα τούς ένεργοΰντας τόν αποκλεισμόν "Ελληνας πλοιάρ
χους»9.

Καί ένώ δέ, κατά τοιοΰτον κατάφιορον τρόπον αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις} 
παρεβίαζον τούς κανόνας καί τάς άρχάς τής ούδετερότητος, ήξίουν παραλλή- 
λως άπό τόν έλληνικόν στόλον καί δή άπό τόν ψαριανόν, δπως μή έκ τής δρά- 
σεώς του προκαλέση αντιδράσεις τών Τούρκων είς βάρος των.

’Αλλά ή μικροσκοπική νησίς, τά Ψαρά, δ προμαχών ούτος τής Έλληνι
κής ανεξαρτησίας κατά τοΰ δυνάστου Τούρκου, είχεν σφόδρα άνεπτυγμέ-Ι 
νον καί τό φρόνημα, τής ανεξαρτησίας, έναντι τών πανισχύρων εύρωπα'ίκών 
δυνάμεων, αί όποΐαι, φοβούμεναι αντίποινα είς βάρος των έκ μέρους τών Τούρ
κων, συνεπεία τής δράσεως τοΰ στόλου τών Ψαρών έντός τοΰ κόλπου τής 
Σμύρνης, διά μέσου τών έν Σμύρνη προξένων των άπέστειλαν πρός τήν Βου
λήν τών Ψαρών έγγραφον δι’ ου έφίστων τήν προσοχήν έπί τής δράσεο*; 
ταύτης. Έπί τοΰ διαβήματος τούτου άπήντησεν ή Βουλή τών Ψαρών μέ |τό 
άπό 16 Δεκεμβρίου 1823 έγγραφόν της, τό όποιον μεταξύ άλλων έλεγε:. 
« ...Ε ύ χ ή ς  εργον θά ήτο νά ήδυνάμεθα νά έκτελέσωμεν άπαραμελήτως δσα 
απαιτείται άπό ήμάς. ’Αλλά τά πρός τήν Πατρίδα καί τόν πόλεμον χρέη 
μας, ομοίως καί αί διαταγαί τής Έλληνικής διοικήσεως εμποδίζουν τήν έκ- 
πλήρωσιν τής έπιθυμίας μας καί βιαζόμεθα νά σάς εϊπωμεν, δτι κατά τά δι
καιώματα τοΰ πολέμου δέν θέλομεν λείψει νά διώκωμεν τόν εχθρόν είς δλα τά 
παράλια τής έπικρατείας του' . . .Οί πατριώται μας σεβόμενοι τό ονομα «Ευ
ρωπαίος». . . δέν ήθελον ένοχλε?. . . αλλά γνωρίζοντες τήν Όθο>μανικήν Ε 
πικράτειαν καί δντες είς πόλεμον τριετή κατά τής ’ Οθωμανικής δυναστείας, 
δέν θέλουν λείψει νά βάλωσιν είς πράξιν κατά τοΰ έχθροΰ, δσον δύνανται. . . 
"Οθεν εί'μεθα πεπεισμένοι, δτι ειδήμονες δντες καί τοιούτων καί τών ιερών 
μας δικαιωμάτων, δέν θέλετε μάς προβάλει είς τό εξής πράγματα αντικείμε
να διόλου είς τά δικαιώματα τοΰ Έθνικοΰ μας πολέμου. . .» 10.

4. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων καί τών ευρωπαϊκών δυνάμεων παρα- 
βιαζόντων διαρκώς τήν ούδετερότητα καί παρεχόντων πάσης φύσεως ναυτικήν
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^βοήθειαν είς τούς Τούρκους, ή Ελληνική Κυβέρνησις11, έξαντληθέντων πάν
των τών περιθωρίων άνοχής, ώδηγήθη είς τήν άπδ 27 Μαΐου 1824 διακήρυ- 
ξίν12 της, δΓ ής τά πλοΐα, ταΰτα τοΰ λοιποΰ έκηρύσσοντο έχθρικά κα'ι συνεπώς 
ή έναντι τούτων στάσις τής Ελλάδος θά ήτο άνάλογος.

Δυστυχώς δμως ή άρσις τής καθ’ ήμάς «εμπολέμου ούδετερότητος» δέν 
έπέπρωτο νά διαρκέση έπί πολύ. Ή  άπόφασις τής Προσο3ρινής Διοικήσεως προ- 
εκάλεσε άντιδράσεις13 είς τούς έμπορικούς κύκλους τών ευρωπαϊκών χωρών 
μέ άποτέλεσμα νά ζητηθή14 παρ’’ αύτής ή άνάκλησις τοΰ «τρομακτικοΰ μέ
τρου»15. Οΰτο) λοιπόν, ενώπιον τής άντιδράσεως τών εύρωπαίίκών δυνάμεων ή 
Ελλάς ήναγκάσθη έν δνδΐ;ι.ατι «τοΰ νόμου τών έθνών», δηλαδή έν δνόματι τοΰ 
νόμου τοΰ ίσχυροτέρου, νά προβή είς τήν άνάκλησιν16 τής έκ τών πραγμάτων 
έπιβληθείσης ώς άνω άποφάσεώς της, ύποχρεοΰσα τδν στόλον της νά παρακολου- 
θή απαθώς τά εύρωπαϊκά πλοΐα εμφορτα δντα έχθρικών άγημάτων καί πολε
μοφοδίων! !

Τοΰτο αί ίσχυραί εύρωπαϊκαί δυνάμεις έθεώρουν ώς συμμόρφωσιν τής 
Ελλάδος είς τάς άρχάς τής ούδετερότητος καί τής διεθνοΰς νομιμότητος, άρχαί 
τών οποίων τδ περιεχόμενον ήλλοιοΰτο άναλόγως τών έν δεδομένη σΐΐγμή ιδι
αιτέρων αύτών συμφερόντων. Τδ γεγονδς δέ δτι, ή παραβίασις, έκ μέρους τών 
δυνάμεων τούτων τών άρχών τής ούδετερότητος, κατηγγέλλετο17 έπωνύμως 
ύπο πάντων τών πολιτικών καί έγκριτωτέρων Ελλήνων, ούδ’εμία σημασίαν εί
χε δι’ αύτάς. ’ Ιδία δέ, διά τήν Αύστρίαν, συμμόρφωσις τής Ελλάδος προς τάς 
άρχάς τής ούδετερότητος, έσήμαινε τδν άπόλυτον σεβασμόν τών άπροκαλύ- 
πτων κατά τής Ελλάδος ένεργειών της, δεδομένου οτι αύτη «δλα σχεδόν τά 
πολεμικά καί εμπορικά της πλοΐα»18 είχεν θέσει είς τήν διάθεσιν τοΰ έχθροΰ 
διά τήν έςυπηρέτησιν τών πολεμ’κών του άναγκών.

5. Αί εύ,ρωπαϊκαί δυνάμεις ούτωσί έρμηνεύουσαι19 τήν έννοιαν καί τάς 
άρχάς τής ούδετερότητος έξηκολούθουν ούχί μόνον νά έφοο'ιάζουν τούς Τούρ
κους διά πολεμικών έφοδίων, άλλά καί ένίοτε νά έπιτΐθενται κατά τοΰ έλληνι- 
κοΰ στόλου.

Ούτως, ή Επιτροπή τών Ψαριανών, δ:ά τής ύπ’ άριθ. 44/23.6.1826 άνα- 
φοράς της πρός τήν Διοικητικήν ’Επιτροπήν τής Ελλάδος, καταγγέλλει οτι, 
αύστριακή κορβέττα πλησιάσασα Ψαριανά πλοΐα κατευθυνόπενα είς Μυτιλή- 
νην ήρξατο πυροβολούσα ταΰτα άπροειδοποιήτως, προσθέτουσα20 δτι «τοΰτο τό 
παράδοξον κίνημα, μάς προμηνύει βεβαιότατα τούς έχθρικούς σκοπούς τών αύ- 
στριακών». Σχολιάζων δέ δ Κ. Νικόδημος τήν έχθρικήν ταύτην Ινέργειαν, 
γράφει: «Οί Αυστριακοί ούχί μόνον τά ελληνικά πλοΐα άπ’ δλίγα κατεδίωκον, 
άλλά καί σύσσωμον ολον τόν ελληνικόν στόλον έάν ήδύναντο έπυρπόλουν, ή καί 
αύτόν τόν ελληνικόν άγώνα κατέστρεφον’ μή δυνάμενοι δμως νά έκτελέσωσι 
τούς ολέθριους σκοπούς των, κατεδίωκον τούς "Ελληνας, δπως ήδύναντο»21. ’Αλ
λά τί νά είπωμεν καί περί τής στάσεως τοΰ γαλλικού στόλου; 'Ως δ'έ άναφέ-
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ρει ό Κ. Νικόδημος, δύο ημέρας πρό τής έπιθέσεως τών Τούρκων κατά τών 
Ψαρών καί τής πλήρους καταστροφής των, γαλλικόν πλοΐον ένεφανίσθη είς 
τά πέριξ τής νήσου ϋδατα καί προέβη είς βυθομετρήσεις τής θαλάσσης, δηλα
δή κατεσκόπευε τήν θαλασσίαν περιοχήν τών Ψαρών. Είς παρατήρησιν δέ τών 
Ψαριανών νά παύοττ] ενεργούν βυθομετρήσεις τό πλήρωμα τούτου ούδειμίαν ση
μασίαν εδωκε είς τό αίτημά των.

Ή  συμπεριφορά αυτη τοϋ γαλλικοϋ ναυτικού ήτο άντικρυς άντίθετος ούχί 
μόνον πρός τούς κανόνας τής ούδετερότητος, άλλά καί πρός αύτήν ταύτην τήν 
ύψηλοφρονα στάσιν τής αίμορραγούσης Ελλάδος, ή οποία έντός τών πλείστων 
φροντίδων τών πολεμικών επιχειρήσεων, διέθετε τόν πολύτιμον χρόνον της καί 
τούς επισήμους έκπροσώπους της καί ήσχολεΐτο μέ τά μικροεπεισόδια τοΰ γαλ
λικού ναυτικοΰ. Ούτως ή βουλευτική Επιτροπή είς τό ·άπό 4 Σεπτεμβρίου
1822 θέσπισμά της προέβη είς τόν διορισμόν τοΰ ’Αντιπροέδρου τοΰ Εκτελε
στικού Σώματος ’Αθανασίου Κανακάρη, ί'να οΰτος κατεπειγόντως μεταβή είς 
"Γδραν «διά έκτέλεσιν τής άναγκαιοτάτης ύποθέσεως, άφορώσης τήν άποπλη- 
ρωμήν τών παρά τοϋ Γάλλου ναυάρχου άπαιτουμένων γροσίων παρά τής Έ λ
ληνικής Διοίκήσεως, διά τήν Γαλλικήν γουλέτταν τήν έν Μονεμβασία κρατη- 
θεΐσαν»22.

Ένφ δηλαδή ή Ελληνική Κυβέρνησις, μή έχουσα τά οικονομικά μέσα νά 
κινήση τόν ελληνικόν στόλον διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος, άπεζημίου παρά 
ταΰτα, τυχόν απαιτήσεις τών Γάλλιον, τό γαλλικόν ναυτικόν ώσάν νά είχε δι- 
καίωμα διενήργει κατά τών συμφερόντων τής Ελλάδος, κατά παράβασιν τών 
διεθνών νομίμων περί τηρήσεως ούδετερότητος.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν τό συμπέρασμα δτι ή «ούδετερότης» τών πλοί
ων τών ευρωπαϊκών δυνάμεων ήρχιζεν έκ τής μεταφοράς πάσης φύσεως πο
λεμικού ύλικοΰ διά τάς άνάγκας τοΰ έχθροΰ, διήρχετο διά μέσου τής διενερ- 
γείας κατασκοπευτικών είς βάρος τής Ελλάδος πράξεων καί έξικνεΐτο μέχρι 
τής άνοικτής έπιθέσεο)ς κατά τοΰ ελληνικού στόλου. Τοΰτο άλλο)στε δέν ήτο 
έκτός τοΰ παρά ταΐς μεγάλαις δυνάμεις έπικρατοΰντος άνθελληνικοΰ23 πνεύ
ματος, ιδία κατά τούς πρώτους χρόνους τής Έπαναστάσεως, άν καί τό πνεΰμα 
τοΰτο ύφίστατο καί πρό αύτής, ώς τοΰτο προκύπτει έξ έπιστολής τών Παργίων, 
ύπό ήμερομηνίαν 6.12.1799, πρός «τώ Παναγιωτάτο) καί Σεβασμιωτάτψ Οί- 
κουμενικώ Πατριάρχη Γρηγορίω», είς τήν δποίαν εγραφον24, μεταξύ άλλων: 
«ΙΙαναγιώτατε δέσποτα, δέν έλείψαμεν άπό τό νά γνωρίσωμεν σαφέστατα τάς 
•δολοπλόκους άλώπεκας καί πλαστελευθέρους Γάλλους, τούς οποίους καί πριν 
τής πατρικής της είδήσεως άναιμωτί άπεβάλομεν».

Ό  Καποδίστριας, διά τής μεγάλης πολιτικής του έμπειρίας καί διορατι- 
κότητος τήν δποίαν διέθετεν, είχεν ήδη άπό τών μέσων τοϋ 1821 έπισημάνει 
πήν αλήθειαν ταύτην καί διά τόν λόγον τοΰτον έγραφε πρός τούς ήγέτας τής
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έπαναστάσεως: «Έπ! τδ παρόν, εις μόνην τήν ’Αμερικήν νά έμπιστευθώμεν 
κα! οχι ε!ς άλλας Εύρωπαϊκάς Δυνάμεις»25.

Συνεπώς, ούτως εχόντων τών πραγμάτων, άπό τής άπόψεως τής συμπερι
φοράς του στόλου τών δυνάμεων τούτων έναντι τής Ελλάδος, δυνάμεθα νά εΐ- 
πωμεν δτι, α! ούτωσ! ένεργήσασαι εύρωπαΐκα! ναυτικά! δυνάμεις, άπετέλεσαν 
έμπόδιον εις τόν κατά θάλασσαν αγώνα τών τριών ναυτικών μας νήσων κα! έ- 
δυσχαίρανον σημαντικά τάς πολεμικάς των έπιχειρήσεις.

Δι’ αότούς ακριβώς τούς λόγους προέβημεν κα! ε!ς τήν έν τάχει ερευνάν 
τοΰ ζητήματος τούτου, τό όποιον, κατά τήν γνώμην μας, οΰτω εχον, δέν κεϊται. 
έκτός τοΰ γενικωτέρου πλαισίου τής ύπό κρίσιν μελέης.
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25. ’Ίδε άνάτυπον διαλέξεως δοθείσης ύπό τοΰ Καθηγητοΰ τής Ιστορίας Ε. Π ρω 
τοψάλτη, τήν 17 Νοεμβρίου 1971, ύπό τόν τίτλον: Σκέψεις καί κρίσεις έπί τοΰ* 
Ιερού άγώνος τοΰ 1821.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝ ΑΤΟΝ

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Π αράγραφ ος δεκάτη πέμπτη

Όλιγα τινά περί τής ένάρξεως τής Έπαναστάσεως

1. Κατ’ αρχήν δέον νά εί'πωμεν δτι τά πολεμικά γεγονότα ήρξαντο άσχε- 
δίαστα1 άπό τών μέσων τοΰ μηνός Μαρτίου είς τά Καλάβρυτα2, ένώ τήν 17ην 
Μαρτίου οί κάτοικοι τής Μάνης, είχον αποφασίσει νά λάβωσι τά όπλα κατά 
τών Τούρκων, ό δέ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης3 «έφανέρωσε τήν άπόφασιν ταύ
την είς τούς ’Αναγνωσταράν, Φλέσιαν καί λοιπούς, όντας προπαρασκευασμέ- 
νους διά τόν σκοπόν αυτόν»4, ένψ παραλλήλως τήν 20 Μαρτίου άλλλαι έπαρ- 
χίαι, καί δή ή Γορτυνία, έκάλει τοΰτον νά προσέλθη είς Λαγκάδια τά οποία 
τόν έπρόσμενον «άνυπομόνως» ώς ελεγεν ή πρός αύτόν έπιστολή.

2. Κατά τόν Δ. Κόκκινον «τήν 24 Μαρτίου είσήλθαν είς τάς Πάτρας ό 
Μπενιζέλος Ροΰφος μέ τούς οπλαρχηγούς... Έπηκολούθησαν ολίγον αργότερα 
ό ’Αρχιεπίσκοπος Γερμανός... Οί είσελθόντες κατηυθύνθησαν πρός τήν πλα
τείαν τοΰ Αγίου Γεωργίου ,οπου δ Γερμανός εστησε μεγάλον ξύλινον σταυρόν... 
ευρισκόμενος παρά τον σταυρόν, άπήγγελε τον δ.ρκον καί οί όρκιζόμενοι εφεραν 
τό χέρι είς τόν σταυρόν καί ήσπάζοντο καί έλεγαν ώς δρκον τά τρία αύτά 
δραματικά λόγια: Ελευθερία ή Θάνατος»5, ένώ συγχρόνως έπεδίδετο πρός 
τούς έν ΙΙάτραις Προξένους τών ξένιον Δυνάμεων έπαναστατική Προκήρυ- 
ξις ύπογραφομένη ύπό τοΰ Γερμανοΰ καί λοιπών προκτίτων τής ’Αχαΐας6, τοΰ
το δέ επ,ραττον7, καί δι’ ιδίας πρός τον λαόν έπαναστατικής προκηρύξεως, οί 
Θ. Κολοκοτρώνης καί Γρηγόριος Παπαφλέσσας.

Κατά τόν Ε. Κυριακίδην «ό Μητροπολίτης εύλογεΐ τήν σημαίαν τής έπα
ναστάσεως τή 25η Μαρτίου, ημέρα όρισθείση ύπό τής Φιλικής εταιρίας διά 
τήν έναρξιν τοΰ άγώνος»8, ένψ κατά Βασ. ΙΙατριαρχέαν «ή 23 Μαρτίου τοΰ
1821 κατά τήν ιστορικήν άλήθειαν είναι ή γνησία τής ένάρξεως τής έπανα
στάσεως τοΰ 21 χρονολογία»9.

3. Ούτω λοιπόν ή αύλαία τών πολεμικών έπιχειρήσεων έσύρθη καί ένώ- 
πιον τοΰ προσκηνίου τής Ιστορίας έμφανίζονται άντιμέτωποι ό τύραννος καί 
ό ραγιάς, αί δυνάμεις τής ασιατικής βαρβαρότητος καί αί δυνάμεις ενός Λαοΰ,
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co όποιος ώς μόνον προσόν τοΰ άγώνος διαθέτει τήν άμετάκκλητον άπόφασιν καί 
τό ψυχικόν σθένος νά πολεμήση καί νά ανάκτηση τήν ελευθερίαν του. Τά υλι
κά μέσα τής Ελλάδος, πλήν τών άσημάντων στόλων τών τριών νήσων, έν σχέ- 
σει πρός τούς κολοσσούς τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, είναι τφ οντι μηδα- 
μηνά, άν καί «δλαις ταΐς νύκταις οί "Ελληνες Τουφεξίδες (οπλοποιοί) , σιδη
ρουργοί, ξυλουργοί καί άλλοι έδούλευαν κρυφά άπό τούς Τούρκους καί άπό 
τις γυναίκες των τά αναγκαία τοΰ πολέμου»10.

Ή  Ελλάς ήρξατο τόν άγώνα ένφ, ώς λέγει 6 Θ. Κολοκοτρώνης, «είχαμε 
•ελλειψι άπό μολύβι καί χαρτί καί έπήραμε τήν Βιβλιοθήκην τής Δημιτζάνας 
καί άλλων μοναστηρίων καί έδέναμε φουσέκια»11, 12. Τοΰτο δέν σημαίνει δτι 
οί άγωνισταί τοΰ 21 δέν έδιδον σημασίαν είς τά βιβλία καί είς τήν χρησιμότη
τα τούτων. Τοΰτο άπλώς καί μόνον ύποδηλοΐ είς ποίαν δεινοτάτην θέσιν εύρί
σκοντο οί έπαναστατημένοι "Ελληνες, άπό τής άπόψεως τής διαθέσεως τών 
αναγκαίων τοΰ πολέμου, δντες σχεδόν άοπλοι13. Τό γεγονός δέ δτι ή έπανα- 
στατημένη Ελλάς ετρεφε μέγιστον ενδιαφέρον διά τά σχολεία καί τά γράμμα
τα, προκύπτει καί έκ τοΰ δτι μέσα είς τόν άλλαλαγμόν τών δπλων καί τοΰ έπα- 
ναστατικοΰ πυρετοΰ, ή Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, διά τής ύπό 24 - 2 -
1822 άποφάσεώς της, διατάσσει όπως ληφθώσιν ολα τά επιβαλλόμενα μέτρα 
διά τήν συντήρησιν τοΰ Σχολείου τής Δημητσάνης «τό όποιον άνέκαθεν εχρη- 
μάτισεν ώφέλιμον καί μερικώς είς τόν έκεΐ τόπον καί γενικώς είς τήν Πελο
πόννησον»14.

Είναι δμως γεγονός δτι «ό άλλαλαγμός τών μαχών καί δ κρότος τών πυ
ροβόλων κατέπνιξαν πανταχοΰ τήν μειλιχίαν φωνήν τών Μουσών... μόλις τρία 
ή τέσσαρα σχολεία... έφεγγον ετι άμυδρώς ώς διψαλέα λιχνάρια έν τφ σκότει»15.

"Ωστε λοιπόν ή Ελλάς μεταξύ τών πλείστων όσων άναγκαίιον τοΰ πολέ
μου, έστερεΐτο καί αύτοΰ τούτου τοΰ χάρτου, ή έξεύρεσις τοΰ οποίου άπετέλει 
σοβαράν φροντίδα τής Έλληνικής Κυβερνήσεως. Ουτω τό Βουλευτικόν Σώμα, 
συνελθόν τήν 31 Ίανουαρίου 1822 ύπό τήν Προεδρίαν τοΰ Πρίγκηπος Δημη- 
τρίου Ύψηλάντου, άπεφάσισεν δπως άποσταλώσι έκ τής άκροπόλεως τής Κο- 
ρίνθου: «πεντήκοντα καντάρια πυ,ρίτιδος, καί άνάλογος μόλυβδος καί μέρος 
χάρτου (άν εύρίσκωνται είς τήν άκρόπολιν) πρός τά Καλάβρυτα, δπου κατά 
πιθανολογίαν μέλλει νά συγκροτηθή τό γενικόν τής Πελοποννήσου στρατό- 
πεδον»16.

Έπί τοΰ αύτοΰ ζητήματος, είς τήν άπό 5 ’Απριλίου 1822 έπιστολήν του, 
ό Μινίστρος τών ’Εσωτερικών Ίο)άννης Κο)λέττης, απευθυνόμενος πρός τούς 
προκρίτους τής 'Ύδρας έζήτει μεταξύ άλλων είς βοήθειαν... «... 3 ρίσμας17 
χαρτίου διά γράψιμον καί 2 δέματα κονδυλίων...»18.

Ή  ελλειψις δμως τοΰ χάρτου ήτο τοσοΰτον γενική, ώστε καί οί Δ. Ύψη- 
λάντης, II. Μαυρομιχάλης, 0 . Κολοκοτρώνης, Π. Κρεββατάς καί Γρ. Δίκαιος, 
άπευθυνόμενοι είς τόν έκ τών μελών τής τριμελούς έν Ζακύνθψ Επιτροπής I.
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Στεφάνου, έγραφαν μεταξύ άλλων: «... προφθάσατέ μας μπαρούτι, μολύβι καί 
χαρτί καί παν άλλο άναγκαϊον είδος...»19. Ή  Ελλάς λοιπόν έστερεϊτο τών 
στοιχειοδεστέρων πολεμικών έφοδίων, δι"1 δ τό Βουλευτικόν Σώμα, ινα έξοικο- 
νομίση ελάχιστους πόρους, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1822, άπεφάσισε τήν συνεισφο
ράν «άνά εν γρόσι τουλάχιστον έκάστη ψυχή καί περί τής αποστολής αύτών 
διά τήν χρείαν, ήν έχει ή Διοίκησις»20.

Δέν είναι δέ υπερβολή έάν ειπωμεν δτι ή Ελλάς ήρχισε τόν τιτάνειον 
άγώνα της έχουσα ώς πολεμικά έφόδια τάς σφενδόνας, τάς άλωνιστικάς ρά
βδους καί τάς μαχαίρας τάς οποίας οί έπαναστάται τής Τριπολιτσάς άντικα- 
τέστησαν μετά τήν άλωσιν αύτής, ώς γράφει ό Μένδελσων21.

Τάς ένδεικτικάς ταύτας περιπτο>σεις περί τής έλλείψεως τοΰ χάρτου, άνα- 
φέραμε μόνον καί μόνον ίνα καταστήσωμεν πλέον απτή τήν δεινήν θέσιν τής 
Ελλάδος δτε αυτη ήρξατο τοΰ μεγάλου άγώνος, ό όποιος έμελλε νά καταδείξη 
τό άνίσχυρον τών κοινών μέτρων μετρήσεως τών Εθνών, διά νά τ.ραγουδηθή 
έναν αιώνα άργότε,ρον άπό τόν μεγάλο μας Κωστή Παλαμά μέ τούτους τούς 
στίχους.

Τών ’Εθνών ή μεγαλωσύνη 
Δέν μετριέται μέ τό στρέμμα 
Μέ τής καρδιάς τό πύρωμα μετριέται 
Καί μέ τό αίμα.
(Βο)μοί, «Στ’ άρματα»)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΪ 
ΤΟΪ ΔΕΤΤΕΡΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. ’Ίδ ε  Ε. Πρωτοψάλτη, «Συνοπτική Ισ το ρ ία  τής Έλληνικής Έπαναστάσεως: 
1821», σελ. 24.

2. ’Ίδ ε  «’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Δ, σελ. 35— 36.
3. Ό Κολοκοτρώνης «είχε μυηθή τά  μυστήρια τής Ε τα ιρ ε ία ς  άπό τοϋ έτους 1817». 

’Ίδ ε  σχετική επιστολή τής Φιλικής πρός Θ. Κολοκοτρώνην, ύπό ήμερομηνίαν 
1.12.1818, είς Συλλογή I.  Κολοκοτρώνη, σελ. 5, σημ. 9.

4. ’Ίδ ε  περί τούτων «’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοϋ 21», τόμ. Γ, σελ. 85— 90.
5. ’Ίδ ε  Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 177— 178 καί 178— 180 έκτενέστερον περί τού

των.
6. Π ερ ί τής Προκηρύξεως ταύτης τών Προκρίτων τής ’Αχαΐας, ίδε είς Α. Δα

σκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 145— 146.
7. Π ερ ί τής Προκηρύξεως τούτωλ", ΐδε Λ. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 149.
8. ’Ίδ ε  Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 67.
9. ’Ίδ ε  Β . Πατριαρχέα, σελ. λβ '.

10. ’Ίδε Φωτάκου, σελ. 9.
11. ’Ίδ ε  Θ. Κολοκοτρώνη, σελ. 71.
12. ’Ίδ ε  Φωτάκου, σελ. 52, σημ. α.
13. ’Ίδ ε  «’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ε, σελ. 19, ( ’Απομνημονεύ

ματα  Δ. Α ίνιάνος).
14. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ άποφάσεως τής Προσωρινής Διοίκήσεως, 

είς ’Αρχεία Έλληνικής Παλιγγενεσ ίας, τόμ. Α, σελ. 82.
15. ’Ίδ ε  Φ. Ίωάννου είς περιοδ. «Ο Λ Τ Μ Π ΙΩ Ν », έτους 1870, σελ. 161.
16. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ άποφάσεως τοΰ Βουλευτικοΰ, είς ’Αρχεία

Έ λληνικής Παλιγγενεσ ίας, τόμ. Α, σελ. 5.
17. Σ .τ .Σ . Ρίσμα =  δέσμη χάρτου 500 φύλλων.
18. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, είς Ά ρχείον 'Τδρας, τόμ. Η , σελ. 

77— 78.
19. ’Ίδ ε  Π . Κοντογιάννη, σελ. 40— 41.
20. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής άπό 7.2.1822 άποφάσεως τοΰ Βουλευτικοΰ, εις ’Αρ

χεία Έ λληνικής Παλιγγενεσ ίας, τόμ. Α, σελ. 6— 7.
21. Ί δ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 321.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΈΝΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π α ρά γρ α φ ο ς δεκά τη  εκτη

Εισαγωγικά

1. Άρχόμενοι τής έρεύνης τής συμβολής τοΰ στόλου τών νήσων, 'Ύδρας, 
Σπετσών καί Ψαρών είς τόν αγώνα τοΰ 21, έκρίναμεν οτι ταύτην ήδυνάμεθα νά 
καταδείξωμεν άφ’ ενός μέν έκ τής κατά θάλασσαν δράσεως αύτοΰ, άφ” ετέρου 
δέ διά τών εκκλήσεων βοήθειας αί όποια: έλάμβανον χώραν καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής έπανατάσεως πρός τάς τρεις νήσους. Περαιτέρω δέ τήν συμβολήν τών 
τριών νήσων είς τον άγώνα τήν έρευνώμεν ύπό τό πρίσμα τών έπί τοΰ θέματος 
ύπαρχοντων έγγράφων μαρτυριών προερχομένων τόσον έξ έπισήμων καί ίδιωτι- 
κών πηγών, δσον καί έξ άπόψεων διατυπωθεισών ύπό ιστορικών συγγραφέων. 
Νομίζοιμ,εν οτι ή πλέον εύγλωττος άπόδειξις τής τεραστίας συμβολής τών τριών 
νήσων είς τόν άγώνα, είναι αύτη ή οποία πηγάζει ·άπό τάς έγγράφους μαρτυ
ρίας τοΰ έπαναστατικοΰ πυρετοΰ. Ύπό τήν έννοιαν ταύτην τήν συμβολήν τών 
τριών νήσων είς τόν άγώνα θά τήν έξετάσωμεν είς τά τρία στάδια.

Τό πρώτον περιλαμβάνει τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις τοΰ στόλου τών τριών 
νήσων* τό δεύτερον περιλαμβάνει τάς έκκλήσεις βοήθειας αί όποΐαι έξεπέμποντο 
έξ δλης τής Ελλάδος προς τάς τρεις νήσους' καί τό τρίτον τάς άποδ’είξε’.ς τής 
συμβολής αύτής καθ’ έαυτής.

Ένταΰθα δμως δέον νά σημειώσωμεν οτι πολλάκις τό τρίτον τοΰτο μέρος 
συγχέεται καί διασταυροΰται πρός τά δύο προηγούμενα. Δέν γνωρίζομεν έάν ό 
έπιλεγείς ούτος τρόπος είναι ό καταλληλότερος διά τήν έπιτυχή διαπραγιμάτευ- 
σιν τοΰ θέματός μας. Πάντως ένα είναι γεγονός. Έ κ τής άναδιπλώσεως τής δρά
σεως, τής παραθέσεως τών κειμένων καί τών έξενεχθεισών γνωμών θά καταδει- 
χθή άναμφισβητήτως ή μεγίστη συμβολή τών τριών ναυτικών νήσων εις τήν 
έπιτυχή εκβασιν τοΰ άγώνος.

Καί νΰν, άς θαυμάσωμεν τά επιτεύγματα τοΰ στόλου τών Υδραίων, τών 
Σπετσιωτών καί τών Ψαριανών, οί όποιοι «ώς ένάλιοι Πρωτεΐς μετεμορφώθη- 
σαν αίφνιδίως είς στρατιάν ναυμάχων έπωνύμων καί ανωνύμων, σημαιοφόρων 
άτρομήτων τής κατάρας τοΰ Γένους»1.

Ένταΰθα, ώς πρός τήν ποικιλόμορφον δραστηριότητα καί συμβολήν τοΰ
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στόλου τών νήσων, ήν αμέσως θά έπιχειρήσωμεγ, δ’έν σκοπώμεν νά καλύψωμεν 
τό σύνολον τής τοιαύτης δραστηριότητος, ή όποια τοσοΰτον έκτεταμένη ούσα, 
θά άπήτη τήν γραφίδα είδικοΰ ιστορικού καί χώρον λίαν έκτεταμένον. Δι’ αυ
τόν ακριβώς τόν λόγον ήμεΐς θά περιορισθώμεν είς τήν εκθεσιν τών σημαντικω- 
τέρο)ν γεγονότων καί τών, κατά τήν γνώμην 'μας, πλέον χαρακτηριστικών ένερ- 
γειών.

Π α ρά γρ α φ ο ς δεκά τη  έβδομη

Ή πολεμική δράσις τών τριών νήσων 

ΙΙρώτον έτος τοϋ άγώνος

1. Ευθύς άμα τή έκρήξει τής έπαναστάσεως τμήμα τοϋ στόλου τών Σπε
τσών άπέπλευσε προς τά ύπό τών στρατεύματος τής ξηρας πολιορκούμενα φρού
ρια τοΰ Ναυπλίου, τής Μονεμβασίας, τοϋ Νεοκάστρου καί τοΰ Ναυαρίνου.

Μεταξύ τών δραμόντων πρός άποκλεισμόν τών Πελοποννησιακών φρου- 
ρίων πλοίων ήτο καί τό τής θρυλικής άμαζόνος Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, ή 
οποία έχουσα μεθ’ έαυτής πολλούς οπλοφόρους Σπτετσιοηας2 διέτρεχε μετά τοΰ 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη τήν Πελοπόννησον χορηγοΰσα εις τά έπαναστατηαένα 
στρατεύματα τροφάς καί πολεμοφόδια έξ ιδίων, ένψ ίδίαις δαπάναις έκίνει τόν 
στόλον της άναλώσασα προς τοΰτο ολόκληρον τήν περιουσίαν της. ΤΙ ήρωϊκή 
αυτη Σπετσιώτισσα «άποκαλουμένη άπό όλους, αρχηγούς καί στρατιώτας, Κυρά 
ή Καπετάνησα, ήσκησεν έπί τών Ελλήνων πολεμιστών τήν μαγγανείαν τής 
ήρω'ί'δος»3, ό δέ Φοηάκος γράφει περί αύτής ότι «ή άνδρογυναΐκα έκείνη είχε 
τά καράβια της είς τήν θάλασσαν καί είς τήν θάλασσαν καί είς τήν ξηράν τά 
παιδιά της»4.

2. Ό  τουρκικός στόλος άποπλεύσας έξ Ελλησπόντου τήν 3 Ιουνίου τοΰ 
1821 προκειμένου νά καταστείλη τήν έν Πελοποννήσψ έπανάστασιν καί νά πα- 
ράσχη βοήθειαν είς τά πολιορκούμενα ύπό τών Ελλήνων φρούρια, δέν ήδυνήθη 
νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του, διότι τό ναυτικόν τών Ψαρών είδοποιήσαν τόν στό
λον καί τών δύο άλλων άδελφών νήσων, Σπετσών καί "Γδρας, έξέπλευσε μετ’ 
αύτών κατά τοΰ έχθροΰ.

Ό  ήνωμένος ούτος έλληνικός στόλος συγκείμενος έκ πεντήκοντα μεγάλων 
καί δεκαπέντε μικρότερων πλοίων άπετέλεσε τό φόβητρον τοΰ τουρκικοΰ στόλου 
τοΰ οποίου μία φρεγάτα ήναγκάσθη νά καταφύγη είς τόν λιμένα τής Έρεσσοΰ, 
ενθα χάρις είς τήν εύτολμίαν τοΰ Ψαριανοΰ Παπανικολή5, χρησιμοποιήσαντος 
κατ’ αύτής τό πρώτον έλληνικόν πυπρπολικόν, παρεδόθη είς τάς φλόγας, έκ δέ
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«τών 1100 άνδρών τοΰ πληρώματός της οκτώ μόνοι διέφυγον τήν καταστρο
φήν.../ Η έπί τοΰ τουρκικοΰ δέ στόλου κατάπληξις υπήρξε τοσαύτη, ώστε άδό- 
ξως έπανέκαμψε πάλιν οδτος είς τόν Ελλήσποντον»6, 7, 8.

Ούτω λοιπόν, συνεπεία τής δράσειος καί δή τής κεραυνοβόλου, τών ελληνι
κών πλοίων τά όποια έδόσποζον κατά άδιαφιλονίκητον τρόπον τοΰ Αιγαίου, τής 
ευρωπαϊκής καί τής μικρασιατικής παραλίας τής Τουρκίας, δέν κατέστη δυνατή 
ή παροχή βοήθειας είς τά πολιορκούμενα φρούρια τής Πελοποννήσου, μέ άποτέ- 
λεσμα δύο έξ αυτών νά ύποκύψουν είς τούς 'Έλληνας τήν 5 καί 21 Αύγούστου.

Ή  Μονεμβασία καί τό Ναυαρΐνον ή"ο πλέον είς τάς χεΐρας τών έπαναστα- 
τημένων Ελλήνων.

Πέραν τούτου ή άοκνος δραστηριότης τοΰ στόλου τών τριών νήσων καθίστα 
έπισφαλεστάτην τήν θέσιν τών έν τή ξηρα πολεμούντων Τουρκικών στρατευμά
των.

Άναφερόμενος δέ ό Λ. Όρλάνδος, είς τήν κατά τήν 27 Μαΐου 1821 πυρ- 
άνωτέρω φρουρίων ύπεβοηθήθη τά μέγιστα9 έκ τής παρασχεθείσης, πρός τάς έν 
ξηρα δυνάμεις, βοήθειας έκ μέρους τοΰ έλληνικοΰ στόλου.

’Αναφερόμενος δέ ό Α. Όρλάνδος είς τήν κατά τήν 27 Μαΐου 1821 πυρ- 
πόλησιν τής τουρκικής φρεγάτας, ήτις υπήρξε τό βάπτισμα τοΰ έλληνικοΰ ναυ- 
τικοΰ είς τήν χρήσιν τών πυρπολικών έπί τών όποιων δέν είχον είσέτι έμπει- 
ρίας άρκετάς, γράφει : «Είναι λίαν πιστευτόν, ότι αν οί 'Έλληνες έγίγνωσκον 
εκτοτε τήν δέουσαν χρήσιν τών πυρπολικών, ή δι’ αύτών καταστροφή τοΰ Βυ- 
ζαντινοΰ στόλου ήθελεν εισθαι άφευκτος άπό τών πρώτην τής έπαναστάσεως 
έτών»10.

2. Τήν 20 ’Απριλίου Ψαριανός στόλος συγκείμενος έκ 16 σκαφών επλευ- 
σεν πρός τά παράλια τής Μικράς ’Ασίας οιά νά παράσχη βοήθειαν είς τούς έκεΐ 
χριστιανούς, ένψ σχεδόν συγχρόνως οί Ψαριανοί δι’ έπιστολής των πρός τούς 
Σπετσιώτας έζήτουν νά «,προφθάσουν μέ μερικά καράβια»11 καί παραλλήλους νά 
είδοποιήσωσι καί τούς Τδραίους πρός τόν σκοπόν αύτόν.

Κατ’ α’ίτησιν12 δέ τών πατέρων τοΰ Αγίου ’Όρους, οί Ψαριανοί κατά το 
αύτό διάστημα επεμπον τμήματα τοΰ στόλου των είς τά παράλια τοΰ ’Άθωνος 
πρός προστασίαν τούτου, ώς καί είς τά παράλια τής Έφέσσου. Τά τήν παρα
λίαν τής Έφέσσου παραπλέοντα Ψαριανά πλοία «συνέλαβον πολλά δθωμανικά 
πλοία μέ πολλούς όθωμανούς οπλοφόρους καί πάμπολα καί πλούσια λάφυρα»13r 
παρακωλύοντα συγχρόνως καί «τήν ιμεταξύ τοΰ έχθροΰ έπικοινωνιαν»14.

Κατά μήνα ’Απρίλιον επίσης δ ελληνικός στόλος εσχε μεμονωμένας έπι- 
τυχίας, βυθίσας τουρκικόν πλοΐον παρά τήν Χίον, τό όποιον ήτο έμφορτον πολε
μοφοδίων καί συλλαβών έτερον «μέ έννενήντα Τούρκους, πολλάς γυναίκας καί 
έκατονσα,ράντα δμήρους»15.

3. Είς τάς άρχάς Ιουλίου έκπρόσωπος τοΰ Αγίου ’Όρους ύπέγραψε συμ- 
φωνητικόν ναυλώσεως, μετά τοΰ Καπετάν Δημητρίου υίοΰ τοΰ αδελφού τοΰ
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ναυάρχου Άνδρέα Μιαούλη, δυνάμει τοΰ δττοίου μία γολέτα «καλώς Αρματω
μένη μέ κανόνια καί λοιπά λιανά άρματα νά μισεύση διά τό ’Όρος τοΰ ’Άθο)- 
νος νά έπαγρυπνή νύκτα τε καί ήμέραν διά τήν σωτηρίαν τών ομογενών, πο- 
λιορκών τούς άγαρηνούς καί κατατρέχουν αύτούς θανάτφ, πυρί, ώς έ/θρούς 
τής πίστεώς μας»16.

4. "Οτε κατά μήνα Ιούλιον τοΰ 1821 τουρκικός στόλος κατηυθύνετο είς 
τήν Ιπαναστατήσασαν Σάμον27, κομίζων νέας δυνάμεις, συναντήσας τόν ελλη
νικόν στόλον, ό όποιος έσπευδε πρός βοήθειαν τής νήσου, ύπέστη φοβεράν πανω
λεθρίαν πυρποληθείς καί καταναυμαχηθείς ύπό τοΰ έλληνικοϋ, ό δέ διασωθείς 
εχθρικός στόλος έτράπει είς φυγήν έγκαταλείψας18 καί τήν Σάμον καί τό σχέ- 
διον τής καταστροφής της. Κατά τόν Λ. Λιγνόν είς τήν εκστρατείαν19 τής Σά
μου, έςεστράτευσαν συνολικώς 81 πολεμικά καί 10 πυρπολικά ελληνικά πλοΐα.

5. Ή  Βουλή τών Ψαρών είς τήν άπό 2 Ιουλίου 1821 έπιστολήν της πρός 
τάς νήσους "Γδραν καί Σπέτσας καθίστα γνωστόν είς αύτάς δτι ό Τουρκικός 
στόλος άφίχθη είς τήν Χίον καί έζήτει δπο)ς, «ανάγκη πάσα διά νά φθάσετε 
μέ όλην σας τήν προθυμίαν καί ταχύτητα, είς τό νά συντρέξωμεν καί νά προ- 
φθάσωμεν τόν ’Αγαρηνόν καί άδύνατον καί έλπίζομεν έντός δλίγου διά νά έξο- 
λοθρεύσο)μεν αύτόν καί νά άφανίσο)μεν. . . »20.

Ή  Ικκλησις αϋτη τών Ψαρών έγένετο αμέσως αποδεκτή καί ό ήνωμένος 
έλληνικός στόλος έςεστράτευσεν έναντίον τών έν Χίω Τούρκων, μέ έκατόν εί
κοσι καράβια καί τέσσαρα μπουρλότα —  ώς έγραφεν21 δ Θ. Κολοκοτρώνης 
εις τήν άπό 7 Ιουλίου 1821 έπιστολήν του πρός τούς Προκρίτους τής "Γδρας.

(5. Ένταΰθα δέον νά άναφερθή καί ή πρόνοια ήν ελαβον οί κάτοικοι τής 
"Γδρας υπέρ τών οικογενειών τών ύπέρ πατρίδος θυσιαζομένων, άπό τάς π,ρώ- 
τας ήδη ήμέρας τής έπαναστάσεως. Οϋτως είς τόν άπό 16 Μαΐου 1821 θεσπι- 
σθέντα έν "Γδρα νόμον, μεταξύ άλλων, περιελαμβάνοντο καί τά έξής άρθρα: 
α '. «Ά π ό τήν σήμερον καί είς τό έξής όποιος συμπατριώτης ήθελεν (δ μή γέ- 
νοιτο) θανατοοθή είς τόν πόλεμον όποΰ κάνομεν έναντίον είς τούς Άγαρινούς, 
ή φαμίλια του έχει νά τρέφεται άπό τήν κάσαν τής πατρίδος. . . καί άν (δ μή 
γένοιτο) σακατευθή καί δέν είναι πλέον είς κατάστασιν νά δουλεύη, ή φαμιλία 
του έχει όμοιους νά τρέφεται μέ έξοδα τής κοινής κάσας», β '.  « ’Ά ν  έκεΐνος ό
ποΰ ήθελε θανατο)θή είς τόν πόλεμον, έχει πατέρα καί μητέρα, οί γονείς αύτοΰ 
έχουν νά τρέφωνται μέ έξοδα τής κοινής κάσας»22.

Πρόκειται δμολογουμένως περί λήψεως μέτρων, τά δποΐα καταδεικνύουν 
το υψηλόν πολιτιστικόν καί άνθρο)πιστικόν κλίμα έντός τοΰ οποίου διεβίουν οί 
κάτοικοι τής "Γδρας.

7. Αί νήσοι, παραλλήλους πρός τάς διαρκείς στρατείας το)ν κατά τοΰ έχθρι- 
κοΰ στόλου, έβοήθουν τά έν ξηρά πολεμοΰντα έλληνικά στρατεύματα διά παν
τός φύσεο)ς πολεμικοΰ ύλικοΰ. Οϋτως, δ Θ. Κολοκοτρώνης έπ’ εύκαιρία τής νι
κηφόρου μάχης τοΰ Βαλτετσίου, άπευθυνόμενος πρός τούς προκρίτους τών Σπε
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τσών, εγραφε μεταξύ άλλων, «κατ’ αύτάς έφθασεν ένταΰθα ό Κ. Κοσμάς. . . 
παρά τοΰ ίδιου έλάβομεν τάς δύο χιλιάδας πέτρας καί τό μπα,ροΰτι δπου έκ 
νέου μάς πέμπετε, διό καί εύχαριστοΰμεν τήν φιλογένειάν σας καί τόν αδελ
φικόν ζήλον καί προθυμίαν Σας. . .» 23.

Οι πρόκριτοι τών Σπετσών, άπαντώντες είς τήν έπιστολήν ταύτην, έγρα- 
φον «. . .φιλοτιμούμενοι καί έκ μέρους μας νά σάς μιμηθώμεν είς τήν ανδρείαν 
καί αρετήν τό κατά δύναμιν τήν σεβαστήν μας Ελλάδα. Προ ήμερών άπεφασί- 
σαμεν νά στείλωμεν μετά τών αδελφών μας Υδραίων διά τά μέρη τών Πατρών 
καί Ναυπάκτου 12 έκ τών μαχίμων πλοίων μας καλώς έφωδιασμένα. . . ή ανάγ
κη διά πολεμοφόδια είναι κοινή είς ημάς καί είς πολλά τής Ελλάδος μέρη, 
πλήν επειδή καί ειμεθα ύπερβέβαιοι, ότι σείς αδελφοί θέλει τά μεταχειρισθή- 
τε πλέον άπό ημάς ώφελίμως, σάς στέλλομεν πάλιν έκ τοΰ ύστε,ρήματος 3000 
πέτρας καί β κάσσαις μέ φυσέκια εύχόμενοι. . . νά μάς γράφετε τακτικώς. . . 
διά νά συγχαιρώμεθα καί συνεργοΰμεν το κατά δύναμιν. . .».

Άνταπαντών ό Θ. Κολοκοτρώνης γράφει, «...ά ρχ ον τες σείς ανέκαθεν 
έοείξατε φιλανθρωπίαν καί γενναιότητα μετά ζήλου άπαραδειγματίστου είς τά 
δίκαια τής πατρίδος καί τοΰ γένους . . . καί πολύ περισσότερον όταν άποστα- 
λώσι τά πλοΐα σας διά τήν πολιορκίαν τών φρουρίων Ναυπάκτου καί Πατρών, 
διά τό όποιον καί ήδη κοινώς παρακαλεΐσθε ν’ άποσταλώσιν όσον τάχος. . .» 24.

8. Τό δυστύχημα όμως είναι ότι τά έπαναστατημένα στρατεύματα τής ξη
ράς ολοκλήρου τής Πελοποννήσου στεροΰνται πολεμοφοδίου. Μετά τον Κολο- 
κοτρώνην καί τά ύπό τόν στρατηγόν Νικήταν Σταματελόπουλον στρατεύματα 
τοΰ ’Άργους, απευθύνονται είς τάς Σπέτσας διά τήν άποστολήν πολεμοφοδίων. 
Οί Πρόκριτοι τών Σπετσών άπαντοΰντες εγραφον: «Φιλογενέστατε καπετάν 
Νικήτα καί λοιποί στρατηγοί ’Άργους. ΙΙροθύμως άπαντώμεν είς τάς 2 έπι
στολάς σας, ύπό τάς 25 καί 28 λήγοντος . . . τοΰ έξαδέλφου σας Νικολάου 
τοΰ . . . έδώσαμεν έκ τοΰ ύστερήματος 250 τουφεκόπετραις διευθύνοντάν τον 
είς 'Ύδραν, διά νά λάβη καί έκεΐθεν. . . όμοΰ μέ τά 50 πετζά, τών όποίο>ν 
ήμεΐς ύστε.ρούμεθα. . . Έντοσούτω μεγάλως λυπούμεθα άδελφοί βλέποντες τήν 
ανάγκην σας άπό μπαρούτι, καί μή δυνάμενοι νά σάς δώσωμεν τοιαύτην βοή
θειαν' ύστερούμενοι καί ήμεΐς διόλου άπό αύτήν τήν πολεμικήν δύναμιν εχοντες 
μοιρασμένην είς τά διάφορα μέρη τής Πελοποννήσου, όσην σχεδόν εϊχομεν διά 
πρεβεζιόνε τής ιδίας μας νήσου, μ’ όλον τοΰτο βλέποντες τήν ύπερβολικήν α
νάγκην σας, διά νά οίκονομηθήτε προσκαίρως, παραδώσαμεν είς τον έπιφέρον- 
τα τήν παροΰσαν μας τήν τελευταίαν κάσσαν, όποΰ μάς εύρίσκετο διά προφύ- 
λαξιν τοΰ τόπου. . . σάς έρχονται καί δύο ντουφεξίδες Ά ργΐται. . . τούς οποί
ους κατεπείσαμεν νά ελθωσι μέ τά εργαλεία των ί'να συνεργήσο>σι καί αυτοί 
τό κατά δύναμιν είς τόν ιερόν τοΰτον άγώνα. . . »25.

9. Οί Υδραίοι είς τήν πρός τον στρατηγόν Νικήταν άπαντητική των έπι
στολήν, εγραφον μεταξύ άλλων: «. . .λυπούμεθα όμως αδελφέ νά μήν ήμποροΰ-
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μεν νά συντρέξωμεν είς τήν μπαρούτην. . . έξ αιτίας τής προμηθεύσεως πεντή- 
κοντα καί επέκεινα πολεμικών μας καραβιών, οποΰ καταγίνονται είς τον πα
ρόντα ιερόν πόλεμον, μέρος μέν είς τό Αίγαΐον πέλαγος είς άπάντησιν τοΰ έ
χθροΰ, αν δοκιμάση νά έξέλθη καί μέρος είς τά μέρη τής Ελλάδος, Πελοπον- 
νήσου καί κόλπου Ναυπάκτου . . . προχθές έστείλαμε τφ στρατηγψ Κολοκο
τρώνη άρκετάς άτζαλόπετρας μερίσαντες σχεδόν είς δύο τήν ποσότητα όπου 
μάς εύρίσκετο, άγκαλά καί αύτών ώσαύτως ύστερούμεθα, πλήν διά νά σας 
εύχαριστήσωμεν έδώκαμεν χιλίας τώ άπεσταλμένψ σ α ς . . . » 26.

Έ κ τών επιστολών τούτων προκύπτει τό ύψηλόν πατριωτικόν αίσθημα 
τών Σπετσιωτών καί Υδραίων, οί οποίοι άπό τό ύστέρημα τών πολεμοφοδίων 
των, αποστέλλουν πρός τά πολιορκοΰντα τήν Τρίπολιν στρατεύματα τής ξηράς.

Έκεϊνο τό οποίον θά ήθέλαμεν νά σημειώσωμεν έπ’ ευκαιρία τών επιστο
λών τούτων, είναι ότι, όσον τοΰτο μάς είναι δυνατόν θά άποφεύγωμεν τόν σχο
λιασμόν τών επιστολών καί τών άλλων κειμένων, διότι τοΰτο θά κατελάμβανε 
λίαν έκτεταμένον χώρον. Έ ξ άλλου, αί παρατιθέμεναι έπιστολαί ώς καί τά 
ετερα παρατιθέμενα κείμενα όμιλοΰν τόσον εύγλώττως, ώστε πολλάκις νά κα
θίσταται περιττός πάς σχολιασμός επ’ αύτών.

10. Ά λ λ ’ δ έλληνικός στόλος δέν άρκεϊται μόνον είς τάς πολεμικάς επι
χειρήσεις καί τήν άποστολήν πολεμικοΰ ύλικοΰ είς τά στερούμενα τούτου στρα
τεύματα τής ξηράς. ΙΙαραλλήλως πρός ταΰτα καταβάλλει προσπαθείας νά με- 
ταδώση τήν φλόγαν τής έπαναστάσεως άπανταχοΰ τής Ελλάδος καί νά έμ- 
φυσήση θάρρος καί εθνικήν άνάτασιν είς όσους έκ τών Ελλήνων ειχον 
είσέτι έξεγερθή.

Ούτως, είς τό άπό 18 Απριλίου 1821 Εθνικόν Προκήρυγμα τοΰ στόλου, 
έγράφετο μεταξύ άλλων: « . . .όσοι μένετε ακόμη είς τόν τουρκικόν ζυγόν, ση- 
κοοθήτε, πιάσατε τά όπλα διά τήν κοινήν Έλευθερίαν, όσοι έχετε καράβια μι
κρά καί μεγάλα άρματώσατέ τα καί ενωθήτε μέ τόν Ελληνικόν Στόλον, όποΰ 
συγκροτείται άπό τάς Ναυτικάς δυνάμεις τών Υδραίων, Σπετσιοπώ:1 ναι Ψα
ριανών καί σας υπόσχεται τήν έλευθερίαν όλου τοΰ αρχιπελάγους. Τώρα είναι 
καιρός —  κατέληγεν ή Προκήρυξις —  είς τόν όποιον, όποιος θέλει νά σώση 
τήν ψυχήν του πρέπει νά τήν άπολέση. . .  άνδρίζεσθε λοιπόν άδελφοί, σηκω- 
θήτε έξ όλης ψυχής καί καρδίας, πιάσατε τά όπλα καί κατακόψατε τούς τυ
ράννους . . .».

Ταυτοχρόνως δι’ έτέρας 1Ιροκηρύξεο)ς ό Στόλος καλεϊ είς ξεσηκωμόν τούς 
ιερείς καί μοναχούς τής «ΙΙοθεινοτάτης» πατρίδος. Έν αύτή, οί ήνωμένοι νη- 
σιώται εγραφον «. . .γενήτε τοίρα συνελευθεροηαί, ένδύσασθε τήν πανοπλίαν 
τοΰ ούρανίου βασιλέως καί τά έπίγεια όπλα. . . αί ιεραί χεΐρες σας, αί εύλο- 
γοΰσαι τούς ορθοδόξους χριστιανούς, άς λάβωσι τώρα μάχαιραν καί πΰρ κατά 
τών τυραννούντων τούς ορθοδόξους. . .» 27, 28.

11. Ή  Βουλή τών Ψαρών29 άπευθυνομένη πρός τούς προκρίτους τών Σπε

224



τσών εγ,ραφε «. . .εΐμεθα ένθουσιασμένοι. . . διά νά συνδράμωμεν είς τήν ελευ
θερίαν τοΰ έθνους μέ δλας τάς δυνάμεις. . .  δέν έλείψαμεν αμέσως νά βάλω- 
μεν μερικά καράβια είς τά πανιά, καταγινώμενοι διά νά έτοιμάσωμεν καί δσα 
άλλα ήμπορέσομεν' μάλιστα άπό τά πλησίον μας παραθαλάσσια, άπό διάφορα 
μέρη όποΰ κατοικοΰν άγαρηνοί, οί χριστιανοί αδελφοί μας μάς γράφουν καί 
ζητοΰν έλεος καί βοήθειαν, διά νά τούς προφθάσωμεν καράβια διά νά δώσω- 
μεν κρότον είς τούς τυράννους καί νά βοηθήσωμεν τούς ομογενείς μας' άλλ* 
επειδή άδελφοί καί γνωρίζετε καλώτατα, δτι μόνοι μας δέν ήμπο,ροΰμεν νά 
προφθάσωμεν διά νά άπαντήσωμεν τό κακόν όποΰ ήμπορεΐ νά π.ροξενηθή είς 
τούς αδελφούς μας. . . προφθάσατε άδελφοί μέ μερικά σας καράβια. . . »30.

12. Αυτη λοιπόν ύπήρξεν ή κινητοποίησις τών νήσων κατά τούς πρώ
τους μήνας τής έπαναστάσεως καί άνάλογος ήτο ή έξέγερσις τών στρατευμάτων 
τής ξηράς καί ολοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ κατά τής τουρκικής τυραννί
ας. ΙΙάντες έδέχθησαν ώς ζήδωρον πνοήν είς τήν αύχμηράν γήν τής δουλείας 
τούς λόγους τοΰ άρχηγοΰ τής έπαναστάσεως ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, οστις 
άφιχθείς είς Ίάσιον έκυκλοφόρησε έπαναστατικήν προκήρυξιν πρός τούς 'Έλ
ληνας, ήτις μεταξύ άλλων εγραφεν: «'Έλληνες! Προ πολλοΰ οί λαοί τής Ευ
ρώπης πολεμοΰντες υπέρ τών ιδίων δικαιωμάτων αυτών μάς έπροσκάλουν είς 
μίμησιν. . . Οί Σέρβοι, οί Σουλιώται καί δλη ή ’Ήπειρος όπλοφοροΰντες μάς 
περιμένουν. . .  Ά ς  άντηχήσωσι λοιπόν δλα τά μέρη τής Ελλάδος άπό τον 
ήχον τής πολεμικής μας σάλπιγγος, καί οί κοιλάδες άπό τήν τρομεράν κλαγ
γήν τών αρμάτων μας. . . Ποία ελληνική ψυχή θέλει άδιαφο,ρήσει είς τήν 
πρόσκλησιν τής πατρίδος. . . ’Ά ς  πολεμήσωμεν είς τούς τάφους τών πατέ
ρων μας. . . »81.

Πράγματι δέ ούδεμία Ελληνική ψυχή έπέδειξε αδιαφορίαν ή ολιγορίαν 
είς τήν τοιαύτην πρόσκλησιν πρός άπελευθέρωσιν τής Πατρίδος. Ή  έξέγερσις 
τοΰ έλληνικοΰ Λαοΰ ύπήρξεν σύσσο)μος καί ακαριαία. Ή  βιαιότης τής έπα
ναστάσεως καί τά άπροσδοκήτως αλλεπάλληλα καίρια πλήγματα τά όποια έπέ- 
φερεν αυτη άπανταχοΰ τής Ελλάδος, είχον ώς συνέπειαν νά παραλύσουν πά
σαν σοβαράν τουρκικήν πολεμικήν άντίδρασιν. Τό τουρκικόν μένος ένετοπίσθη 
είς τήν καταδίωξιν τών κατοίκων τών πόλεων καί τήν βεβήλωσιν τών εκκλη
σιών. Τοσοΰτον δέ ήτο τό ποταπόν μένος τούτων κατά τών αμάχων Ελλήνων 
ώστε «άπέσπων τά θύματα αυτών άπό τής αγίας τραπέζης καί ώθουν αύτά 
μετ’ ιδιαιτέρας ήδονής πρός τόν θάνατον»32. Ταύτης οΰσης τής άπανθρώπου 
συμπεριφοράς τών Τούρκων, έ’ναντι τών ανυπεράσπιστων και τών εκκλησιών, 
δέν ήτο δυνατόν ή έκδίκησίς των νά μήν στραφή καί κατά τοΰ κλήρου καί τής 
έν Κωνσταντινουπόλει ’Ορθοδοξίας γενικώτερον: βάσανοι, βιαζμοί γυναικών, 
οιώσεις καί πυρπολήσεις οικιών τών χρι στιανών Ελλήνων ελαβον χωράν εν 
αύτή33. Τό αποκορύφωμα δέ τών άποτροπαίων τούτων έγκλημάτων άπετέλε- 
σεν, ή κατ’ Απρίλιον τοΰ έτους 1821 σύλληψις έν Κωνσταντινουπόλει, τοΰ Πα-
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τρι άρχου Γρηγορίου τοϋ Ε ', τον όποιον «. . . οί δήμιοι έσυραν πρός τόν έν Φα- 
ναρίψ τόπον τής έκτελέσεως, όπου χιλιάδες αιμοδιψών όθωμανών άνέμενον το 
θϋμα, άπέθανεν ώς Χριστιανός καί ώς ήρως» διότι ώς ελεγεν ή έπί τοϋ πτώ
ματός του έναποτιθεΐσα θανατική άπόφασις34, 35 : «ό Γρηγόριος ήν κατά πά
σαν πιθανότητα κρύφιος συνωμότης, ότι ή Πύλη έκ πολλών αιτίων θεωρεί έαυ- 
τήν πεπεισμένην περί τής είς τήν συνωμοσίαν μετοχής αύτοϋ καί ότι πατρίς 
αύτοΰ ήν ή Πελοπόννησος, όπου έξερράγει νΰν ή έπανάστασις»36. 'Ως π,ρός 
τήν συμμετοχήν τοΰ ΙΙατριάρχου είς τά τής Φιλικής Εταιρείας ύφίσταται δια
φωνία τών ιστορικών συγγραφέων37.

Ό  αποτρόπαιος απαγχονισμός τοΰ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε ' τοιαύ- 
την συγκίνησιν καί φρίκην προεκάλεσεν είς ολόκληρον τήν Εύρώπην, ώστε καί 
αύτος ούτος ό Μέττερνιχ άπεδοκίμασε τήν πράξιν, είπών «ή Πύλη έκλαμβάνει 
ώς δύναμιν ο,τι αποτελεί απλώς καί μόνον προμελετημένην πράξιν τρόμου»38.

Κατά τον Γ. Γερβίνον «ή άποτρόπαιος αυτη πράξις ήνοιξε τήν πρώτην 
μεγάλην δίοδον είς τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος . . . έδωκεν είς τόν άγώνα 
χαρακτήρα καταστρεπτικού θρησκευτικού πολέμου . . . διήγειρε τήν συμπά
θειαν σύμπαντος τοΰ Χριστιανικού κόσμου ύπέρ τοΰ δυστυχούς ’Έθνους τών 
Ελλήνων. . .»39, ένώ ό Κ. Μένδελσων άναφωνεΐ: «Αίσχος τή άληθεία δΓ ολον 
τον χριστιανικόν κόσμον!»40.

Ούτω πως άντέδρασαν οί Τούρκοι εις τόν έπαναστατικόν σεισμόν τοΰ ύπο- 
δούλου Γένους. Παρά τά φρικώδη καί τρομοκρατικά μέτρα, τά όποια ελαβον, 
δέν κατέστη δυνατόν νά αναχαιτίσουν τούς χειμάρρους τής έπαναστατημένης 
λαύρας, ή οποία έπήγαζεν άπό τάς πυρωμένας ψυχάς τών Ελλήνων.

Το πρώτον έτος τής έπαναστάσεως στέφεται άπό τήν έπιτυχίαν τοΰ τρό
μου τον όποιον έπροξένησαν οί "Ελλη νες είς τούς Τούρκους' στέφεται άπό τήν 
κατάληψιν τής Τριπολιτσάς τής οποίας ή άλωσις «ήμπορεϊ νά θεωρηθή ώς ό 
πρώτος θεμέλιος λίθος τοΰ τής Έλληνικής ανεξαρτησίας οικοδομήματος»41 καί 
σημαδεύεται μέ τόν μαρτυρικόν καί ήρωϊκόν θάνατον42 τοΰ ’Αθανασίου Διάκου.

Ό  Κ. Μένδελσων έπιλέγων τά τών αποτελεσμάτων τών πρώτων ήμερών 
τοΰ άγώνος γράφει: «’Επισκοπών τις τά κατά τό βραχύ διάστημα μεταξύ τέ
λους Μαρτίου καί αρχών "Απριλίου γενόμενα πρέπει νά όμολογήση, ότι ουδέ
ποτε άλλοτε έπιχείρησις, έξετελέσθη μετά τοσαύτης ταχύτητος, έτοιμότητος καί 
ομοφωνίας, ώς ή προσβολή τών έν Πελοποννήσφ Τούρκων ύπό τών μέχρι τοΰ- 
δε δούλων αυτών»43.
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Π α ρ ά γρ α φ ο ς δεκά τη  όγδόη

Δεύτερον ετος τοΰ άγώνος (1822)

1. ΕΓδομεν άνωτέρω τάς λαμπράς επιτυχίας τοΰ στόλου τών τριών νήσων 
'κατά τό πρώτον ετος τής έπαναστάσεως. Αί έπιτυχίαι αύται άποκτοΰν ιδιαιτέ
ραν σημασίαν έάν ληφθή ύπ’ δψιν τδ γεγονός δτι κατά τό πρώτον ετος τοΰ άγώ
νος, δ ελληνικός στόλος δέν έτέλει ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν ένιαίας Κεν
τρικής Διοικήσεως καί συνεπώς δέν εδ,ρα βάσει ενός ενιαίου πολεμικοΰ σχε- 
■οίου44. Άρχικώς ειχον συγκροτηθή «τρεις ανεξάρτητοι διοικητικώς απ’ άλλή- 
λων στόλοι, δ τής 'Τδρας, ό τών Σπετσών καί δ τών Ψαρών»45.

Ή  τοιαύτη τριχοτόμησις είς τήν διοίκησιν τοΰ έλληνικοΰ στόλου διετη- 
ρήθη μέχρι τοΰ έν Κορίνθψ σχηματισμού τοΰ πρώτου Υπουργείου Ναυτικών 
(τό Μινιστέριον τών Ναυτικών) , κατά τάς άρχάς τοΰ έτους 1822.

Είς τό έν λόγψ Ύπουργεΐον «αί τρεις νήσοι συμμετεΐχον δι’ άντιπροσώπων 
των»46, ή δέ άρμοδιότης τούτου ήτο λίαν περιωρισμένη, δεδομένου δτι «ή κατ’ 
ούσίαν ναυτική διοίκησις διεξήγετο ύπό τών Κοινών τών τριών Ναυτικών Νή
σων κεχωρισμένως, άτινα έμερίμνων περί τοΰ έξοπλισμοΰ, έφοδιασμοΰ καί χρη- 
ματοδοτήσεως τοΰ καθ’ έαυτά στόλου»47, 48.

2. Οί Τοΰρκοι γευθέντες κατά τό πρώτον έτος τής έπαναστάσεως τά καί
ρια πλήγματα τοΰ έλληνικοΰ στόλου, κατέστρωσαν σχέδιον καταστροφής τού
του διά τής άποβιβάσεώς των είς τήν 'Τδραν.

Ούτω λοιπόν έν μέσψ τοΰ χειμώνος τοΰ 1822 τουρκικός στόλος ύπό τόν 
Καπουδάν Βέη έξέπλευσεν έκ Δαρδανελλίων μέ σκοπόν «νά καταλάβη τήν Τ 
δραν διά προδοσίας»49, άπέτυχε όμο)ς είς τήν προσπάθειάν του ταύτην άτε γε- 
νόμενος άντιληπτός ύπό τοΰ έλληνικοΰ στόλου.

Κατόπιν τούτου, περί τό τέλος Φεβρουάριου, κατευθυνθείς ό Τουρκικός στό
λος πρός τόν κόλπον τών Πατρών50, ήναγκάσθη νά άναχωρήση έκεΐσε πρός 
Ζάκυνθον, διότι έν τψ μεταξύ έμφανισθέντος τοΰ έλληνικοΰ στόλου ύπό τόν 
’Ανδρέαν Μιαούλην οί Τοΰρκοι «κατετρόμαξαν», καί ναυμαχούμενοι άπό τόν 
ελληνικόν στόλον άπέπλευσαν τελικώς πρός ’Αλεξάνδρειαν.

’Ενταΰθα κρίνομεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν έν παρόδψ ολίγα τινά περί 
τών γραφέντων διά τόν θρυλικόν Ναύαρχον ’Ανδρέαν Μιαούλην51, 52 (Βώκον) , 
δστις διά τής άκαταπονήτου δράσεως, τής εύφυιας53 του καί τής τόλμης του 
έδέσποζε τών έλληνικών θαλασσών, μολονότι δτε έξελέγη Ναύαρχος «συνήθισε 
νά γράφη μόνον τό δνομά του διότι τοΰτο άπήτει ή θέσις του». Οΰτος δέ έξε
λέγη Ναύαρχος, διά τής άπό 11 Ίανουαρίου 1823 Προκηρύξεως54 τών Προ
κρίτων καί τοΰ Λαοΰ τής νήσου 'Ύδρας.

Ούτως δ Γ. Κριεζής γράφει55: «ό Μιαούλης έξέπληξε τήν Ευρώπην, κα-
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ταστρέφων, ή διώκων τούς Τούρκους, καί υπηρετών ήρωίκώς τήν δικαιοτέραν 
έπανάστασιν».

Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλος56: «δ Μιαούλης ήτο δ άτρομητότατος τών αν
θρώπων, έπιτείνων τήν αρετήν ταύτην μέχρι τών εσχάτων μεθορίων τής φρο- 
νήσεως και τής αφροσύνης».

Ό  Γ. Γερβίνος57: «δ Μιαούλης εξέχει έν τή έλληνική έπαναστάσει ώς εις; 
τών καθαρωτάτων χα,ρακτήρων κα! τών άγνοτάτων πατριωτών».

Ό  Τ. Κωνσταντινίδης58: «Οί Έλληνες ναύαρχοι, ιδιαζόντως δέ οι Μια
ούλης κα! Σαχτούρης έθαυμάσθησαν τότε παρά τής κοινής έν Ευρώπη γνώμης: 
ούχί τόσον διά τδ θάρρος κα! τά προσόντα τοΰ ήγήτορος, όσον διά τήν ναυτι
κήν αύτών δεξιοτεχνίαν, ήτις ήγγιξε τδ δριον τής παρατόλμου τελειότητος».

Ό  Άνδρέας Ζαΐμης, ώς Πρόεδρος τής Διοικητικής Επιτροπής τής Ε λ 
λάδος, έγραφε59 περ! αύτοΰ δτι «χωρ!ς αύτδν τδ ναυτικόν τής Ελλάδος μα- 
ταιοΰται», ή δέ έν Ζακύνθψ Επιτροπή άπευθυνομένη πρός τόν Ζαΐμην, δτι «ή 
Ευρώπη γνωρίζει κυρίως διά προέδρους τοΰ Έλληνικοϋ ’Έθνους, τόν Ζαΐμην,. 
ΚολοκοτρώνηV κα! Μιαούλην»60.

3. Κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1822, έλαβε χώραν νέα ναυμαχία μεταξύ 
τοΰ Έλληνικοϋ κα! τοΰ Τουρκικοΰ στόλου άρχικώς περ! τήν Ναύπακτον κα! 
έν συνεχεία εις τά περ! τό Μεσολόγγιον υδατα. Είς τήν έκστρατείαν ταύτην οι 
"Ελληνες ναυμάχοι έκκίνησαν μέ τήν άπόφασιν «νά χαθοΰν ή νά καύσουν τόν 
έχθρικόν στόλον»61.

Είς σχετικάς πληροφορίας έκ Μεσολογγίου εύρεθείσας είς τά έγγραφα. 
τοΟ Δ. Ρώμα, άνεφέρετο μεταξύ άλλων δτι: «έμφανισθέντος έδώ τοΰ έδικοΰ μας 
στόλου είς τάς 15 τούτου —  υπονοεί τόν μήνα Μάρτιον —  έμψυχώθησαν πάλιν 
οι ήμέτεροι, οι δέ έχθρο! ήρχισαν νά μαντρώνωνται. Ή  άπόφασις τών τριών 
ναυμάχων μας Ίωάννου Δ. Βώκου Υδραίου, Νικολάου Αποστόλου Ψαριανοΰ 
καί Γκίκα Τζιούπη Σπετζιώτου, ήτον ή νά κατακαύσουν τόν έχθρόν δι’ όλου 
ή νά χαθώσιν μέ δλα των τά πλοΐα, τόν άριθμόν 60. . .  δ έχθρικός ίδών πλέον 
τήν άπόφασιν τών ήρώων καί μή δυνάμενος νά λάβη πλέον άλλο καταφύγιον,. 
έβάλθη είς τά πανιά. . . ’Αδελφέ, δποίαν γενναιότητα καί άνδρείαν έδειξαν 
ο! έδικοί μας ούτε δύναμαι νά σάς περιγράφω, ούτε πιστεύεται. Ό  Ναύαρχος 
Υδραίος διά 1 1 /2  ώραν έκτυπάτο μέ 3 φ.ρεγάδας χωρίς νά φαίνεται τελεί
ως. . . ’Ά ν  τοΰτο, άδελφέ, σοί φαίνεται θαΰμα έχεις δίκαιον' άλλά είναι αλή
θεια. Είς τήν μάχην αύτήν έστάθη θεατής καί αύτόπτης δ έδικός μας ια
τρός Μάγερ. . .  καί είς άνεψιός μου. . .  Μετά τήν μάχην δ μέν έδικός μας στό
λος έστάθη διά 3 ήμέρας είς τά παράλια τής Πελοποννήσου. . . δ δέ έχθρικός 
είς τήν Ζάκυνθον. . .  Στοχάσου, άδελφέ, δποίαν εύχαρίστησιν έλαβα. . . άχρι 
τοΰ μεσονυκτίου μέ τόν Ναύαρχον Ψαριανόν, φίλον μου παλαιόν, έστάθην είς 
τόν Ναύαρχον Ύδραΐον, δπου ήτο γενική συνέλευσις δλων τών Ναυάρχων καί 
έσκέπτοντο δποίαν ώραν θά ύπάγωσι πάλιν είς Πάτραν, καί άν είναι έκεΐ ό



έχθρικος νά τον έξολοθρεύσουν. Εις τήν αυτήν περίστασιν είδον τά ήρωϊκά φρο
νήματα τών Ελλήνων’ άπό τόν μεγαλύτερον εως τόν μικρότερον δέν ήκούετο 
άλλη φωνή, εί μή θάνατος, ή έξολόθρευσις του έχθροΰ. . . 62.

4. Κατά τόν μήνα Απρίλιον τοΰ 1822 ίσχυρόταται τουρκικαί ναυτικαί 
■δυνάμεις προέβησαν είς τήν πλήρη63 καταστροφήν καί πυρπόλησιν τής Χίου. 
’Εκ τών 100.000 κατοίκων τής νήσου άπέμειναν μετά τήν καταστροφήν 2.000. 
Αί τουρκικαί ώμότητες64 είς βάρος τών κατοίκων τής νήσου ύπερέβησαν παν 
προηγούμενον. "Αμα άγγελθείσης τής συμφοράς, ό έλληνικός στόλος συγκεί
μενος έκ 56 πλοίων άπέπλευσε πρός τήν Χίον πρός τόν σκοπόν νά έκδικηθή 
τό αίμα τών άδελφών Χίων. Είς τόν θρυλικόν Κων/νον Κανάρην καί τόν Πι- 
πίνον, είς τά Ψαρά καί είς τήν 'Ύδραν έλαχεν ή τιμή νά έκδικηθώσι τούς 
τυράννους.

Ό  Κανάρης καί δ ΙΙιπΐνος ήγούμενοι δύο πυρπολικών εχοντα 32 έθελον- 
τάς «οϊτινες μεταλαβόντες τών άχράντων μυστηρίων είχον αποφασίσει καί προ- 
παρασκευασθή νά τιναχθώσι έν αποτυχία είς τόν αέρα»65.

Τό πυρπολικόν τοΰ Κανάρη ήδυνήθη νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του καί νά 
■θέση πΰρ έπί τής εύρισκομένης είς τό στενόν τής Χίου τουρκικής ναυαρχίδος 
έν μέσψ άλλαλαγμών καί συγχίσεο>ς τών Τούρκων, φονευθέντος καί τοΰ Κα- 
πουδάν ΙΙασα ό όποιος «έξέπνευσεν έκεΐ, δπου είχε πρό μικροΰ διατάξει τήν 
θανάτωσιν τών Χίων Όμήρων»66.

Χαρακτηριστικώς δ Γ. Γερβίνος σημειώνει67: «’Απερίγραπτος ήτο ή σύγ- 
χισις έν τψ στόλψ, φόβος δέ καί τρόμος κατέλαβεν είς τοσοΰτον βαθμόν τούς 
Τούρκους, ώστε χωρίς νά περιμένωσι δευτέραν έπίθεσιν άπέπλευσαν πάλιν είς 
Λα.ρδανέλλια». Ούτω πως διεξήγον οί Τοΰρκοι τόν άγώνα. Προέβαινον είς 
τον έξανδραποδισμόν χιλιάδων άμάχων Ελλήνων, καί δταν ένεφανίζοντο οί 
ναυμάχοι τοΰ έλληνικοΰ στόλου έτρέποντο πανικόβλητοι είς φυγήν.

Σχετικώς ό Α. Λιγνός γράφει68 δτι τό πυρπολικόν τοΰ Γ. Πιπίνου69 ήδυ
νήθη νά θέση πΰρ έπί τής τουρκικής ύποναυαρχίδος, ένψ τοΰ Κανάρη έπί τής 
ναυαρχίδος. Τά γεγονότα ταΰτα ελαβον χώραν τάς πρώτας ημέρας τοΰ μηνός 
Ιουνίου.

Κατά τόν Κ. Ιίαπαρρηγόπουλον, ή πυρπόλησις ύπό τοΰ Κανάρη τής 
τουρκικής ναυαρχίδος είχεν ώς αποτέλεσμα νά τραυματισθή θανασίμως δ ναύ
αρχος τοΰ έχθρικοΰ στόλου καί νά άπωλεσθοΰν σχεδόν άπαντες οί συνηγμένοι 
έν αυτή Τοΰρκοι άνερχόμενοι είς 2.000 άνδρας, καί οΰτω νά ματαιωθή ή κα- 
τό τών Ψαρών σχεδιαζομένη προσβολή ύπό τών Τούρκων70.

Ιδού λοιπόν νΰν ένώπιόν μας δ θρυλικός Κανάρης, πράγμα τό δποΐον μάς 
Ιπιβάλλει νά μή προχωρήσωμεν έάν δέν εΐπωμεν δύο λέξεις καί περί τούτου. 
Θά καταφύγωμεν καί πάλιν είς γνώμας καθολικού κύρους: Ούτως δ Κ. Πα- 
■παρρηγόπουλος γράφει: «... ώς άπλοΰς πυρπολητής ύπήρξεν δ φοβερώτερος 
•τών κεραυνών ους κατήρασσεν έπί τών πολεμίων δ έλληνικός στόλος»71, ένψ
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αναφέρει οδτος τάς πηγάς τοΰ Γάλλου ιστορικού Jurien de la Graviere, δ 
όποιος γράφει περί τοΰ Κανάρη, δτι ήτο «είς έκ τών γενναιοτέ,ρων άνδρών έξ 
ooojv μνημονεύει ή τών καθ’ ήμάς χρόνων Ιστορία» καί δτι μόνος ήτο ήρως 
επιτήδειος νά συγκινήση τήν καρδίαν τών ποιητών καταστρέψας έντός έξ μη
νών δύο δίκροτα καί 3.000 πολεμίους, οί όποιοι είς τήν ακοήν τοΰ Ονόματος 
του έτρέποντο είς φυγήν72. Έπρόκειτο διά φυσιογνωμίαν73 πρώτου μεγέθους.

Πράγματι, ή ποίησις δέν ήδυνήθη νά παρακάμψη τούς ψυχικούς κραδα
σμούς τούς οποίους προεκάλεσεν δ Κανάρης! Ό  ποιητής μας Άχιλλεύς Π α
ράσχος, τραγούδησε ώς έξής τον Ψαριανό Μπουρλοτιέρη.

« Κ α ν ά ρ η ς !  τί ωκεανός, τί ποίησις μεγάλη!
Λ  έ ς τ’ δ ν ο μ ά τ ο υ ,  κι’ άστραπές γεμίζουν τόν αιθέρα, 
κατάρτια ρίχν ή θάλασσα καμμένα στ’ ακρογιάλι, 
κ’ ήμέρα νύχτα γίνεται καί στδ σκοτάδι μέρα' 
τδ ονομά του οποίος τδ είπή ψηλώνει, δλ άναβαίνει

5. "Οτε κατά μήνα Σεπτέμβριον τοΰ 1822 ό έχθρικός στόλος άπεπειράθη 
νά παράσχη βοήθειαν είς τούς έν Ναυπλίφ πολιορκουμένους Τούρκους, δέν 
ήδυνήθη7'5 νά έπιτύχη τοΰ σκοποΰ του διότι έδέχθη τήν κατ’ αύτοΰ έπίθεσιν 
τοΰ έλληνικοϋ στόλου έν τφ Άργολικφ κόλπφ καί ήναγκάσθη νά ύποχωρήση 
άπρακτος άφοΰ κατέλιπεν αίχμαλωτισθέντα ύπό τοΰ έλληνικοϋ στόλου δύο πλοΐα.

Καθ’ ά δέ άναγράφει τό ήμερολόγιον τοΰ πολεμικοΰ πλοίου «Θεμιστο
κλής», δ έχθρικός στόλος συνέκειτο έξ δγδοήκοντα πλοίων καί έμφανισθείς πρό 
τοΰ είς Σπέτσας εύρισκομένου έλληνικοϋ, συνισταμένου έξ έξήκοντα δύο πλοίων, 
κατόπιν γενομένης συγκρούσεως, ήναγκάσθη νά καταφύγη76 είς Λακωνίαν κα- 
ταδιωκόμενος ύπό τοΰ έλληνικοϋ στόλου. Ό  δέ Ναύαρχος τοΰ ’Οθωμανικού στό
λου δικαιολογούμενος διά τήν τοιαύτην ανικανότητα τοΰ στόλου του νά έφο- 
διάση τούς έν τφ φρουρίφ τοΰ Ναυπλίου πολιορκουμένους Τούρκους εγραφε 
πρός τόν διοικητήν τούτου, μεταξύ άλλο)ν τά έξής, δίδων αναληθείς πληροφο
ρίας: «Διά νά έμβάσωμεν τροφάς είς τό φρούριον τοΰ Ναυπλίου έξεπλεύσαμεν 
άπό Πάτρας... έφθάσαμεν είς τά μέρη τής "Γδρας καί Σπετσών... ’Επειδή 
δμως έφάνησαν καί δγδοήκοντα πλοΐα τών απίστων Υδραίων καί Σπετσιω
τών»77. Είς έτερον δέ έγγραφον έγραφε: «... ’Εκτός δτι δ άήττητος78 στόλος 
δέν ήμπορεΐ νά εμβη είς τό φ,ρούριον τοΰ Ναυπλίου διά τό άβαθές τών ύοά- 
των, έβεβαιώθημεν ακόμη δτι είς τό έπιθαλάσσιον φρούριον τοΰ Ναυπλίου είναι 
κεκρυμμένα έξ ήφαίστεια τών απίστων, καθώς άκόμη άλλα δέκα είς Σπέτσας, 
τά δποία εχομεν πληροφορίαν δτι έχουν έτοιμότητα...»79.

Ό  Τοΰρκος λοιπόν Πασσάς ομολογεί έμμέσως πλήν σαφώς δτι ό τρόμος 
τών έληνικών πυρπολικών δέν τόν επιτρέπει νά κινηθή πρός τό Ναύπλιον. Σ /ε -
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τικώς προς τήν άποτυχοΰσαν ταύτην απόπειραν τοΰ τουρκικοί) στόλου προς 
ανεφοδιασμόν τοΰ Ναυπλίου ό Κ. Μένδελσων γράφει: «... ούδεμίαν άπετόλμη- 
σε καιρίαν προσβολήν κατά τοΰ έλληνικοΰ στόλου, φόβψ τών έλληνικών πυρ
πολικών, οΰτ έπεχείρησέ τι εις βοήθειαν τοΰ στενώς πολιορκουμένου Ναυ
πλίου»80.

Κατά τάς συγκρούσεις81 δέ ταύτας τοΰ ύδραϊκοΰ στόλου ήγεΐτο δ Μιαού
λης, ό δέ Γ. ΙΙιπΐνος προέβη είς τήν πυρπόλησιν άλγερινοΰ πλοίου παρά τήν 
νήσον Δοκόν, οί δέ Κανάρης καί Βρατσάνος έτέλουν έν διαρκεΐ καταδιώξει τοΰ 
έχθρικοΰ στόλου.

Ό  Γ. Γερβίνος γράφει έν προκειμένψ έπιλέγων: «... καί νΰν έτι, οτε δ 
τουρκικός στόλος πεφοβισμένος ώπισθοχώ.ρησεν είς τά Δαρδανέλλια, δέν ήτο 
πλέον υπεροψία καί έκδίκησις, άλλ’ άθυμία τό αίσθημα έν Σμύρνη, Χίψ, Μυτι
λήνη καί φόβος καί τρόμος προ τών Ψαριανών, οίτινες όχυρώσαντες τήν νή
σον των διά τεσσαράκοντα τηλεβόλων, σταλέντων δώρον παρά τοΰ συμπολίτου 
αΰτών Βαρβάκη, καί περιφρονοΰντες τούς έχθρούς περιέπλεον θαλασσοκράτο
ρες τάς άκτάς, καί καθίστων έπισφαλή τήν μέχρι τών συ,ρίων καί αιγυπτια
κών ύδάτων τουρκικήν ακτοπλοΐαν. Μόνον έν ταΐς γωνίαις λιμενίσκων τινών 
καί έν τψ Κορινθιακώ κόλπψ έτόλμα άκόμη νά εμφανίζεται ή τουρκική ση
μαία. Τό Ναύπλιον είχεν έγκαταλειφθή έντελώς ύπό τοΰ άγερώχου στόλου. 
Ούδέν είχε νά έλπίση πλέον τό φρούριον τοΰτο παρά τοΰ στρατοΰ τοΰ Δρά- 
μαλη...»82.

6. Αί υπέρ τών μαχομένων στρατευμάτων τής ξηράς έπιπτώσεις τής κα- 
ταδιώξεως τοΰ Τουρκικοΰ στόλου, κατά τήν περίοδον ταύτην είναι έμφενέστα- 
ται. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης εις τήν άπό 12 ’Οκτωβρίου 1822 έπιστολή του πρός 
τούς Καπεταναίους καί οπλαρχηγούς, γράφει δτι, συνεπεία τής καταναυμαχή- 
σεως τής τουρκικής ταύτης αρμάδας έξέλιπεν «ό φόβος απ' έκείνην»83. Ιδού 
δτι ή συνδρομή τοΰ στόλου όταν δύναται νά κινηθή ούτος είναι σωτήριος διά 
τήν έπιτυχίαν τοΰ άγώνος καί τήν άπομάκρυσιν τοΰ κινδύνου τον όποιον δι- 
έτρεχον τά στρατεύματα τής ξηρας έκ τοΰ έχθρικοΰ στόλου.

Τοΰτο γνωρίζουν καλώς οί νησιώται. δι’ αυτόν δέ τόν λόγον οί Πρόκριτοι 
τής 'Ύδρας, απευθυνόμενοι πρός τόν κατά τό ’Ά ργος στρατηγόν Νικήταν Στα- 
ματελόπουλον, διά τής άπό 3 Όκτο)βρίου 1822 έπιστολής των, έγγραφον με
ταξύ άλλων84: «... Γνωρίζομεν καλώτατα δτι είμέν εύρίσκοντο έκεΐ έλληνικά 
πλοΐα καί τά έχθρικά ήθελον κυριεύσιοσι καί τούς έν αύτοΐς Τούρκους ήθελον 
αιχμαλωτίσει" γνωρίζομεν άπαντες καλώτατα δτι είμέν εύρίσκετο μικρός ελλη
νικός στόλος περιφερόμενος είς τά παράλια τής ’Ανατολικής καί Δυτικής Ε λ 
λάδος έπρεπε νά δώση μεγάλην έμψύχωσιν είς τούς άοελφούς μας χριστιανούς, 
άποδηλείασιν δέ καί άπονέκρωσιν είς τούς έχθρούς μας" ταΰτα δμως γνωρίζον- 
τες άδημονοΰμεν έτι μάλλον μή δυνάμενοι νά βάλωμεν τι είς πράξιν ήμεΐς, ή 
αί άλλαι δύο νήσοι. Στοχασθήτε Γενναιότατε άδελφέ, δτι έκτος τών υπέρογκων



έξόοων μας, διά τήν τοπικήν φύλαξιν τής νήσου μας, διά ένα ολόκληρον ενιαυ
τόν μέ ίδικά μας μόνον έξοδα ανευ τινός έξωτερικής συνδρομής έβαστάξαμεν 
τόν κατά θάλασσαν πόλεμον... ήμεΐς μ’ δλον τοΰτο έτοιμα εχομεν τά πλοιά μας, 
δσα δύνανται νά χρειασθώσιν είς τά μέρη εκείνα, διορθώσαντες αυτά ίδίοις μας 
έξόδοις, καί άμα οπού μάς σταλθώσι χρήματα διά νά τά έφοδιάσωμεν καί νά 
πληρώσωμεν ιούς ναύτας, αμέσως πάλιν Ικπλέουσιν... Περί τών συνενουμενων 
Τουρκικών στόλων σάς έγινε γνωστόν δτι τρεις φοραΐς έφώρμησεν πρός τον 
Ναυπλιακόν κόλπον καί είς τρεις φ,ρικωδεστάτας ναυμαχίας έκρατήθησαν καί 
έδιώχθησαν μέ καταισχύνην των... καί τώρα άκούομεν νά έπήγαν πρός τήν 
Ρόδον' είμέν είχομεν χρήματα διά νά τούς άκολουθήσωσι τά πλοΐα μας βέβαια 
τούς είχαμε αφανίσει κατά κράτος...».

Πρόκειται δμολογουμένως περί έπιστολής άποπνεούσης βαθύτατον πατριω
τισμόν καί μεγίστην έμπιστοσύνην είς τάς ικανότητας τοΰ έλληνικοϋ στόλου. 
Οί αγέρωχοι ναυμάχοι τών νήσων στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν φροντίδα των 
είς ολόκληρον τήν Ελλάδα. Παντοΰ έπιθυμοΰν νά παρευρίσκωνται καί νά κτυ- 
ποΰν τόν εχθρόν' θέλουν νά τόν αφανίσουν «κατά κράτος».

Μία νησίς, μία δράξ ανθρώπων, εν ταμεΐον ιδιωτικόν υψώνουν τό πελώ- 
,ριον ανάστημά των έναντι τών ήνωμένων αυτοκρατοριών! Καί δπως τό πάλαι 
ποτέ δ ’Αρχιμήδης έζήτη νά στηριχθή είς ένα τμήμα γής διά νά κινήση τό 
παν, τώρα οι θρυλικοί ναυμάχοι ζητοΰν λίγα χρήματα διά νά έξαφανίσουν τούς 
Τούρκους, διά νά μεταμορφο)θοΰν είς άγγέλους φρουρούς όλοκλήρου τής Ε λ 
λάδος! Ά λλά ή Ελλάς στερείται παντελώς χρηματικών πόρων. Ό  στόλος δμως 
δέον νά κινηθή διότι άνευ τούτου ούδέν δύναται νά έπιτευχθή. Ούτως ή ελλη
νική Γερουσία ώδηγήθη είς τήν έπιβολήν έράνου «... καθ’ ον έπροσέφεραν πρός 
τοΐς άλλο ις, ό μέν Δ. Ύψηλάντης τ’ αργυρά σκεύη του, ό δέ Νικήτας τό σπαθί 
του, τό όποιον μετά ταΰτα έπέστρεψαν οί Υδραίοι. Επίσης έσύναξε καί πολλά 
αργύρια άπό τά Μοναστήρια καί εκκλησίας, ίνα χρησιμεύσωσι πρός άπόπλευ- 
σιν τοΰ στόλου...»80. Τοΰτο έπραξε καί ή "Γδρα86 έπί τών ίδικών της Μονα- 
στηρίων, ίνα έξοικονομηθοΰν αί άνάγκαι τής κινήσεως τοΰ στόλου. Νΰν υπέρ 
πάντων ό αγών καί ή άπελευθέρωσις τής Ελλάδος.

Έν αναφορά δέ πρός τήν έλλειψιν χρημάτων ή Πελοποννησιακή Γερου
σία άπευθυνομένη πρός τον Γενναΐον Καπετάν Ίωάννην Κολοκοτ,ρώνην έγρα
φε μεταξύ άλλων: «... μέ λύπην μας άποποιούμεθα τήν περί φυσεκίων ζήτη- 
σίν σας, τήν άνάγκην τών δποίων οίκοθεν συναισθανόμεθα, καί προθυμίαν έχο- 
μεν νά τά οίκονομήσωμεν, πόθεν δμως καί ήμεΐς άγονοΰμεν' οί πωλοΰντες τά 
τοιαΰτα άχρηματί δέν τά δίδουσι* τό κεντρικόν ταμεΐον δέν έχει ούδέ όβολόν, 
μήτε αποστέλλεται πρός αυτό άπό κανέν μέρος' πώς νά προβλέψωμεν λοιπόν 
εφόδια καί πόθεν νά οίκονομήσωμεν φυσέκια;...87.

Τής Ελλάδος λοιπόν στερουμένης καί τοΰ όβολοΰ είσέτι, τά παλληκάρια 
της προσφέρουν ο,τι πολύτιμο διαθέτουν τήν στιγμήν εκείνην, τό σπαθί το>ν!



Τοΰτο έπραξεν, ώς είδομεν ,δ στρατηγός Νικήτας Σταματελόπουλος. 01 υπε
ρήφανοι δμως Υδραίοι δέν αποδέχονται τοιαύτας προσφο.ράς, αί όποΐαι μειώ
νουν τά πατριωτικά των αισθήματα, διά τοΰτο οί Πρόκριτοι τής 'Τδρας εις 
τήν άπό 1 Νοεμβρίου 1822 έπιστολήν των πρός τόν Νικήταν εγραφον88, μετα
ξύ άλλων: «... Τό δπλον τοΰτο ούχί 3000 γρόσια αξίζει, άλλά είναι άνεκτίμη- 
τον" πότε δμως; όταν είναι είς χεΐρας σου, είς τήν ζώνην σου καί κατακόπτει 
τούς έχθρούς τής πατρίδος. Οί Πελοποννήσιοι οί παρευρισκόμενοι είς τήν γεν- 
ναίαν σου ταύτην προσφο.ράν πώς ύπέφερον... Ήμεΐς φίλτατε, καί τήν έσχάτην 
ρανίδα τής περιουσίας μας θυσιάζομεν προ τοΰ νά έξοπλίσωμεν τόν ύπέρμαχον 
τής Ελλάδος. Στείλε δσον τάχιστον νά λάβης... τό σπαθί σου, μή άφήσης ούτε 
■ώραν νά κοιμάται άχρηστος ένας τοιοΰτος θησαυρός, δστις μόνον είς τάς χεΐ
ρας σου γίνεται χρήσιμος». Επανερχόμενοι δέ ούτοι διά έτέρας έπιστολής των 
πρός τόν στρατηγόν Νικήταν Σταματελόπουλον, τοΰ έγνώριζον δτι τό σπαθί 
παρεδόθη είς τον άπεσταλμένον τούτου καί τον παρεκάλουν: «νά μήν λείψη 
ποτέ άπό τήν δεξιά σας», γράφοντες άμα οτι: «οί Ναΰται μας, άδελφέ άφίνουσι 
τό μηνιαΐον είς τήν φαμελίαν των, ήτις άλλον πρός τό ζην τρόπον δέν έχει, 
έπειδή δέν σάς λανθάνει δτι ή νήσος μας μόνον πέτρας καί άνθρώπους έχει...»89.

7. Περί τό τέλος τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους δ Κανάρης έπέ- 
τυχε τήν πυρπόλησιν τουρκικοΰ δικρότου παρά τήν Τένεδον, γεγονός τδ όποιον 
έορτάσθη είς τά Ψαρά διά δοξολογίας καί έσχε μεγίστας ψυχολογικάς έπιπτώ- 
σεις έπί τοΰ πολεμικοΰ ήθικοΰ τοΰ έχθροΰ, δεδομένου δτι έκ τοΰ προκληθέντος 
πανικοΰ είχε διασκορπισθή δ τουρκικός στόλος καί είχεν άνάγκη νέων έπι- 
σκευών, πράγμα οπερ συνέτεινε είς τήν έτι περαιτέρω πτώσιν τοΰ ήθικοΰ τοΰ 
τουρκικοΰ ναυτικοΰ. Είς τόν έπισυναφθέντα δέ σχετικόν λογαριασμόν τών πυρ- 
πολιστών ,τόν οποίον ούτοι άπέστειλον είς 'Τδραν, αί πάσης φύσεως δαπάναι 
τής πυρπολήσεως άνεβιβάζοντο είς 9000 γρόσια, ποσόν «έκ τοΰ οποίου φαίνε
ται πόσον ολίγον έστοίχιζε μία τοιαύτη έπιχείρησις»90.

Ό  τουρκικός ούτος στόλος προήρχετο άπό τήν Κρήτην ένθα είχεν άπο- 
πλεύσει μετά τήν καταδίωξίν του έκ τοΰ Άργολικοΰ κόλπου έν τή προσπα- 
θεία του νά άνεφοδιάση το Ναύπλιον. Ούτο) λοιπόν «εύρέθη έντρομος καί κατα- 
φρονεμένος μεταξύ Χίου καί Τενέδου είς τρόμε,ράν άνεμοζάλην»91, συνεπεία 
τής οποίας άπώλεσεν έν τή θαλάσση περί τά 17 πλοΐα.

Ούτω καί πάλιν χάρις είς τήν έπέμβασιν τοΰ στόλου καί τήν πυρπόλησιν 
τής τουρκικής ύποναυαρχίδος ύπό τοΰ Κανάρη, δ τουρκικός στόλος ήναγκάσθη 
νά άποσυρθή τοΰ Αιγαίου Πελάγους καί άναζητήση άσφαλέστερον καταφύγιον 
είς τά Δαρδανέλλια.

Τοιουτοτρόπο^ς τά μικρασιατικά παράλια έμειναν απροστάτευτα έναντι 
τών έπιδρομών τών Ψαριανών καί τών Κασσίο)ν, οί δποΐοι έφθανον λαφυρα- 
γωγοΰντες μέχρις Λίγύπτου. Ή το πλέον γεγονός δτι «ή άδυναμία τοΰ τουρ
κικού ναυτικού είχε καί πάλιν άριδήλως καταδειχθή»92.
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Ή  τοιαύτη καθήλωσις τοΰ τουρκικοΰ στόλου καί ή πλήρης ώς έκ τούτου 
αδυναμία του να παράσχη οίανδήποτε βοήθειαν είς τούς πολιορκουμένους Τούρ
κους τοΰ Ναυπλίου, έπί τοΰ όποιου ό κλοιός όλονέν περιεσφύγγετο υπό τών 
ελληνικών στρατευμάτων τής ξηράς, ειχεν ώς συνέπειαν τήν αλωσιν τούτου 
κατά μήνα Δεκέμβριον τοΰ 1822.

8. "Οτε κατά μήνα Νοέμβριον τοϋ 1822 τούρκικος στρατός, υπό τόν Όμέρ 
Β,ριώνη, άνερχόμενος είς 11000 άνδρας έκάλυψε τό βαθύπεδον τοΰ Μεσολλογ- 
γίου, ένώ παραλλήλου ό Γουσούφ Πασσάς τών Πατ,ρών άπέκλεισεν άπο θα
λάσσης τοΰτο εχοντος «πενιχρά»93 τεχνιτά αμυντικά μέσα, επεμβαίνει 
καί αύθις ό 'Γδραϊκος στόλος, ό όποιος ήδυνήθη νά είσάξη τρόφιμα καί πολε
μοφόδια είς τούς πολιορκουμένους καί νά προβή είς τήν λύσιν τής πολιορκίας 
τοΰ Μεσολλογγίου, άποβιβάσας συγχρόνως καί 1000 στρατιώτας Πελοποννη- 
σίους ύπό τούς Πετρόμπεην, Ζαΐμην καί Δεληγιάννην.

Ένισχυθείσης ούτω τής φρουράς τών πολιορκουμένων δι’ εμψύχου ύλικοΰ, 
πολεμοφοδίων καί τροφών, ή ύπό τών Τουρκοαλβανών έπιχειρηθεΐσα κατά- 
ληψις τοΰ Μεσολογγίου, κατά τάς άρχάς Τανουαρίου τοΰ 1823, άπέτυχεν 
οίκτρώς, οί δέ Τουρκοαλβανοί φεύγοντες άτάκτως άποδεκατίζοντο ύπό τών 
ελληνικών στρατευμάτων τής ξηράς, καί ούτως άπετύγχανε καθ’ ολοκληρίαν 
καί ή περίφημος εκστρατεία τοΰ Δράμαλη, ή τόσον «τολμηρώς σχεδιασθεΐσα»94. 
Ταΰτα πάντα ώφείλοντο είς τήν έμφάνισιν τών ελληνικών πλοίων «έπί τή θέα 
τών δποίων»95 τά έχθρικά κατέφυγον είς Πάτρας.

Ούτο)ς ή φοβερά στρατιά τοΰ Δράμαλη, δστις έν τώ μεταξύ ειχεν άπο- 
θάνει ,ύφισταμένη τά άνηλεή πλήγματα τών Ελλήνων άπό ξηρας ένώ τά λεί
ψανα αύτής εύρεθέντα πολιορκούμενα είς τήν Κόρινθον, άπέθνησκον καθημερι
νώς ύπό άσιτείας, δεδομένου δτι ό Κορινθιακός κόλπος εύρίσκετο ύπό τήν κυ
ριαρχίαν τών ελληνικών πλοίων, τά όποια ήμπόδιζον τόν έφοδιασμόν τών έν 
Κορίνθω τουρκικών στρατευμάτων άπωλέσαντα96 τά 9 /10  τής άρχικής των 
δυνάμεως, άπέτυχεν οίκτρώς.

9. Αυτη ύπήρξεν έν γενικωτάταις γραμμαΐς ή δρασις καί ή συμβολή τοΰ 
έλληνικοϋ στόλου κατά τό δεύτερον έτος τής έπαναστάσεως, τό όποιον συνοδεύ
εται ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ στόλου τών τριών νήσων έπί τών θαλασσών, τήν 
άναπτέρωσιν έτι περαιτέρο) τοΰ ήθικοΰ τών Ελλήνων πολεμιστών, τάς έπιτυ- 
χίας τής Χίου καί Τενέδου, τήν πτώσιν τοΰ Ναυπλίου καί τήν ολοσχερή απο
τυχίαν τής έκστρατείας τοΰ Δράμαλη τοΰ οποίου ή στρατιά άπεδεκατίσθη. 
Προσέτι μεσοΰντος τούτου τοΰ έτους παρεδόθησαν διά συνθήκης οί Τοΰρκοι 
τών ’Αθηνών.

Ένταΰθα θά ήθέλαμε νά άναφερθώμεν είς τήν συμπεριφοράν τών Ελλή
νων έναντι τών πολεμί(ϋν Τούρκων, οί όποιοι οσάκις εϋρισκον τήν ευκαιρίαν 
προέβαινον είς φρικτόν έξανδραποδισμόν τών άμάχων Ελλήνων, ώς τοΰτο 
συνέβη είς Χΐον.
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Άντιθέτως, καθ’ ά αναφέρει ό Α. Μιαούλης, οτε κατά μήνα Ιούνιον τοϋ 
έτους τούτου, οί Τούρκοι τών ’Αθηνών παρεδόθησαν διά συνθήκης, δσοι έξ αύ
τών έξέφρασαν τήν έπιθυμίαν νά αναχωρήσουν διά τήν πατρίδα των, ή Ελλάς 
τούς μετέφερεν ίδίαις αύτής οαπάναις97.

Τοΰτο συνέβη καί κατά τήν παράδοσιν τού Ναυπλίου, οπότε ό Ύδραϊκός 
στόλος ύπό τόν Μιαούλην, άφοϋ Ισωσε τήν ζωήν πολλών Τούρκων ριφθέντων 
είς τήν θάλασσαν έκ φόβου, τούς μετέφερε σώους είς Έφεσσον98!! Το αύτό 
δέ έλαβε χώραν99 καί οτε κατά ’ Ιανουάριον τοΰ 1822 έκυριεύθη τό φρούριον 
τής Κορίνθου ύπό τών Ελλήνων οπότε οί Τοΰρκοι έπιβιβασθέντες έλληνικών 
πλοίων μετεφέρθησαν είς τά τουρκικά παράλια.

ΤΙ συμπεριφορά αύτη άποτελεΐ πράγματι έπισφράγισιν τής έλληνικής με
γαλοψυχίας, ή οποία δέν ύπέστη ούδεμίαν άλλοίωσιν είς τήν μακραίο)να πε
ρίοδον τής δουλείας.

10. Τέλος, περατοϋντες τήν κατά τό ετος τοΰτο οράσιν τών τριών νήσων, 
δέον νά είπωμεν οτι αύται άπετέλεσαν καί τούς φρουρούς τής πιστής έφαρμο- 
γής τών αποφάσεων τής έλληνικής Διοικήσεως, οσάκις αύται δέν έφηρμόζοντο 
ύπό τών τμημάτων τοΰ άγωνιζομένου ’Έθνους .

Ούτως, έξ αφορμής τής άρνήσεως τής νήσου Νάξου νά καταβάλη τον ύπέρ 
τής Έλληνικής Διοικήσεως καθο.ρισθέντα φόρον, οί πρόκριτοι τής 'Τδρας καί 
τών Σπετσών, απευθυνόμενοι δι’ έπιστολής των πρός τούς συναδέλφους τής 
Νάξου εγραφον: «Ήμεΐς αί τρεις νήσοι, Τ δρα , Σπέτσαις καί Ψαρά, αί όποΐαι 
άκαταπαύστως έπαγρυπνοΰσαι μέ τήν θαλάσσιον δύναμιν μας κατά τού τυραν
νικού στόλου έκαταδαπανήσαμεν άπασαν τήν ήμετέραν περιουσίαν ύπέρ τής 
κοινής έλευθερίας, δίδομεν πάσαν δύναμιν είς αύτούς είς τό νά συναθροίσωσι 
τάς συνεισφοράς καί δέκατα, διά νά μάς π,ροφθάσωσι χρήματα πρός οιατήρη- 
σιν τών ήμετέρων στόλων έναντίον τού έχθροΰ. Καί άν κατά δυστυχίαν εύρε- 
θώσι άτομά τινα έναντιούμενα είς τό κοινόν συμφέρον καί είς τόν ύπέρ πίστεως 
πόλεμον, θέλομεν τούς προφθάσει μ’ όσα πλοΐα ήθελον μάς ζητήσει προς ποινήν 
τών τοιούτων»100.

’ Ιδού λοιπόν οτι αί τρεις νήσοι καί 6 στόλος των έπιζητούν τήν περιφρού- 
ρησιν τών αποφάσεων τής έλληνικής Διοικήσεως, τοΰ κοινού συμφέροντος καί 
τής συνεισφοράς πάντων τών Ελλήνων είς τά βάρη τού άγώνος.

Κατωτέρω παραθέτομεν* δύο φο)τοτυπίες επιστολών άφορώσας τήν μέρι
μναν τών νήσων 'Τδρας καί Σπετσών, ύπέρ τοΰ άγώνος.

α) Επιστολή Προκρίτων Τ δρας πρός Προκρίτους Σπετσών ύπό ήμερο
μηνίαν 2 ’Απριλίου 1822. (αύτη εύρίσκεται είς τά άρχεΐα τής Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας, ύπ’ άριθ. 11132).

Διά τής έν λόγω έπιστολής τιον, οί Π ρόκριτοι τής νήσου Τ δρα ς καθιστούν 
γνωστόν προς τούς συναδέλφους το)ν τών Σπετσών, ότι έτοίμασαν μπουρλότα 
(πυρπολικά) διά νά άποπλεύσουν πρός Χίον καί οτι καταγίνονται είς τήν προ-
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παρασκευήν καί άλλων. Ζητοΰν δέ άπό τούς Προκρίτους Σπετσών, δπως καί 
•ούτοι ετοιμάσουν δσα καράβια ήμποροΰν περισσότερα, πρός βοήθειαν τών αδελ
φών χριστιανών τής Χίου.

β) Επιστολή τών Προκρίτοιν Σπετσών πρός τούς Πετ,ρόμπεην Μαυρο- 
μιχάλη καί Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ύπό ήμερομηνίαν 20 ’ Ιουλίου 1822. (έγ
γραφον Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας, ύπ’ άριθ. 11342) .

Δια τής επιστολής ταύτης οί Πρόκριτοι τών Σπετσών, άφοϋ άποκαλουν 
τούς παραλήπτας ώς άπογόνους τοΰ Λεωνίδα, τοΰ Μιλτιάδη καί τοΰ Θεμιστο
κλέους καί τούς καλοΰν νά πολεμήσουν μέ τήν άνδρείαν έκείνων, τούς γνωρί
ζουν συγχρόνως δτι προβαίνουν είς τάς αναγκαίας προετοιμασίας π,ρός άπό- 
κρουσιν τοΰ έχθροΰ, δστις άπέπλευσε πρός τάς Πάτρας. Περαιτέρω δηλοΰν 
οτι: « Ημεΐς σύμφωνοι μέ τούς συναδέλφους μας "Υδραίους καταγινόμεθα νά Ικ- 
πλεύσωμεν μέ τά πλοΐα μας πρός τά μέρη εκείνα μέ άπόφασιν νά πυρπολήσω- 
μεν θεία βοηθεία τόν έχθρόν...».

Π α ρ ά γρ α φ ο ς δ εκά τη  ένάτη

Τ ρ ίτ ο ν  ετο ς  το ΰ  αγώ νας (1 8 2 3 )

1. Κατά τάς άοχάς τοΰ μηνός "Οκτωβρίου 1823, ό Τουρκικός στόλος, συγ
κείμενος έξ 22 πολεμικών πλοίων καί περιπλέων είς τά παράλια τοΰ ’Ά θω  
«οί κάτοικοι τών παρακειμένων νήσων, Σκύρου, Σκοπέλου, Σκιάθου... μή βλέ- 
πουσαι Ελληνικά πλοΐα ν’ άντιπαραταχθώσιν κατά τοΰ έχθροΰ, άμφιβάλλουσαι 
περί τής άσφαλείας αύτών, έμελέτησαν τήν αποφυγήν τής ύπονοίας μέ τήν 
ταχεΐαν ύπόκλισιν...»101.

Τελικώς δμως ή υποταγή άπεφεύχθη άφ’ ένός μέν ενεκα τής προβληθεί- 
σης άντιστάσεως, άφ’ ετέρου δέ διότι έν τφ μεταξύ άνηγγέλθη είς τόν Τοΰρ- 
κον Ναύαρχον ή τα /εΐα άφιξις τοΰ έλληνικοϋ στόλου, οπότε ούτος άνεχώρησε. 
Πράγ ματι δέ άφιχθέντος εκεί τοΰ έλληνικοϋ στόλου ύπό τον Ναύαρχον Μιαού
λην καί ναυμαχήσαντος μεταξύ Εύβοιας - Σκιάθου - Τρικέρων ήναγκάσθη δ 
έχθρικός στόλος νά άπέλθη είς Τένεδον. Έπιστρέφων δέ δ στόλος ούτος καί 
συναντήσας είς τον Μαλιακόν κόλπον, μικρόν τουρκικόν στολίσκον, συνέλαβε 
4 έξ αύτών, εχοντα αιχμάλωτα 157 γυναικόπαιδα102 καί πλήρωμα 80 δθωμα- 
νούς, τά δέ πλοΐα ταΰτα ώδηγήθησαν είς "Γδραν103.

Τοΰτο σημαίνει δτι οί κάτοικοι τών νήσων τούτων άπέφυγον «τήν ταχεΐαν 
ύπόκλισιν», συνεπεία τής έκεΐ άφίξεως τοΰ στόλου καί δή εγκαίρως.
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Ελληνική», τήν 1.8.1821, ίδε είς Α. Δασκαλάκη, τόμ. Α, σελ. 141— 144.

32. Ίδε έκτενέστερον περί τούτων είς Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 290— 292.
33. Ιδε επίσης περί τούτων, Ε. Κυριακίδου, τόμ. Λ, σελ. 73
34. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον αύτής είς Σ. Τρικούπη, τόμ. Α, σελ. 69— 70.
35. ’Ίδε Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β, σελ. 107— 108.
36. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 290— 293.
37. 'Τπέρ τής άπόψεως δτι ούτος μετείχε τής Φιλικής τάσσονται οί: Ε. Κυρακί- 

δης, τόμ. Α, σελ. 53, ό Γ. Γερβίνος, τόμ. Α, σελ. 224, καί Κ. Ά?ιεξανδρής, 
σελ. 331. ’ΑντιΟέτως οί Δ. Κόκκινος, τόμ. Α, σελ. 90 καί Σ. Τρικουπης, τόμ. Α, 
σελ. 69— 70. υποστηρίξουν δτι ό Πατριάρχης δέν μετείχε τής Φιλικής 'Εταιρείας.

38. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 271.
39. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 225.
40. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 293.
41. ’Ίδε «’Απομνημονεύματα αγωνιστών τοϋ 21», τόμ. Ζ, σελ. 178.
42· Περί τοϋ θανάτου τοϋ Διάκου, ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 68.
43. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 263.
44. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 366.
45. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, «Αί ναυτικαί έπιχειρήσεις τοϋ ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος

1821— 1829, σελ. 16.
46. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 1, 25, 45.
47. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 349.
48. Κατά Κ. Ν:κόδημον, τόμ. Β, σελ. 529, ή διοίκησις τών πλοίων είς τάς έκστρα- 

τείας έναπέκειτο είς τούς ίδιοκτήτας των.
49. Έκτενέστερον περί τούτων ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 318— 319.
50. ’Ίδε τά τών ναυμαχιών τούτων, είς Α. Αιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 198— 214, ένθα

καί σχετ;καί άναφοραί τών πλοιάρχων καί κρίσεις ιστορικών συγγραφέων περί 
τούτων.

51. Πλείονα περί τούτου ΐδε τήν βιογραφίαν τοϋ άκαδημαϊκοΰ Σ. Μελά, ύπό τόν 
τίτλον ι  ό Ναύαρχος Μιαούλης.

52. ’Ίδε έπίσης περί τούτου, Γ. Κριεζή, σελ. 50— 55.
53. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α σελ. 41.
54. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω Προκηρύξεως είς Κ. Άλεξανδρή «Αί ναυ-

τικαί επιχειρήσεις τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος 1821— 1829, σελ. 186— 187.
55. Ί δ ε  Γ. Κριεζή, σελ. 55.
56. ’Ίδε Κ. II απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 86.

57. Ί δ ε  Γ. Γερβίνου, τόμ. Λ, σελ. 326— 327.
58. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 414.

59. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 21.12.1826 έπιστολής τοΰ Ζαΐμη πρός τήν έν
Ζακύνθφ τριμελή ’Επιτροπήν, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 582— 583.

60. ’Ίδε τήν άπό 3/15 Σεπτεμβρίου 1826 έπιστολήν ταύτην, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β , 
σελ. 428— 432.



61. ’Ίδε τήν έκ Βενετίας έπιστολήν τοΰ Νικολάου Βίδα πρός τόν είς Πάδοβαν εύρ> 
σκόμενον Διονύσιον Ρώμαν, ύπό ημερομηνίαν 13 Μαρτίου 1822, είς Δ. Ρώμα, 
τόμ. Α, σελ. 55— 56.

62. "Ιδε τό πλήρες κείμενον τής άνευ άποστολέως έπιστολής ταύτης, ύπό ημερο
μηνίαν 17.3.1822, πρός τόν Δ. Poma, εις Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 56— 63.

63. Κατά τόν Γ. Γερβίνον ,τόμ. Λ, σελ. 324, «Μόλις 5000 ύπολογίζονται οί σωθέντες, 
23.000 δέ οί σφαγέντες, 47.000 έπωλήθησαν ώς δοΰλοι κατά τήν άρίθμησιν τοΰ 
τελωνείου».

64. ’Ίδε έκτενή περιγραφή τών φρικαλεοτήτων είς βάρος τής Χίου, είς Κ. Μένδελ
σων, τόμ. Α, σελ. 347— 354.

65. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Λ, σελ. 328.
66 ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 354.
67. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 329.
68. Περί τών γενομένων προπαρασκευών τής εκστρατείας ταύτης, τής ναυτικής δυ- 

νάμεως έκάστης νήσου, τά ονόματα τών πλοιάρχων τών πολεμικών καί πυρπο
λικών πλοίων καί τάς σχετ.κάς έκθέσεις περί τών συμβάντων, ίδε Α. Λιγνοΰ, 
Τόμ. Β, σελ. σελ. 224— 239.

69. ’Ίδε περί τούτων καί, Ε. Κυριακίδου, τόμ. Λ, σελ. 87.
70. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 92— 93.
71. Ί δ ε  Κ. I I απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 85.
72. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 92, 94.
73. ’Ίδε Γ. Γεωργακοπούλου, σελ. 64— 65.
74. ’Ίδε τό ποίημα τοΰ Λ. Παράσχου, είς «Άνθολογ'α» Ναυτικών Κειμένων, 

σελ. 266.
75. ’Ίδε έκτενέστερον περί τούτων είς Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 253— 256.
76. Λεπτομερή καταγραφή τών γεγονότων τούτων ϊδε είς τό ήμερολόγιον τοΰ πλοίου 

«Θεμιστοκλής», ύπό ημερομηνίαν 17.9.1822, είς Δ. Poma, τόμ. Α, σελ. 125— 127.
77. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τοΰ Πασσά είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ , σελ. 225— 226.
78. Σ .τ .Σ . ύπονοεΐ τόν Τουρκικόν.
79. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ Τούρκου Πασσά, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 226.
80. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 390.
81. ’Ίδε έκτενέστερον περί τούτων καί Ε. Κυριακίδου, τόμ. Λ, σελ. 94.
82. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 361— 363.
83. ’Ίδε τό κείμενον τής έπιστολής ταύτης, είς «Συλλογή» I. Κολοκοτρώνη, σελ. 69.

84. ’Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγοο έπιστολής, είς «Συλλογή» I .  Κολοκοτρώνη,
σελ. 71, σημ. α.

85. ’Ίδε τόν έπιβληθέντα τοΰτον έρανον είς «Συλλογή» I. Κολοκοτρώνη, σελ. 91.

86. Περί τών πωληΟέντων αργυρών σκευών τών Μοναστηρίων τής "Τδρας, ϊδε Ά ρ -  
χεϊον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 105—-107.

87. ’Ίδε τήν άπό μηνός ’ Οκτωβρίου 1822 έπιστολήν ταύτην είς «Συλλογή» I. Κο
λοκοτρώνη, σελ. 91.

88. ’Ίδε τό .πλήρες κείμενον ταύτης είς «Συλλογή» I. Κολοκοτρώνη, σελ. 92.

89. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, είς «Συλ?>.ογή», I. Κολοκοτρώνη,
σελ. 93.

90. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 240 καί αύτόθι σελ. 238— 240 έκτενέστερον περί 
τούτων.
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91. ’Ίδε «Ειδήσεις έξ "Τδρας», ύπό ήμερομηνίαν 20 Νοεμβρίου 1822, είς Δ. Ρώμα, 
τόμ. Α, σελ. 142— 143.

92. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 391.
93. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 395.
94. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 398.
95. Πλείονα περί τής δράσεως τοϋ έλληνικοϋ στόλου κατά τήν πρώτην πολιορκίαν 

τοϋ Μεσολογγίου, ΐδε έκτενώς εις Α. Λιγνοϋ, τόμ. Β, σελ. 266— 270.
96. ’Ίδε Δ, Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 262.
97. ’Ίδε  Α. Μιαούλη, σελ. 29.
98. ’Ίδε Α. Μιαούλη, σελ. 35— 36.
99. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 215.

* Σ .τ .Σ . Κατά τήν έκτύπωσιν τής μελέτης δέν έτέΌησαν αί φωτοτυπύαι τών έπ;- 
οτολών διά λόγους τεχνικούς.

100. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, ύπό ήμερομηνίαν 22.8.1822, εις 
’Αρχεία Έλληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, σελ. 554.

101. ’Ίδε X . Περραιβοϋ, τόμ. Β, σελ. 23.
102. ’Ίδε «’ Απομνημονεύματα αγο)νιστών τοϋ 21», τόμ. Β , σελ. 155.
103. Ί δ ε  X. Περρα βοΰ, τόμ. Β, σελ. 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Η ΠΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

Π α ρά γρ α φ ο ς ε ικοσ τή

Ή  μεγαλειώδης πτώσις τών Ψαρών

1. Κατ’ αρχήν δέον νά ειπωμεν δτι τά ηρωικά Ψαρά συνεπεία τής άτρο- 
μήτου δράσειος τών θρυλικών των πυρπολικών κατέστησαν ή προφυλακή τοΰ 
κατά θάλασσαν άγώνος εναντίον τοΰ τουρκικοΰ στόλου. "Ως δέ έκ τών προ- 
ηγηθέντων προκύπτει δ στόλος τών Ψαρών άπετέλει τόν φόβον καί τόν τρό
μον τών Τούρκων οί δποΐοι «είς τό άκουσμα Ψαριανό ν’ τό καράβι νά κλείνων- 
ται είς τά στενά πανικόβλητα αί ναυαρχίδες καί τά δίκροτα»1.

Συνεπώς, ήτο φυσικόν οί Τοΰρκοι νά αίσθάνωνται φοβερόν μίσος διά τά 
Ψαρά, τά όποια όρθοΰντο έναντίον τών πολεμικών των σχεδίο)ν.

2. Κρίνομεν λοιπόν σκόπιμον καί διά τήν συμβολήν τών Ψαρών είς τήν 
ύπόθεσιν τοΰ άγώνος καί διά τό ήρωϊκόν μεγαλεΐον τής καταστροφής2 το)ν, 
νά άσχοληθώμεν μέ τό θλιβερόν τοΰτο θέμα, τό όποιον δμως θά αναρρίπιση τήν 
μνήμην μας καί θά μάς ένθυμίση δτι ή έλευθερία μας είναι θεμελιωμένη έπάνω 
είς τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά ιερά.

3. Τά Ψαρά λόγφ τής γεωγραφικής των θέσειος εύρίσκοντο είς κατάστα- 
σιν άπομονώσεως σχεδόν έκ τοΰ ύπολοίπου κορμοΰ τοΰ άγωνιζομένου ’Έθνους. 
Τά μηνύματα περί τών προθέσεων τοΰ έχθροΰ νά έπιτεθή κατά τών Ψαρών 
συρρέουν καί οί Ψαριανοί, οί όποιοι τοσαύτας υπηρεσίας καί θυσίας είχον προσ
φέρει είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άγώνος τοΰ ’Έθνους, ήδη άπό τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 
1824 απευθύνονται έπανειλημμένως πρός τήν Κυβέρνησιν αίτοΰντες βοήθειαν, 
πλήν δμως ή Κυβέρνησις δέν ήδυνήθη συνεπεία οικονομικών δυσχερειών νά 
παράσχη ταύτην, άν καί κατά τον Κ. Μένδελσων, «ώχύρωσε τήν ύπνηλήν αύ
τής απάθειαν δπισθεν τής προφάσεως δτι τά χρήματα τών ελληνικών δανείων 
δέν ήδύναντο νά χρησιμοποιηθώσι»3. Αί άόελφαί νήσοι, 'Ύδ,ρα καί Σπέτσαι, 
διεξάγουσαι έξ αρχής τοΰ άγώνος τάς έκστρατείας των κατά τοΰ έχθροΰ ίδίαις 
οαπάναις, έτέλουν είς άκραν οικονομικήν δυσπραγίαν. Ή  τότε Κυβέρνησις «πε
ρί άλλα κατατριβομένη»4 δέν έστάθη είς τό ύψος τών περιστάσεων καί δέν 
κατενόησε τόν μέγαν κίνδυνον τόν όποιον διέτρεχον τά Ψαρά καί συνεπώς ή
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ναυτική δύναμις τής Ελλάδος. "Ο Α. Λιγνός επιρρίπτει5 τήν ευθύνην τής 
καταστροφής είς τήν Κυβέρνησιν τοΰ Π . Μαυρομιχάλη καί τόν Θ. Νέγρη, διό
τι δέν έμερήμνησαν διά τήν έγκαιρον άνάληψιν τοΰ δανείου άπό τήν Α γγλία, 
ό δέ Κ. Νικόδημος γράφει, «... ή Διοίκησις τήν φιλαρχίαν έπί κεφαλής της 
έχουσα άφίνει τά Ψαρά αβοήθητα καί αύτά καταστρέφονται ύπό τοΰ έχθροΰ»6, 
δεδομένου δτι «διετήρει τον ελληνικόν στόλον είς άκινησίαν»7.

Αύτη ήτο έν γενικαΐς γραμμαΐς ή στάσις τής Έλληνικής Ινυβερνήσειυς, 
μολονότι ήδη άπό μηνών δι’ επιστολών της ή Βουλή τών Ψαρών έ'κρουε τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου.

Πράγματι, πληροφορηθεΐσα ή Βουλή τών Ψαρών δτι ό έν Ινωνσταντι- 
νουπόλει τουρκικός στόλος έξέπλευσεν είς Ελλήσποντον μέ σχέδιον νά έπιτεθή 
κατά τής Σάμου καί τών άλλων νήσων, άπηυθύνετο πρός τήν Προσωρινήν Δι- 
οίκησιν, γράφουσα «... ό έχθρός σκοπεύει νά καθυποτάξη τήν Σάμον, καί βέ
βαια θέλει επιτύχει τόν σκοπόν του άν ό ελληνικός στόλος δέν έκπλεύση... 
"Οσον άπό μέρος μας έτοιμάσαμεν τά πλοΐα μας καί τά ηφαίστειά μας καί 
είοοποιήσαμεν καί τούς άδελφούς ύδροσπετσιώτας νά έτοιμασθοΰν δσον τάχος 
καί εί'μεθα έτοιμοι νά έκπλεύσωμεν κατά τοΰ έχθροΰ, άμα δπου έλθουν τά 
πλοΐά το>ν...»8.

Έπί τής άναφοράς δέ ταύτης τών Ψαρών ήσχολήθη9 καί τό Βουλευτικόν 
Σώμα περί τοΰ πρακτέου, καί επεμψεν ταυτοχρόνως άπάντησιν1'0 είς τά Ψαρά, 
δι5 ής έξήρε τόν πατριοηισμόν τών Ψαριανών11, οί όποιοι δμως καί αύθις διά 
νεωτέρων προειδοποιήσεών των έπισημαίνουν τόν κίνδυνον ον διατρέχουν ή 
Ε λλάς12 καί τά Ψαρά13.

Δυστυχώς δμως δέν κατέστη δυνατή ή παροχή βοήθειας είς τά μικροσκο- 
πικά Ψαρά, γεγονός τό όποιον έμελλε νά συντελέση είς τον ολοκληρωτικόν 
άφανισμόν των, δ όποιας δμο)ς, συνεπεία τής μεγαλειώδους άντιστάσεως καί 
ψυχικής άνατάσεως τών Ψαριανών, έπέπρωτο νά φέρη ταΰτα είς τδ προσκή- 
νιον τής Ιστορίας. Έπί τοΰ προκειμένου δέ ύποστηρίζεται ή άποψις καί δή 
«άνενόοιάστως», δτι «έάν παρήσαν είς Ψαρά καί τών άλλων δύο νήσων αί 
ναυτικαί δυνάμεις, έξάπαντος τά σχέδια τοΰ έχθροΰ έματαιοΰντο, ώς έματαιώ- 
θησαν πολλάκις κατά τε τήν Σάμον καί άλλαχοΰ»14.

Ή  ελλειψις λοιπόν πάσης προνοίας15 τής Κυβερνήσεως διά τήν ύπεράσπι- 
σιν τών Ψαρών είναι εκείνη ή όποία παντός άλλου συνετέλεσεν είς τήν πτώ- 
οιν των. Θά ήδυνάμεθα λοιπόν, συμφώνως πρός τά άνωτέρω, νά είπωμεν δτι, 
έν προκειμένψ, ισχύει ώς πρός τήν Κυβέρνησιν τό «τών οικιών ήμών έμπι- 
πραμένων ήμεΐς άδωμεν».

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ή πτώσις τοΰ «μεγάλου προμαχώνος τής 
έπαναστάσεως»16 ήτο άφευκτος, τής νήσου εύρεθείσης ένώπιον τοΰ τεραστίου 
έχθρικοΰ στόλου συγκειμένου κατά Μένδελσων17 έκ 235 πλοίων καί κατά Σπα
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νόν18 έξ 130 ή 200, φέροντας δέ 2800019 στράτευμα ή κατά τόν Α. Μιαού
λη20 12000.

4. Ό  πληθυσμός τών Ψαρών κατά τόν χρόνον τής έπιθέσεως άνήρχετο21 
είς 6050 ψαριανούς καί μετά τών προσφύγων τών άλλων νήσων, είχον συνολι
κώς 15000 κατοίκους22, ύπερασπιζόμενα δέ έκ 3000 «άξιομάχων άνδρών»23, 
ή έκ 250024.

Τούτου δντος τοΰ συσχετισμοΰ τών δυνάμεων αί όποΐαι εμελλον νά συγ- 
κρουσθοΰν καί συνεπικου,ρούσης τής παντελοΰς έλλείψεως προνοίας25, 26 έκ μέ
ρους τής Έλληνικής Κυβερνήσεως διά τήν τύχην τής «Μικράς Μάλτας»27, ή 
οποία κατά τόν χρόνον τής έπιθέσεως διέθετε 28 έννέα πυρπολικά έπηνδρωμέ- 
να έκ 250 ναυτών.

5. Οΰτω λοιπόν ειχον τά πράγματα είς τήν μικράν νήσον τών Ψαρών οτε 
ό ύπό τόν Χοσρέφ τουρκικός στόλος ένεφανίσθη, περί τήν 20 ’ Ιουνίου 1824 
πρό τής νήσου, μέ τήν έντολήν «νά προσαγάγη νέον χάρτην, είς τόν δποΐον νά 
μήν υπάρχουν τά Ψαρά»29,30, δηλαδή νά προβή είς τόν πλήρη άφανισμόν καί 
καταστροφήν τής νήσου.

Ό  Χοσρέφ πριν ή άρχίση τήν έφαρμογήν τοΰ σχεδίου του, υποβάλλει 
δελεαστικάς προτάσεις παραδόσεως τής νήσου, αί όποΐαι δμως αποκρούονται 
κατηγορηματικά άπό τούς Ψαριανούς.

6. Ή  άρνησις τής παραδόσεως31 τών ήρωϊκών Ψαριανών, βεβαίας οΰσης 
τής καταστροφής των, ανασύρει έκ τής Ιστορίας άναλόγους πράξεις τών προ
γόνων ήμών. Οί Ψαριανοί είχον άποφασίσει νά άποθάνουν ύπερασπιζόμενοι 
τήν τιμήν τής Ελλάδος. Ό  άνισος αγών ήρξατο καί τά Ψαρά προβάλλουν 
άντίστασιν ένθυμίζουσαν νέον Ζάλογγον. Αί ήρω'ίδες Ψαριαναί μετά τών τέι 
κνων είς τάς άγκάλας των έρρίπτοντο είς τήν θάλασσαν διά νά άποφύγουν 
τήν αιχμαλωσίαν. Είς τό τελευταΐον οχυρόν τής άντιστάσεως, τό Παλαιόκα- 
στρον, ό υιός τοΰ προέδρου τής Βουλής τών Ψαρών ’Αντώνιος Βρατσάνος22, 
εθεσε πΰρ «κατά τά π,ροαποφασισθέντα πρός τήν πυριτιδαποθήκην... δ βράχος 
διερράγη, σάρκες άμορφοι έξεσφενδονίσθησαν είς τόν αέρα μαζί μέ τόν μαΰ- 
ρον καπνόν, τόν καπνόν τοΰ λιβανωτού τής θυσίας»33. Ή  αύτοανατίναξις αυτη 
συμπαρασύρει ύπερασπιστάς, γυναίκας καί παίδας, οί δποΐοι θάπτονται ύπό τά 
ερείπια καί συγχρόνως θάπτονται 2000 περίπου εισβολείς στρατιώτες34.

Τά Ψαρά έμφανίζουν εικόνα κολάσεως. Τά πτώματα τών γυναικών αί 
όποΐαι έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν διά νά άποφύγουν τά δεινά τής αιχμαλω
σίας έξεβράσθησαν85 είς τάς νήσους Χίον, Τήνον, Μύκονον, ’Άνδρον καί Νά
ξον καί ή άκμάζουσα Ψαριανή νεολαία «εκειτο έν τάφψ»36. Είς τάς έκ Ζακύν
θου πληροφορίας37 περί τής καταστροφής τών Ψαρών άνεφέρετο δτι «οί άν- 
δρες έσκότωναν τά γυναικόπαιδα, διά νά είναι έλεύθεροι είς τήν μάχην, καί 
διά νά μή σκλαβόνωνται άπό τούς τυράννους' καί πολλαί γυναίκες έρρίπτοντο 
είς τήν θάλασσαν μόναι των, διά νά μήν αίχμαλωτισθοΰν», καί τοιοΰτον ήτο
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τό μεγαλεΐον τών γυναικών τούτων, ώστε «οτε ώρμησαν οί Τοΰρκοι είς τήν 
πυριταποθήκην εύρον αύτήν περικυκλωμένην άπό παιδία καί γυναίκας, αίτι- 
νες δακρυρροοΰσαι έφώναζον δτι προτιμώσι νά καοΰν παρά νά πέσωσιν είς 
χεΐρας τών Τούρκων...»38. Ούτω πως τά ήρωϊκά Ψαρά παρέδωσαν39 τήν ψυ
χήν των είς τόν βο^μόν τής εθελοθυσίας ύπέρ τοΰ Έθνους40.

’ Ιδού πώς άφηγεΐται τήν καταστροφήν τών Ψαρών δ Ναύαρχος Στάτφορδ 
Κάνιγγ, δ δδοΐας έπεσκέφθη αύτά μετά τήν καταστροφήν: «... νεκρική σιγή 
έτνός καί έκτός’ ούδεμία φωνή, ούδείς κρότος βήματος, ούδείς κάτοικος... είς 
τόπον τινά πλησίον τής παραλίας κατελήφθημεν ύπδ φρικτοΰ θεάματος, τοΰ 
σωροΰ δηλονότι τών οστών τών πολλών εκείνων, οίτινες είχον προτιμήσει θά
νατον εκούσιον άντί τής αιχμαλωσίας... Μητέρες έν φρίκη καί άπογνώσει είχον 
σφάξει τά τέκνα αύτών έπί τής δειράδος, ρίπτουσαι ύστερον έαυτάς έπί τά σώ
ματα έκείνων, άφοΰ ταΰτα εύρον αναπαυτικήν θέσιν ένταΰθα...»41.

Έ κ τοΰ στόλου τών Ψαρών διεσώθησαν 16 πλοΐα καί 17 γολέτται, τά 
δποΐα διαφυγόντα τόν κλοιόν τοΰ έχθροΰ κατηυθύνθησαν είς Ύδραν 42, οί δέ 
έναπομείναντες Ψαριανοί εύρον στοργικόν άσυλον43 έκεΐ καί είς τήν «γνησίαν 
των άδελφήν»44, τάς Σπέτσας, ώς άπεκάλουν οί Σπετσιώται τήν νήσον τών 
Ψαρών.

7. Καθ’ ήν στιγμήν τά ήρωϊκά Ψαρά άνθίσταντο έρρωμένος καί πληρο- 
φορηθέντες οί Υδραίοι τήν 23 Ιουνίου δτι ή άντίστασις τούτων συνεχίζεται καί 
δτι τό ήμισυ τοΰ έχθρικοΰ στόλου μετέβη είς Σμύρνην διά ανεφοδιασμόν άνε- 
χώρησαν45 μέ 20 καράβια, ύπό τδν ναύαρχον Άνδρέαν Μιαούλην πρός ένίσχυ- 
σιν τών άπεγνο)σμένως άνθισταμένιον Ψαριανών. ΙΙ,ροηγουμένως δέ οί Υδραίοι 
αναστέλλουν τδν άπόπλουν πάντων τών πολεμικών των πλοίων καί καλοΰν4 6 
τόν στόλον των νά έπανακάμψη είς τήν νήσον προκειμένου νά προετοιμασθή 
κατά τοΰ πολιορκοΰντος τά Ψαρά έχθρικοΰ στόλου, γνωρίζοντες άμα είς τούς 
έπικεφαλής τοΰ στόλου τιυν τήν κατάληψιν τών Ψαρών έπισυμβάσαν κατά τήν 
24 - 6 - 1824. Ή  είοησις περί τής καταστροφής καί τής άντιστάσεως τών αδελ
φών Ψαριανών «έκέντρισε τάς έθνικάς χορδάς τών Ύδροσπετσιωτών, οί όποιοι 
διά τοΰ ήνωμένου στόλου των κατέπλευσαν είς τά Ψαρά καί έπιχειρήσαντες 
έπιτυχή άπόβασιν κατετρόπωσαν τόν έκεΐ εύρισκόμενον Αλβανικόν στρα
τόν»47. 4δ.

Μία δράξ ανθρώπων άνθίστατο διά τοΰ μεγαλείου τής ψυχής της είς τδν 
έχθρικόν κολοσσόν καί μία άλλη δράξ μέ τό αύτό μεγαλεΐον ψυχικής άνατά- 
σεως εσπευδε πρδς βοήθειάν της.

Ή  ένέργεια αύτη τοΰ Έλληνικοΰ στόλου ύπεδήλου δτι, τό φρόνημα τών 
Ελλήνων, παρά τήν έξ άσυγγνώστου άμελείας τής έλληνικής Κυβερνήσεως 
έπισυμβάσαν τραγωδίαν τών Ψαρών, παρέμεινεν ύψηλόν καί άλώβητον, γεγονός 
δπερ άνεγνώ.ριζε καί σχετική τουρκική Έκθεσις, συμφώνως πρός τήν οποίαν, 
ή καταστροφή τών Ψαρών «δέν παρήγαγε τήν προσδοκωμένην έπί τών έπανα-



•στατών ηθικήν έντύπωσιν»49. Το φοβερόν μένος τών Τούρκων κατά τών Ψα
ρών και ή πύρρειος νίκη τήν οποίαν αύτοι κατήγαγον έπί τής μικρας νησίοος 
καί τής οποίας τά αποτελέσματα ήσθάνοντο βαρέως, τούς ώδήγησεν είς τό νά 
απαγορεύσουν είς τήν Κωνσταντινούπολή, έστω καί τήν προφοράν τοΰ όνό- 
ματος τής νήσου. Ούτως έξ άνωνύμου έπιστολής έκ Κωνσταντινουπόλεως, γρα- 
φεΐσα μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών, έγράφετο μεταξύ άλλων: «προστα- 
γάς σφοδράς καί τεπτίλια γυρίζουσιν, οι Ρο)μαΐοι έδώ νά μή όμιλώσι τίποτε 
περί τών Ψ’αρών»50.

Ένόμιζεν ό τύραννος ότι κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά ήδύνατο νό φιμώση τό 
στόμα τής Ιστορίας καί νά άπαλείψη άπό τάς λαμπροτέρας της δέλτους τά 
Ψαρά! Τοΰτο όμως δέν ήτο σύμφιονον πρός τάς πυρωμένας ψυχάς τών Έλ- 
Λήνων.

Μετά τήν καταστροφήν τής αδελφής νήσου τών Ψαρών, διά τήν οποίαν 
οί εχθροί κατέβαλον βαρύτατον τίμημα είς πολεμικόν ύλικόν καί αίμα, οί Σπε- 
τσιώται έπιζητοΰντες έκδίκησιν, εγραφον πρός τούς έπικεφαλής τοΰ στόλου 
των: «... δέν αφήσατε τόν εχθρόν νά γελάση πολύν καιρόν, άφοΰ τοΰ έκόστισεν 
ή άπόκτησίς της τόσους κόπους, έξοδα καί τόσα στρατεύματα... Ένωθήτε σφι- 
κτά όλοι όμοΰ, καί πάλιν όλοι ύμεΐς μέ τούς συναδέλφους μας Υδραίους, Ψα
ριανούς καί μεγαλοψύχως τρέξατε νά κατατροπώσητε τόν έχθρόν όπου καί άν 
εύρίσκεται... όπου είναι μαζύ θεός καί "Ελληνες, τί δέν κατορθώνεται; Έάν 
έναντίον τών συμβουλών μας καί τής κοινής θελήσεως έπιστρέψητε πο'ιν ή τε- 
λειώση τό εργον, πιστεύσατε ότι θέλει γενήτε οί πρώτοι μαντατοφόροι τής κα
ταστροφής τής Πατρίδος καί τής παντοτεινής σκλαβίας τής Ελλάδος»51.

’Αμέσως δέ, τήν έπομένην τής καταστροφής ήμέ,ραν, οί Σπετσιώται άπηυ- 
Ούνοντο είς τό Εκτελεστικόν Σώμα ζητοΰντες τήν άμεσον αποστολήν βοήθειας 
είς ένίσχυσίν τών Ψαρών52.

’Αλλά καί οί πρόκριτοι τής "Γδρας αισθάνονται βαθύτατα τό πλήγμα έκ 
τής καταστροφής τών Ψαρών καί τήν μείωσή τής έθνικής ύπερηφανείας. Τήν 
μεθεπομένην διατυπώνουν δριμύ κατηγορώ κατά τής αδιαφορίας τής Κυβερνή
σεως καί απευθυνόμενοι πρός αυτήν ζητοΰν τά οικονομικά μέσα νά έπιτεθοΰν 
κατά τών Τούρκων καί νά έκοικηθοΰν τά παθήματα τής αδελφής των νήσου 
τών Ψαρών.

Δι’ έγγράφου των πρός τό Βουλευτικόν Σώμα διεκήρυσσον, μεταξύ άλ
λων: «... Ήμεΐς έξαντλήσαντες τό χρηματικόν μας, έρανίσαμεν τώρα έσχάτως 
άπό τούς συμπολίτας μας πάσης τάξεως διά νά κινήσωμεν τά πλοΐα μας... 
Άφοΰ οίκονομιθώσιν αί φαμελίαι τών Ψαριανών, καί χορηγηθή είς ήμας ή 
είρημένη βοήθεια, κινείται ευθύς όλη ή έθνική ναυτική δύναμίς μας, καί τότε 
Θεοΰ εύδοκοΰντος ,έλπίζομεν όχι μόνον νά διασώσωμεν τό ’Έθνος, άλλά καί 
θριάμβους ν’ άπολαύσωμεν κατά τοΰ έχθροΰ...»53.

Έ κ τοΰ έγγράφου τούτου τών προκρίτων τής "Γδρας αποπνέει τό αίσθη
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μα της αυτοθυσίας καί τοΰ ήρο)ϊσμοΰ τών νήσων. Τα νέφη τών καπνών, αί οί- 
μα)γαί καί ό θάνατος πλανώνται είσέτι είς τά Ψαρά, άλλά τά μετερίζια της. 
Έλευθερίας τοΰ Γένους χαλυβδώνονται περισσότερον. Τά άπαιτούμενα οικονο
μικά μέσα άντλοΰνται δι’ εράνου «άπό τούς συμπολίτας πάσης τάξεως».

Ά λλά ή σκέψις καί ή φροντίς τών Υδραίων δέν έκδηλώνονται μόνον έπί 
τοΰ πολεμικοΰ πεδίου’ στρέφεται καί πρός τάς «φαμελίας» τών ξεκληρισθέντων 
αδελφών Ψαριανών. Δι’ έγγράφου τοιν πρός τήν Κυβέρνησιν ζητοΰν επιμόνως 
νά παρασχεθή είς τούς έκεΐ κατευθυνομένους Ψαριανούς πάσα βοήθεια, γρά
φοντες: «’Έρχονται αύτοΰ οί δυστυχείς διασο)θέντες Ψαριανοί... Διά τόν Θεόν! 
άς μήν άδιαφορήση καί τώρα τό ’Έθνος καί ή Πελοπόννησος, άλλ’ άς δοθη 
οίκονομία είς τάς φαμελίας των... Βέβαια ή καταστροφή τών Ψαρών είναι τό 
ύστερνον μάθημα, τό όποιον ή θεία πρόνοια δίδει είς ήμάς τούς γραικούς προ 
τοΰ νά μάς εγκαταλείψη»54.

Έπί τών εγγράφων τούτων άπαντώσα ή Κυβέ,ρνησις διά τοΰ Βουλευτι
κού55 καί τοΰ Έκτελεστικοΰ Σώματος, άναγνωρίζει τήν άνάγκην τοΰ απόπλου 
τοΰ στόλου ,συνιστά έξοικονόμησιν τών χρηματικών μέσων καί διαβεβαιοΐ δτι 
«τά εμπόδια διά τήν παράδοσιν τών χρημάτων τοΰ δανείου τοΰ Λονδίνου ήρ
θησαν»56.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς ε ικοσ τή  πρώτη

Ή  προκληθεΐσα αΐσθησις έκ της καταστροφής τών Ψαρών 
και ή σημασία αύτής διά τόν αγώνα και τήν Ελλάδα

1. Τά Ψαρά λόγφ τής μεγίστης συμβολής των είς τόν κατά Θάλασσαν 
άγώνα εναντίον τών Τούρκο)ν άπετέλουν τό καύχημα καί τήν ελπίδα τοΰ άγω- 
νιζομένου ’Έθνους, τό όποιον παρηκολούθει μετά μεγάλης ψυχικής καί έθνικής 
ύπερηφανείας τά κατά τοΰ έχθροΰ κατορθώματα τοΰ Ψα,ριανοΰ στόλου καί ήσθά- 
νετο ασφαλές στήριγμα έπ’ αύτοΰ διά τήν πραγμάτωσιν τοΰ σκοποΰ του.

"Ητο λοιπόν φυσικόν ή είδησις τής καταστροφής τών Ψαρών νά συγκλο- 
νίση τό Πανελλήνιον. Τά θλιβερά μηνύματα καί ή κορυφουμένη άγωνία ολο
κλήρου τοΰ Γένους συνέρρεον πανταχόθεν.

2. Τό Βουλευτικόν Σώμα άπευθυνόμενον είς τούς άπανταχοΰ έν διασπο,ρα. 
εύρισκομένους Ψαριανούς, εγραφε δτι, «ή δυστυχία τών Ψαρών δέν είναι μό
νον δυστυχία τούτων, άλλά γενική δλου τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους»57.

Ανώνυμος έπιστολή58 έκ Κωνσταντινουπόλεως, έκφράζουσα τά αισθήμα
τα θλίψεως καί δδύνης τών ομογενών ελεγε, «άπελπισμένοι δλοι έθρηνολογού- 
σαμεν τήν Γραικίαν καί τό Γένος μας».
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3. CII Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, απευθυνόμενη προς τούς ναυ
άρχους59, ναύτας καί τούς κατοίκους τών τριών νήσων, εγραφε, μεταξύ άλλων, 
είς τό ύπ’ άριθ. 1 1 0 2 /2 -8 -  1824 έγγραφον αύτής: «... 'Όσον οέ περί τών 
Ψαρών, ό ίδιος —  υπονοεί ό έχθρός —  έντράπη νά κηρυχθή νικητής, καί κε- 
φαλικήν ποινήν έπρόσταξεν είς εκείνους, οσοι μόνον προφέρουσι τό όνομα τής 
νήσου, δτι ή μέν νήσος εκείνη άποκατέστη μνημόσυνον αιώνιον τών άθανάτων 
όλίγων στρατιωτών μας, δποΰ έκεϊ εύρέθησαν ,καί άδης παμφάγος πολλών, 
πολλών χιλιάδιον επίλεκτων στρατιωτών τοΰ δθωμανικοΰ "Εθνους. . . Τό δε 
παράλιόν της θέλει μαρτυρεί αιωνίως τόν θρίαμβον καί τήν λαμπράν νίκην 
σας, είς τό δποΐον έβυθίσατε τόν μιαρόν στόλον του καί τοΰ έκόψατε τήν μίαν 
πτέρυγα τής ναυτικής του δυνάμειυς...»60.

4. ’Επ’ ευκαιρία τής διαθήκης ήν κατέλιπεν ό Βαρβάκης61 ύπέ.ρ τών 
δυστυχησάντων συμπολιτών του, δ Α. Ζα'ΐμης έγραφε προς τήν Ζακυνθινή 
Επιτροπήν: «Πρό καιροΰ μ’ έπαρακάλεσαν οί Κύριοι Ψαριανοί νά σάς γρά
ψω περί τών δέκα χιλιάδων ταλλήρων, τά δποία δ μακαρίτης Βαρβάκης άφη
σε... νά σταλούν πρός αύτούς, διά νά μεταχειρισθοΰν πρός θεραπείαν τών κοι
νών καί μερικών τής Κοινότητάς των αναγκών... "Οτι οί πατριώται οΰτοι Κύ
ριοι, έδειξαν μεγάλην προθυμίαν έκ πρώτης ένάρξεως τοΰ ίεροΰ τών Ελλήνων 
άγώνος καί έδούλευσαν έπωφελώς τήν Πατρίδα, είναι παρά πάντων δμολογού- 
μενον' ώσαύτως είναι άναντίρρητον, δτι καί μετά τήν καταστροφήν τής νήσου 
των δέν έδειξαν δλιγωτέραν προθυμίαν, άλλ’ έφιλοτιμήθησαν νά φανοΰν, καί 
δυστυχοΰντες, έπωφελεΐς πρός τήν πατρίδα, συντηροΰντες καί έπαυξάνοντες τά 
λείψανα τοΰ Ναυτικού το̂ ν έξ αύτών τών στερημάτων των... μηδ’ άλλου πόρου 
έναπομείναντος πρός τούς γενναίους Ψαριανούς, είναι επόμενον νά παραλυθή 
αύτή ή θαλάσσιος δύναμις, τήν δποίαν συνιστά δ στόλος των καί μετά τοΰτον 
έξασθενουμένου κατ’ 'λίγον καί τοΰ τών άλλων νήσων, νά βλαβή ή πατρίς τά 
καίρια... Επαναλαμβάνω τήν διά τούς Ψαριανούς παρακάλεσίν μου...»62, 63.

5. Είς τήν άπό 23 Ιουνίου 1824 έπιστολήν των πρός τό ’Εκτελεστικόν 
Σώμα, οί πρόκριτοι τήν νήσου "Γδρας, άναφερόμενοι είς τήν καταστροφήν 
τών Ψαρών, έχαρακτήριζον ταΰτα ώς «τό δεξιόν πτερόν τής Έλληνικής ναυ
τικής δυνάμεως»64. Τά αισθήματα θλίψεως 65, 66 καί οδύνης67 , 08 διά τήν πτώ- 
σιν τών Ψαρών έπέμποντο έξ δλης τής Ελλάδος69, 70, 71, 72, 73·

6. Δυστυχώς δμως, ή έπίπτωσι; τής πτώσεως τών Ψ’αρών δέν περιωρίσθη 
μόνον είς τάς έκδηλώσεις τής έκφράσεως τής οδύνης καί τής απελπισίας τοΰ 
άγωνιζομένου ’Έθνους.

Ή  σημασία τών Ψαρών διά τήν συνέχισιν τοΰ άνίσου άγώνος ήτο τοιαύ
τη, ώστε ή πτώσις των νά δδηγήση καί είς έκδηλώσεις ήττοπαθείας είς 
ώρισμένας τών ελληνικών νήσων. Σχετικώς ό Κ. Νικόδημος γράφει: «Οί δέ 
’Έπαρχοι Σύρου καί Τήνου καί λοιποί άναγγέλουσιν είς τήν Διοίκησιν τόν 
φόβον καί τήν άπελπισίαν τών Αίγιοπελα^ιτών καί τήν άπόφασιν ήν εχουσι



νά προσκηνήσοσιν»74. Είς τάς νήσους λοιπόν ταύτας, αί επιπτώσεις τής πτώ
σεως τών Φαρών προεκτείνονται καί ή άπογοήτευσίς των έξικνεΐται μέχρι του 
σημείου τής υποταγής είς τούς Τούρκους. Συσκέπτονται οί κάτοικοι τής Τήνου 
περί του πρακτέου καί αποτέλεσμα τής συσκέψεώς των ύπήρξεν ή άπόφασις 
«νά κλίνουν τόν αυχένα των ύπό τόν δθωμανικόν ζυγόν».

7. Πράγματι, ό έπαρχος Τήνου είς τήν άπό 22 ’Ιουνίου 1824 επιστολήν 
του, πρός το ’Εκτελεστικόν Σώμα, εγραφε75 μεταξύ άλλων: «Ή  θλιβερά πε,ρί 
Ψαρών εί'οησις διετάραξεν υπερβολικά τήν εσωτερικήν ευταξίαν καί ήσυχίαν 
τής επαρχίας ταύτης, καί διήγειρε τούς έπαρχιώτας μου είς ταραχήν καί απεί
θειαν είς τάς Διαταγάς τής Διοικήσεως... οί Τήνιοι χθες εκαμον ιδιαιτέραν 
συνέλευσιν καί έσκέφθησαν μετά τών εδώ προξένων περί τοϋ πρακτέου’ τέλος 
άπεφασίσθη νά κλίνουν τον αυχένα των ύπό τον δθωμανικόν ζυγόν... Γνωστέον 
οτι τά τοιαΰτα έγγραφά το)ν μένουν είσέτι άχρις ώρας ανυπόγραφα, ελπιζομέ- 
νης τής εξαγωγής τών ελληνικών πλοίων».

8. Ταύτης ούσης τής δεινότατης θέσεο)ς τής Τήνου καί τών κατοίκων της 
τελούντων ύπό τό κράτος μεγίστης άνασφαλείας καί άναταραχής, ό Έπαρχος 
της, Δρόσος Μανσόλας «μή δυνάμενος νά διαμένη ώς έκ τής απελπισίας τών 
κατοίκων, είς Τήνον, ί'να έκτελή τά καθήκοντά του, κατέφυγεν είς Σύρον»76.

Έκεΐθεν ούτος απευθύνεται καί αύθις πρός τό Εκτελεστικόν Σώμα, γρά- 
φων μεταξύ άλλων: «Τά δέ γράμματα τών επαρχιωτών μου περί τού προσκυ- 
νισμοΰ μένουν είσέτι ανυπόγραφα, έλπιζομένης πάντοτε τής έξαγωγής τών 
έλληνικών πλοίων, καί μέ τήν ελπίδα ταύτην οί έπαρχιώται μου μένουν αμφιρ
ρεπείς, έως ού ίοωσι τό μέλλον* καί ήθελον μένει σταθεροί άν οί έκεΐ πρόξε
νοι οέν τούς έπαρακίνουν είς τόν προσκυνισμόν’ καί έλπίζεται ν’ άποτύχουν τοϋ 
σκοποϋ των έντός ολίγου διά τής προνοίας τής ύπερτάτης Διοικήσεως...»77.

Ύπό τάς αύτάς σκέψεις κατέχονται οί κάτοικοι τής Σύρου, τού έπάρχου 
ταύτης γράφοντος, μεταξύ άλλων, είς τό ’Εκτελεστικόν Σώμα: «Τό κακόν αυ
ξάνει κάθε ώραν* οί Μυκώνιοι ετοιμάζονται καί αυτοί νά προσκηνήσουν τον 
εχθρόν, καί θεωρείτε άπό τό "ίσον τοΰ εσωκλείστου γράμματος, δπερ τήν στι
γμήν ταύτην λαμβάνομεν παρά τοϋ τοποτηρητοΰ μας... άλλά καί εδώ άνίσως 
δέν άπεράση θαλάσσιος έλληνική δύναμις είς Ψαρά, έν διαστήματι δύο ή τριών 
ημερών, δέν εί'μεθα είς ασφάλειαν καί προβλέπομεν δτι πρέπει νά τραβηχθώ- 
μεν. Οί Αίγαιοπελαγΐται άν ί’σο)ς προσκυνήσουν θέλει δώσουν βέβαια τόσα 
χρήματα είς τόν εχθρόν τής Ελλάδος δπου τό ήμισυ αύτών έξαρκοΰν νά βα- 
στάίςουν διά πολύν καιρόν τά πλοΐα μας είς τήν θάλασσαν...»78.

Σχετικώς δέ ό Κ. Νικόδημος σημειώνει: «Καί οί έκ φήμης άκούσαντες 
Αίγαιοπελαγΐται τήν πτώσιν τών Ψαρών καί μή ίδόντες τούς διασκορπισθέν- 
τας Ψαριανούς, άπεφάσισαν καί αύτοί νά προσκυνήσουν»79.

Οΰτοί πως εχόντων τών πραγμάτων άπό τής άπόψεως τοΰ ήθικοΰ τών 
νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους, ή Προσωρινή Διοίκησις διά τοΰ Εκτελεστικού



Σώματος προσπαθεί νά έμψυχώση ταύτας, γράφουσα80 καί παρακινούσα νά συ
νεχίσου ν τόν άγώνα.

G. Τά Ψαρά έπεσαν. Ή  άγωνιζομένη Ελλάς τελεί ύπό τό κράτος ψυχο
λογικού σεισμού. ΤΙ Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, ώς Κυβέρνησις, είναι 
ύποχρεωμένη νά μήν μεταδώση τον πανικόν. Παρ’ όλα ταύτα δέν δύναται νά 
μήν σημειώση τήν εθνικήν απώλειαν, έστω καί κεκαλυμμένως, καί νά μήν έκ
φραση τά ίδικά της αισθήματα γράφουσα: «... τό κακόν τούτο πόσον δεινόν 
είναι τό αισθάνεται έκαστος»81. 'Ο Κ. Νικόδημος γράφει ότι ή είδησις τής 
καταστροφής «κατεκεραύνωσε το ’Έθνος καί τήν Διοίκησιν»82.

7. Οί Σαλαμίνιοι δμως δέν είναι συγκρατημένοι είς τήν έκφρασιν τών αί- 
σθημάτο>ν των διά τήν καταστροφήν τών Ψαρών. Είς τήν πρός τούς Προκρίτους 
τής "Γδρας έπιστολήν των εγραφον: «Μία είδησις θανατηφόρος έθανάτωσεν 
έδώ όλου τού κόσμου ταΐς ψυχαΐς, ,ρίχνοντάς μας είς μίαν μεγαλωτάτην απελ
πισίαν' τοιαύτη είναι ή μαύρη είδησις τοϋ χαϊμου τών Ψαρών. Ό  κόσμος έκρέ- 
μετο καί κρέμεται άκόμη άπό τήν έλπίδα τής θαλασσινής δύναμης' τώρα άλ- 
λοίμονον' έχασε καί αυτήν τήν έλπίδα' μόνον εν μικρόν μέρος μάς μένει είς τήν 
γενναιότητα τής νήσου σας καί τών γειτόνων σας Σπετσιωτών. Διά τούτο πα- 
ρησιαζόμεθα σήμερον όλοι προς εσάς μέ τήν απελπισίαν είς τά μάτια, καί πα
ρακαλοΰμεν νά μάς ιδεάσετε καλύτερα νά μάς συμβουλεύσετε, νά μάς προστά
ζετε είς δ,τι στοχασθήτε δτι μένει άκόμη χρήσιμον διά τήν σωτηρίαν μας. Διά 
τούς οίκτιρμούς τοΰ Θεού, αδελφοί' τώρα χρειάζεται νά κάμη ή φρόνησίς σας 
τά άδύνατα δυνατά διά νά ήμπορέση νά βασταχθή αύτός δ δυστυχισμένος κό
σμος, οπού άκόμη αυτήν τήν στιγμήν κρεμά τήν έλπίδα τής σωτηρίας του είς 
τήν γενναιότητα καί φρόνησίν σας»83.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης τών Σαλαμινίων προκύπτει ή εκτασις καί τό 
βάθος τής οδύνης, άλλά καί τοΰ φόβου τόν οποίον ήσθάνοντο ούτοι έκ τής άπο>· 
λείας τών Ψαρών.

Κραυγήν άπογνώσεως τφ όντι έκπέμπουν οί άπόγονοι τών ένδοξων Σα- 
λαμινομάχων. ’Άλλοτε οί πατέρες των έδόξασαν τήν Ελλάδα υπερασπιζόμενοι 
τό πάτριον έδαφος. Νΰν, ή ιστορική συγκυρία μεταθέτει τό κέντρον βάρους τοΰ 
άγώνος καί τάς εύθύνας τής έπωμίσεώς του.

’Άλλοτε είς τό προσκήνιον τής Ιστορίας καί τού γενικού ένδιαφέροντος 
ήτο ή πατρίς των, ή Σαλαμίς.

Τώρα, οπότε τό ’Έθνος άγωνίζεται διά τούς ίδιους σκοπούς, δπως τό πά
λαι ποτέ οί πρόγονοι τών Σαλαμινί(»ν, οί άπόγονοί των ικετεύουν τήν βοήθειαν 
τών μικρών νήσο)ν καί ολοφύρονται διά τήν καταστροφήν τών Ψαρών.

Κατόπιν τής συντόμου ταύτης αναφοράς, ώς πρός τά αισθήματα θλίψε<ος 
καί απαισιοδοξίας τά όποια π,ροεκάλεσεν ή πτώσις τών Ψαρών, εϊδωμεν νΰν 
τήν σημασίαν τής πτώσεο^ς ταύτης, κατά τά ύπό τών Τστορικών συγγραφέο^ν 
γραφόμενα. Ούτω κατά τόν ναύαρχον Κ. Άλεξανδρήν, ή καταστροφή τών Ψα
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ρών άπετέλεσε «καίριον πλήγμα κατά τής ναυτικής ισχύος τής Ε λ λ ά δ ο ς ... 
ώφείλετο άποκλειστικώς καί μόνον είς τήν αδράνειαν τού έλληνικοΰ στόλου...»84.

8. Ούτως, ό Δ. Κόκκινος γράφει: «Ή  καταστροφή τών Ψαρών ύπήρξεν 
απώλεια τής πλησιεστέρας πρός τόν έχθρόν ναυτικής βάσεως τής Ελλάδος. Διά 
τών Ψαρών ή έπαναστατημενη χώ,ρα παρέλυε τάς μεταξύ Μικράς Ά σίας, 
τής Μακεδονίας καί τής Θεσσαλίας τουρκικάς συγκοινωνίας, αί δποΐαι κατά 
τά τρία εως τότε ετη είχαν καταστή αδύνατοι τουλάχιστον ώς πρός τήν μετα
φοράν στρατευμάτων καί εφ οδίω ν... Διά ών Ψαρών ετηρεΐτο ή έπικοινωνία. 
καί έπεβάλλετο ή έλληνική κυριαρχία είς τάς βορείους νήσους καί έβοηθοΰντο 
αί προσπάθειαι τών έλληνικών σωμάτων είς τήν Εύβοιαν. . . Χάρις δέ είς τήν 
τολμηράν δράσιν τών Ψαριανών πυρπολικών, άποτελούντων τήν έκπληκτικού 
θάρρους προφυλακήν τοΰ έλληνικοΰ Αιγαίου, είχαν οί πληθυσμοί τών νήσων 
τών αμάχων καί άνοχυρώτων τό αίσθημα τής ασφαλείας. . .» 85.

9. Κατά Σ. Τρικούπην: «Ή  καταστροφή τών Ψαρών ύπό τήν πολεμικήν 
εποψιν δέν ομοιάζει τήν τών Κυδωνιών, τής Ναούσης, τής Κασσάνδρας, ή τής 
Χίου' ήτο καταστροφή μεγάλου μέρους τής ναυτικής δυνάμεως τής Ελλάδος 
καί έξαφάνισις τής προφυλακής αυτής' ήτον άπόσβεσις φλογός καιούσης κατ’ 
έτος τά έχθρικά παράλια τής Ά σίας καί πολλάκις λυούσης τάς εκστρα
τείας της. . . » 86.

10. Ό  Άνδρέας Λόντος, οστις έτέλει συναρχηγός μετά τοΰ Δ. Πλαπούτα 
είς τήν πολιορκίαν τών Πατρών, πληροφορηθείς τά τής καταστροφής τών Ψα
ρών, άπέστειλε πρός τό Βουλευτικόν Σώμα Υπόμνημα, είς ο έγραφε, «. . .τά 
Ψαρά, τό προπύργιον87 τού Αιγαίου Πελάγους, ή άσπίς τών πολεμικών μας 
νήσων, κατεπορθήθησαν. . .» 88.

11. Ά π ό τής άπόψεως τής ήθικής άπηχήσεως τής καταστροφής τών Ψα
ρών, ό Καθηγητής Ε. Πρωτοψάλτης γράφει89: «Τό ένδοξον τέλος τής φρου
ράς καί ή τραγική τύχη τών Ψαρών ύπήρξεν μέν μία τών μεγίστων καταστρο
φών, άλλά συγχρόνως άπέβη μέγιστος ήθικός θρίαμβος, προκαλέσας τον θαυ
μασμόν τού κόσμου πρός τήν Ελλάδα»90.

12. Ά λ λ ’ ή θυσία τών Ψαρών δέν έπήγεν έπί ματαίψ. Οί Ψαριανοί ζών- 
τες προσέφεραν τά πάντα είς τον άγώνα καί τήν Πατρίδα. Τό αύτό έπραξαν 
διά τοΰ ήρωϊκοΰ των θανάτου καί τής ήθελημένης αυτοθυσίας των. Ό  έχθρός 
κατέστρεψε μέν τά Ψαρά, άλλά έπλήροίσε βαρύτατον τίμημα αύτής τής κατα
στροφής. Ύπέστη ζημίας αί όποΐαι έπέδρασαν δυσμενέστατα είς τήν περαιτέρω 
πραγμάτωσιν τών καταστρεπτικών του σχεδίων, αί δέ ζημίαι αυται ύπελογί- 
ζοντο91, 92 είς 12.000 άνδρας, ήτοι είς τό ήμισυ περίπου τής δυνάμεως ή οποία 
έπετέθη κατά τής νήσου. Τό Βουλευτικόν, άναφερόμενον είς τάς ύπό τών Ψα
ριανών προκληθείσας ζημίας είς τόν έχθρόν, έγραφε δτι, « . . .τ ο ΰ  έκόψατε 
τήν μία πτέρυγα τής ναυτικής του δυνάμεως. . .» 93, ήτις ύπέστη άναμφισβη- 
τήτως σοβαράς απώλειας. Σχετικώς ό Δ. Σπανός γράφει: « . . .μέ τάς πολεμι-
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κάς του δυνάμεις άθικτους —  υπονοεί τον έχθρικον στόλον —  θά έπροχώρει 
κατ’ άρχάς κατά τής νησιωτικής Ελλάδος και κατόπιν τής ηπειρωτικής καί 
θά έπετύγχανε ίσως νά καταπνίξη τήν Έπανάστασιν. . . Ή  άπόφασίς των —  
υπονοεί τούς Ψαριναούς —  ν’ άγωνισθοΰν μέχρις έσχάτων υπήρξε. . . σωτή- 
ριος διά τήν Πατρίδα, διότι, ώς άπεδείχθη έκ τών ύστέρων, ό εχθρός διαθέ- 
σας τάς σοβαροπέρας δυνάμεις του διά τήν κατάληψιν τών Ψαρών, έξησθένη- 
σεν είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή είς Μυτιλήνην, άντί νά 
προχωρήση κατά τής Σάμου, ώς προέβλεπεν άρχικώς τό σχέδιον, διά νά άνα- 
συγκροτήση καί ν’ άνασυντάξη τάς δυνάμεις του»94.

13. Τοΰτο λοιπόν υπήρξε τό ήρωϊκόν τέλος τής νήσου τών Ψαρών, ή ο
ποία άμα τή ένάρξει τοΰ άγώνος ώρμησε μέ τήν σημαίαν φέρουσαν τάς λέξεις 
«Ελευθερία ή Θάνατος» καί είς τό σήμα τοΰ Ναυάρχου της τό «έν τοι^) Νί
κα». Ή  ήροή'κή νήσος πνέουσα τά λοίσθια καί αύτοανατινασσομένη προσέφερε 
τάς έσχάτας τών δυνάμεών της είς τήν ύπόθεσιν τής έλευθερίας.

Τά Ψ"αρά ύπήρξαν ή ένσάρκωσις τής γρανιτώδους συνειδήσεως καί άπο
φάσεως τοΰ έλληνικοϋ ’Έθνους διά τήν διατήρησιν τών ιερών καί όσίων του, 
ένώπιον τής οποίας έθραύσθησαν35 αί δυνάμεις τής τουρκικής τυραννίας.

Ενώπιον τής άσημάντου άρχικώς ταύτης νησίδος, παρήλασαν κατά τήν 
καταστροφήν της, τά ένδοξα τρόπαια τοΰ Έλληνισμοΰ: Σαλαμίνα, θερμοπΰ- 
λαι, Πλαταιαί, Μαραθών, Σοΰλι, καί τόσαι άλλαι ένδοξοι έκφάνσεις τής Ι 
στορικής πορείας τών Ελλήνων, αί όποΐαι ύφαναν τό ιστορικόν πεπρο)μένον 
τής Ελλάδος, γονυπετοΰν καί άποτίουν φόρον τιμής είς τήν θρυλικήν νήσον 
τών Ψ'αρών, ή οποία δικαίως καταλαμβάνει τήν μεταξύ αύτών άρμόζουσαν 
θέσιν.

Ή  αύτοθυσία τών Ψαρών άποδεικνύει δι’ άλλην μίαν φοράν τήν άκατά- 
λυτον ενότητα τής ιστορικής συνεχείας τοΰ Έλληνικοϋ ’Έθνους, τοΰ οποίου ή 
έλευθερία καί ή ϋπαρξις είναι θεμελιωμένη είς τά κόκκαλα τών Ελλήνων τά 
ιερά.

Ό  έθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, τραγούδησε τήν θυσίαν τών 
Ψαρών μέ τούς γνωστούς λιτούς στίχους:

Στών Ψ’αρών τήν ολόμαυρη ράχη 
περπατώντας ή δόξα μονάχη 
μελετά τά λαμπρά παλληκάρια 
κ’ είς τήν κόμη στεφάνι φορεΐ 
γενομένο άπό λίγα χορτάρια 
πού είχαν μείνει στήν έρημη γή.
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5. ’Ίδε Α. Λιγνοί', τόμ. Β , σελ. 390— 394, ένθα έκ τίθενται έκτενώς οΐ λόγοι; τής μή

προλήψεως τής καταστροφής τών Ψαρών.
6. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. ιγ '.
7. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 114.
8. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ ύπ’ άριθ. 1057/11.4.1824 έγγράφου τής Βουλής τών 

Ψαρών, είς 1ν. Νικοδήμου, τόμ. Α, σε?.. 387— 388.
9. ’Ίδε απόσπασμα πρακτικών τής συνεδριάσεως τοϋ Βου?.ευτικοΰ τής 20.4.1824, 

είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σε?.. 389.
10. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. β' 753/20.4.1824 έγγραφον τοΰ Βουλευτικοϋ, είς Κ. Νικοδή

μου, τόμ. Α, σελ. 390.
11. ’Ίδε καί σχετ.κήν άλληλογραφίαν Βουλευτ.κοΰ Σώματος (έγγραφα β' 806/2.5.

ί 824, β' 822/4.5.1824) καί περί τοΰ αύτοΰ θέματος άλληλογραφία μετά τών άλ
λων νήσων, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 406— 418.

12. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. 1167/13.5.1824 άναφοράν τών Ψαριανών πρός τήν 'Ύπερτά-
την Διο'κησιν τής Ελλάδος*, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 421 καί αύτόθι,
σελ. 423 τήν άπάντησιν τοΰ ’ Εκτελεστικού, ύπ’ άριθ. 1163/28.5.1824.

13. Ίδε τό ύπ’ άριθ. 1203/17.6.1824 έγγραφον τών Ψαρών πρός τούς Προκρίτους
"Τδρας καί Σπετσών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σε?.. 411— 412.

14. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 35.
15. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 39.
15. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 117.
17. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Αί, σελ. 475— 476.
18. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 8, 140.
19. ’Ίδε Ν. Κοτξιά, σελ. 44.
20. ’Ίδε Α. Μιαούλη, σελ. 49— 50.
21. ’Ίδε Ν. Κοτζιά, σε?.. 44.
22. Κατά Σπανόν, δ άριθμός τών προσφύγων μόνον άνήρχετο είς 14.000, ΐδε αυ

τόθι, σε?.. 8.
23. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 476.
24. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σε?.. 138.
25. ’Ίδε Λ. Όρ?.άνδου, τόμ. Β, σελ. 39.
26. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 292.
27. Κατά Κ. Νικόδημον, τόμ. Α, σελ. 39, οΰτως άπεκάλουν οί Τοΰρκοι τά Ψαρά .προ 

τής έπαναστάσεως λόγφ τής ναυτικής έπιδεξιότητός των.
28. ’Ίδε Ν. Κοτζιά, σελ. 44.



29. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 8.
30. Κατά τόν Κ. Νικόδημον, ό Σουλτάνος «έζήτησε είς τόν γεωγραφικόν χάρτην τά  

Ψαρά καί ίδών τήν τόσον μικράν ταύτην νήσον, ήτις τοσοΰτον έτάραξε αυτόν 
καί τούς ύπηκόους του . . .  διέταξε τήν κατ’ αύτής έκσρατείαν άφοΰ .τρωτόν ε- 
ξεσεν έπί τοϋ χάρτου αυτήν διά τοΰ δνυχός του». ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Λ, 
σελ. ιβ'.

31. Κατά τόν Κ. Νικόδημον, τόμ. Α, σελ. 439, 449, ή ύπό τοΰ γαλλικού πληρώμα
τος τοϋ πλοίου, δ'περ δύο ημέρας πρό τής έπιθέσεως κατά τής νήσου διενήργει 
βυθομετρήσεις τών πέριξ ταύτης ύδάτων, γενομένη πρότασις πρός τήν Βουλήν
τών Ψαρών δπως άναχωρήση μετ’ αύτοΰ, αυτη ήρνήθη τοΰτο, λέγουσα δτι «τό
τέλος τοϋ πολέμου θά τό ίδή έδώ δπου εύρίσκεται.

32. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 53.
33. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 8— 9.
34. ’ Εκτενή περιγραφή τών διαδραματισθέντων ΐδε είς Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, 

σελ. 476— 480.
35. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 153, καί Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 508.
36. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, σελ. 481.
37. ’Ίδε τάς κ «Ζακύνθου ειδήσεις» ύπό ήμερομηνίαν 12/24 ’Ιουλίου 1824 είς Δ.

Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 265— 266.
38. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 54.
39. ’Εκτενή περιγραφήν τής καταλήψεως καί τών μαχών «ών Ψαρών, ΐδε είς Δ.. 

Σπανοΰ, σελ. 137— 148.
40. Εκτενή περιγραφήν τής καταστροφής τών Ψαρών ΐδε καί είς Σ. Τρικούπη,. 

τόμ. Γ, σελ. 103— 107.
41. ’Ίδε τό πλήρες άπόσπασμα τής άφηγήσεως ταύτης, είς Κ. Π απαρρηγοπούλου,.

τόμ. ΣΤα, σελ. 116, σημ. 1.
42. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 222— 223.
43. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σε?.. 60— 61.
44. ’Ίδε έπιστολήν τών Σπετσών πρός τούς π?.οιάρχους της, είς Α. Όρλάνδου, τόμ..

Β, σελ. 69— 71.
45. ’Ίδε τήν άπό 25.6.1824 έπιστολήν τών προκρίτων "Τδρας πρός τό ναυτικόν τής 

νήσου των, είς Άρχείον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 231.
46. ’Ίδε τήν άπό 23 ’ Ιουνίου 1824 έπιστολήν τών Προκρίτων τής "Τδρας πρός τού; 

ύποναύρχους καί ναύτας τον* ύδραϊκοϋ στόλου, είς Άρχείον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 
222— 223.

47. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 481.
48. Κατά τά ύπό τοΰ Γ. Σαχτούρη γραφόμενα, είς τήν άπό 15.7.1824 έκθεσήν του —  

πρός τήν αλήθειαν τής οποίας διαφωνεί ό Κ. Νικόδημος —  ευθύς άμα οί ύδρο- 
σπετσιώται «ήκουσαν δτι τά Ψαρά πολεμοΰνται ύπό τοΰ έχΟρικαϋ στό/ου ετρε- 
ξαν είς βοήθειάν των, μέ 38 πλοΐα πολεμικά, άλλά πριν νά φθάσωσι ταΰτα εις 
Ψαρά ό έχθρός είχε τελειωμένον τόν σκοπόν του καί είχε άναχωρήσ?1 διά Μυ
τιλήνην». ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. κ' καί διαφωνίαν αύτοΰ σελ. κβ'.

49. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 481— 482.
50. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έκ Κωνσταντινουπόλεως έπιστολής ταύτης, ύπό ημε

ρομηνίαν 2.7.1824, είς Φ. Μπουμπουλίδου, σελ. 62— 63.
51. Ή  ύπό τοΰ Α. Όρλάνδου παρατιθεμένη αυτη έπιστολή τών Σπετσών είναι ει

λημμένη έκ τοΰ Αρχείου Δήμου Σπετσών. ’Ίδε πλήρες κείμενον αυτής είς Ναυ
τικά, τόμ. Β, σελ. 69— 71 καί σημ. α.



52. ’Ίδε τήν άπό 21.6.1824 επιστολήν τών Προκρίτων τών Σπετσών πρός τό ’Εκτε
λεστικόν Σώμα, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 476.

53. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ από 23.6.1824 έγγράφου τών Προκρίτων ''Τδρας 
πρός τό Βουλευτικόν Σώμα, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 484— 486.

54. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ άπό 23.6.1824 έγγράφου τών Προκρίτων "Τδρας, 
είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 481.

55. ’Ίδε τήν απολογητικήν άπάντησιν τοΰ Βουλευτικού πρός τούς Προκρίτους "Τ 
δρας ύπό ήμερομηνίαν 25.6.1824, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 489— 490.

56. ’Ίδε έγγραφον ’Εκτελεστικού, ύπό ήμερομηνίαν 26.6.1824t, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. 
Α, σελ. 488— 489.

57. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ έγγράφου, ύπό ήμερομηνίαν 28 ’Ιουνίου 
1824, είς Δ. Σπανοΰ, σελ. 151.

58. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 2.7.1824 έπιστολής ταύτης, είς Φ. Μπουμπου- 
λίδου, σε?.. 62— 63.

59. 01 Πλοίαρχοι τοΰ 'Τδ,ραϊκοΰ στόλου, οί όποιοι έπέζησαν τοΰ μεγάλου άγώνος 
άνήρχοντο εις 53. ’Ονομαστικόν κατάλογον τούτων ΐδε έν Ά ρχείω  "Τδρας, τόμ. 
ΙΔ , σελ. 238.

60. ’Ίδε πλήρες κείμενον τοΰ έγγράφου τούτου είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 
355— 356.

61. Περί τοΰ I. Βαρβάκη ΐδε είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 288— 292.

62. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής Α. Ζαΐμη πρός τήν ’Επιτροπήν τής Ζακύν
θου, είς Ιστορικόν Άρχεΐον Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 349— 351 καί άπάντησιν αύ
τής, αυτόθι, σε?.. 400— 404.

63. Σ .τ .Σ . Ή  άρίθμησις έν τώ κειμένφ είναι λανθασμένη. Άντί σελ. 249— 251, νά 
άναγνωσθή τό ορθόν 349— 351.

64. 'Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΣ Τ , 
σελ. 145.

65. ’Ίδε έπιστολήν προκρίτων Αίγίνης πρός προκρίτους "Τδρας, ύπό ημερομηνίαν 25.
6.1824, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 234— 235.

66. Ίδε ’Επιστο?.ήν δημογερόντων τών Αθηνών πρός τούς προκρίτους "Τδρας ύπό 
ήμερομ. 27.6.1824, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 241— 242.

67. ’Ίδε ’Επιστο?.ήν Γ. Κουντουριοότη πρός προκρίτους "Τδρας, ύπό ήμερομηνίαν
28.6.1824, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 249.

68. 'Ίδε Έπ;στο?.ήν Μητροπολίτου Σάμου πρός τούς προκρίτους "Τδρας, άπό 28.6. 
1824, είς Άρχεΐον "Τδρας, τό,μ. I, σελ. 250.

69. Ίδε ’ Επιστο?.ήν τοΰ Ναυάρχου F. H ASTING S έκ Ναυπλίου, τής 12.7.1824, πρός 
τούς Προκρίτους "Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 262— 263.

70. ’Ίδε ’ Επιστολήν τοΰ ΙΙετρόμπεη Μαυρομιχά?.η έκ Καλαμών, πρός τούς Προκρί
τους τών τριών νήσων, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 279— 281.

71. Ιδε Έπιστο?.ήν τών Προκρίτων τής νήσου Σάμου πρός τόν Άρχιναύαρχον Ά ν -  
δρέαν Μιαούλην, ύπό ήμερομ. 9.7.2824, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 288—  
289.

72. ’Ίδε τήν 15.7.1824 έπιστολήν τών εφόρων τής νήσου Σκοπέλου πρός τήν Βουλήν 
τής "Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 314.

73. Ίδε τό ύπ’ άριθ. 2272 έγγραφον τοΰ ’Εκτελεστικού πρός τά Ψαρά, τό όποιον με-



τ-αξύ άλλων έγραφ ε; «δέν είναι, Ελληνική ψυχή τήν οποίαν καιρίως νά μήν έλύ
πησε», εις Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 491— 492.

74. ’Ίδ ε  Κ . Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 478.
75. ^Ίδε τό ύπ’άρ.θ. 116 έγγραφον τοΰ Έπαρχου Τήνου, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α,

σελ. 478.
76. ’Ίδ ε  Κ. Νικοδήμου ,τόμ. Α, σελ. 479.
77. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον της ύπ’ αριθμ. β ' 17/23.6.1824 έπιστολής τοΰ Έπαρχου

Τήνου έκ Σύρας, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ.. Α, σελ. 479.
78. ?Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τοΰ ύπ’ άριθ. β ' 467/23.6.1824 έγγράφου τοΰ Έπαρχου

Σύρας Α. Ά ξ ιώ τη  πρός τό Εκτελεστικόν Σώμα, ε’ις Κ . Νικοδήμου, τόμ. Α,
σελ. 479— 480.

79. ’Ί δ ε  Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 481 καί αύτόθι έπιστολήν τοΰ Έπαρχου Νάξου,
ύπό ημερομηνίαν 27.6.1824, άποσταλεΐσαν πρός τό Εκτελεστικόν Σώμα έκ τής
"Τδρας.

80. ’Ί δ ε  τό σχετικόν ύπ’ άριθ. β'/2243/27.6.1824 έγγραφον τοΰ Εκτελεστικού πρός
τούς προκρίτους καί λοιπούς κατοίκους τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους κα ί τά  
ύπ’ άριθ. β ' 2239 κα ί β ' 2247 έ'γγραφα τούτου πρός τό Μινιστέριον τών ’Εσω
τερικών καί τούς κατοίκους τοΰ Γαλαξειδ.'ου, είς Κ. Ν ι κ ο δ ή μ ο υ ,  Χόμ. Α, σελ.
494— 495.

81. ’Ί δ ε  τό ύπ’ άρ:θ. 2218/24.6.1824 έγγραφον τής Προσωρινής Διοικήσεως πρός 
τούς προκρίτους "Τδρας, είς Ά ρχεΐον  "Τδρας, τόμ. I ,  σελ. 229— 230.

82. ’Ίδ ε  Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 476.
83. ’Ί δ ε  ’Επιστολήν τών Σαλαμινίων πρός προκρίτους "Τδρας, άπό 24.6.1824, είς 

Ά ρχεΐον  "Τδρας, τόμ. I ,  σελ. 229.
84. ’Ίδ ε  Κ. Ά λεξανδρή, Α ί ναυτικα ί Επιχειρήσεις κ.λ.π., σελ. 63.
85. ’Ίδ ε  Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 269— 270.
86. ’Ί δ ε  Σ. Τρ κούπη, τόμ. Γ , σελ. 103— 107, ένθα καί έκτενεστέρα περιγραφή τών

κατά τήν καταστροφήν διαδραματισθέντων.
87. Ώ ς  «προπύργιον δλης της Ελλάδος», χαρακτηρίζονται τά  Ψαρά κα ί είς τό ύπ’ 

άριθ. β ' 971/4.7.1824 έγγραφον τοΰ Βουλευτικού πρός «τούς ζηλωτάς τοΰ καλοΰ 
ψαριανούς». ’Ίδ ε  Κ. Νικοδήμου, τόμ. Λ, σελ. 503.

88. ’Ίδ ε  μακρά αποσπάσματα τού άπό 27.10.1824 'Τπομνήματος τού Α. Λόντου, είς 
Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 492— 494.

89. ’Ίδ ε  Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική Ισ το ρ ία  της Έλληνικής Έπαναστάσεως 1821, 
σελ. 42.

90. Π ερ ί τών έντυπώσεων κα ί τής άπηχήσεως τήν οποίαν προεκάλεσε έν Ευρώπη καί 
είς τάς νήσους ή καταστροφή τών Ψαρών, ιδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 270—  
276.

91. ’Ίδ ε  Έπιστολήν τού ύπό τών Τούρκων αίχμαλωτισθέντος Ίωάννου Άνδρουλή 
πρός τόν Κ. Ν κόδήμον, είς Δ. Σπανού, σελ. 154— 155.

92. Κ ατά τήν εκθεσιν τοΰ ύποναύαρχου Γ . Σαχτούρη, έν άναφορά πρός τά  τής κα
ταστροφής τών Ψαρών, ήν δμως ό Κ. Νικόδημος δέν θεωρεί ώς άνταποκρινο- 
μένην είς τήν αλήθειαν, α ί άπώλεια: τών Τούρκων ήσαν 6000 νεκροί κα ί 2000 
τραυματίες. Ίδ ε  Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. ιη '.

93. ’Ίδ ε  το άπό 2.8.1824 έγγραφον τού Βουλευτικού πρός τά  Ψαρά, είς Δ. Σπανού, 
σελ. 158.



94. ’Ίδε Δ. Σπανού, σελ. 148.
95. Κ ατά τόν Κ. Νικόδημον, τόμ. Α, σελ. ιβ ',  τά  Ψαρά «ητον βράχος έπί. τοΰ όποιου 

έΰραυοντο πάσαι α ί τών τυράννων ελπίδες, βράχος οστις εΰραυε τό έπερχόμε- 
νον κΰιμα προτείνων τά  άγέρωχα αύτοΰ στήθη καί τό διεσκόρπιξεν είς πομφό
λυγας».



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν

Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ

Π αράγραφ ος εικοστή δευτέρα

1. ΠρΙν ή προβώμεν είς τήν ερευνάν τών κατά θάλασσαν πολεμικών επι
χειρήσεων, κατόπιν τής έπισυμβάσης καταστροφής τών Ψαρών, δέον προηγου
μένως νά άναφερθώμεν είς τήν πρός τήν Κρήτην παρασχεθεΐσαν βοήθειαν έκ 
μέρους του στόλου.

Οΰτως, δτε άρχομένου τοΰ 1824 ή Κρήτη διέτρεχε τόν κίνδυνον τής όλο- 
σχεροΰς καταλήψεώς της ύπό τοΰ Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, οι αντιπρόσωποι 
τών Σφακίων δι’ έπιστολής των έζήτησαν άπό τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ναυ
τικήν βοήθειαν, άποστέλλοντες συγχρόνως και 50.000 γροσίων, διά τάς δαπά- 
νας στοΰ στόλου. Τήν αϊτησιν ταύτην τής Κρήτης ή Κυβέρνησις διεβίβασεν είς 
'Ύδραν καί Σπέτσας, συναποστέλλουσα είς τήν πρώτην καί τό έκ Σφακίο)ν 
άποσταλέν ποσόν.

Ή  'Ύδρα «διά νά μήν μείνη είς τήν διάκρισιν καί έξουσίαν τοΰ έχθροΰ 
τοιοΰτον σημαντικόν καί ώραΐον μέρος τής Ελλάδος»1, άπέστειλεν έκεΐσε μοίρα 
τοΰ στόλου της. Τοΰ Ύδραϊκοΰ δμως στόλου μή συναντήσαντος τόν έχθρικόν 
καί μή δυναμένου νά παράσχη βοήθειαν είς τούς έν τή ξηρά άγωνιζομένους 
Κρήτας, παρέλαβε χιλιάδας τινάς γυναικοπαιδών περιφερομένων είς τάς πα
ραλίας τής νήσου καί μετέφερε ταΰτα είς Μονεμβασίαν, διασο)σας οΰτω ταΰτα 
έκ βεβαίου έξανδραποδισμοΰ.

2. Κατόπιν τής έπισυμβάσης τραγωδίας τών Ψαρών, ό έλληνικός στόλος, 
συμμετέχοντος καί τοΰ διασωθέντος στόλου τών Ψαρών, έπανακάμψας είς τήν 
νήσον περί τάς άρχάς Ιουλίου καί συναντήσας περί τά 25 εχθρικά πλοΐα 
κατεναυμάχησε ταΰτα μέ άποτέλεσμα νά μετατραποΰν είς «ενα σωρόν»2.

Τό χαρακτηριστικόν έν προκειμένψ είναι δτι κατά τών εχθρών έξεσρτά- 
τευσαν καί αυτοί ούτοι οί Ψαριανοί, οί όποιοι είχον ύποστή τήν φρικτήν τρα
γωδίαν. Σχετικώς ο Α. Λιγνός σημειώνει: «Οί Ψαριανοί άπώλεσαν τήν γενέ
τειράν των, έγένοντο πλανήτες, άλλ’ έκαμαν πατρίδα τό κατάστρωμα τών δια- 
σωθέντων πλοίων των καί έξηκολούθησαν τόν άγώνα μέχρι τέλους μέ τόν ζή
λον μέ τόν όποιον τόν ήρχισαν»3.

3. Ά μ α  τή καταστροφή τών Ψαρών, δ έχθρικός στόλος συγκείμενος έκ
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200 μικρών καί μεγάλων πλοίων έσχεδίαζε νά έπιτεθή κατά τής Σάμου. Οί 
Σάμιοι πληροφορηθέντες τά τών εχθρικών σχεδίων έζήτησαν επειγόντως βοή
θειαν τοΰ νησιωτικοΰ στόλου, ό όποιος μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών είχε 
λάβει πλέον σύντονα μέτρα πρός προπαρασκευήν του, εναντίον τοΰ έχθρικοΰ 
στόλου. Οϋτο) περί τήν 29ην Ιουλίου ό Ελληνικός στόλος συγκείμενος4 έξ 97 
συνολικώς πλοίων άφίχθη είς Σάμον, ένθα περί τό τέλος τοΰ ίδιου μηνός κατέ- 
πλευσεν καί δ τεράστιος τουρκικός στόλος κομίζων 60.000 στρατιώτας, καί 
συγκείμενος κατ’ άλλας5 πληροφορίας έξ 100 πλοίων.

Είς τάς έπακολουθησάσας ναυμαχίας τής 4 καί 5 Αύγούστου, ή νίκη έ
κλινε ύπέρ τοΰ έλληνικοΰ στόλου, ό όποιος έπέφερε τήν απώλειαν έχθρικών 
μονάδων συμποσουμένων είς 2.000 άνδρών. Ή  νίκη τοΰ έλληνικοΰ στόλου «άπε- 
θάρρυνε τόν έχθρόν καί τόν ήνάγκασε νά παύση τήν έπίθεσιν καί νά τραπή 
έν αταξία προς νότον' έπέφερε δέ καί τήν διάλυσιν τών έπί τής Μικρασιατικής 
παραλίας στρατευμάτων»6.

Κατά τήν ναυμαχίαν τής 5 Αύγούστου δ έχθρός φέρεται7 άπωλέσας 600 
στρατιώτας καί 15 ή 20 πλοΐα, τά δποΐα άνεφλέγησαν άναμένοντα τήν μετα- 
κόμισιν στρατευμάτων είς τήν Σάμον. Ή  νίκη αύτη τής 5 Αύγούστου έχαρα- 
κτηρίσθη ώς «ήμέρα δόξης καί χαράς διά το Ελληνικόν ναυτικόν»8.

Παραλλήλως, δ Ναύαρχος τών Σπετσών Γ. Άνδροΰτσος διά τής προς τούς 
"Ελληνας προκηρύξεώς του τής 6 Αύγούστου έγραφε, μεταξύ άλλων: «τον κα- 
τετροπώσαμεν, πυρπολήσαντες μαζί μέ τούς αδελφούς Τδραίους καί Ψαριανούς 
δύο φρεγάτας αύτοΰ καί έν βρίκιον μέ δλους των τούς ναύτας καί στρατεύματα, 
τά δποΐα ήσαν έμβαρκαρισμένα διά νά κάμη, ή οΰτως ή άλλως, άπόβασιν είς 
τήν Σάμον ύπέρ τάς 4.000, καί τοΰ διελύσαμεν τό όλέθριον σχέδιον, δι’ οΰ 
έπαπείλει δλον τό ’Έθνος»9.

Κατόπιν τής φοβέρας ήττης ήν ύπέστη δ τουρκικός στόλος διεσκορπίσθη 
καί καταδιωκόμενος10 ύπό τοΰ έλληνικοΰ κατέφυγεν είς τήν νήσον Κώ.

Ή  Ελλάς εορτάζει τάς νίκας τών θρυλικών της ναυμάχων, οί δποΐοι είς 
ολας τάς κρισιμωτάτας στιγμάς τής ύπάρξεως ή μή τοΰ Έλληνικοΰ Γένους καί 
τής Ελλάδος, έμφανίζονται άτ,ρόμητοι τιμωροί τοΰ τυράννου καί σωτήρες τοΰ 
’Έθνους.

Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, μή δυναμένη νά συγκρατήση τά 
αισθήματα ευγνωμοσύνης δλοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ πρός τούς ήρωϊκούς 
ναυμάχους ,διά τής άπό 10 Αύγούστου 1824 έπιστολής της γράφει πρός τού
τους: «Μεγάλη χαράν έπροξένησε ή λαμπρά νίκη σας είς τήν Διοίκησιν καί είς 
δλον τό Έθνος, διότι αυτή άπεφάσισε κατά μέρος τήν τύχην τής Πατρίδος, καί 
ματαιώσασα τά σχέδια τοΰ έχθροΰ Ινέκρωσε τάς έλπίδας τ ο υ .. .  μήν αμφι
βάλλετε δτι ή Διοίκησις θέλει περιθάλψει τάς φαμηλίας τών ήρωϊκώς άποθα- 
νόντο)ν μέ κάθε περιποίησιν, τούς δέ γενναίους ναύτας θέλει τιμήσει άξίως 
μέ τάς πράξεις των»11.
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Ή  έπίσημος Ελλάς αναγνωρίζει δτι αί νίκαι τών θρυλικών ναυμάχων 
«άπεφάσισαν κατά μέρος τήν τύχην τής πατρίδος». Ή  έπανάστασις καί ή ζωή 
τής Ελλάδος έξηκολούθουν νά πορεύωνται τόν δρόμον τής ελευθερίας χάρις 
είς τήν πολύτιμον συνδρομήν τών τριών νήσων καί τοΰ αίματος τών τέκνων των. 
Ή  Ελλάς ύπόσχεται νά παράσχη πρός αυτούς πάσαν βοήθειαν, αλλά δυστυ
χώς δέν ήδυνήθη νά τηρήση τήν ύπόσχεσίν της είς τό ακέραιον12.

4. Είδομεν άνωτέρω δτι ο έπιχειρήσας νά έπιτεθή κατά τής Σάμου τουρ
κικός στόλος καταναυμαχηθείς ύπό τοΰ έλληνικοΰ ήναγκάσθη νά τραπή π,ρός. 
τήν νήσον Κώ, άφοΰ άπώλεσε σημαντικόν μέρος τών δυνάμεων του. Κατά 
τόν Α. Όρλάνδον13, ό έχθρικός στόλος συνέκειτο έκ 200 πλοίων, 16.000 πε
ζών καί 2.000 ιππέων. Ό  Ελληνικός στόλος συγκείμενος έξ 20 πολεμικών 
πλοίων καί εξ πυρπολικών έπετέθη κατά τών είς τόν κόλπον τής Κώ ελλιμε
νισμένων εχθρικών πλοίων, περί τό τέλος Λύγούστου, καταφέρας κατ’ αύτών 
τρομακτικάς ζημίας καί άν ό πνέων άνεμος ήτο περισσότερον ευεργετικός διά 
τόν ελληνικόν στόλον «αυτη ή ήμέρα —  ώς έγραφε ό Ναύαρχος τών Σπε
τσών —  ήθελεν είσθαι ή λαμπροτέρα διά τήν Ελλάδα, διότι έν πυρπολικόν 
ήτο ικανόν νά κατακαύση δλα τά έχθρικά πλοία, κατά τήν θέσιν είς τήν οποί
αν ήσαν αραγμένα»14. Είς τήν παρά τόν Γέροντα15 ναυμαχίαν οί Τουρκοαι- 
γύπτιοι έρρίφθησαν είς τήν θάλασσαν, ενώ έτεροι έκ τής άνατινάξεως Τυνη
σιακής φρεγάδας έξεσφενδονήσθησαν είς τόν άέρα.

Ό  πλοίαρχος Τσαμαδός σημειώνει σχετικώς είς τό ήμερολόγιόν του: «έ
πεσαν οί Τοΰρκοι είς τήν θάλασσαν καί δλη ή θάλασσα έγέμισε Τούρκους. Έ - 
πήγαμε μέ τήν σκαμπαβία, ομοίως καί ό Κριεζής καί έπιάσαμε καί έθυσιά- 
σαμε έως όποΰ έβαρεθήκαμε. ’Έπειτα έπιάσαμε τόν καπετάνιον τής φρεγάδος 
τόν ίδιον σερασκέρην. . . μάς είπεν ό καπετάν σεοασκέρης, δτι ήτον μέσα 1000 
άνθρωποι. . . »16.

’Λναχωρήσαντος έν τρόμψ τοΰ τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου προς τήν ’Αλι
καρνασσόν προσηγγίσθη ύπό τοΰ έλληνικοΰ παρά τήν θέσιν Καράμπουρνα, έν
θα ύπέστη νέαν πανολεθρίαν, ή δέ νίκη τοΰ έλληνικοΰ στόλου έχαρακτηρίσθη 
ώς «τό τρίτον παρά τ’ άλλα έπισημότερον έλληνικόν ανδραγάθημα»117 καί είχεν 
ώς συνέπειαν τήν έν καταισχύνη έπανάκαμψιν τοΰ έχθρικοΰ στόλου είς Μυτι
λήνην, άφοΰ προηγουμένως είχεν ύποστή ζημίας καί είς τήν παρά τήν νήσον 
Ικαρίαν συναφθεΐσαν ναυμαχίαν, καί ώς γράφει ό ’Ανδρέας Μιαούλης «ήμεΐς 
τόν έκυνηγήσαμεν δύο περίπου ώρας»18. Ό  Ελληνικός στόλος κατέστρωσε 
σχέδιον έπιθέσειος κατά τοΰ άποπλεύσαντος είς Μυτιλήνην έχθρικοΰ, άλλά άπο- 
πλεύσαντος τοΰ Τούρκου ναυάρχου διά Κων/πολιν μετά 15 πλοίων, άπέπλευ- 
σεν έκ τής Μυτιλήνης καί ολόκληρος ό έχθρικός στόλος, οπότε καταδιωκόμε- 
νος ανηλεώς ύπό τοΰ έλληνικοΰ ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς αυτήν καί έκεί- 
θεν είς Αλικαρνασσόν.

Έπί τών ναυμαχιών τούτιον, ό Μιαούλης, άπευθυνόμενος δι’ αναφοράς του
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πρός τούς προκρίτους 'Τδρας, εγραφε μεταξύ άλλων: « . . .οί εχθροί έδόθησαν 
είς φυγήν γενικήν και έτραβήχθησαν πάλιν είς τήν φωλεάν των, τόν κόλπον 
τής Αλικαρνασσού, ήμεΐς δέ άράξαμεν είς τόν Γέροντα περιμένοντες δευτέραν 
ευκαιρίαν... είς όλίγους λόγους ή δύναμις τών έχθρών δέν είναι παρά είς 
μόνον τό μέγεθος τών πλοίων καί είς τό πολυάριθμον τών κανονιών' τό δέ θρυ- 
λούμενον τακτικόν Αιγυπτιακόν στράτευμα σύγκειται άπό τόσα παιδάρια άπό 
τά όποια μόλις χίλια έξαρκοΰν είς ένός μόνον Έλληνος σ π ά θ ι ...»19. Ό  δέ 
Ναύαρχος τών Σπετσών Άνδροΰτσος έγραφε πρός τούς προκρίτους τών Σπε
τσών: « Ά ν  ε’ίχωμεν περισσότερα πυρπολικά. . . δλα τοΰ έχθροΰ τά πλοΐα ήτο 
δυνατόν, άλλα μέν νά πυρπολήσωμεν, καί άλλα νά έπισωρεύσωμεν είς τούς βρά
χους τοΰ Καραμπουρνοΰ20. Δύο μόνον πυρπολικά έναπομείναντα φειδωλευό- 
μενοι τά έμποδίσαμεν, διά νά μή ριψοκινδυνεύσωμεν είς άλλην πε,ρίστασιν...»21.

Ένταΰθα σημειοΰμεν οτι κατά τον Κ. Μένδελσων δ ήνωμένος τουρκοαιγυ- 
πτιακός στόλος συνέκειτο έκ 300 φορτηγίδων, τεσσαράκοντα βρίκια καί μυο- 
πάρωνας, 25 κορβέτας, είκοσι φρεγάτας, 16.000 πεζών καί 2.000 ιππέων, καί 
τούτων μόνον Αιγυπτίων. Ό  δέ έλληνικός στόλος, συνέκειτο έξ 80 πλοίιον καί 
5.000 ναυτών, ώς καί εξ πυρπολικών. Ή  δλη προσβολή έπεχειρήθη —  κατ’ 
αύτόν —  μόνον ύπό τών πυρπολικών, ένώπιον τών όποιων «έκθαμβοι άπέμει- 
ναν οί παρόντες, εύρωπαΐοι αξιωματικοί τοΰ ναυτικοΰ καί οί Αιγύπτιοι βλέπον
τες τό πρώτον τά πυρπολικά... Αί τάξεις τών τουρκικών πλοίων περιέστη
σαν πά,ραυτα ένεκα τής φυγής τοΰ Ναυάρχου είς μεγίστην σύγχυσιν. . . κατε
δείχθη ή δυνάμει υπεροχή τών Ελλήνων απέναντι τοΰ Καπουδάν Πασσά»22.

5. Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 350 έγγρά
φου της (έκ Ναυπλίου) , ύπό ήμερομηνίαν 5 Σεπτεμβρίου 1824, άπευθυνομένη 
πρός τόν Π. Στεφάνου23 είς Ζάκυνθον, έγραφε «. . . Χθες έλάβομεν νέας χαρο- 
ποιάς ειδήσεις τοΰ στόλου μας, ό έχθρός συνεκεντρώθη μ’ δλας του τάς ναυτι
κάς δυνάμεις κατά τήν Κώ καί Σαττάλεια, είδεν δμως καί τάς τελευταίας του 
έλπίδας ματαιωμένας καί μέ άξιοσημείωτον θρίαμβον τών έλληνικών πλοιαρίων, 
υστέρα άπό μίαν συστάδην ναυμαχίαν, έχασε μία φρεγάδα Τριπολίνικη καί έν 
βρίκιον, τά καλύτερα σχεδόν πλοΐα του, παρανάλωμα γενόμενα τών έλληνι
κών πυραλωτών. Τό βρίκιον είχεν έως τριακοσίους εχθρούς καί ή φρεγάδα 
έως έννεακοσίους, οιτινες συνεκάησαν μέ τά πλοΐα, έξαιρουμένου τοΟ διοικητοδ 
τής φρεγάδας. . . καί ένός άκόμη. . .  οίτινες πεσόντες είς τήν θάλασσαν διά 
νά διασωθώσιν, έπιάσθησαν άπό τούς ίδικούς μας καί ήδη κρατοΰνται.

Αί περιστάσεις τής ναυμαχίας ταύτης καί τά λαμπρά κατορθώματα τών 
Ελλήνων έστάθησαν άξιοσημείωτα καί ικανά νά κινήσουν μεγάλην χαράν είς 
κάθε πατριώτην. Ή  δέ δειλία δπου συνέλαβε τούς εχθρούς καί δ ένθουσιασμός 
τών Ελλήνων έλπίζεται νά μάς μηνύσωσιν έντός ολίγου καί νέας νίκας. . .» 24.

6. Κατόπιν άποφάσεως25 τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος, διε- 
τάχθη ή πολιορκία τών έν τψ Κο,ρινθιακφ κόλπψ φρουρίων τών Πατρών καί
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της Ναύπακτού. Ή  έξ όκτώ Σπετσιωτικών πλοίων μοίρα τοΰ στόλου, προέβη 
είς τήν στενήν πολιορκίαν τών ώς άνω φρουρίων, καί διά τής έν τφ Κορινθια- 
κφ κόλπψ παραμονής της, ήμπόδισε τήν μετάβασιν έχθρικών στρατευμάτων έκ
της Στερεάς Ελλάδος πρός τήν Πελοπόννησον.

7. Ό  οΰτω πως καταφυγών26 εις Αλικαρνασσόν έχθρικός στόλος, άπέ- 
πλευσεν έκεΐθεν περί τό τέλος ’Οκτωβρίου πρός τόν σκοπόν τής άποβιβάσεως 
στρατευμάτων είς Κρήτην. Πλήν δμως, τοΰ Έλληνικοΰ στόλου τελοΰντος έν 
διαρκεΐ έπαγρυπνήσει, προσηγγίσθη ύπ’ αύτοΰ παρά τφ Ηράκλειον, ένθα έπα- 
κολουθησάσης ναυμαχίας καί τών ελληνικών πυρπολικών διαρκώς έπιτιθεμέ- 
νων, πολλοί Τοΰρκοι ήναγκάσθησαν νά ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν. Τοιοΰτος δέ 
ήτο ό μεταξύ τών Τούρκων δημιουργηθείς πανικός έκ τών αλλεπαλλήλων κτυ
πημάτων τοΰ έλληνικοΰ στόλου, «ώστε εφευγε μέ σβεσμένους τούς φανούς», ένφ 
ό Ίβραήμ έδιδε τό σήμα: «ό δυνάμενος νά σωθή σωθήτω»27. Καί αύθις ό έ- 
χθρός ήναγκάσθη νά άποσυρθή «συνεπεία τών φθορών, τής κοπώσεως καί τοΰ 
άρχομένου χειμώνος».

Ένταΰθα δμως δέον νά σημειώσωμεν τήν δλως διάφορον περιγραφήν τών 
γεγονότων ώς πρός τήν άπόβασιν τοΰ έχθρικοΰ στόλου είς Κρήτην, ήν ποιεί
ται ό Μένδελσων. Κατ’ αύτόν ό στόλος τοΰ σκληροτραχήλου αίγυπτίου Ίμ - 
βραήμ έγκαταλείψας τήν 20 ’Οκτωβρίου 1824 τήν Μυτιλήνην, κατευθυνόμενος 
είς Κρήτην, ό έλληνικός στόλος ύπό τούς Μιαούλην, Άνδροΰτσον καί τοΰ έν 
τφ μεταξύ άφιχθέντος Κανάρη συμποσούμενος έκ τριάκοντα πλοίων κατέφθα- 
σε τόν έχθρικόν είς τά ϋδατα τοΰ Μεγαλοκάστρου. Έκεΐ «κατό,ρθωσαν οί “Ελ
ληνες νά έπιφέρωσι σύγχυσιν καί αταξίαν είς τόν έχθρικόν στόλον, οστις... 
διεσκορπίσθη πανταχόσε». Κατόπιν τούτου ό έλληνικός στόλος έπανέκαμψεν 
διότι «οί "Ελληνες... πιστεύοντες δτι ό Αιγύπτιος ούδεμίαν είχεν πλέον διά- 
θεσιν νά παραχειμάση έν Κρήτη». Είς τάς σκέψεις των δμως ταύτας —  συνε
χίζει δ Μένδελσων —  ήπατήθησαν, διότι εύθύς ώς διεπιστώθη ύπό τοΰ έχθροΰ 
δτι είς τό πέλαγος δέν ύφίστατο δ έλληνικός στόλος, έπανέκαμψε «καί κατόρ
θωσε νά μεταβιβάση ανενόχλητος είς Κρήτην τόν τε στρατόν αύτοΰ καί τόν 
στόλον»28. Νομίζομεν δτι ή ύπό τοΰ Μένδελσων γενομένη περιγραφή άνταπο- 
κρίνεται άκριβέστερον πρός τά πράγματα ή τά ύφ’ ήμών ώς άνω χ,ρησιμο- 
ποιηθέντα στοιχεία τοΰ Α. Λιγνοΰ. Σχετικώς δ Ε. Κυριακίδης γράφει: «Καθ’ 
ήν έποχήν οί ήμέτεροι έπολέμουν πρός άλλήλους έρίζοντες περί έξουσιών, με- 
γάλαι έν τε Καΐρψ καί Κωνσταντινουπόλει έγίγνοντο προπαρασκευαί' 400 
έμπορικά πλοία μετέφερον στρατόν έξ ’Αλεξάνδρειάς είς Κρήτην, 54 πολεμι
κών πλοίων αιγυπτιακός στόλος ήτο έτοιμος νά συνεργασθή πρός τόν έν Κων- 
σταντινουπόλει έξ 170 πλοίων κατιρτισθέντα τουρκικόν στόλον»29. ι

8. Ούτω πως ,έν πάση συντομία έξειλίχθησαν τά ναυτικά γεγονότα κατά 
τό έτος 1824, τό δποΐον έπισκιάζεται άπό τήν συγκλονιστικήν καταστροφήν 
τών Ψαρών.
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Παρά ταΰτα τό άκμαΐον φρόνημα τών άνδρών τοΰ έλληνικοΰ στόλου, μέ 
πρωταγωνιστάς τόν Μιούλην καί τόν Κανάρην προσθέτει νέας σελίδας δόξης 
είς τό έθνοσωτήριον ενεργητικόν του. Ούτω κατ’ αύτό τό έτος συνοψίζοντες 
δυνάμεθα νά είπωμεν δτι, χάρις είς τόν έλληνικόν στόλον έματαιώθησαν άρχι- 
κώς τά σχέδια τοΰ έχθροΰ έναντίον τής Κρήτης, έματαιώθησαν τά σχέδιά των 
ώς πρός τήν Σάμον, ένθα ύπέστη τεραστίας ζημίας είς έμψυχον καί άψυχον ύλι- 
κόν. Τά γεγονότα ταΰτα προκαλοΰν καλπάζουσαν πτώσιν τοΰ ήθικοΰ τών εχ
θρών, ένψ άντιστρόφως είς τούς μαχομένους "Ελληνας, καί είς ολόκληρο τό 
άγωνιζόμενον ’Έθνος άναπτερώνουν τάς έλπίδας περί τής αίσιας έκβάσεως 
τοΰ άνίσου άγώνος.

Περαιτέρω διά τών συνεχών κατά τοΰ έχθροΰ πληγμάτων είς τάς ναυμα
χίας τοΰ Γέροντα καί τής Κώ, ό έχθρικός στόλος σχεδόν άποκαμωμένος άπο- 
σύρεται είς τό άνδρον του δμοιάζων ώσπερ τίγρις άνευ όδόντων.

Τέλος έκ τών άλλεπαλλήλων τούτων ήττών καθίσταται έμφανής ή άνι- 
κανότης τοΰ αιγυπτιακού στόλου καί στρατού νά έπιφέρη ουσιώδεις ζημίας είς 
τήν Ελλάδα.

Τά καταφερθέντα κατ’ αύτοΰ πλήγματα ύπό τοΰ μικροσκοπικοΰ ελληνικού 
στόλου, καταλήγουν είς τό συμπέρασμα τού γίγαντος Μιαούλη: Πρόκειται διά 
παιδάρια άνευ ψυχής' ή έλληνική σπάθα είναι ικανή νά άντιπαραταχθή είς 
1000 έξ αύτών. ’ Ιδού λοιπόν ή άναλογία ένός 'Έλληνος: Είς Έλλην πρός 
1000 αίγυπτίους. Είναι πρόδηλον, οτι ουτω πο)ς ύπολογίζοντες τάς δυνάμεις 
των οί ήρωικοί ναυμάχοι, ή Ελλάς δέν ήτο δυνατόν νά ύποκύψη είς τάς ύπερ- 
τέρας έχθρικάς δυνάμεις, αί όποΐαι ήσαν μέν ύπέ,ρτεροι, άλλά δέν ήδύναντο 
νά καλύψουν τήν αναλογίαν τοΰ Μιαούλη, 1 πρός 1000.

Π αράγραφ ος εικοστή τρίτη

Πέμπτον ετος τοΰ άγώνος (1825)

1. Άρχομένου τοΰ έτους 1825, ή Ελλάς τελεΐ ύπό τόν παροξυσμόν τής 
έσωτερικής διαιρέσεως καί τής οίκονομικής καχεξίας. Συνεπεία τής μή λήψεως 
συντόνων30 μέτρων έκ μέρους τής κυβερνήσεως πρός ναυτικήν προστασίαν τών 
πελοποννησιακών φρουρίων άφ’ ένός καί τής κινητοποιήσεως τοΰ έλληνικοΰ 
στόλου άφ’ έτέ.ρου, «ό Ίμβραήμ ούδέν έχθρικόν συναντήσας πλοΐον έπλευσε 
τήν 24 Φεβρουάριου 1825 πρός... Πελοπόννησον καί άπεβίβασε παρά τήν Με- 
θώνην 4000 πεζικού καί πεντακοσίους ιππείς... αί δέ φορτηγάδες αύτοΰ έκ- 
πλεύσασαι πάλιν είς Σούδαν, μετεκόμισαν τάχιστα δευτέραν αιγυπτιακήν μοί
ραν, 6000 πεζικού, 5000 ίππεΐς καί ισχυράν σκευήν πυροβολικού». Ούτως ή



θέσις τών ελληνικών στρατευμάτων της Πελοποννήσου κατέστη δυσχερεστέρα, 
ένφ δ Γέρος τοΰ Μωρία, συνεπεία εσωτερικών ερίδων, τελεΐ ύπό κ,ράτησιν είς 
'Τοραν έκ μέρους της Κυβερνήσεως. Ό  κίνδυνος δλονέν καί διογκοΰται. "Ο 
λαός της Ύ δρας απειλεί τήν Κυβέρνησιν: «άν δέν τούς ελευθερώσετε, τούς 
έλευθερώνομεν ήμεΐς διά τών όπλων»31. Ό  Μπουρλοτιέρης τών ψυχών, δ θρυ
λικός ΙΙαπαφλέσσας, είναι Υπουργός τών Εσωτερικών. Ζητεί έπιμόνως άπό 
τήν Κυβέρνησιν νά άπελευθερωθή δ Κολοκοτρώνης καί οι άλλοι συγκρατούμε- 
νοί του καί προτείνει «νά στρατεύση ό ϊδιος κατά τοΰ Ίμβραήμ, καί, καθ’ ήν 
περίπτωσιν ένίκα τον Αιγύπτιον, νά ζητήση ώς αμοιβήν τής νίκης αύτοΰ τήν 
έλευθέρωσιν τών δεσμωτών»32. Έν τώ μεταξύ δμως ό Κολοκοτρώνης τήν 22 
Μαΐου ειχεν άπελευθερωθή καί τήν 30 τοΰ ίδιου μηνός έχορηγήθη γενική 
άμνηστεία. Ό  θρυλικός δμως ΙΙαπαφλέσσας έμελλε νά πληρώση τήν εύτολ- 
μίαν του μέ τήν ζωήν του, συγκουσθείς τήν 1 ’ Ιουνίου μετά τών ύπερτέρων 
δυνάμεων τοΰ Ίμβραήμ, δ όποιος άπευθυνόμενος πρός τούς άνδρας του ειπε: 
«κάλλιον ήθελεν είναι, άντί διπλής ζημίας νά συνελαμβάνομεν αύτόν ζώντα»33.

2. Τήν 26 ’Απριλίου ό τουρκικός στόλος καταλαμβάνει τήν Σφακτηρίαν. 
Εύθύς άμα τή καταλήψει τής Σφακτηρίας ύπό τοΰ Τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, 
συνεπεία τής ύπερτέρας δυνάμεως τούτου, ολίγας μόλις ήμέρας βραδύτερον, 
ήτοι τήν 29 ’Απριλίου 1825, ό έλληνικός στόλος διά παρατόλμου πολεμικοΰ 
σχεδίου, έπιτίθεται κατά τοΰ έν Μεθώνη ναυλοχοΰντος έχθρικοΰ, τόν όποιον 
κατέκαυσεν δλοσχερώς.

Τό πΰρ τών καιομένο)ν πλοίων (τά όποια κατά τήν Εκθεσιν34 τοΰ Μια
ούλη άνήρχοντο είς 20) , μετεδόθη καί είς τήν έντός τής Μεθώνης πυριτιδαπο
θήκην τοΰ έχθροΰ άνατρέψασα τά πάντα. Έάν δ Έλληνικός στόλος διέθετεν 
δλίγα είσέτι πυρπολικά, τότε κατά τόν Μιαούλην θά είσήρχετο έντός τοΰ λι- 
μένος τοΰ Νεοκάστ.ρου35 οπού θά κατεστρέφετο δ έκεΐ έχθρικός στόλος καί θά 
έσώζοντο ένδεχομένως οί πολιορκούμενοι έν αύτφ "Ελληνες. Ένταΰθα ση- 
μειοΰμεν δτι κατά τάς ναυμαχίας ταύτας οί "Ελληνες ναΰται έπολέμουν έτοι
μοι νά άνατιναχθώσιν36 είς τόν αέρα είς περίπτιοσιν καθ" ήν οί έχθροί ήθελον 
είσπηδήσει έντός τών πλοίων των.

Είς έγγραφον τοΰ Α. Μιαούλη, άνεγράφοντο τά κάτωθι σχετικώς μέ τήν 
καταστροφήν τοΰ Αιγυπτιακού στόλου τής Μεθώνης.

«Χθές πρός τό εσπέρας, μέ άνεμον βοηθόν, ώρμήσαμεν διά μέσου τών Σα- 
πιέντσων είς τόν Αιγυπτιακόν Στόλον, τοΰ οποίου μέρος, ώς 20 μικρά καί με
γάλα πλοία εύρήκαμεν αραγμένα ύπ’ αύτό τό τείχος τής Μεθώνης. Είς αύτά 
έπεσαν γρήγορα οί γενναίοι πυρποληταί μας καί χωρίς μεγάλην δυσκολίαν, μέ 
6 πυοπολικά, τά έκαυσαν σχεδόν δλα... Τό πΰρ τών καιομένων έχύθη είς αύτό 
μέσα τό Φρούριον, ή πόλις τής Μεθώνης έφλογίζετο. . . δέν άμφιβάλλομεν, δτι 
άναφθεϊσα ή μπαρουταποθήκη τοΰ Φρουρίου, άνέτρεψε τά πάντα, δμοΰ μέ δλα
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ίσως τά προς τροφήν καί τόν πόλεμον άναγκαΐα τοΰ αιγυπτιακού στρατεύμα
τος, άν ήσαν αύτοΰ άποταμιευμένα»37.

3. Τήν 20 Μαΐου 1825 οί δύο στόλοι συνηντήθησαν πλησίον τοΰ Καφη- 
ρέος. Ό  Τουρκικός στόλος άπετελεΐτο έξ 64 συνολικώς πλοίων καί δ Ε λλη
νικός έξ 24.

Είς τήν έπακολουθήσασαν ναυμαχίαν αί ζημίαι τοΰ έχθροΰ ήσαν σημαν- 
τικαί, δ δέ εχθρικός στόλος διεσκορπίσθη διαμελισθείς. Σχετικώς δ ναύαρχος 
Σαχτούρης είς τήν άπό 20 Μαΐου 1825 εκθεσίν του πρός τούς προκρίτους τής 
'Τδρας, εγραφε: «... Θέαμα φρικτόν άληθινά νά βλέπη τινάς 800 τών 
έχθρών,... νά σφενδονίζο)νται είς τόν άέρα δμοΰ μέ κανόνια, κατάρτια, άγκύ- 
ρας... Επειδή δέ τρέχομεν όλοένα κατ’ αύτοΰ μήν εχοντες παρά δύο πυρπολι
κά... Ό  έχθρός εύρίσκεται διεσπαρμένος καί είς άταξίαν μέ γαλήνην, φυγα- 
δευόμενος καί διωκόμενος παρ’ ήμών...»38.

Κατά τόν Ε. Κυριακίδην, μεταξύ τών ζημιών τάς οποίας προεκάλεσεν ό 
ελληνικός στόλος κατά τήν ναυμαχίαν ταύτην, ήτο καί ή άνατίναξις φρεγά- 
δος, ή δποία ήτο «τό ταμεΐον τοΰ στόλου μετά χιλίων άνδρών»39, 40.

4. Κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1825 άρχεται ή δεύτερα πολιορκία τοΰ Με
σολογγίου .Ό  Κιουταχής βοηθούμενος καί ύπό εύρωπαίων μηχανικών ήλθεν 
είς τό Μεσολόγγι μέ τήν εντολήν τής Υψηλής Πύλης: «ή τό Μεσολόγγι πί
πτει, ή ή κεφαλή σου»41. Συνεπώς ταύτης οϋσης τής άποφάσειος τής οθωμα
νικής έξουσίας, δήλον καθίσταται πάσαι ήσαν αί προθέσεις τοΰ Κιουταχή.

Είς τάς κρίσιμους ταύτας στιγμάς διά τό Μεσολόγγι καί τήν Ελλάδα, δ 
ελληνικός στόλος δίδει τήν πολύτιμον παρουσίαν καί συνδρομήν του. Τήν 19 
Μαΐου τό Ύδραϊκόν πλοΐον «Λεωνίδας» διοικούμενον ύπό τοΰ Υδραίου Δημη- 
τρίου Κιοσσέ, καταπλεΰσαν είς τό Μεσολόγγι, ήδυνήθη νά παραδώση τό φορ- 
τίον του συνιστάμενον έκ τροφών καί πολεμοφοδίων, «μεθ’ ο παρέμεινε καί πρός 
ύπεράσπισιν τών πολιορκουμένων»42. Μετά ταΰτα «κατέπλευσεν έκεΐ καί έτε
ρον πλοΐον Σπετσιώτικον φέρον τροφάς, τάς δποίας παρέδωκεν είς τήν φρου- 
θάν, καί μετ’ ού πολύ, τή ένεργεία τής Κυβερνήσεως κατέπλευσε μοΐρα ναυ- 
τικοΰ, έκ τεσσάρων πολεμικών πλοίων καί ένός πυρπολικού, άπάντων Ύδραϊ- 
κών, ύπό τόν πλοίαρχον Γεώργιον Νέγκαν έπίσης Ύδραΐον. Ή  έμφάνισις τών 
πλοίων τούτων μεγάλως ένεθάρ.ρυνε τούς πολιορκουμένους στρατιώτας»43

5. Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, άναγνωρίσασα τάς μεγίστας 
ύπηρεσίας τοΰ Υδραίου πλοιάρχου Δημητρίου Κιοσσέ, οστις τήν 19 Μαΐου τοΰ 
1825, ήδυνήθη νά έφοδιάση τούς Πολιορκουμένους τοΰ Μεσολογγίου διά τρο
φών καί πολεμοφοδίων, διά τοΰ πλοίου «Λεωνίδας», άπέστειλε πρός τοΰτον τό 
κάτωθι έγγραφον44.

«Πρός τόν Γενναιότατον Καπετάν Δημητρίου Κιοσσέν. ’Ό χι μόνον ή Διοί- 
ν.ησις, οχι μονον τό Εθνος δλον, άλλ’ δλος ό κόσμος έθαύμασε τά μέχρι τοΰδε 
κατορθώματα τοΰ έλληνικοΰ ναυτικοΰ, καί είς αύτά καί μόνον άπέδωκε τήν
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άνέγερσιν τής ανεξαρτησίας της. Αυτά τά ίδια εκφράζει καί ή Διοίκησις είς 
τήν έγκλεισμένην προκήρυξίν της, τήν οποίαν διατάσσεσαι νά κοινοποιήσης είς 
3λους τούς άξιωματικούς καί ναύτας σου, καί έμψυχώνοντάς τους καί μέ τάς 
παρακινήσεις καί μέ τδ παράδειγμά σου, νά τρέξητε δλοι άνευ άναβολής έναν- 
-τίον τοΰ έχθροΰ καί νά ματαιώσητε τούς ολέθριους σκοπούς του. Αί εύχαί τής 
.Διοικήσεως θέλουν συνοδεύση τά έπιχειρήματά σας, ή εύγνωμοσύνη τοΰ ’Έθνους 
θέλει άνταμείψη τον ζήλον καί τήν καρτερίαν σας καί οί παγκόσμιοι έπαινοι 
Φέλουν στεφανώση τούς ιερούς αγώνας σας.

Ναύπλιον τή 25 Ιουνίου 1825 
Τ .Σ . Μ ΠΟΤΑΣΗΣ

ΣΠ Α Λ ΙΩ ΤΑ Κ Η Σ
ΚΩΑΕΤΤΗΣ

Ό  γραμματεύς 
ΑΛ. ΜΑΓΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ».

6. Τήν 10 ’ Ιουνίου έπτά Ύδραϊκά πλοία μετέφερον τροφάς είς τούς πο- 
λιορκουμένους «... καί τήν παρήγορον διαβεβαίωσιν περί προσεχούς λύσεως τής 
πολιορκίας»45.

Τό πρόβλημα τοΰ Μεσολογγίου ήτο πρόβλημα τροφών καί πολεμοφοδίων 
καί τήν λύσιν αύτοΰ μόνον δ στόλος ήδύνατο νά έπιτύχη. Τοΰτο γνωρίζει κα
λώς το Εκτελεστικόν Σώμα, τό όποιον δι’ έγγράφου του πρός τόν έν "Γδρα 
ευρισκόμενον Πρόεδρον αύτοΰ, έποιεΐτο εκκλησιν περί τής άνάγκης τής έκ- 
πλεύσεως τοΰ στόλου «διά νά ματαίωση τά σχέδια τοΰ έχθροΰ»46. Είς τάς κρί
σιμους έκείνας στιγμά «τό αίτημα τής αποστολής ναυτικής δυνάμεως είς τό 
Μεσολόγγι κατέστη ζήτημα πρώτης πολεμικής άνάγκης»47.

Τάς ιδίας έναγωνίους έκκλήσεις διά τήν έκπλευσιν τοΰ στόλου πρός διά- 
σωσιν τοΰ Μεσολογγίου άπηύθυνον καί οί Α. Ζαΐμης48 καί Ν. Στουρνά,ρης49. 
^0 πρώτος εγραφε πρός τον Θ. Κολοκοτρώνη: «... τό Μεσολόγγιον κινδυνεύει, 
καί άν προφθάσουν τά έλληνικά πλοΐα λυτροΰται, τά όποια μέχρι τής 15 τοΰ 
ένεστώτος δέν ειχον φθάσει...».

Τό Μεσολόγγι κινδυνεύει* πανταχόθεν έκπέμπονται κραυγαί έναγώνιοι διά 
τήν έκπλευσιν τοΰ στόλου, ήτις τελικώς πραγματοποιηθεΐσα, άπέτρεψε τήν 
πτώσιν του, ώ γράφει ο Γ. Σαχτούρης είς τήν άπό 29 ’ Ιουλίου 1825 έπιστολήν 
του: «... καθόσον δμως έσυμπεράναμεν, άν ό στόλος μας άργοΰσε νά έμφανι- 
σθή δύο ή τρεις ήμέρας το Μεσολόγγιον ήθελεν είσθαι ήδη είς χεΐρας έχθρι- 
*/άς, διότι έπασχεν άπό έλλειψιν τροφών καί πολεμοφοδίων καί πολλοί τών 
αρχηγών έζήτουν νά εμβουν είς συνθήκας μετά τοΰ έχθροΰ' ήδη δμως ελαβον 
θάρρος καί τήν 25 τοΰ ίδίου μηνός... έξήλθον τοΰ τείχους 1000 καί συναγροι- 
ν.ημένοι οντες μέ άλλους 500, σχεδόν οπού εφθασαν έξωθεν, έπεσαν κατά τοΰ
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έχθροΰ... ήμεΐς άφήσαμεν έκεΐ 7 καράβια' έμεινεν δέ έπίτηδες καί ό Ναύαρ
χος Μιαούλης... ήμεΐς δέ μετά τών λοιπών συναδελφών Σπετζιωτών καί Ψα
ριανών ξεκινοΰμεν είς ζήτησιν τοΰ έχθροΰ»50, 51.

Συνεχιζόμενης τής πολιορκίας καί ένταθεισών τών έπιθέσεων τοΰ Κιουτα- 
χή κατά τοΰ Μεσολογγίου, άτε άφιχθέντων έν τώ μεταξύ ένισχύσεων πρδς τοΰ
τον, ή φ,ρουρά τοΰ Μεσολογγίου άνθισταμένη ήρωϊκώς, εύρέθη περί τδ τέλος 
τοΰ μηνδς Ιουλίου, άνευ πυρομαχικών, εχουσα «μόλις δύο μικρούς πίθους 
πυρίτιδος»52.

Ταύτης ούσης τής οεινοτάτης θέσεως τών πολιορκουμένων καί τής πτώ
σεως καθισταμένης πιθανωτέρας συνεπεία έλλείψεως τροφών καί πολεμοφοδίων, 
λαμβάνει χώραν τδ σωτήριον θαΰμα. Ό  ήνωμένος έλληνικδς στόλος, ύπδ τούς 
Μιαούλην, Άνδροΰτσον καί ’Αποστολήν συγκείμενος έκ τεσσαράκοντα πλοίων* 
καταφθάνει πρδ τοΰ Μεσολογγίου καί τήν 3 Αύγούστου έπιτίθεται κατά τοΰ 
στόλου τοΰ Καπουδάν ΙΙασσά.

Μετά τήν έμφάνισιν τών θρυλικών πυρπολικών «ύπεχώρησεν εύλαβώς δ 
Χοσρέφ, καί νομίσας οτι ικανώς είχε σώσει τήν τιμήν αύτοΰ, Ιδωκε τδ σύνθη
μα πρδς γενικήν ύποχώρησιν. Μέρος τών έλληνικών πλοίων κατεδίωξεν αύ- 
τδν μέχρι Κεφαλληνίας, άλλ’ ό Καπουδάν δέν άνέκοψε τήν φυγήν αύτοΰ, ή 
μόνον οτε εφθασε είς ’Αλεξάνδρειαν...»53. Μετά τήν εντρομον άναχώρησιν τοΰ 
τουρκικοΰ στόλου, μικρά έλληνική μοίρα παρέμεινε είς τά ϋδατα τοΰ Μεσολογ
γίου πρδς παροχήν ναυτικής προστασίας είς τοΰτο, ένψ είς τδ Ναύπλιον εωρ- 
τάσθη ή λύσις τής πολιορκίας διά δοξολογίας.

Ή  έν Μεσολογγίφ έκδιδομένη έφημερίς «Ελληνικά χρονικά», έγραφε κα
τά τήν ήμέραν τής άφίξεο)ς τοΰ έλληνικοΰ στόλου: «Ή  χαρά, δ ένθουσιασμδς 
καί τδ θάρρος έζωγραφίσθη είς τά πρόσωπα τών ύπερασπιζόντων τδ φρούριόν 
μας»54, 55.

Ό  στόλος λοιπδν καί μόνον ήτο ίκανδς νά άλλάξη άρδην τήν ψυχολογικήν 
οιάθεσιν τών πολιορκουμένων καί τδ ήθικδν τούτων.

7. Ά λλά καί τά μή πολιορκούμενα στρατεύματα τά δποΐα έδιδον τάς 
κατά ξηράν μάχας ήσθάνοντο άπαραίτητον τήν παρουσίαν τοΰ στόλου καί τήν 
πολύτιμον συνδρομήν αύτοΰ.

Ούτως έπισυμβάσης τής αίματηράς μάχης τών Τρίκορφων56, παρά τήν 
Τρίπολιν, ενθα οί "Ελληνες άπώλεσαν περί τούς 300 άνδρας καί ποιά τις άπαι- 
σιοδοξία κατέλαβε τούς πολεμιστάς, ή Προσο^ρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, 
άπευθυνομένη έκ Ναυπλίου πρδς τόν «Γενικόν Αρχηγόν θ . Κολοκοτρώνην», 
εγραφε μεταξύ άλλων: «Μέ άνέκφραστον λύπην της... μανθάνει ή Διοίκησις τά 
προχθεσινά δυστυχήματα καί τήν διάλυσιν τοΰ στρατοπέδου... "Οσον λυπηρά 
καί αν είναι ή περίστασις, άρχηγοί "Ελληνες δέν πρέπει δμως νά μας άπονε- 
κρώση... Ή  Διοίκησις έγραψε μετ’ έπιμονής είς 'Ύδραν, διά νά μεταφέρη δλα 
τα εκεί ευρισκόμενα σώματα... Από τό έγκλειόμενον τών προκρίτων τής 'Ύδρας

266



βλέπετε, δτι ό στόλος εκπλέει άφεύκτως τήν έρχομένην εβδομάδα’ οθεν μή. 
άπελπισθήτε, άλλά σταθήτε κα,ρτεροί καί γενναίοι... Γενικέ "Αρχηγέ... εμψύ
χωσε δσον ήμπορεΐς τούς "Ελληνας...»57.

Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος δέν άρκεΐται είς τήν διαβεβαίωσιν 
τήν οποίαν ή ιδία δίδει πρός τόν Κολοκοτρώνην περί τοϋ άπόπλου τοΰ ελληνι
κού στόλου. Συναπέστειλε καί το σχετικόν έγγραφον τών προκρίτων τής 'Ύδρας* 
δι’ οδ καθίστατο γνωστός ό άπόπλους τοΰ στόλου. Τοΰτο σημαίνει, δτι εδει 
οπωσδήποτε οί πολεμισταί νά πεισθοΰν περί τοΰ σωτηρίου άπόπλου, «ό στόλος 
εκπλέει άφεύκτως» ύπεγράμμιζεν ή Διοίκησις. Έ κ τούτων δυνάμεθα νά συν- 
άγωμεν τήν έναγώνιον άναμονήν δφ’ ήν εδει νά κατείχοντο οί "Ελληνες πολε- 
μισταί τής έλευθερίας, ώς πρός τήν άφιξιν τοΰ στόλου, καί τάς άναπτερωτικάς. 
επιπτώσεις τάς οποίας θά ειχεν ή έμφάνισις τοΰ στόλου έπί τοΰ ήθικοΰ τών 
ύποστάντων απώλειας Ελλήνων είς τήν μάχην τών Τ.ρικόρφων κατά μήνα 
Ιούνιον τοΰ 1825.

8. Εϊδομεν άνωτέρω δτι χάριν τής άποπλεύσεο>ς τοΰ έλληνικοϋ στόλου κα
τέστη δυνατή ή λύσις τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου καί ό τουρκικός στόλος, 
τελεί ύπό διαρκή καταδίωξιν ύπό τοΰ έλληνικοϋ. Τό αίμα τών τριακοσίων Ε λ 
λήνων πολεμιστών οί όποιοι έπεσαν ήρωϊκώς είς τά Τρίκορφα είναι είσέτι νω
πόν. Ό  θρυλικός Κανάρης συλλαμβάνει τά παράτολμον σχέδιον νά κατακαύση 
τόν έχθρικον στόλον έντός τοΰ λιμένος τής ’Αλεξάνδρειάς. Περί τό τέλος Ιο υ 
λίου εύρίσκεται ήδη έντός τής έχθρικής φωλεας.

Τό μέγα δμως έγχεί.ρημα τοΰ πυρπολικού θρύλου αποτυγχάνει συνεπεία 
άπροσδοκήτου συμβάντος. "Ο άνεμος έπνευσεν έναντίον τών παρατόλμων σχε
δίων τοΰ Κανάρη. Ή  προσπάθεια άπέτυχε. Ό  Κανάρης είς τήν άπό 5 Σεπτεμ
βρίου 1825 έκθεσίν του γράφει σχετικώς πρός τό έγχείρημα τοΰτο: «... είς τάς 
11 (τής νυκτός) είμεθα άρκετά πλησίον τών Τούρκων, εχοντες είς χεΐρας 
δάδας έκ πίσσης, διά νά έκτελέσωμεν τό σχέδιόν μας, όταν μέ άνεκδιήγητον 
τής καρδιάς μου πόνον είδον τόν άνεμον νά άλλάζη καί νά μάς άπομακρύνη 
άπό τον εχθρικόν στόλον»58.

Περί τής άποτυχούσης ταύτης έκστρατείας τοΰ Κανάρη, τό ήμερολόγιον 
τοΰ πλοίου «Θεμιστοκλής» σημειώνει: «"Αν καί άποτυχοΰσα τοΰ σκοποΰ της 
ή είς ’Αλεξάνδρεια έκστρατεία, ούχ ήττον έπήνεγκε καρπούς άδιαφιλονεικήτου 
άξίας, έξεγείρασα τόν θαυμασμόν συμπάσης τής Ευρώπης καί έμβαλοΰσα τον 
τρόμον είς τούς έχθρούς, οίτινες ώς έκ θαύματος άπέφυγον τόν μέγιστον τών 
κινδύνω»59. Ό  δέ Δ. Κόκκινος γράφει: «Ή  παράτολμος έπιχείρησις είχεν 
άποτύχει, άλλ’ ό Κανάρης είχε προσθέσει είς τήν δόξαν του Ινα άκόμη φύλλον 
δάφνης ήρωϊκης καί άνευ προηγουμένου προσπαθείας. Τό γεγονός έπροξένη- 
σεν α’ίσθησιν καί έπ.ροκάλεσε νέον θαυμασμόν πρός τόν Κανάρη ν είς τά εΰρο)- 
παϊκά κέντρα. Οί Γάλλοι φιλέλληνες έξηγέρθησαν όταν έγράφη δτι είς τόν 
λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς γαλλικόν πολεμικόν έκακονιοβόλησε τόν Κανάρην»60.



Τούτους λοιπόν τούς άντικτύπους έσχεν ή άποτυχοΰσα απόπειρα του Κα- 
νάρη εις τούς εύρωπαϊκούς κύκλους καί δυνάμεθα νά διακινδυνεύσωμεν τήν 
άποψιν, δτι έάν ό άνεμος δέν επνεε άντίθετος τήν κρίσιμον στιγμήν, ή πορεία 
τοΰ άγώνος θά ειχεν ενδεχομένως συντομευθή καί τό Μεσολόγγι δέν θά ύφίστα- 
•το τήν τραγωδίαν τής τρίτης πολιορκίας.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Ο Υ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

Τ Ο Ϊ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ϊ  Μ Ε Ρ Ο Ϊ Σ

1. ’Ίδ ε  σχετ.κήν επιστολήν 'Υδραίων, είς Α. Λιγνού, τόμ. Β, σελ. 369— 375, ένθα. 
κα ί πλείονα περί τής εκστρατείας ταύτης.

2. Εκτενή περιγραφήν τής εκστρατείας ταύτης, ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 
395—408.

3. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 407.
4. Εκτενή περιγραφήν τής εκστρατείας ταύτης τοΰ έλληνικοΰ στόλου καί τα κατ’ 

αυτήν συμβάντα, ϊδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 412— 425.
5. ’Ίδε έκτενώς περί τούτων «απόσπασμα γράμματος τοΰ όντιναυάρχου Γ . Σαχτού- 

ρης, ύπό ήμερομηνίαν 8 Αύγουστου 1824, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σε?.. 267—271.
6. ’Ίδ ε  Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 412— 425.
7. Ί δ ε  απόσπασμα γράμματος αντιναυάρχου Γ. Σαχτούρη, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Α,. 

σελ. 267— 271.
8. ’Ίδε τήν άπό 5 Αύγούστου 1824 εκθεσιν τοΰ άντιναυάρχου Γ. Σαχτούρη, είς Α. 

Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 422— 425.
9. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ ΙΙροκηρύξεως τοΰ Ναυάρχου Σπετσών, 

είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 104— 105.
10. ’Ίδε τήν άπό 12 Αύγούστου 1824 εκθεσιν τοΰ Ναυάρχου Γ. Άνδρούτσου πρός 

τον ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, είς Α. Όρλάνδου ,τόμ. Β , σελ. 107.
11. ’Ί δ ε  τό άπό 10 Αύγούστου 1824 έγγραφον τοΰ Εκτελεστικού πρός τούς ναυμά

χους, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 109— 110 κα ί αυτόθι σελ. 111— 112 έγ
γραφον τοΰ ’Εκτελεστικού π:ρός τούς πυρπολητάς.

12. Ί δ ε  ’Ονομαστικόν κατάλογον δυστυχούντων οικογενειών άγωνιστών έν Σπέτσαις, 
κατά τό ετος 1869, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 110, σημ. α.

13. ’Ί δ ε  έκτενώς περί τούτων είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 115— 125.
14. ’Ίδε σχετικήν εκθεσιν είς Α. Όρλάνδου, αύτόθι.
15. Περί τής ναυμαχίας τού Γέροντος καί τών δυσάρεστων συνεπειών της διά τάς 

έχθρικάς δυνάμεις, ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 119— 121.
16. ’Ίδ ε  τήν έν λόγφ εκθεσιν είς Α. Λιγνού, τόμ. Β , σελ. 433— 434.
17. “ Ιδ ε εκθεσιν τού Ναυάρχου τού στόλου τών Σπετσών, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, 

σελ. 129— 135.
18. Ί δ ε  έκτενώς περί τούτων, Α. Λιγνού, τόμ. Β , σελ. 437— 445.
19. Ί δ ε  τήν άναφοράν ταύτην τού Ά ν .  Μιαούλη είς Α. Λιγνού, τόμ. Β , σελ. 434.
20. Ί δ ε  καί Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 104.
21. Ί δ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 487.
22. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 485.
23. Ούτος μετά τοΰ Διονυσίου Ρώμα καί τοΰ Κ. Δραγώνα άπετέλουν τήν τριμελή 

Επιτροπήν τής Ζακύνθου.
24. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τοΰ εγγράφου, είς Π . Κοντογιάννη ,σελ. 81— 82.
25. Ί δ ε  τήν άπό 16.10.1824 άπόφασιν ταύτην, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 144,.

σημ. β.
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26. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 486.
27. ’Ίδ ε  έκτενέστερον περί τούτων, Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 440— 445.
28. ’Ίδ ε  Π λείονα περί τούτων είς Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 488— 491.
29. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Λ, σελ. 101.
30. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 491, ενθα γίνετα ι λόγος περί «απρονοησίας»

της Κυβερνήσεως Κουντουριώτου.
31. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 496.
32. Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Λ, σελ. 496.
33. ’Ίδ ε  τά  τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ ΙΙαπαφλέσσα είς Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, 

σελ. 499.
34. ’Ίδ ε  Αποσπάσματα τής Έκθέσεως ταύτης τοΰ Μιαούλη είς Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, 

σελ. 499— 500.
35. Ίδ ε  σχετ:κώς καί Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 108.
36. Έκτενέστερον περί τής ναυμαχίας τής Σφακτηρίας, ϊδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β,

σελ. 185— 192.
37. ’Ίδ ε  Το πλήρες κείμενον τοΰ άχρονολογήτου τούτου εγγράφου τοΰ Α. Μιαούλη, 

είς Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 480— 481.
38. ’Ίδ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγο.) Έκθέσεως τοΰ Σαχτούρη, είς Α. Λιγνοΰ, 

τόμ. Β , σελ. 512— 513 κα ί σχετικώς μέ τήν ναυμαχίαν, σελ. 510— 512, αυτόθι.
39. ’Ίδ ε  Ε. Κυριακ'δου, τόμ. Α, σελ. 108.
40. Π ερ ί της ναυμαχίας τοΰ Καφηρέως, ϊδε έκτενώς καί είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ,

σελ. 629— 631, ένθα. καί σχετική άλληλογραφία τοΰ Ναυάρχου Γ . Σαχτούρη.
41. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 506.
42. ’Ίδ ε  περί τούτου, εις «’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Σ Τ , «σημειώ

σεις ενός άγωνιστοΰ», σελ. 231— 232.
43. ’Ίδ ε  «’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. ΣΤ , σελ. 232 καί αυτόθι σελ. 

235— 239, έπιστολάς καί έγγραφα έν άναφορά πρός τον άνεφοδιασμόν τοΰ Με
σολογγίου.

44. ’Ίδε τοΰτο εις «’Απομνημονεύματα», τόμ· ΣΤ , σελ. 234.
45. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 507.
46. ’Ίδ ε  τό άπό 25 ’ Ιουνίου 1825 έγγραφον τοΰ ’Εκτελεστικού, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. 

Ε, σελ. 204.
47. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 205.
48. ’Ίδε Τήν άπό 18 ’ Ιουλίου 1825 έπιστολήν τοΰ Α. Ζαΐμη πρός Θ. Κολοκοτρώνην, 

είς «Συλλογή» I .  Κολοκοτρώνη, σελ. 202.
49. ’Ίδ ε  τήν έπιστολήν Ν. Στουρνάρη πρός Ν ικήταν Σταματελόπουλον, είς «Συλλογή» 

I .  Κολοκοτρώνη, σελ. 277— 278.
50. ’Ίδε ’ Επιστολήν Γ . Σαχτούρη, είς «Συλλογή» I .  Κολοκοτρώνη!, σελ. 214— 215.
51. Τά τής βοήθειας τοΰ έλληνικοΰ στόλου πρός τό πολιορκούμενον Μεσολόγγι, κατά  

τό διάστημα τοΰτο, ίδε καί Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 233— 249.
52. ’Ί δ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 510.
53. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 510— 511.

54. ’Ίδ ε  Τήν έκτενή περιγραφήν ταύτης, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 206—307.
55. ΙΙερ ί, τής έν γένει δράσεως τοΰ έλληνικοΰ στόλου κατά τήν δευτέραν πολιορκίαν 

τοΰ Μεσολογγίου, ϊδε έκτενώς, Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 535— 570.
56. ’Ίδε σχετικώς περί τής μάχης ταύτης, είς «Συλλογή» I .  Κοκολοτρώνη, σελ. 180.
57. ’Ίδε τήν έπιστολήν ταύτην είς «Συλλογή» I .  Κολοκοτρώνη, σελ. 182— 183.
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58. Περιγραφήν τής άποτυχουσης ταύτης εκστρατείας τυΰ Κανάρη, ίδε είς «’Ανθο
λογία ναυτικών κειμένων» καί Ε. Γρηγορίου, 'Ο Πυρπολητής Κων/νος Κανάρηr, 
σελ. 89— 90.

59. ’Ί δ ε  Τήν άπό 25 ’ Ιουλίου 1825 σημείωσιν τοΰ ήμερολογίου τοΰ πλοίου «Θεμι
στοκλής», είς I .  Τομπάζη, σελ. 177.

60. ’Ίδ ε  Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 635— 638 ένθα και πλείονα περί τής άποτυχοό
σης προσπαθείας τοΰ Κανάρη.





Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Κ Α Τ Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

Η ΤΡΙΤΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΑΥΤΟΥ

Π αράγραφ ος εικοστή τετάρτη

♦
Τ ά  προ τή ς  π τώ σ εω ς

1. Εί'δομεν άνωτέρω δτι ή πε(ρί τδ έαρ τοΰ 1825 άρξαμένη πολιορκία τοΰ 
Μεσολογγίου έλύθη κατόπιν τής έπεμβάσεως τοΰ έλληνικοΰ στόλου περί τό θέ
ρος τοΰ ίδίου έτους, ό δέ έχθρικός στόλος άνεχώρησε καταδιωκόμενος.· Τά 
έχθρικά δμως στρατεύματα τής ξηράς παραμένουν πέρις τοΰ Μεσολογγίου άνα- 
μένοντα ενισχύσεις. Ό  έχθρός δεν παραιτεΐται τοΰ σχεδίου του πρός κατάλη- 
ψιν τοΰ Μεσολογγίου. Οϋτω λοιπόν κατά μήνα Νοέμβριον1 τοΰ 1825, ό έχθρι
κός στόλος ύπό τόν Καπουδάν ΙΙασσά έπανακάμπτει προ τοΰ Μεσολογγίου, κο- 
μίζων άφθονα πολεμοφόδια, τραφάς καί χρήματα, ένψ ή Ελλάς οδσα οίκονο- 
μικώς έξησθενημένη προσπαθεί νά έξεύρη χρήματα, ύποθηκεύουσα ή έν ανάγ
κη πωλοΰσα τά έθνικά της κτήματα, διά νά έξασφαλίση τά μέσα δράσεως τοΰ 
έλληνικοΰ στόλου. Τά πάντα έχουν έξαντληθή είς τούς πολιορκουμένους τής 
πόλεως, ήτις ολίγον βραδύτερον θά καταστή παγκόσμιον σύμβολον αύτουθυ- 
σίας καί ήριοϊσμοΰ. Οί πολιορκούμενοι, είς τήν άπό 12 Νοεμβρίου 1825 έπι- 
στολήν των εγραφον «... είδοποιοΰμεν τήν Σ. Διοίκησινν τήν κινδυνώδη κατά- 
στασίν μας καί τήν κατεπείγουσαν χρείαν... νά μάς προφθάση μέ τόν στόλον 
μας ν’ άνοιχθή ή θάλασσα, καί μέ τά ’ίδια άν είναι δυνατόν νά μάς προμηθεύση 
μερικάς τροφάς... θέλομεν βαστάξη έως τότε οποΰ εχομεν τροφήν, έπειτα έναν 
θάνατον χρεωστοΰμεν... ήμεΐς άποθαίνομεν ώς πατριώται πιστοί...»2.

Τά μάτια τών ηρωικών πολιορκημένων κυττάζουν έναγωνίως πρός τόν 
στόλον. Ή  μόνη έλπίς των είναι ό στόλος, ό όποιος πρέπει νά τούς προφθάση, 
διότι άλλιος «εναν θάνατον χρεωστοΰμεν», γράφουν πρός τήν Διοίκησιν. Ό  
έχθρός γνωρίζει καλώς τάς δυνατότητας τοΰ έλληνικοΰ στόλου, δστις πάντοτε, 
οσάκις ήδυνήθη νά κινηθή, έματαίωσε τά σχέδιά του.

Οΰτο) λοιπόν, πριν ή άποφασίση νά κυριεύση τήν Πελοπόννησον, συνέλα
βε τήν ιδέαν νά καταστρέψη πρώτον τό μέγα έμπόδιον τών σχεδίων του* τάς 
ναυτικός νήσους. Τοΰτο προκύπτει έκ τών συνδυασμένων επιστολών τοΰ Ναυ
άρχου Μιαούλη άφ’ ένός, ύπό ήμερομηνίαν 31 ’Οκτωβρίου 1825 καί τών προ
κρίτου τών Σπετσών άφ’ ετέρου πρός τό ’Εκτελεστικόν Σώμα, ύπό ήμερομη-
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νίαν 2 Νοεμβρίου, ήτις κατέληγεν: «... ό έχθρός φαίνεται δτι άπελπίζεται είς 
τό νά κατάρξη τής Πελοποννήσου, εάν μή πρότερον καθυποτάξη τάς νήσους ταύ
τας, καί έπειδή ούτως έχει χρειάεζεται νά προσηλώσωμεν άπαντες όλην ήμών 
τήν προσοχήν καί δύναμιν είς τό νά τοΰ ματαιώσωμεν τό σχέδιον τοΰτο, καί 
τούτω συμματαιοΰντες καί όλα τά λοιπά...»3.

Έν όφει τοΰ κινδύνου τούτου καί δεδομένης τής μεγίστης σημασίας τών 
νήσων είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άγώνος ό Γενναίος Κολοκοτρώνης καί ό Ιωάννης 
Νοταράς προσεφέρθησαν ίδίαις δαπάναις νά άποστείλωσι πεντακοσίους στρα- 
τιώτας.

Έν δψει έπίσης τοΰ ένδεχομένου νά μεταφερθώσιν αί οίκογένειαι τών 
Σπετσιωτών είς "Γδραν, ούτοι άπευθύνθησαν είς τούτους βολιόοσκοποΰντες τό 
δυνατόν τής πραγματοποιήσεως τοΰ σχεδίου των τούτου. Οί αδελφοί των καί 
συμπολεμισταί Υδραίοι, είς τήν άπό 17 - 10 - 1825 έπιστολήν των πρός τούς 
Σπετσιώτας εγραφον: «... διά τάς οίκογενείας σας σάς προείπαμεν καί σάς 
λέγομεν πάλιν, ότι έάν άποφασίσητε νά τάς μετακομίσητε έδώ, ήμεΐς εί'μεθα 
έτοιμοι καί προθυμότατοι νά τάς ύποδεχθώμεν μέ άδελφικήν αγάπην καί κα
τά πάντα...»4.

’ Ιδού, καί ή έν πολέμψ πρακτική έκδήλωσις τών διαποτισμένων έκ τών 
συνεταιρικών αρχών τής αλληλεγγύης καί τής αλληλοβοήθειας Ύδραιιοτών. 
Ό  στενός ούτος σύνδεσμας μεταξύ τών τριών νήσων ύπήρξε σωτήριος5 πάντο
τε διά τήν Ελλάδα, άτε τούτων μή έπιδιωκουσών, είμή τό αληθές συμφέρον 
τής Πατρίδος.

2. Ή  "Ελλάς λοιπόν εύρίσκεται ένώπιον τής πλέον κρίσιμου φάσεως τοΰ 
άγώνος της. Τό δημόσιον Ταμεΐον στερείται τών στοιχειωδών οικονομικών πό
ρων. Τό Μεσολόγγι αντιμετωπίζει τήν παντελή έλλειψιν τροφών καί πολεμο
φοδίων, ένφ ό πολιορκών τοΰτο έχθρός είναι πανίσχυρος. Αί ήρωϊκαί νήσοι 
"Γδρα καί Σπέτσαι τελοΰν έν οικονομική έξαντλήσει καί αναμένουν τήν έπί- 
θεσιν τοΰ έχθροΰ. Παρά ταΰτα όμως αί νήσοι δέν άρρωδοΰν. Καταβάλλουν όλην 
τήν ικμάδα των πρός κινητοποίησιν τοΰ στόλου καί παροχήν βοηθείας π>ρός 
τούς πολιορκουμένους τοΰ Μεσολογγίου, ένφ συγχρόνως πραγματοποιούν απο
κλεισμούς είς έπίκαιρα θαλάσσια σημεία. Συνεπεία τών άοκνων προσπαθειών 
τοΰ στόλου πρός άνεφοδιασμον καί παροχήν ναυτικής προστασίας είς τό Μεσο
λόγγι, ή έκεΐ έκδιδομένη έφημερίς «Ελληνικά Χρονικά», έγραφε, κατά μήνα 
Νοέμβριον τοΰ 1825, μεταξύ άλλων: «Ή  τρίτη μοίρα... έξακολουθεΐ τά καθή- 
κοντά της κατά τάς διατάξεις τής Κυβερνήσειος άποκλείουσα στενότατα τον 
Άμβρακικόν κόλπον κτλ. καί προμηθεύουσα μέ πάσαν βοήθειαν, την καρτερό- 
ψυχον φρουράν τοΰ Μεσολογγίου. Πρόθυμοι νά πράξωσι τό κοινό καλόν πάν
τοτε, οι θαλασσινοί οΰτοι άνδρες, έφάνησαν άξιοι τής έμπιστοσύνης τής Διοι- 
κήσεως καί τών ζηλωτών τής άληθοΰς εύδαιμονίας τοΰ έθνους μας. Δόξα καί 
τιμή είς τούς αγώνας σας πρόθυμοι τής πατρίδος ύπερασπισταί»6.
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3. Τοΰ Μεσολογγίου τελοΰντος έν στενή κατά θάλασσαν πολιορκίαν, κατά 
μήνα Νοέμβριον τοΰ 1825, καί τής Προσωρινής Διοικήσεως έκπεμπούσης έν- 
αγώνιον εκκλησιν7 είς τήν έπιτροπήν τών Ψαρών διά τήν έκπλευσιν τοΰ Ψα- 
ριανοΰ στόλου, αΰτη άπαντά οτι «έτοιμάσαντες τήν μοίραν μας, έκπλέει αΰριον 
συν Θεφ μέ τά ηφαίστειά της...»8. Ή  Έληνική Κυβέρνησις έκφράζουσα τήν 
ίκανοποίησίν της καί τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους διά τήν τοιαύτην προ
θυμίαν τών Ψαριανών γράφει: «Έλαβεν ή Διοίκησις τήν άπό 21 άναφοράν 
τής Επιτροπής, καί μέ άκραν εύχαρίστσιν παρετήρησε τήν πατριωτικήν προ
θυμίαν, μέ τήν οποίαν τό κοινόν τών Ψα,ριανών έσπευσε νά έπιταχύνη τήν εκ- 
πλευσιν τής ναυτικής του μοίρας, ήτις είς αύτήν τήν περίστασιν, ένωθεϊσα μετά 
τής ύδραϊκής, θέλει συντελέσει τά μέγιστα είς τήν σωτηρίαν τοΰ Μεσολογγίου, 
τό όποιον κινδυνεύει, μόνον καί μόνον διά τόν θαλάσσιον άποκλεισμόν τοΰ 
έχθροΰ' οθεν ή Διοίκησις ένφ σάς άποδίδει άπό μέρους τοΰ ’Έθνους τόν χρεω- 
στούμενον έπαινον καί εύγνωμασύνην, διότι συναισθανθέντες τόν κίνδυνον τής 
Πατρίδοα. έσυνδράμετε έγκαίρως είς τήν σωτηρίαν της...»9, 10.

Π αράγραφ ος εικοστή πέμπτη

Τ  ά κ α τά  τή ν  θ α λ α  σ σ ίαν π ο λ ιο ρ κ ία ν

1. Τοΰ έχθρικοΰ στόλου έμφανισθέντος προ τοΰ Μεσολογγίου τήν 23 
Τανουαρίου 1826 καί τής καταστάσεως οΰσης κρίσιμου, τή πρωτοβουλία11 τών 
Σπετσιωτών, συνέρχονται περί τό τέλος τοΰ ίδίου μηνός οί άντιπρόσωποι τών 
Σπετσών καί τής 'Τδρας προκειμένου νά συσκεφθώσιν έπί τοΰ πρακτέου. Ή  
έν προκειμένψ δέ ληφθησομένη άπόφασις τών δύο νήσων ειχε μεγίστην σημα
σίαν έπί τής δλης έκβάσεως τοΰ άγώνος, δεδομένου 3τι«... δπως οί κάτοικοι τοΰ 
Μεσολογγίου, οΰτω καί ή Κυβέρνησις καί άπαντες οί "Ελληνες, είς μόνην τήν 
ναυτικήν δύναμιν ήλπιζον δτι ήδύνατο νά σώση τό Μεσολόγγιον- άλλ’ οΰτε 
τροφαί, οΰτε πολεμοφόδια, οΰτε χρήματα ύπήρχον...»12.

Τούτου ένεκεν ή Κυβέρνησις έξέδο)κε τήν 5 Φεβρουάριου 1826 τόν νόμον 
περί έκποιήσεως μέρους τών εθνικών κτημάτων, ί'να έξευρισκομένων τών στοι
χειωδών οικονομικών πόρο^ν, χρησιμεύσωσιν οδτοι είς τή προμήθειαν τροφών, 
πολεμοφοδίου καί τήν κίνησιν τοΰ στόλου.

Παραλλήλως, διενεργήθη καί έρανος μεταξύ τών πολιτών καί τοΰ λαοΰ 
καί συγκεντρωθέντος ποσοΰ τίνος, άφ’ ένός μέν ένισχύθη χρηματικώς ή φρου
ρά τοΰ Μεσολογγίου, άφ’ ετέρου δέ κατέστη δυνατή ή εκπλευσις τοΰ ελληνι
κού στόλου έκ τριάκοντα δύο συνολικώς13 πολεμικών καί πυρπολικών πλοίων. 
Δεδομένου δέ οτι τά άβαθή ΰδατα τής λίμνης τοΰ Μεσολογγίου άπήτουν κυρίως
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πλοιάρια διετέθησαν κα! δύο γαλιώτται τών νήσων ώς καί είκοσι μυστίκια. 
Τά πλοιάρια δμως ταΰτα ήσαν πολύ δλίγα έν σχέσει πρός τά ύπό τοΰ έχθροΰ 
διατεθέντα πρός τόν αυτόν σκοπόν, ύπολογιζομένων έπέκεινα τών εξήκοντα.

Τά πλοιάρια ταΰτα έπέπρωτο νά κρίνουν τήν εκβασιν τοΰ άγώνος καί τήν 
πτώσιν ή μή τοΰ Μεσολογγίου. Τοΰτο έγνώριζον καλώς καί ή "Γδρα καί αί 
Σπέτσαι.

Οΰιως είς τήν άπο 18 Μαρτίου έπιστολήν των οί Υδραίοι εγραφον πρός 
τούς Σπετσιώτας: «... ήμεΐς χρεωστοΰμεν νά σάς είδοποιήσωμεν, δτι μικρά 
μυστίκια, δποία χρειάζονται είς τό σκοπούμενον, δέν εχομεν ένταΰθα παν
τελώς»14.

Ένταΰθα δμως δέον νά σημειωθή δτι δ Ναύαρχος Μιαούλης ήδη άπό τοΰ 
μηνός Ίανουαρίου είχε διαπιστώσει τήν αδυναμίαν δράσεως τοΰ έλληνικοϋ 
στόλου είς τά άβαθή ύδατα τής λιμνοθαλάσσης τοΰ Μεσολογγίου.

Ούτως είς τήν π,ρός τόν Διονύσιον Ρώμαν άπαντητικήν έπιστολήν του 
εγραφε: «... σάς είναι γνωστά τά αίτια, διά τά δποΐα δέν ήμποροΰμεν νά στα- 
θώμεν έδώ πολλάς ήμέρας. "Οθεν μεγάλη χρεία... νά ταχύνετε δσον τό δυνα
τόν μίαν ώραν προτήτερα τήν αποστολήν τοΰ σιταριοΰ. Περιπλέον είναι άλλη 
μία αιτία, δτι τά τούρκικα λαντσόνια δποΰ πρό καιροΰ σώζονται άκόμη είς τήν 
λεγομένην λίμνην τοΰ Μεσολογγίου, έτοιμάζονται σπουδαίως νά τό άποκλεί- 
σουν πάλιν, ώς πρότερον κατά τόν περασμένον ’Ιούλιον, καί τότε δέν εχομεν 
πλέον τόν τρόπον νά έμβάσωμεν μέσα τίποτε* καί διά τοΰτο είναι άνάγκη νά 
βιασθώμεν...»15.

Ό  Μιαούλης κρούει τόν κώδο)να τοΰ κινδύνου έκ τής έλλείψεως τών κα
ταλλήλων πλοιαρίων.

Τά έλάχιστα ύπάρχοντα μικρά πλοιάρια (μύστικα) , εύρίσκοντο διασκορ
πισμένα καί είς κακήν κατάστασιν. Σχετικώς ό Α. Μαυροκορδατος έγραφεν 
άπαντών είς τόν Δ. Ρώμαν: «κατά δυστυχίαν... εύρίσκοντο διασκορπισμένα είς 
τάς τρύπας τοΰ Αιγαίου Πελάγους διά τά κακά των τέλη...»16.

Τά τόσον πολύτιμα λοιπόν πλοιάρια δέν ύφίστανται, ένψ συνεπεία έλλεί
ψεως οικονομικών μέσων, δ στόλος μετά μεγίστης δυσκολίας κινείται. Τούτου 
ενεκεν οί άδελφοί Τουμπάζη γράφουν πρός τόν Δ. Ρώμαν: «άγνοοΰμεν άν ό 
στόλος λάβη τήν καλήν τύχην νά έφοδιάση τό Μεσολόγγιον είς τό διάστημα 
τούτου τοΰ πληρωμένου μηνός, έξ έναντίας δέ είναι αναγκασμένος νά έπιστρέ- 
ψη. Σάς κοινοποιοΰμεν ταΰτα μέ μεγίστην θλίψιν τής ψυχής μας...»17.

Παραλλήλως, άπό τό έπίκεντρον τής έλληνικΰς άντιστάσεως, άπό τό πο- 
λιορκούμενον Μεσολόγγι, έκπέμπεται ή άγωνιώδης έκκλησις: «Οί έδώ μόνον 
Έλληνες άπεφασίσθησαν νά βαστάξουν τό παν; Τί έγιναν οί τόσοι άλλοι άδελ
φοί; Τί έγιναν τά καράβια διά νά λύσουν τόν άποκλεισμόν καί ευκολύνουν τήν 
εισαγωγήν τροφών, άπό τήν έλλειψιν τών δποίων κινδυνεύομεν φανερά, φα
νερά;...»18.
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Ή  αυτή έπψδός επαναλαμβάνεται άπό τούς θρυλικούς πολιορκουμένους. 
«Τι έγιναν τά καράβια». Τέσσαρες λέξεις εις κόσμος ολόκληρος! Τά καράβια 
-καί μόνον τά καράβια θά συντελέσουν είς τήν αποτροπήν τού κυοφορουμένου 
δράματος τοΰ Μεσολογγίου.

’Αλλά πανταχόθεν άκούγονται κραυγαί εναγώνιοι διά τήν έξοικονόμησιν 
τών μέσων π(ρός κίνησιν τοΰ στόλου. Τούλάχιστον εδει νά έξευρεθοΰν οπωσδή
ποτε ελάχιστα χρήματα διά τήν πληρωμήν ούχί ολοκλήρου τοΰ μισθοΰ τών 
ναυτών, αλλά τοΰ 1 /3  εστω, διότι καί διά τοΰ ποσοΰ τούτου «αύτοί εύχαρι- 
στοΰνται»19.

Τά πληρώματα λοιπόν τοΰ στόλου έν δψει τών κινδύνων τοΰ ’Έθνους δέν 
άξιοΰν ολόκληρον τόν μισθόν των. Τό εν τρίτον τούς είναι αρκετόν διά τήν 
συντήρησιν τών οικογενειών των. Ά λ λ 5 δ στόλος δέον νά κινηθή, τό Μεσο
λόγγι δέον νά σωθή καί τά πολύτιμα μύστικα δέν υπάρχουν.

Ή  Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος διϊδοΰσα τήν ανάγκην τών μυστι
κών (πλοιαρίων) διά τήν χρησιμοποίησίν των είς τά άβαθή ύδατα τής λίμνης 
τοΰ Μεσολογγίου, άπευθύνεται πρός τήν επιτροπήν τών Ψαρών καί ζητεί τήν 
αποστολήν πέντε τοιούτων «καλά καί επιτήδεια διά τά .ρηχότερα νερά...»20, 
αλλά έπανερχομένη21 έπί τοΰ αύτοΰ ζητήματος ζητεί τήν αποστολήν είκοσι 
«έπειδή αύτά είναι άφεύκτως αναγκαία διά νά εμβουν είς τήν λίμνην, ήτις 
πλημμυρεΐ άπό τά έχθρικά λατζόνια, τά όποΐα έκοψαν διόλου τήν συγκοινω
νίαν μέ κάθε μέρος».

Οί Ψαριανοί εύρισκόμενοι ύπό τό κράτος πλήρους οικονομικής δυσπρα
γίας, δέν ήδυνήθησαν ν'ά άνταποκριθοΰν εις τό αίτημα τοΰτο τής Διοικήσεως 
καί άπέστειλον, πέραν τών λοιπών πλοίων καί πυρπολικών, τρία μόνον μύστι- 
κα. Πρός τόν σκοπόν δέ τής έξοικονομήσεως τών άπαιτουμένων δαπανών, έχρη- 
σιμοποίησαν22 τά χρήματα τά προωρισμένα διά τήν άντιμετώπισιν τών κοινών 
αναγκών καί μή έξαρκούντων τούτων έζήτησαν «νά λάβωσι καί τά χρήματα 
τοΰ άοιδήμου Βαρβάκη, τά προσδιορισθέντα είς τήν διαθήκην του πρός άνέγερ- 
σιν νέας πόλεως τών Ψαρών»23.

Τά πάντα λοιπόν οί ήρωϊκοί Ψαριανοί διαθέτουν διά τήν σωτηρίαν τοΰ 
Μεσολογγίου καί τής Ελλάδος.

Τόν τελευταΐον οβολόν, τήν διαθήκην τοΰ συμπατριώτου των Βαρβάκη, ή 
δποία ήτο προωρισμένη νά συντελέση είς τήν άνοικοδόμησιν τής έ,οημωθείσης 
εκ τής καταστροφής νήσου των, τήν διαθέτουν διά τάς άνάγκας τοΰ άγώνος.

Ένταΰθα κρίνομεν σκόπιμον τήν παρεμβολήν μιας παρενθέσεως άφορώ- 
σης τά διαπραγματευόμενα έν Α γγλία δάνεια24 τής Ελλάδος.

Τό πρώτον δάνειον τό συναφθέν έν Λονδίνψ κατά τό έτος 1823 καταλή
γει είς χεΐρας τής Ελλάδος τόν ’Ιούλιον τοΰ 1824. Τοΰτο λόγψ τής έπαχθοΰς 
χορηγήσεως τών δρο)ν του ειχε κυρίως πολιτικήν σημασίαν, ύπό τήν έννοιαν 
τής δημιουργίας οικονομικών δεσμών25 μεταξύ Λονδίνου καί Ελλάδος. Τό
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έτερον δάνειον2® συνήφθη μεταξύ τών εκπροσώπων τής Ελλάδος και επιχειρη
ματιών τοΰ Λονδίνου.

Έκεΐνο τό όποιον δέον νά λεχθή έν προκειμένψ, είναι τό γεγονός δτι, ένψ 
τά δάνεια ταΰτα ήσαν επαχθέστατα27 αί διαπραγματεύσεις λήψεώς των ήσαν 
μακρότατοι πράγμα δπερ έστέρει τήν Ελλάδα τούς στοιχειώδεις πόρους κι- 
νήσεως τοΰ στόλου της. Καί ένώ τό έλληνικόν ’Έθνος προσέφερε τά εθνικά 
κτήματα και τάς διαθήκας διά τήν έξεύρεσιν πόρων «οί "Ελληνες αντιπρόσω
ποι εφαινακίζοντο άσυστόλως έπί διετίαν ύπό τών Τραπεζιτών, τών μεσαζόν
των καί τών κερδοσκόπων»28.

Τοιοΰτος ήτο ό έμπαιγμός είς βάρος τής Ελλάδος έπί τοΰ θέματος τών 
δανείων τής ανεξαρτησίας, ώστε αυτή αϋτη ή αγγλική έφημερίς «Times», διά 
σειράς άρθ,ρων της, κατά τό φθνόπιορον τοΰ 1826, άπεκάλυψε τάς διαπραττο- 
μένας μηχανορραφίας, γράφουσα29 μεταξύ άλλων: «ή Ελληνική ύπόθεσις 
έπροδόθη έν ’Αγγλία, ένώ θά έθριάμβευεν άν δέν ύπήρχεν ουτε ή ’Αγγλία, 
ουτε τό χρηματιστήριόν της»30.

Συνεπώς, ταύτης οϋσης τής συμπεριφοράς τών ’Άγγλων κεφαλαιούχίον 
έ'ναντι τής Ελλάδος, ή Κυβέρνησις ειχεν υπέρ αύτής τό έλαφ,ρυντικόν τοΰτο. 
Ή  πολιτική δμως αϋτη τών ’Άγγλων δυνατόν νά άδρανοποίησε τήν ελληνι
κήν Κυβέρνησιν, ήτις άναμένουσα τό μή άφικνούμενον δάνειον, δέν έκινήθη 
εγκαίρως διά τήν έξεύρεσιν πόρων.

2. Οϋτως έχόντων τών πραγμάτο)ν ή Κυβέρνησις αποφασίζει νά κινηθή 
τήν ύστάτην στιγμήν, κατατριβομένη, ώς καί ή Γ ' Εθνική τών Ελλήνων Συν- 
έλευσις, περί τής μορφής τοΰ πολιτεύματος καί Συνταγματικών θεωριών, καθ' 
ήν στιγμήν ήκούετο δ επιθανάτιος ρόγχος τοΰ Μεσολογγίου. Οϋτως, δ Π. Πα- 
τρών Γερμανός, είς τήν πρός τόν Δ. Ρώμαν έπιστολήν του, ύπό ήμερομηνίαν 
20 ’Απριλίου 1826 (δηλαδή μετά τήν ήρωϊκήν έξοδον) έγραφε, μεταξύ άλ
λων, «...οί πληρεξούσιοι τοΰ Έθνους, άφοΰ έπροχώρησαν ίκανώς τάς εργασίας 
πρός έπιδιόρθωσιν τοΰ πολιτεύματος, τούς διέκοψαν αί δειναί πολεμικαί περι
στάσεις,,,»31. Ό  εχθρός όμως δέν ήτο διατιθεμένος νά άναμείνη διά νά ίδη 
τάς άποφάσεις τής Έθνοσυνελεύσεως περί τοΰ πολιτεύματος.

ΙΤρίν ή λοιπόν ή Εθνική Συνέλευσις διακόψη τάς πολιτειακάς της εργα
σίας, ήτοι τήν 7ην Απριλίου, έξέδωκε ψήφισμα, είς τό δποΐον διελαμβάνετο 
δτι: «Γνωρίζουσα τήν άνάγκην τοΰ νά διαμείνη είς κίνησιν ό Ελληνικός στό
λος περί τό Μεσολόγγιον πρός άντίκρουσιν τοΰ έχθρικοΰ... ψηφίζει: α) Νά άνοι- 
χθη είς τήν Ίονικήν Επτάνησον δάνειον πραγματικόν εκατόν χιλιάδων ταλ- 
λήρων Ισπανικών... δ) Τά έκ τοΰ δανείου χρήματα νά χρησιμεύσουν διά τό 
μέλλον μόνον είς μισθούς καί τροφάς τοΰ Στόλου, είς έπισκευήν καί τροφάς διά 
τό Μεσολόγγιον καί τά έξωθεν αύτοΰ συστηθησόμενα Στρατόπεδα...»32.

Ή  Κυβέρνησις λοιπόν ένήργησε λίαν καθυστερημένως. ’Ήδη πολύ ένωρί- 
τερον ή άδράνειά της έπέσυρε τάς έντόνους παρατηρήσεις διακεκριμένων άν-
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ορών τοΰ έλληνικοΰ άγώνος. Ούτως ,δ Διονύσιος Ρώμας απευθυνόμενος πρός 
τον Α. Μαυροκοροάτον, έγραφε μεταξύ άλλων: «δεν δύναμαι ν’ άποκ,ρύψο) ύμΐν 
τήν άπό έτους έπ'ι πάντων τών πνευμάτων προκαλουμένην αϊσθησιν εκ τών 
κακών μέτρων, τά όποια ή Ελληνική Κυβέρνησις ελαβεν ώς πρός τήν όπερ- 
άσπισιν τοΰ Μεσολογγίου... Μετά ένιαυσίαν περίπου πολιορκίαν κατά γην καί 
θάλασσαν, οί ήρωες τής ’Ακαρνανίας έδει νά εύρίσκωνται πάντοτε είς τό σκλη
ρόν δίλημμα ν’  άποθάνωσιν έκ μόνης τής έλλείψεως προμηθειών...»33.

Είς τάς παρατηρήσεις ταύτας τοΰ Ρώμα, συνεφιόνει καί ό Μιαούλης, όστις 
απαντώ ν είς επιστολήν τούτου, έγραφεν: «μέ αρέσει πολλά ή πατριωτική έπι- 
μέλειά σας είς τό νά παραστήσετε είς τήν Διοίκησιν τήν άτοπίαν καί ούδένειαν 
τών μέτρων της κατά τό Μεσολόγγι" καί άμποτε, καθώς ελπίζω νά ενεργήσουν 
οί λόγοι σας...»34.

3. Ένφ ταΰτα έγράφοντο καί έγένοντο πέριξ τοΰ Μεσολογγίου, δ εχθρός 
άντιληφθείς τήν σπουδαιότητα τών μικρών πλοιαρίων καί τόν τεράστιον ρόλον 
'ον έμελλον νά διαδραματίσουν έπί τής λιμνοθαλάσσης, πέραν τών όσων διέθε
τε, ,κατεσκεύασε έσπεσμένως καί έτερα τοιαΰτα, τά όποια ρυμουλκήσας εντός 
τής .λιμνοθαλάσσης απέκλεισε στενώς καί τό Μεσολόγγι καί τό Βασιλάδι, ήδη 
από τά μέσα τοΰ μηνός Φεβρουάριου.

Ό  Ελληνικός στόλος παρά τήν δεινήν οικονομικήν θέσιν είς τήν όποιαν 
εύρίσκετο, άπέπλευσεν35 περί τήν 20ήν Μαρτίου έκ τής 'Ύδρας καί τών Σπε
τσών καί τήν Ιην ’Απριλίου έπειράθη νά μεταφέρη έντός τοΰ Μεσολογγίου 
τροφάς καί πολεμοφόδια, πλήν όμως, συνεπεία τοΰ στενοΰ άποκλεισμοΰ τούτου 
διά τών τουρκικών λαντσονί(ον, δεν κατέστη δυνατή ή διοχέτευσις τούτων. 
Παρά τάς άποτυχούσας προσπαθείας, τά πληρώματα τοΰ έλληνικοΰ στόλου 
παρέμεινον εκεί μέ τήν έλπίδαν ότι τελικώς θά ήδύναντο νά έφοδιάσουν τό Με
σολόγγι. "Οπως όμως άπεδείχθη έκ τών υστέρων ή έλπίς αυτη δέν έπρόκειτο 
νά πραγματοποιηθή, διότι οί Τοΰρκοι διέθετον τό μέγα προσόν τής στιγμής’ 
διέθετον τά μικρά πλοιάρια.

Ταύτης’ οϋσης τής καταστάσεως, δ Ίμβραήμ τολμά νά ύποβάλη τήν πρό- 
τασιν36 πρός τήν φρουράν τοΰ Μεσολογγίου, όπως παραοοθή έναντι οίασδή- 
ποτε συνθήκης προετίμα αυτη. Ή  πρό'.ασις αυτη περί παραδόσεως άπερρίφθη 
άπό τούς πολιορκουμένους, άν καί ή πείνα έμάστιζε αυτούς. Σχετικώς, ό περί 
τό Μεσολόγγιον ευρισκόμενος Ναύαρχος τών Σπετσών Γ. ’Ανδροΰτσος, έγρα
φε πρός τούς προκρίτους συμπατριώτας του:«... το Μεσολόγγιον εύρίσκεται είς 
τήν έσχάτην στενοχώριαν’ έχει πέντε ημέρας σήμερον άσιτον’ άλογα, γαίοά- 
ρους, τά πάντα τά ετελείωσαν* έλπίς διά νά είσέλθουν άπό κανέν μέρος ζωο- 
τροφίαι δεν υπάρχει, όλα... τά έχουν καλά πιασμένα, ώστε δέν ήμπορεΐ νά 
είσέλθη οΰτε μονόξυλον...»37. Ταΰτα έγράφοντο τήν 5 ’Απριλίου. Τήν αυτήν 
ήμέραν δ Μιαούλης εκπέμπει πρός τούς προκρίτους τής 'Ύδρας τό προανά
κρουσμα τής πτώσεως τής ’Ακροπόλεως τής ελευθερίας* τής πόλεως θρύλου’
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τοΰ Μεσολογγίου.
Γράφει: «Μέ βαθυτάτην λύπην βλέπομεν δτι τό Μεσολόγγι τέλος πάντων 

έντός ολίγου πίπτει άφευκτα είς τήν εξουσίαν τοΰ έχθροΰ έξ αιτίας τής πείνας, 
έπειδή δέν είναι τρόπος πλέον νά έμβάσωμεν ουδέ πολλήν ουδέ όλίγην τρο
φήν' δ έχθρός έχει περιζωσμένην τήν λίμνην μέ πολλά και έλαφρά πλοιάρια, 
καί τά διάφορα περάσματα φυλάττονται τήν σήμερον στενά. ’Ά ν  ειχαμεν πε- 
ρίσσοτέραν ναυτικήν δύναμιν... καί άν ήρχοντο μίστικα νά τά έμβάσωμεν είς 
τήν λίμνην διά νά ένεργήσουν έλευθέρως, τότε ήλπιζα είς τήν θείαν πρόνοιαν 
πάλιν ότι καί τό Μεσολόγγι έβοηθεΐτο, καί ό Ίμπ,ραχίμης έκαταστρέφετο, έπει- 
δή ή γενναία φρουρά είχε τήν άπόφασιν νά έπιπέση είς τό στρατόπεδόν του, 
ευθύς άφοΰ προμηθευθή άπό τροφάς καί συμφώνως μέ τά έξωθεν έρχόμενα 
στρατεύματα νά τόν χαλάσουν' πλήν τώρα τά πάντα ματαιοΰνται»38.

Είναι ή μοναδική φορά κατά τήν οποίαν ό Μιαούλης δηλοΐ άδυναμίαν νά 
κίνηση τόν στόλον καί νά παράσχη βοήθειαν είς τό Μεσολόγγι. Καί ή αδυναμία 
αυτη δέν είναι υποκειμενική, δέν απορρέει έκ τής άτολμίας τών Ελλήνων 
ναυμάχων έναντι τών υπερτερών εχθρικών δυνάμεων' ή άδυναμία είναι αντι
κειμενική, δηλονότι πηγάζει έξ αύτής ταύτης τής έλλείψεως τών καταλλήλων 
πλοιαρίων, τών μιστικίων, τά όποΐα καί μόνον δύνανται νά κινηθοΰν έντός τής 
λιμνοθαλάσσης .Ό  Μιαούλης είναι κατηγορηματικός: άν ειχαμεν τά μίστικα 
τότε μέ τήν βοήθειαν τής θείας προνοίας, θά κατεστ.ρέφετο ό έχθρικός στόλος
—  ώς ό ίδιος γράφει — . Τούτο λοιπόν το καθοριστικόν «άν», δηλαδή ή έλ- 
λειψις πλοιαρίων παρά τώ έλληνικώ στόλψ έπέφερε τήν πτώσιν τής θρυλικής 
έκτοτε καταστάσης πόλεο)ς τοΰ Μεσολογγίου.

’Εκ τοΰ τραγικού τούτου διά τόν αγώνα καί τήν Ελλάδα γεγονότος, προ
κύπτει ο ρόλος τόν όποιον διεδραμάτισε δ ελληνικός στόλος είς τάς συγκλονι- 
στικάς καί ήρωϊκάς φάσεις τοΰ υπέροχου καί άνίσου άγώνος τοΰ ’21. Συνεπώς 
ούτως έχόντων τών πραγμάτων τό κατά τήν 7ην Απριλίου τοΰ 1826 έκδοθέν 
Ψήφισμα τής Γ ' Εθνοσυνελεύσεως39 δέν ήτο δυνατόν νά προλάβη τά καλπά- 
ζοντα γεγονότα, τά δποία ήδη είχον άποφασισθή.

Καί ένφ αϋτη ήτο ή αδράνεια τής Κυβερνήσεως Μαυροκορδάτου, ούτος 
έγραφε πρός τήν έν Ζακύ '^ ) Επιτροπήν: «... βλέπετε δτι καί αύτός ό στόλος 
δέν ήμπόρεσε ούτε ενωμένος νά φθάση είς τά νερά τοΰ Μεσολογγίου, ουτε 
έφιοδιασμένος μέ τούς αναγκαίους ναύτας...»40.

’Εκείνο τό όποιον ήμεΐς θά ήδυνάμεθα νά ειπωμεν έν προκειμένφ είναι 
τοΰτο: ’Ά ν  ή Κυβέρνησις παρά τάς δυσχερείας, ας αντιμετώπιζε, έλάμβανε 
τα μέτρα οια την υστατην στιγμήν ελαβε καί προέβαινεν είς τήν κατασκευήν 
μικρών πλοιαρίων, ως τοΰτο είχον πραξει οί Τοΰρκοι καί κατά τήν δευτέραν41 
και κατα την τ,ριτην4” πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου, τότε θά ήτο δυνατόν νά 
άποφευχθή43 ή καταστροφή τούτου' θά ήτο δυνατόν νά μήν ύπάρξη ή 10/] 
’Απριλίου.
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Π αράγραφ ος εικοστή εκτη

Ή  έξο δο ς  το ϋ  Μ εσ ο λ ο γ γ ίο υ  κ α ί ό α ν τίκ τυ π ο ς  τη ς  έν  Ε υ ρ ώ π η

1. Ύπδ τδ κράτος τών συνθηκών τάς όποίαό σκιαγραφήσαμεν άπεφασίσθη 
ή μεγάλη έξοδος τής 10ης Απριλίου. Οί πολιορκούμενοι άνήρχοντο συνολικώς 
είς δέκα χιλιάδας, έκ τών οποίων «οπλοφόροι περί τάς τρεις χιλιάδας». Ή  
μεγάλη ήμερα ήτο πλέον γεγονός. Ή  νύξ τής 10ης ’Απριλίου44 έπέπρωτο νά 
καταστήση τδ Μεσολόγγι ευρωπαϊκόν45 σύμβολον ήρ(,οϊσμοΰ καί αυτοθυσίας. Τδ 
χαρακτηριστικόν δέ τοΰ πρδς Μεσολόγγι υφισταμένου ένδιαφέροντος τοΰ στό
λου, ήτο καί τδ γεγονός ότι ένώ είχεν έπισυμβή ή θρυλική έξοδος, ό στόλος 
περιεφέρετο πέριξ τοΰ Μεσολογγίου, έλπίζων ότι θά ήδύνατο ίσως νά μεταφέ- 
ρη τροφάς είς τούς πολιορκημένους, άλλά λαβών γνώσιν46, ύπό τίνος αγγλικού 
πολεμικοΰ πλοίου, τής φοβέρας καταστροφής, μετά τήν παρέλευσιν διημέρου, 
έπέστρεψεν είς τάς νήσους κατεχόμενος ύπδ άφαντάστου θλίψεως καί οδύνης.

2. "Ιδού λοιπόν ή 10η ’Απριλίου" ιδού τό τέλος τής πολιορκίας, ή όποία 
υπήρξε «τό ένδοξότατον κατά ξηράν μεγαλούργημα τής όλης έπαναστάσεως»47. 
Ή  προηγηθεΐσα τής εξόδου ημέρα έχαρακτηρίσθη ώς «ήμέρα τής δευτέρας 
παρουσίας»48, συνεπεία τών γενομένων προετοιμασιών49 τής εξόδου έκ μέρους 
τών πολιορκουμένων.

Ένταΰθα βεβαίως δέν θά έπιχειρήσωμεν περιγραφήν τής έξόδου ταύτης, 
ήτις άλλωστε «είναι κατιοτέρα τής πραγματικότητας»50, άλλά θά άναφερθώ- 
μεν όλο)ς ένδεικτικώς είς έκφρασθείσας έπί τής έξόδου άπόψεις, άρκούμενοι 
μόνον νά σημειώσο)μεν τάς πληροφορίας τοΰ προϊσταμένου τοΰ Αύστριακοΰ Προ
ξενείου ΙΙατρών Βικεντίου Μικαρέλι, όστις έγραφε περί τής καταστροφής: 
«... αποτέλεσμα τής άσυνέτου έκείνης πράξεως ύπήρξεν ό θάνατος όλων τών 
άρρένων άπδ 12 έτών καί άνω. Έξασχίλιαι γυναίκες καί παΐδες είναι τώρα 
αιχμάλωτοι τών ’Αράβων —  τρεις χιλιάδες καί έκατδν ζεύγη ώτο>ν συνελέ- 
χθησαν καί άπεστάλησαν είς Κωνσταντινούπολιν»51.

3. «Έ ν  τών λαμπρότερων καί ένδο ξοτάτων έργων τής Έλληνικής έπανα
στάσεως ύπήρξεν άναντιρρήτο)ς ή γενναία άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου, καί ή 
ήρο)ϊκή έξοδος τών έν αύτφ γενναίων πολεμιστών... διά τής γενναίας αύτοΰ 
άντιστάσεως είς τάς αλλεπαλλήλους έχθρικάς κατ’ αύτοΰ εκστρατείας κατέστη 
π,ροπύργιον τής Πελοποννήσου, καί κατά συνέπειαν τής Ελλάδος»52.

4. Ό  Κ. Παπαρηγόπουλος γράφει: «Τοιαύτη πτώσις ισοφάριζε βεβαίως 
πρδς τήν περιφανεστάτην τών νικών' ό κόσμος όλος, δυνάμεθα νά είπωμεν, 
συνεκινήθη έκ τής περί αύτής αγγελίας, καί ούδέποτε συνέρρευσαν είς τήν 
Ελλάδα πλειότερα τρόφιμα καί έφόδια ύπδ τών φιλελληνικών εταιρειών τής 
Εύρώπης καί τής ’Αμεριής στελλόμενα...»53.
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5. Ό  Ε. Πρωτοψάλτης: «Ή  πόλις τοΰ Μεσολογγίου μετεβλήθη είς περί- 
καυστον έρείπιον, άλλ’ άνυψώθη συγχρόνως είς μνημεΐον αθανάτου δόξης... 
Ή  έξοδος τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου θεωρείται εν έκ τών σπανιωτάτων 
ήρωϊκών επεισοδίων τής παγκοσμίου ιστορίας καί αποτελεί αναμφιβόλους τήν 
γενναιοτέραν καί τολμηροτέραν στρατιωτικήν έπιχείρησιν έν τή ιστορία τοΰ 
Νεωτέρου Έλληνισμοΰ... Ή  ήρω'ίκή του θυσία άνερρίπισε τον θαυμασμόν τής 
Ευρώπης προς τήν Ελλάδα...»54.

6. Ό  Σ. Τρικούπης γράφει55: «Ά λ λ ” ή πόλις τοΰ Μεσολογγίου, ή δοξά- 
σασα τήν Ελλάδα ζώσα, έμελλε νά τήν άναστήση καί πεσοΰσα* διότι άποδεί- 
ξασα πασιφανώς, δτι "Ελληνες καί Τοΰρκοι ήσαν είς το έξής άσυμβίωτοι καί 
άδιάλλακτοι, έπετάχυνε διά τής σωτηοιώδους παρεμβάσεο)ς τών τριών Δυνά
μεων τό ευτυχές τέρμα τής έπαναστάσεο)ς».

7. Ό  Ε. Κυριακίδης σημειώνει: «... ή πόλις, ήτις δίς κατά συνέχειαν 
είλκυσε τήν προσοχήν τοΰ κόσμου σύμπαντος... ήτο νΰν ευρύτατος κλαυθμο')ν, 
έρείπιον περίκαυστον, άλλά καί μνημεΐον ταυτοχρόνως δόξης άγήρω. Δέν 
παρεδόθη' έπεσε'/ άλλά τοιαύτη πτώσις ίσοδυνάμει πρός άνόρθωσιν. Καί όπό- 
ταν έγνώσθησαν αί λεπτομέρειαι τοΰ δλου έκείνου δράματος άνερριπίσθη έν 
ταΐς εύρο)παϊκαΐς πρωτευούσαις 6 θαυμασμός πρός τό ήρωϊκόν έθνος τό άπε- 
γνωσμένως μαχόμενον τόν ένδοξον αυτόν άγώνα... Ή  έξοδος καί ή ήρωϊκή 
άντίστασις τοΰ Μεσολογγίου άνεζοπύρωσε έτι περισσότερον τό ευρωπαϊκόν φι- 
λελληνικόν πνεΰμα»56.

8. Ό  Γ. Γερβίνος γράφει: «... βαθυτάτη ήτο ή έντύπωσις τής καταστρο
φής ταύτης καί έν Έλλάδι καί έν ταΐς άπωτάταις έπί τής ύφηλίου χώραις»57.

Πρόκειται όμολογουμένο^ς περί ένός δευτέρου πανευρωπαϊκού σεισμού, 
τοΰ οποίου τό έπίκεντρον είναι καί πάλιν ή Ελλάς. Πρό δύο πε,ρίπου έτών ή 
Εύρο^πη ήσθάνθη ώς σεισμικήν δόνησιν μεγίστης έντάσεο^ς τήν ήρωϊκήν κατα
στροφήν τών Ψαρών. Νΰν ή Εύρο')πη σείεται άπό τάς ψυχολογικάς δονήσεις 
τής άνεπαναλήπτου καταστάσης έξόδου τοΰ Μεσολογγίου. Τό ήδη άνερχόμε- 
νον καί διογκούμενον έν Εύρώπη φιλελληνικόν πνεΰμα, ώς χιονοστιβάς είσ- 
ελαύνει έντός τών άπροσίτων άνδρων τής Ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ή  γαλλική Κυβέρνησις ύπό τήν πίεσιν τοΰ πνεύματος τούτου σύρεται είς 
τήν λήψιν τών πρώτων μέτρων τεινόντων πράγματι είς τήν τήρησιν τής ούδε- 
τε,ρότητος. Ψηφίζει νόμον διά τοΰ οποίου απαγορεύεται ή ναύλωσις πλοίων είς 
τούς Αιγυπτίους διά τήν μεταφοράν τών «άνδραποδισθέντων Ελλήνων»58.

Τοιαύτη δέ ήτο ή εντασις τοΰ ψυχολογικού καί ήθικοΰ τούτου σεισμοΰ, 
ώστε καί είς αυτό τοΰτο τό άνδρον τής κατά τής Ελλάδος άντιδράσεως, είς 
τό έπιτελικόν κέντρον τοΰ διαβοήτου Μέττερνιχ, είς τήν Βιέννην, παρέχεται 
ή άδεια διενεργείας εράνου υπέρ φιλανθρωπικών59 σκοπών.

Αί τρεις εύρωπαϊκαί Δυνάμεις ήρξαντο κινούμεναι δραστηρίως όδηγηθεΐ- 
σαι είς τήν υπογραφήν συνθήκης άφορώσης τό έλληνικόν πρόβλημα. Ά π ό τής



στιγμής ταύτης «μετατίθεται ό κύριος πυρήν της ιστορίας της έλληνικής έπα
ναστάσεως άπό τοΰ πεδίου τής μάχης είς τά γραφεία τής διπλωματίας».

’Αποτέλεσμα τών μακρών διαβουλεύσεων καί μηχανορραφιών, αϊτινες ελα
βον χώραν είς τούς κόλπους τής ευρωπαϊκής διπλωματίας, ήτο ή υπογραφή 
τής μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων συνθήκης τής 24 ’ Ιουλίου 1827, διά τοΰ 
άρθρου 1 τής οποίας ώρίζετο δτι: «αί τρεις Δυνάμεις θέλουσι προτείνει άπό 
κοινοΰ τή Πύλη τήν μεσολάβησίν της πρός συνδιαλλαγήν μεταξύ αύτής καί 
τής Ελλάδος καί άπαιτήσουν συγχρόνως τήν άμεσον ανακωχήν τών δπλων»60.

Συνεπώς ταύτης οϋσης τής έξελίξεως τοΰ έλληνικοϋ ζητήματος, καί τής 
ήρωϊκής έξόδου έπιδρασάσης έπί τήν ταχυτέραν λήψιν τών άποφάσεων τούτων,, 
δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν καί ήμεΐς τήν φράσιν τοΰ Σπυρίδωνος Τρικούπη: 
Ή  πόλις τοΰ Μεσολογγίου ή δοξάσασα τήν Ελλάδα ζώσα, έμελλε νά τήν άνα- 
στήση καί πεσοΰσα.

9. Ά λ λ ’ ό οίστρος τοΰ Μεσολογγίου μας παρέσυρεν είς τήν πρόταξιν γε
γονότων, μέ κίνδυνον νά παραλειφθοΰν συμβάντα, τά όποια πρέπει νά μνημο- 
νευθοΰν.

Ούτως, ένώ τό αίμα τών ηρωικών πεσόντων Ελλήνων κατά τήν εξοδον 
τοΰ Μεσολογγίου ήτο άχνίζον καί ή άκρόπολις τής έθνικής ανεξαρτησίας εύρί- 
σκετο ύπό τό πέλμα τοΰ Τούρκου δυνάστου, ούτος άναθαρρηθείς προφανώς έκ 
τής πτώσεως τοΰ Μεσολογγίου, ήτοιμάζετο εύθύς αμέσως έν Κωνσταντινουπό- 
λει νά πραγματοποίηση έκεΐθεν νέαν εκστρατείαν κατά τής Ελλάδος. ΤΙ εί- 
δησις61 αυτη, συνδυαζομένη μετά τών διαρρεουσών πληροφοριών έκ τοΰ στόλου 
τοΰ Ίμβραήμ, δτι ούτος έσχεδίαζε νά έπιτεθή κατά τών Ελληνικών ναυτικών 
δυνάμεων τών νήσων Σπετσών καί ''Γδρας, ένέβαλε είς μεγίστην ανησυχίαν 
αύτάς τε καί ολόκληρον τήν Ελλάδα. Μάλιστα δέ ό Ίμβραήμ έλεγεν δτι μετά 
τήν καταστροφήν τών δύο τούτων νήσων, ή ύποδούλωσις καί τής λοιπής Ε λλά
δος ούδαμώς έλογίζετο62.

Είς τάς κρίσιμους ταύτας στιγμάς καί διά τάς νήσους καί διά σύμπασαν 
τήν Έλλάοα, έπροεκρίθη ή λύσις τής έγκαταλείψεο>ς τής νήσου τών Σπετσών 
καί τής μεταβάσεως δλων τών κατοίκων της είς "Γδραν, ί'να άπό κοινοΰ αντι
μετωπίσουν τόν έχθρόν. Κατόπιν δέ άποφάσεως τής Συνελεύσεως τοΰ λαοΰ τής 
"Γδρας, αυτη έκάλεσε δι’ έπιστολής της63 τούς άδελφούς Σπετσιώτας νά μετα- 
βοΰν σύν γυναιξί καί τέκνοις είς τήν νήσον τιον, ήτις θά τούς παρείχε πάσαν 
«άδελφικήν δεξίωσιν».

Υπέρ τής λύσεως ταύτης έτάχθη καί ή Προσωρινή Διοίκησις, θεωροΰσα 
ταύτην ώς έπαινετήν64 καί γενναίαν άπόφασιν. Μολονότι δμως οί Σπετσιώται 
ειχον συμφωνήσει είς τήν τοιαύτην μετοίκησιν, οί Υδραίοι καί έν όνόματι 
αύτών εγραφον πρός τούς άδελφούς τών Ψαρών δτι: «Μετά τήν πτώσιν τοΰ 
Μεσολογγίου συνεσκεφθημεν μετα τών άδελφών Σπετσιωτών, καί άπεφασίσθη 
αύτοί νά μετοικήσωσιν ένταΰθα πανοικεί, νά συναγκαλισθώμεν κλπ....»65, έν



τούτοις, Ι'σως έκ συναισθηματικών λόγων, έδήλουν ότι «σκοπόν είχον νά ένώ- 
σωσι καί τά όστα των μετά τών πατέρων των»66.

Οί Ψαριανοί άπαντώντες εις τούς Τδραίους έγραφον: «μέ αδελφικήν καρ - 
δίαν άνέγνωσαν τό γράμμα των, δτι συνεκρότησαν συνέλευσιν καί δλοι εδειξαν 
μέ άδολον καρδίαν τό αίσθημα τής ένώσεως, τής αγάπης καί τοΰ συναγωνι- 
σμοΰ... ή ειλικρινής θέλησίς μας είναι καί άπόφασις ν’ άποθάνωμεν εις τό ιερόν 
■έδαφος τής ΙΙατρίδος, καί τοΰτο σας τό όρκιζώμεθα»67.

Τό χαρακτηριστικόν έν προκειμένψ είναι δτι οι Ψαριανοί ούχί μόνον άπε- 
φάσισαν68 νά συνεχίσουν τόν αγώνα, αλλά δι’ έπιστολών69 καλοΰν καί τούς είς 
Τήνον καί Σύραν εύρισκομένους πλοιάρχους των νά σπεύσουν καί νά άντιστα- 
•θοΰν «είς τήν γυναικώδη ανδρείαν τών τυράννων».

Τελικώς, παρακαμφθέντων τών δισταγμών τών Σπετσιωτών έπραγματο- 
ποιήθη ή μετοίκησίς το)ν70 περί τό τέλος Μαΐου καί τάς άρχάς Ιουνίου είς 
'Ύδραν, ή όποία ύπεδέχθη αύτούς φιλοφρόνως. Τό γεγονός τοΰτο ένεποίησε 
'άκραν εύχαρίστησιν είς τό Πανελλήνιον, διότι «είς τό έξής Σπετσιώτης καί 
Υδραίος νά είναι εν καί μόνον όνομα»71.

Οϋτω λοιπόν ό ηνωμένος ελληνικός στόλος πληροφορηθείς τήν κατά τής 
Σάμου έκστρατείαν τοΰ εχθρού, περί τάς άρχάς ’ Ιουλίου τοΰ 1826, έξέπλευσεν 
τήν 10 καί 11 τοΰ αύτοΰ μηνός εχων συνολικήν δύναμιν 41 πολεμικών πλοίων 
καί πυρπολικών, τά όποια είς τάς πρώτας συγκρούσεις ήδυνήθησαν νά μαται
ώσουν τά σχέδια τοΰ έχθροΰ, οστις άπεμακρύνθη. Ή  θέσις δμως τοΰ ελληνι
κού στόλου είναι δεινή. Οί μισθοί τών ναυτών μένουσι απλήρωτοι καί αί νήσοι 
πέμπουν είς τούτους μόνον άρτον, ένώ ή λοιπή βοήθεια άναμένεται έναγωνίως’72. 
Παρά ταΰτα, αί κατά μήνα Αύγουστον γενόμεναι άπόπει.ραι τοΰ έχθροΰ δπως 
προσβάλη τήν Σάμον άπέτυχον, άτε ούτος συναντήσας τήν σθεναράν άντίστα- 
σιν τοΰ Έλληνικοΰ στόλου, δστις όμως ύφίστατο ζημίας καί συνεπικουρούσης 
τής έλλείψεως τροφών καί μισθών τών ναυτών, ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς 
τά ί'δια τήν 3ην Σεπτεμβρίου διά νά έπανέλθη βραδύτερον. Τής Τουρκικής 
δμως ναυτικής μοίρας, ύπό τόν Τοπάλ πασσάν, άναχιορησάσης περί τάς άρχάς 
τοΰ μηνός Νοεμβρίου, ό ελληνικός στόλος, πιεζόμενος έκ πλείστων αναγκών, 
έπανέκαμψεν είς τάς βάσεις του μή δυνηθείς νά παραμείνη έκεΐ περισσότερον.

10. Τέλος, ώς τελευταΐον έπεισόδιον δράσεως τοΰ έλληνικοΰ στόλου, άνα- 
φέρομεν τό τοΰ "Ώρωποΰ. "Οτε δ στρατηγός τοΰ στρατοπέδου ’Αθηνών Νικ. 
Κριεζώτης καί ή έφορεία τής 'Ανατολικής Ελλάδος πληροφορηθέντες δτι δ 
Κιουταχής έτοιμάζει πλοία είς Ώριοπόν καί άλλαχοΰ διά νά έπιβιβάση έκεΐ- 
θεν στρατεύματα καί νά τά μεταφέρη είς Πειραια, ϊνα προβή είς τήν κατά- 
κτησίν του, απευθύνονται73 πρός τήν επιτροπήν τών Ψαριανών ζητοΰντες τήν 
αποστολήν πλοίων πρός ματαίωσιν τών σχεδίιον.

Έν τή έπιστολή ταύτη άνεγράφετο μεταξύ άλλων δτι: «Ή  Εύρώπη έκ- 
θειάζει καί έπαινεΐ τό φιλελεύθερον έλληνικόν πνεύμα σας, ή Ελλάς θαυμάζει
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καί δοξάζει τόν πατριωτισμόν καί γενναιότητά σας, καί οί εχθροί αυτοί τρο
μάζουν καί φρίτουν τήν άπαραδειγμάτιστον άνδρείαν σας... τά παράλια τής 
’ Ιωνίας κραυγάζουν τάς άνδραγαθείας σας, καί είς κάθε καλοΰ πατριώτου 
καρδίαν τό δνομα τών Ψαριανών, είναι έγκεχαραγμένον μέ χαρακτήρας ανεξά
λειπτους. Μία περίστασις νέα παρουσιάζεται σήμερον ν’ άνανεώση τήν φήμην 
τοΰ ονόματος σας, άν θελήσετε νά τήν έναγκαλισθήτε, καί ν’ άναδειχθήτε σω- 
τήρες τών ’Αθηνών, καί τής Ελλάδος δλης... πεπεισμένοι είς τόν πασίδηλον 
πατριωτισμόν σας, έλπίζομεν εκ μέρους σας κάθε άγαθόν...». Ή  έπιτροπή τών 
Ψαριανών άμα λαβοΰσα τήν επιστολήν ταύτην καί έχουσα συναίσθησιν τοΰ έκ 
τής αργοπορίας κινδύνου, άδημονοΰσα δέ διά τήν ματαίωσιν τών σχεδίων τοΰ 
έχθροΰ «είς τά σπάργανα»74, άπέστειλε τρία πολεμικά πλοία είς Ώρωπόν δα- 
πάναις τών Ψαριανών καί άνευ τής άναμονής τών σχετικών διαταγών τής Ε λ 
ληνικής Κυβερνήσεως καί τής οικονομικής ένισχύσεώς της.

Τήν έπομένη δέ, γράφοντες πρός τούς Νικόλαον Κριεζώτην καί Βάσσον,. 
έλεγον δτι «ή εί'δησις αυτη μάς ήγγιξε κατάκαρδα»75 καί έμψυχοΰντες άμα 
τούτους τούς παρώτρυνον νά παραμείνουν άκαμπτοι «είς τάς αδυνάτους τοΰ 
γυναικώδους έχθροΰ μας προσβολάς».

Συγχρόνως δέ ή Έπιτροπή τών Ψαρών δι’ αναφοράς76 της πρός τήν Διοι
κητικήν Επιτροπήν ένημέρωνε ταύτην περί τοΰ κατεπείγοντος τής ύποθέσεο)ς 
καί τής ώς έκ τούτου παρακάμψεως τών ύπ’ αύτής διατεταγμένων, πλήν όμως 
αυτη παραμένουσα προσκεκολλημένη είς τόν τύπον άξίωσε τήν άπαγόρευσιν 
τοΰ έκπλου τών πλοίων, ήτις δμως έκάμφθη προ τής άκάμπτου στάσεως τής 
Ψαριανής Επιτροπής, ή οποία έγραφεν77 δτι ή άπαγόρευσις τής Διοικήσεως 
«έπληξεν όχι καλώς τήν ακοήν τών πλοιάρχο)ν μας», καί συνεπεία τούτου αυτη 
ήναγκάσθη νά πέμψη τά άπαιτούμενα ναυτιλιακά έγγραφα, τά δέ ψαριανά 
πλοία άποπλεύσαντα έματαίωσαν τά σχέδια τοΰ έχθροΰ.

11. Ένταΰθα δέν θά ήθέλαμε νά περατώσομε τήν κατά τό έτος τοΰτο δρά- 
σιν τοΰ έλληνικοΰ στόλου, έάν μή άναφερόμεθα καί είς μίαν μεγαλόφρονα πρά- 
ξιν, σχέσιν έχουσα μέ τήν έξοικονόμησιν τών χρηματικών πόρων διά τήν έκ- 
πλευσιν τοΰ στόλου.

Συνεπεία τής παρά τό δημόσιον Ταμεΐον υφιστάμενης έλλείψεως τών 
οικονομικών μέσων, ώς εΐδομεν, καθίστατο πολλάκις προβληματική ή κίνησις 
τοΰ έλληνικοΰ στόλου.. Εΐδομεν επίσης δτι πολλάκις διενεργήθη μεταςύ τοΰ 
μαχομένου ’Έθνους έρανος πρός κάλυψιν άμέσο)ν οικονομικών αναγκών, τών 
μοναστηρίων προσφερόντων τά άργυρά αντικείμενα, τών πολεμιστών τά Ιςίφη 
των καί τοΰ λαοΰ τόν οβολόν του. Τοΰτο έλαβε χώραν καί κατά μήνα Ιούνιον 
τοΰ 1826 είς τό Ναύπλιον. Προσελθών δ καθηγητής Γεννάδιος καί ρίπτων τόν 
οβολόν του είπεν: «’ Ιδού δ,τι έχω' τό δίδω είς τήν πατρίδα μου ώς είς τό ί'διόν 
μου τέκνον' είμαι έτοιμος νά υπηρετήσω είς οίανδήποτε θέσιν έπί έν έτος καί 
νά παραχώρησα) δλόκληρον τόν μισθόν μου είς τό δημόσιον Ταμεΐον»78. Ό
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αντίκτυπος τής τοιαύτης πράξεως τοϋ φλογερού πατριώτου Γενναδίου προεκά- 
λεσε ζωηροτάτην έντύπωσιν. Σχετική έκ Ναυπλίου ’Έκθεσις εγραφε: «... συν- 
εκλόνισε τήν δημοσίαν προσοχήν... προυξένησε τοσαύτην α’ι'σθησιν έπί τοΰ λαοΰ, 
ώστε δλοι ήρχισαν νά κλαίωσι... έθεάθησαν μεγάλοι καί μικροί, πλούσιοι καί 
πτωχοί... νά σπεύδωσιν είς τάς προσφοράς, καταθέτοντες τις μέν δπλα, τις δέ 
χρήματα, τις χρυσόν, τις άργυρον καί τις πολιτίμους λίθους... ώστε κατέστη
σαν τήν ήμέραν εκείνην φαεινοτέραν έξ δσων ελαμψαν κατά τούς χρόνους τής 
έλληνικής έλευθερίας. Αύτοί οί στρατιώται έθεάθησαν, σχίζοντες τάς χρεωστι- 
κάς τών μισθών των αποδείξεις τής Κυβερνήσεως, νά προσφέ,ρωσι παντοειδή 
αύτοΐς άνήκοντα όπλα* τοιουτοτρόπως δέ, παρά τήν έθνικήν πενίαν, κατετέθη 
είς τήν πλατείαν έντδς βραχυτάτης ώρας ισάξιον ποσοΰ μείζονος τριακοσίων 
χιλιάδων γροσίων...»79.

Χαρακτηριστικώς ό Δ. Κόκκινος σημειώνει σχετικώς: «ό Γεννάδιος ειχε 
μεταδώσει είς ολους τήν ιδίαν του συγκίνησιν καί τόν ί'διόν του πατρκ,οτισμόν. 
’Έδωσαν χρήματα, άλλοι πολλά καί οί περισσότεροι πολύ δλίγα, διότι ήσαν 
πτωχοί, γυναίκες άπέθετον εκεί τά κοσμήματά των καί στρατιώται άργυρά 
δπλα προερχόμενα έκ λαφύρο)ν. Προσήλθεν ακόμη καί ή άπό τάς Κυδωνιάς 
καταγόμενη πασίγνο)στος ζητιάνα τού Ναυπλίου, ή ψο)ροκώσταινα, καί προσ- 
εφερε τάς οικονομίας τών έπαιτειών της ύπό τάς έπευφημίας τοΰ συγκινημένου 
πλήθους»80.

’ Ιδού ή Ελλάς* ιδού ή έπιβεβαίιοσις τοΰ ύπό τοΰ Κ. Παπαρρηγοπούλου 
γραφέν: «Έν στιγμαΐς κρισίμοις, έν περιστάσεσι δειναΐς ό 'Έλλην άναδείκνυ- 
σιν άρετάς έξαιρέτους...»81.

’ Ιδού ή Ελλάς όρθία είς τάς έπάλξεις τοΰ ίεροΰ της άγώνος: Ή  Ελλάς 
τοΰ Μπότσαρη, τοΰ Διάκου82, τοΰ ΙΙαπαφλέσσα καί τοΰ Καραϊσκάκη* ή Ελλάς 
τοΰ Μιαούλη καί τοΰ Κανάρη* ή Ελλάς τής Χίου, τών Ψαρών, τοΰ Σουλίου 
καί τοΰ Μεσολογγίου* ή Ελλάς τής ’Αλαμάνας, τών Δερβενακίων καί τών 
πυρπολουμένων θαλασσών* ή Ελλάς τών έπωνύμων καί ανωνύμων ηρώων τοΰ 
άγώνος τοΰ 21.

Αυτήν τήν Ελλάδα, αύτό τό κόσμημα «στο δαχτυλίδι τής γής» δέν ήδύνα
το νά τό άνακαλύψη ό αύστριακός Ταγματάρχης Ο. ΙΙρόκες, ό όποιος, είς τήν 
άπό 2 Αύγούστου 1827 εκθεσίν του εγραφεν: «Ή  Ελλάς, ύπέρ ής θέλουσι νά 
έπεμβώσιν, ούδαμοΰ εύρίσκεται. Ήμεΐς οί έπί τόπου εύρισκόμενοι δέν θά ήδυ- 
νάμεθα δι’ δλων τών φανών τοΰ κόσμου νά άνακαλύψωμεν τήν Ελλάδα έκεί- 
νην, ύπέρ ής ζητοΰσι νά λαλήσωσι τήν γλώσσαν τών οπλών»83.

Ή  Ελλάς ομως ύπήρχε καί έμεγαλούργησε χάρις είς τήν αύτοθυσίαν καί 
τόν ηρωισμόν τών τέκνων της καί τών θρυλικών ναυμάχων τοΰ ύπερόχου στό
λου της, ό όποιος άπό τό Κρητικόν Πέλαγος μέχρι τοΰ Θερμαϊκού Κόλπου καί 
τοΰ Θρακικοΰ ΙΓελάγους, καί άπό τήν θάλασσαν τοΰ Ίονίου μέχρι τοΰ Αιγαίου 
ΙΙελάγους ύπήρξεν δ κεραυνός ό καθηλώσας τούς κολοσσούς τοΰ έχθρικοΰ στό
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λου. Τούτους τούς ναυμάχους τραγούδησε δ λαός είς τά δημώδη άσματά του, 
τινά τών όποιων παραθέτομε*. 84 .

'ΓβραΤοι καί ΙΙετζότες, αδέλφια Ψαριανοί,
στο άρχιπέλαγόν σας Τούρκος νά μήν φανή, 
Καί αν τινας τολμήση νά παρρησιαστή, 
στά βάθη τής θαλάσσης νά καταποντισθή, 
στον άβησον τού Πόντου νά καταβηθηστή».

«Σπετζώτ’ Ύδριώται, Ψαριανοί, 
άνδρες γενναίοι! σας φωνεΐ! 
ή μήτηρ νά έτοιμάστε 
τά πλοία νά δοξάστε, 
τήν Γραικίαν μέ ανδρείαν 
καί ψυχήν Ηρωικήν».

«Ένόοξοτάτη Γραικικών 
Σύ μπουμπουλίνα γυναικών! 
μακράν απ’ τήν Πατρίδα 
διώξε τήν Τυραννίδα».

«Μιαούλης Ναύαρχος, ό ήρως τών Νησίων, 
πού τρόμον εδο)σεν

αύτός μέ τά καράβια 
Υδραίων τά πλοιάρια,

Όμού Σπετζών καί Ψαριανών 
βασιλέα Τούρκων φθείρει».

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  εικοστή  έβδομ η

Έβδομον ετος τοΰ αγώνας (1827)

1. Είδομεν άνωτέρω δτι παρά τήν Ιλλειψιν τών οικονομικών μέσων, δ 
στόλος τών νήσων ήτο αποφασισμένος νά πολεμήση καί νά άποθάνη υπέρ 
πατρίδος.

Συνεχιζόμενης τής πολιορκίας τήν Άκροπόλεως τών Αθηνών ύπό τών 
Τούρκων, ή Ελληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε νά συντείνη είς τήν λύσιν τής 
πολιορκίας ταύτης, διά τής αποκοπής τού άνεφοδιασμου τοΰ πολιορκοΰντος τήν
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Άκρόπολιν έχθροΰ, ό όποιος έλάμβανε χώραν εξ Εύβοιας καί τών παραλίων 
τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου. Διαταχθέντος ουτω τοΰ αποκλεισμού τοΰ τε Μαλιακοΰ 
καί Έρετριακοΰ κόλπου, περί τά μέσα Φεβρουάριου 1827, πλοία τινά τοΰ έλ- 
ληνικοΰ στόλου ύπδ τούς Μιαούλην, Παπανικολήν καί τή συμμετοχή τών ξέ
νων ναυάρχων Hastings καί Έϋδεκ, επλευσαν είς Ώρωπόν, ένθα προέβησαν 
είς τήν πυρπόλησιν αποθηκών τινο)ν τοΰ έχθροΰ, έπανακάμψαντα έν συνεχεία 
είς τάς βάσεις των.

2. Αί ναυτικαί νήσοι παραμένουσαι μέχρις έσχάτης στιγμής είς τάς προ- 
φυλακάς τοΰ άγώνος, άπηύθυνον, κατά μήνα Μάρτιον, αναφοράς πρός τήν Γ ' 
Εθνικήν έν Έρμιόνη Συνέλευσιν, διά τών δποίων έζήτουν δπως ληφθώσι πάν
τα τά κατάλληλα μέτρα διά τήν άντιμετώπισιν τοΰ ύπδ έκπλευσιν έχθρικοΰ στό
λου κατά τής Ελλάδος. Είς τάς έν λόγφ αναφοράς, ή "Γδρα καί αι Σπέτσαι 
διεβεβαίουν τήν Συνέλευσιν δτι διά τής λήψεως τών καταλλήλου μέτρων «δέν 
μένει αμφιβολία, δτι ματαιοΰμεν καί έφέτος τά σχέδια τοΰ έχθροΰ»85.

3. "Οτε κατά μήνα ’Απρίλιον έμαίνοντο πέριξ τών προαστείων τοΰ Πει
ραιώς αί σφοδραί μάχαι μεταξύ τών ύπό τον Καραϊσκάκην ελληνικών στρατευ
μάτων καί τών Τούρκων, ένεφανίσθησαν τρία πολεμικά πλοία ύπδ τούς Μ ια
ούλην καί τδν ’Άγγλον Ναύαρχον Κόχραν, τά έν τοΐς φρουρίοις εύρισκόμενα 
Ιλληνικά στρατεύματα ελαβον μέγιστον θάρρος. Τοιοΰτος δέ ήτο ό ένθουσια- 
σμδς τών στρατευμάτων τής ξηράς, άμα τή έμφανίσει τών ελληνικών πλοίων, 
ώστε ώρμησαν κατά τών οχυρωμένων Τούρκο)ν κραυγάζοντα: « Ά ν  εισθε παλ- 
ληκά.ρια τοΰρκοι, τώρα θά φανήτε' τά καράβια όποΰ βλέπετε μάς εφεραν καί 
άλλα στρατεύματα...»86. Οί Τοΰρκοι ένώπιον τής δρμής τών Ελλήνων έτράπη- 
σαν είς φυγήν καί καταληφθέντος τοΰ Πειραιώς, οί "Ελληνες πολεμισταί διά, 
τοΰ Καραϊσκάκη έζήτησαν νά κατευθυνθή δ στόλος προς κατάληψιν τοΰ φρου
ρίου τής Εύβοιας, λέγοντες δτι «ή πολιορκία καί πτώσις αύτής είναι ευκολω- 
τάτη μέ τδ νά είμεθα θαλασσοκράτορες κατά τό παρόν», πλήν δμως δ Κόχραν 
άντέταξεν δτι εδει πρώτον νά κυριευθώσιν αί Άθήναι.

Ό  Πειραιύς λοιπόν έκυριεύθη, αλλά δ Καραϊσκάκης «τό αιώνιον καύχη
μα τής Ελλάδος»87, έπλήρωσε διά τής ζωής του τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Πει
ραιώς. Ή  Ελλάς άπώλεσε ενα σημαίνοντα στρατηλάτη τοΰ άγώνος της καί 
ώς γράφει δ Κ. Παπαρρηγόπουλος «ποτέ θάνατος άνδρός δέν απέδειξε δποία 
ήτο ή άξία αύτοΰ»88.

Ό  Καραϊσκάκης άποθνήσκων είπε πρός τούς συναγωνιστάς του τούτους 
τούς λόγους, μεταξύ άλλων: «Αδελφοί στρατηγοί, καί στρατιώται! έγώ απο
θνήσκω εύχαριστημένος: διότι έπλήρωσα τά πρός τήν πατρίδα χρέη μου καθ' 
δσον αί φυσικαί δυνάμεις, μ’ έσυγχώρησαν, συμβουλεύω καί σάς ν’ άγαπάτε 
τήν πατρίδα... μή φοβήσθε τούς Τούρκους, αυτοί βλέποντές σας τρέμουν, δταν 
μάλιστα μυρίζωνται τήν δμόνοιάν σας, δέν τολμοΰν νά πλησιάσουν... τό άνί- 
κητον δπλον τής ελευθερίας είναι ή καταφρόνησις τοΰ θανάτου...»89. Ή  βαρεία.
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υποθήκη, τήν όποιαν άφήκεν είς το 'Εθνος άποθνήσκων ό Καραϊσκάκης ήτο 
ή τήρησις της όμονοίας μεταξύ τών Ελλήνων, άγαθον τό όποιον ελλειψεν εν 
πολλοις κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος. Τούτου ενεκεν, κρίνομεν σκόπιμον νά 
άναφερθώμεν ένδεικτικώς καί είς τάς ύπό τών Νήσων καταβληθείσας προσ- 
παθείας είς τό πεδίον τοΰτο.

4. ΤΙ 'Ύδρα διά τού ήθικοΰ καί δυναμικού κύρους της προσπαθεί νά έπι- 
κρατήση σύμπνοια καί απόλυτος συνεργασία μεταξύ τών εν δπλοις τελούντων 
Ελλήνων.

Διά τής βαρυνούσης γνώμης της, ή όποία αναδύεται έκ τής πυρίτιδος τών 
ναυμάχων της καί καταξιοΰται είς τήν συνείοησιν τοΰ ’Έθνους, προσπαθεί νά 
άποκτήση τοΰτο έδραίαν Διοίκησιν. Τούτου ενεκεν, απευθυνόμενοι τήν 12 ’ Ιου
λίου 1822, προς τούς Δ. Ύψηλάντην, Π. Μαυρομιχάλην καί θ . Κολοκοτρώ- 
νην, οί πρόκριτοι αύτής έγραφον μεταξύ άλλων: «... τό ’Έθνος σώζεται καί 
ελευθερώνεται μόνον όταν ύπάρχη Διοίκησις... ’Ά ς  ειμεθα λοιπόν όλοι σφι- 
κτώς συνδεδεμένοι είς τόν ιερόν σκοπόν, βαστοΰντες τήν παρούσαν προσωρινήν 
Διοίκησιν, τήν οποίαν ολον τό 'Έθνος έθέσπισε καί διεκήρυξε... τότε θέλομεν 
στεφθή καί δοξασθή άπαντες ώς έλευθερωταί καί ύπέρμαχοι τής πατρίδος...»90.

Ή  βαρύνουσα γνώμη τής 'Τδρας έπί τών τήν διαμόρφωσιν τής οιοική- 
σεως άφορώντων ζητημάτων καταδείκνυται καί έκ τοΰ άπό 9 Τανουαρίου 182-1- 
έγγράφου τοΰ έπάρχου τής νήσου Νάξου, οστις απευθυνόμενος πρός τούς προ
κρίτους αύτής, εγραφεν μεταξύ άλλων: «... 'Όταν ή 'Ύδρα, φωνάζουν όλοι, 
ή μόνη 'Ύδρα, έκ τής οποίας κρέμανται οί έλπίδες μας... Τήν 'Ύδραν, ήτις 
άντέκρουσε γενναίως όλους άπλώς καί ύπέρ τοΰ ίδίου συμφέροντος καταπατοΰν- 
τες άσυστόλως τά κοινά τού έθνους συμφέροντα, τήν 'Ύδραν, ή όποία μόνη 
ήμπορεΐ νά καυχάται ότι διεφύλαξε μέ μυρίους κόπους καί ανυπόφορα έξοδα 
τήν ψυχήν τού ’Έθνους, τούτέστι τής Διοικήσεως τήν ύπαρξιν, χωρίς τής οποίας 
προ πολλοΰ έμελλε το πτωχόν ημών γένος νά ύποπέση είς τήν θηριώδη τοΰ 
τυράννου διάκρισιν...»91. Συνεχιζομένου είσέτι τοΰ άγώνος καί τής Ελλάδος 
έχούσης μεγίστην ανάγκην χρηματικών πόρων, διά τήν έξεύρεσιν τούτων έστρά- 
φη πρός τούς δανειστάς τοΰ έξωτερικοΰ καί ό>ς έκ τούτου καθίστατο έπιβεβλη- 
μένη ή μεταξύ τών Ελλήνων σύμπνοια, διότι «... οί έχνοτες σκοπόν νά δανεί- 
σωσι, καί έν γένει όλοι οί φίλοι τής Ελλάδος εύχονται, είναι ν’ άκούσωσι τούς 
"Ελληνας ήνωμένους, καί όχι πλέον είς τόσας φατρίας κατακερματισμένους. 
Ά π ό τήν ενωσιν κρέμαται ή εύτυχής χρήσις καί ώφέλαια τοΰ δανείου. Α π ’ 
αύτήν, καί όλων τών μέχρι τοΰδε ενδόξων άγώνων μας ή στεφάνωσις, άπ’ αύ- 
τήν τέλος πάντων έξήρτηται καί πάσα ή μέλλουσα ευδαιμονία μας...»92. Αί 
προσπάθειαι τών τριών νήσων διά τήν έπικράτησιν τής όμονοίας καί εύνομίας 
έντός τοΰ χώρου τών άγωνιζομένων Ελλήνων άνεγνωρίζοντο καί ύπό τών Προ
κρίτων τής Βοστίτζης (Αίγιου), οί όποιοι είς τήν πρός αύτάς έπιστολήν των, 
κατέληγον: «... καί είς τό έξης εύγνωμονοΰντες έσόμεθα, ύπόχρεοι διά τήν 2ν-
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τιμον καί σταθεράν επιμονήν, τήν οποίαν έδείξατε καί δεικνύετε υπερασπιζό
μενοι τήν διατήρησιν τής ευνομίας, τήν κατάργησιν τής παραλόγου φιλαρχίας, 
τής λησταρχίας καί αρπαγής»93, 94.

5. "Οτε δέ β.ραδύτρον ή μάστιξ τής ολέθριου διχονοίας είχεν εισχωρήσει 
είς τάς ψυχάς τών Ελλήνων καί μεγίστη διχοστασία έπεκράτει μεταξύ τούτο)ν, 
ώς προς τάς συνερχομένας Έθνικάς Συνελεύσεις, αί Σπέτσαι κρούοντες τον 
κώδωνα τοΰ έθνικοΰ κινδύνου, εγραφον πρός τούς συμπολεμιστάς των Ύδριώ- 
τας: «αδελφοί! δ κίνδυνος τής πατρίδος είναι προφανής, καί είς τάς νήσους 
μας ετι προφανέστερος, διά τάς ετοιμασίας τάς μεγάλας τοΰ Αίγυπτιακοΰ 
έχθροΰ... Τό φρούριον τών Αθηνών είναι εγγύς νά πέση είς χεΐρας τοΰ έχθροΰ... 
Τό εσωτερικόν τοΰ ’Έθνους είναι είς κατάστασιν, ώστε τό ίδιον μέλλει νά μάς 
φέρη τον όλεθρόν μας έν γένει τό συντομώτερον. "Ολοι αδιάφοροι καί επίμονοι 
είς τον σκοπόν των... Έν Έρμιόνη προ ήμερών ήρξατο ή Εθνική τών Έλλή- 
νων Συνέλευσις* είς τήν Αίγιναν άρχίζει αυριον Συνέλευσις άλλη, έθνική καί 
αυτή λεγομένη, έξ ής αι συνέπειαι βέβαια ολέθριαι. Όθεν διά νά προλάβω- 
μεν κάθε ένδεχόμενον καί νά ήμπορέσωμεν νά προνοήσωμεν έν καιρψ όλα τά 
μέσα περί τής ασφαλείας καί τών νήσων μας καί τοΰ Έθνους όλου, κρίνομεν... 
νά συνέλθωμεν ή είς Έρμιόνην ή είς όποιον άλλο μέρος εγκρίνετε ιδιαίτερον... 
ώστε νά ευρωμεν τον άνήκοντα τρόπον περί τής θεραπείας τών δσων έπαπει- 
λοΰσι δεινών...»95.

Ή  Ελλάς λόγψ τής έμφιλοχωρησάσης διχονοίας κινδυνεύει νά άπωλέση 
ο,τι μέ τό αίμα ήδυνήθη νά κατακτήση. Οί πατριώται τών Σπετσών τίθενται 
ύπεράνω τών τοπικών καί προσωπικών αδυναμιών καί προτείνουν τήν σύγκλη- 
σιν τής Συνελεύσεως είς οίονδήποτε τόπον. Αι" αύτούς ύπεράνο) όλων τίθεται 
ή άσφάλεια τοΰ ’Έθνους διά τήν όποιαν δέον πρωτίστως νά προνοήσουν.

6. Ή  άπόφασις τών τριών νήσων, ώς πρός τόν ύπέρ τής έλευθερίας αγώνα 
καί τήν ύποταγήν πάντων είς τάς αποφάσεις τής Διοικήσεως, ήτο άμετάκλητος 
καί κατηγορηματική. Ούτως είς τήν άπό 21 Ίανουαρίου 1824 κοινήν δια- 
κήρυξίν των, πρός άπάσας τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, οί Πρόκριτοι τούτων, εγρα
φον μεταξύ άλλο)ν: «... ήμεΐς άφιερώσαμεν καί εφέτος τά καράβια μας καί τούς 
ναύτας μας. Σείς δέ προθυμοποιηθήτε νά έκτελέσητε ακριβώς τάς έπιταγάς τής 
Διοικήσεως. Ούτος είναι δ μόνος δρόμος... νά ίδωμεν τό Ελληνικόν Έθνος 
τέλος πάντων άνεξάρτητον, καί τήν χριστιανικήν ήμών πίστιν θριαμβεύουσαν... 
'Όποιος ζητήση νά μάς μακρύνη κατά παραμικρόν άπό τόν σωτήριον τοΰτον 
δρόμον, πρέπει νά νομίζηται εχθρός τής ύπάρξεώς μας, τής ίεράς ήμών πί
στεως καί τής ευδαιμονίας τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους...»96.

7. Ένώ έν ΙΙελοποννήσφ ή έσωτερική ένότης τών Ελλήνων, ή τόσον 
άναγκαία είς τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς, είχεν ύποστή μέγα πλήγμα, καθ’ 
ήν στιγμήν δ στόλος τών τριών νήσων ήγωνίζετο μεθ’ όλων τών διατιθεμένων 
ύπ’ αύτοΰ δυνάμεων, διά τήν άπομάκρυσιν τοΰ τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, αί
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νήσοι συναισθανόμενοι τήν εθνικήν επιταγήν τής εσωτερικής δμονοίας ήγω- 
νίζοντο νά συγκρατήσουν τούς άντιμαχομένους έκ τοΰ περαιτέρω κινδύνου τοΰ 
εμφυλίου πολέμου. Οΰτω λοιπόν, οί Πρόκριτοι τής "Γδρας απευθυνόμενοι πρός 
τά δύο Σώματα τά άποτελοΰντα τήν Προσωρινήν διοίκησιν τής Ελλάδος, έγρα- 
φον, καταλήγοντες: «ήμεΐς, οϊτινες έθυσιάσαμεν καί όλονέν θυσιάζομεν τήν 
κατάστασίν μας καί τό ναυτικόν μας, δλαις δυνάμεσι καί άχρι τελευταίας πνοής 
θέλομεν ύπερασπισθή τούς νόμους, τήν ευταξίαν καί τούς φίλους αύτών καθώς 
καί θέλομεν κατατρέξει καί δακτυλοδείξει είς τόν λαόν δλους τούς δσοι δι’ 
αισχροκέρδειαν ή άνόητον ματαιοδοξίαν προτιμοΰν ν’ άφανισθή καί καταστρα- 
φη τό ’Έθνος δλον, παρά νά μή κάμωσιν αυτοί τά αισχρά καί άλλόκοτα τέ
λη των...»97, 98.

Π αράγραφ ος εικοστή όγδόη

Ή  κάΟαρσις της τραγωδίας. Το Ναυαρίνον

1. Ύπό τάς συνθήκας τάς οποίας άνοηέρω σκιαγραφήσαμε, τό Ελληνι
κόν ’Έθνος έξηκολούθει τόν τιτάνειον άγώνα του κατά τών τυράννων. Ό  Ε λ 
ληνικός στόλος άσθμαίνων εκ τοΰ πολυετοΰς άγώνος καί στερούμενος τών πάν
των, έξηκολούθει νά θέτη τήν σφραγίδα του είς τό θέατρον τών πολεμικών 
επιχειρήσεων κατά θάλασσαν. Αί έπιταχυνθεΐσαι άλλοιωτικαί διεργασίαι είς 
τούς κόλπους τής ευρωπαϊκής διπλο)ματίας, μετά τήν ήρωϊκήν εξοδον τοΰ Με
σολογγίου, ήρχισαν νά άποκρυσταλλοΰνται είς συγκεκριμένην υπέρ τής Ε λλά
δος συμπεριφοράν, ιδία μετά τήν υπογραφήν τοΰ Ίουλιανοΰ Προηοκόλλου, 
μεταξύ τών μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Έντός έπταετίας, δ υπέροχος αγών τοΰ έλληνικοϋ έθνους, ήδυνήθη νά 
μεταβάλη τήν έπί τοΰ έλληνικοϋ πολιτικήν τών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Καί 
ένφ είς τήν άπό 7 Μαρτίου 1821 έπιστολήν τοΰ ’’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου δ 
Τσάρος της Ρωσίας «διεβεβαίιοσεν έπισημότατα δτι διέμεινε πιστός είς τάς 
άρχάς της αγίας συμμαχίας καί δτι ήν εχθρός κατ’ αρχήν τής έπαναστά
σεως»99 καί δτι «... ούδεμία έμμεσος ή άμεσος βοήθεια δύναται νά δοθή αύτοΐς
—  υπονοεί τούς Έλληνας έπαναστάτας —  παρά τοΰ αύτοκράτορος, διότι 
ήθελεν είναι ανάξιον αύτοΰ νά ύπονομεύση τά θεμέλια τοΰ τουρκικοΰ κράτους 
διά τής έπονειδίστου καί ένόχου ένεργείας μυστικής έταιρείας»100 —  υπονοεί 
τήν Φιλικήν, —  έν τούτοις αί διαθέσεις αύται ήλλαξαν.

2. ’Ήδη είς τά έλληνικά υδατα εύρίσκονται οί Ναύαρχοι τών τριών ευρω
παϊκών δυνάμεων: "Αμιλτων, Κόδριγκτων, Κόχραν, ’Ά στιγξ, Δεριγνύ καί 
Έϋδεκ. Ό  έλληνικός στόλος τελεί ύπό τάς διαταγάς τοΰ ήνωμένου συμμαχι-
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κοΰ στόλου. Ό  τουρκοαιγυπτιακός στόλος δέν λησμονεί τάς ζημίας τάς οποίας: 
ύπέστη έκ τών έλληνικών δελφινίων, τά όποια πάντοτε άπετέλεσαν ίσχυράν 
τροχοπέδην είς τήν πραγματοποίησήν τών σχεδίων του πρός καταστολήν τής 
έπαναστάσεως. Τούτου ένεκεν, κατά τά τουρκοαιγυπτιακά σχέδια τοΰ 1827,. 
«τό κυριώτατον πάντων ήτο νά καταστραφή ή έδρα τής μέχρι τοΰδε ναυτικής 
άντιστάσεως τών Ελλήνων, αί νήσοι δηλαδή τής 'Ύδρας καί τών Σπετσών, 
ώς είχον καταστραφή τά Ψαρά, καί νά προληφθώσι ούτω, διά τετελεσμένου 
γεγονότος, αί εύρωπαϊκαί δυνάμεις, δπως δοθή είς αύτάς, παρεμβαινούσας ύπέρ 
τών ραγιάδων, ή δεδικαιολογημένη άπάντησις, δτι ή έπανάστασις δέν ύπάρ- 
χει πλέον»101.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι, έκ τών τοιού
των σκέψεων καί προθέσεων έλαυνόμενοι οί έχθροί τής Ελλάδος έναντι τών 
νήσων 'Ύδρας καί Σπετσών (διότι τά Ψαρά είχον ήδη ύποστή σοβαρωτάτας 
απώλειας), άπετέλει τοΰτο πανηγυρικήν άναγνώρισιν τοΰ γεγονότος δτι: είς 
τά δμματα τών έχθρών τής Ελλάδος, τών Φιλελλήνων τής Εύρώπης καί είς 
τήν σκακιέραν τής εύρωπαϊκής διπλωματίας, αί δύο αύται νήσοι άπετέλουν τήν 
έν δυνάμει ύπάρχουσαν εστίαν άντιστάσεο^ς.

Έν άλλοις λόγοις, οί Τοΰρκοι ήλπιζον δτι, μετά τήν καθυπόταξιν τών 
δύο τούτων έλληνικών νήσων, δέν θά ύφίστατο πλέον έν Έλλάδι σοβαρά εστία- 
άντιστάσεως, γεγονός δπερ θά ίσχυ,ροποίη τά έπιχειρήματα αύτών είς τόν δι
πλωματικόν τομέα, καί θά άφήρη τήν δυνατότητα έπεμβάσεως τών εύρωπαϊκών 
δυνάμεων ύπέρ τής Ελλάδος.

Ιδού λοιπόν ή κολοσσιαία συμβολή τών νήσων είς τόν αγώνα. Ή  ύπαρξις 
καί μόνον αύτών άπετέλει de facto καί de jure πραγματικόν γεγονός, τό όποιον 
άνεγνώριζε τήν Ελλάδα ώς έμπόλεμον, αί δέ έκ τοΰ γεγονότος τούτου άπορ- 
ρέουσαι νομικαί καί ήθικαί ώφέλειαι ήσαν άνυπολόγιστοι.

Ύπό τό κράτος τοΰ πλέγματος τών σκέψεων τούτων τών Τούρκων καί τών 
διαμορφωθεισών νέων τάσεων είς τόν χώρον τής εύρωπαϊκής διπλωματίας, ή 
Ελλάς βαδίζει πρός τήν κάθαρσιν τής τραγωδίας της, καθ’ ήν στιγμήν ό χρο
νοδείκτης τής ιστορίας τείνει νά καταγράψη τήν λήξιν τοΰ έτους 1827. ’Ιδού 
ό ’Οκτώβριος, είς τάς άρχάς τοΰ οποίου προβάλλει ή νέα ίστορική περίοδος τοΰ 
Έλληνικοΰ Γένους καί τής Ελλάδος ώς έθνους ελευθέρου. ’Ιδού τό Ναυα- 
ρίνον102.

3. Τήν 20ήν ’Οκτωβρίου οί ναύαρχοι τών τριών στόλων είσπλέουσιν είς 
τήν Πύλον έχοντες τήν πρόθεσιν νά απαιτήσουν άπό τόν ήνωμένον τουρκο- 
αιγυπτιακόν στόλον νά άπέλθη είς Κωνσταντινούπολιν καί Αίγυπτον.

"Αμα τή θέα τοΰ συμμαχικοΰ στόλου οί Τοΰρκοι εβαλον κατ’ αύτών. «Ά πε- 
κρίθησαν οί σύμμαχοι καί έντός τεσσάρων ωρών, έκ τών 120 περίπου πολεμι
κών καί φορτηγών πλοίων, έξ ών συνεκροτεΐτο ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος., 
δέν έμειναν έπιπλέοντες είμή 20 δράμωνες καί πάρωνες»103.
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Κατά τά ύπό τοΰ άρχείου "Γδρας104 παρεχόμενα στοιχεία, ό τουρκοαιγυ
πτιακός στόλος συνίστατο έξ 118 πλοίων διαφόρου μεγέθους, έξ ών κατεστρά- 
φησαν συνολικώς 58. Αί άπώλειαι τών συμμάχων άνήλθον εις 176 φονευθέν- 
τας, οί δέ τραυματισθέντες εις 478.

Κατά τόν Γ. Γερβίνον105 δ τουρκοαιγυπτιακός στόλος συνίστατο έξ 130 
πλοίων έξ ών 89 πολεμικά, δ οέ στόλος τών τριών συμμάχων άνήρχετο συνο
λικώς είς 27 πλοΐα. «Οι ήττηθέντες άπώλεσαν σχεδόν δλον τόν στόλον. ΙΙέντε 
έως εξ χιλιάδες έλογίσθησαν οί φονευθέντες Μωαμεθανοί... δ λιμήν δλόκληρος 
έγέμισε ναυαγίων και έ,ρειπίων... Ή  Ευρώπη έπί τή άγγελία τής ήττης ταύτης 
τών Τούρκων ήσθάνθη έσωτερικήν άνακούφισιν...»106, 107.

Κατά τόν Δ. Κόκκινον108, τά λαβόντα μέρος είς τήν ναυμαχίαν ταύτην 
συμμαχικά πλοΐα άνήρχοντο είς: ’Αγγλικά 12, Γαλλικά 7 καί Ρωσσικά 7.

4. Αί έπιπτώσεις έκ της ναυμαχίας ταύτης υπήρξαν καθοριστικαί διά τήν 
περαιτέρω τύχην τής Ελλάδος. Σχετικώς δ Δ. Κόκκινος γράφει: «Τά πυρο
βόλα τών τριών συμμαχικών στόλων έπέφερον τάς είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
αντιθέσεις μεταξύ τών έκπροσώπιον τών τριών συμμάχων δυνάμεων καί της 
Πύλης καί τήν άποχώρησιν τών τριών πρέσβεων, καί έκ τής ρήξεως ταύτης 
καί της ροής τών πραγμάτων. . .  προήλθε μέγα γεγονός, είς τό τέλος τοΰ ο
ποίου τό ζήτημα τής Ελλάδος έλαβε τήν όριστικήν του μορφήν: δ ρωσσοτουρ- 
κικός πόλεμος. . .» 109.

Ό  Γ. Γερβίνος σημειώνει: «'Ο έλληνικός λαός ήτο έπί στιγμήν έξω φρε- 
νών ύπό τής χαράς του, καί ή ευγνωμοσύνη του έξεφράζετο διά ειλικρινών 
ευχαριστηρίων έκχύσεο)ν»110, δ δέ Β. ΙΙατριαρχέας δτι: «Ή  20ή ’Οκτωβρίου 
1827 λαβοΰσα χώραν έν Ναυαρίνψ είναι ή έπισφράγισις της έπιτυχίας της 
εθνεγερσίας τοΰ 21. Ή  έσχάτη ήμερομηνία τελικοΰ θριάμβου. Ό  ’Επίλογος 
της Έπαναστάσεως. Κατακύρωσις καί άναγνώρισις τοΰ Έλληνικοϋ Κράτους. 
Α παρχή τοΰ νεωτέρου Έλληνισμοΰ»111.

Ό  Καθηγητής Ε. Πρωτοψάλτης γράφει: «Ή  ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου, 
λόγφ τών ποικίλων συνειπειών της, αποτελεί κοσμοιστορικόν, δντως γεγονός. 
Υπήρξε νίκη, ούχί μόνον κατά της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άλλά καί 
έναντίον όλων τών Εύρωπαϊκών Κυβερνήσεων, αί δποΐαι άντετίθοντο είς τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος»112, 113.

Ό  I. Μελετόπουλος: « . . . ή  ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου, ή δποία άποτελεΐ 
τήν δικαίωσιν, τήν άποθέο^σιν καί τό τέλος τής πρώτης περιόδου τοΰ άπελευ- 
“θερωτικοΰ Ά γώνος τοΰ ’Έ θ ν ο υ ς ...»114.

Τέλος, οί Έλληνες έχαρακτήρισαν τήν ναυμαχίαν ταύτην ώς σωτήριον 
καί δ έλληνικός λαός «μεθύων έκ χαράς έπλήρωσεν τούς ναούς καί άνέπεμ- 
ψεν έν θερμαΐς προσευχαΐς τήν εύχαριστίαν αύτοΰ», ένφ δ στρατηγός Νικήτας 
-Σταματελόπουλος έκ τοΰ πεδίου τών μαχών, εγραφε πρός τόν Κολοκοτρώνην,
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δτι «σήμερον άνεστήθη ή πολλά παθοΰσα φίλη μας πατρΐς Ελλάς, καί τά α
φόρητα δεινά της παύουν»115.

Ή  Ελλάς είσήρχετο πλέον είς τά εργα της ειρήνης καί της άνοικοδομή- 
σεως τών έρειπίων της. Ένώπιόν της έτίθετο τό μέγα πρόβλημα της άνορθώ- 
σεως, τό όποιον άπήτει σύμπνοιαν καί πρό παντός συνεργασίαν μεταξύ δλων 
τών Ελλήνων, ί'να καταστή εύχερεστέρα ή πρός τά πρόσω πορεία τοΰ άρτι- 
συστάτου Κράτους. Κατόπιν της νικηφόρου ναυμαχίας τοΰ Ναυαρίνου, οί Ναύ
αρχοι τοΰ συμμαχικού στόλου, διά κοινής δηλώσεώς των πρός τόν Ελληνικόν 
Λαόν, εγραφον: « . . . ν ά  άποκατασταθήτε. . .  πλέον σύμφωνοι αναμεταξύ σας 
καί τέλος άξιοι τής μερίμνης καί τής ύπολήψειος τών εξευγενισμένων εθνών»116.

Πριν ή περατώσομε τήν πολεμικήν δράσιν τοΰ έλληνικοϋ στόλου, κατά 
τά έτη τοΰ σκληροΰ καί άνίσου άγώνος, δέον νά άναφερθώμεν καί είς τάς κα
τά Μάρτιον τοΰ 1829 Ινεργείας τούτου. Ούτως, άποκλεισθείσης τής ύπό τών 
Τούρκων κατεχομένης Ναυπάκτου, διά έλληνικών πλοίων ύπό τόν Ναύαρχον 
Άνδρέαν Μιαούλην, οΰτοι ύπεχρεώθησαν νά υπογράψουν συνθήκην παραδό- 
σεως καί «τήν 17ην Απριλίου ύψώθη διά πρώτην φοράν ή έλληνική σημαία 
έπί τοΰ Φρουρίου τής Ναυπάκτου»117.

Ή  πτώσις τής Ναυπάκτου, ή δποία διησφάλιζε τήν θέσιν τών Τούρκο)ν 
είς τόν Κορινθιακόν Κόλπον καί τήν Στερεάν, ειχεν αμέσους επιπτώσεις καί 
έπί τών Τούρκων τοΰ Μεσολογγίου, τό όποιον πολιο.ρκηθέν άπό ξηράς καί θα
λάσσης, ήναγκάσθη νά παραδοθή τήν 3η Μαΐου 1829. Έπί τής παραδόσεως 
τών Τούρκων τοΰ Μεσολογγίου, τό όποιον, ώς εϊδομεν, ύπέκυψεν είς τούτους 
μετά τήν θρυλικήν εκείνην εξοδον τής 10ης ’Απριλίου 1826, έλαβε χώραν είς 
Αίγινα πάνδημος τελετή, «οί δέ φιλέλληνες έθεώρησαν τό γεγονός ώς τόν λαμ- 
πρότερον οιωνόν τής τελικής έλληνικής άποκαταστάσεως»118.

Ό  Κυβερνήτης Καποδίστριας, δραττόμενος τής περιλάμπρου ταύτης 
προσφοράς τοΰ έλληνικοϋ στόλου, ηύχαρίστησε τοΰτον έν τψ προσώπψ τοΰ θρυ
λικού Α. Μιαούλη, διά τοΰ άπό 8 Μαΐου 1829 έγγράφου του, γράφων μεταξύ 
άλλων: «Όρμώμεν νά σάς έκφράσωμεν τήν ήμετέραν εύγνωμοσύνην διά τάς 
νέας άποδείξεις τοΰ ζήλου ύμών καί τής φιλοπατρίας καί τής συνέσεως, άνα- 
γράφοντες άξια πάσης τής παρ’ ήμών τιμής τε καί πίστεως τό τε περί τήν άλω- 
σιν Μεσολογγίου καί ’Ανατολικού ενεργόν ύμών συναγώνισμα καί τό εμφρον 
τών αποκρίσεων πρός τάς τοΰ πλοιάρχου Σπένσερ διαγγελίας.

Έάν δέ ό θεός καί τού λοιπού εύδοκήση τάς ήμετέρας έπιβολάς καί φθά- 
σωμεν έντός ολίγου τό τέρμα τής σωτηρίας, υμείς πρώτος, κύριε ναύαρχε, θέ
λετε λάβει παρά τοΰ ’Έθνους πίστωμα τής εύγνωμοσύνης, διά τών χειρών εμού 
έπαγγελλομένου διδόμενον. . .» 119.

’ Ιδού, δτι ό Κυβερνήτης Καποδίστριας διά τής έν λόγψ έπιστολής του πρός 
τόν Μιαούλην, επισφραγίζει τήν δμόθυμον άναγνώρισιν τής άνυπολογίστου συμ
βολής τοΰ στόλου καί τών ναυμάχιον τών τριών νήσο^ν είς τόν άγώνα. Τό Έ λ-
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ληνικόν Κράτος πλέον, δι’ αύτοΰ τούτου τοΰ εκπροσώπου του» δίδει τήν ύπό- 
σχεσιν τής άπονομής τοΰ έπάθλου τής ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους πρός τόν 
άστραποβόλο Ναύαρχον Άνδρέαν Μιαούλην.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ  Τ Ρ Ι Τ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

Τ Ο Τ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

1. Τά τής δράσεως τοϋ ελληνικού στόλου κατά τήν δευτέραν πολιορκίαν τοΰ Μεσο
λογγίου καί δή άπό τοΰ Σεπτεμβρίου τοϋ 1825 μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου, ΐδε έκτε
νώς είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 2G0— 261 καί 281— 283.

2. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω έπιστολής είς «Συλλογή» I. Κολοκοτροίνη,
σελ. 279— 280.

3. ’Ίδε τάς έπιστολάς ταύτας τοΰ Μιαούλη καί τών προκρίτων Σπετσών, είς ^Συλ
λογή» I. Κολοκοτρώνη, σελ. 271— 272.

4. ’Ίδε έν λόγφ έπιστολήν έν Α. Όρλάνδω, τόμ. Β, σελ. 272.
5. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 413.
6. ’Ίδε « ’Απομνημονεύματα άγωνιστών τοϋ 21», τόμ. ΣΤ , σελ. 239.
7. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. γ ' ) 14513) 17.11.1825 έγγραφον τοϋ ’Εκτελεστικού πρός τήν

Επιτροπήν τών Ψαρών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 59.
8. Ί δ ε  τό άριθ. 118)21.11.1825 έ'γγραφον τής έπιτροπής τών Ψαρών πρός τό ’Ε

κτελεστικόν, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 64.
9. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. γ'14704) 23.11.1825 έγγραφον τοΰ ’Εκτελεστικού πρός τήν ’Ε

πιτροπήν τών Ψαρών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 64— 65.
10. Ή  Διοίκησις είς μεταγενέστερον έγγραφόν της ( γ ' ) 17548)5.3.1826) γράφει πρός 

τήν ’ Επιτροπήν τών Ψαρών δτι «ή μόνη έλπίς σωτηρ'ας ή όποια μένει είναι ή τα
χεία εκπλευσις τοΰ στόλοι»». ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 96.

11. ’Ίδε άπάντησιν τών προκρίτων "Τδρας πρός τούς προκρίτους Σπετσών, ύπό ημε
ρομηνίαν 26 Ίανουαρίου 1826, είς Λ. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 311, σημ. β.

12. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 312.
10. Ή  Διοίκησις είς μεταγενέστερον έγγραφόν της ( γ ' ) 17548)5.3.1826) γράφει πρός 

τήν Επιτροπήν τών Ψαρών; «ή μόνη έλπίς σωτηρίας ή όποια μένει είναι ή τα- 
α καί γ.

14. ’Ίδε τήν άπό 18.3.1826 έπιστολήν ταύτην, είς Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 316.
15. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έκ Σκροφών έπιστολής τοΰ Α. Μιαούλη πρός τόν 

Δ. Ρώμαν, ύπό ήμερομηνίαν 15.1.1826, είς Δ. Ροόμα, τόμ .Β , σελ. 14—-16.
16. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, ύπό ήμερομηνίαν 17.3.1826, είς 

Δ. Ροίμα, τόμ. Β, σελ. 77— 79.
17. Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έξ "Τδρας έπιστολής τών άδελφών Τουμπάζη, ύπό 

ήμερομηνίαν 21.3.1826, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 93— 94.
18. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής ’ Επιτροπής τοϋ Μεσολογγίου πρός τήν έν Ζακύνί)ο> 

Επιτροπήν (Δ. Ρώμαν, Σ . Μπουντούρην καί Κ. Δραγώνα), ύπό ήμερομην.'αν
26.3.1826, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 98— 100.

19. Ί δ ε  ’Επιστολήν X . Ζαχαριάδου πρός τήν ’Επιτροπήν Ζακύνθου, ύπό ήμερομηνίαν
23.3.1826, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 104— 111.

20. ’Ίδε Τό ύπ’ άριθ. γ ' ) 17560) 6.3.1826 έγγραφον τοϋ ’ Εκτελεστικού, είς Κ. Νικο
δήμου, τόμ. Β , σελ. 97.

21. Ίδε Τό ύπ’ άριθ. γ ' ) 17606)8.3.1826 έγγραφον τοϋ ’Εκτελεστικού πρός τήν ’Ε- 
π:τροπήν τών Ψαρών, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 97— 98.
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22. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 102.
23. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 102.
24. Περί τών έν ’ Αγγλίςι συναφθέ-ντων δανείων τής έλληνικής ανεξαρτησίας, ΐδε 

έκτενώς, Α. Δασκαλάκη, τόμ. Β, σελ. 353— 428.
25. ’Ίδε Περί τούτων Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 553— 555.
.26. Τό πλήρες κείμενον τής άπό 7.2.1825 συναφθείσης έν Λονδίνφ συμβάσεως μετα

ξύ τής τριμελούς Έλληνικής επιτροπής, έκ τών I. Όρλάνδου, I. Ζαΐμη καί Α. 
Λουριώτη καί τών I .  καί Σαμψών RIC A R D O , ίδε είς ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. 
ΙΣ Τ , σελ. 154— 157.

27. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 553.
28. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 210 καί έκτενέστερον αύτόθι, σελ. 209— 229.
29. ’Ίδε «TIM ES» τής 12.10.1826. (Σ .τ .Σ .) Τοΰτο άναφέρεται ύπό τοΰ Τ. Κωνσταν

τινίδου), αύτόθι.
30. ’Ίδε Έκτενέστερον περί τούτων, Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 210.
31. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β , σελ. 

158— 159.
32. ’Ίδε Τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ Ψυφίσματος, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 

123— 124.
33. Τό πλήρες κείμενον τής άπό 13/25 Ίανουαρ.'ου 1826, έπιστολής ταύτης, ίδε είς 

Δ. Ρώμα, σελ. 11— 14.
34. ’Ίδε Τήν άπό 15.1.1826 έπιστολήν τοΰ Μιαούλη πρός Δ. Ρώμαν καί Κ. Δραγώ- 

ναν, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β , σελ. 14— 16.
55. Έκτενέστερον περί τούτων, ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 351— 353.
36. Ή  πρότασις αυτη έγένετο διά τοΰ άρμοστοΰ τών Ίονίων Νήσων ’Άδαμ. ’Ίδε  

σχετικώς Λ. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 344 καί σημ. α.
37. ’Ίδε Τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης είς Α. Μάμουκα, τόμ. Ε, σελ. 

50— 52 (έν υποσημειώσει).
58. ’Ίδε Τό π?.ήρες κείμενον τής άπό 5.4.1826 έπιστολής τοΰ Ναυάρχου Μιαούλη, είς 

Α. Αιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 594— 595.
59. Σ .τ .Σ . Ή  εύθύνη τής Κυβερνήσεως καί τής Έ-θνοσυνελεύσεως δέν αίρεται έκ τοΰ 

γεγονότος, δτι αυτη διέκοψεν τάς έργασίας της καί δτι τήν 7ην ’Απριλίου έξέ- 
δωκε τό περί δανείου Ψήφισμα καί έκινήθη δραστηρίως διά τήν άντιμετώπισιν 
τής κρίσεως τοΰ Μεσολογγίου. ’Ίδε σχετικά έγγραφα τής Προσοίρινής Διοίκη
σε ως τής Ελλάδος, ύπό ημερομηνίαν 11.4.1826 (δηλ-αδή έκδοθέντα μετά τήν 
εξοδον τής 10-4), είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 136— 142.

40. ’Ίδε Τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ Έκθέσεως, ύπό ήμερομηνίαν 13/25 Μαΐου 
1826, είς Α. Κοντογιάννη, σελ. 139— 145.

41. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σελ. 520.
42. ’Ίδε Γ. Γερδίνου, τόμ. Β, σελ. 227.
43. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 113.
44. Περί τοΰ νπογραφέντος συμφώνου κατά τήν ΙΟην ’Απριλίου ύπό τών άρχηγών 

καί τών άξ ωιιατικών τής φρουράς τοΰ Μεσολογγίου, ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, 
σελ. 278— 27J.

4·'>· Περί τών συνεπειών καί τής σημασ'ας τής πτώσεως, ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, 
σελ. 291.

46. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 852.

47. ’Ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 165.
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48. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 355, ένθα κ<χί πλείονα περ'ι τών διαδραματισθέν- 
των κατά τήν ημέραν τής έξόδου.

49. Περί τών γενομένων προετοιμασιών τής έξόδου, ϊδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 
279— 286.

50. ’Ίδε «Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ζ, σελ. 188, αύτόθι, σελ. 180—  
189, ϊδε πλείονα περί τής έξόδου.

51. ’Ίδε Τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ επιστολής πρός τόν υποπρόξενον τοΰ Πάπα 
καί τής Σαρδηνίας Ίππ. Μωρέττην, ύπό ημερομηνίαν 27 ’Απριλίου 1826, είς Δ. 
Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 166— 167.

52. ’Ίδε «; Απομνημονεύματα αγωνιστών τοΰ 21», τόμ. Ζ, σελ. 180.
53. Ί δ ε  Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 170, ένθα καί πλείονα περί τής 

έξόδου.
54. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως 1821, 

σελ. 47— 48.
55. ’Ίδε Σ. Τρικούπη, τόμ. Α, σελ. 238 καί αύτόθι σελ. 232— 240, πλείονα περί τής 

έξόδου.
56. Ί δ ε  Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 114— 115.
57. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β , σελ. 237.
58. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 245.
59. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 246.
60. Ί δ ε  Έκτενώς περί τούτων, Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 293— 348.
61. ’Ίδ ε  έπιστολήν τοΰ έπάρχου Σύρου Ε. Δρίτσα πρός τόν Λάζαρον Κουντουριώτην, 

έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Β , σελ. 363.
62. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β , σελ. 363.
63. ’Ίδε τήν άπό 21 ’Απριλίου 1826 έπιστολήν τών προκρίτων τής "Τδρας πρός τού

τους τών Σπετσών, έν Α. Όρλάνδφ τόμ. Β, σελ. 365— 367.
64- ’Ίδε άπάντησιν Προσωρινής Δκκκήσεως πρός τάς Σπέτσας, είς τήν από 24 ’Α 

πριλίου 1826 αναφοράν τής νήσοι.', έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Β, σελ. 367— 369.
65. ’Ίδε τήν άπό 22αν ’Απριλίου 1826 έπιστολήν "Τδρας πρός Ψαρά, έν Α. Όρλάν- 

δφ, τόμ. Β , σελ. 371— 372.
66. ’Ίδε τήν άπό 18 Μαΐου 1826 άπάντησιν τών Σπετσών, είς Ν. Σπηλιάδου, ’Α

πομνημονεύματα, τόμ. Γ, σελ. 31.
67. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, ενθ’ άν., σελ. 373 καί σημ. α.
68. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπαντήσεώς των, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 

123— 124.
69. ’Ίδε τάς έν λόγφ έπιστολάς, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 125— 127, 131—  

132, 134.
70. Πλείονα περί τούτου ϊδε καί Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 611— 617.
71. ’Ίδε Έφημερίδα «ό Φίλος τοΰ Νόμου», άριθ. φ. 212— 214 καί δή τής 28ης Μαΐου 

1826, ώς καί Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 373.
72. ’Ίδε Έπιστολήν τοΰ ναυάρχου Σπετσών πρός τούς προκρίτους τών δύο νήσων, 

ύπό ήμερομηνίαν 22 Αύγούστου 1826 έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Β, σελ. 390.

73. Ί δ ε  τήν άπό 20 ’Ιουλίου 1826 έπιστο/ιήν τούτου είς Κ. Ν.κοδήμου, τόμ. Β, σελ. 
166— 167.

74. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 167.

75. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. 66/21.7.1826 έπιστολήν τής Επιτροπής τών Ψαρών, είς Κ. 
Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 167— 168.
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76. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. 68/22.7.182G άναφοράν εϊς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 169.
77. Ί δ ε  τήν ύπ’ άριθ. 70/24.7.1826 άναφοράν, εις Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 170.
78. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 516.
79. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον της έκ Ναυπλίου Έκθέσεως, ύπό ημερομηνίαν 12/24 ’ Ι 

ουνίου 1826, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Β, σελ. 310— 313.
80. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 360.
81. ’Ίδε Κ. Π απαρρηγοπούλου, τόμ. Ε, Μέρος Δεύτερον, σελ. 73.
82. Περ'ι τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ ’Αθανασίου Διάκου, ϊδε X. Περραιβοϋ, τόμ. Α , 

σελ. 55— 59 κα ί σημ. 1.
83. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 590.
84. ’Ίδε ταΰτα είς Β . Πατριαρχέα, σελ. 189, 239, 253, ένθα διατηρείται ή ορθο

γραφία τοΰ χειρογράφου Κώδικος.
85. Ί δ ε  Συνεδρίαν ΙΑ , τής Γ '  Ε θνικής Συνελεύσεως, τής 1ης Μαρτίου 1827, ε ίς  

’Αρχεία Έ λληνικής Παλιγγενεσ ίας, τόμ. Α, (περίοδος 1821— 1832) σελ. 355— 
356

86. Ί δ ε  Έκτενέστερον περί, τούτων, είς X . Περραιβοϋ, τόμ. Β , σελ. 135— 141.
87. ’Ίδε X . Περραιβοϋ, τόμ. Β, σελ. 145— 147, ένθα αί συνθήκαι θανάτου τοΰ Κα- 

ραϊσκάκη.
88. Ί δ ε  Κ. Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 178.
89. ’Ίδε X. Περραιβοϋ, τόμ. Β, σελ. 145— 147.
90. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής επιστολής, έν ’Αρχείο.) "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 310—  

311.
91. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, έν ’ Αρχείφ "Τδρας, τόμ. I, σελ. 14— 17.
92. ’Ίδε τήν έκ Λονδίνου έπιστολήν τών I. Όρλάνδου καί Α. Λουριώτη, ύπό ημερο

μηνίαν 15/27 Ίανουαρίου 1824, πρός τούς Προκρίτους "Τδρας, σχετικώς μέ τάς 
ένεργείας των διά τήν χορήγησιν δανείου πρός τήν Ελλάδα, έν ’Αρχείφ "Τ 
δρας, τόμ. I, σελ. 25, 34— 35, 44— 45, 133— 136, 162— 165.

93. Ί δ ε  τήν άπό 28.1.1824 έπιστολήν τούτων, έν ’Αρχείφ "Τδρας, τόμ. I, σελ. 37— 38.
94.. Περί τής έσωτερικής διχονοίας ϊδε προκήρυξιν τοΰ προέδρου τοΰ ’ Εκτελεστικού

II. Μαυρομιχάλη, έν ’Αρχείφ "Τδρας, τόμ. I, σελ. 55— 61 καί σχετικά πρός 
"Τδραν αύτόθι, σελ. 65, 77, 78— 80.

95. ’Ίδε τήν άπό 22.2.1827 έπιστολήν τών προκρίτων Σπετσών πρός τούς Διοικητάς
τής "Τδρας, έν ’Αρχείφ "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 61— 62.

96. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 10— 11.
97. ’Ίδε ολόκληρον τό κείμενον τοΰ έν λόγφ εγγράφου, ε’ις Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 

450— 452.
98. ΙΙερί τών έν γένει ενεργειών τών προκρίτων τής "Τδρας καί Σπετσών διά τήν 

ΐδρυσιν τής Κεντρικής Διοικήσεως καί τά τής συμμετοχής τών άντ προσώπων 
τών τριών νήσων είς τήν Πρώτην Εθνικήν Συνέλευσιν, ίδε Α. Λ ’.γνοΰ, τόμ. Β, 
σελ. 109— 114 καί 188— 190.

99. ’Ίδ ε  Κ. Μένδελσων, τόμ. Λ, σελ. 216.
100. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 216— ? 17.
101. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 622.
102. Περιγραφήν τής ναυμαχίας ταύτης ύπό τοΰ Γάλλου Ναυάρχου καί ιστορικού JU- 

RIEN DE LA G RAVIERE, ϊδε είς Κ. II απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 
185— 191.

103. ’Ίδε Κ. Π  απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 185.
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104. "Ιδε ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 319.
105. "Ιδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 364— 3G5.
106. "Ιδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β , σελ. 367.
107. Περί της ηθικής σημασίας τής ναυμαχίας ταύτης, ίδε Κ. Παπαρρηγοπούλου, τόμ. 

ΣΤα, σελ. 192— 193.
108. "Ιδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ , σελ. 198.
109. "Ιδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ, σελ. 221 καί αύτόθι σελ. 208— 221 έκτενέστερον τά

περί τής έπ,πτώσεως τής ναυμαχίας ταύτης είς τήν Ευρώπην, τήν Κωνσταντι
νούπολή καί τήν Ελλάδα.

110. "Ιδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 375.
111. "Ιδε Β. Πατριαρχέα, σελ. λδ'.
112. "Ιδε Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως 1821, 

σελ. 55.
113. Περί τών εντυπώσεων τάς οποίας προεκάλεσε αυτη είς Ευρώπην καί Τουρκίαν, 

ϊδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β, σελ. 367— 375 καί 385— 395.
114. "Ιδε, Τό Ναυτικό τοΰ 21 (Λεύκωμα), σελ. 13.
115. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 703.
116. "Ιδε τό πλήρες κείμενον τής κοινής δηλώσεως τών Ναυάρχων, Κόδριγκτων,

Χέϋδεν καί Δεριγνύ, ύπό ήμερομηνίαν 11/23 ’Οκτωβρίου 1827, είς ’Αρχεΐον "Υ 
δρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 319.

117. "Ιδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ , σελ. 404— 407.
118. "Ιδε Δ. Κοκκίνου, αύτόθι.
119. "Ιδε το πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγω έγγράφου, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ, σελ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Π αράγραφ ος εικοστή ένάτη

Ή  έκ τών έγγραφων έκκλήσεων προκύπτουσα σημασία τοϋ στόλον

Εΐδομεν άνωτέρω τήν πολεμικήν συμβολήν του στόλου τών τριών νήσων, 
ώς αυτη προκύπτει εκ τών λαβόντων χώραν γεγονότων. Έ κ τών γεγονότων 
τούτων τών κατά θάλασσαν πολεμικών επιχειρήσεων τοΰ έλληνικοΰ στόλου κα- 
τεδείχθη ότι πολλάκις, συνεπεία τής οράσειος αύτοΰ, ότέ μεν έματαιώθησαν τά 
κατά τής Ελλάδος σχέδια τοΰ έχθροΰ, ότέ δέ οΰτος ύφίστατο μεγίστας άπω- 
λείας έπί τοΰ πεδίου τών πολεμικών συγκρούσεων, γεγονός οπερ έςησθένει τά 
μέγιστα τάς δυνάμεις αύτοΰ μέ περαιτέρω συνέπεια τήν άποδυνάμωσιν τής ικα
νότητάς του νά πλήξη καιρίως τάς έλληνικάς κατά ξηράν δυνάμεις. Νΰν, διά 
νά καταδειχθή ή σημασία τής προσφοράς τοΰ στόλου είς τόν αγώνα τοΰ 21, 
θά προβώμεν είς τήν ενδεικτικήν παράθεσιν ώρισμένων έκκλήσεων πρός τόν 
στόλον έκ μέρους τοΰ έπαναστατημένου ’Έθνους καί τών παραγόντων αύτοΰ.

Ένταΰθα δέον νά λεχθή δτι, ή δημοσίευσις έξ όλοκλήρου τών κειμένων 
τούτων θά κατελάμβανε πολύν χώρον, διά τοΰτο γίνεται αποσπασματική παρά- 
θεσίς των.

Πρώτον ετος του άγώ νος (1821).

1. Τήν παραμονήν τής 25ης Μαρτίου οί Προύχοντες καί Κοτζαμπάσηδες 
τής Πελοποννήσου, άπέστειλον πρός τούς Προκρίτους τής "ίδρας καί Σπε
τσών έπιστολάς διά τών όποιων έγνωστοποίουν εις τούτους τήν κήρυξιν τής 
έπαναστάσεως καί έκάλουν αυτούς «νά προφθάσουν μέ δλας των τάς δυνά
μεις καί νά μπλοκάρουν διά θαλάσσης κάθε μέρος» βεβαιοΰντες τούτους «δτι οί 
έχθροί, άμα οτιου ίδοΰν τά καράβια ένεκρώθησαν»1. Τοΰτο ύπεοήλου τήν μεγί- 
στην έμπιστοσύνην ήν ετρεφον οί αρχηγοί τοΰ κατά ξηράν πολέμου είς τήν 
θαλασσίαν δύναμιν τών νήσων.

2. Ά μ α  τή έκρήξει τής έπαναστάσεως δ Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δί
καιος, είς τήν άπό 18 Απριλίου 1821 επιστολήν του, άπευθυνόμενος έκ τοΰ
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’Άργους πρός τούς Προύχοντας καί Καπεταναίους τών Σπετσών εγραφε:«... 
ένα πράγμα μόνον μάς λυπή οπού στερούμεθα μπαρουβόλα, διά τοΰτο σάς πα- 
ρακαλοΰμεν ώς φιλογενεΐς όποΰ εισθε άν εύρίσκωνται αύτοΰ άπό τά καράβια 
όποΰ έπιάσατε πρέζα νά μάς προφθάσετε μερικά... ή Πελοπόννησος σάς γνω
ρίζει κοινούς εύεργέτας είναι τή άληθεία καί...»2.

3. Τοΰ πόσον μεγίστη σημασία ειχεν ή συμμετοχή τοΰ στόλου τών νήσο^ν 
εις τόν αγώνα καταφαίνεται καί έκ τής έκ ΰερβένων έπιστολής τών αρχιερέων 
καί προκρίτων τής Πελοποννήσου, πρός τούς προκρίτους Τ ορας, ύπό ήμε
ρομηνίαν 22 Απριλίου καί έν ή ούτοι πληροφορηθέντες τά τής συμμετοχής τής 
νήσου είς τόν αγώνα, εγραφον: «... άπαντες μετά τήν άνάγνωσιν τής αδελφι
κής σας έπιστολής κλίναντες γόνυ καί χεΐρας ύψώσαντες πρός θεόν, έν μια 
φωνή ύμνους εύχαριστηρίους έπροσφέραμεν... ύπέρ ένισχύσεως καί εύοδώσεως 
τοΰ ίεροΰ στόλου σας... Έ τι θερμώς καί άδελφικώς άναπαρακαλώμεν... όσον 
τάχος νά ξεκινήσετε τά θεόσο)στα πλοΐα σας διά νά λάβουν τρόμον φρίκην οί 
ασεβείς καί μαστροπεΐς άθεοι Αγαρηνοί...»3. Ή  Πελοπόννησος λοιπόν ανα
μένει τά «θεόσωστα πλοΐα» τών νήσων.

4. Ένώ τά ύπό έλληνικών στρατευμάτων τής ξηράς πολιορκούμενα έχθρι- 
κά φρούρια τής Μεθώνης, Πύλου καί Κορώνης έδει νά ύποκύψουν είς τήν πο
λιορκίαν ταύτην, έν τούτοις ταΰτα άνθίστατο συνεπεία τών ένισχύσεων, τάς 
οποίας έλάμβανον διά θαλάσσης. Τοΰτο έπισημαίνουσα ή Μεσσηνιακή Σύγ
κλητος, διά τής άπό 29 Απριλίου έπιστολής της, άπευθυνομένη προς τάς Σπέ- 
τσας, έζήτει έπειγόντως τήν άποστολήν πλοίων, ϊνα άμέσως καταστή δυνατή 
ή παράδοσις τών πολιορκουμένων κατά ξηράν εχθρών. Μεταξύ άλλων έγρα
φε: «... προθυμοποιηθήτε λοιπόν, κινήσατε άνευ αναβολής καιροΰ, πλεύσατε ώς 
ύψιπέται άετοί καί φανήτε έμπροσθεν τών ρηθέντο>ν φρουρίων... άμα όπου 
φανή προ όφθαλμμών αύτών καί μία θαλάσσιος δύναμις θέλουν παραδοθή»4. 5.

5. Οι Γαλαξειδιώται είς τήν άπό 5 Μαΐου έπιστολήν των προς τούς Σπε- 
τσιώτας, έζήτουν νά σπεύση ταχέως ό στόλος των «διότι άλλως άναστρέφεται 
το παν Ρούμελης καί Μοί,ρέως»6.

6. Ά λλά αί έπικλήσεις πρός τάς νήσους διά βοήθειαν δέν καταφθάνουν 
μόνον άπό τά στρατεύματα τής ξηράς καί τάς πλησιεστέρους νήσους. Ή  ήρωϊ- 
κή Κρήτη τελεί έν άπομονώσει καί διέρχεται τραγικάς στιγμάς.

ΙΙόθεν λοιπόν θά ήδύνατο νά ζητήση χείραν βοήθειας; IIοΰ άλλοΰ θά ήδύ
νατο νά στρέψη τήν προσοχήν της; Καί ιδού αύτη, είς τήν έκ Σφακίιον έπι
στολήν της, ύπό ήμερομηνίαν 25 Μαΐου 1821, άπευθυνομένη πρός τούς «φιλο- 
γενεστάτους ήρωας τής πανευτυχούς νήσου 'Τδρας» γράφει, μεταξύ άλλων: 
«... 'Όθεν καί έπί πλέον, ήρωϊκώτατοι σοπήρες καί έλευθερωταί, καιρός νά έν- 
δείξητε καί είς ήμάς τόν χριστιανικώτατον ζήλον σας καί τήν συνδρομήν καί 
βοήθειάν σας είς τό δυστυχέστατον ήμών έγκατάλυμα, τό οποίον μετά Θεόν, 
είς άλλο δέν έπέρριψε τάς τελειοτάτας έλπίδας τής έλευθερίας του, είμή είς
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τήν φιλογένειαν ύμών καί βοήθειαν... Παρακαλοΰμεν λοιπόν μετά πύρινων δα
κρύων, καί ίκετεύομεν τήν τροπαιοΰχον ύμών καί άκαταμάχητον άντίληψιν, 
νά βοηθήσητε καί εις ήμας τουλάχιστον άπό δύο χιλιάδ. τουφέκια καί άπό 15 
καράβια, τά όποια νά φαίνωνται μόνον είς τά παράλια τών καθ’ ήμας κάστρων... 
Αύτήν τήν βοήθειαν μόνον καί μόνον... περιμένομεν τώρα... άλλως τελειώνει 
ένταΰθα ό χριστιανισμός μέ κατάκριμα θειον...»7.

Ή  μεγαλόνησος Κρήτη ικετεύει βοήθειαν άπό τήν νησίδα "Γδραν! Εϊμε- 
θα καί έμεΐς είς άμεσον άνάγκην βοήθειας, διαλαλεΐ. Μόνον ό στόλος τών νή
σων, μετά τόν Θεόν, είναι ή τελευταία έλπίς σωτηρίας. Οί κάτοικοι τών άση- 
μάντων άλλοτε νησίδων, κατατάσσονται είς θέσιν άμέσως μετά τόν Παντο
δύναμον.

Τί υπερηφάνειαν έδει όμολογουμένως νά ήσθάνωντο οί καραβοκύρηδες κά
τοικοι τών μικρών τούτων νήσων.

7. Οί Σφακιανοί, πληροφορηθέντες, ότι ή ύπ’ αύτών άποσταλεΐσα Ε πι
τροπή πρός τούς Υδραίους μέ τό αίτημα τής βοήθειας δέν ήδυνήθη νά φθάση 
είς τήν νήσον, έστειλον δευτέραν έπιστολήν είς ήν, μεταξύ άλλων εγραφον: 
«"Οθεν ήμεΐς περιμένοντες καθημέραν τούς έχθρούς καί στοχαζόμενοι τούς έαυ- 
τούς μας είς κίνδυνον, μέ τό νά μήν εχωμεν δυνάμεις, παρακαλοΰμεν θερμώς 
τήν αγάπην σας, διά τούς οίκτιρμούς τοΰ Θεοΰ, νά εύσπλαχνισθήτε καί ήμας 
καί τούς λοιπούς άδελφούς Χριστιανούς τής δυστυχοΰς Κρήτης καί ν’ άποστεί- 
λητε όσον τάχιστα βοήθειαν καί στρατεύματος ίκανοΰ καί πλοίων καί όπλων»8.

Συνεχιζαμένων δμως έντός τής ένδοχώρας τών Τουρκικών θηριωδιών κα
τά τών Χριστιανών, οί Σφακιανοί έπανέρχονται πάλιν είς τούς Υδραίους, γρά- 
φοντες μεταξύ άλλων: «... ήρωες καί έλευθερωταί τοΰ Γένους... κάτοικοι τών 
θεοσώστων νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους... προστρέχομεν είς ύμας ζητοΰντες 
έγκαρδίψ πόθφ νά βοηθήσητε είς τοΰτον τόν έπικίνδυνον καιρόν... άποστέλλο- 
μεν τόν καπετάν Π αΰλον Χατζηδάκην... διά νά παρακαλέσωσι μετά δακρύο^ν 
τάς ήρωϊκάς ύμών ψυχάς καί μέ μετρητά νά ζητήσωσι κάθε είδος πολεμικής, 
είς άκρον άναγκαιότατον ον, δηλαδή τουφέκια, μπαρούτι, μολύβι, ανθρώπους 
καί τά λοιπά χρειώδη...»9, 10.

8. Είς έτέραν έπιστολήν των οί Σφακιανοί εγραφον πρός τούς προκρίτους 
τών Σπετσών: «’Επειδή καί μετά Θεόν άλλην έλπίδα δέν εχομεν... είμή πρός 
τήν ε'ντιμον καγγελλαρίαν τών Σπετσών... κατά τόν φιλοπατριωτισμόν τόν 
όποιον έδείξατε τοσάκις είς τήν πατρίδα μας, ώς τό είδομεν οφθαλμοφανώς καί 
είς τήν παράδοσιν τινών πολεμικών άναγκαίων, άπερ ό είρημένος... έσύναξεν 
άπό τάς νήσους, διά τοΰτο απαραίτητον χρέος εχομεν άείποτε νά νομίζωμεν τήν 
εύγένειάν σας βοηθόν μας καί ύπερασπιστήν τής πατρίδος μας. Παρακαλοΰμεν 
λοιπόν πάλιν τήν εύγένειάν σας νά μάς βοηθήσετε καί τώρα ώς καί άλλοτε... 
Λάβετε καί ένα γράμμα άπό τόν ίδιον είρημένον Γρηγόριον Καλλονάν... καί 
κρατήσετε αύτό ώς ομολογίαν, άφοΰ δοθή... όσα ήθελε ζητήσει βαρύτια, μολύ
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βια, άρματα... πρός τό παρόν δέν ήμπορέσαμεν νά συνάξωμεν ουδέ οβολόν»11-
Τήν επομένην ήμέραν οί Σφακιανοί άδημονοΰντες Ιπεμπον πρός τούς Σπε- 

τσιώτας νέαν έπιστολήν, γράφοντες: «... λοιπόν δι’ άγάπην Χριστού, κάμετε 
μερικά άπό τά εύλογημένα πλοΐα σας, δσα κρίνετε εύλογον νά άπαντήσωμεν 
είς τήν Ορμήν τών έχθρών... Αδελφοί, ή βοήθεια αύτη δέν θέλει γίνει είς ήμάς 
τούς Σφακίους μόνον, άλλά καί είς τούς πολλά ολίγους χριστιανούς οπού έιυς 
τώρα εύρίσκονται έδώ έλευθερωμένοι άπό τήν μάχαιραν τών τυράννων...»12.

9. Συνεχιζόμενης τής πολιορκίας τής Σάμου καί τών Τούρκων άποκρου- 
σθέντων κατά τήν πρώτην άπόπειραν εισβολής των είς τήν νήσον, οί Σάμιοι 
διαβλέποντες οτι άνευ τής ένισχύσεως τοϋ ελληνικού στόλου δέν θά ήδύναντο 
νά άνθέξουν έπί πολύ είς τάς τουρκικάς επιθέσεις, άπευθύνθησαν πρός τούς 
άρχοντας τών τριών νήσων, γράφοντες: «... 'Όθεν, αδελφοί, καιρός είναι νά 
π,ροσδράμετε βοηθοΰντες... Μήν αμελήσετε αδελφοί,... έλπίζομεν νά τούς νική
σετε... ήμεΐς αδελφοί... στέκομεν μόνον είς τά άρματα. Λοιπόν, άδελφοί, διά 
τό γένος... διά τά ήρωϊκά σας κατορθώματα μήν αμελήσετε άλλά προφθάσετε 
γλήγορα καί χο)ρίς άναβολήν καί βέβαιοι, άδελφοί καί ύπερβέβαιοι δτι ή νίκη 
είναι είς τάς χεΐρας σας... δράμετε ήρωες, πρός βοήθειαν καί σωτηρίαν τοΰ 
γένους...»13.

10. Είς τήν έκ Μεσολογγίου διεξαχθεΐσάν αλληλογραφίαν μεταξύ τών έν 
εκεί γραμματέων τοΰ Α. Μαυροκορδάτου (Α. Αουριώτου, Γ. Πραΐδου κλπ.) y 
ύφίταται καί ή κατά τήν 24 Αύγούστου 1824 έπιστολή πρός τόν Μαυροκορ- 
δάτον, ή οποία μεταξύ άλλων, γράφει: «... διά νά μήν ύποδουλωθώμεν είς ξέ- 
νην δύναμιν πάλιν, ανάγκη είναι νά άπαντήσωμεν καί τής θαλάσσης τόν κίν
δυνον καί τής ξηράς' δθεν είναι άναγκαιότατον νά έρχωνται πρός ταΰτα τά 
μέρη 7 έως 8 καράβια Ύδριώτικα καί Σπετζιώτικα καί άλλα τόσα πρός το 
μέρος τής Γουμενίτζας. Αύτά τά καράβια θέλει προξενήσουν μεγάλον καλόν 
καί ώφέλειαν. Προσπαθήσετε λοιπόν τώρα, οπού είναι αύτοΰ καί οί προεστοί 
τής 'Ύδρας, νά τό κατορθώσητε αύτό τό μεγάλο καλόν...»14.

11. Έπισημβάσης τής πτώσεως τών ύπό τών Ελλήνων πολιορκουμένων 
φρουρίων τής Μονεμβασίας καί τοΰ Νεοκάστρου, οί Τοΰρκοι διαβλέποντες καί 
τήν έν συνεχία άλωσιν τών έν Πελοποννήσφ φρουρίων τής Μεθώνης καί Κο
ρώνης, πρός ένίσχυσιν τούτων κατέπλευσαν έκεΐσε δι’ ισχυρού στόλου. Ή  αι
φνίδια αύτη έμφάνισις τοΰ έχθρικοΰ στόλου ένεποίησεν άνησυχίας είς τούς Πε- 
λοποννησίους, οί οποίοι έγραψαν σχετικώς προς τόν Δ. Ύψηλάντην. Ό  Ύψη- 
λάντης άπευθύνεται πάραυτα προς τάς Σπέτσας, γράφων15: «φανήτε καί τώ- 
,ρα πρόθυμοι σωτήρες' αί περασμέναι εύεργεσίαι δέν λογαριάζονται τίποτε, έάν 
δέν σώσητε τήν Ελλάδα άπό τόν σημερινόν κίνδυνον».

Οί γενναίοι θαλασσομάχοι ήρξαντο εύθύς αμέσως τών προετοιμασιών τής 
άποπλεύσεώς των, άναγγέλλοντες άμα τούτο πρός τούς Πελοποννησίους, οί ό
ποιοι έκφράζοντες τάς εύχαριστίας των (μεταξύ τούτων ήτο καί δ Π. ΙΙατρών



Γερμανός) , έγραφον ότι «...εις τό άδελφικόν σας ίδόντες τήν γενναιότητα καί 
μεγαλοψυχίαν σας, ύπερχάρημεν καί ένισχύθημεν»16.

Δεύτερον ετος του άγώ νος (1822).

1. “Οτε κατά τόν χειμώνα τοΰ έτους 1822 ό Τουρκικός στόλος ένεφανί- 
σθη έκ νέου μετά ισχυρών δυνάμεων είς τά ελληνικά παράλια, ή Κυβέρνησις 
εστρεψε τάς έκκλήσεις της πρός τόν ελληνικόν στόλον. Ούτως, εις τήν άπό 31 
’ Ιανουάριου έπιστολήν της, άπευθυνομένη πρός τάς τρεις ναυτικάς νήσους έγρα
φε: «... κύριοι τό ’Έθνος πάσχει δεινότατα διά μόνην τήν έξοδον τοΰ έχθρικοϋ 
στόλου. Ύμέτερον εργον νά φανήτε σωτήρες αύτοΰ... ή άπλουστάτη αλήθεια 
είναι, οχι οί Υδραίοι, οί Σπετσιώται καί οί Ψαριανοί θέλουν δοξάζονται αίιο- 
νίως ώς οί ισχυρότεροι συνεργοί καί άνορθωταί τοΰ έλληνικοΰ ’Έθνους, καί 
σιμά τοΰ οφειλομένου καί άποοοθησομένου χρέους, θέλουν απολαμβάνει τάς με- 
γαλυτέρας άνταμειβάς ύποκάτω είς τήν εύνομίαν καί άνεξαρτησίαν τής 'Ελ
λάδος...»17.

Κατόπιν τής αγωνιώδους ταύτης έκκλήσεως προς εκπλευσιν τοΰ στόλου, 
ο πατριωτικός κραδασμός μετεδόθη είς τάς ψυχάς τώς ήρωϊκών θαλασσομά- 
χων, οί οποίοι πάραυτα άνταποκρινόμενοι είς τήν Ικκλησιν τής Κυβερνήσεως 
άπέστειλαν κατά τοΰ έχθροΰ έξήκοντα τέσσαρα πλοία18.

2. Διά τοΰ άπό 28 Ίανουαρίου 1822 εγγράφου του πρός τούς προκρίτους 
Τ δρας, ό άρχιγραμματεύς τής Έπικρατείας 0 . Νέγρης, έγραφε, μεταξύ άλ
λων: «... ή Διοίκησις είς αυτήν τήν περίστασιν έχει δλας της τάς ελπίδας είς 
τήν γενναιότηταν καί ζήλόν σας, τά όποΐα καί άλλοτε έπεδείξατε’ ήδη δέ τό
σον προθυμότεροι έπεται νά φανήτε, δσον αύτη έστίν ή τελευταία ίσως θαλάσ
σιος δρμή τών εχθρών- καί άν μέν νικηθώσιν, έχομεν είς τό έξης ασφάλειαν 
άπό μέρους τής θαλάσσης' αν δέ απεναντίας, καί οί μέχρι τοΰδε αγώνες μας 
αφανίζονται... διά νά σωθή —  υπονοεί ή Ελλάς —  είναι ανάγκη ύμεΐς αυτοί 
νά φροντίσητε καθ’ δσον ανήκει...»19.

Οί πάντες λοιπόν έναπέθετον τάς έλπίοας των είς τον στόλον, δ οποίος 
μάλιστα έχαρακτηρίζετο ύπό τοΰ Μινίστορος τών Ναυτικών «τό μεγαλύτερον 
προπύργιον τής δλης Ελλάδος, διότι φέρει τον τρόμον προς τούς έχθρούς καί 
πρός τούς ήμετέρους εμψύχιοσιν καί άνδρείαν...»20.

3. Συνεχιζομένης τής πρώτης πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου, δ Λ. Μαυρο- 
κορδάτος, διά τής πρός τούς Υδραίους επιστολής του, έγραφε: «άφοΰ τόσον 
ήδη καιρόν παλαίω αβοήθητος... τέλος έκλείσθην είς τήν πόλιν τοΰ Μεσολογ
γίου, οπού έπί πολύ ν’ άνθέξω είναι αδύνατον, διότι ούτε αί τροφαί άρκεταί 
εύρίσκονται καί στράτευμα δέν έχω. "Οθεν είς τήν εύγένειάν σας κεΐται τό νά
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ελευθερώσετε καί εμέ, καί τόν κινδυνεύοντα τοΰτον λαόν νά σώσετε, άν προ- 
φθάσετε μερικά πλοΐα... ’Ά ν  στείλετε μερικά πλοΐα, εύχομαι νά σάς άπολαύ- 
σο), άλλως παρακαλώ εί'τε ζώντος, εί'τε μή νά μνημονεύετε...»21.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης διαχέεται ή άγωνία τοΰ Προέδρου, είς περί- 
πτωσιν κατά τήν οποίαν δέν ήθελε άφιχθή έκεΐσε εγκαίρως ό ελληνικός στόλος.

Έπί τοΰ ίδιου θέματος, τούτέστιν τής αμέσου έκπλεύσεως τού στόλου, 
ποιούν αγωνιώδεις Ικκλήσείς22 προς τούς προκρίτους τής "ίδρας καί τών Σπε
τσών, καί οί Α. Ζαΐμης καί Θ. Κολοκοτρώνης.

Πράγματι, τήν 8ην Νοεμβρίου άφίχθησαν πέριξ τής πόλεως τοΰ Μεσο
λογγίου έπτά Ύδραϊκά πλοΐα, τά όποια εύθύς ώς έθεάθησαν ύπό τοΰ τουρκι
κού στόλου έτρεψαν τοΰτον είς φυγήν.

Ή  Πελοποννησιακή Γερουσία, διαδηλώνουσα τά αισθήματα εύγνονμοσύ- 
νης, διά τήν παρασχεθεΐσαν βοήθειαν ύπό τοΰ στόλου, έγραφε πρός τήν "ίδραν: 
«Άδελφοί! Ό  Θεός τών δυνάμεων καταπολεμεί μεθ’ ήμών τούς τυράννους. 
Μόλις έφάνησαν τά ελληνικά πλοΐα κατά τήν Κορινθιακήν θάλασσαν, καί τά 
πράγματα τής Ηπείρου ελαβον καλυτέραν μορφήν καθώς καί δλης τής έλευ- 
θέρας Ελλάδος... Αί έκδουλεύσεις τών νήσο)ν είναι όμολογούμεναι...»23.

Ό  Α. Μαυροκορδάτος, άναγγέλλων τήν σωτηρίαν τού Μεσολογγίου, πρός 
τούς Υδραίους, έγραφε: «... ή Δυτική Ελλάς έσώθη, καί οί Αλβανοί διά πο- 
λύν καιρόν θέλουν ένθυμηθή το Μεσολόγγι. Πολύ μέρος αύτής τής νίκης χρε- 
ωστεΐ ή πατρίς πρός τήν εύγένειάν Σας διά τήν έγκαιρον άποστολήν τών πλοίων 
Σας, τά όποια έσωσαν όχι μόνον τό Μεσολόγγι, άλλά τήν Ελλάδα...»24.

4. Κατωτέρω παραθέτομεν* φωτοτυπία εγγράφου25 τής Βουλής τών Ψα
ρών πρός τόν Άρειον Πάγον, ύπό ήμερομηνίαν 31 Μαρτίου 1822.

Δοά τοΰ έγγράφου τούτου ή Βουλή τών Ψαρών άπήντα είς έπιστολήν τοΰ
Άρείου Πάγου, δι’ ής ούτος έζήτει έκ τής Βουλής τών Ψαρών άποστολήν 
τροφίμων. Ή  Βουλή τών Ψαρών καθίστα γνωστόν οτι δ συμπολίτης ’ Ιωάννης 
Βαρβάκης τούς έπροειδοποίησε μέ γράμμα του οτι άπεφάσισε τήν άποστολήν 
δύο καραβιών μέ σιτάρι, τά οποία δμως ήμποδίσθησαν ύπό τών εχθρών.

Κατόπιν τούτου ή Βουλή τών Ψαρών γράφει: «... θλιβόμεθα όμως όπου
δέν είμεθα είς κατάστασιν διά νά συντρέξωμεν είς τήν ζητουμένην βοήθειάν
σας...».

Περαιτέρω είς τήν προσθήκην τού έν λόγψ έγγράφου γνωστοποιείται ότι 
οί Χΐοι έσήκωσαν τά άρματα' καί ότι εναντίον των έξέπλευσεν στόλος τουρκι
κός έκ τοΰ Ελλησπόντου, συγκείμενος έκ 12 πλοίων, άλλά οί "Ελληνες τούς 
εκαμον άπό ξηράς άρκετήν φθοράν. Καταλήγουσα ή Βουλή τών Ψαρών γρά
φει: «... ήμεΐς δέ αύριον θέλουμε κινήση κατ’ αύτοΰ μέ τρία μπουρλότα καί 
μέ άλλα πολεμικά πλοΐα μας όπου καί θέλη τόν καταδιόξομεν ώς καί άλλοτε...».

δ. Έ κ τών έν φωτοτυπία κατωτέρω παρατιθεμένων* εγγράφων ύπ’ άριθ.
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11184, 11189 καί 11263 τής Ιστορικής κα! Εθνολογικής Εταιρείας, προ
κύπτει ή προς τάς νήσους εκκλησις περ! παροχής βοήθειας.

Αί περιλήψεις τών έν λόγφ εγγράφων έχουσιν οΰτω: 
α) Έπισολή Ά λ . Μαυροκορδάτου προς τούς Προκρίτους τών Σπετσών, 

ύπό ήμερομηνίαν 2 8 -4 -1 8 2 2  (άριθ. έγγράφου 11184). Είς τήν έπιστολήν 
ταύτην δ Μαυροκορδατος έγραφεν: Έ κ  τών περικλειομένων άντιγράφων βλέ
πετε τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον άπό τό μέρος τής Δυτικής Ελλάδος. Τό 
Μινιστέριον τών Ναυτικών σας ειδοποίησε νά προφθάσουν τά δκτώ καράβια 
είς Μεσολόγγι. Ή  Πελοπόννησος δέν κρατείται δταν δ έχθρός φθάση είς Με
σολόγγι κα! Ναύπακτον. Προφθάσατε αδελφοί, τρέξατε είς άπάντησιν τοΰ κιν
δύνου ήνωμένοι. Τά ΙΙελοποννησιακά στρατεύματα πολεμοΰν. ’Ά ν  δμως δέν 
προφθάση δσον τάχος ή θαλάσσιος δύναμις δλα είναι είς μάτην.

β) Έγγραφον τοΰ Μινίστ.ρου τοΰ Πολέμου πρός τούς Προκρίτους Σπε
τσών, ύπό ήμερομηνίαν 2 8 -4 -1 8 2 2  (άριθμός έγγράφου 11189).

Διά τοΰ έγγράφου τούτου δ Μινίστρος τοΰ πολέμου καθίστα γνωστόν είς 
τούς Προκρίτους τών Σπετσών, δτι έξ δλθ)ν τών μερών ζητοΰν πολεμοφόδια, 
ών ύφίσταται χρεία. Έν συνεχεία παρακαλεΐ νά παραδώσουν ούτοι δύο χι
λιάδας οκάδας μολύβδου είς χεΐρας τοΰ άπεσταλμένου, προκειμένου νά έξυπη- 
ρετηθή δ κοινωφελής σκοπός. Περαιτέρω γνωστοποιεί δτι εν Σπετσιώτικο κα
ράβι άποπλεΰσαν έκ Λιβόρνου, μετά πολεμικών έφοδίων κα! προωριζόμενον 
διά Μεσολόγγιον, διατρέχει τόν κίνδυνον έκ τών τουρκικών πλοίων, δι’ δ δί
δεται ή έντολή δπως τό γρηγορώτερον δύο έτερα Σπετσιώτικα καράβια σπεύ- 
σουν πρός προστασίαν του.

γ) ’Έγγραφον τής Προσωρινής Διοίκήσεως τής Ελλάδος πρός τούς Προ
κρίτους Σπετσών, ύπό ήμερομηνίαν 4.6.1822 (άριθμός έγγράφου 11263) .

Διά τοΰ έν λόγφ έγγράφου ή Προσωρινή Διοίκησις έζήτει άπό τάς Σπέ- 
τσας νά ετοιμάσουν δσον τό δυνατόν γρηγορώτερον περισσότερα πλοία, διά τήν 
άντιμετώπισιν τοΰ έχθρικοΰ στόλου, συγκειμένου έξ δγδοήκοντα δύο πλοίων. 
Περαιτέρω έπισημαίνεται ό κίνδυνος έκ μέρους τοΰ έχθροΰ «νά άναποδογυ- 
ρίση τάς Νήσους κα! τά παραθαλάσσια τής Ελλάδος. Ανάγκη λοιπόν άδελφο!

— συνεχίζει τό έγγραφον —  νά προφθάσητε άνευ άναβολής πλοΐα νά έξέλ- 
θουν δσον τό δυνατόν περισσότερα...».

Τρίτον ετος του άγώ νος (1823).

1. "Οτε περ! τόν Μάϊον τοΰ έτους 1823, δ τουρκικός στόλος, συνιστά- 
μενος έκ τεσσαράκοντα τεσσάρων πλοίων, προέβη είς τήν κατερήμωσιν τής Κα
ρύστου έκαμε τήν έμφάνισίν του είς τό Αίγαΐον, άφοΰ έν τφ μεταξύ ήνώθη μέ 
τόν αιγυπτιακόν, κα! πραγματοποιήσας τόν έπισιτισμόν τών φρουρίων τής Με
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θώνης καί τής Κορώνης» έξηπλα)θη μέχρι τοΰ Κορινθιακού κόλπου. Ό  κίνδυ
νος τών διαφόρων Έλληνικών νήσων κατέστη ούτως άμεσος καί αγωνιώδεις 
εκκλήσεις έκπορεύοντο ύπ’ αύτών πρός τήν 'Ύδραν διά τήν παροχήν βοήθειας 
είς ένδεχομένην άπόβασιν τοΰ έχθροΰ. ΙΙλήν δμως καί ή θέσις τής Πελοπον
νήσου ήτο δεινή. Τούτου ενεκα τό Εκτελεστικόν26 Σώμα έποιήσατο εκκλησιν 
πρός τήν 'Ύδραν, είς ήν μεταξύ άλλων, εγραφε: «...βλέπετε τήν οικτράν στά
σιν τής Στερεας Ελλάδος, τήν άφιξιν τών εχθρών είς Σάλωνα καί τόν φανε
ρόν σκοπόν το)ν νά έπιπέσουν είς τήν Πελοπόννησον, άφοΰ εξαφανίσουν τά 
μέρη εκείνα. Μέρος τοΰ στόλου είσπλεΰσαν ήδη είς Κορινθιακόν κόλπον εδωσε 
τροφάς είς τήν Κόρινθον... Έν ένί λόγφ τά άπό τής ξηράς κινήματα είναι 
συνδεδεμένα μετά άπό θαλάσσης καί τό παν χάνεται άν θαλάσσιος δύναμις δέν 
προφθάση ν’ άνατρέψη τά σχέδιά του. Βλέπετε, κύριοι, οτι άπό τήν εκπλευσιν 
τών πλοίο^ν σας κρέμαται όμολογουμένως τής Ελλάδος ή τύχη... Το>ρα μένει 
καί είς ύμάς, κύριοι, νά μήν άπανδήσητε άφ’ οσας έκάματε θυσίας, άλλά γνω- 
ρίζοντες οτι αύτη είναι ή μεγαλυτέρα καί ώφελιμωτέρα, επειδή γίνεται είς 
τήν κρισιμωτέραν περίστασιν, νά τρέξετε προθύμους, διότι μόνον ή παρουσία 
τών πλοίων σας ήμπο,ρεΐ νά διαλύση τοΰ έχθροΰ τά σχέδια καί νά σώση τήν 
Ελλάδα. Κάμετε λοιπόν, πρός Θεοΰ, καί τ’ άδύνατα δυνατά, καί συντρέξατε 
καθώς καί άλλοτε είς τής Ελλάδος τήν Σωτηρίαν, τήν οποίαν ή άπόκρισίς 
σας θέλει μάς διδάξει άν πρέπει νά έλπίζϋ)μεν, ή άπελπισθέντες νά μήν έχο)- 
μεν άλλο προ οφθαλμών παρά τό νά μήν έπιζήσωμεν τής πατρίδος τήν δυ
στυχίαν»27.

Τέταρτον ετος του άγώ νος (Ί8 2 4 ).

1. Κατόπιν τήςν άποβιβάσεως τοΰ Αιγυπτιακού στρατού είς τήν Σούδαν, 
καί τής έπικειμένης εκστρατείας τούτου, εναντίον τής ένδοχώρας μέ στόχον 
τά Σφακιά ή Κίσσαμον, ό άρμοστής τής Κρήτης Μανώλης Τομπάζης, άπο- 
στέλλει έπιστολήν εναγώνιον πρός τήν Ελληνικήν Διοίκησιν, ζητών τήν άπο
στολήν ελληνικών πλοίων, άπό τά όποια «νά μή λείψη ό κύριος Μιαούλης, 
Σκούρτης καί άλλοι καπεταναΐοι, διά νά ήμπορέσωσι νά βλάψωσι τόν εχθρόν»28.

Ή  Προσωρινή Διοίκησις, άντιλαμβανομένη τό μέγεθος τοΰ κινδύνου, δν 
διέτρεχεν ή Κρήτη, προσφεύγει μέ τήν σειράν της είς τούς προκρίτους τών 
Σπετσών καί 'Ύδρας γράφουσα: « . ..Ή  Κρήτη πάσχει τά λοίσθια, χάνεται έν
τός ολίγου. Φονεύονται οί άνδρες καί αιχμαλωτίζονται γυναίκες καί άθώα 
β.ρέφη, είς τά σπάργανα. Τί νά κάμη ή Διοίκησις είς τοιαύτην δυστυχίαν τοΰ 
εθνικού ταμείου;... Δέν παρακαλεΐ θερμώς ή Διοίκησις άπό μέρους τής πατρί
δος καί τοΰ ’Έθνους είμή τήν εύγένειάν σας. Έφάνητε πάντοτε άγαθοί συν-
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εργοί υπέρ τής σωτηρίας τοϋ έθνους, φανήτε καί σήμερον, διά τον Θεόν τής 
πατρίδος καί ιδίως τής Κρήτης...»29, 30, 31.

2. Ειδομεν άνωτέρω δτι σύμπασα ή Ελλάς ικέτευε τήν βοήθειαν έκ μέ
ρους τών νήσων' οί κάτοικοι τών άλλων νήσων καί οί έπαναστατημένοι κά
τοικοι τής ένδοχώρας. Οί μοναχοί τοΰ "Αγίου ’'Ορους δέν ήδυνήθησαν νά πα
ραμείνουν μακράν αύτής τής ιστορικής άναγκαιότητος. Είχον καί ούτοι άνάγ
κην βοήθειας. Πόθεν άλλοθεν θά ήδύναντο νά ζητήσωσι ταύτην; ποιος άλλος 
τόπος τής Ελλάδος θά ήδύνατο νά τούς παράσχη χεΐραν βοήθειας, έκεΐ είς 
τάς άποκρύμνους κορυφάς τής άπομονώσεώς των; Οΰτω λοιπόν καί ούτοι έστρά- 
φησαν πρός τάς μικράς νήσους ζητοϋντες τήν σανίδα τής σωτηρίας των. Αί 
κορυφαί τών όρέων κύπτουν καί ικετεύουν βοήθειαν άπό τά χαμηλώτατα εύρι- 
σκόμενα νησάκια. Ή  ιστορική συγκυρία άναστρέφει τούς δρους.

Οί Τουρκοτρόμοι32 καραβοκύρηδες άνέρχονται, διά τής εύτολμίας καί 
μεγαλοψυχίας, τάς ύψηλάς παρυφάς είς τήν συνείδησιν όλοκλήρου τοΰ ’Έθνους, 
τό όποιον προσβλέπει είς αύτούς ώς σωτήρας. ’Έγοαφον λοιπόν οί μοναχοί πρός 
τούς «άπάσης Ελλάδος έλευθερίας ύπερμάχους καί άντιλήπτορας Ύδριώτας». 
« . . .  "Απαντες ήμεΐς οί έν άπάσαις τοΰ 'Αγίου ’Όρους μοναΐς ένασκούμενοι 
άδελφοί, άφ’ ής στιγμής έμάθομεν τά χαροποιά τοΰτα τής κοινής έλευθερίας 
μηνύματα... εύχαριστηρίους ύμνους άνεπέμψαμεν καί άναπέμπομεν διά κοι
νών παρακλήσεων καί όλονυκτίων άγρυπνιών πρός τόν Θεόν. . . καί εύθύς 
έκινήσαμεν σώματα καί δπλα προς φύλαξιν τοΰ τόπου μας έκ τής έφόδου τών 
ασεβών. . . Ό  τής ίεράς μάλιστα ταύτης εταιρείας άπόστολος καί ήδη στρα
τηγός καί ύπερασπιστής άπάσης Μακεδονίας. . . κύριος Εμμανουήλ, μέγιστον 
θάρρος δούς τήν προγονικήν μεγαλοψυχίαν άνανέωσιν είς τάς ψυχάς ήμών, πλη- 
ροφοοών τών μεγαλοψύχιον Ύδριοηών διάθεσιν χαί είς τούς χρείαν έχοντας 
άπαράμιλλον αύτών συνδρομήν, καί δτι έχουν είκοσιτέσσαρα πλοΐα πολεμικά 
έτοιμα, τά μέν είκοσι διά καταστροφήν Θεσσαλονικέων, τά δέ τέσσαρα πρός 
φύλαξιν τοΰ 'Αγίου ’Όρους καί τών παραλίων χριστιανών Μακεδόνων. . . κον
τά είς τήν μεγαλοψυχίαν καί γενναιότητα είναι καί τά πρός τόν πόλεμον έπιτή- 
δεια άναγκαιότατα, καί σχεδόν χωρίς τούτων ούδέν κατορθοΰται. Βοηθήσατε 
τοίνυν ήμΐν καί τώ ίερώ τούτω τόπω. . δείξατε σπλάχνα οίκτιρμών, δτι κιν- 
δυνεύομεν ήμεΐς τε καί οί άδελφοί ήμών χριστιανοί. . . φάνητε προστάται καί 
άντιλήπτορες τών ιερών καταγωγίων ώς έξαρχοι τής έλευθερίας καί λυτρω- 
ταί τοΰ γένους καί τής δυστυχούς πατρίδος. . . προφθάσατε μέ τήν δραστικωτά- 
την καί δυνατήν ύμών βοήθειαν, ί'να μή τά ίερά καί άγια ύπό τών έναγών καί 
βεβήλων καταπατηθώσι καί θερισθώσι' μή παραβλέψητε, o f  αγάπην Θεοΰ, τήν 
θερμοτάτην ήμών δέησιν' καθότι είς τό έλεος ύμών μετά Θεόν έλπίζομεν. . . 
δι’ ύμών νά λάμψη τό κλέος καί ή δόξα τών ευσεβών. . .» 33, 34.
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1. Συνεχιζόμενης της πολιορκίας τοΰ Νεοκάστρου ύπό τοΰ τουρκικού στρα
τού καί τοΰ κινδύνου καθισταμένου όσημέραι αμέσου διά τήν πτώσιν αύτοΰ, ό 
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, δι' επιστολής - έκκλήσεως, ύπό ήμερομηνίαν 30 
Απριλίου 1825, απευθυνόμενος πρός τόν άρχιναύαρχον Α. Μιαούλην καί ζη
τών βοήθειαν, εγραφε: «όποιοι έφάνητε Ιξ αρχής τοΰ ίεροΰ άγώνος μας, αθά
νατοι άνδρες, δέν έχετε χρείαν νά τ” άκούσετε άπό εμέ’ τά πανταχοΰ τρόπαια,, 
τά όποια ήγείρατε κατά τοΰ άντιχρίστου εχθρικού στόλου τό κηρύττουσιν* Ή  
Ελλάς δλη όμοθυμαδόν εύγνωμονοΰσα φωνάζει δτι ή βάσις καί τό άκλόνητον 
θεμέλιον τής άνεξαρτησίας καί έλευθερίας μας έςήρτηται άπό τήν θάλασσαν,, 
καί ή φωτισμένη Εύρώπη θαυμάζει τόν πατριωτισμόν, τόν ήρωϊσμόν καί με- 
γάλας άλλας άρετάς τοΰ άθανάτου Μιαούλη καί λοιπών άρχηγών τής θαλασ
σίου δυνάμεώς μας. . . πρός εσάς, πρός εσάς, άθάνατοι ήρωες καί άπροφάσι- 
στοι ύπέρμαχοι τής πατρίδος εξαπλώνουν τάς ίκετικάς χεΐρας τόσαι άθώαι ψυ- 
χαί ήρώων καί καλών πατριωτών κινδυνευόντων έν τφ φρουρίο(). Μή παραβλέ- 
ψετε άδελφοί, νά χαθούν τόσοι άνδρες’ πετάξατε ιερά θαλάσσια πτηνά, διά νά 
αρπάξετε άπό τούς όνυχας τών κοράκων τόσους καλούς καί ωφελίμους πατριώ- 
τας. . . Εύεργετήσατε καί είς ταύτην τήν περίοδον δλην τήν Ελλάδα μέ εύερ- 
γεσίαν άνεξάλειπτον καί άθάνατον. . .»35.

Ά τυχώς δμως διά τά καλπάζοντα πολεμικά γεγονότα ήτο πλέον αργά. 
Τό Νεόκαστρον παρεδίδετο τήν 11η Μαΐου.

2. Επιστολή τοΰ Γ. Καναβοΰ, ώς μέλους τής Επιτροπής ύπερασπίσεως τού- 
Μεσολογγίου, πρός τόν έν 'Ύδρα ευρισκόμενον Πρόεδρον τού Εκτελεστικού.

"Οτε περί τά μέσα Όκτωβρίου τού 1825 ή μοίρα τοΰ Έλληνικοΰ στό
λου, ή οποία είχε παραμείνει είς τό Μεσολόγγι, διά τήν παρημπόδισιν πάσης 
έκ θαλάσσης έπιχειρήσεως τοΰ έχθροΰ, άνεχώρησε, οί έν τφ Μεσολογγίφ εύρι- 
σκόμενοι έθεώρησαν τοΰτο ώς έγκυμονοΰντα σοβαρότατον κίνδυνον διά τήν 
ασφάλειαν τής πόλεως. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ό Γ. Καναβός, απευ
θυνόμενος πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Εκτελεστικού εγραφε: «. ..σήμερον έπλη- 
ροφορήθην έπισήμως δτι τά καράβια άνεχώρησαν, καί οί έν Μεσολογγίφ άφο- 
δίαστοι οντες είναι είς μεγάλην άπελπισίαν. Στοχασθήτε λοιπόν ... όποιαν 
βλάβην έπροξένησεν είς τό ’Έθνος ή έκεΐθεν άναχώρησίς των. . . Ά χ !  τή 
άληθεία είναι άδικον όποΰ καθείς άφοΰ στοχασθή τάς θυσίας όποΰ έγιναν είς 
εκείνο τό μέρος, νά μή κλαύση διά τόν κίνδυνον οπού δοκιμάζει διά τήν φυγήν 
τών καραβιών. Διά τόν Θεόν λοιπόν. . . διά τήν άγάπην τοΰ Χριστοΰ καί τής 
Πατρίδος δράμετε, δράμετε είς αύτήν τήν περίστασιν. Ενεργήσετε δλαις δυ- 
νάμεσι νά έκπλεύσωσι καί τά λοιπά πλοΐα, διά νά προφθασθή εν μέρος τής έλ
ληνικής έπικρατείας, άπό τήν πτώσιν τοΰ οποίου έξαρτάται ό παντελής όλε
θρός δλης τής Ελλάδος. . .» 36.

Πέμπτον ετος του άγώ νος (1825).
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3. Επιστολή Δ. Ρώμα πρός άγνωστον37 παραλήπτην.
Συνεχιζόμενης τής πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου, κατά μήνα 'Ιούλιον 

τοΰ 1825 καί τής έκεϊ άφίξεως τοΰ έλληνικοϋ στόλου μή πραγματοποιούμενης, 
ό Δ. Ρώμας έγραφε: «τό Μεσολόγγι. . . τόσον καιρόν πολιορκιμένο στερεάς τε 
καί θαλάσσης, άνδρείως διαφεντεύεται παρά τών άειμνήστων Φρουράρχων. . . 
χο3ρίς καμμίαν βοήθειαν. Έάν καί ή θαλάσσιος δύναμις λείψη, βέβαια καί 
άσφαλτα πρέπει νά πέση. . . Μία μοίρα πλοίων έδιωρίσθη πρό πολλοΰ νά συν- 
τρέξη καί νά άποδιώξη άπό τά νερά τοΰ Μεσολογγίου τόν έχθρικον στόλον, 
καί οί έχθροί τοΰ Χριστιανισμού είς τοΰτο στέκονται τρομαγμένοι. Τί έγινε 
αυτη ή μοίρα λοιπόν; "Εναν ολόκληρον μήνα τήν προσμένουσιν. . .» 38.

Ό  Κόμης Ρώμας άγωνια διά τήν άφιξιν τοΰ στόλου είς τό Μεσολόγγι, 
τοϋ οποίου ή μοίρα είναι συνυφασμένη μέ τήν Μοίραν τοΰ στόλου. Εύγλωττος 
μαρτυρία περί τής συμβολής τοΰ στόλου τών τριών νήσων είς τόν άγώνα. Πρά
γματι δέ καταφθάσαντα έντός ολίγων ήμερών τά έλληνικά πλοΐα είς τό Με
σολόγγι έτρεψαν είς φυγήν τόν έχθρικον στόλον μετά μεγάλης «καταισχύνης», 
άποφευχθείσης ούτω τής παραδόσεως τών πολιορκουμένων οί όποιοι —  ώς 
γράφει είς έξ αύτών πρός τον Κ. Δραγώναν —  «είς τάς 20 ήμεθα έτοιμοι νά 
παραδοθώμεν, καί είς τάς 21 παρ’ έλπίδα ειδαμεν τον στόλον μας. . . Ή  θεία 
πρόνοια δμως, ήτις είς πολλάς περιστάσεις διεφύλαξε τό πολυπαθές ’Έθνος 
μας, οΰτω καί είς αυτήν δέν μάς άφησε νά ύποπέσωμεν είς τάς αιμοσταγείς 
χεΐρας. . .» 39.

Έάν λοιπόν ή έπιστολή αυτη είναι άληθής —  καί νομίζομεν δτι ώς προ- 
ερχομένη έξ άνθρώπου εύρισκομένου μεταξύ τών πολιορκουμένων, δέν ύφίστα- 
ται λόγος νά άμφιβάλλωμεν περί τής άληθείας της —  οί πολιορκούμενοι τοΰ 
Μεσολογγίου, άπό ήμέρας είς ήμέραν άναμένοντες τόν στόλον καί άποκαμών- 
τες ήσαν έτοιμοι νά παραδοθοΰν, δτε αίφνης θεία προνοία άνεφάνη δ έλληνικός 
στόλος, δ όποιος έτρεψεν είς φυγήν τόν έκ θαλάσσης πολιορκοΰντα τό Μεσο
λόγγι έχθρικον στόλον.

Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ουνάμεθα νά ειπωμεν δτι, ή 
κατ’ ’Απρίλιον τοΰ έτους 1826 γενομένη έξοδος τοΰ Μεσολογγίου, ή δποία κα- 
τήγαυσε τήν ανθρωπότητα μέ τό έπιδειχθέν άπαράμιλλον πνεΰμα αυτοθυσίας 
τών πολιορκουμένων, καί ή οποία άνεζωπύρωσε τό άπανταχοΰ φιλελληνικόν 
πνεΰμα, δέν θά κατεγράφετο είς τάς αιωνίους δέλτους τής ιστορίας, έάν, δέν 
μετέβαινεν έκεΐ ό Έλληνικός στόλος καί άν —  συμφώνως πρός τά έν τή άνω- 
τέρφ έπιστολή έκτιθέμενα —  δέν ματαίωνεν ούτος τήν έτοιμαζομένην παρά- 
δοσιν. Έ κ τούτων λοιπόν δυνάμεθα νά άχθώμεν είς τό συμπέρασμα δτι έν πο
σοστόν τής άμαράντου δόξης τοΰ θρυλικοΰ Μεσολογγίου, οφείλεται καί είς τούς 
γενναίους ναυμάχους τοΰ στόλου, δστις ώς άπό μηχανής Θεός ένεφανίσθη ενώ
πιον τούτου τάς ύστάτας κυριολεκτικώς στιγμάς. Καί είδομεν άνωτέρω δτι μέ 
τήν μεγάλη θυσία τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου τά πράγματα έλαβαν ευνοϊκήν
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τροπήν διά τήν Ελλάδα, ιδιαίτερα στούς κόλπους τής εύρωπαϊκής διπλω
ματίας.

4. Επιτροπή Ζακύνθου πρδς Λ. Τσαμαόόν.
"Οτε οί Τοΰρκοι κατά ’Απρίλιον τοΰ 1825 εύρίσκοντο πέριξ τών ηπει

ρωτικών διαμερισμάτων τής Ά ρτη ς, συγκεντροΰντες στρατόν καί άναμένοντες 
ένισχύσεις στρατευμάτο)ν των, ή Επιτροπή Ζακύνθου, άπευθυνομένη πρδς τον 
ναύαρχον Α. Τσαμαδόν, έγραφε: «. . .Ό  είρημένος δμως Σερασκέρης περιφέ
ρεται είσέτι περί τά ήπειρωτικά μέρη τής ’Άρτας, συνεργών καί είς άλλου 
στρατού σύναξιν καί περιμένων άπδ Σκόνδραν 6 χιλ., ώς φημίζεται' πλήν εως 
ώρας δέν έφάνησαν, ίσως δέ ούτε θέλουσι φανή έφεξής, άν, ώς μάς προεγράψε- 
τε, γίνη δ άποκλεισμδς διά τών περιμενομένων ελληνικών πλοίων. Κύριε' βε- 
βαιώθητε οτι αύτή ή Μοίρα τοΰ έλληνικοΰ στόλου είναι ύπέρποτε άναγκαιοτά- 
τη καί ώφελιμοηάτη είς τήν άσφάλειαν τής Ελλάδος. . . Μή παύσητε λοιπόν 
μέ τδν γνωστόν σας ένθερμον ζήλον σας νά συγκροτήτε τδν τάχιστον έρχομδν 
τής Έλληνικής ταύτης Μοίρας. . .» 40.

5. Τής πόλεως τοΰ Μεσολογγίου εύρισκομένης έν πολιορκία καί στερου- 
μένης τροφών δέν ήτο δυνατόν νά μήν τύχη τής δλοπλεύρου ένισχύσεως τών 
νήσων.

Ούτως είς τήν άπδ 8ην Ίανουαρίου 1825 έπιστολήν του έκ Σκροφών, ό 
Α. Μιαούλης, άπευθυνόμενος πρδς τήν τριμελή Επιτροπήν τής Ζακύνθου, έ- 
γραφεν: «άπδ προλαβόντα μου γράμματα σάς είναι ήδη γνωστός καί ό έρχο- 
μός μας καί ή φρικτή ένδεια τοΰ Μεσολογγίου άπό τροφάς. Οί φέροντες το 
παρόν μου. . . έρχονται επίτηδες διά νά παρακαλέσουν τήν πατριωτικήν συν
δρομήν σας είς τήν ανάγκην τοΰ προπυργίου τής Πατρίδος, καί νά ένεργή- 
σουν μέ κάθε τρόπον πρός βοήθειαν του. . . Μένω βέβαιος, οτι θέλετε ενεργή
σει πάλιν δσον δύνασθε πρός σωτηρίαν τοΰ Μεσολογγίου, το όποιον άληθώς 
μόνον άπό έλλειψιν τροφής κινδυνεύει»41.

’ Ιδού οτι δ θρυλικός Μιαούλης, ό φόβος καί ό τρόμος τοΰ έχθρικοΰ στό
λου, έν όνόματι τής διασώσεως τού Μεσολογγίου παρακαλεΐ νά σταλώσιν τροφαί 
έκ Ζακύνθου.

6. Κατά τήν τρίτην πολιορκίαν τού Μεσολογγίου, ό έκ τών μελών τής 
Επιτροπής τούτου ’ Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος είς έπιστολήν του πρός τόν 
Λάζαρον Κουντουριώτην, ύπό ήμερομηνίαν 12 Νοεμβρίου 1825, κατέληγε: 
«. . .διό καλέ πατριώτα, διά άγάπην θεοΰ καί τής πατρίδος, ένήργησον δρα- 
στηρίως διά νά μάς προφθάση δσον τάχος δ Ελληνικός στόλος, διά νά γλυ- 
τώση τό προπύργιον τοΰτο τής Ελλάδος. . .» 42.

Κατόπιν δέ γενομένο)ν έν 'Ύδρα ύπερανθρώπων προσπαθειών43 διά τήν 
εςευρεσιν τών οικονομικών πόρων προς αποπλουν τού στόλου, ούτος άφίχθη 
είς Μεσολόγγιον, περί τάς άρχάς Ίανουαρίου τοΰ 1826, ενθα έγένετο δεκτός 
διά κανονιοβολισμών44 έκ μέρους τών πολιορκουμένων.
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"Εκτον ετος τοΰ άγώνος (1826).

1. "Οτε περί τάς άρχάς τοϋ έαρος τοϋ 1826 ό περί τό Μεσολόγγιον κλοιός 
τοϋ έχθροΰ περισφίγγεται έντονώτερον, ή Επιτροπή τοϋ Μεσολογγίου ίδοΰσα 
τήν αργοπορίαν45 τοΰ έλληνικοϋ στόλου δι’ άναφορας της πρός τήν Κυβέρνη- 
σιν, ύπό ήμερομηνίαν 17 Μαρτίου, υποβάλλει καί αύθις τό αίτημα «νά προ
φθάση όγλήγορα ο στόλος καί νά κατορθώση νά λύση τόν αποκλεισμόν, διά νά 
έμβασθοΰν τροφαί. . .» 46.

Έν τψ μεταξύ, καί καθ’ ον χρόνον έλάμβανον χώραν οί εκκλήσεις 
αύται, ό έχθρικος στόλος κανονιοβολήσας τό Μεσολόγγι, κατέστρεψε καί τό οί
κημα είς ο έστεγάζετο ή έκδιδομένη έφημερίς «Ελληνικά χρονικά», καί ούτως 
επαυσεν έκδιδομένη ή έφημερίς αυτη «πού ειχεν άποδιοσει δίκην παλμογράφου 
τούς παλμούς τής καρδίας τοΰ Μεσολογγίου καί τής άντιστάσεώς του καί κατά 
τούς ένθουσιασμούς έκ τών ευχάριστων γεγονότων καί κατά τάς ώρας τοΰ τε
λευταίου τιτανείου του άγώνος»47.

2. Είς έπιστολήν - εκκλησιν τών οπλαρχηγών τοΰ Αίτωλικοΰ πρός τούς 
προκρίτους τών τριών νήσων, δι’ άμεσον άπόπλουν τοΰ έλληνικοϋ στόλου υπέρ 
τοΰ Μεσολογγίου, έγράφετο: «Ό  έχθρός έπεμελήθη μέ ολους τούς δυνατούς 
τρόπους δποΰ έγνώρισε, διά νά κατορθώση τούς σκοπούς του. . . Διά τοΰτο πα- 
ρακαλεΐσθε αγαπητοί άδελφοί διά τούς οίκτιρμούς τοΰ θεοΰ καί δι’ άγάπην 
τής πολυστενάκτου πατρίδος, νά μεταχειρισθήτε πάλιν τόν συνηθισμένον σας 
πατριωτισμόν καί ζήλον, καί νά πασχίσετε νά μάς προφθάσετε μέ τά έλλη- 
νικά καί τροπαιοφόρα πλοΐα, καί μίαν ώραν όρχήτερα, δτι ή ανάγκη δέν έπι- 
δέχεται τελείως άργηταν. Σας πληροφοροΰμεν, άδελφοί, δτι άν έντός ολίγου 
φθάση ό έλληνικός στόλος, ήμεΐς άν καί πεινασμένοι, καί στενά διά ξηρας 
καί θαλάσσης πολιορκημένοι καί καταστεναχωρημένοι, μέ τούς όδόντας μας 
δμως θέλει σφικτοκρατήσωμεν τόν ποΰντον τής πατρίδος. . . Τρέξατε λοιπόν 
μέ τά νικητικά πλοΐα σας είς τήν φωνήν τής πατρίδος. . . Προσμένομεν όμο)ς 
μέ άγκάλας ανοικτάς τήν συνδρομήν σ α ς . . . » 48.

Έ κ τής έπιστολής ή μάλλον τής δραματικής ταύτης έκκλήσεως, διαχέεται 
τό μέγεθος τής αξίας τοΰ έλληνικοϋ στόλου, ό όποιος έλάμβανε τήν διαβε- 
βαίο)σιν δτι άμα ώς έμφανισθή, οί έν έσχάτη ανάγκη ευρισκόμενοι πολεμισταί 
ήθελον κρατήσει τήν τιμήν τής πατρίδος μέ τούς όδόντας.

Πρόκειται περί μιας δηλώσεως έξ ής καταφαίνεται ή έμψύχωσις καί ή 
άναπτέρωσις τοϋ ήθικοΰ τών πολεμιστών μας δταν ούτοι ήσθάνοντο νά πολεμοΰν 
ύπό τήν προστασίαν τών ηρωικών καραβοκύρηδων!

3. Είς τήν άπό 16.7.1826 έπιστολήν των πρός τήν Επιτροπήν τών Ψα
ριανών, οί παροικοΰντες τήν Σαλαμίνα πρόκριτοι τών έπαρχιών τής Ρούμελης, 
καί οί ίεράρχαι Θηβών καί Μεγάρων, διαβλέποντες τόν κίνδυνον ον διέτρεχεν 
ή Σαλαμίς άνευ ναυτικής δυνάμεως, εγραφον49: «Μία άπό τάς σημαντικωτέ-
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ρας θέσεις της ανατολικής Ελλάδος είναι κύριοι καί ή Σαλαμίς, χωρίς αύτό το 
νησί νά έξασφαλισθή μέ δύο ή τρία πολεμικά πλοΐα, τρέχει μεγάλον κίνδυ
νον. . . Έγράψαμεν περί τούτου πολλάκις είς τήν Διοίκησιν. . . έως δμο)ς νά 
φθάση ή άπό μέρους τής Διοικήσειος πρόνοια, ή εύγένειά σας ήμπορεΐτε διά το 
καλόν τής Πατρίδος, νά κρατήσετε είς κίνησιν έν ή δύο πολεμικά πλοΐα, τά 
οποία νά παραπλέουν τήν Σαλαμίνα. Τούτο βεβαιωθείτε, θέλει σάς κερδίσει 
τήν εύγνωμοσύνην τών πατριωτών.

Μεγάλην άνάγκην έχομεν καί άπό ζαερέ, μόλις διά τρεις ημέρες ακόμη 
εχει τροφάς τό στρατόπεδον, χωρίς τροφάς γνωρίζετε δτι δέν ήμπορεΐ νά βα- 
σταχθή εν στράτευμα. . . παρακαλεΐσθε καί ή εύγένειά σας νά συνεργήσετε νά 
μάς προφθάση . . .».

4. "Οτε κατά Μάρτιον τού 1826 τό ύπό τόν Γάλλον Φιλέλληνα Φαβιέρον 
Σώμα έτέλει έν πολιορκία είς τήν τοποθεσίαν «Ταμπούρια τού Κριεζώτου» πέ
ριξ τούς Πεταλιούς, ούτος άπηυθύνθη50 είς τήν επιτροπήν τών Ψαρών διά τήν 
άποστολήν ναυτικής βοήθειας. Ή  επιτροπή τών Ψαρών λαβούσα γνώσιν τοϋ 
έγγράφου τούτου «διέταξε καί άπέπλευσαν τήν ιδίαν ώραν τρία έκ τών πολε
μικών πλοίων51. Ταύτοχρόνως δέ, άλλαι έκκλήσεις πρός τούς Ψαριανούς, διά 
τήν άποστολήν βοήθειας έπέμποντο έκ μέρους τής Προσωρινής Διοικήσεως52, 
τοΰ Ίωάννου Γκούρα53, τών πολιτικών54 καί στρατιωτικών αρχηγών τοΰ άγω- 
νιζομένου ’Έθνους. Ή  έπαναστατημένη Ελλάς ζητεί άπό τά μικρά Ψαρά έ- 
πειγόντως βοήθειαν καί τά Ψαρά καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν νά έπαρ- 
κέσουν είς τήν ίκανοποίησιν τών ύποβαλλομένων αιτήσεων καί παρακλήσεων 
καί μάλιστα κατά τρόπον «αύθόρμητον»35.

5. Ό  αρχηγός τοΰ στρατοπέδου τών ’Αθηνών Νικόλαος Κριεζώτης δι’ 
έκκλήσεώς του έζήτησε56 τήν βοήθειαν άπάντα>ν τών ικανών δπως μεταβοΰν 
είς ’Αθήνας πρός ύπεράσπισίν της. Ή  έν Αίγίνη Επιτροπή τών Ψαριανών ά- 
παντώσα είς τήν πρός αύτήν σταλεΐσαν εκκλησιν τού Κριεζώτου, «άπέστειλεν 
έξ Αίγίνης δλους τούς ικανούς νά φέριοσιν οπλα»57. Πρός τήν Επιτροπήν τών 
Ψαρών προσέφυγεν58 έπίσης καί ή Διοικητική ’Επιτροπή τής Ελλάδος, αίτου- 
μένη άποστολή ένισχύσεων είς ’Αθήνας, τής Επιτροπής ταύτης έκδηλωσάσης 
πάραυτα τήν προθυμίαν59 της νά ένισχύση τάς δυνάμεις τών ’Αθηνών.

'Έ β δο μ ο ν ετος τοΟ άγώ νος (1827).

1. Κατόπιν τής ύπογραφείσης συνθήκης τοΰ Λονδίνου καί τοΰ έκ ταύτης 
άπορρέοντος κινδύνου νά παραμείνουν έκτος τής Έλληνικής Έπικρατείας 
πλεΐστα δσα τμήματα ταύτης, ή Ελληνική Κυβέρνησις άπεφάσισε, παρά τήν 
ΰπαρξιν τής άνακωχής δυνάμει τής ώς άνω συνθήκης, νά κίνηση στρατεύματα 
είς τάς διαφόρους Έλληνικάς περιοχάς, δεδομένου δτι κατά σχετικόν όρον τής
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έν λόγω συνθήκης «θά έλαμβάνωντο ύπ’ δψιν διά νά άποτελέσουν τήν Ελλάδα-, 
μόνον τά τμήματα οπού έξεδηλοΰτο δράσις τών ελληνικών οπλών».

ΙΙλήν δμως, ή Κυβέρνησις εύρισκομένη είς οικονομικήν αδυναμίαν άπηυ- 
θύνθη προς τήν "Γδραν ζητούσα δπως αυτη καί αί Σπέτσαι προβουν είς τήν 
διενέργειαν δανείου, διότι καθ’ ά εγραφε τό σχετικόν έγγραφον: «ή Κυβέρ
νησές γνωρίζουσα πραγματικώς δτι μόνον ή εύγένειά σας καί οί συνάδελφοι 
Σπετσιώται δύνασθε νά αίσθανθήτε τήν μεγάλην ταύτην άνάγκην καί τό σπου- 
δαΐον τοΰ πράγματος, αποτείνεται πρός υμάς καί τούς συναδέλφους Σπετσιώ- 
τας καί σάς προσκαλεΐ νά ενεργήσετε άπό τούς εύκαταστάτους τών δύο νήσων 
δάνειον τής είρημένης ποσότητος τών δέκα χιλιάδων ταλλήριον. . .».

Έπανερχομένη δέ ή Κυβέρνησις έπί τοΰ αύτοΰ θέματος διά νεωτέρου εγ
γράφου της πρός τήν "Γδραν κατέληγε: «δέν αμφιβάλλει παντελώς ή Κυβέρ- 
νησις, άλλά έξ εναντίας έχει όλην τήν πεποίθησιν, δτι θέλετε καταβάλλει πά
σαν φροντίδα καί επιμέλειαν είς τήν έπιτυχίαν τής παρούσης αίτήσεως»60.

2. Ή  Διοικητική Επιτροπή τής Ελλάδος, λαβοΰσα τήν άπόφασιν νά. 
καταστήση αποτελεσματικόν τον άποκλεισμόν τοΰ Μαλιακοΰ καί τοΰ Ερέτρια- 
κοΰ κόλπου, ϊνα οϋτως αποκοπή ό άνεφοδιασμός τοΰ πολιορκοΰντος τήν Άκρό- 
πολιν τών ’Αθηνών Τουρκικοΰ στρατοΰ καί καταστή εύχερεστέρα ή λύσις τής 
πολιορκίας, άπηυθύνθη πρός τούς προκρίτους τής νήσου "Γδρας, αιτούσα βοή
θειαν. ’Έγραφε: «"Ολη ή προσοχή, δλη ή ενέργεια καί τής Διοίκήσεως καί τοΰ 
’Έθνους καί τών φιλελλήνων δικαίως είναι τήν σήμερον προσηλωμένη είς τόν 
ορίζοντα τής ’Αττικής. . . διά νά άναγκασθή ό έπίμονος ούτος έχθρός ν’ άπο- 
συρθή μέ καταισχύνην του άπό τό στάδιον τοΰ πολέμου, είναι τής πρώτης καί 
άπολύτου άνάγκης νά τοΰ διακοπή πάσα κοινωνία μέ τά μέρη οθεν λαμβάνει 
τάς τροφάς καί εφόδια' ό θαλάσσιος στενός καί άκριβής αποκλεισμός είναι τό 
συντελεστικώτερον είς τήν σωτηρίαν τών ’Αθηνών έπιχείρημα. . . Κύριοι! ή 
μεγάλη ώφέλεια τής Ελλάδος καί σχεδόν ή σωτηρία της αυτή κρέμεται τήν 
σήμερον όλικώς άπό τήν ταχύτητα καί δραστηριότητα* χωρίς λοιπόν βραδύ
τητα, είς διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών, εί δυνατόν, ενεργήσατε τήν έκπλευ- 
σιν τών ρηθέντων δύο πλοίων. . . »C1.

Πάντοτε, έξ αρχής τοΰ άγώνος, οί ήρωϊκοί ναυμάχοι τών νήσων εύρί
σκοντο προ τοΰ αύτοΰ εύαισθήτου προβλήματος: Τήν σωτηρίαν τής Πατρίδος! 
Πάντοτε, αί γενόμεναι πρός αύτούς εκκλήσεις καί ίκεσίαι είχον σχεδόν τό 
αυτό περιεχόμενον: Κινδυνεύομεν. Κινδυνεύει ή Ελλάς* κινδυνεύει ό άγών’ 
κινδυνεύει τό Γένος. Καί είναι γεγονός, δτι σπανίως καί δλως έξαιρετικώς αί 
τρεις ήρωϊκαί νήσοι ήρνήθησαν νά έκτελέσουν άγογγίστως τό πρός τήν Π α
τρίδα καθήκον των. Αί καθ’ εκάστην γενόμεναι ύπ’ αύτών πράξεις, κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ άγώνος, απέδειξαν δτι διά τήν επιτυχή καί νικηφόρον εκβασιν 
τούτου, προσέφερον δ,τι είχον καί δέν είχον: άνετον ζωήν, περιουσίαν καί αυ
τήν ταύτην τήν ζωήν των. Καί πάντα ταΰτα τά προσέφερον άνευ ούδενός ύπο-
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λογισμού, οδηγούμενοι μόνον άπό τήν φωνήν τής εθνικής των συνειδήσεως καί 
τοΰ ύψηλοΰ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος.

Ύπό τών ύψηλοφρόνων τούτιον αισθημάτων έλαυνόμενοι καί είς τήν πε- 
ρίπτωσιν ταύτην, οί Υδραίοι, ύπείκοντες είς τά κελεύσματα τής ΙΙατρίδος άπέ- 
στειλον διά τον αποκλεισμόν, άντί δύο πλοίων, τά έποΐα τούς έζητήθησαν, τρία. 
II ρ άγματι δέ ή μοίρα αϋτη πληροφορηθεΐσα δτι είς τόν κόλπον τοΰ Βόλου 
εύρίσκοντο οκτώ εχθρικά πλοία, κομίζοντα εφόδια πρός τόν έν Άθήναις στρα
τόν τοΰ Κιουταχή, ό όποιος έπολιόρκει τήν Άκ,ρόπολιν, κατηυθύνθησαν κατά τοΰ 
έχθρικοΰ στόλου, οστις άμα τή θέα τοΰ έλληνικοΰ, προσήραξε έπί τών άβαθών 
ύδάτων ενθα καί έκυριεύθη ύπ’ αύτοΰ62.

3. 'Ότε περί τό εαρ τοΰ έτους 1827 τό έν ’ Αττική στρατόπεδον τών Ε λ 
λήνων έτέλει έν πλήρει έλλείψει πολεμοφοδίων, 5 Πρόεδρος τής Γ ' Εθνικής 
Συνελεύσεως άπηυθύνθη δΓ έπιστολής του πρός τούς προκρίτους 'Ύδρας, αίτού- 
μενος τήν αποστολήν πολεμικού ύλικοΰ. Μεταξύ άλλων έν τή έπιστολή ταύτη 
έγραφε: «ό Γενικός ’Αρχηγός τοΰ κατά τήν Αττικήν στρατοπέδου καί δι’ α
ναφορών του καί δι’ έπίτηδες άπεσταλμένων πατριωτών ειδοποιεί, δτι τό στρα
τόπεδον υστερείται δλοτελώς τών αναγκαίων πολεμοφοδίων καί έκ τούτου έ- 
παπειλεΐται απευκταία διάλυσίς του. . . Προτρέπεσθε, λοιπόν, πατριωτικώς 
νά λάβετε αυτήν τήν φροντίδα καί, δθεν δυνηθήτε, νά οικονομήσετε εκατόν χι
λιάδας δεκάρια φυσέκια ή, είς ελλειψιν αύτών, εξήντα βαρέλια βαρούτι του- 
φεκίων καί τό άνάλογον χαρτί καί μολύβι, καί νά παραδοθή. . . ή δέ τιμή αύ
τών θέλει πληρωθή μετά τήν, σύν Θεώ, σύστασιν τής Διοικήσεως. . . »63.

Ή  Ελλάς καί αύθις καί διά μυριοστήν φοράν απευθύνεται προς τήν Ύ 
δραν ζητοΰσα πολεμοφόδια τών δποίων τήν αξίαν θά κατέβαλε έν καιρώ τώ 
δέοντι. . .

4. Εντός τοΰ σχεδίου τής κινήσεως τών ελληνικών στρατευμάτων διά τόν 
έπηρεασμόν τής έπεκτάσεως τών όρίο)ν τής Χώρας, κατά τό πνεΰμα καί τον 
σχετικόν ορον τής συνθήκης τοΰ Αονδίνου, έπεχειρήθη καί ή προσβολή καί κα- 
τάληψις τής Χίου.

’Αφιχθέντος έν τψ μεταξύ τοΰ Κυβερνήτου I. Καποδιστρίου, καί κρίνοντος 
τό έπάναγκες τών συνεχιζομένων έκστρατειών τών έλληνικών στρατευμάτων, 
ί'να αϋται υποβοηθήσουν τάς έπί τοΰ διπλωματικοΰ πεδίου γενομένας συζητή
σεις περί τών δρίο)ν τής Χώρας, άπηυθύνθη ούτος πρός τούς προκρίτους τής 
'Ύδρας αίτούμενος τήν άποστολήν πολεμοφοδίων είς τά στρατεύματα τής Χίου.

Τό έγγραφον τοΰτο τοΰ Κυβερνήτου, εγραφε μεταξύ άλλων: «Ή  Χίος 
δοκιμάζει στέρησιν οχι μικράν πυρίτιδος καί αί έθνκαί άποθήκαι δέν είναι είς 
κατάστασιν νά θεραπεύσουν τήν άνάγκην ταύτη ν... 'Όθεν καί έπί τούτψ 
μεταβαίνουν αύτόσε οί άπεσταλμένοι τών Χίων διά νά προμηθεύσητε μίαν πο
σότητα βαρελίων εκατόν, μέ τήν οποίαν νά προφθασθή ή κατεπείγουσα τής 
Χίου ανάγκη. Χρήματα ούτε αυτοί έχουν πρόχειρα, ούτε ή Κυβέρνησις εύκο-
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λύνεται έπί τοΰ παρόντος νά τήν πληρώση. . .».
Οί πάντοτε γενναιόδωροι Υδραίοι δέν ήτο δυνατόν καί εις αύτήν τήν πε- 

ρίστασιν νά μείνουν αδιάφορα. Εντός τριών ημερών άπήντουν τώ Κυβερνήτη 
δτι ήδη παρέδωσαν «έκ τών όλιγωτάτων λειψάνων τών πολεμοφοδίων, οσα εί- 
χομεν είς τήν ένταΰθα άποθήκην. . .». ί2ς πρός τήν πληρωμήν δέ άπήντουν 
δτι ή τιμή δέν είχε συμφωνηθή καί δτι «εύχαριστούμεθα νά μας πληρο)θή είς 
τιμήν δικαίαν, οπότε μέ τήν έξ ύψους άντίληψιν πέση τό πολιορκούμενον φρού- 
ριον εις τάς χεΐρας τών ήμετέρων, τό όποιον καί άπό μέσης ψυχής εύχόμεθα»64.

Ούτω μέχρι τελευταίας στιγμής τοΰ μεγάλου άγώνος, ή "Γδρα, δπιος καί 
αί Σπέτσαι καί τά Ψαρά, έστάθησαν άρωγοί τοΰ Έθνους. Έ ξ ίδία)ν ήγόραζον 
πολεμικόν ύλικόν καί έτροφοδότουν τήν έπαναστατημένην "Ελλάδα, ένώ άρ- 
χομένου τοΰ 1828 ή οικονομική θέσις τών νήσων* ήτο δεινοτάτη, τοΰ πενο- 
μένου λαού τής "Γδρας συντηρουμένου δι’ έράνων6Γ μεταξύ τών πλοιοκτητών.

5. Έν άναφορα πρός τήν παντοειδή βοήθειαν, ήν παρέσχον αί νήσοι είς 
τό έπαναστατημένον ’Έθνος, ό Α. Λιγνός γράφει: «Ή  "Γδρα καί αί Σπέτσαι 
έκαμνον παν δ,τι ήδύναντο νά βοηθήσουν τούς ζητοΰντας βοήθειαν. Έστελλον 
έφόδια πολέμου οπού ήτο απόλυτος ανάγκη. . . Ά λλά νά εστελλον έφόδια καί 
πλοΐα είς τά διάφορα καί διάφορα μέρη άπό τά όποια έζητοΰντο, δέν ήτο δυ
νατόν, διότι ή "Γδρα καί αί Σπέτσαι δέν ήσαν γενικαί άποθήκαι έφοδιασμοΰ 
τών άγωνιζομένων Ελλήνων. Τά χρήματα διά τών οποίων ήγοράζοντο τά έ
φόδια, κατεβάλλοντο ύπό τών προκρίτων ή συνελλέγοντο έκ συνεισφορών έκεί- 
νων όσοι ήδύναντο νά προσφέρουν τόν οβολόν των, καί δέν ήδύναντο οί Υδραί
οι καί οί Σπετσιώται νά έπήρκουν είς έφοδιασμόν πάντο)ν τών άγωνιζομένων 
Ελλήνων»66, 67.

6. Έ κ τής άνωτέρω ένδεικτικής παραθέσεως τών έπιστολών καί έγγρά- 
φων τών προερχομένων είτε έξ αύτής ταύτης τής Προσωρινής Διοίκήσεως τής 
Ελλάδος, είτε έξ ύπευθύνων παραγόντων τοΰ έπαναστατημένου ’Έθνους, προ
κύπτουν τά κάτωθι γενικώτατα συμπεράσματα: Τό πρώτον συμπέρασμα είναι 
δτι άπασα ή Ελλάς, άπό τής Κρήτης μέχρι τοΰ Αγίου ’Όρους καί άπό τής 
Σάμου, τής Ζακύνθου καί τής Χίου μέχρι τοΰ Πατραικοΰ κόλπου καί άπό τόν 
’Όλυμπον μέχρι τοΰ Ναυπλίου, προέβη είς αγωνιώδεις έκκλήσεις πρός τάς 
τρεις νήσους ζητοΰσα βοήθειαν διά τήν σωτηρίαν της. Τό δεύτερον συμπέρα
σμα είναι δτι αί τρεΐς νήσοι μετεβλήθησαν έκ τών πραγμάτων είς Πανελλήνια 
κέντρα τροφοδοτήσεως τοΰ άγώνος καί οί άπλοι καραβοκυραΐοι είς ήμιθέους 
ναυμάχους ένσπείροντες τήν ήττοπάθειαν είς τόν έχθρόν καί τήν ψυχικήν άνά- 
τασιν καί καρτερίαν είς τό άγωνιζόμενον Ελληνικόν ’Έθνος. Τέλος, δυνάμεθα 
νά ειπωμεν δτι, ή πολυδιάστατος βοήθεια έκ μέρους τής "Γδρας, τών Σπετσών 
καί τών Ψαρών, εδόθη μέχρι τής τελευταίας στιγμής τοΰ άγώνος καί μέχρι 
τής έσχάτης ίκμάδος αύτών κατά τρόπον άνυστερόβουλον καί άποβλέποντα πάν
τοτε είς τό κοινόν συμφέρον, είς τόν θρίαμβον τοΰ Γένους καί τής Ελλάδος.
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ενθ* άνωτ., τόμ. Β, σελ. 26.

10. ’Ίδε καί σχετικήν έπιστολήν, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 192.
11. ’Ίδε τό π?ιήρες κείμενον τής από 13.8.1821 έπιστολής ταύτης, είς Δ. Κοκκίνου,

τόμ. Β , σελ. 38.
12. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής άπό 14.8.1821 έπιστολής είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Β, 

σελ. 38— 39.
13. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 7 ’Ιουλίου 1821 έπιστολής τών Σαμίων είς Δ. 

Κοκκίνου, τόμ. Β, σελ. 154— 155.
14. Ίδε τό πλήρες κείμενον τής πρός Ά λ . Μαυροκορδατον έπιστολής ταύτης, είς 

«Ιστορικόν Άρχεΐον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου», τόμ. Ε, τεΰχ. 2, σελ. 16.
15. Ί δ ε  σχετικώς είς Α. Χατζηαναργύρου, τόμ. Α, σελ. 246 καί Α. Όρλάνδου, τόμ. 

Α, σελ. 184— 185.

16. ’Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Α, σελ. 185 καί τάς αύτόθι σημειώσεις καί δή τήν 
σημ. β.

17. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, είς Α. Χατζηαναργύρου, τόμ. Α, σελ. 
494— 497.

18. ’Ίδε αριθμόν πλοίων εκάστης νήσου μετά ονομαστικού πίνακος τών πλοιάρχων, 
έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Λ, σελ. 229, σημ. α.

19. ’Ίδε Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 25— 26.

20. 'Ίδε ύπ’ άριθ. 168 έγγραφον τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος πρός 
τούς ναυάρχους τών τριών νήσων, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 172— 173.
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21. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, ύπό ήμερομηνίαν 20 ’Οκτωβρίου
1822, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 166.

22. ?Ίδε τάς έπιστολάς ταύτας είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 166'— 172.
23. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, ύπό ήμερομηνίαν 13.11.1822, είς Δ. Κοκ

κίνου, τόμ. Γ, σελ. 177.
* Σ .τ .Σ . Ή  παράθεσις τών φωτοτυπιών τούτων δέν έγένετο κοιτά τήν έκτύπωσιν 

τής μελέτης διά λόγους τεχνικούς.
24. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοϋ έν λόγφ έγγράφου, ύπό ήμερομηνίαν 2 Ίανουαρίου

1823, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 187.
25. Σ .τ .Σ . Τό έ'γγραφον τοΰτο εύρίσκεται είς τά ’Αρχεία τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης

καί έν τφ άρχείφ Γ. Αίνιανος, Φάκελλος II, 18.
26. Τό έγγραφον τοΰτο έφερε τάς ύπογραφάς τοΰ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Θεο- 

δο'ιρου Κολοκοτρώνη, Λ. Μέταξα καί Α. Μαυροκορδάτου.
27. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοϋ άπό 12.6.1823 έγγράφου τοΰ ’Εκτελεστικού, είς Δ. 

Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 586.
28. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, είς Άρχείον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 72— 74.
29. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 

316— 318.

30. ’Ίδε καί Α. Όρλάθδου, τόμ. Β, σελ. 17— 19.
31. ’Ίδε τό υπ’ άριθ. β')507)Μαρτίου 1824, έγγραφον τοϋ ’Εκτελεστικού, είς Κ. Νι

κοδήμου, τόμ. Α, σελ. 385.
32. Ούτως άπεκάλει τούς 'Τδριώτας ναύτας ή Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος 

απευθυνόμενη είς τούς προκρίτους τής νήσου, ’Ίδε ύπ’ άριθ. 1032 έγγραφον αύ
τής, ύπό ήμερομηνίαν 19.4.1824, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. I, σελ. 130.

33. Οί μοναχοί τοΰ Αγίου ’Όρους πρός ένίσχυσίν τοΰ άγώνος απέστειλον πρός τό 
κοινόν ταμεΐον "Τδρας 169 οκάδας άσήμι καί 5000 γρόσια. Τά μοναστήρια, δ,τι 
χρυσά καί αργυρά αντικείμενα διέθετον τά προσέφεραν είς τήν κοινήν ύπόθεσιν 
τής έλευθερίας. ’Ίδε σχετικώς έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 194— 195 καί 
σημ. 1.

34. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 
223— 226.

35. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής ώς άνω δραματικής έκκλήσεως τοϋ II. Μαυρομιχά
λη, είς Α. Αιγνοΰ, τόμ. Β , σελ. 501— 502.

36. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έναγωνίου ταύτης έκκλήσεως ύπό ήμερομηνίαν 23 
’ Οκτωβρίου 1825, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 222— 223.

37. Σ .τ .Σ . Προφανώς θά απευθύνεται αυτη πρός νησιώτην Ναύαρχον.

38. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω έπ:στολής ύπό ήμερομηνίαν 12.7.1825, είς 
Δ. Ρωμα, τόμ. Α, σελ. 590.

39. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έκ Μεσολογγίου έπιστολής τοϋ Θεοδοσίου Θωμίδη, 
ύπό ημερομηνίαν 29 ’Ιουλίου 1825, πρός τόν Κ. Δραγώνα —  τής τριμελοϋς ’Ε
πιτροπής τής Ζακύνθου —  είς Ιστορικόν Άρχείον Δ_ Ρώμα, τόμ,. Α, σελ. 
623— 625.

40. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον, τής άπό 12 Μαΐου 1825 έπιστολής ταύτης, είς Δ. Ρώμα, 
τόμ. Α, σελ. 477— 480.

41. ’Ίδε το πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, πρός τούς Δ. Ρώμαν, Π . Στε
φάνου καί Δραγώναν, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 299.
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42. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ επιστολής, είς Δ Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 
226— 227.

43. ’Ίδ ε  περί τούτων, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 232.
44. ’Ίδε περί τούτων τό άπό 12 Ίανουαρίου 1826 έγγραφον τοΰ Ναυάρχου Α. Μια

ούλη πρός τούς προκρίτους "Τδρας, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 241— 244.
45. ’Ίδε τό άπό 19 Μαρτίου 1826 έγγραφον τοΰ ’Εκτελεστικού πρός τούς προκρίτους

"Τδρας, είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ, 260.
4G. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής αναφοράς είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 258— 259.
47. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 263.
48. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής ύπό ημερομηνίαν 27.2.1826, είς 

Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 585— 586.
4.9. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α, σελ. 

171— 173.
50. ’Ίδε τήν άπό 20 Μαρτίου 1826 έπιστολήν τοΰ Ν. Βρατσάνου, είς Κ. Νικοδήμου, 

τόμ. Β, σελ. 104.
51. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 104.
52. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. γ ')112 έγγραφον τής Προσωρινής Διοικήσωες, είς Κ. Νικοδή

μου, Τόμ. Β, σελ. 105.
53. ’Ίδ ε  έπιστολήν τούτου είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 106.
54. ’Ίδε τήν άπό 22.3.1826 έπιστολήν τούτων, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 107—

108.
55. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 108.
56. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής πρός τήν ’Επιτροπήν τών Ψαρών έπιστολής, είς Κ. 

Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 159— 160.
57. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 160.
58. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 1601)8.7.1826 έγγραφον τής Διοικητικής ’Επιτροπής, είς Κ. 

Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 161— 162.
59. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. 60)13.7.1826 άναφοράν τής ’ Επιτροπής, είς Κ. Νικοδήμου, 

τόμ. Β , σελ. 163 καί αύτόθι τήν ύπ’ άριθ. 61 άναφοράν, σελ. 163— 164.
60. ’Ίδε τά κείμενα τών έγγράφων τούτων τής Κυβερνήσεως, ύπό ημερομηνίαν 2 

καί 6 Αύγούστου 1827 είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ , σελ. 222— 224.
61. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ ύπ’ άριθ. 6090)12.3.1827 έγγράφου τής Δ οικήσεως, 

είς Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 650— 651.
62. ’Ίδε πλείονα περί τούτου είς Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 651— 653.
63. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 31 Μαρτίου 1827 έπιστολής ταύτης, είς ’Αρ

χεία Έλληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, (Περίοδος 1821— 1832), σελ. 430—  
431.

64. ’Ίδε τάς έπιστολάς ταύτας ύπό ημερομηνίαν 3 καί 6 Μαρτίου 1828, είς Δ. Κοκ
κίνου, τόμ. ΣΤ , σελ. 238— 239.

65. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. ΣΤ , σελ. 263.
66. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ. 79.
67. Ίδε Α. Λιγνοΰ, τόμ. Β, σελ, 73— 79, ενθα παρατίθενται περληπτικώς 97 άγω-

νιώδεις έκκλήσεις πρός τάς τρεις νήσους, δι’ ών έζητεϊτο παντός είδους βοή
θεια έκ μέρους τούτων.
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Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΝ  ΔΕ Κ Α ΤΟ Ν  Π ΕΜ ΠΤΟΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ 
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΙΝ 
ΤΟΥ -  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΑΥΤΗΣ

Π αράγραφ ος τριακοστή

Ή  έκ τών έγγραφων ντοκουμέντων προκύπτουσα συμβολή τών τριών 
νήσων είς τον αγώνα

1. Είς τήν αμέσως προηγηθεΐσαν ερευνάν τοϋ θέματος περί τής συμβολής 
τοϋ στόλου τών τριών νήσων είς τον αγώνα, εί'δομεν δτι σύμπασα ή έπαναστα- 
τημένη Ελλάς ύπέβαλλεν άθρόας εκκλήσεις προς παροχήν πολεμικής προστα
σίας έκ μέρους τοΰ -στόλου των. Είς τήν ερευνάν δέ ταύτην διεπιστώθη δτι ή 
έκπεμπομένη έπψδός τών έπαναστατημένων μερών τής Ελλάδος ήτο: Σώσατέ 
μας" σπεύσατε' κινδυνεύομεν.

Νΰν θά πειραθώμεν νά καταδείξωμεν τήν ποικίλην συμβολήν τοΰ στόλου 
καί τών τριών νήσων είς τόν αγώνα, ώς αυτη εκτυλίσσεται διά μέσου τών δια
φόρων επισήμων καί μή έγγράφων, ώς καί τών έξενεχθεισών επ’ αύτής κρί
σεων τών ιστορικών συγγραφέων. Ένταΰθα ισχύει ώς πρός τήν παράθεσιν τών 
κειμένων, δ,τι έλέχθη ο'ιά τά κείμενα τών έκκλήσεων, δηλαδή θά άποφευχθή 
ή ολοκληρωτική παράθεσις των.

2. Πριν ή άναφερθώμεν είς τήν άπό τής ένάρξεως τοΰ άγώνος καί επέ
κεινα έρευναν τοΰ θέματος περί τής άναγνωρίσεως τής συμβολής τοΰ στόλου 
τών νήσων είς τόν αγώνα, δέον προηγουμένως νά άναφερθώμεν είς εν προπα
ρασκευαστικόν γεγονός έκ τοΰ όποιου προκύπτει ή τεραστία σημασία τοΰ στό
λου τών νήσων είς τοΰτον.

Τό μέγεθος τής σημασίας ήν απέδιδε τό ύπόδουλον ’Έθνος είς τόν στόλον 
τών τριών νήσων καταδείκνυται καί έκ τοϋ έξής γεγονότος. "Οτε κατά τάς άρ- 
χάς Φεβρουάριου τοΰ 1821 συνήλθον είς συ;ι,βούλ·.ον οί πλέον σημαίνοντες πρό
κριτοι καί έπίσκοποι τής Χώρας είς τήν μονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου, παρά τό 
Αίγιον, διά νά συσκεφθώσιν είς τά τής Έπαναστάσεως, άπεφασίσθη δπως 
« . . .  εκπεμπεφθώσιν απεσταλμένοι πρός τόν έν Πίση αρχιεπίσκοπον Ιγνάτιον 
καί είς τάς νήσους 'Τδρας καί Σπετσών, δπως άποκτηθή βεβαιότης περί τής 
ύπάρξεως ή μή πολιτικού τίνος καί στρατιωτικού στηρίγματος τής έπικειμένης
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έπαναστάσεως, καί νά άναβληθή πάσα άπόφασις μέχρι της έπιστροφής καί ά- 
παντήσεως αύτών»1.

Έ κ τούτου συνάγεται κατα&ηλως, δτι τά σημαίνοντα στελέχη της έπανα
στάσεως ύπελόγιζον σημαντικώτατα είς τήν ναυτικήν βοήθειαν τών νήσων καί 
μάλιστα άνέβαλον τήν εναρξιν αύτής έν αναμονή άπαντήσεως τούτων, ώς πρός 
τήν συμμετοχήν των καί τήν βοήθειαν των. Τό οτι δέ ή μεγίστη τών έλπίδων 
τοϋ έπαναστατημένου έθνους έστηρίζετο έπί τοΰ στόλου τών τριών νήσων προ
κύπτει άδιασείστως καί έκ τής άπό 2 ’Απριλίου τοϋ αύτοΰ έτους έπιστολής τών 
Πελοποννησίων πρός τούς προεστώτας τών Σπετσών, εις ους άμα τή έκρήξει 
τής έπαναστάσεως εγραφον: «Τά Κάστρη καί Τριπολιτσά εύρίσκονται πολιορ- 
κημένα. . . πλήν όλοι οί χριστιανοί εύρίσκονται είς λύπην καί άπελπισίαν, 
βλέποντες δπου έως τώρα ή εύγένειά σας νά μήν κάμετε τό παραμικρόν κίνη
μα, ένφ δλη ή έλπίς ήτον είς τήν γενναιότητα καί μεγαλοψυχίαν τών ύδρο- 
σπετσιωτών. . . "Αν δέν ταχύνετε τόν έρχομό σας, καί πηγαίνει τό πράγμα είς 
μάκρος, ήμπορεΐ νά μάς λείψη καί ήμάς τό θάρρος, καί πλέον νεκρόνει τό 
πράγμα, καί φαίνεται δτι είσθε οί αίτιοι ολου τοΰ Γένους, καί δψεσθε. . .»2.

ΤΙ προειδοποίησις λοιπόν τοϋ έπαναστατημένου ’Έθνους είναι σαφεστά- 
τη. Ή  ιστορική εύθύνη τών νήσων είναι κολοσσιαία. Τό ’Έθνος μετεκύλησε τό 
μέγα χρέος καί τήν μεγίστη τών τιμών έπί τών ώμων τοϋ νησιωτικού στόλου. 
Ό  παλμογράφος τοΰ ύποδούλου Γένους άναμένει νά καταγράψη τούς πατριωτι
κούς κραδασμούς τών πρώην άσημάντων νήσων, διότι άπό τήν εντασιν καί τό 
βάθος τών κραδασμών τούτων θά καθορισθή ή τύχη τής έπαναστάσεως καί ή 
άναγέννησις τής Ελλάδος.

Ή  Ελλάς μέσα είς τήν άσέληνον νύκτα τής δουλείος άνέμενε τήν έμφάνι- 
σιν τού στόλου, δστις ο)ς διάττων άστήρ έμελλε νά καταγράψη τήν άνεξίτηλον 
τροχιάν του είς τό πάνθεον τών πλέον λαμπρών έκφάνσεων τοΰ Ελληνισμού 
καί τής 'Ιστορίας του.

Π ρώτον ετος του ά γ ώ ν ο ς  (1821).

1. Μεταξύ τών κυρίων μελημάτων τών προκρίτων τής "Γ&ρας, άμα τή έκ- 
ρήξει τής έπαναστάσεως, ήτο καί ή προμήθεια σίτου, διά τάς άνάγκας τοΰ έπα
ναστατημένου ’Έθνους.

Καί έν αρχή μέν άπηγορεύθη πάσα έξαγωγή σίτου εύρισκομένου είς τάς 
•άποθήκας τής νήσου, βραδύτερον δέ, οί πρόκριτοι τής νήσου άπηυθύνθησαν πρός 
τό έμπορικόν έπιμελητήριον Μασσαλίας καί πρός τούς έν Μεσσήνη, Λιβόρνω, 
Βενετία καί Τεργέστη ομογενείς διά τήν προμήθειαν τούτου.

Ούτως, εις την απο 30 ’ Ιουλίου 1821 έπιστολήν των πρός τό έμπορικόν 
έπιμελητήριον τής Μασσαλίας εγραφον: « . . . Τ ά  έίμπορικά πλοΐα τοϋ τόπου
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μας τά όποια σάς έκόμιζον άλλοτε σιτάρια εις πάσαν στιγμήν καθ’ ήν είχατε 
τήν παοαμικράν άνάγκην, έχουν ήδη άναλάβει ενεκα τής άνισότητος τών δυνά
μεων, άγώνα θαυμαστόν κατά τών πολεμικών πλοίων τοΰ δθωμανικοΰ κράτους, 
καί αυτά μόνα υπερασπίζονται άπασαν τήν έπαναστατήσασαν Ελλάδα, τήν ο
ποίαν θά συνέτριβον τά πολυάριθμα στρατεύματα, τά δποία θά μετέφερον εξ ’Α 
σίας, τά τουρκικά πλοΐα, έάν άφήναμεν εις αυτά τήν ευκαιρίαν. Οΰτω δέν δυ- 
νάμεθα νά τά άποστείλωίμεν είς προμήθειαν σίτου, ήδη δτε ή Ελλάς έχει άνάγ
κην αύτοΰ. Είς τήν περίστασιν ταύτην καλοΰμεν τούς κατοίκους τής Μασσαλίας 
νά μας ανταποδώσουν χάριν αντί χάριτος' καλοΰμεν τούς άπογόνους τών Φο)- 
καέων νά ύπερασπισθοΰν τήν Ελλάδα' οί εμπορευόμενοι άς ενεργήσουν άποστο- 
λάς σίτου είς τήν χώραν μας’ θά μάς προστατεύσουν είς τδν άγώνα μας καί θά 
ευρουν τά αύτά κέρδη, τά οποία εδρομεν ήμεΐς οτε έπρομηθεύομεν είς τάς άνάγ
κας της τήν Γαλλίαν».

Είς έπιστολήν των δέ τής αύτής ημερομηνίας, απευθυνόμενοι «προς τούς 
έν Μεσσήνη κυρίους Σταΰρον Ρίζον καί Δημήτριον Κάλλια καί προς τούς έπι- 
τρόπους τής Έλληνικής Εκκλησίας είς Λιβόρνον, Βενετίαν καί Τεργέστην» 
έγφραφον: «... παρακαλοΰμεν λοιπόν τούς ομογενείς μας τούς είς τήν Ευρώ
πην οιατρίβοντας νά παρακινήσουν τούς έμπορους νά πέμπωσιν είς ταΰτα τά 
μέρη σιτάρια, έπειδή θέλουν πωληθή έπωφελώς, καί ούτως ήμποροΰμεν καί 
ήμεΐς νά έξακολουθήσωμεν τόν ένδοξον ήμών άγώνα καί νά έλευθερωθή τό 
πάτριον έδαφος άπό τον οθωμανικόν ζυγόν»3.

Έ κ τών έπιστολών τούτων συνάγεται ότι οί γενναιόφρονες νησιώται άπε- 
φάσισαν νά διαθέσουν τά πλούτη, τά δποία είχον αποκομίσει, προκειμένου νά 
καλύψουν τάς είς σίτον άνάγκας τοΰ άγώνος.

2. Ή  άμεσος παρέμβασις καί ένίσχυσις τοΰ «Ηεοφρουρήτου»4 στόλου τών 
νήσων προκύπτει καί έκ τής άπό 22 ’Απριλίου έπιστολής τών κατοίκων τής 
"Γδρας πρός τόν Πετρόμπεην Μαυρομιχάλην, είς δν εγραφον: «... δ αναγκαι
ότατος σκοπός άφορα είς τό νά καθυποβάλωμεν τήν θαλάσσιον δύναμιν τοΰ τυ
ράννου... Ετούτην τήν στιγμήν έλάβομεν είδησιν... δτι οί πρό ημερών ετοιμα
ζόμενοι είς Σμύρνην βάρβαροι 2500 διά τήν Πελοπόννησον, μέρος έξ αύτών 
επεσον είς χεΐρας τοΰ συμμαχικοΰ στόλου —  ύπονοεΐ τών Σπετσών καί τής 
“Γδρας — , τό δέ λοιπόν πίπτει άφεύκτως κατά τόν δρόμον οπού πλέει δ λοι
πός στόλος... Ήμεΐς μετά τών γειτόνων μας πολιορκοΰμεν ένταΰθα τά μέρη 
τής ΙΙελοποννήσου...»5.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης συνάγεται δτι ήδη άμα τή ένάρξει τών πολεμι
κών επιχειρήσεων δ νησιοηικός στόλος κατέφερε σοβαρά πλήγματα κατά τοΰ 
έχθρικοΰ.

3. Ή  μεγίστη συμβολή τών τριών νήσων είς τόν άγώνα είχε καταστή γε
γονός άναμφισβήτητον ήδη άπό τών πρώτων μηνών τής ένάρξεως τοΰ άγώνος. 
Ή  έκ τών πραγμάτιον θέσις τών νήσων τάς έθετεν επικεφαλής τοΰ άγωνιζο-
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μένου Έθνους. Τοΰτο αναγνωρίζουν καί ό Δημ. Ύψηλάντης, ώς πληρεξούσιος; 
τοΰ Γενικοΰ Επιτρόπου, εδωσεν εις αύτάς τδ προβάδισμα, εις τά άπό τοΰ έτους 
1821 θεσπισθέντα ύπ’ αύτοΰ «συνθήματα ή άρθρα», δι* ών καθωρίζετο δ τρό
πος τής εκλογής, τής συστάσεως τών εφορειών καί τών αρμοδιοτήτων αύτών.

Ούτως, είς τό περί διοίκήσεως τών νήσων κεφάλαιον τών άρθρων τούτων 
καί δη είς τό άρθρον δ ' περιελαμβάνετο δτι: «Επειδή αί τρεις νήσοι "Γδρα. 
Σπέτζες καί Ψαρά εχουσι τήν ναυτικήν δύναμιν άπό τήν όποιαν έξήρτηται ή 
ελευθερία δλων τών έλληνικών νήσων, τής Πελοποννήσου καί δλων τών ελ
ληνικών παραθαλασσίων τόπων, εχουσι τήν γενικήν έφο,ρείαν καί είναι κεφαλή 
δλων τών άλλων έφορειών τών λοιπών νήσων, δποΰ ύπέκειντο είς τόν τύραν
νον...»6.

Ένταΰθα, σαφώς καί άπεριφράστως αναγνωρίζεται ύπό τοΰ Δ. Ύψη- 
λάντου δτι ή έλευθερία τής Ελλάδος «έξήρτηται» έκ τής ναυτικής δυνάμεως. 
τών τριών νήσων. —

4. Ή  άναγνώρισις δέ τοΰ προβαδίσματος τών τριών νήσων έντός τοΰ χώ
ρου τοΰ έπαναστατημένου ’Έθνους δέν ήτο κάτι τό δποΐον έπεβάλετο άνωθεν, 
τούτέστιν άπό τήν ήγεσίαν τοΰ άγώνος, άλλά προήρχετο έξ αύτής ταύτης τής 
ουσίας τών πραγμάτων. Εί'δομεν δέ είς τό περί έκκλήσεων κεφάλαιον τήν σω
ρείαν τών άποσταλέντων είς αύτάς ικεσιών πρός βοήθειαν. ΙΙέραν τών ήδη 
παρατεθεισών έπικλήσεων πρός βοήθειαν καί άλλα μέρη τής Ελλάδος άπηυ- 
θύνοντο πρός τάς τρεις νήσους δι’ αυτόν τόν σκοπόν.

Οϋτως, αί Θήβαι είς τήν άπό 2 4 -4 -1 8 2 1  έπιστολήν πρός τάς νήσους 
γράφουν: «... σπλαχνίσθητε τούς άδελφούς σας, καί άν μέχρι τοΰδε δέν έξαπο- 
στείλατε καράβια διά τόν Εύριπον, ή νά ταχύνητε τόν στόλον, ή νά μάς ιδεά
σετε, διά νά παραδώσωμεν είς τό πΰρ τήν πόλιν ήμών καί νά περιπλανηθώ- 
μεν είς τά δρη, όπου θέλομεν βέβαια γένει παρανάλωμα τών θηρίων καί τής 
πείνης...»7.

Επίσης οί Ζακύνθιοι είς τήν άπό 26 Απριλίου 1821 έπιστολήν των 
πρός τάς νήσους ίκετεύοντες τήν βοήθειαν τούτων εγραφον: «... είς σάς κρέ- 
μαται τήν σήμερον συνεισφέροντες τάς άμαχους θαλασσίους δυνάμεις, νά συν- 
έλευθερώσετε τό γένος, νά τιμήσετε τήν πατρίδα... Αίσθανθήτε δτι ή πατρίς 
έγχαράττουσα τά ένδοξα όνόματά σας μετά τών λοιπών της έλευθερωτών, σάς 
φωνάζει δακρυρροοΰσα...»8.

’Ανάλογου δέ περιεχομένου έπιστολάς9 άπέστειλον τήν έπομένην τής κη- 
ρύςεως τής έπαναστάσεως ύπό τής "Γδρας, ή Λειβαδιά καί ή ’Αρκαδία, αί 
δποΐαι έζήτουν τήν άποστολήν πλοίων καί μπαρουτίων10, ένψ οί Σπετσιώται 
διατηροΰντες11 έξ άρχής τοΰ άγώνος μυστικάς μετά τών Κρητών συνεννοή
σεις έβοήθουν τούτους διά πολεμοφοδίων.

5. Πέραν δμως τών ένισχύσεων, τάς οποίας άποστέλλουν αί τρεις νήσοι, 
καθίστανται ταυτοχρόνους έμψυχώτριαι12, 13, 14 τοΰ άγωνιζομένου Έθνους, πα-
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ρέχουσαι πάσαν βοήθειαν15, 16 καί άναρ ριπίζουν παντού τάς ελπίδας τοΰ υπο
δούλου Γένους, τδ όποιον άμα τη εμφανίσει τοΰ στόλου έξεγείρεται17, ώς τοΰτο 
συνέβη έπ! τη εμφανίσει τοΰ στόλου εις τδν Κορινθιακόν κόλπον.

At Άθήναι δέν παραμένουν έκτος τής έμψυχωτικής ταύτης προσπαθείας. 
Ούτως είς τήν πρός τούς Αθηναίους έπιστολήν18 των, ύπό ήμερομηνίαν 26 
Απριλίου 21, γνωρίζουν εις τούτους τάς επιτυχίας τοΰ ήνωμένου νησιωτικοΰ 
στόλου.

ΙΙαραλλήλως, άπευθυνομένη ή 'Ύδρα πρός τάς άλλας έλληνικάς νήσους, 
ζητεί καί τήν συνδρομήν τούτων είς τόν άγώνα. Ούτως είς τήν άπό 16 - 4 - 
1821 έπιστολής των, οί Υδραίοι γράφουν πρός τάς Κυκλάδας: «Ήμεΐς χθές 
υψώσαμε τήν ίεράν σημαίαν τής έλληνικής δόξης καί άμέσως ξεκινήσαμεν 
αρκετά καράβια...»19, ένψ μετά διήμερον έζήτουν καί τήν συνδρομήν τής Χίου20 
καί βραδύτερον τών «Δυτικών Χριστιανών»21.

Τέλος, ώς καί άλλαχοΰ τής παρούσης μελέτης έγένετο λόγος, τήν 16ην 
Απριλίου 1821 ή Ύ δρα έκυκλοφόρησε έντυπον έπαναστατικήν προκήρυξιν22, 
ήτις ήτο γεγραμμένη έπί τής οπίσθιας δψεως τής ναυτικής πατέντας, δι’ ής 
έφωδιάζοντο τά πλοΐα, τά δποΐα άναχωροΰντα συμπαρελάμβανον καί ταύτην.

Έ κ πάντων τούτων συνάγεται δτι μεγίστη ύπήρξεν ή συμβολή τών τριών 
νήσων καί έπί τής έμψυχώσεως καί προπαγάνδας. Έν ένί λόγψ άπετέλεσαν 
αύται τά έν τοΐς πράγμασιν καί έν δυνάμει έπιτελικά κέντρα τοΰ άγώνος.

6. Τά ήρωϊκά Ψαρά πολεμοΰν καί συγχρόνως περιθάλπουν τούς συρρέον- 
τας πρόσφυγας έκ τών παραλίων τής Μικράς Άσίας. Οί Ψαριανοί είναι ύπο- 
χρεωμένοι νά άντιμετιοπίσουν τάς βιοτικάς άνάγκας 40.000 ψυχών. Α πευ
θυνόμενοι πρός τούς συμπολεμιστάς των Ύδριώτας, έπ’ ευκαιρία τής έκεΐ άφί- 
ξεως τοΰ Δ. Ύψηλάντου, γράφουν: «... μέ μεγάλην άνυπομονησίαν έκαρτεροΰ- 
ιμεν, άδελφοί, διά νά άξιωθώμεν καί ήμεΐς οσον τάχιστα τάς Εεράς διαταγάς 
του καί άλλας νομοθεσίας, αί όποΐαι μάς είναι πολλά άναγκαΐα, είς τάς τωρι- 
νάς περιστάσεις, καί έλπίζομεν, πρώτα ό θεός, οτι είς τό έξής θέλει λάβουν 
καλήν βάσιν αί έκστρατεΐαι τών έλληνικών αρμάτων. Μάς συγχωρεΐτε μέ τό 
να μήν ήμποροΰμεν νά έκταθώμεν περισσότερον έξ αιτίας όποΰ ειμεθα ζαλι
σμένοι άπό σαράντα χιλιάδες ψυχές, ώς σάς είναι γνωστόν, Κυδωνιάτες καί 
λοιποί άπό άλλα διάφορα μέρη, όποΰ καθημερινώς μάς φθάνουν. Τό γένος, 
άδελφοί, κινδυνεύει είς πολλά μέρη τής Άσίας, καί ήμεΐς ώς πλησιέστεροι 
ειμεθα τό καταφύγιόν το)ν, μέ ολον όποΰ μάς λείπουν καί αί άναγκαΐαι τρο- 
φαί, πλήν τούς έξοικονομοΰμε δπως δυνάμεθα...»22.

Οί κάτοικοι τών Ψαρών, άντιμετωπίζουν πρόβλημα έπιβιώσεως έλλείψει 
■τροφών, συνεπεία τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών συρρευσάντων προσφύγων. Είναι 
«ζαλισμένοι» άπό τά έμφανιζόμενα καθημερινώς προβλήματα τής περιθάλψεο)ς 
τούτων. Παρά ταΰτα δμως ή σκέψις το)ν είναι έστραμμένη πρός τήν έπιτυχίαν 
τοΰ άγώνος. Αναμένουν «τάς ίεράς διαταγάς» τοΰ Δ. Ύψηλάντου διά νά δρά
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σουν. Ή  άνθεκτικότης τιον δέν κάμπτεται ύπό τό βάρος τών βιοτικών αναγκών.
7. Οί πληρεξούσιοι τής Ρούμελης είς τήν άπό 31 Αύγούστου 1821 έπι

στολήν το)ν προς τούς προκρίτους τών Σπετσών εγραφον: «Κοινός τώ δντι δ 
άγων, καί κοινή έλπιζομένη ή άπόλαυσις καί τιμή, άλλ’ δμως φιλαλήθως 
φρονοϋντες καί είλικρινώς δμολογοΰντες κηρύττομεν, δτι βραχίων δυνατώτε- 
ρος τής Ελλάδος καί τοΰ Γένους, έχρημάτισαν οί γενναίοι ύμεΐς Σπετζιώται 
μετά τών Υδραίων καί Ψαριανών, χωρίς τής συνδρομής τών δποίων ούδέν 
έκτελεϊτο, ώς είς τό μέλλον ώσαύτως τίποτε δέν δύναται νά στερεωθή. 'Όθεν 
εύγνωμονοΰντες δλοι τής Χέρσου Ελλάδος, ή άλλο)ς τής Ρούμελης οί κάτοι
κοι, πρός τούς μεγαλοψύχους άδελφούς μας θαλασσινούς...»24.

8. Ή  Φιλική Εταιρεία, δέν ήδυνήθη παρά νά έξάρη καί αυτη τά κατορ
θώματα τοΰ έλληνικοϋ στόλου. Ούτως είς τήν άπό 30 Αύγούστου 1821 έπι
στολήν των «οί έφοροι τής έν Ό δησσφ Γραικικής Κοινότητος», εγραφον με
ταξύ άλλων, άπευθυνόμενοι πρός «τάς σεβαστάς Κοινότητας, 'Τδρας, Σπε- 
τζών, Ψαρών καί λοιπών νήσο)ν τοΰ Αιγαίου πελάγους». «Τά λαμπρά καί έξά- 
κουστα τοΰ Γένους μας κατορθώματα κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν είναι το 
υποκείμενον τοΰ θαυμασμού καί τής καθημερινής ομιλίας τών Εύρωπαίων, κατ’ 
έξοχή ν δέ τό εύσταλές καί εύτακτον τοΰ ναυτικοΰ, καί τά παρά πάσαν προσ
δοκίαν άνδραγαθήματά του έξέπληξε τούς πάντας. Τοιούτων δέν εχομεν είς 
τήν παλαιάν καί νέαν ιστορίαν παράδειγμα ούδέ έν... Ή  Εύρώπη είναι ανυ
πόμονος νά ίδή έκδιδόμενα διά τοΰ τύπου τά καθ’ υμάς. Άκαρτερεΐ νά ίδή 
τών πολτικών καί τών πολεμικών κινήσεων σας τά πρακτικά. Ήμεΐς προ πάν- 
το)ν εχομεν άνάγκην τούτων... γράψατε πρός ήμας καί γράφετε άμέσως καί 
συνεχώς... Γνιορίζετε πόσον μάς είναι άναγκαΐαι καί χρήσιμοι αί διαταγαί 
σας διά νά δδηγηθώμεν έκ τούτων είς τά κινήματά μας πρός τούς έδώ...»25..

9. Είς έπιστολήν της ή Πελοποννησιακή Γερουσία πρός τούς προκρίτους 
τής "Γδρας καί Σπετσών, κατά μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1821, έγραφε:

«’Άρχοντες άδελφοί, δ υπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος καί τής έλευθερίας 
άπαράμιλλος ζήλος σας έξυπνεΐ είς καθένα τά χρέη δποΰ ή Πατρίς οφείλει 
είς τήν γενναιότητά σας- μήτε θαρροΰμεν νά εύρεθή καθ’ όλην τήν Ελλάδα 
άνθρωπος τοσοΰτον άναίσθητος ώστε νά μή βλέπη τά καθημερινά καί άλλεπάλ- 
ληλα αποτελέσματα τής ανδρείας σας- τά πτερόεντα πλοΐα τοΰ θεοφρουρήτου 
ύμών στόλου, περιπλέοντα άενάως καί προσεκτικώς τάς νήσους καί παραθα
λάσσια τοΰ Αιγαίου πελάγους, ένώ άποκόπτουσι θαυμασίως κάθε έχθρικήν 
έξοδον, έγεί,ρουσιν είς κάθε μίαν έξ αύτών τήν λαμπράν τής έλευθερίας ση
μαίαν, ύπό τό σύμβολον τοΰ τιμίου Σταυροΰ, ώστε δέν δύνανται ν’ άρνηθώσιν,. 
δτι είς τούς θεοφυλάκτους στόλους σας δφείλομεν άναντιρρήτως τάς άπαρχάς 
τής γλυκυτάτης έλευθερίας των»26.

10. "Οτε περί τάς άρχάς ’Οκτωβρίου τοΰ 1821, αί Σπέτσαι εύρέθησαν 
είς τήν άνάγκην νά ζητήσουν στρατιωτικήν ένίσχυσίν καί άπετάνθησαν πρός
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τούς Πελοποννησίους καί τόν Λ. Ύψηλάντην, ελαβον άμεσους τάς απαντήσεις 
τούτων, δι’ ών τούς παρείχετο ή διαβεβαίο)σις δτι θά εύρεθοΰν παρά τό πλευ
ράν των.

Ούτως εις τήν άπό 2 ’Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους επιστολήν του δ οπλαρ
χηγός τής Πελοποννήσου Κυριακούλης Μαυρομιχάλης εγραφεν είς αυτούς 
δτι: «'Όταν γνωρίσετε, δτι άναγκαιοΰν καί άλλοι άκάμη, φανερώσατε μου διά 
νά σάς στείλω δσους περισσότερους ήμπορέσωμεν, διότι εχομεν χρέος ξεχωρι
στόν διά τό νησί σας, καί είμαι έτοιμος νά σάς δουλεύσω τό κατά δύναμιν...»27.

Ό  δέ Δ. Ύψηλάντης, είς τήν άπό 9 ’Οκτωβρίου επιστολήν του πρός τούς 
Σπετσιώτας έγραφε, μεταξύ άλλων: «... έπληροφορήθην... τήν χρείαν, τήν 
οποίαν έχετε άπό ταχεΐαν στρατιωτικήν δύναμιν. ’Αμέσως λοιπόν έξέδωκα 
προσταγήν... νά κινήσουν τάχιστα διά τό Ά στρος χίλιοι στρατιώται, καί αΰ- 
ριον καταβαίνουν όλοι έκεΐ...»28.

Ή  άμεσος αυτη ένίσχυσις τών Σπετσών ύπό τών στρατευμάτων τής ξη- 
ράς, έσήμαινε δτι άφ’ ενός μέν ταΰτα ήσθάνοντο ήθικόν καί πατριωτικόν κα
θήκον νά ένισχύσουν τήν νήσον, άφ’ ετέρου δέ λόγω τής ναυτικής της σπου- 
δαιότητος ήθέλησαν νά προστατεύσουν ταύτην ώς κόρην οφθαλμοΰ.

Δεύτερον ετος του άγώ νος (1822).

1. Ή  έν Έπιδαύρω συνελθοΰσα Εθνική Συνέλευσις, άπευθυνομένη είς τήν 
άπό 14 Ίανουαρίου 1822 επιστολήν της πρός τούς προκρίτους τών Σπετσών, 
έπ’ ευκαιρία τής έκεΐ άφίξεως τών παραστατικών μελών τής νήσου, εγραφε 
μεταξύ άλλων: «... έν τοσούτψ δμως ή πατρίς, ευγνωμονούσα είς τήν άχρι 
τοΰδε μεγαλοψυχίαν σας, έλπίζει έν καιρώ χρείας τήν ιδίαν προθυμίαν καί 
μεγαλοψυχίαν.. .»2 9.

2. Ή  κατάστασις δμως τοΰ στόλου τών νήσων έπιδεινοΰται διαρκώς, συνε
πεία τής έξαντλήσεως τών τε τροφών καί χρημάτων διά τήν πληρωμήν τοΰ 
μισθοΰ τών ναυτών.

Τούτου ένεκα οί άρχηγοί τοΰ ήνωμένου έλληνικοΰ στόλου απευθύνουν προ- 
ειδοποίησιν πρός τήν ύπερτάτην Εθνικήν Βουλήν, είς ήν μεταξύ άλλων γρά
φουν: «... έπειδή τώρα πλησιάζει τό τέλος τοΰ μηνός καί οί ναΰται μας (ώς 
ήξεύρετε) χωρίς προπληρωμήν είναι άδύνατον νά μένωσιν είς τήν θάλασσαν, 
ήμεΐς δέ ούτε χρήματα εχομεν άνά χεΐρας, άλλ” ούδέ τήν έγγύησίν μας δέχον
ται ... σάς δίδομεν τήν εί'δησιν διά νά σκεφθήτε τά δέοντα... ΙΙρός δέ τούτοις 
αί ζωοτροφίαι τών πλοιοτέρων πλοίων έσώθησαν καί άπό καμμίαν έπαρχίαν 
δέν ελαβον τίποτε... Ά ς  γενώμεν Προμηθείς καί οχι Επιμηθείς. Ημείς άνα- 
μένοντες πραγματικήν σας άπόκρισιν καί οχι μόνον άπλάς υποσχέσεις...»30.

ΤΙ αυστηρά αυτη προειδοποίησις τών άρχηγών τοΰ στόλου, ήτο απόρροια



τοϋ γεγονότος δτι αί ήρωϊκαί νήσοι, άφοΰ προσέφερον τά πάντα είς τον άγώ
να, Ιμεινον αί ί'διαι άνευ εφοδίων. Οί καπετανοΐοι δέν έσκέπτοντο έαυτούς άλ
λά τούς «μισθούς τών ναυτών, χωρίς τών οποίων είναι τών αδυνάτων πλέον νά 
ύπάρξη έλληνικός στόλος». «'Όσον τό καθ’ ήμας, ήμεΐς κατεβάλομεν δχι μό
νον τήν περιουσίαν μας, συνισταμένην είς τά πλοΐα, άλλά καί τήν ιδίαν μας 
ζωήν είς σωτηρίαν τής πατρίδος...»31. Πράγματι οί ναΰται άντιμετώπιζον 
πρόβλημα συντηρήσεως τών οικογενειών των, δεδομένου δτι δ μισθός τόν όποιον 
έλάμβανον οδτοι ήτο ό μοναδικός πόρος συντηρήσεως τών οικογενειών των, διό
τι ή νήσος διέθετεν «μόνον πέτρας καί ανθρώπους»32.

3. Οί έν Μασσαλία διαμένοντες ομογενείς, έν οίς καί ό Αδαμάντιος Κο- 
ραής, είς τήν άπό 8 /20  Μαρτίου 1822 έπιστολήν των, πρός τούς προκρίτους 
τής "Γδρας, ήν άπέστειλον μετά τίνος Γάλλου κομίζοντος νέον μέσον καταστρο
φής τοΰ έχθρικοΰ στόλου, εγραφον, μεταξύ άλλων: «...μακάριοι Υδραίοι, Ψα
ριανοί καί Σπετζιώται! μέ μέσα πολλά μικρά33 κατορθώσατε έργα εξίσου έν
δοξα μετά τών νικητών τής Σαλαμΐνος* ό κολοφών τής δόξης σας θέλει είσθαι, 
δταν έμπρήσετε διόλου τόν εχθρικόν στόλον, καί μέ τοΰτο έπισφραγήσετε τήν 
έλευθερίαν τής Ελλάδος' τότε δέν θέλει σάς μένει τίποτε διά νά μιμηθήτε τών 
προγόνων μας...»34.

4. Διά τής άπό 7 Απριλίου 1822 έπιστολής των πρός τούς έφορους τής 
Μυκόνου,. οί πρόκριτοι τής "Γδρας εγραφον, μεταξύ άλλο)ν: «... προειδοποιη- 
θέντες δέ άπό τούς αδελφούς ήμών Ψαριανούς διά τά τής Χίου... έταιμα ήδη 
εχομεν τά καράβια μας35 διά νά ελθωμεν νά προϋπαντήσωμεν τόν εχθρόν. Πρό 
ένός χρόνου δμως βαστοΰντες μέ ιδιαιτέρά μας έξοδα ένα άπαραδειγμάτιστον 
άγώνα... έξαντλήσαμεν ήδη τά πλούτη μας δλα καί άδύνατον είναι πλέον είς 
ήμας νά πληρώσωμεν τούς ναύτας... έγράψαμεν "/.αί είς τούς Χίους διά νά μάς 
στείλωσι μόνον τά αναγκαία πρός πληρωμήν τών ανθρώπων, έν ώ ήμεΐς διά 
νά μήν άργοπορηθή τό πράγμα έβάλαμεν είς τά πλοΐα τά πολεμικά καί τής 
τροφής έφόδια, μ’ δλον δτι τά τοιαΰτα ώς άναγκαιότατα καί πολυτιμότατα 
έπρεπε νά φυλάξωμεν διά τον εαυτόν μας' χαριζόμενοι όμως είς τήν τής Χίου 
καί λοιπών ελληνικών νήσων άνάγκην καί κίνδυνον, θυσιάζομεν καί ταΰτα μέ 
γενναιότητα' χωρίς δμως νά μάς ελθωσιν άπο δποιονδήποτε μέρος χρήματα, 
άδύνατον είναι νά πληρώσωμεν τούς ανθρώπους διά νά ξεκινήσωμεν τά καρά
βια. Ή  νήσος μας μόνη καί ή Σπέτζιαις καί τά Ψαρά ύπερασπίσθησαν δι’ ένα 
χρόνον ολόκληρον τάς λοιπάς νήσους καί τό γένος δλον, έργον είς τό όποιον 
άπορεΐ ή Ευρώπη όλη...»86.

Όμολογουμένως, τά καθ’ έκάστην δείγματα υψηλής άλληλεγγύης καί 
αυτοθυσίας των νήσων είναι άξια θαυμασμοΰ. "Ο,τι έξηρτάτο37 άπό αύτάς τό 
έξεπλήρουν πέραν τοΰ έπιτρεπομένου πολλάκις μέτρου. Έφοδίαζον τούς άλλους 
"Ελληνας διά τροφίμων καί πολεμικού ύλικοΰ καί οδτοι άπέμεινον άνευ τοιού- 
των, άν καί είχον άμεσον τήν άνάγκη των.
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5. Τό έαρ τοϋ 1822 ευρίσκει τήν Έλλάοα είς πυρετώδη πολεμικόν δργα- 
σμόν. Έκστρατεΐαι πρός τήν Ανατολικήν Έλλάοα καί τήν ’Ήπειρον, τήν Ά -  
κρόπολιν τών Αθηνών, τήν Εύβοιαν. Οί καπετανέοι μέ έπί κεφαλής τόν Α. 
Ύψηλάντην εύρίσκονται έπί ποδός πολέμου.

Ό  Πρόεδρος τοΰ Εκτελεστικού Α. Μαυροκορδάτος, κατά μήνα ’Απρί
λιον, τίθεται επικεφαλής τής κατά τής Δυτικής Ελλάδος εκστρατείας.

Ή  δράσις καί ή παρουσία τοΰ Έλληνικοΰ στόλου κρίνεται άπαραίτητος. 
Ό  Μαυροκορδάτος δέν βραδύνει νά άπευθυνθή πρός τάς ναυτικάς νήσους* γρά
φει προς τούς Σπετσιώτας: «Κύριοι, ό Γενναίος καπετάν Βασίλειος Ζέρβας 
Σουλιώτης έρχεται διά νά σάς παραστήση τήν άνάγκην τών καραβιών είς τά 
μέρη τής Δυτικής Χέρσου Ελλάδος* άνευ ναυτικών δυνάμεων κινδυνεύει τό 
μέρος έκεΐνο, ένφ άπ’ εναντίας, πολλά καί μεγάλα έλπίζονται άπό τήν παρου
σίαν του... Είναι περιττόν νά σάς είπωμεν πόσο χρησιμεύει ή ταχύτης...»38.

6. Ή  Βουλή τής νήσου τών Ψαρών είς τήν άπό 12 ’Απριλίου 1822 έπι
στολήν της προς τόν Α. Μαυροκορδάτον έγραφε, μεταξύ άλλων: «... Σοί προ- 
εγράψαμεν καί ήδη σπεύδομεν νά σ' είδοποιήσωμεν, δτι ό έχθρικός στόλος έχων 
όκτώ χιλιάδας γιανιτζάρων έκατέβη... είς τήν Καλλίπολιν καί μέ πρώτον ού- 
ριον άνεμον θέλει έξέλθει, καί πάμπολλα στρατεύματα είς δλα τά παράλια τής 
Άσίας,... είναι έτοιμα νά έμβαρκαρισθοΰν... "Οσον διά τήν νήσόν μας βεβαι- 
οΰμεν, οτι έπιθυμοΰμεν νά έλθη, διότι μέ τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ καί τάς εύχάς 
τής πατρίδος θέλουν ματαιωθή οί σκοποί του. Ά λ λ ’ άν διευθυνθή προς τήν 
Σάμον, τής οποίας τήν κατάστασιν γνιορίζομεν, άφεύκτως θέλει έπιτύχει τόν 
σκοπόν του. ΤΙ προθυμία μας νά ύπερασπισθώμεν τούς Σαμίους, δέν έχει καμ- 
μίαν αναλογίαν ώς προς τήν χρηματικήν μας άδυκαμίαν... άν ό ελληνικός στό
λος δέν εκπλεύση μετά ένα μήνα ή Ελλάς τρέχει μέγαν κίνδυνον, τόν όποιον 
πάς άληθής πατριώτης δέν δύναται νά βλέπη μέ άδιάφορον ομμα... δσον τάχος 
νά προφΟασθοΰν χρήματα είς τάς τρεις ναυτικάς νήσους, καί νά ματαιωθοΰν 
οί σκοποί καί τά σχέδια τοΰ έχθροΰ... Διά τής περικλειόμενης γράφομεν καί 
προς τον Νοέλ Βύρωνα, τοΰ οποίου τούς άγαθούς διά τήν Ελλάδα σκοπούς εί- 
μεθα πληροφορημένοι...»39.

7. Ό  Αημήτριος Ύψηλάντης, ώς έκπρόσωπος τής Έλληνικής Διοικήσεως, 
απευθυνόμενος πρός τούς καπεταναίους τοΰ στόλου τών Ψαρών, διά τοΰ άπό 
δ Φεβρουάριου 1822 έγγράφου του, έγραφε: «Ή  Εθνική Διοίκησις τής Ε λ 
λάδος μαθοΰσα τόν έρχομόν σας, σπεύδει νά σάς παραστήση τήν χαράν της καί 
νά σάς δμολογήση έκ μέρους δλου τοΰ ’Έθνους τήν εύγνωμοσύνην της... Ά λλά  
νά μήν αμφιβάλετε, γενναίοι* είς τούς ύπέρ τής άνεξαρτησίας τοΰ έθνους αγώ
νας σας, θέλει άξιωθή μετ’ ολίγον καιρόν νά σάς κάμη τήν άνταπόδωσιν...»40.

8. Τ Ι Βουλή τών Ψαρών είς τήν άπό 21 Ιουνίου 1822 άναφοράν της, 
προς τήν Προσωρινήν Αιοίκησιν, άναφερομένη είς τήν οικονομικήν δυσπρα
γίαν τής νήσου, έγραφε μεταξύ άλλιον: «Ήμεΐς δέν έντρεπόμεθα νά είπωμεν,
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δτι είμεθα πτωχοί καί πτωχότεροι πρός τάς άλλχς δύο νήσους' δμως δχι πώς 
καί αυτό έστάθη αιτία νά άμελήσωμεν τά χρέη μας, άλλ’ εο)ς τώρα μέ τήν όσην 
δύναμιν είχομεν, τό έκπληρώσαμεν... 'Όσον δέ διά τήν μερικήν ήμών νήσον, 
έπαναλαμβάνωμεν νά άναφέρωμεν τήν προτερινήν άπόφασιν ήν είχομεν, εχομεν 
καί θέλει εχομεν, τοϋ νά άποθάνωμεν δηλ. παρά νά δώσωμεν κακόν παράδει
γμα είς τά λοιπά μέρη τής Ελλάδος».41.

9. Συνεχιζομένου τοϋ άγώνος καί ύφισταμένης έλλείψεως άρτου, τό Βου
λευτικόν Σώμα, πληροφορηθέν δτι είς 'Ύδραν εύρίσκεται παξιμάδι, εξουσιοδο
τεί τόν Μίνιστρον τής Οικονομίας νά προμηθευθή έξ αύτής καί «άν τό είς 
'Ύδραν παξιμάδι ή δέν είναι ικανόν είς συμπλήρωσιν τής άνικούσης ποσότη- 
τος ή δλον έπωλήθη, είς Σπέτσας εύρίσκεται έν πλοΐον μέ σιτάρι τής "Αλεξάν
δρειάς, καί ας άγορασθή έκεΐνο... καί είς Σπέτσας ή είς 'Ύδραν νά γίνη πα
ξιμάδι»42.

Έ κ τής άποφάσεως ταύτης τοΰ Βουλευτικοΰ συνάγεται δτι κατά τήν δι
άρκειαν τοΰ άγώνος αί νήσοι ένίσχυον τά στρατεύματα τής ξηράς διά παξιμα
διού ή άρτου.

10. Τό ’Έθνος άναγνωρίζον τήν ύψίστην προσφοράν τών ήρωϊκών πυρ- 
πολιστών είς τόν άγώνα διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος, είς τήν κατά τήν 
κδ' Ιουνίου 1822 συνεδρίαν τοΰ Εκτελεστικού Σώματος, άποφαίνεται δτι τά 
διά τούς πυρπολιστάς ώρισθέντα πρός διανομήν δέκα στρέμματα είναι άνεπαρκή 
καί προτείνει δπως ταΰτα άνέλθουν εις δέκα πέντε. «Καί τοΐς μέν Ύδραίοις νά 
δοθή άπό οποίαν έπαρχίαν τής ΙΤελοποννήσουν έκλέξωσι, τοΐς δέ έκ Ψαρών 
άπό οποία μέρη τής Ελλάδος θελήσιοσιν...»43.

11. Ό  Πρόεδρος τοΰ Εκτελεστικού Λ. Μαυροκορδατος, άναγνωρίζων τάς 
οίκονομικάς θυσίας τών τριών νήσων, άπευθυνόμενος πρός τόν ’Αντιπρόεδρον 
τοΰ ΐδίου Σώματος, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 1 /1 2 /7 /1 8 2 2  έγγράφου τοΰ μυστικοΰ 
προηοκόλλου του, καί δίδων ώρισμένας οδηγίας, έγραφε μεταξύ άλλων, είς 
τήν ύπό στοιχεία Δ ' οδηγίαν: «Είς τών καραβιών τήν οικονομίαν πρέπει νά 
συντρέξωσιν δχι μόνον αί πολλά συντρέξαντες νήσοι "Γδρα καί Σπέτζες, άλλά 
καί άλλαι, δσαι έχουσιν καράβια ή ναύτας...»44.

12. "Οτε κατά μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1822, στολίσκος τών νήσων ύπείκων είς 
πρόσκλησιν τών Σουλιιοτών άπέπλευσεν είς Ήπειρον καί δή είς τόν λιμένα 
τής Σλάντζας (παρά τάς έκβολάς τοΰ ποταμού Θυάμεο^ς) , οί πέριξ τοΰ έλλη- 
νικοΰ στρατοπέδου Τούρκοι ήναγκάσθησαν νά άπ έλθουν, οπότε άνεχώρησε καί 
δ έλληνικός στολίσκος.

Οι Σουλιώται δμως δυσαρεστηθέντες έκ τής άναχωρήσειος τοΰ ελληνικού 
στόλου εγραφον: «Μέ μεγάλην λύπην καί δυσαρέσκειαν ήκουσαν οί Σουλιώ- 
ται τόν άναχωρισμόν τών πλοίων, τών όποιων ή παρουσία καί παράπλευσις είς 
τά παράλια τής Ηπείρου έπροξένει βλάβην καί άνησυχίαν είς τούς Τσάμη- 
δες43 έπειδή ού μόνον τήν κοινωνίαν καί έμπόριον μετά τών Τονικών νήσων
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τούς εμπόδιζαν, άλλα καί παν κίνημα πολεμικόν έκτελούμενον διά θαλάσσης»46.
"Ωστε λοιπόν καί αυτοί οί Σουλιώται ήσθάνοντο άσφαλέστεροι διά τής 

άπλής έστω παρουσίας τοΰ έλληνικοΰ στόλου.
13. Κατόπιν τής άπό ξηράς καί θαλάσσης στενής πολιορκίας τοΰ Ναυ

πλίου ένεκα τής οποίας τοΰτο ήναγκάσθη νά παραδοθή ελλείψει τροφών παρά 
τοΐς πολιορκημένοις —  πρόκειται περί Τούρκων — , ή Προσωρινή Λιοίκησις 
τής Ελλάδος, απευθυνόμενη τήν 1 Δεκεμβρίου 1822 πρός τούς προκρίτους, 
'Ύδρας, έγραφεν: «Είναι γνωστόν δτι αί νήσοι 'Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών δι’ 
δσα εξυπηρέτησαν τώ Έθνει καί τή πατρίδι δύο έτη κατά συνέχειαν απέκτη
σαν πρός αυτήν τόσα καί τοιαΰτα δικαιώματα, δσα κοί οία τής ξηράς όπλα, 
ένψ μάλιστα αν θεωρηθή δτι έκ μικρών αφορμών απέκτησαν τηλικαΰτα ανδρα
γαθήματα, ετι πλείονα φαίνονται τών είρημένων νήσων τά δικαιώματα...»47.

Ούτως, ή Κυβέρνησις τής Ελλάδος, οχι μόνον άνεγνώριζε τήν ουσιαστι
κήν συμβολήν τών τριών νήσο)ν είς τόν αγώνα, αλλά καί τό προβάδισμα38 
τούτων έναντι τών δυνάμεων τής ξηράς.

Τ ρίτον  ε τ ο ς  τοϋ  ά γ ώ ν ο ς  (1823).

1. Ή  κατά μήνα Μάρτιον τοΰ έτους 1823 συνελθοΰσα έν Ά στρει Εθνική 
Συνέλευσις άπεφάσισε νά άποζημιώση τάς τρεις νήσους διά «τάς λαμπράς εκ
δουλεύσεις πρός τήν Ελλάδα γενικώς»49, ένώ διά τοΰ άπό 16 Απριλίου του 
αύτοΰ έτους Ψηφίσματος παρέσχεν είς αύτάς προνόμιον ώς πρός τόν αριθμόν 
τών ύπ’ αύτών έκλεγομένων παραστατών.

2. ΤΙ βαρύνουσα γνώμη τών νήσων καί τό απαραίτητον τής μετ’ αύτών 
συννενοήσεως, προκύπτει καί έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 556/21 - 12 - 1823 έγγράφου τής 
Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος πρός τόν στρατηγόν Καρατάσιον Όλύμ- 
πιον, είς δ έγράφετο δτι: «... Έν τοσούτω τό Βουλευτικόν σάς διορίζει νά συνεν- 
νοήσθε είς δλας τάς επιχειρήσεις σας μέ τούς καλούς πατριώτας Ψαριανούς 
καί μέ αύτούς συμφώνως νά ένεργήτε...»50.

3. ’Έγγραφον τοΰ Βουλευτικού πρός τούς προκρίτους 'Ύδρας, Σπετσών 
καί Ψ’αρών, τοΰ έτους 1823, έγραφε, μεταξύ άλλων: «'Όσον αναγκαία ή οια- 
τήρησις τοΰ Έλληνικοΰ στόλου πρός σωτηρίαν τής Ελλάδος, τόσον αδιάλει
πτος καί ή φροντίς τής διοικήσεως πρός έξοικονόμησιν τών άναγκαιούντων είς 
τήν κίνησίν του μέσιον καί εφοδίων. Ά λλά δέν αγνοείτε, Κύριοι τάς άρτι αλ
λεπαλλήλους συμπεσούσας περιστάσεις τής ξηράς, έξ ών έμποδίσθησαν οί εύ- 
γνώμονες σκοποί τής διοικήσεως πρός τούς ούτω καλούς πατριώτας, καί πρός 
άντνκείμενον, άνευ τοΰ οποίου καί τυφλοΐς δήλον δτι, άδύνατον νά σιοθή ή Ε λ 
λάς, αν καί μυρίας μάχας ήθελε νικήσει κατά ξηράν.»51.

Διά τοΰ έγγράφου τούτου άνεγνωρίζετο ύπό τής επισήμου Ελλάδος, δτι
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ή Ελλάς καί ή έπανάστασις ήθελον επιτύχε: του σκοποΰ των μόνον διά τής 
συμβολής τής θαλασσίας δυνάμεως τών τριών νήσων.

4. Ή  τεραστία σημασία τοΰ νησιωτικοΰ στόλου καταφαίνεται καί έκ τοΰ 
γεγονότος δτι ό Πρόεδρος τοΰ Έκτελεστικοΰ Α. Μαυροκορδατος, μετέβη προ
σωπικές είς "Γδραν προκειμένου νά επιτυχή τόν άπόπλουν τούτου. Ούτως είς 
άνώνυμον επιστολήν άποσταλεΐσαν έξ 'Ύδρας, ύπό ήμερομηνίαν 25 - 8 -1823 
έγράφετο μεταξύ άλλων «... ήλθαμεν είς 'Ύδραν —  όπονοει μετά τοΰ Μαυρο- 
κορδάτου — διά νά κατορθώση τήν εξοδον τοΰ στόλου μας κατά τοΰ έχθρικοΰ, 
διά νά δώσωμεν δύναμιν είς τά έλληνικά στρατεύματα, καί προμηθευθή ό τό
πος άπό ζιοοτροφίας, δποΰ υστερεί διόλου, τό ό,τοΐον τό έκατόρθωσε, καί είς 
όλίγας ημέρας έξέρχονται τά πλοΐα μας, όμοΰ καί ό Μαυροκορδατος...»52.

Έ κ τής έπιστολής ταύτης συνάγεται δτι αυτός οΰτος ό Πρόεδρος τοΰ Ε κ 
τελεστικού Α. Μαυροκορδατος μετέβη είς "Γδραν διά τήν κίνησιν τοΰ στόλου, 
άφ’ ετέρου δέ δτι ή χώρα πάσχουσα έκ τής έλλείψεως τροφών θά άνεφοδιάζε- 
το ύπό τοΰ ελληνικού στόλου.

5. Τέλος, περατοΰντες τήν κατά τό ετος τοΰτο παράθεσιν τών διαφόρων έγ- 
γράφων, έκ τών οποίων προκύπτει ή μεγίστης σημασίας συμβολή τοΰ στόλου 
τών τριών νήσων είς τόν αγώνα, σημειοΰμεν καί τήν ύπ’ αύτών καταβληθεΐ- 
σαν προσπάθειαν πρός συγκράτησιν τής μεταξύ τών Ελλήνων όμονοίας καί 
τής πρυτανεύσεως τοΰ πνεύματος τού προβαδίσματος τοΰ έθνικοΰ συμφέροντος 
έναντι παντός προσωπικού.

Ούτω λήγοντος τοϋ έτους 1823, αί τρεις νήσοι είς μίαν ύψηλόφρονα πρά
γματι προκήρυξίν των πρός τό πανελλήνιον, έπισημαίνουν τόν κίνδυνον έκ τοΰ 
τρόπου τής οιαχειρίσε(ος τών χρημάτων τοΰ ’Έθνους καί τάς έμφανιζομένας 
τάσεις πρός αύτοπροβολήν ώρισμένων παραγόντων τής Έπαναστάσεως.

Έν τή έπιστολή ταύτη εγραφον, μεταξύ άλλων: «... δσον ήμεΐς προσπα- 
θοΰμεν διά τήν πρόοδον, ασφάλειαν καί σωτηρίαν τοΰ ’Έθνους, μή θελήσαν- 
τες εως τώρα, ούτε πολιτικοί, ούτε στρατιωτικοί, μήτε πραγματικήν άποζημίω- 
σιν ή προβιβασμούς, καίτοι δίκαια, διά νά μή βαρύνωμεν κατ’ ούδένα τρόπον 
τήν φίλην Πατρίδα, τοσοΰτοι άλλοι, ώς μή ώφειλε κάμνουσι τά ένάντια... 'Ήχη- 
σεν ή σάλπιγξ, έλάβαμεν τά δπλα, καί τό μέν ήμισυ τοΰ πολέμου άνεδέχθησαν 
δλαι αί έπαρχίαι τής μαχομένης Ελλάδος, τό δέ άλλο ήμισυ αί τρεις νήσοι... 
Έ κ τοΰ ύστερήματος άρμάτοίσαν, ώς Γδατε καί έφέτος... ’Ά ν  δέ (δ μή γένοιτο) 
χάσομεν τόν άρμόδιον καιρόν καταγινόμενοι είς τά ιδιαίτερα μερικών, ό στρα
τός μας μένει άσυγκράτητος, καί ή ναυτική μας ούναμις ακίνητος... τό έκ τού
το )ν αποτέλεσμα, ήμεΐς δέν τολμώμεν νά τό έκφωνήσωμεν»53.

6. Επίσης, μετά τών άναχωρούντο>ν πληρεξουσίων αύτών δπως μετάσχω- 
σι τής Β ' Εθνικής Συνελεύσεως, συναπέστειλον καί τήν άπό 17 Απριλίου 
1823 έπιστολήν των πρός τούς πληρεξουσίους καί παραστάτας αύτής, είς ήν, 
μεταξύ άλλων εγραφον: «... οί δέ 'Έλληνες είς τι κατά τό παρόν καταγίνον
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ται τό βλέπομε'/ αυτοί καταγίνονται είς το νά μοιράσουν τά στέφανα τής εύ
κλειας... πριν τής Νίκης ζητούν νά ψάλουν τά έπινίκεια καί νά μοιράσο>σι τά 
αξιώματα, διαφερόμενοι περί πραγμάτων διά τά όποια ακόμα δέν είναι κύριοι. 
’Αδελφοί... άς Ιλθωμεν είς αίσθησιν, ας όμονοήσωμεν...»54.

Ή  εναγώνιος αΰτη έπίκλησις τών Ψαρών διά ομόνοιαν καί αδελφικήν 
συνεργασίαν, τήν οποίαν τοσοΰτον επιμόνους ήξίωσαν παρά τής Έθνικής Συν- 
ελεύσεως, έσχεν τάς έπί τοϋ Σώματος τούτου εύεργετικάς έπιδράσεις, ώς τοΰ
το καταδείκνυται έξ έγγράφου τής Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος, Οπό 
ημερομηνίαν 20 Ίανουαρίου 1824.

Τό έγγραφον τοΰτο —  τό όποιον έπιπροσθέτως αναγνωρίζει άνενδοιάστως 
τήν σημαντικήν συμβολήν τών τριών νήσων είς τόν αγώνα —  εγραφε μεταξύ 
άλλων: «Ή  νήσος σας παρά τής θείας Προνοίας διωρισμένη μετά τών δύο 
άλλων συμμαχομένων 'Ύδρας καί Σπετσών, διά νά άναοεχθώσι τό ’Ατλαντι
κόν φορτίον, τό ήμισυ, λέγω, τοΰ έλληνικοΰ κατά τυράννων πολέμου, συνήργη- 
σε καί συνεργεί ού μόνον είς τήν πρόοδον, άλλα καί είς τήν σωτηρίαν τοΰ 
’Έθνους καί στερέωσιν, ώστε δυνάμεθα νά όμολογήσωμεν, οτι αί τρεις ναυτι- 
καί νήσοι μετά τών καλών πατριωτών ήσθάνθησαν ανάγκην τοΰ νά συστηθή 
καί συντηρήται ή Εθνική Διοίκησις, καί είς τοΰτο ούκ ολίγον συνέδραμον οί 
κατά διαφόρους έποχάς άποσταλέντες πληρεξούσιοι καί παραστάται... Το Βου
λευτικόν άρα, ώς έκπροσωποΰν ολον τό 'Έθνος, δέν δύναται είμή νά όμολογή- 
ση απείρους τάς χάριτας πρός τε τήν νήσον καί καταχωροΰν είς τά πρακτικά, 
τοΰ ’Έθνους τήν ενδειςιν ταύτην, άφήση μαρτυρίαν είς τάς έπερχομένας γε
νεάς, είς μνήμην αίωνίαν, όπως γνώσωνται οί μεταγενέστεροι νήσων καί άν- 
δρών αρετήν. 'Όμοια έγένετο δύο προς τούς πληρεξουσίους Ύδραιοσπετσιώ- 
τας»55.

Τέταρτον ετος του ά γ ώ ν ο ς  (1824).

1. Τά ήρωϊκαά Ψαρά είς τήν άπό 8 Φεβρουάριου 1824 έντυπον προκή- 
ρυξίν των, ύπό τόν τίτλον «Φο)νή πρός τούς 'Έλληνας» γράφουν, μεταξύ άλ
λων είς τήν έν λόγψ εκκλησιν: «Έχοντες πάντοτε άντικείμενον τών σκοπών 
μας νά καταδιώκωμεν τον έχθρόν πανταχοΰ... προσκαλοΰμεν άπαντας τούς 
προθυμουμένους νά συνεκστρατεύσουν, καθώς καί τίύς όσοι μετά τών φαμελιών 
των έπιθυμοΰν νά κατοικήσουν είς ταύτην τήν νήσον. ’Ά ς  τρέξωμεν, αδελφοί, 
νά βοηθήσωμεν τούς ύπό τήν τυραννίαν εύρισκομένους άδελφούς μας καί έκτεί- 
νοντας τάς χεΐρας των* άς μήν άδιαφορήσωμεν είς τάς παρακλήσεις των...»56.

Ιδού ή πατριωτική ευαισθησία καί τό εθνικόν καθήκον τών Ψαριανών. 
Δέν ήτο δυνατόν είς αύτούς νά άντιπαρέλθουν τάς εκκλήσεις βοήθειας τών 
Ελλήνων μετ’ αδιαφορίας.
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2. Μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών, τό Εκτελεστικόν Σώμα, άπευθυ- 
νόμενον πρός τό Βουλευτικόν, έγκύπτον είς τόν τρόπον διαφυλάξεως τής ναυ
τικής δυνάμεως τών τριών νήσων, εγραφε μεταξύ άλλων: «Ή  δύναμις αυτη 
δέν λαθάνει τό Σ. Βουλευτικόν Σώμα, δτι είναι βάσιμος ελπίς τής άνεξαρτη- 
σίας τής Ελλάδος καί δτι καί άν έκλειψη (δ μή γένοιτο) , ό εχθρός θά γείνη 
τολμηρότερος παρά πρότερον, ό πόλεμος αύτοΰ δυσβάστακτος καί θά άπολαύ- 
ση τό ποθούμενόν του. . ,» 57.

"Ωστε το Εκτελεστικόν Σώμα, άνεγνώριζε δτι άνευ τής συμμετοχής τοΰ 
ελληνικού στόλου είς τόν αγώνα, συνέχισις τούτου ήτο άν οχι αδύνατος, πάν
τως «δυσβάστακτος» καί οιετύπωνε κατηγορηματικώς τήν άποψιν, δτι άνευ 
τοΰ στόλου, ό έχθρός «θά άπολαύση τό ποθούμενόν του», δηλαδή θά έπετύγχα- 
νε τήν καθυπόταξιν τής έπαναστάσειος καί τής Ελλάδος.

Τά κείμενα περί τής σημασίας καί τής συμβολής τοΰ στόλου τών τριών 
νήσων είς τον αγώνα ομιλούν τόσον εύγλωττα, ώστε νά μήν άπαιτοΰνται έπ’ 
αύτών σχόλια.

3. Ή  έν Μεσολογγίψ έκδιδομένη58 έφημερίς «Ελληνικά Χρονικά», είς 
τό φύλλον της, τής 21ης Ιουλίου 1824, εγραφε, μεταξύ άλλων: «Καθείς δμως 
αντιλαμβάνεται δτι ή Ελλάς κατά τήν γεωγραφικήν θέσιν της έχρειάζετο ανυ
περθέτως καί θαλάσσιον δύναμιν διά τήν καθ’ εαυτό άσφάλειάν της καί εύρεν 
αληθώς τήν άσφάλειάν ταύτην, διότι εΰρεν είς τόν κόλπον της τήν άπαιτου- 
μένην δύναμιν τών τριών δακτυλοδεικτουμένων νήσων. . . Έ κ τών ιδιαιτέρων 
άρετών, δσαι χαρακτηρίζουν τούς κατοίκους τών τριών ναυτικών νήσων, δύο 
είναι καί ή σταθερότης καί ή σοβαρά σκέψις είς τά πρακτέα των’ άρεταί, αί'τι- 
νες ωφέλησαν καί ώφελοΰν μεγάλως, τόσον είς τάς τοπικάς ύποθέσεις των, 
δσον καί είς έκείνην τής Εθνικής Διοικήσεως».

4. "Οτε κατά τάς άρχάς τοΰ θέρους τοΰ 1824 άνεφάνη ό κίνδυνος τής 
συγχρόνου έμφανίσεως τοΰ ήνωμένου τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου, ή Προσωρινή 
Διοίκησις άπηυθύνθη καί πάλιν πρός τόν στόλοι ζητούσα βοήθειαν. Είς τήν 
άπό 9 Ιουνίου 1824 επιστολήν της, πρός τούς Προκρίτους Σπετσών, έγραφε: 
«αί πρός τήν πατρίδα συνδρομαί σας καί θυσίαι είναι πασίγνωστοι’ πολλάκις 
τό ’Έθνος κινδυνεΰον, διεσα')θη έκ τής θαλασσίου δυνάμεως τής νήσου ταύ
της, καθώς καί τών λοιπών’ άλλ’ ή Διοίκησις έλπίζει πάλιν καί ήδη, δτι θέ
λετε συντρέξει δχι δλιγώτερον άπό πρώτον, ούσα βεβαία, δτι είς τάς γενναίας 
ψυχάς σας ένοικοΰσι τά πάθη τής συμπαθείας καί φιλοτιμίας. . .» 59, G0.

5. Ή  έφημερίς «Ελληνικά Χρονικά» είς το ύπ’ άριθ. 60 φύλλον αύτής 
τοΰ έτους 1824, σχετικώς μέ τήν δράσιν τοΰ στόλου τών νήσων καί τών κατοί
κων αύτών, έ'γραφε: « . . . ή  καρδία παντός ειλικρινούς Έλληνος εύφραίνεται 
έξάπαντος, δταν αισθάνεται τήν άοκνον προθυμίαν, τήν οποίαν δεικνύουν είς 
τάς πράξεις των οί μεγαλόψυχοι κάτοικοι τών τριών νήσων 'Ύδρας, Σπετσών 
καί Ψαρών* οί γνήσιοι ούτοι υιοί τής Ελλάδος άπ’ αρχής τοΰ παρόντος άγώ-
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νος μας, έδειξαν πάντοτε τον αυτόν ένθερμον ζήλον είς όσα άπέβλεπον τό γε
νικόν τής Πατρίδος δφελος. . . ή Ελλάς όλη έν γένει χρεωστεΐ τήν μέχρι τοΰ- 
δε συντήρησίν της είς τήν ναυτικήν δύναμιν τών τριών αύτών νήσων καί είς 
τά αθάνατα κατορθώματα τών Ιγκατοίκων των’ πρός αυτούς όφείλουσιν ιδιαι
τέρως οί ομογενείς πάντες τήν ευγνωμοσύνην των καί διά τάς μεγάλας έκείνων 
θυσίας ώς έκ μέρους τοΰ χρηματικοΰ, διότι κανείς δέν δύναται ν’ άρνηθή, δτι 
μόνοι αυτοί οί έλεύθεροι άνδρες κατέβαλον καί έξώδευσαν πάντοτε έξ ιδίων 
ποσότητας ολοκλήρων μιλλιονίων. . . ».

6. Λήγοντος τοΰ έτους 1824 οί «Έλληνοσώται»61 καί ό στόλος των προ- 
καλοΰν αισθήματα χαράς καί ύπερηφανείας είς ολόκληρον τό άγωνιζόμενον 
’Έθνος. Οί θρυλικοί θαλασσομάχοι τών νήσων ί;πραξαν πέραν τών προσδο
κιών62 τοΰ ’Έθνους καί διά τής αυτοθυσίας τοιν εδραίωσαν τήν πολιτικήν ΰ- 
παρξιν τής Ελλάδος προκαλέσαντες άμα τόν θαυμασμόν63 τών Εθνών.

Τό ετος 1824 άνεκηρύσσετο ετος σωτηρίας τής Ελλάδος, χάρις είς τήν 
πολεμικήν συμβολήν τοΰ στόλου τών τριών νήσων. Ούτως οί πρόκριτοι τής Ύ 
δρας απευθυνόμενοι προς τούς πολεμιστάς τοΰ στόλου έγραφον: «. . . Όλον δέ 
τό ελληνικόν ’Έθνος ομολογεί δτι έφέτος κατ' έξοχήν χρεο)στεΐ τήν σωτηρίαν 
του είς τήν φρόνησιν καί γενναιότητα τών ναυάρχων. . . καπιτανέων. . . ναυ
τών. . . πυρπολιστών. . .» 64, οί οποίοι έπολέμουν καρτερικώς παρά τήν «παν
τελή έλλειψιν ψωμιού65, καί τήν παντελή έλλειψιν έφοδίων είς τά κατεστρα- 
ιιένα66 πλοία των.

Πέμπτον ετος του άγώ νος (1825).

1. Μετά τήν καταστροφήν τών Ψαρών καί τόν έκ ταύτης δημιουργηθέντα 
είς τό άγωνιζόμενον Έθνος πανικόν, ή Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος, 
συναισθανομένη τήν σημασίαν τής διαφυλάξεως τοΰ στόλου τών νήσων καί 
ύποπτευομένη τυχόν έπίθεσιν τοΰ έχθρικοΰ στόλου κατά τών Σπετσών, απευ
θυνόμενη πρός τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών, γράφει: «Επειδή ή νήσος Σπε
τσών δυναμένη δυσκόλως νά φυλαχθή άπό μίαν ένδεχομένην επιδρομήν τών 
εχθρικών στόλων, χωρίς τήν ναυτικήν δύναμιν... έκτος τών δεκαέξ μικρο- 
γωλεττών αί όποΐαι διετάχθησαν νά συμφωνηθοΰν διά νά προφυλάττωσιν έκεΐ, 
διατάττεται τό ύπουργεΐον νά διορίση ώς πεντήκοντα ψαριανά καί άλλα μύ- 
στικα, διά νά έλθουν είς Σπέτσας. . . νά μένουν παραπλέοντα. . . εως οΰ δια- 
σκεδασθή ή υποψία τοΰ κινδύνου»67.

Δυνάμει τής διαταγής ταύτης, τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών απευθύνε
ται68 πρός τήν επιτροπήν τών Ψαριανών ζητόν τήν εφαρμογήν της, οΰτοι 
δέ άπαντοΰν69 οτι έδωσαν τάς σχετικάς οδηγίας πρός άπαντας τούς ύπ’ αύτής
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τελοΰντας ναυτικούς νά μεταβώσιν είς Σπέτσας, οπερ καί έγένετο έντός έλαχί- 
στων70 ήμερων.

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι ή Ελληνική Κυβέρνησις παρά τήν πενι- 
χρότητα τών πολεμικών της δυνάμεων, τοσοΰτον έκρινε άναγκαία τήν διαφύ- 
λαξιν τής ναυτικής δυνάμεως τών νήσων Τ δρα ς καί Σπετσών, ώστε άπέστειλε 
διά τήν φρούρησιν τούτων 10.000 άνδρας. Έν προκειμένψ, 6 Δ. Κόκκινος 
γράφει: «Δέν ήτο δέ έγωϊστική αυτή ή πρόνοια διά τήν ασφάλειαν τών δύο 
νήσων, διότι άν ό έχθρος κατο')ρθο)νε νά τάς κυριεύση, ολόκληρος δ έλληνικός 
άγων θά ύφίστατο δεινότατον πλήγμα έκ τής απώλειας τών ναυτικών του 
βάσεων»71.

2. Διαδιδόμενης τής έξ Αίγύπτου άφίξεο)ς τοΰ Αιγυπτιακού στόλου προς 
ένίσχυσίν τών έν Έλλάδι τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων, άγνωστος έπιστο- 
λογράφος, απευθυνόμενος προς τόν Ιίιπίνον —  προφανώς τόν Ναύαρχον —  
εγραφε μεταξύ άλλων: «καλώς γνωρίζεις πόσην καί πόσην μεγάλην σημα
σίαν θά είχε τό νά έμποδισθή ή άφιξις αύτής τής ίσχυρας έπικουρίας πρός τον 
Ίβραήμ Πασσάν. Ό  Ελληνικός στόλος ήθελε παράσχει μεγάλην ωφέλειαν 
είς τούς άγωνιστάς τής ξηράς. Φώναζε, κραύγαζε δσον δύνασαι, δπως ό "Ελ
ληνικός Στόλος άναλάβη νά έκτελέση τοΰτο τό σχέδιον... Οί θρίαμβοι τοΰ 
στόλου θά είναι οί άληθεϊς πρόδρομοι τών θριάμβων τοΰ ελληνικού στρατού 
τής ξηράς, άλλά πρέπει νά τούς έπιδιώξουν καί νά τούς εξασφαλίσουν. . .  ή 
ελληνική Κυβέρνησις δέον νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν καί νά μεταχει,ρι- 
σθή δλα τά μέσα της πρός ένίσχυσίν τού στόλου, ίνα παρακωλήση τήν άφιςιν 
τών επικουριών καί έπέλθη έκ τούτου ό όλεθρός τοΰ Αιγυπτιακού στρα
τού . . . »72, 73.

3. Ή  Επιτροπή τής Ζακύνθου, διά τής άπό 29/11 Μαΐου 1825 έπιστολής 
της πρός τόν έν Νεοκάστρφ ευρισκόμενον ναύαρχον ’Αναστάσιον Τσαμαδόν, έ
γραφε: «. . .Έ ν ένί λόγφ, ή Ελλάς άνεγνώρισε μέχρι τοΰδε τήν σωτηρίαν της, 
ώς καί έφεξής θέλει γνωρίση τήν ανεξαρτησίαν της καί δόξαν ώς έπί το πλεΐ- 
στον άπό τούς σκέπτοντας ήρο^ας τήν θαλάσσιόν της δύναμ ιν ...»74.

4. Κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1825 ή έν Ζακύνθο) τριμελής Επιτροπή, δια- 
πιστώνουσα δτι ή έν Έλλάδι ύφισταμένη κομματική διαίρεσις έγκυμονοΰσε 
κινδύνους διά τήν έπιτυχή πορείαν τής έπαναστάσεως καί κρούουσα, ώς πρός 
τό σημεΐον τούτο, τούς φοβερούς κινδύνους, έγραφε μεταξύ άλλων είς τούς Α. 
Μιαούλην καί τόν άντιναύαρχον Α. Τσαμαδόν: «Μέλλοντες νά σας γνωστοποιή- 
σωμεν ακριβώς περί πραγμάτο^ν, τά οποία αποβλέπουν τό συμφέρον καί τήν 
τύχην τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, τό όποιον καιρίως έξαρταται άπό τήν αξίαν, 
άπό τήν φρόνησιν καί άπό τον άδολον πατριωτισμόν σας. . .» 75.

Οί έκπρόσο)ποι τής Ζακύνθου άνεγνώριζον άπεριφράστως δτι αί τύχαι 
τής Ελλάδος εύρίσκοντο είς χεΐρας τών νήσων καί τών ναυάρχιον των.

5. Ό  Θ. Κολοκοτρώνης, ά'^αγνωρίζων τήν συμβολήν καί τήν άποτελεσμα-

Ο Ο Λ



τικότητα τοΰ στόλου τών τρίών νήσων είς τόν αγώνα, απευθυνόμενος προς 
τόν Διονύσιον Ρώμαν, διά τής άπό 3.8.1825 επιστολής του, εγραφε: «παρακα- 
λεΐσθε λοιπόν καί παρ’ έμου καί παρ' δλων τών ύπό τήν οδηγίαν μου οπλαρχη
γών νά λάβητε τήν άπαιτουμένην πρόνοιαν καί κηδεμονίαν, διά νά εύρεθή ό 
τρόπος, όποΰ τά χρήματα νά μή έξοδεύωνται είς πράγματα έπουσιώδη, αλλά 
είς τήν Ναυτικήν δύναμιν. . .  οί εχθροί άπό τό μέρος τής στερεάς ήμποροΰν 
νά εισβάλουν είς Πελοπόννησον. Μένει λοιπόν νά βοηθηθή αύτόθεν καί νά όοη- 
γηθή πρεπόντως ή Ναυτική μας δύναμις, διά νά έμποδίση τήν δευτέραν απο
στολήν του αίγυπτίου Σατράπου. . .» 76.

β. "Οτε, κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1825, ή ύπό τόν Κιουταχή στρατιά 
ήπείλει τήν Δυτικήν Ελλάδα, μέ κίνδυνον περαιτέρω προωθήσεως τοΰ έχθροΰ 
είς Μεσολόγγιον, τό Εκτελεστικόν Σώμα δι’ εγγράφων του πρός τούς προκρί
τους 'Ύδρας έζήτει τήν άμεσον εκπλευσιν τών νησιωτικών πλοίων «τά όποια, 
έκτος τοΰ οτι έμψυχο')νουν τούς έδικούς μας, τούς κρατοΰν έλευθέραν τήν είσο
δον τών τροφίμων, νεκρώνουν τούς εχθρούς, ήμποροΰν ακόμη νά εμποδίσουν 
καί πολλά κινήματα τοΰ έχθροΰ όποΰ διά θαλάσσης ήμπορεΐ νά κάμη μετα- 
βιβάζων στρατεύματα καί τροφάς άπό τό έν είς τό άλλο μέρος. . . » 77.

Ή  ήγεσία λοιπόν τοΰ Έλληνικοΰ άγώνος πέραν τοΰ ότι αναγνωρίζει τήν 
μεγίστην συμβολήν τοΰ έλληνικοΰ στόλου είς τήν παρακώλυσιν τοΰ άνεφοδια- 
σμοΰ τών εχθρικών στρατευμάτων καί τών κινήσεων το>ν, άναγνωρίζει συγχρό
νως καί τούς ευεργετικούς ψυχολογικούς άντικτύπους έπί τοΰ ήθικοΰ τών στρα
τευμάτων τής ξηράς, τά όποΐα «εμψυχώνουν», ένώ άντιστρόφο)ς άμα τή θέα
τοΰ έλληνικοΰ στόλου, οί έχθροί «νεκρώνουν».

Ή  μεγίστη δέ αύτη συμβολή τοΰ Έλληνικοΰ στόλου έπί τής διατηρήσεως 
τοΰ ακμαίου ήθικοΰ έπί τών δυνάμεων τής ξηράς καί τής περαιτέριο ένισχύσε
ως τούτου, ύπήρξεν ούχί εύκαταφρόνητος είς τήν διεξαγωγήν καί τήν αίσιον 
εκβασιν τοΰ άγώνος, ώς τοΰτο διεπιστώθη είς τάς άνωτέρω παρατεθείσας έκ- 
κλήσεις πρός παροχήν ναυτικής βοήθειας.

'Έ κ τ ο ν  ετος του άγώ νος (1826).

1. Μετά τήν επελθοΰσαν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου καί ύπαρχουσών πλη
ροφοριών οτι ό εχθρός σκοπεύει νά κινηθή κατά τών ναυτικών νήσων 1 δρας 
καί Σπετσών, ή Διοικητική Επιτροπή τής Ελλάδος, σκοποΰσα τήν προστασίαν 
τής ναυτικής δυνάμεως καί τών νήσων τούτων, άπηυθύνθη78 διά διαταγής της 
πρός τήν έν Αίγίνη Επιτροπήν τών Ψαριανών, διατάσσουσα τήν μετοίκησιν 
τών κατοίκων τής νήσου τών Ψαρών εις Ύδραν, γράφουσα: «Άφου ό εχθρός
έκρήμνισε τον διά ξηράς προμαχώνα τής Ελλάδος, σκοπεύει. . . νά ρίψη τάς
δυνάμεις του όλας καί έναντίον τών θαλασσινών προμαχόνων τής πατρίδος, 'Ύ-
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δρας καί Σπετσών' αισθανόμενη ή Διοίκησις δτι άν ευδοκίμηση τό κίνημα τού
το τοΰ έχθροΰ, ό τέλειος έξολοθρευμός τοΰ έλλην,κοΰ έθνους είναι άφευκτος, 
βλέπει μέ άκραν της εύχαρίστησιν τάς μεγάλας έτοιμασίας' καί τόν υπέρ πί
στεως καί πατρίδος μέγαν ενθουσιασμόν τών ναυτ.κών τούτων δύο νήσων. . . 
είναι επίσης αληθινόν, δτι άν Ινδυναμώσωμεν τήν "Γδραν οσο πρέπει, κάνέν 
μέρος δέν εχει πλέον νά φοβηθή, ποτέ, καί ό εχθρός αντί νά ψάλλη τά έπινί- 
κεια, θέλει βέβαια άλλοι νά ψάλλουν τά επιτάφια. . .  νά μετοικήσουν δλοι 
συμφάμελλοι είς "Γδραν. . . γενναίοι ψαριανοί έκεΐ συναγωνιζόμενοι μέ τούς 
άνδρείους συναδέλφους σας ύδραιοσπετσιώτας, καί άλλους ομογενείς, θέλετε 
συντελέσει καί τώρα είς τήν σωτηρίαν καί ευδαιμονίαν τοΰ έθνους. . . λέγομεν 
εις τήν σωτηρίαν τοΰ έθνους επειδή τό έθνος είς τήν σωτηρίαν τής "Γδρας 
θέλει εύρει τήν σωτηρίαν του, καί είς τήν φθοράν της, ο μή γένοιτο, τήν φθο
ράν τ ο υ .. .» .

Έ κ τοΰ έγγράφου τούτου προκύπτει πασιδήλως ή σημασία καί ή συμβολή 
τών τριών νήσων είς τόν άγώνα.

Ή  Διοίκησις δέν έδίσταζε νά ταυτίζη το Έθνος μετά τής "Γδρας καί 
τήν σωτηρίαν αύτής ώς σωτηρίαν τοΰ Έθνους, ένψ τήν καταστροφήν της, 
ίσοδυναμοΰσαν μέ τήν καταστροφήν τής Ελλάδος! "Γδρα =  Ελλάς καί Ε λ 
λάς =  "Γδρα. Σωτηρία "Γδρας =  Σωτηρία τής Ελλάδος καί Καταστροφή τής 
"Γδρας =  Καταστροφή τής Ελλάδος.

Δέν νομίζομεν δτι δέον νά σχολιάσωμεν περαιτέρω τό τόσον εύγλώττως 
ομ’λοΰν κείμενον τής Έλληνικής Διοίκήσεως, άρκούμενοι μόνον είς τό ύπό τοΰ 
Γ. Γερβίνου γραφέν79: «ή "Γδρα ήτο το τελευταΐον προπύργιον τής Ε λλά
δος, καί ταύτης πεσούσης ή πτώσις τής Ελλάδος συμπάσης ήτο άφευκτος».

2. Έλέχθη άνωτέρω δτι ή έμφάνισις τοΰ έλληνικοΰ στόλου έπέδρα άνυ- 
ψιοτικώς έπί τοΰ ήθικοΰ τών στρατευμάτων μας ϊής Εηρας. Τοΰτο ρητώς όμο- 
λογεΐται καί είς τήν άπό 19.7.1826 επιστολήν τών προκρίτων τής Ρούμελης, 
τών ιεραρχών τών Θηβών καί τών Μεγάρων, οί όποιοι άπευθυνόμενοι πρός τήν 
έν Αίγίνη Επιτροπήν τών Ψαρών καί ζητοΰντες ένισχύσεις διά τήν προστα
σίαν τής Σαλαμΐνος καί Έλευσΐνος, εγραφον: « ...π ροχ θές είς ένα πόλεμον 
δπου συνεκροτήθη είς Ελευσίνα πολύ ωφέλησε ν ή παρουσία τοΰ πολεμικού 
πλοίου τοΰ. . . έφερε θάρρος μεγάλο είς τούς έδικούς μας, καί δειλίαν είς τούς 
Ιχθρούς. . . »80.

'Έ β δ ο μ ο ν  ε το ς  τοΰ  ά γ ώ ν ο ς  (1827).

1. Είς τήν άπό 3 ’Απριλίου 1827 επιστολήν81 τοΰ ναυάρχου Κόχραν, προς 
τούς προκρίτους τών νήσων "Γδρας, Σπετσών καί Ψαρών, δι’ ής οδτος έζήτει 
οπιος έτοιμάσωσι τόν άναγκαϊον στόλον διά τήν μεταφοράν στρατοΰ είς τήν
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πολιορκημένην ’Ακρόπολιν τών ’Αθηνών, έναντι τής ύπ’ αύτοΰ πληρωμής τοΰ 
ήμίσεος τοΰ μισθοΰ τών ναυτών και τών ζωοτροφιών, αί νήσοι άπήντησαν82 
«ήμεΐς έχομεν τά πάντα έτοιμα, ειτε πλοία είτε ανθρώπους, οσα χρειάζονται 
διά τήν εκστρατείαν... χωρίς νά λάβιομεν άλλην πληρωμήν, είμή τήν πλη
ρωμήν τών ναυτών καί τών ζωοτροφιών» καί έδέχθησαν μέ ενθουσιασμόν83 
τον σημαντικόν μετριασμόν τών δαπανών τάς όποιας ήδη εΓχον άποστείλει είς 
τοΰτον. Ή  οικονομική των άφαίμαξις ειχε ύπερβή πλέον τά έσχατα δ,ρια τής 
αντοχής των καί τούτου ένεκα δέν ήδύναντο νά διαθέσιοσι δωρεάν είμή μόνον 
τά πλοία των.

Μέχρι τής τελευταίας στιγμής αί νήσοι ί'σταντο παρά τό πλευρόν τής 
μαχομένης ΙΙατρίδος ύπέρ τής ελευθερίας τής οποίας προσέφερον πέραν τών 
δυνατοτήτων των. Τοΰτο δέ ύπεγράμμιζον καί οί πληρεξούσιοι τών νήσων, είς 
τάς πρός τήν Γ ' Εθνικήν Συνέλευσιν άναφορας των, γράφοντες: «αί τρεις 
ναυτικαί νήσοι, τών οποίων τό πρόσωπον παριστώμεν ήμεΐς οί υπογεγραμμέ
νοι, πιστεύουν καί καυχώνται πασιφανώς, δτι απ’ αρχής τοΰ ίεροΰ άγώνος συ- 
νετέλεσαν σημαντικώς καί συντελούν άδιακόπως είς αυτόν καί μέ προσωπικάς 
εκδουλεύσεις καί μέ χρηματικάς καί κτηματικάς θυσίας. Πιστεύουν δτι έξε- 
πλήρωσαν το προς τήν Πατρίδα χρέος των άναλόγως, μάλλον δ’ είπεΐν ύπε- 
ράνω τής καταστάσεως καί δυνάμεως, τάς οποίας ή τύχη εί'τε ή βιομηχανία 
έχορήγησεν είς αύτάς. . .» 84.

Ή  Ελλάς δμως, έχει είσέτι απόλυτον ανάγκην τής έστιο καί έξηντλη- 
μένης οίκονομικής δυνάμεως τών νήσων. Κρίνεται έπιβεβλημένον, έν ετει 1827, 
νά γίνουν τρεις έκστρατεΐται, μέ στόχους τήν ’Ανατολικήν, καί Δυτικήν Ε λ 
λάδα καί τήν Κρήτην. Καί αύθις αί νήσοι καλούνται νά προσφέρουν χρήματα85. 
Ή  έπί τών Ναυτικών Γραμματεία τής Έπικρατείας, διά τοΰ ύπ’ άριθ. 290 
εγγράφου της γράφει πρός τούς Ύδριώτας: « . . . ή  Κυβέρνησις γνωρίζουσα 
πραγματικώς δτι μόνον ή εύγένειά σας καί οί συνάδελφοι Σπετζιώται δύνασθε 
νά αίσθανθήτε τήν μεγάλην ταύτην ανάγκην καί τό σπουδαΐον τοΰ πράγματος, 
αποτείνεται πρός υμάς. . . καί σάς προσκαλεΐ νά ενεργήσετε άπό τούς εύκατα- 
στάτους τών δύο νήσων δάνειον... δέκα χιλιάδων ταλλήρων. . . "Η Κυβέιρ- 
νησις έχει δλην τήν πεποίθησιν οτι. . . θέλετε συντρέξει μετά προθυμίας καί 
είς τήν παροΰσαν μεγάλην ανάγκην αύτής. . .» 86.

2. Μέχρι τής τελευταίας στιγμής οί ήρωϊκοί ναυμάχοι τών τριών νήσων 
ί'σταντο παρά το πλευρόν τοΰ άγωνιζομένου ’Έθνους, έστω καί άν έν τφ με
ταξύ, λόγψ τοΰ έξαετοΰς άγώνος ειχον έξαντληθή οίκονομικώς.

Ούτως, οί πρόκριτοι τής νήσου τών Σπετσών άπευθυνόμενοι δι’ άναφο- 
ράς87 των πρός τήν Γ ' έν Έρμιόνη Εθνικήν Συνέλευσιν, έγραφον μεταξύ άλ
λων: «Επειδή καί ό εχθρός μέλλει νά προσβάλη μέ δυνατωτέρας πα̂ ο’ άλλοτέ 
ποτε δυνάμεις άπό θαλάσσης. . . διότι μέ εκείνα88 καί τά ένταΰθα πλοία τών 
τριών ναυτικών νήσων ευρισκόμενα... έλπίζομεν νά σώσιομεν κ’ εφέτος τήν
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Ελλάδα άπό τάς άναποφεύκτους καί δσον οϋπω καταδρομάς τοΰ έχθροΰ. . .».
Ή  ανυστερόβουλος σκέψις τών νήσων ήτο νά σώσουν τήν Ελλάδα καί νά 

έδραιώσουν ετι περαιτέρο) τήν ύπόθεσιν τής άνεξαρτησίας της.
3. Τό ετος 1827 εύρίσκει τό άγωνιζόμενον ’Έθνος εις δεινοτάτην θέσιν. 

Τό ήρωϊκδ Μεσολόγγι εχει ήδη ύποκύψει. Ή  ’Ανατολική καί Δυτική Ελλάς 
ώς καί τδ ήμισυ τής Πελοποννήσου έχουν ύποταχθή είς τόν Αιγύπτιον Ίμπρα- 
ήμ Πασσά. Ό  περί τόν ’Απρίλιον καταπλεύσας είς τδ Φάληρον ήνωμένος στό
λος τών τριών νήσων, προκειμένου νά παράσχη συνδρομήν είς τούς έν τή ’Α- 
κροπόλει τών ’Αθηνών πολιορκουμένους 'Έλληνας, δέν ήδυνήθη νά έπιφέρη 
ουσιαστικόν αποτέλεσμα. Ό  Ναύαρχος Κόχραν, δστις ήγεΐτο τής ναυτικής δυ
νάμεως, λαβών άνά χεϊρας τήν ελληνικήν σημαίαν λέγει πρός τούς στρατιώτας: 
«'Ό στις έξ ύμών στήσει τήν σημαίαν ταύτην έπί τής Άκροπόλεως, θέλει λάβει 
βραβεΐον χίλια δίστηλα, τό δέ συνοδεΰον τόν φέροντα τήν σημαίαν σώμα δεκα- 
κισχίλια»89.

Δυστυχώς δμως ή Ελληνική σημαία δέν έπέπρωτο τότε νά κυματίση έπί 
τοΰ ιεροΰ βράχου, ό όποιος αποτελεί τό κρηπίδωμα τής έλληνικής έλευθερίας 
καί τδ λίκνον τοΰ παγκοσμίου πολιτισμοΰ. Τήν 24ην Μαίου τοΰ αύτοΰ έτους, 
οί πολιορκούμενοι 'Έλληνες άποδεκατιζόμενοι έκ τής ασιτίας ήναγκά- 
σθησαν νά συνθηκολογήσουν90. «Τά πράγματα τής Ελλάδος κατά τήν 
πα,ροιμίαν, ισταντο έπί ξηροΰ" μόνοι οί Υδραίοι, Σπετσώται καί Ψαριανοί δέν 
είχαν είσέτι κύψη τόν αυχένα»91.

Τό πρόβλημα λοιπόν τής Ελλάδος, λήγοντος τοΰ έτους τούτου, ήτο πρό
βλημα ύπάρξεως αύτής τής ιδίας, καθ’ ά εγραφε καί ό Κυβερνήτης Ίο)άννης 
Καποδίστριας πρός τόν Πρόεδρον τής Γ ' τών Ελλήνων Συνελεύσεως Γ. Σισί- 
νην, τονίζων μεταξύ άλλων δτι: « . . . έ κ  βάθους ψυχής καθικετεύω τόν "ίψι- 
στον νά μας έξαποστείλη καί τήν δύναμιν καί τά μέσα νά στηρίξωμεν τό Ε λ 
ληνικόν ’Έθνος, ώστε ακόμη ολίγους μήνας νά άνθέξη ζών καί ένεργοΰν’ τό δέ 
λοιπόν θέλει τδ έκτελέσει ή θεία Πρόνοια. . .» 92.

Αυτη λοιπόν ήτο ή αγωνία τοΰ «έξοχου Έλληνος πατριώτου καί πολι
τικού»93, τοΰ οποίου «ή φυσιογνωμία. . . δεσπόζει τοΰ δλου κόσμου τοΰ άγώ- 
νος»94 καί δστις «ειχε συλλάβει τήν ιδέαν τής άπολυτρώσεως πρό τής έμφα- 
νίσεως τών Φιλικών95.

4. Έ κ τής παραθέσεως τών κειμένων έν τψ κεφαλαίψ τούτψ, νομίζομεν 
δτι παρέσχομεν μίαν διαφωτιστικήν εικόνα περί τής συμβολής τών τ,οιών ναυ
τικών νήσων καί τοΰ στόλου των είς τόν άγώνα τοΰ 21. Πάντα τά άνωτέρο) κεί
μενα, είς δλους τούς τόνους έπισημαίνουν. άναγνοβρίζουν καί έξυμνοΰν τήν συμ
βολήν ταύτην, ήτις πράγματι υπήρξε καθοριστική διά τήν αίσίαν έκβασιν τοΰ 
άγώνος καί τήν διατήρησιν τής πολιτικής ύποστάσειος τοΰ άγωνιζομένοι> 
Έθνους.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΤΟΪ ΠΕΜΠΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΟΤ ΔΕΤΤΕΡΟΪ ΜΕΡΟΤΣ

1. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 255— 256.
2. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής επιστολής, είς Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 276.
3. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τών επιστολών τούτων, είς Α. Λιγνού, τόμ. Β, σελ. 

69— 71.
4. Ούτως άπεκάλει ό Θ. Κολοκοτρώνης τον στόλον τών νήσων, είς τήν άπό εκ Τρί

κορφων επιστολήν του πρός τούς 'Τδραίους, ύπό ήμερομηνίαν 26.5.1821. ’Ίδε 
επιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 143.

5. ’Ίδε επιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ,. Ζ, σελ. 34.
6. ’Ίδε τά «συνθήματα ή άρθρα», είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 217— 219.
7. ’Ίδε επιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 37.
8. ’Ίδε επιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 41.
9. ’Ίδε τάς άπό 16.4.1821 έπιστολάς ταύτας είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ.

22— 26.
10. ’Ίδε Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 104— 105.
11. ’Ίδε I. Φιλήιμονος, τόμ. Γ, σελ. 312.
12. ’Ίδε έπιστολάς προκρίτων Θηβών καί Π . Μαυρομιχάλη πρός τούς 'Τδραίους, ύπό

ημερομηνίαν 12 καί 14 Μαΐου 1821, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 80— 83.
13. ’Ίδε τήν άπό 23.5.1821 έπιστολήν τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη πρός τούς προεστώτας τής

"Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 120— 121.
14. ’Ίδε τήν άπό 30.9.1821 έπιστολήν τοΰ Δ. 'Τψηλάντου πρός "Τδραν καί Σπέτσας, 

είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 356— 357.
15. ’Ίδε τήν πρός 'Τδραίους έπιστολήν τοΰ Ό δ . Άνδρούτσου, ύπό ημερομηνίαν 23

Μαΐου 1821, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 356— 357.
16. ’Ίδε άποστολήν «άτζαλόπετρας» είς Θ. Κολοκοτρώνην, είς Άρχεΐον "Τδρας, 

τόμ. Ζ, σελ. 126— 127.
17. ’Ίδε τήν άπό 10.6.1821 έπιστολήν τών προκρίτων "Τδρας πρός τούς ΓΙελοποννη- 

σίους, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 205— 206.
18. ’Ίδε τήν έπιστολήν ταύτην, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 47.
19. ’Ίδε τήν έπιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 19.
20. ’Ίδε τήν άπό 18.4.1821 έπιστο?^ήν "Τδρας πρός Χίους είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. 

Ζ, σελ. 26— 27.
21. ’Ίδε τήν άπό 20.4.1821 έπιστολήν "Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 

30— 31.
22. ’Ίδε τό κείμενον τής έν λόγφ έπαναστατικής προκηρύξεως, είς Άρχεΐον "Τ 

δρας, τόμ. Ζ, σελ. 19— 21.
23. ’Ίδε τήν άπό 10.6.1821 έπιστολήν των, έν Άρχείω "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 211—· 

212
24. ’Ίδε II. 'Ομηρίδου, σελ. ΔΔΔΔ.
25. ’Ίδε δλόκληρον έπιστολήν είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. Ζ, σελ. 342— 344.
26. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, Αί ναυτικαί επιχειρήσεις κλπ., σελ. 160.



27. Ίδε Α. Χατζηαναργόρου, τόμ. Α, σελ. 261.
28. ’Ίδε Α. Χατζηαναργύρου, τόμ. Α, σελ. 265.
29. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής επιστολής, είς Π . 'Ομηρίδου, σελ. Δ Δ Δ Δ ΙΙ.
30. ’Ίδε τήν έκ Μεσολογγίου επιστολήν τών καπεταναίων τοΰ έλληνικοΰ στόλου υπό

ημερομηνίαν 25.2.1822, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 35— 37.
31. ’Ίδε έπιστολήν τών καπεταναίων άπευθυνομένην ομοίως, ύπό ημερομηνίαν 26. 

2.1822, έν Άρχείφ 'Τδρας, τόμ. Η, σελ. 37.
32. ’Ίδε έπιστολήν προκρίτων "Τδρας πρός τόν στρατηγόν Νικήτα Σταματελόπουλον, 

ύπό ημερομηνίαν 14.11.1822, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 627— 628.
33. Είς τήν πρός τούς "Ελληνας στρατηγούς καί καπετάνιους έπιστολήν των έν Τρ> 

πόλει, ύπό ημερομηνίαν 14.10.1822, οί Πρόκριτοι τής "Τδρας έγγραφον, μετα
ξύ άλλων; « . . . ή  θεία χάρις έπιβλέπουσα τά ειλικρινή πατριωτικά ήμών φρονή
ματα μάς ήξίωσε μέ τά σιταγωγά ήμών πλοία, ν’ άντιπαραταχθώμεν εις τάς 
ύπερόγκους θαλασσίους δυνάμεις τοΰ εχθρού·, καί οσάκις ήμπορέσομεν νά π·αρευ- 
ρεθώμεν, έματα (όσαμεν τούς σκοπούς αύτοΰ καί ένεφάνημεν νικηταί . . .». ’Ίδε 
πλήρες κείμενον έπιστολής έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 549— 550.

34. ’Ίδε ολόκληρον έπιστολήν έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 48— 50.
35. Ή  "Τδρα άπέστειλε πρός βοήθειαν τής Χίου 29 πλοία. ’Ίδε έπιστολήν πρός τήν 

Προσωρινήν Διοίκησιν, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 170— 171.
36. ’Ίδε Άρχείον "Τδρ-ας, τόμ. Η, σελ. 79.
37. Τήν 3ην Μαΐου 1822 οί πρόκριτοι "Τδρας ανταλλάσσουν πλάκας άργύρου μετά

πυρίτιδος. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 153— 154.
38. ’Ίδε πλήρες κείμενον τής «πό 22 Απριλίου 1822 έπιστολής Α. Μαυροκορδάτου 

πρός τούς προκρίτους τής νήσου τών Σπετσών έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Α, σελ. 
276, σημ. α, 277.

39. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, είς «Ιστορικόν Άρχείον Α λ ε
ξάνδρου Μαυροκορδάτου», τόμ. Ε, σελ. 175— 176.

40. ’Ίδε Άρχείον "Τδρας, τόμ. Η, σελ. 27— 28.
41. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άναφορας ταύτης, είς Αρχεία 'Ελληνικής ΙΙαλιγγε- 

νεσίας, τόμ. Α, (έπανέκδοσις τοΰ 1857), σελ. 225— 226.
42. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άποφάσεως τοΰ Βουλευτικοΰ κατά τήν συνεδρίασιν

τής 23.6.1822, είς Αρχεία Έλληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, (έπανέκδοσις
1857), σελ. 47— 48.

43. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άποφάσεως, είς Αρχεία Έλληνικής Παλιγγενεσίας, 
τόμ. Α, (έπανέκδοσις 1857), σελ. 298.

44. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έγγράφου τούτου, είς «Ιστορικόν Άρχείον Α λ ε 
ξάνδρου Μαυροκορδάτου», τόμ. Ε, τεΰχ. 2, σελ. 338— 340.

45. Σ .τ .Σ . Οί Τσάμηδες κατοικοΰντες έν Ήπείρφ έτέλουν ύπό τάς διαταγάς τοΰ 
Τούρκου Χουρσίτ Π<χσά τής ’Ηπείρου καί έχρησιμοποιοΰντο ύπ’ αύτοΰ κατά τών 
Ελλήνων καί ιδιαιτέρως τών Σουλιωτών. ’Ίδε πλείονα περί τούτου είς X. Περ- 
ραιβοΰ, τόμ. Α, σελ. 124— 127.

46. ’Ίδε τήν έπιστολήν ταύτην είς X. Περραιβοΰ, τόμ. Α, σελ. 173.
47. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ έγγράφου. είς Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ.

256.

48. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Γ, σελ. 256.

49. ’Ίδε τάς άποφάσεις ταύτας είς Α. Λιγνού, τόμ. Β, σελ. 280— 289.

50. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ έγγράφου, είς ’Αρχεία Έλληνικής ΙΙαλιγ-
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γενεσίας, τόμ. Β, εκδοσις 1862, (περίοδος Β ' ) ,  σελ. 679.
51. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, Αί ναυτικοί επιχειρήσεις κλπ., σελ. 161.
52. ’Ίδε Φ. Μπουμπουλίδου, σελ. 58— 59.
53. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής άπό 20 Δεκεμβρίου 1823 ώς άνω διακηρύξεως τών

τριών νήσων, έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Λ, σελ. 436— 440.
54. ’Ίδε Δ. Σπανοί, σελ. 91— 92.
55. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοΰ έν λόγφ εγγράφου, είς Δ. Σπανοΰ, σελ. 10G— 107.
56. ’Ίδε ’Αρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 46.
57. ’Ίδε τό ύπ’ άρ.θ. β' 2328)29.6.1824 έγγραφον τοΰ Εκτελεστικού, είς Κ. Νικο

δήμου, τόμ. Α, σελ. 498.
58. ' Υπό τοΰ Φιλέλληνος Μάγερ.
59. "Ιδε πλήρες κείμενον τής ώς άνω επιστολής, έν Α. Όρλάνδφ, τόμ. Β, σελ. 

28— 29.
60. Κατά τόν Α. Όρλάνδον «οί Σπετσιώται και πριν ή λάβω σι τήν πρόσκλησιν ταύ

την τής Κυβερνήσεως ειχον ετοιμάσει τά πλοία των», ΐδε αυτόθι, σελ. 29.
61. Σ .τ .Σ . Οΰτως άπεκάλουν οί Κρήτες τούς ναυτικούς τών τριών νήσων είς τήν άπό 

30.12.1824 έπιστολήν των πρός τούς «Προκρίτους τής Θεοσώστου νήσου 1 Τ 
δρας». ’Ίδε τό κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, 
σελ. 574— 575.

62. ’Ίδε τό ύπ’ άριθ. 3581/9.10.1824 έγγραφον τής Προσωρινής Διο.κήσεως τής 'Ελ
λάδος, πρός τούς προκρίτους "Τδρας, είς Άρχεΐον 'Τδρας, τόιι. I ,σελ. 
386— 387.

63. ’Ίδε σχετικήν προκήρυξιν τής Προσωρινής Διοικήσεως <(πρός τούς γενναίους 
ναυάρχους καί άνδρείους ναύτας τοϋ Έλληνικοΰ στόλου», είς εφημερίδα «ό Φί
λος τοΰ Νόμου», άριθ. φ. 45 τής 15.8.1824.

64. ’Ίδε τήν άπό 6.9.1824 έπιστολήν τών προκρίτων "Τδρας πρός τούς ναυάρχους 
καί ναΰτας τοΰ στόλου, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 453— 455.

65. ’Ίδε τήν άπό 24.9.1824 έπιστολήν τοϋ Ναυάρχου Α. Μιαούλη πρός τούς προκρί
τους "Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 471— 472 καί αύτόθι τοΰ ίδίου, 
ύπό ήμερομηνίαν 26.9.1824, σελ. 473— 476.

66. 'Ίδε τήν άπό 10.10.1824 κοινήν αναφοράν τών Ναυάρχων τοΰ έλληνικοΰ στύλου, 
πρός τούς προκρίτους "Τδρας, είς Άρχεΐον "Τδρας, τόμ. I, σελ. 493— 494.

67. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής ύπ’ άριθ. γ ' /1 2694/27.9.1825 διαταγής τοΰ ’ Εκτε
λεστικού, είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 16— 17.

68. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. γ'/5453/διαταγήν τοΰ 'Τπουργείου τών Ναυτικών, είς Κ. Νι
κοδήμου, τόμ,. Β , σελ. 17.

69. ’Ίδε τήν ύπ’ άριθ. 91/α' ’Οκτωβρίου 1825 άναφοράν τής έπιτροπής τών Ψαρών, 
είς Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 18.

70. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β , σελ. 21.

171. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Ε, σελ. 203.
72. Σ .τ .Σ . Ή  έπιστολή αΰτη έκ τοΰ συνόλου τοΰ περιεχομένου της φαίνεται, δτι 

προήρχετο έκ προσώπου δυναμένου νά γνωρίζη —  λόγφ τής ι^εσεώς του —  κα
λώς τά πολεμικά ζητήματα τής Χώρας.

73. Τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης ύπό ήμερομηνίαν 5.4.1825, ΐδε εις 
Ιστορικόν Άρχεΐον Δ. Ρα>μα, τόμ. Α, σελ. 360— 365 καί συνέχειαν ταύτης, ύπό 
ήμερομηνίαν 8.4.1825, αύτόθι, σελ. 365— 372.



74. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, είς Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 
477— 480.

75. ’Ίδε τό π?.ήρες κείμενον τής άπό 12 ’Απριλίου 1825 έπιστολής τής έν λόγφ 
'Επιτροπής, είς Ιστορικόν Άρχείον Δ. Ρώμα, τόμ. Α, σελ. 382 —  385.

7G. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής είς Ιστορικόν Άρχείον Δ. Ρώμα, 
τόμ. Α, σελ. G27— 631.

77. Ί δ ε  τά άπό 1 καί 16 Απριλίου 1825 έγγραφα τοΰ ’Εκτελεστικού είς Δ. Κοκ
κίνου, τόμ. Ε, σελ. 188 —  1 ί)0.

78. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής ύπ’ άριθ. 71/21.4.1826 διαταγής είς Κ. Νικοδήμου, 
τόμ. Β , σελ. 121 —  122.

79. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Β , σελ. 291.
80. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έπιστολής ταύτης, εις Κ. Νικοδήμου, τόμ. Β, σελ. 

171 —  173.
81. Ίδε έπιστολήν Κόχραν έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 112.
82. ’Ίδε έπιστολήν τών Διοικητών τής νήσου "Τδρας πρός Κόχραν ύπό ημερομηνίαν

28.3.1827, αυτόθι, σελ. 125— 126,
83. ’Ίδε άντίγραφον έπιστολής τών προκρίτων Σπετσών πρός Κόχραν, αυτόθι

σελ. 127.
84. ’Ίδε τήν άπό 6 ’Απριλίου 1827 αναφοράν τών πληρεξουσίων τών τριών νήσων 

πρός τήν Γ ' ’Εθνικήν Συνέλευσιν, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 137.
85. ΙΙερί τών γενομένων έν "Τδρα έράνο>ν ύπέρ τού άγώνος, ΐδε ονομαστικόν κατά

λογον, έν Άρχείφ "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 361— 472.
86. ’Ίδε τό κείμενον τοΰ ώς άνω έγγράφου ύπό ήμερομηνίαν 2.8.1827, έν Άρχείφ 

"Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 262— 263 καί δμοιον αυτόθι, σελ. 267— 268.
87. ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τής από 28 Φεβρουάριου 1827 έν λόγφ αναφοράς,

έν Α. Όρλάνδω, τόμ. Β , σελ. 454, σημ. α.
88. Τό «έκεΐνα» ύπονοοΰνται τά πλοία τά οποία θά εφερε μεθ’ έαυτοΰ ό ναύαρχος

Κόχραν, τόν οποίον οί Σπετσιώται άνεξήτουν ώς «θαλάσσιον οδηγόν'». ’Ίδε ώς 
άνω αναφοράν αυτόθι, σελ. 455 καί τήν άπό 6 Μαρτίου τοϋ αύτοΰ έτους έπιστο
λήν πρός Κόχραν, άφιχθέντος έν τώ μεταξύ είς Πόρον τήν 5ην Μαρτίου. ’Ίδε
σχετικώς Α. Όρλάνδου, ενθ' άν., σελ. 460— 463.

89. Ίδε Α. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 476.
90. Ί δ ε  Λ. Όρλάνδου, τόμ. Β, σελ. 483.
91. ’Ίδε X . ΓΙερραιβοΰ, τόμ. Β , σελ. 159.
92. Ιδε τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ έπιστολής, ύπό ήμερομηνίαν 14/26' Αύγου

στου 1827, είς Άρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΓ, σελ. 276— 278,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕ ΚΑΤ ΟΝ ΕΚΤΟΝ

ΠΩΣ ΕΞΕΦΡΑΣΘΗΣΑΝ Ο! ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗΝ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΕΝΙΚΩΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Π α ρ ά γρ α φ ο ς τρ ια κ ο σ τή  τυρώτη

Αί περί τής συμβουλής τοϋ στόλου τών τριών 
νήσων διατυπωΟεΐσαι απόψεις τών συγγραφέων

Άνωτέρω προέβημεν είς τήν παράθεσιν καί τον μικρόν σχολιασμόν τών 
επιστολών καί εγγράφων —  δπου τοΰτο έκρίνετο απολύτως άναγκαΐον —  προ- 
κειμένου νά καταδείξωμεν τήν μεγίστην συμβολήν τών νήσων καί τοΰ πολεμικού 
των στόλου είς τόν υπέρ ’Ανεξαρτησίας Α γώ να τού ’Έθνους.

Έ κ τής παραθέσεως πλείστων έκκλήσεων - επιστολών, τόσον τών δια
φόρων διαμερισμάτων τής Χώρας, δσον καί τών έπισημ,ων εγγράφων τής ήγε- 
σίας τοΰ έπαναστατημένου ’Έθνους μάς έδόθη ή ευκαιρία νά λάβωμεν μίαν, κα
τά τό μάλλον καί ήττον, εικόνα περί τής σπουδαιότητος τής συμβολής τών τριών 
νήσων είς τήν αίσίαν εκβασιν τής έπαναστάσεως.

Νΰν, θά προβώμεν είς τήν παράθεσιν τών διατυπωθεισών γνωμών τών ιστο
ρικών συγγραφέων, έξ ών θά καταδειχθή ή δμάθυμος καί απόλυτος συμφωνία 
τούτων, είς δ,τι αφορά τήν σημασίαν τής συίμ.βολής τών νήσων είς τόν αγώνα. 
Είναι ίσως, ή μοναδική περίπτωσις, καθ’ ήν έπί ενός ιστορικού γεγονότος ύφί- 
σταται τοσαύτη δμογνωμία, ήτις μάλιστα συνοδεύεται άπό συμπίπτοντα έγκώ- 
μια καί άπό κατηγορηματικάς διατυπώσεις.

Ούτως, οί κάτωθι συγγραφείς γράφουν σχετικώς.
1. Ε. Πρωτοψάλτης: Τό μέγεθος τής συμβολής τοΰ έλληνικοΰ ναυτικοΰ είς 

τόν άπελευθερωτικόν άγώνα κατανοοΰμεν καλύτερα, άν σκεφθώμεν δτι οί 'Έ λ
ληνες θαλασσοπόροι άπέφραξαν είς τήν Τουρκικήν Αυτοκρατορίαν τούς εύκο
λους καί γοργούς δρόμους τής θαλάσσης καί οΰτω δέν ήδυνήθη αύτη νά μετα- 
φέρη έγκαίρως τάς τεραστίας χερσαίας δύνάίμεις της είς τάς πρώτας έστίας τής 
έπαναστάσεως. Ό  ελληνικός στόλος κατέστησεν αδρανή τήν υπεροπλίαν τής 
Τουρκίας»1.

Ό  αυτός : «Τά πλοία τοΰ έλληνικοΰ στόλου έδημιούργησαν είς τήν θάλασ
σαν μίαν ίσχυράν δύναμιν κρούσεως, διά τής οποίας έτρομοκράτησαν τόν οθω



μανικόν στόλον, έδέσποσαν είς τό ΑίγαΙον καθ' ολην τήν περίοδον της επανα- 
στάσεως καί παρεμπόδισαν τήν άθρόαν μεταφοράν τουρκικών δυνάμεων είς τήν 
Πελοπόννησον καί τήν Στερεάν»2.

Ούτος δέ άναφερόμενος είς τήν πυρπόλησιν τής τουρκικής ναυαρχίδος ύπό 
τοϋ Κ. Κανάρη είς Χίον (17 —  6 —  1822) γράφει : «....Έκτοτε ο ελαφρός 
ελληνικός στόλος μέ τά πυποπλικά του Ιδέσποζεν άπό τοϋ Ελλησπόντου μέχρι 
τής Κρήτης»8.

2. Δ. Κόκκινος : «Χωρίς τήν "Γδραν δέν ήτο δυνατόν νά λογαριασθή δχι 
μόνον ή συμμετοχή τών Σπετσών καί τών Ψαρών είς τόν αγώνα, άλλ’ ούο'έ καν 
καί ή έπανάστασις ολόκληρος. Διότι χωρίς τήν "Γδραν δέν ήτο δυνατόν νά 
γίνη σοβαρός λόγος περί ελληνικού στόλου.... Εννοείται λοιπόν ή άγωνιώδης 
προσπάθεια τών επαναστατών τής Πελοποννήσου, πού δέν διέθεταν τότε παρά 
ολίγας χιλιάδας όπλα, καί τών Σπετσών αί όποΐαι προσέφεραν αμέσως τον έλα- 
φρόν στολίσκον των, νά κινητοποιήσουν τήν "Γδραν»4.

Ό  αύτός : «.../Αλλά τό δτι ή ελληνική έπανάστασις δέν ήτο δυνατόν νά 
έννοηθή χωρίς τάς τρεις νήσους συμμετεχούσας ·έξ αρχής είς τόν αγώνα, τό είχαν 
άντληφθή δλοι....»5.

Ό  αύτός: «Χάρις λοιπόν είς τήν βοήθειαν τών Σπετσών ή πολιορκία τής 
Μονεμβασίας εγινε στενή, έξοικονομήθη ο εφοδιασμός είς τροφάς καί πολεμοφό
δια τών μαχομένων άπό ξηράς καί άπεκλείσθησαν εντελώς οί πολιορκημέ- 
νοι....»6.

Ό  αύτός, άναφερόμενος είς τήν πολιορκίαν τοΰ φρουρίου τοΰ Νεοκάστρου 
ύπό τοΰ έλληνικοϋ στόλου : «Αί θυσίαι.... τών ναυτικών έδωσαν είς τούτους τήν 
υπεροχήν έπί τών τής πολιορκίας καί άπεφασίσθη μεταξύ τών αρχηγών ή πα- 
ράδοσις τοΰ φρουρίου είς τούς Σπετσιώτας δταν θά έφθανεν ή ώρα»6α.

Ό  Δ. Κόκκινος, άναφερόμενος είς τήν σημασίαν τοϋ στόλου γράφει: «Ή  
έπανάστασις θά έκρίνετο είς τό Αίγαΐον... καί τοΰτο άπετέλει τήν κυριωτέραν 
άνησυχίαν είς τήν Πελοπόννησον καί τάς νήσους. Τήν σημασίαν τής κυριαρχίας 
τής θαλάσσης τήν κατενόουν είς τήν Ελλάδα δχι μόνον οί ναυτικοί, άλλά καί 
οί άρχηγοί τοϋ κατά ξηράν άγώνος....»7.

Τέλος, ούτος, άναφερόμενος είς τήν σημασίαν τής νίκης τοΰ έλληνικοϋ στό
λου είς τήν Σάμον (Αύγουστος 1824) , δι’ ής έματαιο)θησαν τά σχέδια κατα
στροφής αύτής, γράφει : «Ή  μεγάλη σημασία τής Έλληνικής ταύτης νίκης ήτο 
δτι εκτοτε ή Τουρκία επαυσε τήν διά τοΰ ίδίου της στόλου διεξαγωγήν θαλασ
σίων Επιχειρήσεων καί ένεπιστεύθη τό μέλλον είς τόν έκ τής Αίγυπτου σύμμα
χον μέ σύμπραξιν μόνον τοΰ τουρκικού στόλου καί ύπό τήν γενικήν άρχηγίαν 
τοΰ υίοΰ τοϋ σατράπου τοΰ Καΐρου»8.

3. Κ. ΙΓαπαρρηγόπουλος : «Έ ξ δλων δέ τών προειρημένων συνάγεται δτι 
ή τύχη τής έν τή Ελληνική θαλαάσση έπαναστάσεως έςηρτάτο έκ τοϋ στόλου,
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οστις ένταυτώ άπετέλει ενα τών κυριωτάτων προμαχόνων τής τε Πελοποννήσου 
καί τής Στερεάς»9.

c() αύ'ός : «Οί "Ελληνες κατά τήν Επανάστασήν «έστησαν λαμπρότατα 
τρόπαια έξαιρέτως δέ κατά θάλασσαν άπό 'Ύδρας καί Σπετσών όρμώμενοι»10, 
αυται δέ, μετά τής νήσου τών Ψαρών, «άπήρτισαν εν τών κυριωτάτων όπλων 
καί Γσως τό κυριώτατον δι’ ού άνεκτήθη ή ανεξαρτησία έπί τής μεγάλης Έπα-
V Ο S (.Οζ» ·

4. Σ. Τρικούπης : «Τρία ασήμαντα νησίδια άντιπαρετάχθησαν ευτυχώς 
όπέρ τής έλευθερίας όλης τής Ελλάδος πρός μεγάλην καί παλαιάν αυτοκρατο
ρίαν, καί κατήσχυναν στόλους χιλιάκις καί μυριάκις άνωτέρας δυνάμεως διά μό
νον εμπορικών πλοίων, καί διά μόνον τών χρημάτων τινών τών κατοίκων»11.

Ό  αυτός : «Αρκεί δέ νά ρίψη τις τό βλέμμα έπί τόν γεωγραφικόν χάρτην 
τής Ελλάδος, ίνα πεισθή δτι οί έπί τής ξηράς αγώνες τών Ελλήνων, όσον λαμ
προί καί άν ήσαν, αδύνατον ήτο νά εύδοκιμήσωσιν άνευ τής εΰτυχοϋς συμπρά- 
ξεο)ς τοΰ γενναίου τούτου ναυτικοΰ»12.

5. Γ. Φιλάρετος : «.... ίσως καί πλέον τών έν τή ξηρά νικών συνετέλεσεν
—  υπονοεί τον στόλον —  είς τήν έλευθερίαν τής γωνίας ταύτης τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ»13.

6. Α. Σπανός : «Οί Ψαριανοί ι;ιέ τάς συχνάς περιπολίας παρά τάς άκτάς 
τής Μ. Ά σίας κατώρθωσαν νά ματαιώσουν τούς σκοπούς τών Τούρκων, είς τρό
πον ώστε ούδέν πλοΐον μέ στρατιώτας άπέπλευσεν είς Πελοπόννησον καί ’Ήπει
ρον»14.

7. Θ. Κολοκοτρώνης : «....Οί Σπετζιώτες καί οί Υδραίοι μάς έστειλαν καί 
πολεμοφόδια καί πετζιά γιά τζαρούχια’ μοΰ τά έστελναν εμένα καί έγώ έδιδα 
οπού ήταν ανάγκη»15.

8. Ό  Ά ντ. Μιαούλης, συνοψίζουν τάς ναυμαχίας καί τάς νίκας τοΰ ελληνι
κού στόλου, κατά τό έτος 1824, κατέληγε : «....αί ναυμαχίαι τούτου τοΰ έτους 
δέν ήσαν μήτε Ίσθμηκοί, μήτε 'Ολυμπιακοί αγώνες. . . ήσαν επιχειρήματα καί 
πόλεμοι αποφασιστικοί καί κρισιμώτατοι υπέρ τής ανεξαρτησίας τής Ελλάδος 
καί διά τόν άφανισίμόν τών ναυτικών δυνάμεων τής Τουρκίας, βλαφθεισών κατά 
μέγα μέρος.... έθραύσαμεν καί έβλάψαμεν καιρίως τάς ναυτικάς δ’υνάμεις τών 
Τουρκοαιγυπτίων, αλλά καί τοΐς ένεσπείραμεν τοιοΰτον φόβον καί πάταγον, 
ώστε, ένφ περί τάς άρχάς τοΰ έτους τούτου ή ένωσις τών Τουκοαραβικών στόλων 
απέλπισαν τήν σωτηρίαν τής Ελλάδος, είς τό τέλος αύτοΰ, τούς μέν εχθρούς έφέ- 
ραμεν είς άκραν απελπισίαν καί αμηχανίαν,... καί τάς ελπίδας τής έλευθερίας 
έπαγιώσαμεν έπί βάσεων πλέον άκραδάντων τών πρότερον, έμπνεύσαντες καί είς 
τούς λοιπούς μαχιμωτάτους συναδέλφους καί συναγωνιστάς ήμών τής Στερεας 
Ελλάδος θάρσος καί ευψυχίαν, καί καλητέρας ελπίδας διά τό μέλλον»16.

9. Ό  Σ. Μελάς γράφει είς τόν πρόλογόν του : «Ή  ελληνική λευτεριά δέν 
ξεπήδησε άπό τά βουνά μονάχα, τά καταφύγια τής λεβεντιάς, τ’ άνυπόταχτα

347



κάστρα της κλεφτουριάς. Σαν άλλη πεντάμορφη ’Αφροδίτη, πρόβαλε, άστραφτε- 
ρή, άπό τόν άφρό τών κυμάτων τής ’Άσπρης θάλασσας για νά πλημμυρίσει τις 
στεριές μέ τό μέγα κι’ αιώνιο φώς της. Κι οποίος θάθελε νά γράψει μιά ιστορία 
τοΰ Είκοσιένα, όχι μέ τή χρονολογική σειρά τών περιστατικών, μά κατά τήν 
εσώτερη εννοιά τους, τή δύναμη καί τήν αξία τους, θάπρεπε ν’ αρχίσει άπό τή 
θάλασσα. Αυτή —  καί ίσως μονάχη —  κρατεί τό μυστικό τοΰ απίστευτου θρι
άμβου του -μικρού μας λαοΰ κατά τοΰ κολοσσοΰ τής οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Ή  θάλασσα στάθηκε προηαγωνίστρια. Κι’ δχι μονάχα στον αγώνα τοΰ Είκο
σιένα....»17.

10. Ό  Κ. Άλεξανδρής γράφει : «Είναι βεβαίως περιττόν νά τονισθή άπαξ 
έτι, οτι χωρίς τήν ναυτικήν δύναμιν, πού έπετελέσθη άπό τούς εμπορικούς στό
λους τών ναυτικών τής Ελλάδος νήσων, ή Επανάστασις τοΰ 1821 θά είχε τό 
ίδιον θλιβερόν τέρμα καθώς καί α! τόσαι προηγηθεΐσαι αύτής εξεγέρσεις,.... 
Είναι άρκετόν νά σκεφθή κανείς δτι, Εάν δ Όθο^μανικός στόλος, εστω καί πα- 
ρηκμασμένως καθώς ήτο τότε, εύρισκε τήν θάλασσαν έλευθέραν, θά ήδύνατο 
εύκόλο)ς, άφ’ ενός μέν νά προλάβη τήν έπέκτασιν τοΰ κινήματος, άφ’ ετέρου δέ 
ασκών στενόν αποκλεισμόν τών Ελληνικών παραλίων, άνεφοδιάζων τά παρά 
τών Επαναστατών πολιορκηθέντα φρούρια καί άποβιβάζων εις αυτά Ενισχύσεις, 
νά παρατείνη τήν -Αντίστασίν των καί νά καταστήση βάσεις έξορμήσεως κατά 
τών Επαναστατών. Θά ήδύναο Επίσης νά διακόψη κάθε έπαφήν τών Επαναστα
τών προς τό Εξωτερικόν, άπό τό όποιον Εγίνετο δ άνεφοδιασμός των είς τρόφιμα 
καί πολεμοφόδια καί ή Ενίσχυσις είς άνδρας. Θά ήδύνατο τέλος νά διακόψη καί 
τάς συγκοινωνίας τών διαφόρων Επαναστατημένων τμημάτων τής Χώρας μεταξύ 
των, αί δποΐαι, λόγο) τής φυσικής διαμορφώσεως τής Χώρας μας διεξήγοντο 
σχεδόν άποκλειστικώς δ’ιά θαλάσσης, περιορίζων ούτω τήν Επανάστασιν είς με- 
μονωμένας καί άσυνδέτους πρός άλλήλας εστίας άνταρσίας»18, 19.

Ό  αύτός : «....Τά Εμπορικά ταΰτα πλοία, Εξωπλισμένα διά πυροβόλων 
πρός άμυναν Εναντίον τών πειρατών. . . θά μετατραποΰν, όταν ελθη τό πλήρωμα 
τοΰ χρόνου, είς πολεΐμικά, οί δέ ειρηνικοί «καραβοκυραΐοι» καί «συντροφοναΰ- 
ται» των είς άρηϊφίλους ναυμάχους. Ούτω θά Εξασφαλισθή καί ό θρίαμβος τής 
Επαναστάσεως τοΰ 1821, ή όποία χωρίς θαλασσίαν δύναμιν θά ήτο Εκ τών προ- 
τέρων καταδικασμένη είς άποτυχίαν, καθώς είχε συμβή είς δλας τάς πρό αύτής 
κατά τό διάστημα τής δουλείας σημειο)θείσας, κατά ξηράν μόνον, Εξεγέρσεις»20.

11. Κατά τόν Γάλλον Ιστορικόν Jurien de la Graviere, ό Ελληνικός 
στόλος διεδραμάτισε ρόλον άποφασιστικόν κατά τόν ύπέρ Ανεξαρτησίας Α γ ώ 
να21, οί δέ μεταγενέστεροι δφείλουν νά άποδώσουν φόρον τιμής είς τήν ικανό
τητα καί τήν Εμμονήν είς τόν σκοπόν, πού Επέδειξε τό Ελληνικόν Ναυτικόν22.

Ό  αύτός : «'Όσον άφορα Εμέ Εθαύμασα πολύ τούς "Ελληνας ναυτικούς. 
Κατώρθο)σαν διά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των πολύ περισσότερα άπό 
δλα τά σώΐματα τών Άρματο)λών καί Κλεφτών.·.. Δέν είμαι Εχθρός τής Τουρ
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κίας, είμαι ναύτης ομο)ς ακόμη συγκεκινημένος άπό τά θαυμάσια άν^ραγαθή- 
ματα τών Ελλήνων καί αφηγούμενος αυτά έν μέσω της αίματηράς συμπλοκής 
άφίνω φωνήν θαυμασμού υπέρ τής Ελλάδος....»23.

12. Ό  Γ. Γεωργακόπουλος : «Παρά τήν ελλειψιν τών μέσων σημαντική 
ύπήρξεν ή βοήθεια, τήν οποίαν έπανειλημίμένως εφερεν είς το πολιορκούμενον 
Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  δ έλληνικδς στόλος, άν και τά διατιθέντα προς τοΰτο πλοΐα 
ήσαν ολιγάριθμα. Πάντως ή βοήθεια αυτή τοΰ στόλου συνετέλεσεν είς τδ νά 
έπιβραουνθή ή μοιραία πτώσις καί νά σχηματισθή ούτω δλον έκεΐνο τδ ρεύμα 
τής συμπαθείας έν Ευρώπη διά τόν θ.ρυλικδν ήρωϊσμδν τών πολιορκουμένων καί 
τά δραματικά γεγονότα τής «έξόδου» τήν φρικαλέαν νύκτα τής 22 ’Απριλίου 
1826»24.

13. Ό  IT. Καρολίδης : «....δ στόλος μάλιστα τών Ψαριανών έξέτεινε τάς 
κατά θάλασσαν έπιορομικάς στρατείας μέχρι τών παραλίων τής Συρίας. Καθό
λου δέ είπεΐν, δ τουρκικδς στόλος, δ ουνάμενος οι’ άποβιβάσεο)ς ισχυρού στρα
τού είς τήν Πελοπόννησον νά κατανέγκη τδ Θανάση,ον πλήγμα εις τήν κοιτίδα 
τής έπαναστάσεως, άρχήθεν τού άγώνος κατεδΊκάσθη είς αδράνειαν διά τοΰ 
έμπνευσθέντος αύτψ τρόμου ύπδ τών Ελληνικών πυρπολικών.... Καί ού μόνον 
ούδεμίαν έτόλμησε νά έπ'.χειρήση άποβίβασιν στρατού είς Πελοπόννησον, άλλ’ 
ούδέ νά έπισιτίση κατά τδ 1822 τδν ένταΰθα ύπδ λιμού πιεζόμενον στρατόν τοΰ 
Δράμαλη ήδυνήθη.... Καί ήδη κατ’ ουσίαν ελεύθερα ουσα ή έπαναστατική Ε λ 
λάς έν άπάση τή είρημένη περιοχή ήδύνατο νά λάβη θέσιν έπιθετικήν άπέναντι 
τής στρατιωτικώς καί οίκονομικώς έπί τρία ετη έξαντληθείσης καί είς τελείαν 
αδυναμίαν περιελθούσης Τουρκίας καί μεταφέρουσα τδ θέατρον τοΰ πολέμου 
είς Θεσσαλίαν καί ’Ήπειρον καί Μακεδονίαν.... Ό  έχθρικδς στόλος άπέβλεπεν 
πρδ πάντων είς τήν καθυπόταξιν τών δύο ισχυρών έν τώ Αίγαίω κέντρων τής 
έπαναστάσεως, Σάμου καί Ψαρών. Καί άπδ ιμέν τής Σάμου δ κίνδυνος τής ύπδ 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου καταλήψεως καί αύτόσε μεταβιβάσεοίς στρατοΰ.... άπε- 
τράπη διά τών μεγάλων άγώνο)ν τοΰ ναυάρχου Α. Μιαούλη καί τού Κ. Κανάρη,. 
έμπνεύσαντες πάλιν τρόμον τοΐς πολεμίοις διά πυρπολτ^σεων πλοίων έχθρικών...· 
άπετράπη δέ καί δ ετερος κίνδυνος τής είς τά παράλια τής Πελοποννήσου προ- 
σεγγίσεως, καί μέχρι τού χειμώνες —  ύπονοεΐ τοΰ 1824 —  δ Αιγυπτιακό: στό
λος ουδέν δ^έπραξεν έξ ών ήπείλει...»26.

14. Ό  Τρύφων Κωνσταντινίδης : «....ή ματαίωσις τών άποβατικών σχε
δίων τοΰ αντιπάλου κατά τών κυρίων ναυτικών βάσεων τών Ελλήνων έν "^δρα 
καί Σπέτσαις καί τής καρδίας τής έλληνικής άντιστάσεως τοΰ Ναυπλίου καί ή 
διάσωσις τής ήρωϊκής Σάμου μέχρι πέρατος τοΰ Άγώνος.... έπέτυχε ν’ άποκό- 
ψη τδν έφοδιασμδν τών Πελοποννησιακών φρουρίο)ν μέχρι τοΰ 1824.... Κατά- 
ληψις τών ναυτικών νήσων έσήμαινε· κατάληψιν τοΰ πατρίου έδάφους καί ϊζο- 
:;ιένως απόπειραν διεξαγωγής περαιτέρω πολέμου άνευ πατρίδος, μέσων καί 
σκοποΰ....»26.
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15. Ό  Κ. Νικόδημος, εις τό πρός το Ύπουργεΐον τών Ναυτικών ύποβλη- 
θέν υπόμνημά του, έν ετει 1872, περ'ι τών λογαριασμών τών τριών νήσων, κα
τέληγε γράφων : «Έπί τέλους παρατηρώ εύσεβάστως Κύριε Υπουργέ, ότι ο Το- 
πάλ Πασάς κατέπλευσεν είς Ψαρά μέ τριάκοντα πέντε πολεμικά πλοία καί τρι
άκοντα σχεδόν πλοιάρια, φέροντα στρατόν χιλ. 28 καί κατεκυρίευσαν αυτά είς 
ημέρας επτά άπωλέσας στρατιώτας σχεδόν χιλ. 12, άλλ’ ή νίκη αύτοΰ έλογί- 
σθη καδμεία, διότι άντί νά κινήση κατά τής Ελλάδος, έξ αδυναμίας έπέστρεψεν 
εις Μυτιλήνην καί έσώθη ή Ελλάς, οί δέ λογαριασμοί τών Ψαριανών είναι γε- 
γραμμένοι μέ αΓμα....»27.

16. Κ. Μένδελσων : «....Ούτοι —  υπονοεί τούς κατοίκους τών τριών νήσων
—  εμελλον νΰν νά μεταβληθώσιν είς άτρομήτους καί φοβερούς εχθρούς τών 
Τούρκων. Παλαιός τις Έλλην ήθελε τά μέγιστα έκπλαγή, άν τό μαντεΐον άπε- 
κάλυπτεν αύτώ τά ονόματα τών νήσων, αίτινες εμελλον νά προστατεύσωσί ποτε 
διά τών στόλων αύτών τήν έλευθερίαν τής Ελλάδος. Καί όμο)ς ή φωτεινή αί
γλη, ήτις κατά τούς περσικούς πολέμους περιέβαλε τάς Αθήνας καί τάς Πλα- 
ταιάς, εμελε νά κοσμήση μετά δύο χιλιετηρίδας τούς ερήμους καί φαλακρούς 
βράχους τής Ψυρίας, τής Τιπαρήνου —  υπονοεί τά Ψαρά καί τάς Σπέτσας —  
καί τής Τδρέας* είς τάς τοεΐς νήσους τών Ψαρών, τών Σπετσών καί τής 'Ύ
δρας ανήκει ή τιμή, δτι έκέρδησαν τόν κατά θάλασσαν ύπέρ έλευθερίας ά- 
γώνα. . . »2S.

'Ο αύτός : «....δέν δύναται νά άρνηθή τις, δτι ή έξέγερσις τών νήσων υπήρ
ξε σπουδαιοτάτη διά τήν Ιπανάστασιν. Ή  θάλασσα ήν τό στοιχεΐον έφ’ ού ήδ’ύ- 
ναντο νά άγωνισθώσιν έπί μακρόν οί "Ελληνες, καί τά «ξύλινα τείχη» εμελλον 
νά άποβώσι πάλιν, ώς επί τών περσικών, τό σωτήριον έθνικόν μέσον. Μετα- 
βληθέντα είς καταδρομικά τά εμπορικά τών νησιωτών πλοία, Ιχρησίμευον είς 
έπέκτασιν τοΰ επαναστατικού προσηλυτισμού δπου άν κατώκουν 'Έλληνες, είς 
άναρρίπισιν τοΰ θάρρους τών τρυχομένων καί είς κραταίωσιν τών νωθρών καί 
οκνούντων. Οΰτω μετήνεγκον τήν έπανάστασιν είς Εύβοιαν καί έκεΐθεν μικρό- 
τερον ετι είς τό Πήλιον... Έκεΐθεν διεδόθη ή φλόξ τής έπαναστάσεως είς Μα
κεδονίαν»29.

17. Γ. Κριεζής : «’Άνευ τών άγώνο)ν καί τών κατορθωμάτιον τοΰ ναυτι
κού τούτου —  υπονοεί τών τριώ νήσων —  ώς πάντες όμολογοΰσι, δέν υπήρχε 
σήμερον Βασίλειον Ελληνικόν»30.

18. Α. Λιγνός : «Όμολογοΰμεν, δτι όσον καί άν ύπερεΐχε τών δύο άλλων 
νήσων, Σπετσών καί Ψαρών, τότε ή "Γδρα, δέν θά ήδύνατο μόνη αυτή νά διε- 
ξήγεν έπιτυχώς τόν κατά θάλασσαν άγώνα, ούτε θά έτόλμα μάλιστα νά τόν άνε- 
λάμβανεν, άνευ τής συμμετοχής τών δύο άλλων νήσων’ Πολλώ μάλλον δέν θά 
ήδύνατο νά τόν διεξήγεν έκατέρα τών άλλων χωριστά ή καί αί δύο όμοϋ. Καί 
αί τρεις νήσοι όμοΰ, ήγωνίσθησαν διά τήν έλευθερίαν τοΰ έθνους μέ τόν αύτόν 
Ενθουσιασμόν καί μέ τήν αυτήν φιλοπατρίαν....»81.
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19. Γ. Γερβίνος : «....δοθέντος άπαξ τοΰ σημείου αί τρεις νήσοι έπελή- 
φθησαν της έπαναστάσεως μετά τοσούτου ζήλου, ώστε σχεδόν δλον τόν κατά 
θάλασσαν πόλεμον ιδία δαπάνη έξηκολούθησαν, καί πλεΐσται τών εύπορωτάτων 
οικογενειών εθυσίασαν τήν περιουσίαν των, ένί δέ λόγω καί αί τρεις νήσοι έθυ- 
σίασαν καί τά πλούτη δλα καί τήν έπιρροήν των ολην έπί τοΰ βωμοΰ τής πατρί- 
5ος....»32.

. .20. Α. Όρλάνδος : «Ή  πτώσις τών φρουρίο)ν Μονεμβασίας καί Νεοκά- 
στρου οφείλεται προ πάντων είς τούς Σπετσιώτας, διότι μόνη ή διά θαλάσσης 
επίμονος πολιορκία έφερε τούς Τούρκους τών φρουρίων Ικείνων είς ήν περιήλ- 
θον ένεκα τής πείνης έαχάτην απελπισίαν»33.

21. Θωμάς Γόρδων34: «Πόσον μέγας θά ήτο ο θαυμασμός άρχαίου τινός 
Έλληνος, έάν μαντεΐον τι προέλεγεν αύτώ, οτι οί έρημοι καί γυμνοί βράχοι τής 
Άπεριπίας Τιπαρίνου καί Ψυρών (αρχαίων Ονομάτων 'Ύδρας, Σπετσών καί 
Ψαρών) ήθελον ποτέ υπερασπίσει μετά τών στόλων των τήν έλευθερίαν τής 
Ελλάδος ώς αί Άθήναι καί ή Αίγινα έπί τοΰ Περσικοΰ πολέμου»35.

22. Δ. Βικέλας: «Οί πλοίαρχοι τής Ύδρας, καί τών Σπετσών καί τών 
Ψαρών έξεπροσώπησαν, δ’ι’ δρατοΰ τρόπου τινά καί συγκεκριμένου στοιχείου, 
τόν γενικόν, τον πανελλήνιον χαρακτήρα τής Έπαναστάσεως. . . οτε ήκούσα- 
μεν οτι οί άνδρες έκεΐνοι... άγωνίζονται ύπέρ Πίστεως καί ΙΙατρίδος καί ώρκί- 
σθησαν ή νά έλευθερωθώσιν ή νά άποθάνωσιν, ήλεκτρίσθημεν δλοι πολύ περισ
σότερον ή οτε έμάθαμεν τοΰ Ύψηλάντου τό κίνημα, ή καί αύτής τής Πελοπον- 
νήσου τήν έξέγερσιν. . . »3Κ.

23. 'Ο Δ. Αίνιάν γράφει είς τά απομνημονεύματά του : «....κατώρθωσαν 
οί κατά θάλασσαν πολεμισταί τής Ελλάδος, δχι μόνον νά μήν άφήσο)σι τούς 
δθο>μανικούς στόλους, νά πλησιάσωσι τά ελληνικά παράλια, άλλ' έξ έναντίας 
νά καταδιώξωσι τούτους ώς καί είς τάς δθωμανικάς θαλάσσας, καί νά έπιφέ- 
ρωσι σημαντικιοτάτας ζημίας είς τδν εχθρόν. Έκ τούτου προήλθεν, ώστε τά κα
τά τήν Ελλάδα παρά τών Τούρκων καεχόμενα φρούρια νά πέσωσιν είς τήν 
έξουσίαν τών Ελλήνων.... νά καταστραφή δέ καί ή τρομερά τοΰ Δράμαλη δύνα- 
μις* το όποιον έκαμε νά μή είσέλθωσι πλέον είς τήν Πελοπόννησον άλλα Ό θω- 
μανικά στρατεύματα' διότι έθεώρουν άφευκτον τδν όλεθρόν αυτών, ώς μή δυνά- 
μενα'. νά προμηΟευθώσι τροφάς διά τοΰ στόλου άπό τήν θάλασσαν»37.

24. ΙΙερατοΰντες τήν ένδεικτικήν ταύτην άναφοράν μας, ώς πρός τάς ύπό 
τών συγγραφέων έξενεχδείσας απόψεις έπί τής συμβολής τών τριών νήσων καί 
τοΰ στόλου των είς τόν αγώνα, κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν καί τήν 
φωνήν τών ένοιαφερομένων πρωταγωνιστών τοΰ άγώνος. Ούτως, είς τήν πρός 
τήν Βουλήν άναφοράν των, ύπδ ήμερομηνίαν 9 Νοεμβρίου 1851, οί πρόκριτοι 
καί οικοκυρά .οι τών Σπετσών, εγραφον μεταξύ άλλων : «'Π εθνική ιστορία, 
απαύγασμα τής συνειδήσεως δλ(ον τών Ελλήνων, μαρτυρεί τρανότατα τά λαμ
πρά καί πολλά τρόπαια, οσα έπί τοΰ ίεροΰ άγώνος αί τρεις τότε ναυτικαί νήσοι
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Ιστησαν διά τε τής πολεμικής ανδρείας τών κατοίκων των, ώς καί διά των με
γάλων χρηματικών θυσιών, τάς δποίας οί πρόκριτοι τών νήσων τούτων πρός τήν 
σωτηρίαν τής πατρίδος προκατέβαλον. Τοιαύτης πατριωτικής αύταπαρνήσεως 
παράδειγμα, Σεβαστή Βουλή, ούδέν άλλο ή νεωτέρα τής Ευρώπης ιστορία παοι- 
στάνει.... Είναι δέ ήδη πασίδηλον, δτι άνευ τής συνδρομής τών ίδιοαυντηρήτων 
έπί τοΰ ίεροΰ άγώνος θαλασσίων τούτων δυνάμεο)ν, δύσκολος ήτον ή κατά τών 
δθωμανών πάλη, καί ή νίκη αδύνατος.... Χάριν τής κοινής σωτηρίας ούδενός 
τών Ιδιαιτέρων έφείσθημεν... Τά Αποταμιεύματα τοΰ παρελθόντος, πολυετών 
μόχθων καί κινδύνων άξιόμισθος αμοιβή, τής παντοτεινής κατά τήν έπανάστα- 
σιν απορίας τοΰ Δημοσίου έτοιμος επίκουρος, παρέσχον ταμεΐον τοΰ αυτοσχε
δίου τούτου πολεμικοΰ ναυτικοΰ άκένωτον. ’Άνδρες, πλοία, χρήματα, το παρελ
θόν καί τό ένεστώς, προσεφέρθησαν δλοκαυτώματα επί τοΰ ίεροΰ βωμοΰ τής πα
τρίδος....»38.

Ταΰτα περίπου εγραφον39 τρία ετη βραδύτερον καί οί πρόκριτοι τής 'Ύ 
δρας, διά τής πρός τό Ύπουργεΐον Οικονομικών αναφοράς των.

25. Τέλος, δ Δ. Χατζηγιάννης40 ύπό τήν ιδιότητά του ώς Προέδρου τής 
Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος καί ώς αντιπρόεδρος 
τής Ευρωπαϊκής Διασκέψεως Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, είς τήν ’Έκθεσιν Πορι
σμάτων, ύποβληθεΐσαν είς τήν 5ην Σύνοδον τής Εύρωπαϊκής Διασκέψεως (7.4. 
1964 ), ίκανοποιών σχετικόν αίτημα αύτής, έν άναφο,ρα πρός τήν ύφισταμένην 
•συνεταιριστικήν κίνησιν εν Έλλάδι κατά τούς χρόνους τής δουλείας, κατέληγε 
συμπεραίνων: «Οί ναυτικοί συνεταιρισμοί προσέφερον τόν στόλον το)ν είς τήν με
γάλην Ελληνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. Χωρίς τόν στόλον τοΰτον τό Εγχεί
ρημα τής Έπαναστάσεως δέν θά ήτο κατορθωτόν».
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΕΚΑΤΟΤ ΕΚΤΟΪ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΔΕΪΤΕΡΟΪ ΜΕΡΟΪΣ

1. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, σελ. 44.
2. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, Συνοπτική Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως 1821,,

σελ. 26.
3. ’Ίδε Ε. Πρωτοψάλτη, αυτόθι, σελ. 36.
4. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, ταμ. Α, σελ. 209— 210.
5. νΙδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 204.
6. ^Ιδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 494.
6α. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 510.
7. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Α, σελ. 570— 571.
8. ’Ίδε Δ. Κοκκίνου, τόμ. Δ, σελ. 467.
9. "Ιδε Κ. Π·απαρρηγοπούλου, τόμ. ΣΤα, σελ. 78.

10. ’Ίδε Κ. ΙΙαπαρρηγοπούλου, Επιτομή τής Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους,
Άθήναι 1969 (άνατΰπωσις) σελ. 387, 444.

11. ’Ίδε Σ . Τρικούπη, τόμ. Α, σελ. 110.
12. ’Ίδε Σ . Τρικούπη, τόμ. Α, σε?.. 113.
13. ’Ίδε Γ. Φιλαρέτου, Ή  'Ελληνική ναυτιλία κατά τάς παραμονάς τής έπαναστά

σεως, σελ. στ'.
14. ’Ίδε Δ. Σπανοΰ, σελ. 63.
15. ’Ίδε Θ. Κολοκοτρώνη, σελ. 71.
16. ’Ίδε Αντωνίου Μιαούλη, Συνοπτική Ιστορία, κλπ., σε?.. 89.
17. ’Ίδε Σ . Μελά, σελ. 7.
18. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, σελ. 373— 374.
19. ’Ίδε Κ. Άλεξανδρή, Αί ναυτικοί έπιχειρήσεις κλπ., σελ. 156— 158.
20. ’Ίδε Πρό?.ογον, Κ. Άλεξανδρή, σελ. 3— 4.
21. ’Ίδε J. DE LA GRAVIERE, σελ. 16.
22. ’Ίδε J. DE LA GRAVIERE, σελ. 854.
23. ’Ίδε Γ. Γεωργακοπούλου, σε?.. 58, ενθα ούτος άναφέρεται είς τον J. DE LA 

GRAVIERE.
24. ’Ίδε Γ. Γεωργακοπούλου, σελ. 68.
25. ’Ίδε Π . Καρολίδου, σελ. 43— 44.
26. ’Ίδε Τ. Κωνσταντινίδου, σελ. 384— 386.
27. ’Ίδε Κ. Νικοδήμου, 'Τπόμνημα, σελ. 11.
28. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 274.
29. ’Ίδε Κ. Μένδελσων, τόμ. Α, σελ. 282.
30. ’Ίδε Γ. Κριεζή, σε?., στ'.
31. ’Ίδε Α. Λιγνοΰ, Πρό?.ογον.
32. ’Ίδε Γ. Γερβίνου, τόμ. Α, σε?.. 205.
33. ’Ίδε Α. Όρ?.άνδου, τόμ. Α, σελ. 177, σημ. α.
34. Σ .τ .Σ . Δυστυχώς, άναζητήσαντες τήν περί τής έλ?.ηνικής έπαναστάσεως Ιστορίαν
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τούτου είς τάς βιβλι-οΰήκας, δέν κατέστη δυνατόν νά τήν άνεύρωμεν.
35. ’Ίδε Ν. Κοτζια, σελ. 6.
36. Ί δ ε  ’ Ανθολογία Ναυτικών κειμένων, σελ. 254.
37. ’Ί δ ε  «'Απομνημονεύματα αγωνιστών τοϋ 21», τόμ. Ε, σελ. 28.
38. ’Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγω άναφορας, δι’ ής έζητεΐτο παρά τής Βου- 

λής ή ρυθμισις τών οφειλών τοϋ Δημοσίου πρός τάς νήσους, είς Ά ρχεΐον  "Τ 
δρας, τόμ. ΙΣ Τ , σελ. 233!— 237.

3!). Ί δ ε  τήν άπό 18.10.1854 άναφοράν ταύτην, είς Ά ρχεΐον  "Τ δρας, τόμ. ΙΣ Τ , 
σελ. 239— 243.

40. ’Ίδε τήν ύπ’ αύτοΰ ύποβληθεϊσ-αν ’Έκθεσιν ύπό τόν τίτλον: Ή  άξιοποίησις τοϋ 
ευρωπαϊκού χώρου καί τό πρόβλημα τών ύπαναπτύκτων περιοχών είς ΈπιΌεο')- 
ρησι Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, έτους 1964, τεΰχ. Γ, σελ. 147— 169 καί δή
167— 168.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Έ κ τής άνωτέρω διερευνήσεως τοΰ θέματος, καί δή: α) τά προ τής ένάρ- 
ςεο^ς τής έπαναστάσεως, β) τά τής ένάρξεως τής 'έπαναστάσεως, γ) τά κατά τήν 
έπανάστασιν, δ) τά τής δράσεως τοΰ στόλου, ε) τών γενομένων πρός τάς νή
σους έκκλήσεων προς βοήθειαν, στ) τών παρατεθέντων ιστορικών εγγράφων περί 
τής σημασίας καί τής σπουδαιότητος τής συμβολής τών νήσων καί τοΰ στό
λου το)ν, καί τέλος τών άπόψειον τών συγγραφέων, καθίσταται πλέον ή δήλον 
καί βέβαιον, δτι τώ δντι ή συμβολή τούτων είς τόν αγώνα υπήρξε μεγίστη καί 
καθοριστική.

Έ κ τής άνωτέρω Ανασκοπήσεως, έκτυλίσσεται ήμέρα τή ήμέρα, καθ’ ολην 
τήν διάρκειαν τοΰ άδυσωπήτου άγώνος, ή άκατάβλητος, ή διαρκής καί ή σφύ- 
ζουσα πολεμική δραστηριότης τών τριών νήσων. Προύχοντες, ναυμάχοι, πλοία, 
χρήμα, λαός καί ψυχή τών νήσων, άπετέλεσαν τό γιγάντιον φράγμα άναχαιτί- 
σεως τής δθωμανικής αυτοκρατορίας. Ή  δράσις, αί έπιστολαί, τά κείμενα καί 
ή ιστορία, όμιλοΰν άφ’ εαυτών, μή έπιτρέποντα ουδεμίαν Αμφιβολίαν περί τοΰ 
βάθους καί τοΰ πλάτους τής ύπό τών τριών νήσων παρασχεθείσης βοήθειας διά 
τήν σωτηρίαν τοΰ Έλληνισμοΰ καί τής Ελλάδος. Πολύ φοβούμεθα δτι έάν έκτα- 
■θώμεν περισσότερον επί τοΰ σημείου τούτου δέν θά άποφύγωμεν τήν ταυτολο
γίαν.

'Έν μόνον θέλομεν νά εί'πωμεν: Είς τήν μακραίωνα ιστορίαν τής Ελλάδος 
χαί τοΰ Έλληνισμοΰ, ουδέποτε τόσον πολλοί, όφείλουν τόσα πολλά, είς τόσους 
όλίγους!1.

'Η Αλήθεια αυτη άνεγνωρίσθη καί ύπεγραμμίσθη πολλάκις καί έντός τοΰ 
'Ελληνικοϋ Κοινοβουλίου, οσάκις έγένετο λόγος περί τών άπαιτήσεων τών τριών 
νήσο^ν ή τής ναυτιλίας μας γενικώτερον.

Οΰτως, έν ετει 1896, δ έκ τών μελών τής τριμελούς κοινοβουλευτικής έπι- 
τροπής τών Ναυτικών Κ. ΙΓαπαμιχαλόπουλος, Απευθυνόμενος δι’ έκθέσεώς του 
πρός τήν Βουλήν, έν Αναφορά πρός τήν έμπορικήν ναυτιλίαν τής χώρας μας, 
κατέληγε γράφων: « . . . ’Έχομεν μεγίστην ύποχρέωσιν καί ευγνωμοσύνην πρός 
τήν ναυτιλίαν, διότι αυτη συνετέλεσεν είς τό πλεϊστον τής Αναγεννήσεως τής 
Πατρίδος έν τψ έθνικώ άγώνι οΰ 1821»2.

1. Σ .τ .Σ . Μεταχειριζόμεθα εδώ  κατ’ αναλογίαν, τήν περίφημη φρασι τοΰ Π ρω θ ΐ1- 
πουργοϋ τής Μ. Βρεταννίας Ο. Τσώρτσιλ , σχετικά μέ τήν συμβολήν τής αγ 
γλικής αεροπορίας στον Β ' Π αγκόσμιο Πόλεμο.

2. Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής έν λόγφ Έ κθέσεώς, είς Π αράρτη μα  Έ φ ημερίδος 
τής Βουλής, (Β ' Σύνοδος 1896), έ'τους 1896, σελ. 479.





ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TINA ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΟΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠ5 ΑΥΤΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΡΑ, 
ΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΙΣ ΤΑΥΤΗΝ ΕΠΕΛΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 

Εισαγωγικά τινά περι της γεωργίας έν Έλλάδι 
κατά τούς χρόνους της δουλείας

1. Έν άρχή δέον νά λεχθή δτι ή συνεταιρική όργάνωσις και άνάπτυξις δέν 
είναι τι τδ δποΐον δύναται νά έρευνηθή μεμονωμένως καί αυτοτελές, διότι αυ
τη συναρτάται έν πολλοΐς καί καθορίζεται άπο τδ υφιστάμενον έκάστοτε μορ
φωτικόν επίπεδον τοΰ γεωργικοΰ πληθυσμοΰ, τδ έπίπεδον άναπτύξεως τών τε
χνολογικών μέσων, τά ύπδ τοΰ Κράτους λαμβανόμενα μέτρα διά τήν άνάπτυξιν 
τής συνεταιριστικής κινήσεως, καί γενικώς άπο τδ έν γένει έπικρατοΰν έπίπε
δον άναπτύξεως δλοκλήρου τής έθνικής οικονομίας.

Συνεπώς, ύπδ τήν έννοιαν ταύτην, κα! έν πάση δυνατή συντομία, δέον νά 
ειπωμεν δλίγα τινά περί τής θέσεως τής γεωργίας γενικώς έν τψ ύποδούλψ Έ -  
θνει, πριν ή είσέλθομεν είς τήν έρευναν τοΰ θέματός μας, κατά τούς μεταπελευ- 
θερωτικούς χρόνους.

2. Ή  γενική παρατήρησις ήτις θά ήδύνατο νά γίνη έν προκειμένψ είναι 
το γεγονός δτι καθ’ δλην τήν μακραίωνα διάρκειαν τής δουλείας τοΰ Γένους, 
δέν ύπήρξεν έκ μέρους τών λογίων καί τών διδασκάλων τούτου ένδιαφέρον διά 
τήν γειοργίαν καί τούς λοιπούς παραγωγικούς κλάδους. Βεβαίως τό «Κρυφό 
Σχολεΐον» ύπήρξεν, έδίδαξε καί διεφώτεσε, πλήν δμως δέν έθεώρησε σκόπιμον 
νά στ ραφή πρός τήν γνώσιν τής έλληνικής γής. Καί ένψ ε!ς τό Σχολεΐον τοΰτο 
έσφυρηλατήθη ή χριστιανική πίστις καί οί πόθοι τοΰ ύποδούλου ’Έθνους δι’ έ
λευθερίαν, ή όποία ύπήρξεν δ κύριος στόχος καί τό δνειρον τών Διδασκάλων τοΰ 
Γένους καί έκ τοΰ δποίου τό ύψιπετές έλληνικόν πνεΰμα έδημιούργησε Στοάς, 
"Ακαδημίας, Μουσεία, Λύκεια, Γυμνάσια, Φιλολογικάς Εταιρείας καί πλεΐστα
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οσ α Πνευματικά Κέντρα, έν τούτοις, τοΰτο άπέσχε τελείως τής γεωργικής παι
δείας τοΰ έλληνικοΰ Λαοΰ, άγνοήσαν1 οΰτω τδ γεωργικόν παρελθόν τής Χώρας,, 
γεγονός τό όποιον συνετέλεσεν ε!ς τήν νέκρωσιν2 τής γεωργικής συνειδήσεως 
τοΰ ’Έθνους.

'Ως σκιρτήματα προσεγγίσεως πρός τήν γεωργικήν κα! βιομηχανικήν έκ- 
παίδευσιν τών κατοίκων τοΰ ύποδούλου ’Έθνους θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν 
τήν ύπό τών Ζαγοριανών πρόθεσιν νά Ιδρύσουν εις τήν Μονήν Ρογκοβοΰ Κεν
τρικήν Επιστημονικήν Σχολήν, εις τήν δποίαν, πλήν τών άλλων διδαχθησομέ- 
νων, προετίθεντο «νά ίδ’ρύσωσι βιομηχανικά καταστήματα καί πλεΐστα άλλα έπω- 
φελή έργα νά πράξο^σι»3, ώς και τήν αποστολήν νέων εις τήν Εύρώπην, δαπά- 
ναις τοΰ Χριστοφόρου Σακελλαρίου, άπό τοΰ έτους 1800, "να ούτοι σπουδάσουν 
κοινωφελέστερα μαθήματα καί βιομηχανικά έργα4.

Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι ή διάδοσις τών γνώσεων έν τώ ύποδούλω έθνει 
ήμποδίζετο, συν τοΐς άλλοις, καί έκ τής έλλείψεως βιβλίων, γεγονός τό όποιον 
συνετέλεσε καί είς τήν έπιβράδυνσιν τής άναγεννήσεως τής Ελλάδος5.

3. Έμφανεστέρα πως στροφή πρός τήν σπουδήν τής γεωργίας καί έπιδεί- 
ξεως ένδιαφέροντος πρός αυτήν άρχεται άπό τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος, οπότε 
έκδίδεται ύπό τοΰ Κ. Κούμα καί Δ. Φιλιππίδου6 ή «Νεωτεριστική Γεωγραφία»..

Έν ετει 1820 δ πρώτος έξ αύτών έκήρυττεν δτι: « . . .πάσα λοιπόν πόλις, 
παν πολίχνιον, πάσα μικρά κώμη καί άγρος πρέπει νά έχουν άνάλογα τών άναγ- 
κών τους έκπαιδ'ευτήρια. . . Είς τά κοινά Σχολεία πρέπει νά διδάσκωνται οί μα- 
θηταί τήν Γεο*πονίαν, ήγουν πώς νά γνωρίζουν τήν ποιότητα τής γής, πώς νά 
τήν βελτιώνουν, νά τήν οργώνουν, νά τήν σπείρουν. . .» 7, δ δέ δεύτερος, έν ετει 
1817, εγραφεν δτι «ή Γεωργία καί ή ’ Ιατρική φίλοι ομογενείς είναι οί δύο προ)- 
τεύουσες Επιστήμες. . . ’Απορείτε δπου δέν βλέπετε αύτών σχολεία;. . . "Ενας 
μάλιστα δπου έχει άγρούς έπρεπεν έξ άνάγκης νά είναι στολισμένος μέ τά φώ
τα τής Γεωργίας καί τής ’ Ιατρικής8.

Επίσης, έν έτει 1821, 6 ’Αδαμάντιος Κοραής συνίστα τήν λήψιν μέτρων 
πρός άνάπτυξιν τής γεωργίας της χώρας, γράφων: «άπό τήν φροντίδα λοιπόν 
της γεωργίας πρέπει ν’ άρχίσωμεν. . ·»9.

Πάντα ταΰτα δμως προϋπέθετον τήν δυνατότητα γραφής καί άναγνώσεως 
έκ μ.έρους τών ύποδούλων Ελλήνων, ήν δμως οδτοι έστεροΰντο κατά συντριπτι
κήν πλειοψηφίαν. Οΰτω, διά τήν πρδ τοΰ 1821 περίοδον άναφέρεται δτι, έκ μέν 
τών άνορών μόλις τό 5 -6 %  έγνο)ριζον γραφήν καί άνάγνωσιν, ένψ τό ποσο
στόν τών γυναικών ήτο πλέον χαμηλότερον, άνερχόμενον είς 1%. Χαρακτηρι
στικούς δέ άναφέρεται10 δτι είς τήν άνεπτυγμένην πως Ζαγοράν, επί τών τριών· 
χιλιάδων γυναικών, μόνον μία γυνή ήδύνατο νά άναγιγνώσκη καί νά γράφη, 
προ τής έπαναστάσεως τοΰ 1821.

Είναι φυσικόν δτι ύπό τό καθεστώς τοιαύτης άπαιδ’ευσίας δέν ήτο δυνατόν 
νά γίνη λόγος περί διαδόσεως τών έξελισσομένων έπιστημονικών γνώσεων είς



τήν γεωργίαν, γεγονός τό δποΐον διετήρει ταύτην έπί λίαν χαμηλών έπιπέδων 
άναπτύξεως. Πέραν τούτου ή στυγνή τουρκική δουλεία παρημπόδιζε τό υπόδου
λον έθνος νά ελθη είς επαφήν μετά τών ευρωπαϊκών κρατών καί νά άντληση 
τάς έκεΐθεν σημειουμένας έπιστημονικάς προόδους. Χαρακτηριστικώς δ Καθη
γητής Ξ. Ζολώτας γράφει: «Ή  Ελλάς καθ’ δλον τό διάστημα τής τουρκοκρα
τίας εύρίσκέτο ούσιαστικώς είς πνευματικήν και οικονομικήν άπομόνωσιν άπο 
τοΰ πολιτισμένου κόσμου, δέν ήδύνατο δέ ώς έκ τούτου νά παρακολούθηση τάς 
οίκονομικάς προόδους τάς δποίας έπετέλουν έν τώ μεταξύ τά λοιπά κράτη»11.

Ά λ λ ’ δ Έλλην άγρότης ειχε νά άντιμετωπίση καί τό πρόβλημα τής γης, 
ήτις δέν άνήκεν είς αυτόν, άλλά είς τόν κατακτητήν, γεγονός τό δποΐον συνετέ- 
λεσεν είς τήν κατάπτωσιν12 ολοκλήρου τής έλληνικής γεωργίας, ή δποία λίαν 
προσφυώς έχαρακτηρίσθη πολύ βραο'ύτερον ώς «ναρκωμένος γίγας»13.

Ό  πρώτος γεωπόνος τής Ελλάδος Γρηγόριος Παλαιολόγος άναφερόμενος 
είς τήν ζοφώδη περίοδον τής μακραιώνου δουλείας γράφει: «Ή  Ελλάς στενά- 
ζουσα πρό τοσούτων αιώνων είς τάς σιδηράς άλύσσους τάς δποίας τέλος έσύντρι- 
ψε, κατεοικάσθη νά βλέπη τάς τέχνας καί έπιστήμας νά άφίνουν τό έδαφος εις 
τό δποΐον ποτέ ήκμασαν. . . Αβέβαιος διά τήν ύπαρξίν του, αβέβαιος διά τήν 
μικράν ιδιοκτησίαν τήν οποίαν τό αυθαίρετον τόν άφησεν, μέ ποίαν καρδίαν ήμ- 
ποροΰσεν δ "Ελλην νά φυτεύση, νά έγκεντρίση, ή νά είσάξη νέα φυτά είς τήν 
Πατρίδα του;»14.

Ή  τυραννία λοιπόν τών Τούρκων δέν έπέτρεψε στοιχειωδώς τήν άνάπτυ- 
ξιν τής έλληνικής γεωργίας, ή δποία εύρίσκετο ύπό τό καθεστώς τοσαύτης κα- 
τα&υναστεύσεως, ώστε δ Α. Κοραής εγραφεν: «'Π γή τής Ελλάδος είναι κα! 
καρποφόρος και πάμφορος. . . άλλ’ ή άγριότης τοΰ τυράννου τήν ήγρίωσεν. . . 
δ τύραννος ήθελε κάμειν και τόν ούρανόν αυτόν σιδηροΰν, άν ήδύνατο νά έμπο- 
δίση κα! τήν θείαν πρόνοιαν νά μήν βρέχη πλέον είς τήν γήν, ώς εμπόδισε τούς 
άνθρώπους νά τήν γεωργώσι, . »15

Ούτως Ιχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι, τόσον ή γεωρ
γία, δσον κα! ή καθ’ δλου κοινωνικοοικονομική έξέλιξις τής Ελλάδος, δέν ήτο 
δυνατόν παρά νά ύποστοΰν τούς δυσμενεστάτους άντικτύπους τής δουλείας, ή δ
ποία πρός άποτίναξίν της έστοίχισεν είς ήν Ελλάδα πέραν τοΰ αίματος και παν 
δ,τι διέθετεν ή Ελλάς είς πραγματικόν16 κεφάλαιον.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
ΤΟΤ ΤΡΙΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. Ί δ ε  Δ. Ζωγράφου, τόμ. Α, σελ. 14.
2. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, τόμ. Α, σελ. 16.
3. ’Ίδε «Αττικόν Ημερολόγιου» Άσωπίου, έτους 1886, σελ. 336— 339.
4. ’Ίδε Περιοδικόν «’Αθήνας, έτους 1838 (Ζ ), Άριθ. φ. 535, σελ. 2209.
5. ’Ίδε Προλεγόμενα Α. Κοραή, είς «Στοχασμοί Αυτοσχέδιοι», σελ. 61.
6. Σ .τ .Σ . Πρόκειται διά τόν Ιερομόναχον Δανιήλ, δστις υπήρξε λόγιος έκ τοΰ 

χωρίου Μηλέα τής Μαγνησίας.
7. ’Ίδε Φ. Μιχαλοπούλου, σελ. 93.
8. Ί δ ε  Φ. Μιχαλοπούλου, σελ. 92.
9. ’Ίδε προλεγόμενα Ά δ . Κοραή, εις «Σωζόμενα Πολιτικά» τοΰ Άριστοτέλους, 

σελ. ριγ'.
10. ’Ίδε σχετικώς, λόγον Καθηγητοΰ Φ. Ίωάννου, είς περιοδικόν «Ο Λ ΤΜ Π ΙΑ », 

έτους 1870, σελ. 166.
11. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, σελ. 19.
12. Ί δ ε  Δελτίον Έίπιτροπής Έμψυχώσεως τής Βιομηχανίας, έτους 1879, τόμ. Β, 

τεΰχ. Η, σελ. 429.
13. ’Ί δ ε  Δ. Ζωγράφου , Ισ τ ο ρ ία  τής 'Ελληνικής Γεω ργίας, τόμ. Α, σε?*.. 327.
14. ’Ίδε Γ. Παλαιολόγου, τόμ. Α, σελ. ι' τοΰ Προλόγου.
15. ’Ίδε Προλεγόμενα Κοραή, είς «Σωξόμενα Πολιτικά» τοΰ Άριστοτέλους, 

σελ. ριγ'.
16'. ’Ίδε Ξ. Ζολιότα, Ή  Ελλάς είς τό στάδιον τής έκβιομηχανίσεως, σελ. 95.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΤΤΕΡΟΝ

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1. Ιίρίν ή προβώμεν εις τήν σκιαγράφησιγ τών ύπδ τοΰ Κυβερνήτου Ίωάν- 
νου Καποδιστρίου ληφθέντων μέτρων υπέρ τής Έλληνικής γεωργίας, δέον προ
ηγουμένως νά άναφερθώμεν είς τήν στάσιν τούτου έναντι τής Έλληνικής Έ πα
ναστάσεως και τής Ελλάδος, Γνα οΰτω σχηματισθη μία πληρεστέρα είκών περί 
τής προσωπικότητος1 τοΰ Κυβερνήτου, δστις έμελλε νά θέση τήν σφραγίδα2 του 
έπί τής δλης κοινιονικοοικονομικής έξελίξεως τοΰ άρτισυστάτου Έλληνικοϋ Κρά
τους.

Νομίζομεν δτι ή έπί τροχάδην ερευνά περί τής πολιτικής προσωπικότητος 
τοΰ Καποδιστρίου, θά μας παράσχη τήν δυνατότητα νά έκτιμήσωμεν πληρέστε- 
ρον τά ύπ’ αύτοΰ πραχθέντα υπέρ τής γεωργίας μας. Τοΰτο άλλωστε κρίνομεν 
σκδπιμον, δεδομένου δτι, κατά μίαν άποψιν, «ή πολιτική είναι ίσχπροτέρα τής 
οικονομίας»3 καί διότι τά οικονομικά φαινόμενα καθίστανται κατανοητά «σάν 
εξελισσόμενη έκδήλωση τής άνθρώπινης σκέψης, εντεταγμένης άρρηκτα στο 
συνολικό πλαίσιο τών έκάστοτε ιδεών καί στοιχείων πολιτικής έμπνευσης»4.

2. Ένταΰθα δέον νά λεχθή δτι δ Καποοίστριας, άπό τάς πρώτας ημέρας 
τής έπαναστάσεως, ώνειρεύετο τήν πραγματικήν ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος καί 
τήν ενότητα μεταξύ δλων τών Ελλήνων. Οΰτως είς απαντητικήν έπιστολήν του 
πρός τόν Κόμητα Διονύσιον Ρώμαν, έγραφε: «. . .Ζητείτε κόμη μου οδηγίας 
άπό έμέ. Ά π ο ποιον; άπό έμέ ώς ιδιώτην, ή άπό έμέ ώς δημόσιον άνθρωπον; 
Δέν πρέπει νά συγχέωνται αί δύο αύται ιδιότητες. Είναι δλίγον έκεΐνο τό δποΐ
ον δύναμαι ώς δημόσιος άνθρωπος’ περί τούτου έχετε ήδη άπόδειξιν. Δέν δύ
ναμαι νά πράξο) περισσότερον. Έάν μοί ήτο δυνατόν θά τό έπραττον, χωρίς νά 
παραστή ανάγκη ωθήσεων καί προτροπών ούδαμόθεν. Τό αυτό λέγω καί περί 
τοΰ μέλλοντος. Όσάκις δυνηθώ νά ωφελήσω τήν κοινήν ΙΙατρίδα, θά τό πράξω 
μέ δλην μου τήν ψυχήν. "Η ύπόθεσις τής ΙΙατρίδος είναι καί θά είναι πάντοτε 
ύπόθεσις ίδική μου. Ή  ίερωτέρα καθώς καί προσφιλεστέρα πάσης άλλης. Ώ ς 
ιδιώτης δέν δύναμαι νά έχω είμή μίαν μόνην γνώμην, αυτήν έκείνην, ήν υμείς 
έχετε. Σκεφθήτε έξ άλλου, δτι ή άναγέννησις καί ή αληθής Ανεξαρτησία ένός 
λαοϋ δέν δύναται νά είναι, είμή τ ό μ ό ν ο ν  κ α ί  ί δ ι ο ν  έ ρ γ ο ν  
τ ο υ. 'II εξωτερική βοήθεια δύναται νά τήν στερεώση, ουδέποτε νά τήν δημι- 
ουργήση. . . Έ γώ  δέν είμαι μεμυημένος5. ούτε δύναμαι νά είμαι. ’Ά ν  λοιπόν 
αί γνώσεις τάς δποίας κατέχετε, σάς επιτρέπουν νά θεωρήτε ώς δυνατήν τήν
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εκβασιν, άν πιστεύητε δτι δύνασθε νά συντελέσητε είς τοΰτο, μή άρνηθήτε τήν 
συνδρομήν σ α ς . . . » 6. Ό  Καποδίστριας διακατείχετο ύπό ύψηλοΰ φρονήματος 
προσωπικής ευθύνης. Επανερχόμενος διά νεωτέρας έπιστολής του πρός τόν Δ. 
Ρώμαν, εγραφεν: «. . .εγώ δέ εκτελώ και θά εκτελώ τό χρέος μου. . . Περί 
τούτου έστέ βέβαιος. . . είναι κακόν καί ήκιστα έντιμον τό διευθύνειν μακρόθεν 
καί άνευ προσωπικού κινδύνου, έπιχείρησιν, μέλλουσαν νά άποφασίση περί τής 
κεφαλής καί της ύπάρξεως τών ήμετέρων ομοεθνών. . .»7.

Πρόκειται ομολογουμένως περί έπιστολής άποπνεούσης αίσθημα ευθύνης 
καί πολιτικής άρετής. Ό  Καποδίστριας δέν θε^ορεΐ έντιμον νά άποφασίζη έν ά- 
σφαλεία περί πράξεων αί όποΐαι θά θέσουν έν κινδ’ύνω τούς έν Έλλάδι άγωνι- 
ζομένους 'Έλληνας!

3. Ό  Καποδίστριας, συνεπεία τής υψηλής θέσεως ήν κατεΐχεν είς τήν Κυ- 
βέρνησιν τοΰ Τσάρου της Ρωσσίας, δέν έθεώρησε σκόπιμον νά άναλάβη οίονδή- 
ποτε ρόλον εντός τών κόλπο>ν τής Φιλικής Εταιρείας, δεδομένου δτι ό Καγγελ- 
λάριος τής Αυστρίας Μέττερνιχ έπραττε τό παν νά άπομακρύνη τοΰτον έκ τής 
Ρωσσικής Κυβερνήσεως, πράγμα δπερ θά ήτο λίαν καταστρεπτικόν διά τήν ύ- 
πόθεσιν τής έπαναστάσεως. Χαρακτηριστικώς έν προκειμένω ο I. Φιλήμων γρά
φει: «άνυπολόγιστος ήθελεν είσθαι ή έθνική ζημία. . . παραδεχόμεθα μάλιστα, 
δτι έν περιπτώσει τοιαύτη ·—  υπονοεί τήν άπομάκρυνσιν τοΰ Καποδιστρίου έκ 
της Ροίσσικής Κυβερνήσεως —  ούτε Φιλική Εταιρεία ηύδοκίμει ευκόλως, ούτ’ 
ίσως καί δ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης έξήρχετο ετοίμως»8.

Ό  Καποδίστριας ναι μέν δέν μετέσχε τής Φιλικής, πλήν δμως συνεβού- 
λευσε τόν ’Αλέξανδρον 'Γψηλάντην «ινα έπιχειρήση τήν έπανάστασιν, καί ού- 
δένα δισταγμόν δείξη περί της έπιτυχίας»9, ώς αυτός ούτος ό Τψηλάντης έγρα
φε10, είς συνομιλίαν του δέ μετά τοΰ Ε. Ξάνθου, μεταβάντος πρός αυτόν ίνα τοΰ 
έκθέση τούς λόγους οί όποιοι έπέβαλλον τήν άνάληψιν ύπ’ αύτοΰ τής ’Αρχής, ό 
Καποδίστριας άρνηθείς είπεν αυτφ: «έάν εγώ δέν ήμπορώ τώρα. . . οί διευθύ- 
νοντες τήν Εταιρίαν δύνανται, άν γνωρίζωσι, νά μεταχειρισθώσι άλλα μέσα, 
καί εύχομαι νά τοΐς βοηθήση ό Θεός διά τήν έπιτυχίαν τοΰ σκοπού των»11.

Έντός της ρωσσικής Κυβερνήσεως λοιπόν ό Καποδίστριας έμερίμνα μετά 
ζήλου υπέρ τών συμφερόντων τής Ελλάδος καί μάλιστα ευρισκόμενος πλησίον 
τοΰ Τσάρου «ύπερησπίζετο παρ’ αύτώ τά δικαιώματα τών Ελλήνων. . . καί τ·ά 
ύπερησπίζετο μετ’ είλικρινεστάτου ζήλου. Αυτός δ αύτοκράτωρ πολλάκις τόν 
έπετίμα, δτι ύπέρ τών συμπολιτών του άείποτε εργάζεται καί ούχί υπέρ αύ
τοΰ. . .» 12 καί μάλιστα ή ύπέρ της Ελλάδος άοκνος έργασία τοΰ Καποδιστρίου 
είς τά εύρωπαϊκά Συνέδρια, έλάμβανε χώραν ύπό τό καθεστώς στενής παρακο- 
λουθήσεως13 τών άνθρο')πων τοΰ Μέττερνιχ.

Ή  ψυχή καί δ νοΰς τοΰ μεγάλου δραματιστοΰ14 πολιτικού εύρίσκονται είς 
τήν Ελλάδα. ’Ή&η εύρισκόμενος είς τήν Ζυρίχην, έν ετει 1814, καί έπ’ εύκαι- 
ρία τής ληφθείσης άποφάσεως πρός άπελευθέρωσιν τών Ίονίων νήσο)ν, εγραφε:
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«Λυπούμαι νά βλέπω ότι εύρίσκομαι εδώ σωματικώς, οταν ή καροία μου καί τό 
πνεύμα μου είναι συνεχώς στήν αγκαλιά της Πατρίδος. . . Δώστε μου τήν δυ
νατότητα νά υπηρετήσω τήν Ελλάδα, δέν θέλω νά γηράσω ε!ς τήν Ρωσίαν ή 
μακρυά σας. . .» 15. Τό ονειρον τοΰ Καποδιστρίου ήτο νά άποθάνη είς τά ελληνι
κά χώματα. Οΰτως, ευρισκόμενος είς Ζυρίχην, έγραφε, «μίαν φοράν είπον είς 
τήν Α.Μ. —  υπονοεί τον Τσάρον ’Αλέξανδρον τής Ρωσίας —  ότι δέν θά άν- 
τήλασσον τόν τάφον μου πού έχω είς τήν Κέρκυραν μέ οίανδήποτε άποκατά- 
στασιν έν τψ κόσμω. . .» 16.

4. ToOtov λοιπόν τόν εραστήν τής πατρώας γης έξέλεξεν ώς Κυβερνήτην 
τής Ελλάδος ή Γ ' έν Τροιζήνι ’Εθνική τών Ελλήνων Συνέλευσις, είς τό άπό
3 ’Απριλίου 1827 Ψήφισμά της, τό οποίον μεταξύ άλλων διελάμβανε: «Θεω
ρούσα ή εθνοσυνέλευσις ότι ή υψηλή έπιστήμη τοΰ κυβερνάν τήν πολιτείαν καί 
φέρειν πρός ευδαιμονίαν τό 'Έθνος, ότι ή έξωτερική καί έσωτερική πολιτική 
απαιτεί πολλήν πείραν καί πολλά φώτα . . . θεωρούσα δτι απαιτείται έπί κεφα
λής τής έλληνικής πολιτείας δ κατά πράξιν καί θεωρίαν πολιτικός "Ελλην δ'ιά 
νά τήν κυβέρνηση κατά τόν σκοπόν τής πολιτικής κοινωνίας ψηφίζει: δ κόμης 
’ Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά τής συνελεύσεως ταύτης τοΰ Ελληνι
κού ’Έθνους κυβερνήτης τής Ελλάδος. . .» 17.

Ή  Ελλάς έστήριξεν όλας της τάς ελπίδας είς τόν μεγαλοφυή18 διπλωμά- 
την καί πολιτικόν. «Ή  προσδοκωμένη παρουσία τοΰ Κυβερνήτου Ίωάννου Α. 
Καποδιστρίου ένομίζετο ή μόνη άνάστασις καί σωτηρία τής Ελλάδος»19. Τούτο 
άνεγνωρίζετο καί εις τήν διακήρυξιν τής Άντικυβερνητικής ’Επιτροπής20, έχ- 
δοθείσης όλίγας ήμέρας μετά τήν άφιξιν τού Κυβερνήτου είς Ναύπλιον καί είς 
ήν μεταξύ άλλων έγράφοντο: «. . .δ κόμης ’ Ιωάννης Καποδίστριας. . . έφθασεν 
ευτυχώς είς τήν Πατρίδα μας. Σπεύδομεν λοιπόν ν' άναγγείλωμεν τοΰτο πρός 
τό Πανελλήνιον, καί νά συγχαρώμεν τό Έθνος, διότι απολαμβάνει είς τούς κόλ
πους του άνδρα τοΰ όποίου τά φώτα, δ πατριωτισμός καί ή είς τά πράγματα εμ
πειρία υπόσχονται βεβαίως, ότι ο’έν θέλομεν ψευσθή είς τάς έλπίδας μας. Χα- 
ρήτε λοιπόν, "Ελληνες, χαρήτε. . .»21.

5. Τήν 6ην Ίανουαρίου 1828 δ Κυβερνήτης άφικνεΐται είς Ναύπλιον. ’Ε
νώπιον τής εν Αίγίνη συνεοριαζούσης Βουλής τών Ελλήνων δίδει τόν όρκον22, 
όστις μεταξύ άλλων έλεγεν ότι: «μόνον σκοπόν έχων νά προάξω τήν πρόοδον 
τής έθνικής καί πολιτικής Αναγεννήσεως τής Ελλάδος»23.

Ή  άφιξις όμως τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρίου εύρίσκει τήν Ελλάδα σπα- 
ρασσομένην ύπό αναρχίαν καί πλήρους καταλύσεως τής διοικητικής μηχανής, 
ένώ τό πλεϊστον τμήμα τής χώρας εύρίσκεται ύπό τήν κυριαρχίαν τού Τούρκου 
κατακτητού. Έν προκειμένψ δ Π. Καρολίδης γράφει: «Καθ’ ον χρόνον δ Κυ
βερνήτης έπάτησε τό έδαφος τής Ελλάδος δ τόπος ήν ύλικώς δλοσχερώς κατε
στραμμένος, ή δέ έπανάστασις έφαίνετο πανταχοΰ ψυχορραγούσα. ΤΙασα ή εκτός 
Πελοποννήσου χερσαία Ελλάς καί τής Άκροπόλεως ’Αθηνών μή εξαιρούμενης,
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είχε περιέλθει ήδη δλοσχερώς είς χεΐρας τών πολεμίων, καί τής Πελοποννήσου 
οέ το πλεΐστον είχεν όποκύψει ήδ’η είς τήν αυτήν τύχην. Ή  έπανάστασις εζη 
Ιτι μόνον έν τοΐς φρουρίοις τοΰ Ναυπλίου καί έν τοΐς έγγύς ύψουμένοις βράχοις 
τής άηττήτου ετι μενούσης "ίδρας καί εν τισιν Ιτι άπροσίτοις όρειναΐς δυσχω- 
ρίαις τής Πελοποννήσου. . .»24.

Αί δυσχέρειαι λοιπόν τοΰ Κυβερνήτου πρός στοιχειώδη διακυβέρνησιν τής 
χο')ρας είναι μέγισται. «Άναλαβών τήν διακυβέρνησιν τής καθημαγμένης Ε λ 
λάδος, έπεδόθη μετά θείου ζήλου είς τήν δργάνωσιν κράτους συγχρόνου, άντα- 
ποκρινομένου στοιχειωδώς είς τάς περί κράτους άντιλήψεις τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου. Εύρεθείς πρό άληθοΰς χάους, ήντλησε δύναμιν άφ’ έαυτοΰ καί ένέπνευ- 
σε θάρρος είς τόν κατακουρασμένον λαόν. . . Έ κτοτε παραμερίσας25, 26 προσω- 
ρινώς τούς πολυτελείς διά τήν συντετριμμένην Ελλάδα τής έποχής έκείνης κοι
νοβουλευτικούς θεσμούς, κατέβαλεν υπεράνθρωπους προσπαθείας, διά νά δημι- 
ουργήση έκ τοΰ μηδενός χρηστήν διοίκησιν, παιδείαν, δικαιοσύνην, καί νά άνα- 
στηλώση τόν οικονομικόν βίον τοΰ νεοπαγοΰς κράτους»27.

Ό  Κυβερνήτης λοιπόν έν ονόματι τής τηρήσεως τής ευταξίας έν τή χώρα 
έν τή οποία «ένοπλα στίφη, έφορολόγουν καί έβασάνιζον χρηματολογοΰντες καί 
άτομα καί ολόκληρα, χωρία»28, ώδηγήθη είς τήν παραμέρισιν τών κοινοβουλευ
τικών θεσμών, πράγμα δπερ «κατά τόν νΰν ήμέτερον τρόπον τοΰ λογίζεσθαι καί 
κρίνειν περί τών πολιτειακών πραγμάτων. . . ήθελε κριθή εκνομον»29.

Ό  Κ. Παπαρρηγόπουλος, άναφερόμενος είς τόν τρόπον άσκήσεως τοΰ κυ
βερνητικού έργου ύπό τοΰ Καποδιστρίου, γράφει: « . . .Ή  άπλουστέρα έξήγησις 
της εσωτερικής ταύτης πολιτείας τοΰ Κυβερνήτου είναι ή έξής' ό άνήρ ήλθεν 
είς τήν Ελλάδα εχων συνείδησιν τής τε σπουδαιότητος καί τοΰ ήθικοΰ μεγα
λείου τοΰ έργου είς ο άπέβλεπε, τοΰ Ιργου δηλονότι τής έκ τής άναρχίας άπαλ- 
λαγής καί είς εύρυθμον πολιτικόν βίον εισόδου τοΰ λαοΰ, . . .Ό  πολύς λαός έδέ- 
ξατο αυτόν ώς σωτήρα πατέρα αυτόν άποκαλών (Μπαρμπαγιάν)' καί βλέπων 
θαύματα έν τή καταπολεμήσει τοΰ κακού καί έν τή προαγωγή τοΰ άγαθοΰ, θαύ
ματα τελεσθέντα είς είκοσιν ήμέραις, ώς λέγει 6 Ν. Δραγούμης. Έν τώ έλαχί- 
στω τούτφ χρονικώ διαστήματι ή άναρχία έξέλιπε πανταχοΰ, ή δ'ημοσία άσφά- 
λεια ήμπεδόθη. . . Ό  Καποδίστριας ήτο τη άληθεία ύπόδειγμα άνδρός μετά 
αύταπαρνήσεως έργαζομένου ύπέρ τών κοινών. Ή  μόνη κατοικία αύτοΰ άπό 
πρωίας30 μέχρι βαθείας νυκτός ήτο τό κυβερνητικόν γραφεΐον, ενθα εγραφεν ή 
ύπηγόρευεν διηνεκώς είς τούς γραμματείς αύτοΰ»31.

Καί ένψ ουτω πως είργάζετο νυχθη[ΐερόν δ Κυβερνήτης, είχε νά άντιμε- 
τωπίση, τόσον τήν Ισωτερικήν άντιπολίτευσιν καί τήν προώθησιν πλείστων όσων 
Ισωτερικών ζητημάτων, δσον καί τάς λαμβανούσας χώραν πολεμικάς έπιχειρή- 
σεις.

Χαρακτηριστικώς, b Δ. Κόκκινος γράφει: «. . .άδηλον είναι πόσας ώρας 
κατά τό ήμερονύκτιον είργάζετο δ καταπληκτικής δραστηριότητος αυτός άνθρω
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πος, διά νά επαρκή είς τόσας άσχολίας, καί έν μέσω τών περισπασμών πού τοϋ· 
έπροκαλοΰσαν οί αντιπολιτευόμενοι. . . Έν μέσψ δλων τούτων, έργασιών, ανη
συχιών, ένοχλήσεων, παρακολουθήσεως παντός ζητήματος καί συχνής μετακι- 
νήσεως μεταξύ Αίγίνης, Πόρου καί Ναυπλίου έφόρευεν ό Καποδίστριας έπί τών 
στρατιωτικών Επιχειρήσεων τής Στερεάς, ένεργών έκ τοϋ κέντρου ώς ο ακοίμη
τος νοϋς άρχηγοϋ Επιτελείου στρατοΰ»32.

Ό  Καποδίστριας κατέστη έμβλημα33 τάξεως καί ησυχίας, πλήν δμως «τόν 
κατηγόρησαν34 ώς δ'.αχειριζόμενον αύταρχικώς τήν έξουσίαν. Ά λ λ ’ δ άλλος 
τρόπος τής δαιχειρίσεως τοΰ έπαναστατικοϋ κόσμου ήτο ή ύπό μορφήν συντα
γματική όλιγαρχία άνδρών άπαρασκεύων S'ioc μίαν κυβέρνησιν. Ή  Εναντίον του 
μομφή ήτο δτι Ενδιεφέρετο διά τούς χωρικούς, δηλαδή τούς άγρότας τούς στε- 
ρουμένους ολίγης γής προς καλλιέργειαν, διότι δλη ή γή ήτο κατανεμημένη είς 
πελώρια κτήματα γαιοκτημόνων, οί οποίοι Επολιτεύοντο. Ά λ λ ’ δ Κυβερνήτης 
δέν ήθελε καλύτερον εύσημον. Μέ τούς τρόπους πού μετεχειρίσθη, μέ τά μειο
νεκτήματα τών έκ τής δουλείας έξεων, μέ τήν έλλειψιν οικονομικών μέσων κα- 
τώρθωσε νά γίνη δ θεμελιωτής, δ οργανωτής τοϋ Έλληνικοϋ Κράτους»35.

Ούτος λοιπόν ήτο δ πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδος, δ δποΐος δχι μόνον 
ήρνήθη νά δεχθή τήν ύπό τής Δ ' έν Ά ργει Έθνοσυνελεύσεως ψηφισθεΐσαν Ε- 
τησίαν χορηγίαν, άπαντών δτι «άποστρεφόμεθα τό νά πρσμηθεύωμεν είς ημάς 
αύτούς τάς αναπαύσεις τοϋ βίου, αί όποΐαι προϋποθέτουσι τήν εύπορίαν, Ενώ εύ- 
ρισκόμεθα είς τό μέσον Ερειπίων, περικυκλοψένοι άπό πληθυσμόν δλόκληρον 
ανθρώπων βεβυθισμένων είς τήν Εσχάτην αμηχανίαν»36, άλλά προέβη καί είς 
τήν ύποθήκευσιν37 τών έν Κέρκυρα κτημάτων του, προκειμένου νά προβή είς 
τήν αγοράν δύο φορτίων ζωοτροφιών, διά τάς άνάγκας τής πενομένης χώρας.

6. Τό πρώτον λοιπόν τών μελημάτων τοϋ Κυβερνήτου ευθύς ώς κατήλθεν 
είς τήν Ελλάδα ήτο ή έδραίωσις τής Διοίκήσεως καί τής έφαρμογής τών νό
μων. Ούτως, είς τήν προίτην δημοσίαν έξ Αίγίνης έπικοινωνίαν του πρός τούς 
"Ελληνας, έγραφεν: «. . .έσωτερική διοίκησις ίσχύουσα μόνον διά τών νόμων, 
θέλει ουνηθή νά σάς διασώση ά π ό  τ ή ν  φ ρ ι κ τ ή ν ά ν α ρ χ ί α ν, 
κ α ί  ο ΰ τ ω  β α θ μ η δ ό ν  νά σάς όδηγήση είς τήν πρόοδον τής Εθνικής 
καί πολιτικής άναγεννήσεώς σ α ς . . .»88.

Βραδύτερον S's, απευθυνόμενος δ Κυβερνήτης προς τήν Δ ' τών Ελλήνων 
Συνέλευσιν, έγραφε μεταξύ άλλων: «. . .στοχαζόμεθα είμή νά κανονίσωμεν διά 
δικαίων καί αύστηρών μέτρων τά δικαιώματα τά δποΐα απέκτησαν οί πολΐται. 
μέ τήν τιμήν τοΰ αίματός των. . ·»39.

Δυστυχώς δμως, δ Κυβερνήτης δστις «έπήρε άπό τό χέρι τήν πολυπληγω- 
μένην Ελλάδα διά νά τήν άνεβάση στον καθαρό αέρα τοΰ βουνοΰ πού έλέγετο 
ευρωπαϊκός τρόπος τοΰ σκέπτεσθαι καί τοΰ ζήν»40 δέν έπέπρωτο νά ζήση Επί 
πολύ καί νά πραγματώση τά εθνοσωτήρια σχέδιά του. Ή  δολοφονία τόν άνέμε- 
νε, άλλά δι’  αύτής δμως είσήχθη είς τήν πολιτειακήν ζωήν παράγων ξένος «πρός
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τήν δημοκρατική παράδοσι τοΰ τόπου, επομένως ξένος πρός τήν συνείδησι τοΰ 
’Έθνους»41.

Μετά τον θάνατον τοΰ «οξυδερκοΰς πολιτικοΰ καί συνετού πατριώτου»42 
έπηκολούθησε ή έπικράτησις πλήρους άναρχίας έν τή Χώρα. Σχετικώς ή Γε
ρουσία τής Έλλάδ'ος, διά της έξ ’Άστρους ΙΙροκηρύξεώς της «προς τούς "Ελ
ληνας», έγραφε μεταξύ άλλων, άναφερομένη εις τάς γενομένας άτασθαλίας: 
« . . .  άπό τά ερείπια μετέβησαν άμέσως εις τά εθνικά καταστήματα μέ τά όποια 
έπροίκισαν μερικούς, κατέβησαν εις τόν αίγιαλόν, έπροχώρησαν καί είς τήν θά
λασσαν καί συνεκλεισαν τόν λιμένα. . . καί άφοΰ τά έτελείωσαν δλα, τίς ήξεύρει 
μέχρι τής άφίξεως της άντιβασιλείας, άν δέν πωλήσουν καί τό παλάτι, τήν έ
δραν τής νομοτελεστικής άρχής, καί τό Φρούριον τοΰ Ναυπλίου όλόκληρον. . . 
άλλ’ ή άντιβασιλεία φθάνει καί άπόκειται είς αυτήν νά βράβευση τούς ύπερασπι- 
σθέντας τήν ευνομίαν καί τήν ειρήνην, καί νά δώση τήν άνήκουσαν ποινήν είς 
τούς παρανομήσαντας»43.

Είς έτερον δέ έγγραφόν της, ή Γερουσία, άπευθυνομένη πρός τήν διαδε- 
χθεΐσαν τόν Κυβερνήτην Διοικητικήν Επιτροπήν, έγραφε: «Μέ μεγάλην καί 
άνυπέρβλητον θλΐψιν μανθάνει ή Γερουσία τά διαφημιζόμενα πανταχοΰ, άλώ- 
σεις φρουρίων, στάσεις έσωτερικάς, ερημώσεις πόλεων καί έπαρχιών, καί άλλα 
τοιαΰτα έπαπειλοΰντα λΰσιν παντελή τών πολιτικών δεσμών, καί στέρησιν τών 
ίερωτέρων δικαίων τοΰ πολίτου, ζωής, τιμής, ιδιοκτησίας, καί έλευθερίας φρο
νήματος. . .»44.

Ταΰτα πάντα έλάμβανον χώραν, διότι ώς εγραφεν45 ο Άνδρέας Ζαΐμης, 
δέν υπήρχε πλέον «έκεΐνος δστις ήδύνατο νά άνακαλέση τήν ήσυχίαν», δηλαδή 
οέν έζει πλέον ο Καποδίστριας46.
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Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕΤΡΑ

1. ’Ανωτέρω έσκιαγραφήσαμεν έν τάχει τόσον τήν θέσιν τοΰ Καποδιστρίου 
έναντι τής έπαναστάσεως καί τής Ελλάδος, δσον καί τάς έσωτερικάς συνΟή- 
κας ύφ’ ας ούτος έκλήθη νά κυβερνήση τήν αίμάσσουσα χώραν. Τοΰτο δέ, διό
τι οΰτω θά καταστή εύχερεστέρα ή κατανόησις τών ύπό τοΰ Κυβερνήτου πρα- 
χθέντων υπέρ τής ελληνικής γεωργίας, ήτις άπετέλεσεν εν τών κυριοτέρων 
μελημάτων αύτοΰ, έν μέσω πλήρους οικονομικής καχεξίας τοΰ νηπιώδους Έ λ- 
ληνικοΰ Κράτους.

Το μέγεθος τής οικονομικής δυσπραγίας τοΰ άρτισυστάτου Έλληνικοΰ 
Κράτους δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν, έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν μας δτι, μετά τον 
θάνατον τοΰ Κυβερνήτου «είς τό κεντρικόν δημόσιον ταμεΐον δέν ύπήρχον πα- 
ιρά μόνον 155 τάλληρα»1.

Τ πό τό κράτος τοιούτων οικονομικών δυνατοτήτων ό Κυβερνήτης ήρξατο 
τήν μάχην τής άνορθώσεως τήν έλληνικής γεωργίας καί τής Ελλάδος, είς τήν 
οποίαν «ισχνά μόνον, κοιλόφθαλμα καί είδωλοφανή όντα έπλανώντο διά τών 
καπνιζόντων έρειπίων καί τών ήρημωμένο)ν αγρών»2, ένψ οί 'Έλληνες έπε- 
δίωκον3 νά καταστοΰν κύριοι τών καλυβίων είς τά όποια κατώκουν έπί τουρ
κοκρατίας.

2. Ό  διορατικός Κυβερνήτης διεΐδεν δτι άνευ οικονομικών μέσων δέν ήτο 
δυνατόν νά έμφυσήση τον ζωογόνον άνεμον τής αναδημιουργίας έπί τοΰ μαρα
σμώδους σώματος τής έληνικής γεωργίας. Ούτω λοιπόν δυνάμει τοΰ Ζ ' Ψη
φίσματος του τής 2 Φεβρουάριου 1828, δπερ έξεδόθη μετά συμφώνου γνώμης 
τοΰ Πανελληνίου, προέβη είς τήν σύστασιν Εθνικής Χρηματικής Τραπέζης 
προς «ην δούς πρώτος παράδειγμα κατέθηκε χίλια τάλληρα»4 καί παρέσχεν 
συγχρόνως είς τήν Εθνικήν έπιχείρησιν μέρος τών χρηματικών ποσών, άτινα 
τφ είχον έμπιστευθή Ευρωπαίοι Εύεργέται5.

Είς τήν έν λόγο) Τράπεζαν πλήν τών είς χρήμα καταθέσεων, έγίνοντο 
δεκταί, συμφώνως πρός τό άρθρον 3, καί καταθέσεις είς προϊόντα δυνάμενα 
νά πωληθώσι είς ξένους τόπους6.

Όλίγον βραούτερον ό Κυβερνήτης έπειράτο τήν συγκέντρωσιν τών πρώ
των" στατιστικών πληροφοριών, περί τών κατοίκων καί τοΰ έπαγγέλματός των,
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κατατάσσοντας τούτους εις τάς κάτωθι κατηγορίας: κτηματίας, γεωργούς, ποι
μένας, έργάτας, ναύτας καί εμπόρους8.

3. Έλέχθη άνωτέρω ότι ή γεωργική έκπαίδευσις άποτελεΐ άπαραίτη- 
τον προϋπόθεσιν τόσον διά τήν βελτίωσιν τής γεωργίας γενικώτερον, δσον κα! 
τήν ΰπαρξιν κα! έδραίωσιν τής γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως είδικώτε- 
ρον. Ό  δξύνους Κυβερνήτης άντελήφθη τήν άλήθειαν ταύτην λίαν έγκαίρο)ς. 
Έν ετει 1829, τή συνεργασία τοΰ πρώτου γεωπόνου τής Ελλάδος Γρηγορίου 
Παλαιολόγου9, προέβη είς τήν ΐδρυσιν τής Γεωργικής Σχολής Τίρυνθος διά 
χρημάτων τοΰ φιλέλληνος Έλβετοΰ Έϋνάρδου, κατόπιν τής πρός αυτόν παρα- 
κλήσεως10 τοΰ Καποδιστρίου.

Ή  Σχολή Τίρυνθος έχαρακτηρίσθη ώς τό Κέντρον τοΰ Γεωργικοΰ Δια
φωτισμού11 τής άναγεννο)μένης Ελλάδος κα! ώς συντελέσασα τά μέγιστα12, 13 
είς τήν άνάπτυξιν τής παρ’ ήμΐν γεωργικής έκπαιδεύσεως.

Σχετικώς πρός τήν ΐδρυσιν τής Σχολής ταύτης, ή οποία άπετέλεσε τήν 
άφετηρία «πρός άνάπτυξιν τής Γεωργίας έν γένει είς τό άρτισύστατον Ελλη
νικόν Κράτος»14, ό έφορος τών έθνικών κτημάτιον κα! συνεργάτης τοΰ Κυβερ
νήτου, γεωπόνος Γρ. Παλαιολόγος, είς τήν άπό 2δ Ίανουαρίου 1830 εγκύ
κλιόν του έγραφε, μεταξύ άλλων: «Ή  πατρική Κυβέρνησις τής Ελλάδος βλέ- 
πουσα τήν λυπηράν κατάστασιν είς τήν οποίαν εύρίσκεται ή σημερινή γεωρ
γία τής πατρίδος... άπεφάσισε νά συστήση πρότυπον άγροκήπιον, δπου θά δι
δάσκονται διά θειορίας έν ταύτώ κα! πράξεως αί γνώσεις τής τελειοποιημέ
νης... γεωπονίας... Δεύτερος σκοπός τοΰ είς Τίρυνθα καταστήματος είναι νά 
κάμη γνωστήν είς τήν Ελλάδα τήν χρήσιν διαφόρων τελειοποιημένων τής 
γεωργίας έργαλείων, κα! μάλιστα άρότρων, τών δποίων τά πρωτότυπα χρε- 
ωστοΰμεν άκόμη είς τήν γενναιότητα τών Φιλελλήνων τής Γαλλίας... Έκτος 
τής άπλής γειοργίας και τής κτηνοτροφίας, θά διδάσκωνται είς το παραδει
γματικόν σχολεΐον τής Τίρυνθος, ή φυτονομία, ή δασολογία, ή οινοποιία κα! ή 
έλαιοποι'ΐα»15.

Τοΰτο ήτο τό εκπαιδευτικόν πρόγραμμα τής Σχολής, ή οποία έστήριξε 
τούς οραματισμούς16 τοΰ Κυβερνήτου17, άποτελέσασα τό προσφιλέστε,οον τών 
ιδρυμάτων τής χώρας δι’ αυτόν, έργαζόμενον «ίδίαις χερσίν»18 είς τοΰτο.

4. Παραλλήλως ό Καποδίστριας έμερίμνα13 διά τήν άπόκτησιν τμήμα
τος γής ύπό τών Ελλήνων γεωργών, δεδομένου δτι άμα τή άπελευθερώσει 
τής Χώρας ύπό τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ, τά 4 /5  τής γεωργισίμου έλληνικής γής 
άνήκον είς το Κράτος2'0, τά δέ 9 /10  τών άγροτών ήσαν άκτήμοντες, γεγονός 
τό όποιον, ό Κυβερνήτης έπεσήμανεν21 είς αύτό τοΰτο τό Συνέδριον τοΰ Λον
δίνου, οπερ συνήλθε διά το Ελληνικόν ζήτημα. Δυστυχώς δμως δι’ ολόκληρον 
τήν Ελλάδα, το δνειρον τοΰτο τοΰ Κυβερνήτου, ό όποιος έπεθύμει νά ίδη τούς 
Έλληνας άγρότας «μέ τήν ένδυμασίαν τής ιδιοκτησίας»22, έπέπρωτο νά κα- 
ταστή πραγματικότης κα! νά όλοκληρωθή, μετά τήν ίσχύν τοΰ Συντάγματος23
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τοΰ 1952, δεδομένου δτι ή ήδη άπο τοΰ έτους 1832, έπιχειρηθεΐσα λύσις τοΰ 
ζητήματος τής αγροτικής ιδιοκτησίας, δυνάμει τοΰ Ι.Γ' Ψηφίσματος τής Ε ' 
Έθνοσυνελεύσεως άπέτυχεν24, άτε μή έκδοθέντων έντδς τών προβλεπομένο)ν 
χρονικών ορίων τών είς έκτέλεσιν τούτου σχετικών νόμων, μολονότι τό Ε λλη
νικόν 'Έθνος άνέμενεν έναγωνίως25 τή διανομήν τής εθνικής γής.

5. Ώ ς  έλέχθη άνωτέρω, ή Ελλάς έξερχομένη τοΰ πολυετοΰς άπελευθε- 
ρωτικοΰ της άγώνος, εύρέθη είς τήν άδυσώπητον άνάγκην νά άρχίση σχεδόν 
άπό τήν αρχήν26 τάς πρός άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών της πηγών 
προσπαθείας27 της, έν μέσψ άσφυκτικών χωρικών ορίων, διαθέτουσα μόνον τά 
εύρέα φυλετικά28 δρια τοΰ Έλληνισμοΰ.

Τά καλλιεργητικά μέσα τής έλληνικής γεο)ργίας δέν άπεΐχον πολύ τής 
έποχής τοΰ Ήσιοδείου άροτρου29, 30, 31, δ2,33.

Ό  Κυβερνήτης έν τή προσπαθεία του νά είσαγάγη είς τήν ελληνικήν 
γεο)ργίαν νέα δένδρα προσκόπτει είς τήν άδυναμίαν34 *τής μισθοδοσίας τοΰ 
δενδροκόμου. Ένο>πιον τής καταστάσεως ταύτης γραάφει: «Διαπορευόμενος 
πολλαχόσε τοΰτο κατέμαθον, δτι χωρίς άντιλήψεως χρηματικής διδομένης είς 
τό πλήθος τών άνεστίο)ν γενομένων οικογενειών ή έπανόρθωσις τοΰ βαρυπα- 
θοϋς τούτου ’Έθνους είναι άδύνατος»35.

Παρά ταΰτα δμως δ άκάματος Κυβερνήτης δέν παραιτεΐται τών σκοπών 
του πρός άνό.ρθωσιν τής έλληνικής γεωργίας. Απευθύνεται προς τόν Ε λβε
τόν φιλέλληνα Έϋνάρδον, πρός δν γράφει: Ίίθελα νά συστήσο) έν έργαστή- 
ριον ίνα δώσω είς τούς "Ελληνας τό βελγικόν αροτρον πρός δ χρειάζονται 
έργάται, άροτρον ώς παράδειγμα καί άνθρωποι έμπειροι τής αύτοΰ χρήσεως»36 
καί προκειμένου νά έπιτύχη τήν άποστολήν τοΰ άρότρου φθάνει μέχρι τοΰ ση
μείου νά άνακηρύξη «πατέρας τής ευτυχίας τοΰ τόπου τούτου»37 εκείνους, οί 
όποιοι ήθελον τοΰ άποστείλει «δύο άροτρα καί άνθρωπον νά τά κυβερνά».

Ή  Ελλάς στερείται παντελώς γεωργικών έργαλείων καί ειδικευμένου 
τεχνικοΰ προσωπικού. Καί αύτή αϋτη ή Σχολή Τίρυνθος38, 39, 40 στερείται41 
ξυλουργού καί σιδηρουργοΰ διά τήν έπισκευήν τών γεωργικών εργαλείου. Ό  
Καποδίστριας σχεδιάζει νά φέρη είς τήν χώραν άλλοδαπούς γεωργούς καί 
χειροτέχνας οί'τινες «φέροντες μετά τών ηθών των καί τάς τέχνας καί τά Ερ
γόχειρα, σπέρματα πολιτισμού»42 θά συνετέλουν είς τήν διάδοσιν τών γνώσεών 
των είς τούς "Ελληνας γεωργούς, οί όποιοι «άρκοΰνται νά νέμωνται —  τά 
κτήματα —  καθ’ οΰς ορούς τά γεωργοΰσι σήμερον»43.

Τήν άνάγκην ταύτην ήσθάνθη καί τό έπαναστατημένον ’Έθνος, τό δποΐον 
είς τήν Γ ' Εθνικήν Συνέλευσίν του, έν ετει 1827, ήτις έθέσπισε τό Πολιτικόν 
Σύνταγμα τής Ελλάδος περιέλαβε καί τήν έξής διάταξιν: «Ή  Κυβέρνησις 
έχει τό δικαίωμα νά πολιτογραφή καί έκείνους τούς ξένους, δσοι συστήσωσιν 
είς τήν Ελλάδα σημαντικά καταστήματα, συντείνοντα είς τήν πρόοδον τών 
τεχνών, τοΰ εμπορίου, τών έπιστημών καί τής βιομηχανίας...»44.



Πάσαι λοιπόν αΣ ένέργειαι τοΰ Κυβερνήτου κατέτεινον εις τό νά έπανέλθη 
τό Έθνος είς τήν ζωήν, ώς δ ίδιος άγραφε45, δεδομένου δτι ή ελληνική γεωρ
γία οτε ούτος άνέλαβεν τήν διακυβέρνησιν τής χώρας εύρίσκετο είς «κατά- 
στασιν νεκροφάνειάς»46.

Ή  έξοδος δμο)ς τής έλληνικής γεο)ργίας έκ τής καταστάσεως ταύτης προ
ϋπέθετε τήν ΰπαρξιν παρ’ αύτής γεωργικών εργαλείων, τά όποια θά συνέβα- 
λον πρός τήν κατεύθυνσή τοΰ ύπ’ αύτοΰ επιδιωκομένου Ικπολιτισμοΰ τής χώ
ρας. ’Απευθυνόμενος47 πρός τόν Έϋνάρδον48 γράφει: «... δσοι... φρονοΰσιν δτι 
διά τών σκαπανών καί δχι διά τών βαγιονετών πολιτίζονται οΣ λαοί, πάντως 
θέλουσι συμπράξη τό κατά δύναμιν ΐνα μάς στείλωσι τάχιον καί δσον πλεΐστα 
τά τοιαΰτα πολιτιστήρια όργανα». Ή  μέριμνα τοΰ Κυβερνήτου στρέφεται πε,ρΐ 
πάντων τών άπασχολούντων τήν Ελλάδα ζητημάτων.

’Από τοΰ Συνεδρίου τοΰ Λονδίνου μέχρι τής προμήθειας ένός ζεύγους, 
βοών. Ούτως σχετικώς έγραφε49 πρός τόν έν Πόρφ γεωπόνον τών δημοσίων 
κτημάτων: «... καί άν χρειάζεται νά προμηθευθή ή μικρά άποικία δύο ή τέσ- 
σααρ ζεύγη βοών ή δλίγους ίππους δέν σάς άποστερώ τό χρειώδες ά,ργύριον 
είς άγοράν αύτών...».

6. Αύτη ύπήρξεν έν γενικωτάταις γραμμαΐς ή δραστηριότης τοΰ Κυβερ
νήτου έν άναφορά πρός τόν έκσυγχρονισμόν τής ελληνικής γεωργίας. Διά τής 
έπισκοπήσεως δέ τής Καποδιστριακής δραστηριότητας, νομίζομεν δτι παρέ- 
σχομεν άμα καί μίαν άμυδιράν είκόνα τής καταστάσειος τής έλληνικής γεωρ
γίας ώς καί τοΰ πώς έκκίνησεν ή Ελλάς ώς Κράτος, στερουμένη εργαλείων, 
ζώων καί οικονομικών πόρων. Χαρακτηριστικώς, ώς πρός τήν έλλειψιν άρο- 
τήρων βοών ή ίππων, άνεφέρετο50 δτι: «... δέν είναι άσύνηθες νά ίδη τις έζευ- 
γμένους είς τό ίδιον άροτραν ένα όνον μέ μίαν γυναίκα καί είς τήν διανομήν 
τών έργασιών έ'νας χωρικός έχει περισσοτέραν προσοχήν διά τό ζώον του πα
ρά διά τήν σύντροφον τοΰ βίου του...».

ΟΣ "Ελληνες δέ άγρόται προκειμένου νά άποκτήσουν έν ζώον, ήναγκά- 
ζοντο νά καταβάλουν51 τόκον 5 0 -1 0 0 ο /ο . Έν προκειμένφ δέον νά λεχθή δτι 
ή τοκογλυφία έμάστιζε τήν έλληνικήν γεωργίαν, συνεπεία έλλείψεως είδικοΰ 
πιστωτικοΰ Σδρύματος, έπί ικανόν χρονικόν διάστημα.

Ούτως, ή έπί τής Έμψυχώσεως τής Βιομηχανίας Επιτροπή έγραφε σχε
τικώς: «...μή δυνηθεΐσα έπομένως ή γεωργία νά έπαρκέση είς τόσα βάρη, 
καί μή εύτυχήσασα νά έχη έκ προνοίας τοιαύτης ίδιον πιστωτικόν κατάστημα, 
καί κεφάλαια εύπόριστα κατά τάς άνάγκας της, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς 
ίδιώτας δανειστάς, καί νά γίνη έξ άρχής ύποχείρα τής σκληροτέρας τοκο
γλυφίας, ήτις ώς έπί τό πλεΐστον κατείχε καί έξεμύζανε τά θύματά της ύπό τό 
πρόσχημα τής φιλανθρωπίας...»52.

Τήν ΰπαρξιν τής τοκογλυφίας καί τήν άνάγκην συστάσεως ειδικής πι
στωτικής γεωργικής Τραπέζης έπεσήμανε άπό τοΰ έτους 1833 καί ό στενός
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συνεργάτης τοΰ Καποδιστρίου, γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, δστις εγρα
φε53 σχετικώς: «Είναι πολλοί κτηματίαι καί άλλοι πολΐται οί όποιοι έπιθυ- 
μοϋν μέν νά βελτιώσουν τήν γεο^ργίαν ή τήν βιομηχανίαν των, άλλά στεροΰν- 
ται χρημάτων, ή άν καί τινες έχουν ζητούν τόκους ύπερόγκους. Ή  κυβέρνησις 
λοιπόν θέλει ευεργετήσει μεγάλως τον τόπον φροντίζουσα τήν σύστασιν μιάς 
χρηματικής τραπέζης...».

Συνεπεία δέ τής τοκογλυφίας54, 5Γ>, 56 καί τής έλλείψεως χρηματικών 
μέσων, ή άγροτική ιδιοκτησία έχαρακτηρίζετο «άνωφελής»57.

ΙΙερατοΰντες τήν σκιαγράφησιν τών ύπό τοΰ Καποδιστρίου ληφθέντων 
μέτρων ύπέρ τής γεωργίας, δέον νά ειπωμεν δτι εκτοτε καί έπί πολλάς δεκα
ετηρίδας, αυτη δέν ηύρε αντάξιον τούτου ύποστηρικτήν της. Ό  Δ. Ζωγράφος 
γράφει σχετικώς: «Μετά τόν φόνον τοΰ Κυβερνήτου άποσβέννυται καί ό τελευ
ταίος σπινθήρ θετικής γεωργικής σκέψεως. Ουτε ή γή, ουτε τά δένδρα, ουτε 
τά γεννήματα, ουτε οί καρποί, ουτε τά κτήνη, ούτε οί γεωργοί άποτελοΰν άντι- 
κείμενον ιδιαιτέρας μερίμνης»58. Ό  Καποδίστριας «είναι δ μόνος άρχων πού 
έ'οειξε πραγματικόν ένδιαφέρον γιά τήν έξυπηρέτησιν τής Γής. Έκτοτε νε
κρικόν σάββανον ξαπλο')θηκε έπάνω άπό τήν Ελληνικήν Γήν καί ποΰ καί ποΰ, 
άπό μερικές σχισμάδες, κατόρθωσε τό ζείδωρον Ελληνικόν ηλιακόν φώς νά 
δίνη άπό τήν ζωήν του, άπό τήν δύναμίν του στήν ξεχασμένη Ελληνική Γή 
μερικά ψυχία άναζωογονήσεως καί άναψυχής...»59, 60.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602/1914 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ».

1. Είδομεν άνωτέρω είς ποιαν θέσιν εύρίσκετο ή ελληνική γεωργία άμα 
τή Ιλευθερώσει τής χώρας ύπό τοΰ τουρκικοΰ ζυγοΰ, ώς καί τινα μέτρα τά 
όποϊα ελαβεν ό Κυβερνήτης Καποδίστριας ύπέ,ρ αύτής.

Νομίζομεν δμως, δτι πρός πληρεστέραν κατανόησιν τής λαβούσης παρ’1 
ήμΐν χώραν γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως, δέον νά άναφερθώμεν λίαν 
συντόμως καί είς τάς έν τώ μεταξύ σημειωθείσας έξελίξεις, ίνα ούτως εχομεν 
ενώπιον μας τό γεωργικόν πλαίσιον έντός τοΰ οποίου ήρξατο ή ώργανωμένη 
συνεταιρική κίνησις.

2. Κατ’ άρχήν δέον νά ύπογραμμισθή τό γεγονός δτι, τήν Καποδιστρια- 
κήν γεωργικήν δραστηριότητα, διαδέχεται περίοδος κρατικής άπραξίας περί 
τά γεωργικά καί γενικώτερον τά έθνικοοικονομικά ζητήματα.

Ή  οθωνική περίοδος, ώς καί ή άκολουθήσασα ταύτην, δύναται νά χα,ρα- 
κτηρισθή ώς διεπομένη ύπό ύποτονικής γεωργικής δραστηριότητος, ήτις δι- 
ήρκεσε μέχρι τά τέλη τής όγδοης δεκαετίας τοΰ 19ου αίώνος.

Κατά τό διάστημα ήμίσεος σχεδόν αίώνος, τό κράτος «ούδέ πόρρωθεν άν- 
ταπεκρίθη διά τών μέτρων του είς τήν άνάπτυξιν καί άσφάλειαν τής άγροτι
κής ιδιοκτησίας, τής άγροτικής έκπαιδεύσεως, τής άγροτικής πίστεο)ς καί γε
νικώς είς τήν βελτίωσιν τής γεωργίας έν τώ συνόλω της»1, 2, 3, 4, 5, 6. Βε
βαίους είς τήν τοιαύτην κρατικήν υποτονικήν δράστη,ριότητα συνετέλεσε καί 
ή γενική έν τή χώρα έπικρατοΰσα κατάστασις. «Τό νέον βασίλειον ήτο εύρύ- 
τατος ερείπιών δτε άφίκετο έκ Βαυαρίας ό σφριγών μέν καί πλήρως καλών 
προθέσεων άλλ’ άπειρος βασιλεύς —  ύπονοεΐ τόν ’Όθωνα —  πανταχοΰ οίκίαι 
πυρπολιθεΐσαι, πόλεις έρημωθεΐσαι, χωρία καί ποίμνια κατεστραμμένα... Έπί 
πλέον ή πενία ήτο γενική, σώματα δέ ληστρικά, πειναλέων πολεμιστών, δι- 
έτρεχον τήν χώραν πάσαν, συμπληροΰντα τήν καταστροφήν. Βραχίονες ίνα 
έπιδοθώσιν είς τήν γεωργίαν ελλειπον, δσοι δ5 ύπήρχον συνήθισαν είς τόν 
χειρισμόν τοΰ δπλου καί άπέμαθον τόν τοΰ άροτρου...»7.

3. Παρά ταΰτα δμως μικρόν κατά μικρόν έλαμβάνοντο σποραδικά τινα 
μέτρα τά όποΐα ύπεβοήθουν, συν τοΐς άλλοις, καί τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας.

Έν άρχή δέον ν’ άναφερθή ή έν έτει 1842 σύστασις τής Εθνικής Τρα-
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πέζης, ή οποί α ναι μέν άρχικώς δέν έχορήγει γεωργικά δάνεια, πλήν δμως 
βραδύτερον καί δή άπδ τοΰ έτους 1861, περιέλαβεν είς τδ καταστατικόν αύ
τής τήν χορήγισιν τοιούτων δανείων.

’Ανεξαρτήτως ομ(ϋς τοΰ γεγονότος οτι τά ύπ’ αύτής προς τούς άγρότας 
χορηγούμενα δάνεια ήσαν ύψηλότοκα (8ο/ο) καί χρονικώς λίαν περιωρισμέ- 
να (μέχρις ένος έτους) , έν τούτοις δυνάμεθα νά είπωμεν δτι ταΰτα συνεβαλον 
π(ος είς τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής γεωργίας παρά τήν παραλλήλους ύφι- 
σταμένην τοκογλυφίαν8, 9, 10, 11 καί τδ ύψηλδν επίπεδον τοΰ ίδιωτικοΰ τόκου, 
δστις έκυμαίνετο12 μεταξύ 30 - 50ο/ο. Μεταξύ τών έτών 1866 —  1900 ή Εθνι
κή Τ,ράπεζα έχορήγησε πιστώσεις13 πρδς τήν γεωργίαν, άνελθούσας είς 406.
000.000 περίπου δρχ.

4. Εί'δομεν άνωτέρω οτι άμα τή άπελευθερώσει τής Χώρας έκ τοΰ τουρ- 
κικοΰ ζυγοΰ τά 9 /1 0  τών Ελλήνων άγροτών ήσαν άκτήμονες, τής έλευθέρας 
έλληνικής γής άνηκούσης κατά 4 /5  είς τδ Κράτος, τάς μονάς καί τάς έπι- 
σκοπάς.

Κατά τούς πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρόνους περιήλθον14 είς τδ 
άρτισύστατον Ελληνικόν Κράτος περί τά 6,5 έκατομμύρια στρέμματα καλλι- 
εργουμένης καί καλλιεργησίμου γής έπί συνόλου 12 - 13 εκατομμυρίων.

Κατά τδν Α. Σίδερι13, είς τούς μετά τήν άπελευθέρωσιν χρόνους, έκ τών 
500 - 600 χιλιάδων Ελλήνων άγροτών τοΰ έλευθέρου έλληνικοΰ Κράτους, μό
νον 80 - 150 χιλιάδες ειχον ιδιόκτητον γην.

Ή  έπικράτησις τοιούτων γαιοκτητικών συνθηκών άπετέλει έμπόδιον διά 
τήν σύστασιν γεωργικών συνεταιρισμών, δεδομένου δτι δέν ύφίστατο άτομική 
άγροτική ιδιοκτησία έπί τής γής. Συνεπώς ούτως έχόντων τών πραγμάτων 
δέον νά σημειώσιομεν λίαν συντόμως τάς λαβούσας χώραν έξελίξεις έπί τοΰ 
ζητήματος τής διανομής τής γής, διότι «... ή ιδιοκτησία είναι τδ ίσχυρώτερον 
ζώπυρον τής ήμετέρας φιλοπονίας... δσάκις αΰτη είναι περιληπτική ή άβε- 
βαία... ή καλλιέργεια έκπίπτει καί έκμηδενίζεται... είναι απαραίτητος δρος... 
τής προαγο)γής τών παραγωγικών δυνάμεων τής όλης κοινωνίας...»16.

Ή  σοβαρωτέρα προσπάθεια πρδς διανομήν τής έθνικής γής πρδς τούς 
άκτήμονας άγρότας, ελαβε χώραν έν ετει 1871 έπί τής κυβερνήσεως Α. Κου- 
μουνδούρου, διά τών νόμων Τ .Π .Γ . καί Γ.Λ.Α.. Μέχρι δέ τοΰ έτους 1881 εΐ- 
χον παραχωρηθή17, 18 συνολικώς 3.300.000 καλλιεργήσιμα στρέμματα19.

Ά π δ τής προσαρτήσεως τής Θεσσαλίας (1881 ), μέχρι τοΰ έτους 1917, 
οπότε ήρξατο παρ’ ήμΐν έφαρμοζομένη συστηματική άγροτική μεταρρύθμισις, 
έξηγοράσθησαν ύπδ τοΰ Κράτους καί διενεμήθησαν20 πρδς τούς άκτήμονας 
θεσσαλούς άγρότας κτήματα έκτάσεως 1.100.000 στρεμμάτων.

Καθ’ δλην τήν περίοδον ταύτην έπεκράτει παρ’ ήμΐν ή μεγάλη ιδιοκτη
σία τών τσιφλικίων21 καί ή έπί μορτή22 καλλιέργεια, τής πλειοψηφίας τών
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άγροτών στερούμενης τής ιδιοκτησίας καί τό αίσθημα τής άσφαλείας επί τής 
γής ήν έκαλλιέργουν23, 24.

Τό σύστημα τοΰτο τής έπί μορτή καλλιεργείας καί ή μεγάλη ιδιοκτησία 
τών γαιοκτημόνων άπετέλεσεν άνασχετικόν φραγμόν έπί τής άναπτύξεως τής 
έν Έλλάδι γεωργίας25, 26, 27, 28, 29, 30, άν καί έξεφράσθη ή άποψις31 δτι «τό 
τόσον κατακριθέν καί ώς άνελεύθερον χαρακτηρισθέν τοΰτο σύστημα τής δι’ 
επίμορτων καλλιεργητών έκμεταλλεύσεως είναι τούναντίον τό προσφορώτερον 
σύστημα έκμεταλλεύσεως ύπό ώρισμένας συνθήκας, ένδεδειγμένον είς χώρας 
πτωχάς, καθυστερημένης γεωργίας...».

5. Έλέχθη άνωτέρω δτι άμα τή άπελευθερώσει τής Χώρας, ή συντρι
πτική πλειοψηφία τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ καί μεταξύ τούτου τό μεγαλύτερον τμή
μα τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ δέν έγνώριζε γραφήν καί άνάγνωσιν32. Προϊόν
τος δμως τοΰ χρόνου τό ποσοστόν τών άγραμμάτων τής χώρας έμειοΰτο, ώστε 
άπό 82ο/ο κατά τό ετος 187033, νά μειωθή34 είς 66ο/ο κατά τό ετος 1907.

Παραλλήλως, ήδη άπό τοΰ έτους 1859 καί πρός δημιουργίαν πνεύματος 
άμίλλης μεταξύ τών γεωργών τής χώρας, είχε συσταθή καί « ’Έκθεσις ’Ολυμ
πίων», λαβοΰσα χώραν κατά τό ετος τοΰτο.

Τό ιδρυτικόν Διάταγμα τής έν λόγω Έκθέσεως έλεγεν δτι: «Καθιστών- 
ται έν Άθήναις Γενικοί Διαγωνισμοί, κατά τετραετίαν τελούμενοι, ύπό τήν 
έπωνυμίαν «’Ολυμπίων», είς ους θέλουσι παρίστασθαι πάντα τά προϊόντα τής 
έλληνικής ένεργείας, καί ιδίως τά τής βιομηχανίας, τής γεωργίας καί τής 
κτηνοτροφίας». Τά τής γεωργίας προϊόντα περιέλαβον γεωργικά έργαλεΐα καί 
γειοργικά προϊόντα35, 36, ό δέ άριθμός τών συμμετασχόντων έκθετών άνήλθεν 
είς 1.579.

Ή  δεύτερα « ’Έκθεσις Όλμπίων» έλαβε χώραν έν ετει 1870, τοΰ άρμο- 
δίου ύπηρεσιακοΰ δργάνου ταύτης έπισημάναντος τήν άνάγκην τής είσαγιυγής 
τοΰ μηχανικοΰ έξοπλισμοΰ, είς τούς παραγωγικούς τομείς, άναφέρον άμα δτι, 
κατά τό έτος τοΰτο, έλειτούργουν έν Έλλάδι: 18 έκοκκιστικά έργοστάσια βάμ
βακος, 3 πιεστικαί μηχαναί βάμβακος, 18 άτμόμηλοι άλεύρου, 11 έκθλιπτικαί 
μηχαναί έλαίου, 4 μηχαναί άλωνιστικαί καί «ούκ δλίγα» εύρωπαϊκά άροτρα 
είσαχθέντα έκ τής άλλοδαπής καί χρησιμοποιούμενα ύπό τής έλληνικής γε
ωργίας37.

Έπί τή λήξει τών δευτέρων «Όλυμπίων»38, ό βασιλεύς Γεώργιος Α ” 
έγραφε, μεταξύ άλλων: «... πεποιθώς δέ δτι έκαστον τών προϊόντων τούτων 
παρέχει θέμα άξιολόγου σκέψεως... θέλω άναθέσει είς τήν Κυβέρνησίν μου τήν 
έπιμέλειαν... έρευνηθώσι σπουδαίος έκαστα τών έν τή έκθέσει... έκ δέ τής έρεύ- 
νης ταύτης προέλθωσι τά συνετά έκεΐνα βουλεύματα, δι’ ών ή γεωργία μετά 
τής κτηνοτροφίας, ή βιομηχανία... δύνανται νά λάβωσι τήν έφικτήν αύτών 
άνάπτυξιν... καί νά τεθώσιν ούτως αί θεμελιώδεις βάσεις τής άληθοΰς τοΰ
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’Έθνους ευημερίας υπέρ ής πάσα Κυβέρνησις οφείλει άδιαλείπτως νά με
ριμνά»89.

Τό ελληνικόν Κράτος ήρξατο λοιπόν νά έγκύπτη πως είς τά άπασχολοΰν- 
τα τήν γεωργίαν και γενικώτερον τήν εθνικήν οικονομίαν ζητήματα. Τά «’Ο
λύμπια» ήτο εργον του εύε,ργέτου Ε. Ζάππα. 'Ήδη άπό τοϋ έτους 1852, έτε- 
ρος ευεργέτης, ό Ν. Στουρνάρης, είς τήν διαθήκην του, έγραφε μεταξύ άλ
λων: «Μέ τά υπόλοιπα χρήματα τής καταστάσεώς μου νά κτισθή είς ’Αθήνας 
εν λαμπρόν πολυτεχνεΐον, δπου νά διδάσκωνται δλαι αί βάναυσοι καί ώραΐαι 
τεχναι, δπου νά εύρίσκωνται δλα τά εργαλεία τής γεωργικής καθώς καί οσα 
κατά καιρούς έφευρίσκονται, διά νά διδάσκηται ή έφαρμογή των είς τήν Ε λ 
λάδα, όπως προοδεύση ολίγον κατ’ ολίγον ή γεωργία μας, αύτη ή βάσις τής 
άληθοϋς εύτυχίας ενός ’Έθνους»40.

Βραδέως μέν άλλά σταθερώς ήρχισε νά καθίσταται κτήμα τών φωτισμέ
νων εκλεκτών τέκνων τής χώρας δτι ή ελληνική γεωργία δέν δύναται νά πα- 
ραμείνη είς τά «γερμανικά άροτρα τοϋ Μεσαιώνος»41, 42 καί είς τήν κατάστα
σήν τής έλλείψεως43, 44 ενός χειροτεχνείου διά τήν έπισκευήν45 τών γεωργι
κών έργαλείων, γεγονός οπερ έπέδρα καί έπ’ αύτής ταύτης τής νοοτροπίας 
τών χωρικών, οΐτινες προσέβλεπον μετά δυσπιστίας46 πρός τάς νέας εξελίξεις, 
όδηγοΰν συγχρόνως καί είς τήν μή χρησιμοποίησιν47 τών υφισταμένων ερ
γαλείων καί κατ’ άκολουθίαν είς τήν άχρήστευσιν48 τούτων.

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή οτι ή κατασκευή άροτρων γαλλικοΰ τύττου 
ήρξατο49 έν Πειραιεΐ άττό τοΰ έτους 1860 καί έν Ναυπλίψ άπό τοΰ έτους 1866.

ΙΙαραλλήλως, μεταξύ τών δημοσία)ν παραγόντων τής Χώρας, ήρξατο με- 
γαλυτέρα πως κατανόησις τής άνάγκης τής γεωργικής έκπαιδεύσεως, ύπο- 
γραμμιζομένου έν έ'τει 1872 δτι «... άπόλυτος άνάγκη υπάρχει νά όργανισθώσι 
τά τής γεωργικής έκπαιδεύσεως, δι’ ής καί μόνης ή γεωργική ήμών τάξις..., 
δύναται νά απαλλαγή τών άναποσπάστων τής άμαθείας προλήψεων...»50. Με
τά τήν έπισυμβάσαν κατάργησιν τής Σχολής Τίρυνθος ή οποία «εφερεν καρ
πούς καταφανείς», έξεδόθη ό νόμος Α.Φ.Μ.Β./1887 «ΙΙερί ιδρύσεως γεο>ργι- 
κών σχολείων». Δυνάμει τοΰ νόμου τούτου έξεδόθησαν Β.Δ. τό επόμενο έτος,, 
δι’ ών συνεστήθησαν τό έν Άθήναις «Τριανταφυλλίδειον Γεωργικόν Σχο- 
λεΐον»51 καί ή «Κασσαβέτιος Σχολή»52 παρά τόν Αλμυρόν τής Θεσσαλίας. 
Έν συνεχεία διά τοΰ νόμου Α Ω Ε '/1891  συνεστήθη ό έν Βυτίνη Γεωργικός 
Σταθμός καί διά τοΰ νόμου Β ΓΞ Ε '/1897 συνεστήθησαν έκασταχοΰ τής χώ
ρας Γεωργικοί Σταθμοί, καί ή διάδοσις τών τελειοτέρων μεθόδων τής γεωρ
γίας, τής κτηνοτροφίας καί τών γεωργικών βιομηχανιών... ώς καί ή άνευ κέρ
δους προμήθεια γεωργικών εργαλείων, σπόρο)ν καί άλλων γεωργικών έφοδίων 
είς τούς γεωργούς».

Κατά τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τοΰ νόμου τούτου, σκοπός τών Γεωργικών 
Σταθμών ήτο « . . .  ή διάδοσις τών νεοπέρων γνο')σεων περί γεωργίας καί τών
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συναφών κλάδων εις τόν γεωργικόν λαόν. . . διά διδασκαλίας δέ πρακτικής 
καί βασιζόμενης πάντοτε έπί πειραμάτων, έπιτοπίων μελετών καί υποδειγμα
τικών έργασιών, έκτελουμένων πρό τών όμμάτων τών γεωργών, ίνα οϋτοι ίδί- 
οις δμμασι βλέπωσι τά αποτελέσματα τών τελειοτέρων συστημάτων έκμεταλ
λεύσεως τών φυτών καί ζώων καί πείθονται περί τοϋ έπωφελοΰς τής άπομι- 
μήσεως αυτών»53.

Ένταΰθα δμως δέον νά σημειώσωμεν δτι οί υψηλοί στόχοι τοΰ Κράτους 
έσυνωδεύοντο ύπό λίαν πενιχρών μέσων. Ούτω τά ιδρυόμενα άγροκήπια έπρό- 
κειτο νά έχουσι έκτασιν «ούχί μεγαλυτέραν έκείνης, ήν δύναται νά καλλιεργή- 
ση έν ζεΰγος άροτριώντων» (αρθρον 21 τοΰ νόμου) , τό δέ προσωπικόν τού
των συνέκειτο έξ ένός αρχιεργάτου καί δύο έργατών (αρθρον 23) , ένψ άπό 
τής άπόψεως τοΰ έπιστημονικοΰ γεωργικοΰ δυναμικού ή Ελλάς εύρίσκετο είς 
λίαν χαμηλόν έπίπεδον. Ούτως, έν ετει 1888 τό σύνολον τών εν Έλλάδι γεω- 
πόνων άνήρχετο είς 38 καί μάλιστα οΰτοι ήσαν γνιυστοί μέ τά όνόματά των 
καθ’ άπασαν τήν χώραν54, ένώ κατά τό έτος 1863 δέν ύφίστατο παρ" ήμΐν ού- 
δείς55 κτηνίατρος. Τοΰτο έπισημαίνετο καί ύπό τής ώς άνω αίτιολογικής έκθέ- 
σεως τοΰ νόμου, ήτις άνέφερεν δτι είς τά τρία Γεωργικά Σχολεία, Αθηνών, 
Άίδινίου καί Τίρυνθος (τό όποιον έν τψ μεταξύ ειχεν άνασυσταθή) άπησχο- 
λοΰντο 8 γεωπόνοι, πράγμα δπερ έστέρει τής ουνατότητος είς τό Κράτος νά 
έξεύρη «καί τά άπαιτούμενα ειδικά πρόσωπα προς έγκατάστασιν, συντήρησιν 
καί διεύθυνσιν τών ίδρυτέων Γεωργικών Σταθμών»56.

Διά τών σποραδικών τούτων ύπέρ τής γεωργικής έκπαιδεύσεως κρατι
κών μέτρων διαφαίνεται ή έντονο)τέρα πιος στροφή τοΰ Κράτους πρός πλέον 
πρακτικάς κατευθύνσεις τής εθνικής μας παιδείας, ήτις έξεδηλώθη πλέον έν
τονος, περί τά τέλη τοΰ 19ου αίώνος.

Ούτως, είς τήν αίτιολογικήν έκθεσιν τοΰ σχεδίου νόμου «περί διαι,ρέσε- 
ως τών έκπαιδευτηρίων τής μέσης έκπαιδεύσεως καί τοΰ σκοποΰ αύτών», έν 
έτει 1896, ύπεγραμμίζετο μεταξύ άλλων: «Ή  πρός τά γράμματα καί τήν παι
δείαν ακατασίγαστος καί ώς φυλετικόν ένστικτον διασωθεΐσα καί ύπό τούς αι
ώνας τής δουλείας ορμή τοΰ Έλληνισμοΰ άναρριπισθεΐσα έν τψ έλευθέρψ βίψ 
έξεδηλώθη διά τής άπό πάσης γωνίας τής Χώρας άδυσωπήτου άξιώσεως συ
στάσεως ελληνικών σχολείαον καί Γυμνασίων... Ά λλά όμολογουμένως ή εύ- 
γενής αυτη τοΰ ελληνικού λαοΰ δρμή, μή πηδαλιουχηθεΐσα έγκαίρως, μηδέ 
ρυθμισθεΐσα ύπό τής Πολιτείας είς εΰσκοπον έξέλιξιν πρός τάς κοινωνικάς 
χρείας, έτράπη άκατάσχετος πρός τάς θεωρητικάς σπουδάς, έπί ζημία τών 
πρακτικών γνώσεων. . .  ’Ήθελε δ’ είναι παραγνώρισις τής εποχής ταύτης —  
υπονοεί τήν βιομηχανικήν —  ή έμμονή έν τή μονομερεΐ έκπαιδεύσει τής Έ λ 
ληνικής νεότητος διά τής Έλληνικής, Λατινικής καί ολίγων 'Ιστορικών γνώ- 
σεων. . Φρονοΰμεν, δτι έκτελοΰμεν άδυσωπήτο)ς έπιβεβελημένον ήμΐν καθή
κον, πειρώμενοι νά άνταποκριθώμεν είς τάς πραγματικάς έκπαιδευτικάς άνάγ-
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κας τής συγχρόνου κοινωνίας. . . Καί αυτή έτι ή γεωργία καί οί μετ’ αύτής 
άμεσο>τερον συνδεόμενοι κλάδοι τής κοινωνικής εργασίας, άποτελοϋντες τήν 
βάσιν τής κοινωνικής οικονομίας, δέν δύνανται νά έξέλθωσι τής άρχεγόνου 
στασιμότητος αύτών άνευ τής συνδρομής τών φυσικών επιστημών καί τής μετ' 
έπιγνώσεως εφαρμογής τούτων. . . Διά ταΰτα εγνωμεν, ίνα έν πάσι τοΐς κλά- 
δοις τής δημοσίας έκπαιδεύσεο)ς, μάλιστα δέ τής μέσης, καταστήσωμεν εύ,ρυ- 
τέραν τήν διάδοσιν τών φυσικών, φυσικοϊστορικών καί μαθηματικών γνώσε
ων. . . υπέρ τής διψώσης πρακτικών γνώσεων καί πρακτικής εμπειρίας ήμετέ- 
ρας κοινωνίας. . .» 57.

Ά λλά καί ή Πανεπιστημιακή έκπαίδευσις δέν παρέμεινε μακράν τής; 
νέας ταύτης άντιλήψεως τοΰ Κράτους περί ένισχύσεως τών πρακτικών γνώσεων 
καί τής γεοίργικής επιστήμης. Έν έτει 1896 έπετεύχθη ή άναδιοργάνωσις καί 
ό εκσυγχρονισμός τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών, τών σχετικών προσπαθειών53' 
άρξαμένων άπό τοΰ έτους 1844. Ή  σχετική Άίτιολογική ’Έκθεσις έπί τοΰ 
σχεδίου νόμου «περί όργανισμοΰ τοΰ Πανεπιστημίου», έλεγεν: «Ή  δημοσία 
έκπαίδευσις έπιόρά. . . σπουδαίως έπί τοΰ βίου τών εθνών, ώστε άπό τοΰ ποιοΰ 
καί τοΰ όργανισμοΰ ταύτης, όύναταί τις ασφαλώς νά είκάση τό μέλλον παντός 
λαοΰ. Ά λ λ ’ εί καί έκαστος τών βαθμών τής δημοσίας έκπαιδεύσεως συμβάλλει, 
μεγάλως έπί τών τυχών καί τής πορείας τών έθνών, άναμφισβήτητον είναι, ότι 
κατ’ εξοχήν τήν μεγίστην πρός τοΰτο επιρροήν έξασκεΐ ή άνωτάτη έκπαί- 
δευσις».

Έ κ τών τοιούτο^ν σκέψεων όρμώμενον τό Κράτος, άπέσπασε έκ τής Φιλο
σοφικής Σχολής τήν Φυσικομαθηματικήν, άποτελεσάσης αύτοτελή Σχολήν (άρ· 
θρον 15) , ίνα «ούτω τά τμήματα ταΰτα, είς ιδίαν Σχολήν άνυψούμενα, θέλουσι 
δυνηθή νά προσλάβωσι τήν άρμόζουσαν άνάπτυξιν καί σπουδαιότητα, τήν τόσον 
άναγκαίαν είς τήν βιομηχανικήν καί έν γένει τήν τεχνικήν τοΰ τόπου 
πρόοδον»59.

Είς τήν νέαν ταύτην Σχολήν καί πρός ένίσχυσίν τής γεωργικής έρεύνης» 
συνεστήθη ή έδρα τής Βοτανικής καί Δασονομίας ώς καί ή τής Ζωολογίας 
(αρθρον 24) .

Έ κ τών άνωτέρω διαπιστοΰται ότι λήγοντος τοΰ 19ου αίώνος ήρξατο· 
πλέον έντονος στροφή τοΰ Κράτους πρός τά γεωργικά ζητήματα καί γενικώ- 
τερον πρός τά κοινωνικοοικονομικά τοιαΰτα, τά όποια ειλκυσαν συγχρόνους έν- 
τονώτερον καί τούς επιστημονικούς60 ομίλους τής Χώρας.

ΓΓπο τήν επήρειαν τών νέο)ν τούτojv άντιλήψεο)ν συνεστήθη01 έν έτει 
1901 ή Ελληνική Γεωργική Εταιρεία πρός τον σκοπόν62 οποις συμβάλη είς. 
τήν άνάπτυξιν τής έλληνικής γεωργίας.

Άρχομένου τοΰ 20οΰ αίώνος συνήλθεν63 είς Ναύπλιον τό Α ' Γεωργικόν 
Συνέδ,ριον, είς ό κατεβλήθη προσπάθεια νά φωτισθή τό ελληνικόν αγροτικόν
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πρόβλημα καί έπροτάθη ή ιδρυσις πιστωτικών συνεταιρισμών ώς καί Α ν ώ 
τατης Γεωργικής Σχολής.

Έν ετει 1909 συνήλθεν έν Άθήναις τό Α ' Πανελλήνιον Συνέδριον Γε
ωργίας, Βιομηχανίας καί Εμπορίου64. Μεταξύ τών προταθέντων είς τό έν λόγψ 
συνέδριον ήτο: ή θέσπισις νομοθεσίας άφορώσης τάς συνεταιρικάς οργανώσεις, 
ή λήψις μέτρων περί κτηματικού βιβλίου πρός έξασφάλισιν τής ιδιοκτησίας 
καί άνάπτυξίν τής κτηματικής πίστεως, ή σύστασις Άγροτικής Κτηματικής 
Τραπέζης καί ή σύστασις Κεντρικής Συνεταιρικής Τραπέζης.

6. Δεδομένης τής μεγίστης σημασίας τών συγκοινωνιακών μέσων πρός 
άνάπτυξιν ολοκλήρου τής έθνικής οικονομίας65 δέον λίαν συντομώτατα νά 
άναφερθώμεν είς τάς σημειωθείσας ιδία έπί τοϋ όδικοϋ δικτύου εξελίξεις, δε
δομένου οτι, κατά μίαν άποψιν, «άνευ τούτων δέν ύφίσταται οικονομία»66, ή δέ 
γεωργία άνευ συγκοινωνιακών μέσων «δέν δύναται νά νοηθή, ούτε νά 
ύπαρξη»67.

"Ήδη δ Καποδίστριας, άπό τοΰ έτους 1830 άνήγγειλε μετ’ ίκανοποιήσεως 
προς τόν Έϋνάρδον οτι « . . ,ήνοίξαμεν καί μίαν μεγάλην οδόν μέ δλην τήν έν
δειάν μας καί ήδη πρώτον μετά πολλούς αιώνας θέλουσι μεταβαίνει άπό Ναυ
πλίου είς ’Ά ργος μέ όχημα. . .» 68, ό δέ Γρηγόριος Παλαιολόγος, έν ετει 1833, 
εγραφεν: «είναι δέ άναγκαΐον νά διορθωθούν καί νά πλατυνθοΰν ολίγον οί 
στενοί δρόμοι, διά νά ήμπορή τουλάχιστον νά περάσουν εύκολα δύο φο,ρτω- 
μένα ζώα, δταν άντικρύζωνται καί νά μή κινδυνεύουν καί αυτοί οί άναβά- 
ται. . . »69.

Ώ ς  πρός τήν διεξαγωγήν τής άλληλογραφίας, διά τοϋ ύπ’ άριθ. 17/ Ψη
φίσματος70 τοϋ Κυβερνήτου τοΰ έτους 1828, προεβλέφθη ή σύστασις κεντρι
κών ταχυδρομικών γραφεάον, τά όποια θά διεξήγον τήν διανομήν τών επι
στολών διά πεζοδρόμων είς οϋς διετέθηκαν καί 15 ίπποι.

Ή  έλλειψις αύτη τοΰ δδικοΰ δικτύου παρ’ ήμΐν έξηκολούθει σχεδόν έπί 
ένα ολόκληρον αιώνα, τοΰ Τερτσέτου διακηρύσσοντας δτι «είναι άφύσικον Κύ
ριοι, ένα πλοΐον μέ σιτη.ρά νά έρχεται φθηνότερα άπό τό Ταϊγάνι, παρά δέκα 
μουλάρια φορτωμένα άπό τόν Μαραθώνα. Ανάξιοι νά έχετε καί εμπόριο καί 
πλούτη καί υπηκόους καί συμμάχους καί Βουλή καί Σύνταγμα, άφοΰ ένα 
δρόμο δέν στρώνετε άπό τόν Μαραθώνα είς τήν Προηεύουσα. . . »71.

Έν ετει 1870, ή κατάστασις τοΰ δδικοΰ δικτύου, είχε μέν σημειώσει ποιάν 
τινα βελτίωσιν, πλήν δμως, τά πράγματα ήσαν σχεδόν τό ίδιον άπελπιστικά, 
τοΰ I. Σούτσου γράφοντος: «. . .παρατηρώ δτι ένψ σήμερον πληρώνομεν 8 εως 
10 λεπτά διά νά μεταφέρωμεν βάρος μιας οκάς άπό Αθηνών είς Λεβαδίαν,
4 δέ λεπτά πρός μεταφοράν τοϋ αύτοΰ βάρους άπό Αθηνών είς Μαραθώνα, 
τό έξοδον τής μεταφοράς μιάς δκάδος άπό Τανγαρώκ72 καί Λίβερπουλ είς 
Πειραιά είναι λεπτά 3 1 /2 . . . »73.

Έν έτει 1916 ό Σ. Χασιώτης έγραφε σχετικώς: «Έ νεκα έλλείψεως οδών



εις πλείστας άπ" τάς επαρχίας μας ή μεταφορά τών προϊόντων μέχρι τών άγο- 
ρών άπό τών κέντρων τής παραγωγής στοιχίζει δυστυχώς τόσον πολύ άκρι- 
βά, ώστε πλήν τής καθ’ οδόν φθοράς πολλών ειδών, μέχρις δτου φθάσουν είς 
τόν προορισμόν των, έπιβα,ρύνονται μέ 40— 50 τοΐς εκατόν έπί τής άρχικής 
των αξίας, δχι δέ σπανίως τά μεταφορικά είναι ίσα ή άνώτερα καί αύτής τής 
τιμής, είς τήν οποίαν τά προϊόντα αγοράζονται έν τώ τόπq) τής παραγω
γής τω ν . . .» 74.

ΙΙερί τό τέλος τής τρίτης δεκαετίας τοΰ 20οΰ αίώνος, άρμόδιος υπηρεσια
κός παράγων, άπευθυνόμενος προς τό Άνώτατον Συμβούλιον Γεωργίας, άνα
φερόμενος είς τά συγκοινωνιακά μέσα τής χώρας, έχαρακτήριζε ταΰτα ώς 
άνύπαρκτα75, τούτου μή άπέχοντος τής πραγματικότητος, δεδομένου δτι έν 
έτει 1932 ή ελληνική γεωργία δέν ήδύνατο νά χρησιμοποίηση τάς αναγκαίας 
ποσότητας λιπασμάτων, συνεπεία τής έπιβαρύνσεως76 τούτων κατά 100ο/ο, έλ- 
λείψει τών καταλλήλων συγκοινωνιακών μέσων. Τό πρόβλημα δμως τών συγ
κοινωνιακών μέσων καί τής μεταφοράς τών προϊόντων ύφίσταται μέχρι σή
μερον77.

Τδού οιατί έκ τών διαπιστώσεων τούτων όρμώμενοι έκρίναμεν άναγκαίαν 
τήν έν τάχει άναφοράν μας, τουλάχιστον είς τό οδικόν δίκτυον τής χώρας, 
προκειμένου νά ύπογραμμίσιομεν τήν μεγίστην σημασίαν τούτου διά τήν άνά- 
πτυξιν τής τε γειοργίας καί τών γεωργικών συνεταιρισμών είδικώτερον.

Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος προκύπτει ή έξέλιξις τοΰ όδικοΰ δικτύου τής 
χώρας, μεταξύ τών έτών 1828— 1913, παραλλήλως πρός τήν έπέκτασιν τών 
εδαφικών όρίων τής χώρας.

"Ετος "Εκτασις της χώρας 
ε ίς  τετρ.χλμ.

Ιϊΐηκος άδικου δικτύου 
ε ί ς  χλμ._______  _____________ _ι

1828 47 .516 οδοί ήμιονικαΓ

1852 47 .516 168

1864 50.211 1 . 286
1881 63 .606 1 .8.86

1909 63.211 4 .0 14

1913 121.794 7.691

'Ήτοι, έν σχέσει πρός τήν έδαφικήν έκτασιν τής χώρας, ή καλυπτομένη 
δι’ οδών έπιφάνεια έκάλυπτεν άναλογικώς 63 μέτρα άνά χλμ.2 (κατά τό έτος 
1913}.

7. Είδομεν άνωτέρω δτι ή Ελληνική γεωργία έστερεΐτο άροτριόντων κτη
νών, δεδομένου δτι, κατά τούς πρώτους μεταπελευθερωτικούς χρόνους, μόνον
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τό 1 /4  τών Ελλήνων άγροτών είχεν78 εν ζεΰγος βοών, πολλοί δέ έστεροΰν- 
το79 καί τοΰ ένός βοός, γεγονός δπε,ρ, ώς εγραφεν80 δ Καποδίστριας, είχεν ώς 
συνέπειαν νά παραμείνη ή γη «άγεώργητος».

Ή  ελλειψις αΰτη ώδήγησε τόν Καποδίστριαν είς τήν εκκλησιν: «. . .Έ άν 
ειχα τό ετος τοΰτο ν’ άγοράσω τινά ζεύγη βοών καί νά δανείσω είς τάς κοι
νότητας έκατομμύρια τινά γροσίων, ήθέλαμεν εχει καί κάμπους γεωργημένους 
καί χωρία άναστημένα καί σχολεία. . . »81.

Ταύτης οΰσης τής έλλείψεως καί τής σημασίας τών άροτριόντων ζώα>ν,, 
προβαίνομεν είς τήν παράθεσιν τοΰ κάτο)θι πίνακος82, ί'να καταδειχθή ή έν τφ 
μεταξύ έπελθοΰσα έξέλιξις, έπί τοΰ σημείου τούτου, δεδομένου δτι συνεταιρική 
δραστηριότης άνευ τής χρησιμοποιήσεως παραγωγικών δυνάμεων είς τήν γε
ωργίαν δέν δύναται νά άναπτυχθή.

;/Ετη
IιI1

Βόες Αγελάδες J 
.... .ι,

Βούβαλο t " ίπποι ' Ημ Γονοι
I ί
1 " ηι Ονοι ι 1 1

1860
1I1

___ ___ _
174.925

I
83 .875 ! 1 . 159 83.111 30.443

1 1
! 68.869 J

1899 11 416.744 _ ι ι 416 .744 159.098 88 .869 1144.07 4 j
1911 11 180.226 118.133'  ; 5 . 874 73.341 79.597 ! 132.811 !

1914
1
1 331.393 ιI 64.151 56 .143 ! 150.642 }
1 1 J__ __ _J

Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύπτει ή σημαντική αυξησις83 τοΰ ζωϊκοΰ 
κεφαλαίου τής χώρας (πλήν τών ίππων).

8. Μεταξύ τών παραγόντων οί όποιοι έπιδροΰν επί τής άναπτύξεο)ς τής 
γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως είναι καί τό έπίπεδον άναπτύξεως τοΰ έμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας έν συναρτήσει πρός τό μέγεθος τοΰ πληθυσμού καί 
τής κοινωνικής συνθέσεώς του. Συνεπώς προκειμένου νά παρασχεθή μία πλη- 
ρεστέρα είκών τοΰ πλαισίου έντός τοΰ οποίου ήρξαντο δρώντες οί γεωργικοί 
συνεταιρισμοί, δέον νά λεχθοΰν ολίγα τινά περί τών παραγόντων τούτων.

α. Ώ ς  πρός τήν έμπορευματικήν οικονομίαν δέον νά ύπογραμμισθή οτι 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου αίώνος ή Ελλάς έτέλει ύπό τό κράτος τής 
κλειστής οικιακής οικονομίας καί βιοτεχνίας84, δεδομένου οτι δέν ύφίστατο 
ανεπτυγμένη βιομηχανία καί βιομηχανικαί μονάδες καί συνεπώς ούτε πληθο)- 
παραγιογή πρός πώλησιν. Ή  κυριαρχούσα έθνικοοικονομική δραστηριότης ήτο 
ή τής γεωργίας, ή οποία,, ώς έπί τά πλεΐστον, παρήγε πρός αύτοκατανάλω- 
σιν, ένφ τά πρός τήν άλλοδαπήν έξαγόμενα προϊόντα ταύτης ήσαν έλάχιστα8'5. 
Ή  περίοδος αύτη χαρακτηρίζεται86 έκ τής βαθμιαίας άποσπάσεως τής βιο
τεχνίας έκ τής γεωργικής παραγωγής. Περί τό τέλος τοΰ 19ου αίώνος ναι 
μέν ή Ελλάς έξέρχεται τοΰ σταδίου τής «οικιακής οικονομίας», πλήν όμως
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αϋτη δεν εφθασεν είς το στάδιον τής «αστικής οικονομίας» αλλά εις το τής 
«λαϊκής οικονομίας»87.

Έ κ τοΰ κατωτέρου πίνακος88 προκύπτει ή έξέλιξις τής έν Έλλάδι βιο
μηχανίας, μεταξύ τών έτών 1860— 1917.

Π
LΓ 

1  
Ο 

I 
Η 

1 
U 

I

_ ------------------ — Τ-

’ Αριθμ,έργοστασίων j
ι
1

------ -------  ----Ί
’ Αρ10μ,μηχανοκινητων 

έ π ί  του συνόλου
’ Αρι9μ.  εργατών

j 1867 168 ιι 22 7.300
! 1875 169

I1 95 -
| 1889 - 1 145 -
| 1917 2 .2 13 1I 35 .500

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι, παρά τήν αϋξησιν τοΰ άριθμοΰ τών βιο
μηχανικών89, 90, 91 μονάδων καί τής βιομηχανικής παραγωγής92, «ή βιομη
χανία τής Ελλάδος είναι νεκρά, άσθενής καί Ολίγον ανεπτυγμένη... Μέχρι 
τής έκρήξεως τοΰ πολέμου —  υπονοεί τόν Λ ' παγκόσμιον93 πόλεμον τοΰ 1915 
— , ή βιομηχανική μας άνάπτυξις δεν ύπερέβη, ουτε ήδύνατο νά ύπερβή αί- 
σθητώς τά δρια τής δασμοφ,ράκτου έσωτερικής αγοράς»94, πάσχουσα συν τοΐς 
άλλοις καί άπό έλλειψιν κεφαλαίο)ν καί ειδικευμένων έργατικών χειρών»95.

Ή  σημειωθεΐσα πάντως άνάπτυξις τής βιομηχανίας συνετέλεσεν είς τήν 
έτι μεγαλυτέραν έμπορικοποίησιν καί τόν έκχρηματισμόν τής έλληνικής οι
κονομίας, γεγονός δπερ έσχε περαιτέρω άλλοιωτικάς έπιδράσεις έπί τής κοινω
νικής συνθέσεως τοΰ πληθυσμού, διά τής μειώσεως τοΰ άγροτικοΰ καί τής 
αύξήσεως τοΰ άστικοΰ. ΙΙρίν ή άναφερθώμεν έπί τοΰ σημείου τούτου, δέον νά 
σημειώσωμεν δτι ό εμπορευόμενος πληθυσμός τής χώρας άπό 8,43ο/ο κατά τό 
έτος 1861, άνήλθεν96 είς 16ο/ο τό 1907, πράγμα είς τό όποιον συνέτεινε καί 
ή διάδοσις παρ’ ήμΐν τών ευρωπαϊκών προϊόντων, τά όποια σύν τή παρόδω τοΰ 
χρόνου έκάλυπτεν ή έγχώριος βιομηχανική παραγωγή9'.

β. Αί σημειούμεναι αύται, μικρόν κατά μικρόν, έξελίξεις, είχον ώς άπο- 
τέλεσμα καί τήν άστικοποίησιν τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού, τοΰ οποίου τό μέγι- 
στον τμήμα άνήκεν είς τήν αγροτικήν τάξιν. Τοΰτο έσήμαινεν δτι βαθμηδόν 
έδημιουργοΰντο τά μεγάλα άστικά κέντρα, τά όποια άπετέλουν τούς πόλους 
έλξεως καί καταναλώσεως τών αγροτικών προϊόντων, ένφ παραλλήλως έλάμ- 
βανε χώραν τόσον ή αύξησις τής έδαφικής έκτάσεως τής χώρας, οσον καί τοΰ 
έληνικοΰ πληθυσμού έν τψ συνόλψ του.

Έ κ τού κάτωθι πίνακος08 προκύπτει ή προϊούσα εύξησις τοΰ άριθμοΰ τών 
κατοίκων τών κυ,ριοτέρων πόλεων τής Ελλάδος, μεταξύ τών έτών 1856— 1907.



I--------
! Πό λ ε ι ςι y, s

1 8  5 6 1 8 8 9 Γ 1 9  0 7

’ Α θ η να ι 3 0 .9 6 9 1 1 0 .2 6 2 1 6 7 .4 7 9

Πε ιρ α ιε ό ς 6 .0 5 7 3 4 .3 2 7 7 3 .5 7 9
Π ά τρ α ι 15 .131 3 3 .5 2 9 3 7 .7 2 4
Πύργος 3 .8 7 5 1 2 .6 4 7 1 3 .6 9 0

Κ αλάμα ι 4 .5 2 6 1 0 .6 9 6 1 5 .3 9 7

Βόλος - 11 .0 2 9 2 3 .5 6 3

Χαλκ Γς 4 .0 8 6 9 .1 1 9 10 .95 8

Α α ύ ρ ιο ν - 3 .8 0 2 1 0 .0 0 7

Λ ά ρ ισ α - 1 3 .6 1 0 18 .041

Ώ ς προς τήν πορείαν αύξήσεως τής εδαφικής έκτάσεο^ς τής χώρας, τής 
αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ καί τής πυκνότητας τών κατοίκων άνά χλμ. τετ,ραγ.,
αΰτη εμφανίζεται οΰτ0) ς " ,  άπό τοΰ έτους 1821 μέχρι τοΰ έτους 1907.

"Ε το ς
αττο-

γραφης

-----------------
Ε π ιφ α ν ε ια  
ε ί ς  τ ε τ ρ .  

χ ιλ ιό μ .

.............. ...........
Πληθυσμός Α υ ξ η σ ις  η 

έ λ ά τ τω σ ις

’ Α ναλογΓα  κ α -  
τοΓκω ν κα τά  
τ ε τ ρ . χ ι λ ι ό μ .

18211 47.516 938.765 _ 19,76
1828 ft 753.400 -  185.365 15,86
1836 ft 752.077 -  1 .323 15,83
1839 ft 823.773 70.373 17,34
1840 ft 850.246 26.473 17,89
1841 ft 861 .019 -10 .7 73 18,12
1842 If 853.005 8 .014 17,95
1843 ft 915.059 62.054 19,26
1844 ft 930.295 15.236 19,58
1845 ft 960.236 29.941 20,21
1848 If 986.731 26.495 20,77
1853 ft 1 .035 .527 48.796 21 ,79
1856 tf 1 .062 .627 27.100 22,36
1861 II 1 .096 .810 34.183 23,08
18702 50.211 1 .4 57 .89 4 361 .084 29,04
1879 II 1 .679 .470 221.576 33,45
18893 63.606 2.187 .208 507.738 34,39
1896 It 2 .4 33 .80 6 246.598 38,62
19074 

...... ...........
63.211 2 .6 31 .95 2 198.146 41 ,63
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Έ κ του άνωτέρω πίνακος προκύπτει δτι, κατά τό ώς άνω χρονικόν διά
στημα, έπήλθεν εδαφική αυξησις τών ορίων τής χώρας κατά 16.000 περίπου 
τετραγ. χλμ., ένώ ό ελληνικός πληθυσμός ηύξήθη κατά 1.690.000, ή δέ πυ- 
κνότης τούτου άνά χλμ. τετραγ. κατά 22 κατοίκους.

Τό τελευταΐον τοΰτο, δηλ. ή αυξησις τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμοΰ, δέον 
νά ύπογραμμισθή Ιδιατέρως, δεδομένου δτι αυτη, κατά μίαν άποψιν, άποτελεϊ 
«άναγκαϊον δρον τής οικονομικής έξελίξεως»100.

Βεβαίως τοΰτο κατέστησε δυσμενεστέραν τήν θέσιν τοΰ Έλληνος αγρό
του, άτε ή ελληνική γεωργία διέθετε101 τάς δλιγωτέρας καλλιεργησίμους γαίας 
έξ δλων τών ευρωπαϊκών χωρών102, ώς τοΰτο ύπεγραμμίζετο καί είς τήν έν 
ετει 1933 ’Έκθεσιν103 έμπειρογνωμόνων τής Κοινωνίας τών Εθνών.

Ή  άλλοίωσις τής κοινωνικής συνθέσεως τοΰ πληθυσμοΰ έμφανίζει τήν 
κάτωθι πορείαν, μεταξύ τών έτών 1879— 1907 (τά μεγέθη τοΰ πληθυσμοΰ 
είς χιλιάδας).

--------

"Ε το ς

-------------

Σύνολον
Π λη θ .Π ό λ . Π ληθ.Κω μ. 

20 0 0 -5000  
κατοΓκω ν

Π ληθυσμ,

'Α ν α λ ο γ ία  ε π ί  
τ ο ΐ ς  ε κ α τό ν

πληΒυσμ. ανω των 
5000 κ α τ .

Χωρ ίω ν } ΐλ η 8 . 
_____________ !_ Π & ΑΗ

ΠληΒ. ΠληΒ.
r j<WP_^

1879 1 .6 5 3 292 161 1 .199 18 10 72

1889 2 .1 8 7 464 189 1 .5 3 3 21 9 70

1896 2 .4 3 3 525 235 1 .672 22 ■9 69

1907 2 .6 31 627 242 1 .761 24 9 67

Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος διαπιστοΰται ή συντριπτική υπεροχή τοΰ άγρο- 
τικοΰ πληθυσμοΰ, μολονότι λαμβάνει χώραν βραδεία έλάττωσις τούτου.

9. Έλέχθη άνωτέρο) δτι άμα τή άπελευθερώοει τής χώρας έκ τοΰ τουρ- 
κικοΰ ζυγοΰ ή πλειοψηφία τών Ελλήνων άγροτών έστερεΐτο τής απαραιτήτου 
άγροτικής ιδιοκτησίας πρός καλλιέργειαν, γεγονός δπερ έπέδρα άνασχετικώς

1. Πληθυσμός εξακριβωθείς άναδρομικώς διά τής άπογραφής τοΰ 1828.

2. Μεταξύ τών άπογραφών τοΰ 1861 καί 1870 προσηρτήΟησαν οί Ίόνιοι ηήσοι κατά 
τό 1864.

3. Μεταξύ τών άπογραφών τοΰ 1879 καί 1889 προσηρτήθη ή Θεσσαλία καί ή ’Άρτα  
τό 1881.

4. Μεταξύ τών άπογραφών τοΰ 1896 καί 1907 άπωλέσθη μικρά λωρίς εδάφους κατά 
τό; 1897.
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έπί τής άγροτοσυνεταιριστικής κινήσεως καί τής όλης γεωργικής έξελίξεως. 
δεδομένου οτι «ή ιδιοκτησία είναι τό ίσχυρότερον ζώπυρον τής ήμετέρας φιλο- 
πονίας... οσάκις αύτη είναι περιληπτική ή άβεβαία... ή καλλιέργεια εκπίπτει 
καί έκμηδενίζεται... είναι άπαραίτητος όρος... τής παραγωγής τών παραγο)- 
γικών δυνάμεων τής όλης κοινωνίας»104.

Εΐδομεν δέ δτι πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, άπό τής Καποδιστριακής 
διακυβερνήσεως, ήρξαντο προσπάθειαι πρός διανομήν τής γής είς τούς άκτή
μονας άγρότας, αϊτινες κατέστησαν έντονώτεραι άμα τή λήξει τοΰ Α ' παγκο
σμίου πολέμου. Συνεπώς, ή ψήφισις τοΰ νόμου 602/1915 συμπίπτει παρ’ ήμΐν 
μέ τήν έναρξιν τής πλέον έντόνου παρεμβάσεο)ς105 τοΰ Κράτους είς τά κοινωνι
κοοικονομικά ζητήματα τής Χώρας. Χαρακτηριστικόν τής τοιαύτης στροφής 
τοΰ Κράτους πρός τά γεωργικά ζητήματα τής χώρας, άποτελεΐ καί τό γεγονός,, 
δτι όλίγα έτη βραδύτερον, διά τής άπό 18 - 3 - 1926 Συντακτικής Πιράξεως106 
«περί Οργανισμού τής "Ακαδημίας ’Αθηνών» ύπεγραμμίζετο έν τώ προοιμίφ 
αύτής δτι: «Θεωροΰντες δτι ή έπιστήμη δπλον τ;ανίσχυρον καί συντελεστής 
τής νίκης έν πολέμψ, είναι συγχρόνως έν ειρήνη δργανον απαραίτητον προ
αγωγής τής Γεωργίας...», έν δέ τώ άρθρψ 1 δτι: «Ή  ’Ακαδημία εχουσα σκο
πόν... α) ... β) τήν έρευναν τών στοιχείων καί τών προϊόντων τής Έλληνικής 
γής καί καθ’ όλου τήν μελέτην τής φύσεως τής χώρας, τήν έπιστημονικήν ύπο- 
στήριξιν καί ένίσχυσιν τής γεωργίας...». Ουτω λοιπόν, τό Κράτος, τό όποιον 
έπί ένα αιώνα έζησε μακράν τών έπιστημονικών άναζητήσεων καί τών όξυ- 
τάτων προβλημάτων τής έλληνικής γεωργίας, έρχεται καί έντάσσει τήν γεωρ
γίαν καί τά προβλήματά της, ύπό τήν στοργικήν σκέπην τοΰ έπιστημονικοΰ 
φωτός, τό όποιον ώς «δπλον πανίσχυρον» θά τής διάνοιξη τούς ορίζοντας διά 
μίαν ταχυτέραν πρόοδον. Τοΰ λοιπού, ο «ναρκωμένος γίγας» θά άπονα,ρκοΰται 
βαθμηδόν ύπό τό άπλετον φώς τής έρεύνης καί τής γνώσεως τού κορυφαίου 
έπιστημονικοΰ καί πνευματικού ιδρύματος τής Ελλάδος.

Χαρακτηριστικώς, ό Δ. Ζωγράφος, άναφερόμενος είς τήν ’Ακαδημίαν 
’Αθηνών, εγραφεν107: «Αυτη άπό τής συστάσεώς της προέβη είς μεγαλειώδεις, 
ύποσχέσεις διά τό μέλλον τής γεωργίας... ούτως άπό τής άποκαταστάσεώς 
μας ώς Κράτος, ήτοι άπό μιας ολοκλήρου εκατονταετηρίδας ή γεωργία τής 
Ελλάδος διά π.ρώτην φοράν άντιμετωπίζει έπίσημον κοινωνικήν καί πολιτεια
κήν ύπέρ αύτής μέριμναν...».

"Ετερον σημαντικόν γεγονός τό οποίον ύπεδήλου τήν πλέον έντονον στρο
φήν τοΰ Κράτους πρός τά άπασχολοΰντα τήν γεωργίαν ζητήματα, είναι ή έν 
ετει 1917 "Ιδρυσις τοΰ Υπουργείου Γεο>ργίας, οπότε ήρξατο παρ’ ήμΐν καί ή 
άσκησις συστηματικής108, 109 άγροτικής πολιτικής.

Ύπό το κράτος τών νέων τούτων κατευθύνσεων τής άγροτικής πολιτικής*
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έλήφθησαν πλέον σύντονα μέτρα προς ,ριζικωτέραν άντιμετώπισιν τοΰ αγρο
τικού ζητήματος, τού οποίου διά πρώτην φοράν πραγματικώς110 έπεδιώχθη ή 
λύσις έκ μέρους τής Προσιορινής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης. Πράγματι, 
ή Κυβέρνησις αύτη έξέδωκε έν ετει 1917 τά ύπ" άριθ. 2466, 2467, 2468, 2469 
καί 2470 Ν.Δ., κυρωθέντα διά τού νόμου 1072/1917. Διά τών Διαταγμάτων 
τούτα)ν κατεβλήθη πλέον σύντονος προσπάθεια άποκαταστάσεως άκτημόνων 
καλλιεργητών, οιτινες οϋτω κατέστησαν μικροϊδιοκτήται111, γεγονός τό όποιον 
ύπεβοήθησε112, 113, 114, 115 τήν άγροτοσυνεται,ριστικήν όργάνωσιν, δεδομένου 
δτι αύτη συνετέλεσε καί είς τήν διοχέτευσιν116, 117 τών πιστώσεων118 πρός 
τήν γεωργίαν, είς τοιαύτην εκτασιν, ώστε νά λεχθή δτι οί συνεταιρισμοί «έγέν- 
νησαν τήν πίστιν»119, 120, 121.

Λί συνεπεία λοιπόν τών απαλλοτριώσεων δημιουργηθεΐσαι γαιοκτητικαί 
συνθήκαι, έπέβαλον τήν σύστασιν γεωργικών συνεταιρισμών πρός ώφελιμωτέ- 
ραν έκμετάλλευσιν τής γής καί πρός καταπολέμησιν τής χαμηλής στάθμης122 
τών τεχνολογικών μέσων τής έλληνικής γεωργίας καί του αγόνου123 τού ελλη
νικού εδάφους.

Χαρακτηριστικώς δέ, έν προκειμένψ, εγράφη δτι: «Σέ μία χώρα σάν τήν 
Ελλάδα πού ή γή, έπειτα μάλιστα άπό τήν άπαλλοτρίωσι τών μεγάλιον κτη
μάτων καί τον εποικισμό, ανήκει σχεδόν στο σύνολό της σέ μικροϊδιοκτήτες, 
θά έπρεπε, καί αν ακόμη δέν ύπήρχε νά έφευρεθή ό Συνεταιρισμός πού ενώ
νει τούς μικρούς καλλιεργητάς καί τούς παρέχει τά γνωστά πλεονεκτήματα 
πού έχει ή μεγάλη έπιχείρησις... ή έλληνική γεωργία μέ ένθουσιασμό έστράφη 
στον συνεταιρισμό σάν μιά σανίδα σωτηρίας»124.

Συγκεκριμένως, αί γαιοκτητικαί συνθήκαι αί διαμορφωθεΐσαι παρ’ ήμΐν 
κατόπιν τών αλλεπαλλήλων απαλλοτριώσεων, έμφανίζονται ούτω: α) Κατά 
τον Καθηγητήν Ξ. Ζολώτα125, ώς πρός τήν άποκατάστασιν τών γηγενών άκτη
μόνων, ή αντιστοιχούσα κατ’ οικογένειαν μέση στρεμματική έκτασις ήτο ή 
έξής, κατά γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώρας: Θεσσαλία 82,8, Μακεδονία 
60,1, ’Ήπειρος 28,2 καί λοιπή Ελλάς 46,4.

β) Κατά τον Καθηγητήν Δ. Στεφανίδη126, είς έκάστην οικογένειαν παρε- 
χωρήθη έκτασις καλλιεργουμένης καί καλλιεργησίμου γής έκ 36 περίπου 
στρεμμάτων, είς έκαστον δέ μέλος τής οίκογενείας άντεστοίχει έκτασις 8 πε
ρίπου στρεμμάτων, δεδομένου δτι έκάστη οικογένεια άπετελεΐτο τούλάχιστον 
έκ τεσσάρων μελών.

γ) Κατά τά ύπό Δ. Καλιτσουνάκι127 παρεχόμενα στοιχεία, τά αποτελέ
σματα τής αγροτικής άποκαταστάσεως τών προσφύγων, έχουν ούτω (μέχρι
του έτους 1930) 12 V 29·
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Δ ι αμερ  Γσματα
Δ ια τ εΒ ε Τ σ α ι 
εκ τά σ ε ις  ε ί ς  

σ τρ έμ μ α τα

Κ α λ λ ιε ρ γ ο ύ μ ε ν α ι 
καΓ κ α λ λ ιε ρ γ ή 
σ ιμ ο ι  ε κ τ ά σ ε ις

Α ρ ιθ μ ό ς  α π ο κ α τα σ τα -  
Β εντω ν  Γ _ _ ----- -- ----- τ - ; "  "

ο ικ ο γ ε ν ε ιώ ν ' ατόμω ν

Μ α κ εδ ο ν ία 5 .4 8 7 .8 6 5 3 .3 5 0 .7 0 0 8 7 .1 7 0 ]3 3 9 .0 9 4
Θράκη 2 .2 6 0 .1 9 0 1 .2 5 0 .5 1 4 4 2 .7 9 0 ί 1 7 9 .0 6 0

"Η π ε ιρ ο ς 8 0 .8 3 8 4 4 .5 9 8 1 .3 3 7 ! 4 .2 3 2
θεσσαλ Γα - - 2 .551 | 7 .6 3 0

Νησο» καΓ Κρητη 561 .551 3 9 0 .1 9 3 5 ,5 5 2 | 2 2 .0 3 4
Υ π ό \ο ιπ ο ς 'Ε λ λ ά ς - - 4 .4 91 ! 1 8 .1 0 6

Σύνο λο ν  Ελλάδος 8 .3 9 0 .4 4 4 5 .0 3 5 .3 7 9 143 .891 j5 7 0 .1 5 6

Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται δτι ό μέσος γεωργικός κλήρος έν Έλλάδι 
ήτο μικρός130, γεγονδς δπερ καθίστα δυσμενή τήν θέσιν τοΰ Έλληνος άγρό- 
του, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ δψιν καί τοΰ άγονου τοΰ έλληνικοΰ εδάφους.

Ώ ς  πρδς τό τελευταΐον τοΰτο, έκ τής γεωργικής άπογραφής131 τοΰ έτους 
1911, προκύπτει δτι επί τοΰ συνόλου τών εκτάσεων, αί παραγωγικαί εκτάσεις 
άνήρχοντο ώς κάτωθι: Θεσσαλία 50ο /ο , περιοχή Ά ρ τη ς 43ο/ο, ’ Ιόνιοι νήσοι 
47,80ο/ο, Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 42ο/ο.

Ένταΰθα δέον νά λεχθή δτι καί κατά τό ετος 1939, τό καλλιεργούμενον 
ποσοστόν εν Έλλάδι ήτο χαμηλόν έν σχέσει πρός τό σύνολον τής έκτάσειος τής 
χώρας.

Ουτω συμφώνως πρός τά στοιχεία τής άνεκδότου υπογραφής τοΰ 1939, το 
ποσοστόν τοΰ καλλιε(ργουμένου έδάφους, έπί τοΰ συνόλου τής έπιφανείας ήτο: 
Θεσσαλία 30ο/ο , Μακεδονία 23ο /ο , Δυτική Θράκη 23ο /ο , Στερεά Ελλάς 
22ο /ο , Πελοπόννησος 29ο/ο, Κρήτη 29ο/ο, Νήσοι Αίγαίου 26ο/ο, 'Ιόνιοι 
Νήσοι 30ο/ο, Κυκλάδες 18ο/ο καί ’Ήπειρος 14ο/ο (παραλείπονται οί δε
καδικοί) .

Τέλος, περατοΰντες τήν σύντομον ταύτην άναφοράν μας, προβαίνομεν είς 
τήν παράθεσιν τοΰ τεχνολογικοΰ έξοπλισμοΰ τής έλληνικής γεωργίας, συμφώ
νως πρός τά στοιχεία τής Γεωργικής Άπογραφής 132 τοΰ έτους 1929.

Είδος εργαλείων καί μηχανών Άριθμός τεμαχίων
’Άροτρα Ξύλινα 286.534

» Σιδηρά 241.548
Βενζινάροτρα 700
Σβάρναι Ξύλιναι 129.748

» Σιδηραΐ 20.321
Σπαρτικαί μηχαναί 181
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Σπαρτικαί μηχαναί λιπασμάτων 27
Χορτοκοπτικαί μηχαναί 454
Χαρτοσυλλεκτικαί μηχαναί 214
Χαρτοπιεστικαί μηχαναί 1.061
Θεριστικαί » 3.055
Άλωνιστικαί » 606
Βωλοκόποι 63.760
Σιτοκαθαριστήρια 1.562
Θειαφιστήρια Εύρωπαϊκά 4.004

» Εγχώρια 144.117
Έκκοκκιστικαί μηχαναί 75
Καπνοπιεστικαί » 16
Σταφιδοκαθαριστήρια 11
Λιχνιστικαί μηχαναί 123
Πετρελαιοποτιστικαί μηχαναί 4

Έ κ  τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει ή προϊοΰσα αυξησις τοΰ μηχανο
λογικού έξοπλισμοΰ τής έλληνικής γεωργίας, γεγονός τό όποιον εσχεν εύερ- 
γετικάς επιδράσεις, τόσον έπί τής παραγ<ογικότητος, όσον καί έπί τοΰ τρόπου 
σκέψεως133 τών άγροτών μας. Ό  X. Εύελπίδης, άναφερόμενος εις τήν χρησι- 
μοποίησιν τών μηχανών διά τάς γεωργικάς μεταφοράς γράφει: «... ή μεταφορά 
κόπρου διά τή λίπανσιν 10 στρεμμάτων κειμένων είς 1.500 μέτρα άπό τον 
στάβλον, γινομένη μέ κάρρον 800 χλγρ. συρόμενον άπό άλογον, προκαλεΐ μετα- 
κίνησιν έπί 111 χιλιομέτρων καί χρόνον μεταφοράς 37 ωρών. Έάν γίνη μέ 
συρόμενον ύπό έλκυστήρος ρυμουλκόν 2 τόννων ή διανυθεΐσα άπόστασις μειώ
νεται είς 45 χιλιόμετρα καί ό χρόνος τής μετακινήσεως είς 3 ώρας»134.

Ώ ς  πρός τά ηθικά πλεονεκτήματα τής χρησιμοποιήσεως μηχανών είς τήν 
γεωργίαν, ό αύτός συγγραφεύς γράφει: «Εκείνος πού κάθεται εις τό τρακτέρ 
εχει άλλην νοοτροπίαν, άλλην υπερηφάνειαν άπό τόν γεωργόν πού σκύβει πίσο) 
άπό τ’ αλέτρι του... ή μηχανή δέν είναι μόνον παραγωγικόν έργαλεΐον, είναι 
γεννήτρια σκέψεων. Καί αυτό έχει μεγάλην σημασίαν διά τήν πνευματικήν 
έξύψωσιν τοΰ άγροτικοΰ κόσμου...»135.

10. Διά τής άνωτέρω άναφοράς μας έπειράθημεν νά παράσχωμεν μίαν 
οσον ένεστι συνοπτικήν εικόνα τοΰ πλαισίου έντός τοΰ οποίου έκινήθη ή ελλη
νική γειοργία, άπό τής άπελευθερώσεο)ς τοΰ ’Έθνους έκ τοΰ τουρκικού ζυγοΰ, 
μέχρι τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602/1915. Διά τοΰ τρόπου τούτου ήθελήσαμε 
νά σκιαγραφήσωμε τό γεωργικόν πλαίσιον έντός τοΰ οποίου ήρξαντο δρώντες 
οί Γειοργικοί Συνεταιρισμοί παρ’ ήμΐν, ί'να ούτω καθίστανται άμεσώτερον κα-



τανοηταί, α! έν τώ μεταξύ έπελθοΰσαι εξελίξεις, ώς καί τά πάσης φύσεως εμπό
δια άτινα οδτοι είχον νά αντιμετωπίσουν έκκινοΰντες πρός πραγμάτωσιν της 
Ιδέας του συνεταιρισμού, ή οποία είναι πανάρχαια παρά τφ έλληνικφ λαώ.

11. Τέλος, προκειμένου νά παρασχεθή μία άδροτάτη είκών τών είς τήν 
έλληνικήν γεωργίαν έπελθουσών εξελίξεων, μετά τήν ψήφισιν τοϋ νόμου 602 / 
1914, προβαίνομεν είς τήν παράθεσιν τοΰ κάτωθι πίνακος, βάσει τών στοιχείων 
τής Γεωργικής Άπογραφής τοΰ έτους 1929. Έ κ τοΰ πίνακος τούτου προκύ
πτει δτι δ άριθμός τών δηλωσάντων καλλιεργητών, άνήλθεν είς 950.591, ών 
ή κατανομή άπό νομικής σχέσεως προς τήν καλλιεργουμένην γήν ήτο ή έξής 
είς τά έπί μέρους Γεωγραφικά Διαμερίσματα:

-------------------------------- 1

Γ 6ω γραφ ικά  
Δ ια μ ερ  Γσματα

---------  _ Ί

’ Α ρ ιθ μ ό ς  των 
δηλωσάντων 

κ α λ λ ιε ρ γ η τω ν

Ν ο μ ικ ή  σ χ ό σ ις  κ α λ λ ιε ρ γ η τώ ν  
πρός τη ν  κα λ λ ιερ γ η Ο εΤ σ α ν  γη ν

1
' Ι δ ι ό 
κ τη τ α  ι

1
’ Ε μφυ- 

τ ε υ -  
τα Γ

1
ΜισΟω- 

τα Γ
Κ ο λλΤ -Ι 

γ ο ι ! 
ιI

Κατά  
παρά- 
κλησι ν

Ιϊία κεδον  Γα 2 0 9 .5 9 5 1 2 9 .0 8 5 3 .'107 19 .481
1

6 .8 7 3  !I 3 5 .5 6 5

"Ηπε ιρ ο ς 61 .056 4 9 .2 8 6 1 .733 2 .5 8 0 5 .4 4 5  ! 392

Νήσοι Α (γα Γου 6 2 .4 8 7 5 0 .2 2 2 214 6 .1 3 4 2 .3 5 0  { 367

Κρητη 8 7 .6 4 2 7 7 .4 5 7 233 1 .555 1 .5 3 0  { 1 .028

□εσσαλΓα 7 6 .2 6 0 6 5 .1 5 7 1 .699 3.741 2 .0 1 7  | 258

’ Ι ό ν ιο ι  Νήσοι 3 7 .2 8 0 3 1 .6 8 9 1 .3 2 4 1 . 6G 6 1 .9 8 0  | -

Κ υκλά δες Νήσοι 2 6 .8 6 6 .22 .242 125 1 .584 1 .6 78  ί 5

Σ τ .’Ελλάς-Ευβο ια 1 4 3 .2 9 9 118 .351 861 9 .9 4 6 5 .4 3 7  ! 635

Π ελοπ όννησος 1 9 7 .2 8 6 177 .131 1 .1 0 7 3 .6 2 4 3 .3 7 4  j 7
□ράκη 4 0 .2 8 0 3 6 .6 1 6 924 5 .6 1 5 677 ! ι 2 .8 4 7

Σ ύ ν ο λ ο ν 950.591 7 5 7 .7 3 6 11.422 5 5 .9 4 9 31.061 j 41 .1 0 4

Ποσοστόν $  έ κ ά -  
σ τη ς  κα τη γο ρΓα ς

______________________________

7 9 ,5
__________________

1 ,2 5 ,6 3 ,3  | 4 ,3

Ά ρ α , έκ τών άνωτέ,ρω στοιχείων προκύπτει δτι τά τέσσαρα πέμπτα τών 
καλλιεργητών, κατά το 1929, ήσαν ίδιοκτήται.

12. Ώ ς  πρός τήν καθ’ ομάδας κατανομήν τής γής, αΰτη ειχεν οΰτιο, 
βάσει τό)ν άπογραφικών στοιχείων τοΰ 1929.
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Κατανομή τη ς  γης  
ε ί ς  σ τρ έμ μ α τα

'Α ρ ιθ μ ό ς  των δηλωσάντων τα ύ 
τα ς  κ α λ λ ιε ρ γ η τω ν  (π ερ ιλ α μ β α -

'Από - εως Κο t νο τη τω ν ) κ α λ λ ιε ρ γ η τώ ν
-------------

1 10 358 .7 1 8

_____ __ _____
3 7 ,6

11 - 20 2 0 7 .0 6 5 21 ,7

21 - 30 1 27 .5 5 3 1 3 ,4

31 - 40 84 .991 8 ,9

41 - 50 5 2 .0 2 7 5 ,5

51 - 60 3 1 .9 6 2 3 ,4

61 - 70 2 0 .531 2 ,2

71 - 80 1 4 .73 0 1 ,5

81 - 90 9 .3 52 1 ,0

91 - 100 8 .2 7 5 0 ,9

101 - 200 2 7 .0 1 3 2 ,8

201 - 300 5.471 0 ,6

301 - 400 1 .911 0 ,2

401 - 500 915

501 - 600 638

601 - 700 251

701 - 800 214

801 - 900 148 0,3
901 - 1000 164

1001 - 2000 588

2001 - 5000 453

5001 - 10000 206

10001 Γ- 15000 75

15001 - 25000 53
25001 - 50000 34

50001 - 100000 22

100001 - 300000 7

’ Α ν α λ ο γ ία  έπ Γ 
το Τ ς  % έ κ ά -  
σ τη ς  όμάδος

13. Ή  κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα κατανομή τής γής καθ’ ομάδας, 
δυνάμει τών αύτών ώς άνω στοιχείων, ειχεν ώς κάτωθι:

393



Κατανομή των Δ L α μ e p t  σ μ α ι Οί j
δηλωθει,σίϊίν 
εκτάσεων ε ίς  
στρέμματα

- Λκατα Δ ιαμε
ρίσματα

' . ........

Μακε
δονία

Ί  Γ 
"Ηπει-Ι N?f- j Κρή- 
ρος j ,σοι j τη

! Α ί-  |
{γχύου j 
ι ι. 1 L ..... · _ _Ι

Θεσ
σα
λ ία

. _

Ί

Ί ό -
VLOL

Νή
σοι

---------
Κυ—' 

κλά
δες 

Ν?)σοι.

----- -
Σ τε
ρ εά -  
Εύβοια

Πελο
πόν
νησος

»
Βρά-ΐ 
κη ι

1 - 10 55947 27425 [38221 j 39183 [22646 19047 [14982 [54343 74111 12811

11 - 20 46005 14487 j11827} 20120 {11 385 9346 5564 30897 147724 971D

21 - 30 36563 7689 4986| 10481 7040 3982 2686 17313 28176 ί 8637

31 - 40 29469 4233 24911 | 5964 5807 2056 1233 ίΐ 0467 1 16626Γ 6643•
41 - 50 17198 2586 1417] 3500 4265 1212 743 6964 9935 4207

51 - 60 9028 1603 860 j 2275 3667 666 464 4992 6112 j 2295

61 - 70 4910 920 568 ] 14.04 3256 446 307 3575 3880 1265

71 - 80 3348 673 3961 995 2656 . 278' 214 2824 2535 811

81 - 90 1899 382 244!j 674 1893 216 144 1856 1588 456

91 - 100 1495 285 260 ] 552 1848 156 101 1743 1443 | 392

101 - 200 3410 793 865 j 1843 8423 535 349 6106 3822 [ 897

201 - 300 406 94 1 85 j 443 2020 125 58 1334 707 99

301 - 400 140 40 121 ! 155 635 54 33 440 265 28

401 - 500 63 30 54! 98 282 24 13 185 146 18

501 - 600 44 19 30j 79 223 7 10 112 108 6

601 - 700 24 7 1 8 j 24 52 7 7 54 57 1

701 - 800 15 12 16 j 28 54 6 5 40 36 2

801 - 900 13 6 3] 13 42 5 1 36 26 3

901 - 1000 19 16 15ί 8 25 4 7 39 27 4

1001 - 2000 75 45 32 ί 68 92 10 15 121 122 8

2001 - 5000 109 51 26 j 32 65 7 5 70 63 25 I

5001 - 10000 67 29 6 j 7 36 2 4 27 17 11*
10001 - 15000 16 8 1 j 4 «

•
20 5 6 ί |

15001 - 25000 18 7 2i 2 q9 - 11 3 1

25001 50000 8 2 1 i 1 1 3 - 13 4 2

50001 - 100000 5 ί 3 3 ! 4 - ι 6 - ι -

100001 - 300000 3
I

1
Λ

' • 2 I
-

Ά ρ α , έκ τής εκατοστιαίας αναλογίας τοΰ ώς άνω άντιστοιχοΰντος ποσο- 
στοΰ έκάστης όμάδος, προκύπτει ή απόλυτος έπικράτησις τών μικροεκμεταλ- 
λεύσεων. Συγκεκριμένως τό 38ο/ο περίπου τών ώς άνω γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων διέθετον εκτασιν 1 -1 0  στρεμμάτων, τό 59ο/ο τούτων διέθετον εκ- 
τασιν 1 -2 0  στρεμμάτων καί τό 73ο/ο ,άντιπροσωπεΰον 693.336 εκμεταλλεύ
σεις, διέθετον εκτασιν 1 - 30 στρεμμάτων.
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Έ κ τής άναλύσεως δέ τών στοιχείων τών έκμεταλλεύσεων αι όποΐαι δι
έθετον άνω τών 400 στρεμμάτων προκύπτει οτι τό ύπ’ αύτών άντιπροσωπευό- 
μενον ποσοστόν τοϋ 0,3ο/ο  ήτο λίαν άσήμαντον.

Οΰτως έχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθα νά είπωμεν οτι αί γαιοκτητι- 
καί συνθήκαι τής έλληνικής γεωργίας136, συνηγόρουν μεγάλως ύπέρ τής ιδρύ- 
σεο)ς Γειοργικών Συνεταιρισμών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
TOT ΤΡΙΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. ’Ίδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 100— 101.
2. ’Ίδε καί Α. Σίδερι, σελ. 58.
3. ’Ί δ ε  καί Α. Μανσόλα, σελ. 55, ενθα σχετικαί πληροφορίαι περί τής καλλιεργου-

μένης έκτάσεως.
4. ’Ίδε καί I. Σκαλτσούνη, σελ. 3, ενθ-α γίνεται λόγος περί τής «αχανοΰς έρημίας 

τής υπαίθρου χώρας».
5. ’Ίδε «Έφημερίς τής Έλληνικής Γεωργίας», έ'τους 1855, σελ. 79.
6. ’Ίδε Π . Γενναδίου, είς περιοδ. «Ελληνική Γεωργία», έτους 1886, τεΰχ. 1,

σελ. 3.
7. ’Ίδε Ε. Κυριακίδου, τόμ. Α, σελ. 227— 228.
8. ’Ίδε X. Εύελπίδη, Τό αγροτικόν Πρόγραμμα, σελ. 100.
9. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Ή  αγροτική πίστις κλπ., σελ. 8.

10. Ίδε X . Εύελπίδη, Άγροτική πολιτική, σελ. 71.
11. ’Ί δ ε  Α. Σίδερι, σελ. 34— 35.
12. ’Ί δ ε  Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 93.
13. ’Ί δ ε  I. Βαλαωρίτου, σελ. 42.
14. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 26.
15. ’Ίδε Α. Σίδερι, σελ. 23, σημ. 7.
10. ’Ίδε I. Σούτσοι», Π/^οντολογία, τόμ. Β, σελ. 197— 198.
17. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 28.
18. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Άγροτική Πολιτική, τόμ. Α, σελ. 94.
19. ’Ίδε Α. Βαρβαρέσου, Ί Ι  όλοκλήρωσις τής αγροτικής .μεταρρυθμίσεως.
20. ’Ίδε Α. Βαρβαρέσου, αυτόθι, σελ. 6.
21. ’Ί δ ε  Α. Σίδερι, σελ. 70, σημ. 6.
22. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 25.
23. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 77.
24. ’Ίδε Π . Γενναδίου, είς Περ:οδ. «Ελληνική Γεωργία», τόμ. Α, (1885), τεΰχ

γ ', σελ. 86— 87.
25. ’Ίδε ’Έκθεσιν Π . Δεκάζου, συνταχθεΐσαν έν έ'τει 1913, είς «Γεωργικόν Δελτί- 

ον», έτους 1913, τεΰχ. ΣΤ , σελ. 595.
26. ’Ίδε I. Τσουδεροΰ, σελ. 48— 49.
27. ’Ί δ ε  Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 77.
28. ’Ίδε Π . Γενναδίου, είς «Ελληνική Γεωργία», έτους 1885, τεΰχ. γ ',  σελ. 86— 87.
29. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 161.
30. ’Ίδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρίμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 101.
31. ’Ίδε Γ. Κυριάκου, σελ. 41.
32. ’Ί δ ε  Δ. Ζωγράφου , τόμ. Α, σελ. 24.
33. Σ .τ .Σ . Έ ν ετει 1869 ή Ελλάς ειχε συνολικώς 1.141 δημοτικά σχολεία. ’Ίδε σχε- 

τικώς Φ. Ίωάννου είς περιοδ. «Ο ΛΎ Μ Π ΙΑ», έ'τους 1870, σελ. 166.
34. ’Ίδε Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, έτους 1930, σελ. 70.
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35. ’Ίδε σχετικώς περιοδ. «ΟΛΎ Μ Π ΙΩΝ », έτους 1860, σελ. 3— 10.
36. Κατά τήν ώς άνω πρώτην ’Έκθεσιν «ΟΛΎ Μ Π ΙΩΝ », άπενεμήθησαν πρός τούς 

έκθέτας γεωργικών προϊόντων καί εργαλείων, 1 χρυσοϋν βραβεϊον, 28 άργυρά, 
87 χάλκινα καί 137 έπαινοι. ’Ίδε αύτόθι, σελ. 23.

37. ’Ί δ ε  περιοδ. «Ο Λ Ύ Μ Π ΙΩ Ν », έτους 1870, σελ. 149.
38. Σ .τ .Σ . Αί δαπάναι τής Έκθέσεως ταύτης, έκαλύφθησαν διά δωρεών τοΰ έθν;,κοΰ 

ευεργέτου Ε. Ζάππα.
3!). ’Ίδε τό πλήρες κείμενον τοϋ σχετικού εγγράφου τού Β-ασιλέως Γεωργίου Α, εις 

περιοδ. «Ο ΛΎ Μ Π ΙΑ», έτους 1870, σελ. 1.
40. ’Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής άναγνωσθείσης έν τή Βουλή διαθήκης τοϋ Ν. Στουρ- 

νάρη, είς «Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής Βουλής», έτους 1853, σελ. 200.
41. ’Ίδε I. Πρωΐου, σελ. 43.
42. ’Ί δ ε  Γ. ΙΙαλαιολόγου, τόμ. Λ, σελ. 76.
43. ’Ίδε I. Σκαλτσούνη, σελ. 4.
44. ’Ί δ ε  περ:οδ. «Ά φ η να » , Φ. 120— 121, μηνός Ιουνίου 1833, σελ. 482— 483 καί

487, ένθα σχετική άναφορά Γ. II αλαιολόγου.
45. ’Ί δ ε  I. Άποστολοπούλου, σελ. 46.
46. ’Ί δ ε  περιοδ. « ’ Ανθολογία τών κοινωφελών γνώσεων», έτους 1836, τεΰχ. 1, 

σελ. 133.
47. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέτα:, τεΰχ. Α, σελ. 129 καί. ϊδίου Ίστορίίΐ τής 

παρ’ ήμΐν γεωργικής έκπαιδεύσεως, τόμ. Β, σελ. 99.
48. ’Ί δ ε  I. Άποστολοπούλου, σελ. 48.
49. ’Ίδε Α. Μανσόλα, σελ. 110.
50. ’Ί δ ε  ’Έκθεσιν 'Ύπουργοΰ Ε σω τερικ ώ ν  Θ. Ζαΐμη, έν τώ  Δημοσία.) II ροϋπολογισμώ 

τοΰ έτους 1872, σελ. 105— 106.
51. Έ πρόκειτο περί κληροδοτήματος τοΰ έκ Βυτίνης καταγομένου II. Τριανταφυλλί- 

6η, οστις είς τήν άπό τοΰ έτους 1858 διαθήκην του, έξέφ ρασε τήν επιθυμίαν 
όπως «διατηρείται αιωνίως τό έν Τίρυνθι. Άγροκήπιον . .  . ύποσχόμενον μεγάλην 
είς τό ’Έ θνος ω φ έ λ ε ια ν .. .» .  ’Ί δ ε  σχετικώς Κ. Λευκιάδου, σελ. 500— 504.

52. Σ .τ .Σ . Έπρόκειτο περί δω ρεάς έκτάσεως 27.000 στρεμμάτων ύπό τοΰ Α λ εξά ν 
δρου Κ ασσαβέτη.

53. ’Ί δ ε  τό πλήρες κείμενον τής Αίτιο/Λογικής Έ κ θέσεω ς τόΰ νόμου ΒΎΞΕ'/1897, είς
Π αράρτημα Έ φ ημερίδος τής Βουλής, έτους 1896, σελ. 226— 236.

54. ’Ί δ ε  Δ. Ζωγράφου, τόμ. Β, σελ. 15.
55. ’Ίδ ε  I. Άποστολοπούλου, σελ. 79— 80.
56. ’Ίδε ώς άνω ’Έκθεσιν είς Παράρτημα Έφημερίδος τής Βουλής, έτους 1896, 

σελ. 230.
57. ’Ί δ ε  τήν άπό 20.1.1896 ώς άνω Αίτιολογικήν ’Έκθεσιν είς Παράρτημα τής Έ 

φημερίδος τής Βουλής, έ'τους 1896, Σύνοδος Β, Βουλευτική Περίοδος ΙΔ, σελ. 
121— 122 .

58. ’Ίδε Αίτιολογικήν ’Έκθεσιν τοΰ νόμου, περί τροποποιήσεως τοΰ άπό 14.4.1837 
Β .Δ. «περί οργανισμού τοΰ Π-αν/μίου», είς τό ώς άνω Παράρτημα, σελ. 369.

59. Π ερί πάντων τούτων ίδε ώ ς  άνω Αίτιολογικήν ’Έκθεσιν, είς Π αράρτη μα  Έ 
φημερίδος τής Βουλής, έτους 1896, σελ. 368— 370.

CO. ’Ίδε Α. Σίδερι, σελ. 115, σημ. 4, 116— 118 καί τάς αύτόθι σημειώσεις.
61. Αΰτη συνεστήθη δυνάμει τοΰ άπό 28.5.1901 Β .Δ ., (ΐδε ΦΕΚ 26, τεΰχ. Β, 1901).
62. Καταστατικόν, σκοπόν καί δράσιν ταύτης, ΐδε Π . Δεκάζου, Ή  Ελληνική Γεωρ

γική Εταιρεία»

.■-Ί"·.’ ·
^  Ο  4



63. Σ .τ .Σ . Τοΰτο έλαβε χώραν κατά μήνα ’Απρίλιον τοΰ 1901.
64. Σ .τ .Σ . To Β ' Συνέδριον Γεωργία.ς, Βιομηχανίας καί, Εμπορίου συνήλθεν έν Π ά-

τραις έν ετει 1911 καί τό Γ ' έν Βόλφ, κατά τό επόμενον ετος.
65. ’Ίδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 565.
66. ’Ίδε Γ. Χαριτάκη, σελ. 74.
67. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεΰχ. Α, σελ. 53.
68. ’Ίδε «Έπιστολαί», τόμ. Δ, σελ. 114.
69. ’Ίδε τήν πρός τήν Γραμματεία τής Έπικρατείας ύποΰληθεϊσαν ’Έκθεσιν τοϋ Γ. 

Παλαιολόγου, είς περιοδ. « ’Αθήνα», έ'τους 1833, Φ. 120— 121, σελ. 487— 491.
70. ’Ίδε τό άπό 24.9.1828 Ψήφισμα, είς ’Αρχείον "Τδρας, τόμ. ΙΔ, σελ. 218— 219.
71. ’Ίδε Γ. Βαλέτα, τόμ. Β , σελ. 109.
72. Σ .τ .Σ . Πρόκειται δ:ά τήν Ρωσσική πόλιν Ταϊγάνιον, κειμένην είς τόν μυχόν τής 

Άζοφικής θαλάσσης. Έν αυτή εϊχε συσταθή μεγάλη Ελληνική παροικία, καθ’ ό 
οί πρώτοι οίκισταί αύτής ήσαν ‘Έλληνες. ’Ίδε Μεγάλη Ελληνική ΈγκυκλοπαιΛ 
δεία, τόμ. ΚΒ, σελ. 745.

73. ’Ίδε I. Σούτσου, Π λουτολογικαί Μελέται, σελ. 202.
74. ’Ίδε Σ. Χασιώτου, σελ. 24— 25.
75. ’Ίδε Είσήγησιν Δ. Σάντη, είς περιοδ. ό «Συνεταιριστής», έ'τους 1927, τεΰχ. 19— 1

20, σελ. 296— 298.
76. ’Ίδε «Γεωργικόν Δελτίον», έ'τους 1932, τεΰχ. Θ, σελ. 38.
77. ’Ίδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οικονομία, σελ. 98.
78. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, τόμ. Γ, σελ. 223.
79. ’Ίδε Γ . Παλαιολόγου, τόμ. Α , σελ. 93.
80. ’Ίδε Επιστολήν Καποδιστρίου πρός Θ. Κολοκοτρώνην, είς «Έπιστολαί», τόμ. Γ, 

σελ. 29.
81. ’Ίδε τήν άπό 26.9.1829 επιστολήν τοΰ Καποδιστρ'ου πρός Έϋνάρδον, είς «Έπι

στολαί», τόμ. Γ, σελ. 298, 241— 243.
82. ’Ίδε Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, έτους 1930, σελ. 164.
83. Σ .τ .Σ . Κατά τό έ'τος 1879 ή Ελλάς διέθετε 280.000 ιμεγάλα ζώα, έξ ών 150.

000 βόας, 32.000 δαμάλεις, 37.000 μ,όσχους καί 800 βουβάλους. ’Ίδε «Δελτίον» 
Επιτροπής Έμψυχώσεως τής Βιομηχανίας» έ'τους 1879, τεΰχ. Γ, σελ. 110.

84. Περί τών κατά τήν διάρκειαν τής δουλείας άκμασάντων βιοτεχνικών κέντρων τής 
Θεσσαλίας (Ά,μπελάκια, Τύρναβος, Άγυϊά, Ρέτσανη καί Σελίτσανη) ώς καί 
τών χωρίων τοϋ Πηλίου, Ϊδε Δ. Τσοποτοΰ, σελ. 158— 160.

85. Περί τών σπουδαιοτέρων έξαγομένων γεωργικών προϊόντων τής περιόδου ταύ
της, ϊδε Α. Σίδερι, σελ. 21.

86. ’Ίδε κριτικάς σημειώσεις τοϋ Ε. Βουζίκα είς τό ύπ’ αύτοϋ μεταφρασθέν εργον
τοϋ A. W E BE R , σελ. 29.

87. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Ή  Ελλάς είς τό στάδιον τής έκβιομηχανήσεως, σελ. 20.
88. ’Ίδε X . Εύελπίδη, Οικονομική καί κοινωνική ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 91.
89. ’Ίδε καί Γ. ’ Αναστασοπούλου, τόμ,. Β , σελ. 951.
90. Διά τήν μετά τό 1917 περίοδον, ϊδε Γ. ’Αναστασοπούλου, τόμ. Β ,σελ. 103 καί 

τόμ. Γ, σελ. 1259.
91. Περί τών κατά τό ετος 1909 λειτουργούντων έκασταχοΰ τής χώρας εργοστασίων, 

ίδε Π . ’Αξιωτίδου, σελ. 43— 45.
92. Περί τής πορείας τοϋ δγκου τής βιομηχανικής παραγωγής, μεταξύ τών έτών

1921— 1938, ϊδε στοιχεία Άνωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, είς Μηνιαΐον Δελ
τίον Τραπέζης Ελλάδος, έτους 1940, τεΰχ. Σεπτεμβρίου, σελ. 650.
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93. Τήν προ τοϋ Α ' παγκοσμίου πολέμου κατάστασιν τής έλληνικης οικονομίας, ό 
Π . Κοντός, τόμ. Β, σελ. 345, χαρακτηρίζει, ώς ευρισκόμενης είς τήν έντονω- 
τέραν γεωργικήν καί χαλαράν βιομηχανικήν βαθμίδα.

94. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Ή  Ελλάς πρέπει νά γίνη βιώσιμος, σελ. 9.
95. "Ιδε Α. Σμπαρούνη, σελ. 128, ενϋα καί σχετική ’Έκθεσις Εμπειρογνωμόνων της 

Κ .Τ.Ε ., συνταχθεΐσα έν ετει 1933.
96. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Ή  Ελλάς είς τό στάδιον της έκβιομηχανίσεως, σελ. 22.
97. ’Ίδε Ξ. Ζολοότα, αυτόθι, σελ. 23.
98. "Ίδε Π . ’Αξιωτίδου, σελ. 21.
99. ’Ίδε Οικονομική Έπετηρίς1 της Ελλάδος, έτους 1929, σελ. 6.

100. “Ίδε Δ. Καλιτσουνάκι, Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 722.
101. ’Ίδε σχετικόν συγκριτικόν πίνακα, είς X. Εύελπίδη, Ή  Γεωργία τής Ελλάδος, 

Οικονομική καί Κοινωνική άπο-ψις, σελ. 20— 21.
102. ’Ίδε σχετικήν ’Έκθεσιν, είς Α. Σμπαρουνη, σελ. 128.
103. ’Ίδε Γ. Χαριτάκη, σελ. 130— 131.

104. ’Ίδε I. Σούτσου. ΙΙλουτολογία, τόμ. Β , σελ. 197— 198.
105. Περί τοϋ ζητήματος τοϋ κρατικού παρεμβατισμού ΐδε: Δ. Στεφανίδου, Ή  Κοι

νωνική Οικονομική κλπ., τόμ. Β, σελ. 216. Τοϋ αύτοϋ, Εισαγωγή είς τήν ’Αγρο
τικήν Πολιτικήν, σελ. 88. Τοϋ αύτοϋ, Εισαγωγή είς τήν Έφηρμοσμένην Κοι
νωνικήν Οικονομικήν, σελ. 57, έπ. καί \biq  σελ. 100— 101. Τού αύτού, Μαθήματα 
'Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 90. Τού αύτού, Ή  Κοινωνική Οικονομία κλπ., τόμ. 
Γ, σελ. 366, 427— 428 καί σημ. 1. Γ. Γραμματοπούλου, σελ. 239, Α. Άγγελο-
πούλου, σελ. 1, Λ. Διομήδους, Μετά τήν κρίσιν, σελ. 130, Δ. Καλιτσουνάκι,
Έφηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 115, Π . Κοντού, σελ. 201, X . Εύελ-
πίδη, Άγροτ:κή Πολιτική, σελ. 88, 100, Σ . ΙΙουλοπούλου, σελ. 132, Δ. Ζω
γράφον, Γεωργικαί Μελέται, τεύχ. Α, σελ. 176, Α. Σίδερι, σελ. 11.

106. Σ .τ .Σ . Ή  Συντακτική αύτη ΙΊράξις έκυρώθη ύπό τοϋ νόμου 4398/1929.
107. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεΰχ. Α, σελ. 219.
108. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεΰχ. Α, σελ. 176.
109. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 171.
110. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 82.
111. “Ιδε Δ. Στεφανίδου, Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 99.
112. ’Ίδε Θ. Τζωρτζάκη, Συνεταιριστική Οικονομία, σελ. 18.
113. ’Ίδε Α. Μυλωνά', Ή  άγροτική Νομοθεσία κλπ., σελ. 86.
114. ’Ίδε Σ . Χασιώτη, Ή  Γεωργία έν Έλλάδι, σελ. 7.
115. ’Ίδε Μ. Άλιβιζάτου, Ή  Γεωργική Ελλάς κλπ., σελ. 72.
116. ’Ίδε Α. Μυλωνά, Γεωργική καί Κτηματική Πίστις, σελ. 34.
117. ’Ίδε ’Έκθεσιν Έπιθεωρητοϋ Γεωργίας τής Ανατολικής Μακεδονίας, είς «Γεωρ

γικόν Δελτίον», έτους 1931, τεϋχ. Ε, σελ. 44.
118. ’Ίδε Α. Μυλωνά, Περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1925, τεΰχ. Λ, σελ. 2.
119. ’Ίδε Α. Σίδερι, σελ. 121.
120. ’Ίδε τήν άπό τοΰ έτους 1919 Εγκύκλιον της Εθνικής Τραπέζης πρός τούς Γεωρ

γικούς Συνεταιρισμούς, είς περιοδ. «δ Σύντροφος τοΰ Γεωργοΰ», τεΰχ. 4, σελ. 65.
121. ’Ίδε Δ. Πάνου, Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία, τόμ. Α, σελ. 9.
122. ’Ίδε Ε. Κυπριάδου, είς «Γεωργικόν Δελτίον», έτους 1931, τεΰχ. Ε, σελ. 15.
123. ’Ί δ ε  Κ. Β αρβαρέσου, ’Έ κθεσις κλπ., σελ. 9.
124. Ίδε Λ. Πάνου, Συνεταιριστικά Θέματα, σελ. 40.



125. ’Ίδε ’ Αγροτική Πολιτική, σελ. 89.
126. ’Ί δ ε  Δ. Στεφανίδου, Μ αθήματα ’ Αγροτικής Πολιτικής, σελ. 107.
127. ’Ί δ ε  Δ. Καλιτσουνάκι, Έ φηρμοσμένη Πολιτική Οικονομία, σελ. 109.
128. ’Ί δ ε  σχετικώς καί Α. Βαρβαρέσου, Ή  όλοκλήρωσις τής αγροτικής μεταρρυθμί- 

σεως, σελ. 6, 8.
129. ’Ί δ ε  καί X. Εύελπίδη, Ή  Γ εω ργία  τής Ε λ λ ά δος κλπ., σελ, 47.
130. ’Ίδε Γ. Κυριάκου, σελ. 12.
131. ’Ίδε Γεωργική Άπογραφή, έτους 1911, τόμ. A, (1— 3), σελ. V, X.
132. ’Ί δ ε  Γεωργική Ά π ογρα φ ή , έτους 1929, σελ. 23.
133. ΓΙερί τής έπιδράσεως τής τεχνολογίας καί τών μηχανών έπ), τής μεταβολής τοϋ 

τρόπου σκέψεως, ίδε Α. Άγγελοπούλου, Ή  ατομική ενέργεια κλπ., σελ. 168— 169.
134. ’Ίδε X . Εύελπίδη, Ή  γεωργία άπό οικονομικήν καί κοινωνικήν άποψιν, σελ. 70.
135. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, αύτόθι, σελ. 72.
136. Π λείονα περί τών συνθηκών τής έλληνικής γεωργίας βλ. Λ. Κλήμη, Α γροτική  

Οίκονομία.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602/1915 «ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ

ΑΙ ΠΗΓΑΙΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602/1915

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Ν. 602

Π α ρ ά γρ α φ ο ς πρώτη

Συνεταιρικαί μορφαι έν τη γεωργία κατά τούς χρόνους τής δουλείας

1. ΙΙρίν ή προβώμεν είς τήν ερευνάν τοΰ θέματος περί τών πηγαίων εκ
δηλώσεων τοΰ έν Έλλάδι υφισταμένου συνεταιρικοΰ πνεύματος είς τήν γεωρ
γίαν, δέον νά άναφερθώμεν έν τάχει είς τήν ΰπαρξιν τοΰ πνεύματος τούτου κα
τά τούς χρόνους τής δουλείας, ί'να οΰτω καταδειχθή δτι το πνεΰμα τοΰ συνεται
ρισμού άποτελεΐ παρ’ ήμΐν πηγαίαν λαϊκήν παράδοσιν, δυνηθεΐσα νά διατη- 
ρηθή και έν μέσψ τών ζοφερών χρόνων αύτής.

2. 'Ως προκύπτει έκ τής άπαντήσεως τοΰ Κυβερνήτου Τωάννου Καπο- 
διστρίου, έπί τών 28 ερωτημάτων τών άντιπροσώπων τών συμμάχων Αύλών, 
υπό ημερομηνίαν 9 ’Οκτωβρίου 1828, είς τήν τουρκοκρατουμένην Ελλάδα 
ΐσχυε καί ή συνεταιρική μορφή καλλιεργείας τής γής.

Ούτως είς τό Θ ' έρώτημα: «Είς ποίας άποκαρπώσεις καί άλλα δοσίματα 
οί χωριάται ήσαν υπόχρεοι πρός τούς κτήμονας;», ή άπάντησις ήτο: «... τρία 
είδη συμφωνητικών έγίνοντο κατά συνήθειαν, διά το ένοικίασμα τών γαιών: 
j . Τ  ό Σ υ ν τ ρ ο φ ι κ ό  ν. Κατά τοΰτο, άπό τήν δλην ποσότητα τοΰ
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καρπού, έλαμβάνοντο πρώτον όλα τά εις τήν καλλιέργειαν έξοδα' έδιδαν καί 
τήν τακτικήν δεκατιάν* καί έπειτα ό ιδιοκτήτης καί ό αγρονόμος έμοίραζαν 
εξίσου τό υπόλοιπον μέρος. 2. Τ ό Τ ρ ι χ ά ρ ι κ ο ν. Δυνάμει τούτου, 
δλα τά έξοδα τής καλλεργείας ήσαν είς βάρος τοΰ αγρονόμου. Τό δέκατον 
έπληρώνετο άπό τό δλον τών προϊόντων. Τών δέ υπολοίπων, διαιρούμενων είς 
εννέα μερίδια, τά μέν τρία ελάμβανεν δ ιδιοκτήτης, τά δέ άλλα έξ ό αγρονό
μο?. 3. Τ ό Γ ε ώ μ ο ρ ο ν  ή Ά  π ο κ ο π ή. Κατά τήν τελευταιαν 
ταύτην συμφωνίαν, δλα τά έξοδα τής καλλιεργείας, καί αυτό τό δέκατον, ήτον 
είς βάρος τοΰ αγρονόμου. Οΰτος περιπλέον ήτον ύπόχρεος νά δίδη είς τόν ιδιο
κτήτην διά τήν καλλιεργήσιμον γήν, καί άν τό θέρος ήτο άφθονοπάροχον ή 
οχι τόσον γέννημα, δσον ήτον άναγκαΐον διά τήν σποράν... Συνιθέστερον ώς 
έπί τό πλεϊστον ήτον τ ό Τ  ρ ι τ ά ρ ι κ ο ν. Είς οποία μέρη τής Ε λλά
δος δέν ύπήρχον γεωργοί, οί κτήμονες Τούρκοι, διά νά τραβήσωσι τούς τοιού- 
τους είς τά ύποστατικά των έκαμνον είς αύτούς ιδιαίτερα τινά καλά, δηλαδή 
τούς έδάνειζαν μικράς τινάς χρηματικάς ποσότητας, διά νά έπαρκέσωσιν είς 
τάς άνάγκας των, ή τούς έπροπλήρωναν έν μέρος τών εξόδων τής καλλιέρ
γειας. Ά λ λ ’ αί άγγαρεΐαι είς τάς οποίας ύπέκειντο οί δυστυχείς οϋτοι, εξίσω
ναν, καί ώς έπί τό πλεϊστον ύπερέβαιναν επί πολύ τήν αξίαν τών μικρών τού- 
των βοηθειών...»1.

3. Επίσης, καθ’ ά αναφέρει2, 3 ό έκ Λαρίσης "Ιστορικός Κ. Μ. Κούμας 
είς τά χωρία τής Θεσσαλίας είς τά όποια κατώκουν μόνον Χριστιανοί καί όπου 
«όλη ή μεγάλη πεδιάς εξουσιάζεται άπό τούς Βέϊδες τής Λαρίσης, ή σχέσις 
τών άγροτών Ελλήνων πρός τούς Τούρκους κυρίους των είναι πολύ καλυτέ- 
ρα παρά τήν τών άγροτών τής δυτικωτέρας Εύοώπης. Καθείς λαμβάνει άπό 
τόν άγροκτήτορα ζεΰγος βωδίων, μέ τό όποιον γεωργεΐ μέρος τοΰ άγροΰ, καί 
τόν σπόρον, καί μερίζεται μέ αυτόν τό γέννημα, άφοΰ πρώτον έξαιρεθή διά 
τόν κύριον ό σπόρος. Πληρώνουσι προσέτι είς τον κύριον μέτριόν τι ένοίκιον 
διά τούς οίκους των καί τό βασιλικόν χαράτσιον... Έχουσιν ούτοι καί μερίδας 
χωρίων, αί δποΐαι μέ μετρίαν πληρωμήν ετήσιον, άνήκουσιν είς αύτούς.... Αί 
μικραί των οίκίαι είναι άνοικταί είς τούς διαβαίνοντας ξένους* τούς περιποι
ούνται καί αύτούς καί τούς ίππους των, καί δέν καταδέχονται νά λαμβάνωσιν 
όβολόν καν μισθόν τής δαπάνης των... ύπήρξαν χωριάται εύκαταστατώτεροι 
τών είς τάς πόλεις τεχνιτών καί έμπορων, εάν άλλη ολέθριος πληγή δέν ήφά- 
νιζε συχνάκις δλην των τήν εύτυχίαν. ’Από εκατόν ήδη ένιαυτιών, καθώς διη
γούνται οί πατέρες μας, πιθανώς δέ καί έτι πρότερον, στίφη κλεπτών... κατη- 
ρήμαζαν τά χωρία...»

Έ κ τών τελευταίων τούτων φράσεων δυνάμεθα νά συνάγωμεν δτι το σύ
στημα τοΰτο τοΰ συνεταιρισμού ίσχυεν «εκατόν ενιαυτούς» καί «πιθανώς δέ 
καί έτι πρότερον» —  εννοεί προ τοΰ έτους συγγραφής τοΰ έργου του ό Κ. 
Κούμας (δηλ. τό 1832) —  άφ’ ής ήρξατο ή λεηλασία τών χωρίων ύπό τών
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"/λεπτών. Συνεπώς, τό συνεταιριστικόν τοΰτο σύστημα καλλιέργειας είς τήν 
Θεσσαλίαν θά πρέπει μετά βεβαιότητας νά ανάγεται πρό τών αρχών τοΰ 18ου 
αίώνος, κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου «υπήρξαν χωριάται εύκαταστατώτεροι», 
«δείχνοντες είς τήν ζωήν των έργα αληθώς χριστιανικά» καί «εχοντες παντοΰ 
τούς ναούς το)ν». ’Ίσω ς ή οίκονομική αΰτη άνεσις τών Θεσσαλών χωρικών νά 
μην είναι άμοιρος τοΰ συνεταιριστικού τούτου πνεύματος.

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή επίσης δτι κατά τούς χρόνους τής τουρκικής 
δουλείας «παρέμεινον έστορικαί4 αί συντροφικαί έμπο;ρικαί κομπανίαι τής Χίου, 
τής Σιατίστης, τής Κοζάνης, τής Καστοριάς, τών Γιαννιτσών, τών Μετσοβι- 
τών, τών Δημητσανιτών... καί αί συντροφικαί έπαγγελματικαί οργανώσεις τής 
Πελοποννήσου καί τής Θεσσαλίας».

Π α ρ ά γρ α φ ο ς δευ τέρ α

Αί μετά τήν απελευΟέρωσιν τής χώρας εκδηλώσεις 
συνεταιρικής δράσεως

1 Κατ’ αρχήν καί διά λόγους ιστορικής συνεχείας, δέον προηγουμένως 
νά άναφερθώμεν δι’ ολίγων είς τούς ύφαντουργικούς συνεταιρισμούς τής κωμο- 
πόλεο)ς Τσαριτσάνης τής Θεσσαλίας, οί κάτοικοι τής οποίας ήσχολοΰντο, όπο>ς 
καί τών Άμπελακίων, μέ τήν χρωματοβαφικήν τέχνην.

Κατά τόν Β. Καλογιάννη, όστις τό πρώτον5 έν ετει 1962, έ'φερεν είς φώς 
τήν άγνωστον αλληλογραφίαν τών ύφαντουργικών <-Συντροφιών» τής Τσαριτσά- 
νης, αΰτη «στάθηκε... ή δεύτερη πατρίδα, μετά τά ιστορικά ’ Λμπελάκια, τής 
Συνεταιριστικής ιδέας...»6.

Έ κ τών δημοσιευθεισών 45 επιστολών τών «Συντροφιών» τούτων, προ
κύπτει δτι έν τή κοψοπόλει ταύτη, οί έν λόγω ύφαντοβαφικοί συνεταιρισμοί 
ήρξαντο λειτουργοΰντες άπό τοΰ έτους 1813, συνεχίσαντες δρώντες μέχρι τοΰ 
έτους 1854.

Κατωτέρω πα,ραθέτομεν τήν ύπ’ άριθ. 17 έπιστολήν, ή οποία έχει οΰτω: 
«1832. Μαίου 8 Τζαριτζάνη. εγώ ό γιαχιάγας μωραΐτης γιά τό μιζάνη χαρή- 
ρι καί άστάρι οπού έκαμα τάχτι καί έπήρα τούς δύο καζάδες έλασσώνα καί 
δομενίκου κάνω σύντροφον μέ θέλησίν μου τόν θύμνιον κωστούλα καί ζάχου 
Ά λέξη , άπό αυτά τά δύο μασλαάτια μιζάνι χαρήρι καί άσιάρι θέλο ακούομαι 
είς τό μισόν εγώ, καί τό μισόν οί δύο... καί διά τοΰτο σάς δίδω τό παρόν διά 
νά έξακούονται συντρόφοι καί οίκοκυρέοι ώσάν καί μένα καί αυτοί καί έχωμεν 
χρέος ώς σύντροφοι νά άποκριθώμεν αύτό τό βιό κατά τό αντέτι καί σερέτι... 
καί διά τοΰτο έγινε τό παρόν συντροφικόν καί τούς δίδητε άπό μέρους μου 
γιά νά τόχουν γιά συνέτι τους... γιαχιάς Μωραΐτης»7.
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Οί συνεταιρισμοί τής Τσαριτσάνης, ο! οποίοι είχον συντελέσει είς τήν 
οικονομικήν και πνευματικήν άνοδον8 τής κωμοπόλεως, έπαυσαν λειτουργοΰν- 
τες άπό τοΰ έτους 1854 συνεπεία τής πτωχεύσεως τής Τραπέζης τής Βιέννης 
παρά τή όποια οδτοι είχον τάς καταθέσεις των, ώς καί τοΰ άναφανέντος άντα- 
γωνισμοΰ τής όφαντουργικής μηχανής.

2. Ή  άκατασίγαστος ροπή πρός συνεργασίαν, ή ένυπάρχουσα παρά τώ  
Έλληνικψ Λαψ, διαρκεΐ καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου αίώνος καί τάς 
άρχάς τοΰ 20οΰ, μέχρι τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602.

Μεταξύ τών εκδηλώσεων τούτων σημειοΰμεν:
α) Τήν σύστασιν τών «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» τών επτά χο^ρίων 

τών Μεσογείων ’Αττικής. Πρόκειται διά τάς «Κοινοτικάς Συνιδιοκτησίας» είς 
τά χωρία Λιόπεσι, Κορωπί, Σπάτα, Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κουβαράν καί Κε- 
ρατέαν, αί όποΐαι κατά μίαν άποψιν9 π,ροήλθον έκ τής έξελίξεως τοΰ επί τουρ
κοκρατίας λειτουργοΰντος θεσμοΰ τών «Αύτοδιοικουμένων Κοινοτήτων».

'Η χρονική αφετηρία τών «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» είναι έγγράφως 
έξηκριβωμένη άπό τοΰ έτους 1870, ώς προκύπτει έκ σχετικής συμβολαιογρα
φικής10 πράξεως, δυνάμει τής οποίας ή «Κοινοτική Επιτροπή», τούτέστιν το- 
Διοικητικόν Συμβούλιον έκάστης τούτων, έλάμβανε χώραν άνά τριετίαν.

Πρό τοΰ έτους 1870 ή εκλογή τής «Κοινοτικής Επιτροπής» έγένετο διά 
τής χρήσεως τοΰ άρχαιοτάτου έλληνικοΰ θεσμοΰ τής «Εκκλησίας τοΰ Δήμου», 
ήτοι διά βοής, ύπό τής πλειοψηφίας τής συνελεύσεως τών ιδιοκτητών συνερχο- 
μένης πρός τοΰτο άνά τριετίαν έν υπαίθρψ.

Σπουδαιοτέρα πασών τών Κοινοτικών τούτων συνιδιοκτησιών ύπήρξεν ή 
«Κοινοτική Συνιδιοκτησία Μαρκοπούλου», ή οποία πλήν τής διατηρήσεως αγρο
φυλακής καί αγροτικής οδοποιίας, άπό τοΰ έτους 1914 ί'δρυσεν έργοστάσιον 
οίνοποιίας, άγροκήπιον, διά τάς άνάγκας τής κοινότητος, προέβη δέ είς τήν 
ΰδρευσιν καί τόν ήλεκτροφωτισμόν ταύτης δι’ ιδιοκτήτου έργοστασίου παρα
γωγής ηλεκτρικής ένεργείας καί έπρομήθευσεν είς τά μέλη της γεωργικά ερ
γαλεία κοί λιπάσματα, ένψ παραλλήλως ήσκησε καί τήν γεωργικήν πίστιν. 
’Ήτοι, εν άλλοις λόγοις, ή «Συνιδιοκτησία» αϋτη ήσχολήθη μέ τήν άντιμετώ- 
πισιν προβλημάτων, τά όποια εμπίπτουν11 είς τάς δραστηριότητας ενός συγ
χρόνου Γεωργικοΰ Συνεταιρισμού. Καθ’ ά σημειώνει δ καθηγητής Δ. Ψαρός,, 
τά σχετικά συμβολαιογραφικά έγγραφα τά άφορώντα τόν συνεταιρισμόν Μαρ
κοπούλου είναι τό ύπ’ άριθ. 7016/1892 Συμβόλαιον τοΰ Συμβολαιογράφου 
Κρωπίας Σ. ΙΙαπαγιαννοπούλου, «ομοια δέ συμοάλαια ύπήρχον καί είς τάς 
Κοινότητας: Σπάτα, Λιόπεσι, Κορωπί, Καλύβια καί Κουβαρά»12.

β) Τόν έν ετει 1882 ίδρυθέντα Συνεταιρισμόν13 εξαγοράς κτημάτων, είς 
τό χωρίον Δολιανά τής Ηπείρου, πρός τόν σκοπόν δπως έξαγορασθή παρά τοΰ 
τούρκου ιδιοκτήτου, δλόκληρον τό χωρίον τό δποΐον είχε μεταβιβασθή είς τοΰ- 
τον ύπό τοΰ Σουλτάνου, κατά τό ετος 1864.
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Οί κάτοικοι τών Δολιανών, διά σχετικού πληρεξουσίου, ύπό ημερομηνίαν 
30 - 3 - 1882 (καταχωρηθέν εις τήν Ίεράν Μητρόπολιν Ίωαννίνων, ύπ’ άριθ. 
941 καί έν τώ βιβλίφ Β) , ώρισαν εκπροσώπους, πρός σύναψιν τής σχετικής 
συμφωνίας. Διά τοΰ έν λόγψ πληρεξουσίου, οί κάτοικοι τών Δολιανών, καθί
σταντο άλληλεγγύως ύπεύθυνοι έναντι τών έντολοδόχων αύτών καί τών τρί
των, διά τήν πληρωμήν τών δανείων τά δποΐα θά έσυνάπτοντο διά λογαρια
σμόν τών κατοίκων τής κοινότητος. Ό  Συνεταιρισμός ούτος διετηρήθη μέχρι 
τοΰ έτους 1897, άποτελέσας τον πυρήνα τοΰ έν ετει 1920 συσταθέντος «Γεωρ
γικού Συνεταιρισμοΰ Μετόχων Εξαγοράς κτημάτων Δολιανών» άτε τά μέλη 
τούτου ήσαν οί τό πρώτον μετασχόντες τοΰ Συνεταιρισμού τού 1882, ώς καί 
οί κληρονόμοι των.

Χαρακτηριστικόν τής δραστηριότητος τοΰ έν ετει 1882 συσταθέντος τού
του Συνεταιρισμού, είναι ή ύπ’ αύτοΰ μεταβίβασις ένεργητικοΰ υπολοίπου 225. 
000 δρχ., πρός τον διαδεχθέντα αύτόν Συνεταιρισμόν τοΰ 1920.

γ) Τήν έν ετει 1885 σύστασιν τού «Σπαρτιατικού Συνδέσμου» έν Σπάρ
τη, ό όποιος όμως συνεπεία τής έπαγγελματικής άνομοιογενείας τών έταίρων 
(εμπόρων, κτηματιών, έπαγγελματιών, βιομηχάνων καί εργατών) καί τής 

παντελούς έλλείψεως ένδιαφέροντος τοΰ Κράτους διά τήν ύπαρξίν του άπέτυ- 
χεν, οδηγηθείς είς τήν διάλυσιν14.

δ) Τό έν ετει 1879 συσταθέν έν Κύμη Ταμεΐον ’Αλληλοβοήθειας καί 
Άποταμιεύσεως. Τοΰτο συνεστήθη ύπό τήν έπωνυμίαν «Σωματεΐον ό Ε ργά 
της» άνευ εγγράφου, περιβληθέν τον συμβολαιογραφικόν τύπον έν ετει 1880, 
τήν δέ 25ην Ίανουαρίου 1833 έξεδόθη έγκριτικον Β.Δ. τοΰ καταστατικού του. 
Τ ά  μέλη τού Ταμείου τούτου ήσαν άρχικώς μόνον άγρόται, βραδύτερον δέ καί 
μικροέμποροι. Σκοπός δέ ήτο «...ή εύημερία τού έργατικοΰ λαού διά τής άπό 
κοινού άποταμιεύσεως τών μικρών οικονομιών τών συνεταίρων, διά τής όποιας 
€ά έβελτιοΰντο αί ήθικαί καί πραγματικαί αύτών άνάγκαι...»15.

ε) Τήν ΐδρυσιν, κατά τό έτος 1893, τού Γεωργικού Προμηθευτικού Συλ
λόγου Βυτίνης.

στ) Τήν έν ετει 1909 συσταθεΐσαν16 «Μεγαρική Εταιρεία Οίνων καί 
Οινοπνευμάτων», τής οποίας σκοπός17 ήτο ή έξασφάλησις18 τών παραγωγών, 
κατά τά ετη τών μεγάλων έσοδειών, διά τής έναποθηκεύσεως τού γλεύκους 
καί τής παρασκευής οινοπνευματωδών ύπό τών έταίρων.

ζ) Τον έν ετει 1913 έν Κραναία τής Κεφαλληνίας συσταθέντα Μελισσο- 
κομικον Συνεταιρισμόν τή πρωτοβουλία τοΰ Νομογεωπόνου Γ. Μολφέτα καί 
τή συμμετοχή τής έκεΐ Βαλλιανείου Σχολής.

Σκοπός19 τοΰ Συνεταιρισμοΰ τούτου ήτο ή άπό κοινού πώλησις τού παρα- 
γομένου μέλιτος, ή παροχή δανείων είς είδος, ή παροχή κυψελών καί μελισ- 
σοκομικών έργαλείων είς τά μέλη τού συνεταιρισμού, ώς καί ή παροχή προ



καταβολών μέχρι τοΰ 50ο /ο  τής αξίας τοΰ προσκομιζομένου εις τον συνεται
ρισμόν μέλιτος.

η) Το έν ετει 1911 συσταθέν Μετοχικόν Ταμεΐον Αλληλοβοήθειας ΙΙαρα- 
χελωίτιδος έν Νεοχωρίψ τή πρωτοβουλία τοΰ Νομογεωπόνου Γ. Μολφέτα. 
παρά τάς αντιδράσεις τών ένδιαφερομένων τοκογλύφων. Τά ιδρυτικά μέλη 
τούτου άνήοχοντο είς πεντήκοντα, τό δέ άρχικόν κατατεθέν κεφάλαιον είς δρχ. 
900. Οί λόγοι οί όποιοι ώδήγησαν είς τήν σύστασιν τούτου ήσαν κατά τόν 
ιδρυτήν: 1) ή έ'λλειψις άγροτικής άσφαλείας καί 2) ή δργιάζουσα είς τήν 
ύπαιθρον χώραν τοκογλυφία ή οποία «... ώργίασε καί οργιάζει έν τψ Δήμψ 
τούτψ ώς δυστυχώς συμβαίνει είς ολους τούς Γεο^ργικούς Δήμους τής χώρας. 
Έπί παραδείγματι: Είς χιορικός δανείζεται έν κοιλόν σπόρου σίτου τόν "Οκτώ
βριον ή Νοέμβριον άπό τόν έμπορον τοκογλύφον καί ύποχρεοΰται νά άποδώ- 
ση αντί τοΰ ένός δύο κοιλά τόν Ιούλιον μετά τήν συγκομιδήν, δηλαδή πληροί- 
νει τόκον 138- 150ο/ο έτησίως. Πολλοί χωρικοί δανεισθέντες σπόρον διά νά 
σπείρωσι τον αγρόν, έ'χασαν τόν άγρόν, οστις έγεινε κτήμα τοΰ τοκογλύφου, μή 
δυνηθέντος τοΰ παραγωγοΰ νά έξοφλήση τό χρέος, καί τά επιτόκια έφαγαν τον 
άγρόν»20.

θ) Τήν σύστασιν21 τών «Γεωπονικών Συνδέσμων» είς τό χω,ρίον Ζευγο- 
λατιό (Κορινθίας) καί έν ΪΞυλοκάστρψ, λειτουργοΰντες ώς Γεωργικοί Συνεται
ρισμοί, δλίγον προ τής ψηφίσεο)ς τοΰ νόμου 602.

ι) Τήν εν Άσπροπύργψ σύστασιν κατά τό έτος 1899 τής «Εταιρίας 
Συνδέσμου Γεωργοκτηματοκηπουρών Φυλής».

ια) Τήν έν Κριεκουκίψ λειτουργίαν σωματείου ύπό τόν τίτλον «Κτημα
τική ’Αδελφότης Κριεκουκίου», μετονομασθέντος βραδύτερον «Κτηματικός Σύλ
λογος Κριεκουκίου».

ιβ) Τήν σύστασιν τοΰ Γεο)ργικοΰ Συνεταιρισμού Βελεστίνου (Θεσσαλίας) . 
ιγ) Τήν προ τοΰ νόμου 602 λειτουργίαν τοΰ Τυροκομικοΰ Συνεταιρισμού 

Μανο^λάδος22, ώς καί τήν έν ετει 1913 ίδρυσιν τοΰ Γεωργικοΰ Συνεταιρισμοΰ23, 
είς τά Βραχνέϊκα τών Πατρών, τοΰ οποίου τά αρχικά μέλη άνήλθον είς 170.

ιδ) Τήν ίδρυσιν τοΰ πιστωτικού συνεταιρισμοΰ τοΰ συνδέσμου τεχνεργα
τών Λαμίας (1906) καί τοΰ Σωματείου ύποδηματοποιών24 έν Τριπόλει (1909) , 
τον Συνεταιρισμόν Πωλήσεως Όπωρών Λεχωνίων (Βόλου), ώς καί μικ,ρόν 
άριθμον πιστωτικών συνεταιρισμών έν Θεσσαλία215. Οί τελευταίοι ούτοι συν- 
εταρισμοί ίδρύθησαν τή συνδρομή τοΰ Σ. Ίασεμίδου, ένψ ήδη πρό τριών δεκα
ετιών ό Α. Οικονόμου διά τής ύπ’ αύτού έκδιδομένης «Οικονομικής Έπιθεω- 
ρήσεως» έκαλλιέργει τήν συνεταιριστικήν ιδέαν.

ιε) Χαρακτηριστική καί πρωτότυπον μέθοδον ήκολούθησεν ή συνεταιρι
στική τάσις είς τήν σταφιδοπα,ραγωγικήν περιφέρειαν τοΰ Αίγιου, πρό τοΰ 
νόμου 602, ένθα οί σταφιδοπαραγωγοί προκειμένου νά άποφύγουν τήν έκμε- 
τάλλευσιν τοΰ σταφιδεμπορίου, συνέστησαν ομάδας215, είτε ύπό τήν μορφήν τοΰ
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συμβολαιογραφικού τύπου, είτε ύπό τήν τοιαύτην τοΰ ιδιωτικού συμφωνητικού.
Τά μέλη τών έν λόγω ομάδων άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν νά προβαί

νουν είς τήν άπό κοινοΰ πώλησιν τής σταφίδος, τών σχετικών διαπραγματεύ
σεων ένεργουμένων ύπό είδικώς εξουσιοδοτημένης επιτροπής.

Αμα τή Ικδόσει τοΰ νόμου 602, αί ομάδες αύται άπετέλεσαν τούς πυρή
νας όργανώσεως τών συσταθέντων Γεωργικών Συνεταιρισμών, οί όποιοι έντός 
ελάχιστου χρόνου ήδυνήθησαν νά θέσο)σιν εκποδών τό σταφιδεμπόριον, οί φο
ρείς τού οποίου ήναγκάσθησαν νά προβούν είς τήν ένοικίασιν τών σταφιδεργο- 
σταοίων είς τούς Συνεταιρισμούς.

ιστ) Τέλος, κατά τήν προ τοΰ νόμου 602 περίοδον ειχον ίορυθή οί κάτω
θι συνεταιρισμοί27, κατά το πλεϊστον έπί τή βάσει τού Καταστατικού τοΰ «Με
τοχικού Συλλόγου ‘‘Αλμυρού». ’Ή τοι: Ό  Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Γκερ- 
λή, ό Γεωργικός Συνεταιρισμός Φερών, ό Γεωργικός Συνεταιρισμός Μπαϊρα- 
κλή (Φαρσάλων) , ό Μετοχικός Γεωργικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων, τό Πι
στωτικόν Γεωργικόν Ταμεΐον Πολιτικών (Εύβοίας) , δ ’Αγροτικός Σύλλογος 
’Αχλαδιού (Εύβοίας) , ό Γεωργικός Συνεταιρισμός Όξυλίθου (Εύβοίας) , δ 
Κτηματικός Συνεταιρισμός Άμαλιάδος28, οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Στρέφι, 
Βασιλικοΰ, Μούλας (Κορινθίας) , Άλποχωρίου (Φθιώτιδος) , δ Οικονομικός 
Συνεταιρισμός 'Άργους, δ Μετοχικός Γεωργικός Σύλλογος Δομοκοΰ, ό Μελισ- 
σοκομικός Συνεταιρισμός Σκιάθου, δ Οίνοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσενικόλα 
(Καρδίτσης) , ό Κτηματικός Σύλλογος Βυζίτσης29, ώς καί άλλοι τινες αλλα

χού καί έν Κρήτη.
ιζ) ’Εν τή περιοχή τής Μεσσηνίας ένθα ύφίστατο τό πρόβλημα τής δια- 

θέσεως τής σταφίδος, οί παραγωγοί τοΰ προϊόντος τούτου ώδηγήθησαν είς τήν 
ΐδρυσιν Σταφιδικού Συνδέσμου, τού όποιου σκοπός ήτο ή προστασία τής σταφι- 
δ ©παραγωγής.

Ή  ϊδρυσις τοΰ Σταφιδικού Συνδέσμου έν Μεσσηνία έλαβε χώραν έν έτει 
1898, τά δέ ιδρυτικά μέλη τούτου άνήρχοντο είς 110.

Δυνάμει τοΰ άρθρου 2 τοΰ έξ 73 άρθρων συγκειμένου Καταστατικού τοΰ 
έν λόγψ Συνδέσμου, μεταξύ τών έπιδιωκομένων σκοπών ήτο: «Ή  μάλλον έπι- 
σταμένη καλλιέργεια τών σταφιδαμπέλων, ή έπιμελής συγκομιδή καί συσκευ- 
ασία τοΰ παραγομένου σταφιδοκάρπου μέ βιομηχανικήν κατεργασίαν αύτοΰ 
διά τής μετασκευής του είς οίνον καί οινόπνευμα καί ή εύρυτέρα διάδοσις τών 
τοιούτων προϊόντων είς τήν άλλοδαπήν...»30, 81.

’Ενταΰθα δέον νά σημειωθή, δτι ή περιοχή Μεσσηνίας, συνεπεία τής συν
εταιρικής δράσεως τού «έμπνευσμένου ιεραποστόλου τής Γεωργικής ιδέας»32 
X. Τερζάκη, ένεφάνισε ζωηράν συνεταιριστικήν κίνησιν άπό τά τέλη τής τελευ
ταίας δεκαετίας τού 19ου αίώνος.

Χαρακτηριστικώς, τό «Μεσσηνιακό Βιογραφικό Αεξικό», άναφερόμενον 
είς τήν συνεταιρικήν δράσιν τοΰ X. Τερζάκη γράφει: «Νέος, άπό τήν τελευ
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ταία δεκαετία τοϋ περασμένου αιώνα, περιερχόμενος τήν ύπαιθρο Μεσσηνία 
οργάνωσε γεωργικούς συλλόγους σε κάθε χωριό, γιατί πίστευε δτι μόνον έτσι 
έκτος άπό τήν οικονομική εξυπηρέτηση τών συνεταίρων, τή γεωργική πρόοδο 
καί τήν ήθική ανάπλαση τών άγροτών, θά έδημιουργεΐτο μια άλλη κοινωνία 
μέ ζωντανό τό αίσθημα τής αλληλεγγύης καί τής αγάπης»33.

Ενταύθα κρίνομεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν απόσπασμα έκ τής μελέτης 
τοϋ αύτοδιδάκτου τούτου συνεταιριστικού παράγοντος, ίνα ούτως άποκτήσωμεν 
άμεσον επαφήν καί γνώσιν περί τής έν Μεσσηνία άγροτοσυνεταιριστικής κινή- 
σεως πρό τής ψηφίσεο^ς τοΰ Νόμου 602.

Χαρακτηριστικούς ό X. Τερζάκης34 γράφει: «Μετά τήν έπανάστασιν τού 
1909 ο άγροτικός πληθυσμός έστράφη αυτομάτως είς τήν Συνεταιριστικήν ορ- 
γάνωσιν, άνευ ούδεμιάς Κρατικής μερίμνης. Καί επειδή δέν υπήρχε, ούτε 
Νομοθετική προστασία, ούτε απλώς βοηθητική τοιαύτη πρός νομικήν έκπροσώ- 
πησιν τών ίδρυθησομένων Συνεταιρισμών, κατέφυγον οί άγρόται είς τήν σύν
ταξιν συμβολαίων διά τών οποίων καθώριζον τόν τρόπον τής διοικήσεως καί 
τάς εύθύνας καί τάς ύποχρεώσεις των, οσάκις έπρόκειτο περί διενεργείας δια
χειριστικών πράξεων, δανείων, προμηθειών ή πο>λήσεως προϊόντων... μόλις 
έξερράγη ή έπανάστασις εκείνη, τόν ίδιο περίπου χρόνο ήρχισε ή ίδρυσις ύπό 
τών παραγωγών Γεωργικών Συνδέσμων, μέχρι τοΰ 1914 προτού ψηφισθή ό 
Νόμος 602 περί Συνεταιρισμών, ειχον ίδρυθή στήν έπαρχία Καλαμών καί 
Μεσσήνης δέκα Γεωργικοί Σύνδεσμοι μέ 100— 90— 70 ή 50 μέλη έκαστος 
άπό άγρότας, συμμετεΐχον δέ καί δημοδιδάσκαλοι, ύπήρχον καί 11 άλλοι έμπο- 
ροκτηματικοί λεγόμενοι Σύλλογοι στούς οποίος συμμετεΐχον καί έμποροι άλλά 
σύν τψ χρόνψ άργότερα τούς διέγραψαν. Έκτος τούτων ειχον ίδρυθή καί 105 
άγροτικαί έπιτροπαί σέ άλλας κοινότητας, όπου δέν ύπήρχον οπαδοί τής ιδέας 
αρκετοί διά νά συμπτύξουν Γεο>ργικό Σύνδεσμο. Αί Γεωργικαί αΰται έπιτρο
παί έλειτούργουν έπί τή βάσει τοΰ αύτού Καταστατικού καί τήν ιδίαν είχον 
άποστολήν όπως καί οί Σύνδεσμοι, μέ τήν διαφοράν δτι δεν είχαν Συμβούλιον, 
πολυμελές, παρά μόνον Πρόεδρον καί Γραμματέα. "Ολοι αύτοί συνέπτυξαν 
καί ένα κέντρον τό «Παμμεσσηνιακόν Γεωργικόν Κέντρον» τοΰ οποίου ό σκο
πός ήτο έπιμελητ,ριακός, όπως καί τών Συνδέσμων, έκτος ώρισμένων πού έξει- 
λίχθησαν τότε σέ οικονομικούς δργανισμούς, καί μετά τόν Νόμο 602, δστις 
έτέθη είς έφαρμογήν τήν 21 - 1 - 1915, μετετράπησαν δλοι είς Συνεταιρισμούς, 
διότι άλλως δέν έξυπηρέτουν πλέον εύρυτέρους οικονομικούς σκοπούς»35.

Έν προκειμένψ δέον νά σημειωθή δτι τό Κέντρον καί τήν ψυχήν τής δλης 
άγροτοσυνεταιρικής κινήσείύς έν Μεσσηνία άπετέλεσεν36 ή τή πρωτοβουλία 
τοΰ X . Τερζάκη συσταθεΐσα, έν έτει 1909, Έληνική Εταιρία Έξηυγενισμέ- 
νων Φυτωρίων, ήτις μεταξύ άλλων, είχε προβλέψει τήν σύστασιν συνεταιρικού 
εργοστασίου κονσερβών διά τά κηπευτικά προϊόντα, ίδρυσε μελισσοκομικήν
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Σχολήν καί προέβη είς τήν σύστασιν Γεωργικών Συνδέσμων, ών είχε τήν άμε
σον παρακολούθησιν καί καθοδήγησιν.

Χαρακτηριστικώς έν τή λογοδοσία τής έν λόγψ Εταιρίας, διά το ετος 
1913 σημειοΰται: «Οί Γεωργικοί ούτοι σύνδεσμοι οί άποτελοΰντες τό Κέντρον 
πάσης κοινωφελούς κινήσεως, σκοπόν εχουσι τήν διάπλασιν τοϋ Γεωργικού 
πνεύματος καταλλήλως καί συστηματικώς καθοδηγούμενοι, θά άφυπνήσωσι τήν 
Γεωργικήν συνείδησιν, θά έπεκτείνωσι καί θά έδραιώσωσιν έν τή περιφερεία 
των έκαστος τό αίσθημα τής έπιστημονικής καλλιεργείας καί αλληλεγγύης, 
άνευ τής όποιας πάσα άπόπειρα πρός συνάσπισιν... θά ναυαγήση έν τή γεννέ- 
σει της... "Οπου π,ροϋπήρξεν τοιαύτη εστω καί μικρά έργασία καί άπέκτησεν 
δπαδούς ή Γεωργική ιδέα έκεϊ εϊδομεν αυτοφυή τήν ιδέαν τοΰ συνεταιρισμού... 
έν Μικρομάνη π.χ. υπάρχει αυτοφυής συνεταιρισμός πωλήσεως τών προϊόντων 
των μικράς όμάδος έκ 4 ατόμων... Έν Γλιάτα κα!. Μπάστα οί έλάχιοτοι προ 
διετίας οπαδοί τής Γεωργικής ιδέας έλαβον κοινή συμπράξει λιπάσματα έπί 
πιστώσει καί τά διένειμον μεταξύ των. Ό  Γεωργικός σύνδεσμος Δεσύλλα μάς 
έζήτησε νά τοΰ εξεύρωμεν νά προμηθευθή θεϊκόν χαλκόν καί διαθέση μεταξύ 
τών μελών του. Ό  Γεωργικός σύνδεσμος Αγίου Φλώρου ε'λαβεν δίς καλλιερ
γητικά δάνεια παρά τής Έθνικής Τ,ραπέζης»37.

Πλήν τών ώς άνω Γεωργικών Συνδέσμων, ύφίσταντο έν τή Μεσσηνία καί 
οί Γεωργικοί Σύνδεσμοι: Λογκάς, Τζεφερεμίνης38, Άγρίλου, Άρφαρών, Καλα- 
μών, Νησίου, Μερόπης Μεσσήνης39, Άλιτσελεπή, Κρεσταίων, Ζευγολατιοΰ40, 
Πύλου καί Άετοΰ.

Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται ότι ή έν Μεσσηνία άγροτοσυνεταιρική κίνη- 
σις, προ τής ψηφίσεως τοΰ Νόμου 602, ήτο διαδεδομένη έν τή περιοχή ταύτη, 
μεταξύ εύρέων στρωμάτων τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού.

Έπισφ,ράγησιν τής κινήσεως ταύτης άπετέλεσε καί τό έν Καλάμαις συν- 
ελθον Α ' Παμμεσσηνιακόν Συνέδριον, κατά μήνα Μάϊον τοΰ 1912, τή πρω
τοβουλία τής Εταιρίας Εξευγενισμένων Φυτωρίων. Χαρακτηριστικόν δέ τής 
ένυπαρχούσης συνεταιρικής ιδέας παρά τώ Μεσσηνιακψ άγροτικψ πληθυσμψ 
είναι καί τό γεγονός δτι, μεταξύ τών έν τψ Συνεδρίψ τούτψ συζητηθέντων 
θεμάτων ήτο καί τό περί Άγροτικών Συνδικάτων καί Συνεταιρισμών, τοΰ 
οποίου εισηγητής ύπήρξεν ό έκ Λακωνίας Βουλευτής Θ. Κουτούπης, δστις 
δμιλών έτόνισεν δτι: «Ή  ιδέα τοΰ συνεταιρισμού σχετικώς πρός τήν αγροτι
κήν παραγωγήν δέν είναι έφεύρεσις τών νεωτέρων χρόνων. Ά π ό τής έποχής 
καθ’ ήν ό άνθρωπος περιήλθεν άπό τής θηρευτικής καί αλιευτικής έποχής 
έως καί τής ποιμενικής είς τήν γεωργικήν ήσθάνθη τήν ανάγκην συμπράξεως 
μετ’ άλλων» καί έπεσήμανε τήν έν Έλλάδι έπικοατοΰσαν μικράν ιδιοκτησίαν 
ώς «προσόν άνεκτίμητον διά τήν άνάπτυξιν γεωργικών συνεταιρισμών»41.

Συνεχίζων δ δμιλητής ύπεγράμμισε δτι, μεταξύ τών κυρίων σκοπών τοΰ 
Συνεδρίου, ήτο ή έκτίμησις καί κατανόησις τών έκ τών συνεταιρισμών αγαθών
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έκ μέρους τοΰ γεωργικού πληθυσμοΰ καί προέτεινε τήν δημιουργίαν γεωργικών 
συνεταιρισμών πωλήσεως καί παραγωγής42, ώς καί τήν έκ μέρους τής Πολι
τείας θέσπισιν σχετικής νομοθεσίας, προς έδραίωσιν καί έπέκτασιν τής συνεται
ρικής ιδέας, διά τής παραλλήλου ιδρύσεως γεωργικής τραπέζης, ήτις «άνα- 
μένετο ώς Μεσίας»43.

Επίσης, δ έκ τών ετέρων εισηγητών τοΰ Συνεδρίου Γ. Βεντήρης, έτόνιζί 
καταλήγουν, «... ύποβάλλο) αντί άλλου συγκεκριμένου έπί τοΰ θέματός μου συμ
πέρασμα τήν ευχήν όπως ταχέο)ς άναπτυχθώσι τ:;αρά τώ κτηματικώ κόσμο) 
τής Μεσσηνίας, οί τόσον άλλαχοΰ εύδοκιμήσαντες άγροτικοί συνεταιρισμοί»4'.

Έν κατακλεΐδι δέον νά άναφερθή ένταΰθα ότι τοιαύτη ήτο ή συνεταιρική 
δραστηριότης έν Μεσσηνία κατά τάς παραμονάς τής ισχύος τοΰ Νόμου 602, 
ώστε ή μεν Εταιρία τών Έξηυγενισμένων Φυτωρίων, οι’ έγκυκλίου της πρός 
τούς Γεωργικούς Συνδέσμους Μεσσηνίας προέτεινε τήν ίδρυσιν έργοστασίου, 
είς δ «νά ουσκευάζωνται τά κηπουρικά τών μελών τής Εταιρίας καί τών μελών 
τών γεωργικών σωματείων π.ρός διατήρησιν όσον ή τιμή τούτων δέν είναι συμ· 
φέρουσα πρός πώλησιν»45, ό δέ Γεωργικός Σύνδεσμος τού χο)ρίου Δεσύλλα, 
άρχομένου τοΰ 1915 άπεφάσισε τήν ίδρυσιν συνεταιρικού έλαιοτριβείου καί 
πρός τόν σκοπόν τούτον έζήτησε46 τάς άναγκαίας πληροφορίας έκ τών συν
εταιρικών έλαιοτριβείων τής ’ Ιταλίας.

Ή  τοιαύτη συνεταιρική δρασις έν Μεσσηνία άποκτα ιδιαιτέραν σημασίαν, 
έάν ληφθή ύπ’ όψιν τό γεγονός, ούχί μόνον τής οίασδήποτε π,ρός ταύτην βοή
θειας, άλλά τούναντίον τής κινήσεώς της έν μέσο) πλείστων έμποδίο)ν, ώς τού
το προκύπτει έκ σχετικής άνακοινώσεως τοΰ Γραφείου τοΰ Παμμεσσηνιακοΰ 
Γεο)ργικού Κέντρου, ήτις μεταξύ άλλων ύπεγράμμιζε: «Τά Γεο^ργικά Σωμα
τεία, οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί οί Γεωργικοί άντιπρόσωποι, οκτώ τώρα 
ετη άγωνίζονται όχι μόνον άνευ ούδεμιάς βοήθειας, άλλά τούναντίον έν μέσψ 
ισχυρών άντιδράσεων όπο)ς βελτιώσωσι τήν ύλικήν θέσιν τοΰ άγρότου καί άπαλ- 
λάξωσι τούτον άπό τούς όνυχας τής τοκογλυφικής έκμεταλλεύσεως»47.

Παρά ταΰτα όμο)ς, ή ροπή τοΰ Μεσσηνιακοΰ πληθυσμοΰ πρός τήν συν
εταιρικήν ιδέαν, ώδήγει τούτον είς τάς Γενικάς Συνελεύσεις, αί δποΐοι έλάμ- 
βανον χώραν διά προσκλήσεως τής καμπάνας τών χωρίων, ή δποία καλοΰσε 
τούς χωρικούς «είς όμόνοιαν καί άγάπην έκεΐ πού πρωτήτερα έβασίλευε τό έγ
κλημα καί ή έχθρα»48. Ό  X. Τερζάκης, άναφερόμενος είς τήν ύποοοχήν τοΰ 
Νόμου 602, έκ μέρους τοΰ Μεσσηνιακοΰ πληθυσμοΰ, γράφει: «Τά σχολεία καί 
οί έκκλησίες πλημμυρισμένες άπό άγρότας τό έπάγγελμα, πού συζητούν καί 
συσκέπτονται πώς θά άναδιμιουργήσουν γύρω τή φύσι, τή ζωή, τόν πλοΰτο 
τοΰ χωριοΰ, τόν έαυτό τους! τήν Ελλάδα! όχι ποιος θά γελάση τόν άλλον. 
Τ ο ΰ τ ο  ε ί ν α ι  τ ό  π & ν »49.

Πρόκειται όμολογουμένως, περί τής εισαγωγής ένός νέου τρόπου ζωής 
είς τό ελληνικό χωριό. Πρόκειται πε,ρί ένός τρόπου ζωής, ό οποίος μετέδιδε
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τήν αναπνοήν τής ανθρώπινης ζεστασιάς έντός τοΰ αγροτικού χώρου. Πρόκει
ται περί τοΰ τρόπου ζωής, ό όποιος έδημιούργει άκαταλύτους δεσμούς αλλη
λεγγύης και ήθικής δεσμεύσεως μεταξύ τών συνεταίρων, οί όποιοι δσάκις δέν 
ήδύναντο νά άνταποκριθοΰν είς τάς πρός τόν συνεταιρισμόν υποχρεώσεις των,, 
ήσθάνοντο τήν ανάγκην νά ζητήσουν δημοσία συγγνώμη άπό τήν Συνέλευσιν 
τοΰ Συνεταιρισμού.

Τοσοΰτον δέ είχεν άναπτυχθή τό αίσθημα τών υποχρεώσεων έναντι τοΰ 
Συνεταιρισμού, ώστε ή ελάχιστη καθυστέ,ρησις τής έξοφλήσεως τοΰ ύπό συν
εταίρου ληφθέντος δανείου, νά θεο)ρήται «έγκλημα δημοσίας τάξεως»50.

’ Ιδού πώς περιγράφει ό X. Τερζάκης τήν λειτουργίαν τοΰ Γεωργικού Συν
εταιρισμού είς τήν Κοινότητα 'Λρφαρά: «Τόν Αύγουστον έγίνετο πανδαιμό- 
νιον έκεϊ, διδάσκαλοι, παππάδες, ό Γιατρός τοΰ χωριού, δλοι στο πόδι ώς τά 
μεσάνυχτα παρακολουθοΰντες τάς εργασίας, τό καθάρισμα τής σταφίδος κλπ. 
καί βοηθούσαν καί εκείνοι μέ τά φτιάρια, άλλοι γεμίζοντες τούς σάκκους καί 
τά κιβώτια καί άλλοι ζυγίζοντες, τραγουδουντες δλοι μέ τήν σειρά τους, άνδρες, 
γυναίκες, κορίτσια, παιδιά, πού δούλευαν, δταν έπαυε ή λειτουργία τών δύο 
μεγάλων σταφιδομηχανών, τών οποίων δ θόρυβος καί τά τραγούδια, οιαλα- 
λοΰσαν τήν πρόοδο καί τή χαρά πού φέρνει ό Συνεργατισμός»51.

Ή  περιγραφή αύτη μάς ένθυμίζει άναλόγους περιγραφάς, τάς οποίας 
εϊδομεν είς τό περί τών ναυτικών συνεταιρισμών τών νήσων κεφάλαιον.

Ό  αυτός τόνος τής χαράς, τής δημιουργίας, τής αλληλεγγύης καί τής 
αγάπης έπικ,ρατεΐ είς άμφότερα τά είδη τών συνεταιρισμών.

Είναι αύτή αύτη ή ουσία τής συνεταιρικής ιδέας, ή οποία μετατρέπει τήν 
εργασίαν είς τραγούδι καί τό μϊσος είς άγάπην, γεγονός τό όποιον έκαμε τόν 
Τερζάκη νά πιστεύση είς αύτήν «ώς θρησκείαν»52.

ιη) Τέλος, περατοΰντες τήν άνασκόπησίν μας ταύτην, έν αναφορά πρός 
τάς σημειωθείσας αυθορμήτους εκδηλώσεις συνεταιρικής δράσεως παρ’ ήμΐν, 
προ τοΰ Νόμου 602, θεο)ροΰμεν σκόπιμον νά μνημονεύσωμεν τάς έπί τοΰ θέ
ματος εμμέτρους ποτροπάς τοΰ Λευκαδίου δικηγόρου καί λαογράφου Γ. Κα- 
βαδία, δστις είς το έν ετει 1868 έκδοθέν βιβλίον του έν Κεφαλληνία, ύπό τόν· 
τίτλον: ή «’Αλήθεια», έγραφε:

«Λεύκάς πατρίδα μου γλυκεία

Πάσχεις, ακούω, άοημονεΐς, 
στρίφτεσαι, άγκομαχιεσα:, 
νά ε:πής τί θέλεις δέ μπορείς

:.*υδΓ7.*. γελιι?7Λ.



Γιατ’ είν’ εμπρός σου ό θησαυρός, 
καί ή φτώχεια σέ μαστίζει, 
σου λείπει ό Συνεταιρισμός, 
πού τούς λαούς πλουτίζει.

Και μέ τόν Συνεταιρισμό 
πού πρέπει νά δεχθήτε,
'Ως Επινόημα Θεϊκό,
Άλλήλους νά βοηθεΐτε.

Τί ό Θεός τόν Συνεταιρισμό 
Ρητώς τόν παραγγέλει 
Λέγων, —  «'Έν όλοι έν Χριστώ 
Καθείς άλλήλων μέλη».

Τό λοιπόν Μυαλό κι’ Εμπρός 
ΜΠΡΟΣ Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΣ.

Τί όπου είν’ Συνεταιρισμός 
Γίνεται ό ’Άνθρωπος Θεός,
Λέει τού όρους πνίξου χώσου 
Καί τό χάνεις άπ’ έμπρός σου.

Δημιουργεί έκ τού μηόενός 
Καί άπ’ τά ’Λέρια βγάνει φως. 
Δίνει χώρις νά ύστερήται 
Καί τόν Πλάστην του μιμείται.

Κάνει τάς Θαλάσσας Γην 
Όμαλήν καί Αμαξωτήν 
Καί τήν Γήν τήν κάνει ΑΙθέρα 
Καί πετούμε στον άέρα.

Καί ενώνει όλη τή Γή 
Σέ μιά Πόλι μοναχή.
Καί τσ’ ’Ανθρώπους Συμπολίτας 
Κάνει καί Συφαμελίτας.



Έλλην! Είσαι χριστιανός 
ΙΙράξε ώς διώρισε δ Χριστός,
Νά εϊμεθα όλοι "Εν Σώμα θέλει,
Καί 0  ΚΑΘΕΙΣ ΑΛΑΗΛΩΝ ΜΕΑΗ»53.

Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται, ότι ήοη έκτοτε έ Γ. Καβαόίας διέγνωσε τήν- 
μεγίστην δύναμιν τοΰ Συνεταιρισμού καί προέτρεψε τούς συμπατριώτας του νά. 
συστήσουν Συνεταιρισμούς, έκπληροΰντες ούτω καί τήν επιταγήν τοΰ Χριστοΰ.

Ά ξία  ιδιαιτέρας έξάρσεως είναι έν προκειμένη ή προφητική πρόβλεψις. 
τοΰ Γ. Καβαδία, οστις ολίγα έτη βραδύτερον, είς έτερον βιβλίον του, ύπό τόν 
τίτλον: «Ή  Συγκομιδή»54, έγραφεν: « 'Ολους αυτούς τούς Πανελληνίους καί 
τούς μερικούς Συνεταιρισμούς, όχι μοναχά δεν θά τούς έμποδίζη ή Κυβέρνηση,, 
γιατί δεν έχει τό δικαίωμα νά τό κάμη, αλλά μάλιστα θέ νά ’ρθη ή ώρα νά. 
έννοήση πώς πρέπει καί νά τούς έμψυχώνη καί νά τούς προστατεύη, γιατί άπό· 
δαύτους θά περιμένη, καί μέσα σέ δαύτους θά βρίσκη το συμφέρον της»55.

Ένταΰθα δέον νά εί'πωμεν δτι, ή διορατική αΰτη πρόβλεψις τοΰ έκ Λευ- 
κάδος λογίου, άπήτησε χρόνον ήμίσεος σχεδόν αίώνος, έως ότου τό Κράτος ό- 
δηγηθή είς τήν ψήφισιν τοΰ Νόμου 602, άφ’ ότου τοΰτο ήρξατο νά συμπορεύε
ται καί νά ένδιαφέρεται διά τήν παρ’ ήμΐν ζώσαν συνεταιρικήν συνείδησιν, ή  
οποία δεν ύφίστατο μόνον έντός τοΰ έλληνικοΰ χώρου, αλλά καί μεταξύ τών 
Ελλήνων τής οιασπορας, οί όποιοι μάλιστα είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής, ήδη άπό τό τέλος τοΰ παρελθόντος αίώνος, απέκτησαν τό μονοπώ- 
λιον τών ιχθύων χάρις τών αλιευτικών συνεταιρισμών τούς όποιους έκεΐ συ
νέστησαν56.

2. Αϋτη ήτο ή συνεταιριστική κίνησις παρ’ ήμΐν57 προ τής ψηφίσειος τοΰ· 
νόμου 602/1914 «περί Συνεταιρισμών», καί μάλιστα κατά τον Σ. Ίασεμίδην 
ούτοι άνήρχοντο είς 87, ώς άνέφερεν58 όμιλών είς τό έν Γάνδη συνελθόν Διε
θνές Συνεταιριστικόν Συνέδριον κατά τό έτος 1913.

Επειδή δέ, ώς άνωτέρω έλέχθη, πλεΐστοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί συνε- 
στήθησαν βάσει τοΰ Καταστατικού59 τοΰ «Μετοχικού Συλλόγου 'Αλμυρού», δε
δομένου ότι δεν είχεν είσέτι ψηφισθή δ νόμος 602, θεωροΰμεν σκόπιμον νά άνα- 
φέρωμεν τινά περί τούτου.

Κατ’ αρχήν δέον νά λεχθή ότι ίδρυταί τούτου υπήρξαν οί Ν. Μιχόπουλος 
(δημοδιδάσκαλος) καί Δ. Γρηγοριάδης (γειοπόνος). Σκοπός τούτου ήτο ή. 

έπί τόκψ 8ο/ο χορήγησις δανείων (άρθρ. 23) πρός τά μέλη μέχρι τού διπλά
σιου τών κατατεθεισών μερίδων (άρθρ. 24) , ώς καί ή διά διαλέξεων καί οδηγι
ών έκπαίδευτ.ς τών μελών, ή άπόκτησις θεριστικών καί άλωνιστικών60 μηχα
νών καί ή έν γένει ηθική διαπαιδαγώγησις τούτων61.

3. ePc προς τάς ύπό τοΰ Κράτους λαβούσας χο>ραν Ικδηλώσεις, έπί τοΰ-
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συνεταιρικού πεδίου καί τής οίκονομικής συμπράξεως, πριν ή τοΰτο όδηγηθή 
είς τήν ψήφισιν τοΰ νόμου 602, λεκτέα τά έξής:

α) Έν ετει 1896 κατετέθη είς τήν Βουλήν τό «περί Εταιρειών» Νομοσχέ- 
διον. τοΰ οποίου ή Αίτιολογική ’Έκθεσις, ήρχετο οΰτο^ς: «Ό  παρ’ ήμΐν ισχύων 
έμπορικος νόμος, είναι μετάφρασις τοΰ Γαλλικοΰ κωδικός τοΰ 1807. Έν άπό- 
σαις ταΐς εύρωπαϊκαΐς χώραις, αί'τινες ειχον υιοθετήσει αυτόν ύπέστη έγκαι
ρους ριζικάς μεταβολάς, διότι ήτο απολύτως αδύνατον νά έπαρκέση είς τάς 
άνάγκας τοΰ αναπτυσσόμενου έμπορίου. Μόνον έν Έλλάδι διατηρείται ακέραιος 
ετι ό κώδιξ τοΰ 1807, πλήν τοΰ τμήματος τής διαδικασίας τής πτο)χεύσεο)ς, 
πρό τινων έτών τροποποιηθέντος. Διεπόμεθα τοιουτοτρόπως ύπό νομικών διατά
ξεων έν τώ έμπορικώ δικαίω, ών τά κενά καθ’ έκάστην παρ’ ήμΐν λαμβάνει α
φορμήν νά αισθάνεται ή τε έμπορική τάξις καί ή δικαιοσύνη. Περί εταιρειών 
άτελεστάτας περιέχει διατάξεις ό ήμέτερος κώδιξ. . . ’Ά ν  ύπάρχη άρα ανάγκη 
μ,εταρρυθμίσεως, παρίσταται αύτη έκ τών μάλλον έπειγουσών έν τφ περί έμπο- 
ρικών εταιρειών κεφαλαίψ, διότι τφ πνεύματι τοΰ συνεταιρισμού οφείλονται 
τά μεγάλα δημόσια έργα καί ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας, άπαιτούσης σήμε
ρον συγκέντρωσιν σοβαρών κεφαλαίων. . . θεωροΰντες δτι είναι άδικον μόνοι 
ήμεΐς έν Έλλάδι τέλεον νά καθυστερώμεν, έν ώ τό Ελληνικόν πνεΰμα διαγω
νίζεται έν ταΐς π,ρώταις τάξεσι τής έμπορικής προόδου, έκρίναμεν άναποφεύ- 
κτους μεταρρυθμίσεις τού έμπορικοΰ κωδικός. . .».

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι, πλήν τών καινοτόμων τροποποιήσεων καί 
προσθηκών, αί όποΐαι είσήγοντο διά τοΰ έν λόγψ Νομοσχεδίου, πρός άποδέ- 
σμευσιν τής έμπορικής κινήσεως καί συμπράξεως παρ’ ήμΐν, τοΰτο είσήγε διά 
τοΰ άρθρου 85 καί τόν θεσμόν τών συνεργατικών εταιρειών (societes coo 
peratives) καί τοΰτο διότι «. . .έν τή συγκεντρώσει πολλών μικρών ποσών, έξ 
οικονομιών προερχομένων, δύναται νά σχηματισθή, κεφάλαιον, προο,ρισμένον 
νά άποτελέση άγκυραν σωτηρίας τών περιερχομένων είς αίφνιδίαν ανάγκην έρ- 
γατών, ή δέ κοινωνία απαλλάσσεται τοιουτοτρόπως τών έκ τών δεινών στερή- 
σεων τών πολυάριθμο)ν έργατικών τάξεων. Αί οίκονομίαι αύται, δσον έλάχισται 
καί άν ώσι, βαθμηδόν δύνανται ν’ άπαρτίσωσι σοβαρόν κεφ άλαιον ...»62.

Ά τυχώς τό Νομοσχέδιον τοΰτο, δι’ ού άνεγνωρίζετο ή μεγίστη συμβολή 
τοΰ συνεταιρισμού είς τήν άνάπτυξιν ολοκλήρου τής έθνικής οικονομίας καί ή 
άνάγκη προσανατολισμού ταύτης πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, δέν έψηφίσθη, 
είμή μόνον είς πρώτην άνάγνωσιν «. . .τό μέν ένεκα τοΰ πολέμου, τό δ’ ένεκα 
άσυγγνώστου αδιαφορίας παντελώς έλησμονήθη»62. Κατά τόν Γ. Φιλάρετον, 
«άσυγχώρητον, δμως δέον νά χαρακτηρισθή τό δτι έξακολουθεΐ έτι έν Έλλάδι 
ισχύων 6 άπό 1.1.1808 Γαλλικός έμπορικος κώδιξ. . . ό οποίος έτέθη καί παρ’ 
ήμΐν έν ίσχύϊ διά τοΰ άπό 19.4.1835 Β.Δ. καί δτι τά τών έταιρειών, έξακολου- 
θοΰσι καί παρ’ ήμΐν ρυπθμιζόμενα διά τοΰ νόμου έκείνου»64.

Συνεπεία δέ τής μή λήψεως νομοθετικών μέτρων υπέρ τής δημιουργίας
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συνεταιρικών κινήτρων εις τήν ναυτιλίαν, τήν βιομηχανίαν καί τήν γεωργίαν, 
ό Γ. Φιλάρετος, έν ετει 1900, εγραφε μεταξύ άλλων: «Ά λ λ ’ εάν ύπάρχη οιά- 
Οεσις προς έμψύχωσιν αύτών, έπιτραπήτω μοι νά ζητήσω, δπιος προστεθή με
ταξύ άλλων φαρμάκων άναρρώσεως καί ή διά νόμου άναβίωσις τοΰ θεσμοΰ τών 
σ υ ν ε ρ γ α τ ι κ ώ ν  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν ,  ών τόσον ωραία υποδείγματα 
παρέχει ήμΐν ό βίος τής υποδούλου Ελλάδος, ού μόνον έν τή ναυτιλία άλλά 
κα! έν τή βιομηχανία καί έν τή γεωργία»63.

Ά τυχώς όμως τό Κράτος, δέν ήδυνήθη νά παρακολούθηση καί νά μορ
φοποίηση τήν ένυπάρχουσαν τάσιν παρά τώ έλληνικώ λαώ πρός τήν συνεταιρι
κήν ιδέαν καί οϋτω, αϋτη δέν ειχε τήν οϊαν άνάπτυξιν θά έδει νά ειχεν έν Έ λ 
λάδι. Τοΰτο ώδήγησε τόν έρευνητήν τών συνεταιρικών μας πραγμάτων Φρ. 
Μπουλανζέ νά σημείωση66 είς το ήδη μνημονευθέν υπόμνημά του περί τών 
ελληνικών συνεταιρισμών δτι «τό ύπερδημοκρατικόν πνεΰμα τών Ελλήνων —  
άντί νά άνυψωθή λαμπρυνόμενον διά τών συνεταιρισμών, έφθάρη! Τοΰτο είναι 
αποτέλεσμα τής άνευ τάξεως έλευθερίας»67. Ό  Γ. Φιλάρετος έγραφεν68 έν 
προκειμένψ: «Αυποΰμαι, μή δυνάμενος νά άποκρύψω, δτι ή παρατήρησις τοΰ 
Βουλανζέ, καθ’ ήν ή νεωτέρα Ελλάς δέν έτέλεσεν άναλόγως δσας προόδους θά 
ήδύνατο. . . ενεκα τής έλευθερίας άνευ τάξεως, είναι άκριβής' είναι άλήθεια 
πικροτάτη, έξ ής πολλά θά ήδυνάμεθα νά ώφεληθώμεν, εάν θελήσωμεν. . . ». 
Άναφερόμενος δέ είς τόν μή διεξαχθέντα διαγωνισμόν περί τών έν Έλλάδι συ
νεργατικών εταιρειών, ον ήδη άπό τοΰ έτους 1847, ειχεν ύποδείξει ό Μπουλαν
ζέ είς τό πρός τόν Πρωθυπουργόν I. Κωλέττην Γπόμνημά του, δ Γ. Φιλάρε
τος εγραφε: « . . . ό  θεσμός τών συνεργατικών εταιρειών, άλλαχοΰ λατρευόμε- 
• Ός δσον δ ήλεκτρισμός, ένεκρώθη έν Έλλάδι»69.

Έν παρόδψ σημειοΰμεν ένταΰθα δτι έν έτει 1902 έγένετο μακρά άρθρογρα- 
φία70 ύπέρ τοΰ συνεργατισμού γενικώς, ύπό τοΰ ύφηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου 
Ν. Βουρνάζου, ύπό τόν γενικόν τίτλον: Τό Εύαγγέλιον τής Συνεργασίας.

β) Ειδικήν μορφήν οικονομικής συμπράξεως έν τή γεωργία, έθεσπίζετο 
διά τοΰ άπό 5 Μαρτίου 1896 κατατεθέντος σχεδίου νόμου «περί καθορισμού 
τών μεταξύ τών έν Θεσσαλία ιδιοκτητών καί καλλιεργητών ύφισταμένων σχέ
σεων». Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ νομοσχεδίου τούτου έθεσπίζετο δτι: «Ή  άγρο- 
ληψία έπί σπο,ρα γεννημάτων αποτελεί εταιρίαν ουναμένην καί σιωπηρώς νά 
καταρτισθ'^, καθ’ ήν δ μέν εισφέρει τάς γαίας, δ δέ τήν έργασίαν, ύπό τον 
δρον νά διανέμωνται τά προϊόντα μεταξύ των»71.

Προφανώς, ή διάταξις αϋτη, άναγνωρίζουσα καί τήν σιωπηράν σύστα- 
σιν έταιρείας, ήθέλησε νά καλύψη μίαν πραγματικήν κατάστασιν, ήτις προϋφί- 
στατο τής νομοθετικής ρυθμίσεως.

γ) Ύπό τήν έπίδρασιν τών πραγμάτων καί τής όσημέραι καθισταμένης 
έντονωτέρας κινήσεως, ύπό τών έκπροσώπων τών γεωργών καί τών διανοου
μένων, ύ.τ-.ο τοΰ συνεταιρικού θεσμοΰ, ένταθείσης ίδία άπό τών άρχών τοΰ
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20ού αίώνος, τό Κράτος προέβη τήν 14ην ’Ιουνίου 1911 είς τήν κατάθεσιν 
τοΰ νομοσχεδίου «περί συστάσεως Κεντρικού Ταμείου γεωργικής πίστεως, περί 
γεο)ργικών έταιρικών πιστωτικών ταμείων καί περί Γεωργικών Συνεταιρι
σμών έν γένει».

Ή  ΑΙτιολογική ’Έκθεσις τοΰ νομοσχεδίου τούτου ήρχετο ούτως: «'Ως
γνωστόν, ή ένωσις τών περί τήν γεωργίαν άσχολουμένων πολιτών έν γεωργι- 
κοΐς συνεται,ρισμοΐς, προώρισται ϊνα, άναπτύσσουσα τήν γειοργικήν εργασίαν, 
ένισχύση δσον ενεστι μάλλον τά τε κοινά συμφέροντα τών συνεταίριον, ώς 
καί τό ϊδιον έκάστου αύτών συμφέρον. Ή  ύπό πλειόνων ένδιαφερομένων άπό 
κοινοΰ προσπάθεια, ή ήνωμέναις δυνάμεσιν αύτών συνεργασία, αντιτάσσεται 
ίσχυρότερον τής τών μεμονωμένων ατόμων, πρός ύπερνίκησιν τών τήν πρόοδον 
τής ιδιωτικής εργασίας συχνάκις παρακ(ϋλυουσών δυσχερειών».

Τό νομοσχέδιον τοΰτο ρίπτον τό βάρος είς τήν σύστασιν πιστωτικών συνε
ταιρισμών, ύπεγράμμιζεν ότι: «Θεμελιώδη δ,ρον άποτελεΐ ή τών πιστωτικών 
συνεταιρισμών έπί σταθεράς οίκονομικής βάσεοίς στήριξις, ής άνευ άποβαίνει 
δυσχερής, ή καί άδύνατος, ή λυσιτελής τής τών συνεταιρισμών έπενέργεια. . . 
Ή  διά τών πιστωτικών τούτων ταμείων έξυπηρέτησις τής προσωπικής πίστεως 
τών είς γεωργικάς έπιχειρήσεις άσχολουμένων, κατά κύριον δέ λόγον τών 
μικρών καί μικροτάτο)ν γεωργοκτηματιών. . . είναι καί μέτρον έκ τών μάλ
λον λυσιτελών πρός καταπολέμησιν καί έν τοΐς έφικτοΐς ό.ρίοις περιστολής τής 
έν ταΐς άγροτικαΐς περιοχαΐς τοκογλυφίας72. . . Προσέτι δέ άρμόζει οπο)ς καί 
οί μεγάλοι γαιοκτήμονες ύποκινώσι τήν σύστασιν καί τίθενται, εί μή τι άλλο, 
πρός παράδειγμα, έπί κεφαλής τών εταιρικών γεωργικών πιστωτικών ταμείων, 
ώς καί τών έν γένει γεωργικών συνεταιρισμών. Είς τόν αυτόν δέ σκοπόν θά 
συντελέσωσι καί τά δι’ ειδικού νόμου συσταθησόμενα γεωργικά Επιμελη
τήρια».

ΙΙεραιτέρο) διά τού έν λόγφ νομοσχεδίου, προεβλέπετο ή ιδρυσις Κεν
τρικού Ταμείου γεω,ργικής πίστεο)ς μέ έδραν τάς ’Αθήνας, ώς καί ή κατά Δή
μους ιδρυσις έταιρικών πιστωτικών ταμείων.

Είδικώτερον δέ, ώς πρός τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, διά τοΰ άρθρου 
61 ώρίζετο δτι: «Καταχωρίζονται έν τώ έπί τούτω βιβλίφ τηρουμένω παρά τφ 
άρμοδίψ Πρωτοδικείψ, συνεταιρισμοί σκοποΰντες είς τήν άπό κοινού α) πα
ραγωγήν, άποθήκευσιν ή πώλησιν γεωργικών προϊόντων, β) αγοράν ύλικών, 
μηχανημάτων κλπ., πρός χρήσιν γεωργικών έπιχειρήσεων, γ) άγοράν ύλι
κών διά τάς άτομικάς ή οίκογενειακάς άνάγκας τών συνεταίρων, δ) άπόκτη- 
σιν γαιών καλλιεργουμένων, είτε άπό κοινού, είτε χωριστά, τμηματικώς ύπό 
τών συνεταίρων, καί έπιχείρησιν έργων άρδεύσεως ή άποςηράνσεως, κατασκευ
ήν άγροτικών δρόμων κλπ., ε) άνέγερσιν οικημάτων, σταύλων, άποθηκών κλπ., 
στ) γεωργικήν άλληλασφάλειαν, άλληλοβοήθειαν κλπ.».
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Ά τυχώς όμως, ή προσπάθεια αϋτη τοΰ Κράτους73, δι’ ής τοΰτο το πρώ
τον έπειράθη νά κάλυψή τήν άγροτο'συνεταιρικήν κίνησιν μέ τον μανδύαν τής 
νομοθετικής προστασίας άπέτυχεν’ άτε τοΰ νομοσχεδίου τούτου μή ψηφισθέν- 
τος τελικώς. Ό  κΰβος δμως είχε ριφθή. Ή  στροφή τοΰ Κράτους προς τήν 
συνεταιρικήν κίνησιν είναι πλέον γεγονός.

δ) Ή  πρώτη κρατική πρακτική έκδήλωσις, διά τήν συνεταιρικήν κίνη- 
σιν, λαμβάνει χώραν έν ετει 1912, διά τής ύπ’ άριθ. 36494 διαταγής74 τοΰ 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας πρός τον Μετοχικόν Γεωργικόν Σύλλογον 
Άλμυροΰ, δυνάμει τής οποίας ήτεΐτο παρ’ αύτοΰ στοιχεία περί τής έν γένει 
δράσεως άπό τής συστάσεώς του.

ε) Διά τής άπό 22.4.1913 έπιστολής του, δ έπί τής Εθνικής Οικονομίας 
Υπουργός, άπευθυνόμενος πρός τούς διευθυντάς τών δημοτικών Σχολείων τής 
χώρας, τούς παρεκάλει νά κινηθοΰν πρός διάδοσιν τής συνεταιριστικής ιδέας 
μεταξύ τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, ύπογραμμίζων: « . . .πεποιθώτες, δτι καί 
διά τοΰ έλαχίστου άκόμη πρός τοΰτο βήματος καί μόνον διά τής άπό κοινοΰ 
άγοράς καί χρήσεως ένός σιτοκαθαριστηρίου. . . παρέχετε τήν μεγίστην τών 
εύε,ργεσιών είς τόν τόπον σας. . .» 75.

στ) Τέλος, ώς πρός τήν έπίδειξιν κρατικού ένδιαφέροντος διά τήν συνε
ταιρικήν κίνησιν, πρό τής ψηφίσειος τοΰ νόμου 602, άναφέρομεν ένταΰθα τήν 
προφορικήν διαταγήν τής Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου. Αϋτη άντιμετωπίσασα 
τό ζήτημα τής ίδρύσεως Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών, διέταξε τήν ερευνάν 
τούτου ύπό είοικοΰ γαλακτοκόμου, δ όποιος είς τήν ύπ’ αύτοΰ ύποβληθεΐσαν 
εκθεσιν, έγραφε μεταξύ άλλων: «Είς τά περίχωρα τών Ίωαννίνων καθώς καί 
είς πλεΐστα άλλα χωρία τών διαμερισμάτων ιδίως Μαλακασίου καί Τσακο,ρβί- 
τσης είς τά δποΐα μετέβην πρός έξέτασιν τής καταστάσειος τής κτηνοτροφίας, 
ύπάρχει ώς παρετήρησα, άρκούντως άνεπτυγμένον τό πνεΰμα τοΰ Συνεταιρι
σμού. . . Έ κ τών άνωτέρο) συνάγομεν, δτι δεν ά.ταιτεΐται ή εν βήμα δπως οί 
προηογενεΐς ούτοι συνεταιρισμοί λάβωσι τήν σφραγίδα τελείων οργανώσεων, 
ώς ύπάρχουσι τοιαΰται, είς άλλας πεπολιτισμένας χώρας. . .» 7G.

Έ κ τών άνωτέρω συνάγεται δτι, διά τών άσθενών τούτων έκδηλώσεων τοΰ 
Κράτους ύπέ,ρ τής συνεταιρικής ιδέας, έκδηλο)θεισών λίαν καθυστερημένως καί 
δή μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1909, άφ’ ής τό Κράτος άντιμετώπισε τά έθνι- 
κοκοινωνικοοικονομικά καί πολιτικά ζητήματα υπό νέον έντελώς πρίσμα77, 
τοΰτο ώδηγήθη είς τήν ψήφισιν τοΰ νόμου 602, άνελθόν έπί τέλους, τήν πεπο- 
λιτισμένην βαθμίδα τών άλλων Εθνών, μολονότι ήδύνατο καί έδει νά πράξη 
τοΰτο πολύ ένωρίτερον, συνεπεία τοΰ ώριμου τής συνεταιριστικής ιδέας παρά 
τψ έλληνικψ λαψ.



Παράγροοφος τρίτη

1. ΙΙρίν ή είσέλθομεν είς τήν ερευνάν τής έξελίξεως τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών παρ’ ήμΐν έντός τοΰ πλαισίου τοΰ νόμου 602, θά άναφε,ρθώμεν 
ένταΰθα εν τάχει είς τά παρ’ ήμΐν λειτουργήσαντα καί λειτουργοΰντα συνε
ταιρικά έθιμα άπό τοΰ 17ου αίώνος.

Ταΰτα ήσαν78:
α) Ή  Βο'ιδοκοματιά. Αΰτη συνίσταται είς τήν καλλιέργειαν τοΰ άγροΰ 

τοΰ έστερημένου ζώα γεωργοΰ, διά ζώων άνηκόντων είς άλλον. Ή  άμοιβή διά 
τήν προσφοράν τών ζώων είναι ή παραχώρησις ολοκλήρου τής ποσότητος τοΰ 
παραγομένου άχυρου. Τό έ'θιμον τοΰτο ύφίσταται είς τήν Αιτωλίαν καί Φθιώ
τιδα.

β) Ή  Συμμισιακή Ξυλοκαρπία. Τοΰτο λειτουργεί έν Κρήτη καί ισχύει 
είς περίπτωσιν ύπάρξεως καρποφόρων δένδρων είς «μισιακόν άγρόν».

γ) Τό Παρασπόρι. Τοΰτο συνίσταται είς τήν ύποχρέωσιν τοΰ ένός έκ τών 
«μισιακών» καλλιεργητών νά καλλιεργήση καί τόν άγρόν τόν όποιον ό ιδιο
κτήτης τούτου άπεχώριζε μόνον διά τόν εαυτόν του. 

δ) Αί Συνεργατικαί Δασοκόμων, 
ε) Τά Τσελιγκάτα (Έ νωσις κτηνοτρόφων) .

στ) Τά Μιτάτα ("Ενωσις κτηνοτρόφων διαρκοΰσα μόνον κατά τήν έπο- 
χήν τής γαλακτομίας) .

ζ) Τά ΙΙαραδιάρικα. Κατ’ αύτό ο κτηνοτρόφος ήδύνατο νά συνάψη δάνειον 
βάσει τής τρεχούσης τιμής τοΰ ποιμνίου του καί κατόπιν τής έξοφλήσεώς του, 
οί δύο συνεταίροι έμοιράζοντο ίσομερώς τά ζώα. Τό εθιμον τοΰτο ϊσχυσεν ιδία 
έν Κρήτη.

η) Τά Κοινάτα. Τό εθιμον τοΰτο ϊσχυσεν είς Κρήτην καί συνίστατο είς 
τήν παροχήν δύο μερίδων ζώο)ν έκ μέρους τοΰ δανειστοΰ καί τοΰ βοσκοΰ είς 
μίαν, ένώ ή διανομή τούτων έγένετο ίσομερώς.

θ) Οί Συνεταιρισμοί Κτηνοτρόφων. Οδτοι έχουν ώς σκοπόν τήν άπό κοι- 
νοΰ ένοικίασιν τών λιβαδίιον πρός κοινήν χρήσιν.

ι) Ή  Βοσκή στήν Καλαμιά. Τό εθιμον τοΰτο συνίσταται είς τήν έλευθέ- 
ραν βόσκησιν τών ζώων μετά τόν θερισμόν είς τό κτήμα οίουδήποτε.

ια) Τό "Αλλαξοβοΐδισμα. Κατά τό εθιμον τοΰτο λαμβάνει χώραν δανει
σμός τοΰ κατόχου μοναδικοΰ ζώου, πρός τόν έπίσης διαθέτοντα εν ζώον προς 
δργωσιν, μετά τό πέρας τής οποίας μέ τήν έπιστροφήν τοΰ δανεισθέντος έδά- 
νειζεν καί τό ίδικόν του πρός τόν αυτόν σκοπόν.

ιβ) ΤΙ Δανεικαριά. Κατ’ αύτήν παρέχεται έργασία άνευ άμοιβής είς τό

Συνεταιρικά έθιμα ίσχύσαντα παλαιόθεν έν Έλλάδι
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κτήμα τοΰ εχοντος ανάγκην αύτής, πρός έκτέλεσιν επειγόντων έργασιών, ύπο- 
χρεουμένου τούτου νά παράσχη καί τήν Ιδικήν του εργασίαν κατά τον αύτόν 
τρόπον είς άλλην εποχήν.

ιγ) Ή  Ξέλαση79, 80. Κατά τό έθιμον τοΰτο, άπαντώμενον κυρίως είς τήν 
περιοχήν τής Ηλείας, παρείχετο εργατική βοήθεια είς τον άδυνατοΰντα νά 
καλλιεογήση τον αγρόν του αγρότην, ύπό άλλων αγροτών άνευ αμοιβής.

ιδ) Τέλος, μεταξύ τών συνεταιρικών τούτων έθίμων άναφέρομεν, τήν άπό 
κοινοΰ ύπό τών αγροτών έργασίαν, κυρίως είς τήν περιοχήν τής Άμφίσσης, 
διά τήν διοχέτευσιν τών χειμάρρων τών δμβρύων ύοάτων πρός τούς ελαιώνας 
των καί δή μεταξύ τών αγροτών τών όποιων οί αγροί είναι συνεχόμενοι81.

2. Τά ώς άνω παλαιότατα Ελληνικά συνεταιρικά έθιμα, πολλά έκ τών 
όποίojv ισχύουν ακόμη μεταξύ τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, επιβεβαιώνουν, διά 
μίαν φοράν είσέτι, τό γεγονός δτι ή συνεταιριστική ιδέα έν Έλλάδι άπετέ- 
λει καί αποτελεί πηγαίαν Εθνικήν λαϊκήν παοάδοσιν, ή όποία ζυμωθεΐσ?. 
έπί αιώνας μέ τήν ζωήν τών Ελλήνων άγροτών καί μάλιστα κατά τρόπον 
αύθόρμητον καί έθιμικόν, άπετέλεσεν στοιχεΐον τής ζωής τοΰ Έλληνος αγρό
του, δ δποϊος, κατά μίαν έσχάτως διατυπωθεΐσαν άποψιν82, προτιμά τήν έλευ- 
θέραν καί δχι τήν γραπτήν συμφωνίαν διά συνεργασίαν, διότι κατ’ αύτόν τον 
τρόπον επιτυγχάνει έλευθερίαν κινήσεων. Ή  πηγαία αύτή λαϊκή παράδοσις 
εύρεν τελικώς τήν άποκρυστάλλωσίν της καί τήν δικαίωσίν της, περιβληθεΐσα 
τής νομοθετικής προστασίας διά τοΰ νόμου 602, άφοΰ ή Ελληνική νομοθεσία 
έπί ολοκλήρους δεκαετίας ήγνόησεν καί τήν παράδοσιν καί τήν εκκλησιν « . . .  
οί νέοι νόμοι πρέπει νά περιθάλψωσι καί άναπτύξωσι, άντί ν’ άποξηράνωσι τά 
σπέρματα τοΰτα (τά συνεταιρικά) »83, ώς καί τήν ύπόδειξιν τοΰ Φρ. Μπουλαν- 
ζέ, δ όποιος είς τό ήδη μνημονευθέν ύπόμνημά του πρός τον Πρωθυπουργόν 
τής Ελλάδος έν ετει 1847 κατέληγεν: «Διά νά έπιτελέση ή Ελλάς δλοκληροί- 
τικώς τά πεπρωμένα της πρέπει τό σύστημα τοΰ ναυτικού συνεταιρισμού νά 
έφαρμοσθή συγχρόνο)ς καθ’ δλας τάς κατευθύνσεις τής δράσεως τ η ς . . . » 84.
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Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΏΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν

Π α ρά γρ α φ ο ς τε τά ρ τη

Ό  νόμος 602/1914 ώς αφετηρία τής οργανωμένης συνεταιριστικής 
κινήσεως έν Έλλάδι1, 2

1. Εΐδομεν άνωτέρω δτι περί τό τέλος τοΰ 19ου καί τάς άρχάς τοΰ 20οΰ 
αίώνος, ύπό τήν πίεσιν τών πραγμάτων καί τών διανοουμένων τής εποχής, ήρ- 
χισαν νά άναδεύωνται τά λιμνζοντα υδατα τής οικονομικής στασιμότητος 
τής χώρας καί νά προβάλλωνται τά άπασχολοΰντα ταύτην προβλήματα, αλλά 
καί νά προτείνεται ή λήψις τών ένδεικνυομένων μέτρων ώς καί ή σύστασις 
τών αναγκαίων φορέων.

11 κίνησις αϋτη, συνεπικουρουμένη καί ύπό τοΰ νέου πρίσματος, ύπό τό 
όποιον ή έπανάστασις τού 1909 άντιμετώπισεν τήν άνάπτυξιν τών παραγωγι
κών τομέων τής χώρας, ώδήγησεν είς τήν ψήφισιν τοΰ νόμου 602 τής 31.12. 
1914, δεδομένου δτι ή άπό 14ης Ιουνίου 1911 γενομένη άπόπειρα ψηφίσεο^ς 
τοΰ κατατεθέντος νομοσχεδίου «περί συστάσεως Κεντρικού Ταμείου Γεωργικής 
ΙΙίστεως, περί Γεωργικών Εταιρικών Ταμείο)ν καί περί Γεωργικών συνε
ταιρισμών» άπέτυχεν3.

2. Ό  νόμος ουτος στηριχθείς επί τοΰ άναλόγου γερμανικοΰ4, 5, 6 τού 
1880 καί αύστριακοΰ7, 8, 9, 10 τοΰ 1911 αποτελεί σταθμόν καί αφετηρίαν τής 
παρ’ ήμΐν συνεταιριστικής νομοθεσίας καί συμπαραστάτην τής άγροτικής τάξε- 
ως, ή οποία δι’ αύτοΰ εδρεν μίαν διέξοδον διά τήν βελτίωσιν τής ζωής της, 
καί μίαν δυνατότητα νά έκφράζη ύπευθύνως τήν γνώμην της επί τών άφορών- 
των αυτήν ζητημάτων, δεδομένου δτι ό Συνεταιρισμός «. . .καθιερώνει τήν ύ- 
πευθυνον συμμετοχήν τού λαού είς τήν διαχείρισιν τής οικονομίας μας. . ,» 11.

’Ενταύθα κρίνομεν σκόπιμον νά παραθέσωμεν σημεία τινά τής εισηγητικής
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έκθέσεως τοΰ νόμου, εις ήν μεταξύ άλλων άναφέρεται δτι: «. . .τήν βελτίωσιν 
τών οικονομικών συνθηκών επιδιώκει ό συνεργατισμός, οστις οΰτω εμφανίζε
ται ώς άντίδρασις κατά τής άτομιστικής όργανώσεως τής παραγωγής διά τής 
συμπράξεως τών έχόντων κοινά συμφέροντα, ώς μέσον κοινωνικής άμύνης τών 
άπορωτέρων τάξεων πρός πρόληψιν τής οικονομικής καί κοινωνικής αύτών 
καταπτώσεως. . .

. . .Δυστυχώς, τό Κράτος δέν άναμέτρησε μέχρι πρό τίνος τήν σπουδαιό- 
τητα τών συνεταιρισμών διά τήν Εθνικήν Οικονομίαν, ούδεμίαν ύπέρ τής δια- 
δόσεως καί συστάσεως αύτών, λαβόν νομοθετικήν ή διοικητικήν μέριμναν. Π α
ρά τήν άδικίαν ταύτην άνεφάνη αύθόρμητος, άλλά μικρά καί μεμονωμένη, ή 
ιδιωτική πρωτοβουλία, είς τήν οποίαν άν μή τι άλλο, οφείλεται τούλάχιστον 
ό σημαντικός πειραματισμός καί ή έμπρακτος άπόδειξις δτι είναι κάλλιστα δυ
νατή, ώς καί είς άλλας χώρας, ή εύδοκίμησις τοΰ συνεργατισμού έν Έλλάδι. . .

. . .Τ ό γεγονός δτι πλεΐστοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ιδρύθηκαν καθ" ήν 
έποχήν οί άγροτικοί πληθυσμοί διετέλουν είς άνωμάλους περιστάσεις ένεκα τής 
έμπολέμου καταστάσεως, καί δτι πανταχόθεν τής Ελλάδος ύποβάλλονται ήμΐν 
καταστατικά νεωστί ίδρυομένων γεωργικών συνεταιρισμών πρός έγκρισιν, κα
ταδεικνύει άφ’ ένός μέν δτι ό γεωργικός πληθυσμός άρχίζει νά κατανοή ήδη 
τήν ώφελιμότητα καί τήν άνάγκην τής συσσωματώσεως αύτοΰ είς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς. . .

. . .Είναι κατάδηλος ή άνάπτυξις12 τής Εθνικής παραγωγής, ή οποία 
δύναται νά έπέλθη παρ' ήμΐν διά τής συνεργατικής όργανώσεως. Βοώσι τά 
καθ’ άπαντα τόν κόσμον παραδείγματα. Πιστωτικοί καί άποταμιευτικοί συνε
ταιρισμοί, μέ κεντρικόν ιδία ταμεΐον θά χειραφετήσουν τούς άγροτικούς, άλλά 
καί τούς αστικούς πληθυσμούς άπό τήν πιεστικήν έξάρτησιν τών κερδοσκό- 
πων. . . 13.

. . .Έ ν συνδυασμώ δέ πρός τούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς θά συμβάλη 
είς τήν βελτίωσιν τών οικονομικών συνθηκών τών γεωργών ή πώλησις τών 
προϊόντων τών παραγωγών καί ή προμήθεια τών άναγκαιούντων είς αύτούς έρ- 
γαλείων καί άλλων είδών, ώς καί παροχή τής χρήσεως τών μηχανών, αί πρά
ξεις δέ αύται θά διενεργοΰνται συνήθως διά τοΰ πιστωτικοΰ συνεταιρισμοΰ, 
ή καί δι’ αύτοτελών συνεταιρισμών άγοράς καί πωλήσεως, έάν αί έργασίαι 
αύται λάβουν μεγάλην άνάπτυξιν, χάριν τής καλλιτέρας διαχειρίσεως έκάστης 
έπιχειρήσεως χωριστά. . .

. . . Συνεταιρικαί άποθήκαι γεωργικών προϊόντων, σίτου, άραβοσίτου κλπ. 
θά έξυπηρετήσουν τούς μικροπαραγωγούς, τούς μή δυναμένους νά έχουν καλάς 
καί μεγάλας άποθήκας. Συνεταιρισμοί οίνοποιητικοί θά χρησιμοποιήσουν το 
θαυμάσιον Ελληνικόν γλεΰκος προς τεχνικωτέραν παραγωγήν έκλεκτών καί 
σταθερών τύπων οίνου καί διατήρησιν αύτοΰ είς άποθήκας καί βυτία, διά τών 
οινοποιείων δέ τούτων καί διά συνεταιριστικής πωλήσεως τών οίνων θά πλουτι-
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σθοΰν οί άμπελοκτήμονες, εκτιθέμενοι ήδη είς τήν άπομύζησιν τοΰ παρασιτι- 
κοΰ μικρεμπορίου.

Οί σταφιδοπαραγωγοί θά επιτύχουν καλλιτέρας τιμάς έάν θέσουν εκποδών 
τό διάμεσον σταφιδεμπόριον διά συνεταιρισμών, πωλήσεως τής σταφίδος των,, 
απ’ ευθείας είς τούς λιμένας τής εξαγωγής, ή βραδύτερον καί είς τό εξωτε
ρικόν. . .

. . .Ε π ίσ η ς  ελαιοκομικοί συνεταιρισμοί καί συνεταιρικά ελαιοτριβεία μέ 
άποθήκας έλαίου θά άναπτύξουν σπουδαίως τήν έλαιοπαραγωγήν. . .

. . .Τέλος άσφαλιστικοί συνεταιρισμοί κατά θεομηνιών καί έπιζωοτιών 
θά άποτρέψουν άπό τούς γεωργούς οίκονομικάς καταστροφάς. ’Αλλά καί τάς 
έργατικάς καί μεσαίας τάξεις τών πόλεμον θ’ άνακουφίσουν λαϊκαί τράπεζαι 
κατά τό Ιταλικόν υπόδειγμα, συνεταιρισμοί καταναλώσεως, συνεταιρικά αρ
τοποιεία, παντοπωλεία, υποδηματοποιεία καί τά τοιαΰτα. . .

...Συνεπεία τών κατά τήν τελευταίαν διετίαν ένε,ργειών τοΰ 'Υπουρ
γείου τής Έθνικής Οικονομίας, διά τής δημοσιεύσεως τεύχους περί γεωργικών 
συνεταιρισμών, περιέχοντας καί πρότυπα καταστατικών, τής διανομής αύτοΰ 
είς χιλιάδας άντιτύπων είς τούς δημοδιδασκάλους καί είς άλλα πρόσωπα, ιδία 
δέ τής ένεργηθείσης έκ μέρους υπαλλήλων τινών τής γεωργικής υπηρεσίας 
προπαγάνδας υπέρ αύτών, ήρχισεν νά είσχωρή ή συνεταιριστική ιδέα είς τούς 
άγροτικούς πληθυσμούς.

. . .Ή  τιμή τών γεωργικών ιδία άλλά καί τών βιομηχανικών προϊόντων,, 
ύφίσταται δυσανάλογον έπαύξησιν άπό τοΰ τόπου τής πα,ραγ(υγής μέχρι τοΰ 
τόπου τής καταναλώσεως, ένώ συνήθως έλάχιστον μόνον ποσοστόν τής έπαυ- 
ξήσεως ταύτης δικαιολογείται έκ τών έξόδων μεταφοράς καί άλλων πραγμα
τικών εξόδων. Τό πλεΐστον τής ύπερτιμήσεως άποκερδαίνεται ύπό διαφόρων 
προσώπων μεσαζόντων μεταξύ τοΰ παραγωγοΰ καί τοΰ καταναλωτοΰ έπί προ
φανή ζημία άμφοτέρων. Ούτω, ό γεωργός πωλεϊ τά προϊόντα του είς ταπεινήν 
τιμήν είς τόν ’Έμπορον, οστις μεταπίϋλεΐ αυτά χονδρικώς είς τήν άγοράν, είς 
ενα ή καί πλείονας διαμέσους ,όπόθεν διάφοροι έμποροι καί μεταπράται τά 
προμηθεύονται καί μεταχετεύουσιν είς λιανικήν κατανάλωσιν. ’Επίσης ό πα
ραγωγός προμηθεύεται συνήθως τά άπαιτούμενα διά τήν γεωργικήν ή βιοτεχνι
κήν του έργασίαν έργαλεΐα ή άλλα άντικείμενα άπό ούχί άφιλοκερδώς μεσα- 
ζούσας χεΐρας. Ή  τά διάφορα τρόφιμα καί είδη οικιακής χρήσεως πωλοΰνται 
διά τοΰ λιανικοΰ έμπορίου είς ύψηλάς τιμάς καί μετρίαν ποιότητα. Έ ξ άλλου 
πολλαί βιοτεχνικαί ή άλλαι έπιχειρήσεις άποφέρουσι Ικανά κέρδη είς τούς ένα- 
σκοΰντας αύτάς κεφαλαιούχους διά τής συμβολής της ούχί έπαρκώς συνήθως 
μισθουμένης έργασίας τών έργατών, ήτις θά ήμείβετο καλλίτερον, άν ή έπι- 
χείρησις οιενηργεΐτο συνε,ργατικώς. Τό εργον τής άποζημιώσεως τοΰ τε πα
ραγωγού καί τοΰ καταναλωτοΰ ύπό τοΰ διαμέσου τούτου έμπορίου συμπληροϊ 
ή τοκογλυφία».
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Έ ξ αύτής λοιπόν τής εισηγητικής14 έκθέσεως τοΰ Νόμου προκύπτει δτι 
τό Κράτος:

α) Ούδέποτε είχεν Αντιμετωπίσει τό συνεταιριστικόν κίνημα είς τήν χώ
ραν μας καί ούδέποτε προσεπάθησεν νά εύρη έναν τρόπον άπαλλαγής τής άγρο- 
τικής τάξεο)ς άπό τήν ποικίλης μορφής έκμετάλλευσιν.

β) Πριν ή τοΰτο άποφασίση νά φθάση είς τήν ψήφισιν τοΰ σχετικού νό
μου, ειχον ίδρυθή τή πρωτοβουλία αύτών τούτων τών άγροτών γεωργικοί συνε
ταιρισμοί, δηλαδή τά γεγονότα ειχον προκαταλάβει τήν άπόφασίν του.

γ) Άνεγνώρισεν τήν γενομένην έκμετάλλευσιν τών γεωργών καί τών 
καταναλωτών έκ μέρους τών μεσαζόντων διογκωθέντων στρωμάτων τών έμπο
ρων καί τοκογλύφων.

δ) Αιεκήρυξε τήν δυνατότητα βελτιώσεως τών οικονομικών συνθηκών τής 
άγροτικής τάξεως διά τοΰ συνεργατισμοΰ, άναγνωρίσαντος ούτως εμμέσως τήν 
άποτυχίαν τής άπολύτου άτομιστικής όργανώσεως τής παραγωγής, έπηρεα- 
σθέν προφανώς συν τοΐς άλλοις καί άπό τήν άντίδρασιν κατά τής άπολύτου 
έφα,ρμογής τής άρχής τοΰ LAISSEZ FAIRE, ήτις έξεδηλώθη έπί διεθνούς 
πεδίου κατά τόν Α ' παγκόσμιον πόλεμον «ό οποίος έπέφερε μεγάλας μετα- 
βολάς, έξαφανίσας τά τελευταία λείψανα τής φιλελευθέρας οικονομικής πολι
τικής καί κλονίσας τόν θεσμόν τής ατομικής ιδιοκτησίας»15.

3. Ούτω λοιπόν ή έν μέσω τών έρειπίων τοΰ Α ' παγκοσμίου πολέμου16 
γέννησις τοΰ νόμου17, 18 602, τροφοδοτεί μέ προσδοκίας τά στρώματα τοΰ ά- 
γροτικοΰ πληθυσμοΰ, τά όποια εύλόγως άνέμενον δτι ύπό τήν νεαράν του σκέ- 
πην καί προστασίαν θά έπετύγχανον βελτίωσιν τών συνθηκών διαβιώσεώς των 
καί θά έμετρίαζον τάς έκ τοΰ πολέμου έπελθούσας συμφοράς19, 20.

Παρακάμπτοντες τάς ένδεχομένας παραλείψεις ή άτελείας21, 22, 23 τοΰ 
νόμου τούτου, δέον νά τονίσωμεν αύτήν ταύτην τήν ψήφισίν του διά τής οποίας 
έτέθη τέρμα είς τήν κρατικήν άδιαφορίαν24, έναντι τής παρά τψ λαψ ζώσης 
συνεταιριστικής ιδέας καί έλαβεν σάρκα καί οστά τό «άσύλληπτον ιδεώ
δες»25, 26 κατά τήν χαρακτηριστικήν έκφρασιν τοΰ καθηγητοΰ Π. Πέρδικα. 
Τοΰτο τό «ιδεώδες» γράφει ό C. Gide «δέν βγήκε άπό τό μυαλό κανενός σο
φού ή κανενός μεταρρυθμιστή, άλλά άκριβώς άπό τόν ίδιο τό λαό» καί «σάν 
ένα παιδί τών άναγκών», δπο)ς έγραφε τό 1931 δ Gr. Mpladenaz27.

Ούτω λοιπόν, διά τής έκπνοής τοΰ έτους 1914 έκπνέει συγχρόνως καί ή 
σκιαγραφηθεΐσα άνωτέρω πρώτη περίοδος κατά τήν οποίαν ή Ελλάς καί ιδιαί
τερα ή άγροτική τάξις αύτής έστε,ρήθησαν τής νομοθετικής κατοχυρώσεως τής 
συνεταιριστικής ιδέας «ή οποία πάσης άλλης συγκεντροΐ περισσοτέρας έλπίδας 
μελλοντικής έπιτυχίας»28.

Καί ένώ ή έκπνοή τοΰ έτους 1914 συμπαρασύρει μεθ’ έαυτής καί τήν 
άπό μακροΰ ύφισταμένην παντελή κρατικήν άδιαφορίαν περί τήν γεωργικήν 
συνεταιριστικήν κίνησιν τής χώρας, ή άνατολή τοΰ νέου έτους 1915 σημαδεύε
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ται μέ τήν γέννησιν τοΰ νόμου 602 τής 31.12.1914 «Περί Συνεταιρισμών»29 
καί διά τόν λόγον τοΰτον άποτελεΐ τό ετος 1915 τήν πραγματικήν άφετη,ρίαν 
τής οργανωμένης συνεταιριστικής κινήσεως έν Έλλάδι30, είς τόν χώρον τής 
γεωργίας, ήτις άπεκρυσταλλώθη είς τόν νόμον τοΰτον, άφοΰ διήνυσε τό στάδιον 
τής έκκολάψεώς της, διά τής έκασταχοΰ τής χώρας έκδηλώσεως συνεταιρικών 
τάσεων κατά τήν προηγηθεΐσαν περίοδον, άποκορύφωμα τών οποίων άπετέλεσεν 
ή σύστασις τοΰ «Μετοχικοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου Άλμυροΰ» τήν 12ην Δεκεμ
βρίου τοΰ 1900, έπίσης ή σύστασις τών έπτά «Κοινοτικών Συνιδιοκτησιών» είς 
τά χωρία τών Μεσογείων ’Αττικής, ώς καί ή έντονος συνεταιρική κίνησις τών 
Γεωργικών Συνδέσμων Μεσσηνίας.

Ένταΰθα, ώς χαρακτηριστικόν τής ριζικής αλλαγής τής νοοτροπίας τοΰ 
Κράτους έναντι τής έν Έλλάδι υφιστάμενης συνεταιρικής κινήσεως, μετά τήν 
ψήφισιν τοΰ Νόμου 602, σημειοΰμεν καί το γεγονός τής ύπ’ αύτοΰ βραβεύσεως 
συνεταιρικών παραγόντων.

Διά τής έν λόγψ βραβεύσεως καί δή ύπό τήν αιγίδα τοΰ "Ανωτάτου Ά ρ -  
νοντος, τό Ελληνικόν Κράτος, ήθέλησε νά καταστήση λίαν εκδηλον τό ένδια
φέρον του υπέρ τής άναπτύξεως τής συνεταιρικής ιδέας παρ’ ήμΐν καί νά ύπο- 
δηλίόση τό συνεχές τούτου ύπέρ αύτής καί τών πρωτοπόρων συνεταιριστών.

Ούτω, δυνάμει τοΰ έν φωτοτυπία31 παρατιθεμένου* έγγράφου τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίας, ύπ’ άριθ. προ>τ. 65792/7 - 9 - 1918, άνακοινοΰται πρός τόν 
Διευθυντήν τής Κεντρικής "Αγροτικής Τραπέζης Καλαμών X. Τερζάκην δτι, 
είς άναγνώρισιν τών πολυτίμων ύπηρεσιών του ύπέρ τής συνεταιρικής ιδέας, 
«παρεκλήθη τό έπί τών Εξωτερικών Ύπου,ργεΐον είς άναγνώρισιν τούτων σας 
άπονείμη τό παράσημον τοΰ Άργυροΰ Σταυροΰ τοΰ Γεωργίου». Τό έγγραφον 
τοΰτο υπογράφει, ώς γενικός γραμματεύς, ό Α. Μυλωνάς.

Ή  πρότασις αύτη ύλοποιεΐται μετά πάροδον πέντε έτών οπότε έξεδόθη τό 
έν φωτοτυπία παρατιθέμενον* Β.Δ., ύπό ημερομηνίαν 28.12.1923.

Π α ρά γρ α φ ο ς πέμπτη

Κρατικά μέτρα ληφθέντα διά τήν προώθησιν τής άγροτοσυνεταιρικής 
κινήσεως, από τής ψηφίσεως τοΰ νόμου 602 μέχρι τής ίδρύσεως

τή ς  Α . Τ . Ε .

Μεταξύ τών μέτρων τής ειδικής συνεταιριστικής νομοθεσίας τής περιό
δου ταύτης σημειοΰμεν:

α) Τό άπό 15 - 7 -1915  Β.Δ. «περί παροχής γεωργικών είδών είς συν
εταιρισμούς έπί πιστώσει», δυνάμει τοΰ οποίου έχορηγήθησαν είς τούς συνεται
ρισμούς γεωργικά έφόδια.
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β) Το άπό 18 - 10 - 1915 Β.Δ. «περί άπαλλαγής άπό παντός φόρου τών 
ύπό τών γεωργικών συνεταιρισμών είσαγομένων εργαλείων κλπ.», διά τοΰ 
οποίου οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί διηυκολύθησαν είς τήν εισαγωγήν τούτων.

γ) Τό άπό 15 - 7 - 1915 Β.Δ. «περί τών βιβλίων τών Γεωργικών Συν
εταιρισμών καί τοΰ τρόπου τής τηρήσεως αύτών».

δ) Τό άπό 31.5.1919 Ν.Δ. «περί Έποπτείας καί ελέγχου τών γεωρ
γικών συνεταιρισμών»32.

ε) Τό άπό 6 - 7 - 1923 Ν.Δ. «πε,ρί άγροτικής έγκαταστάσεως προσ
φύγων»33.

στ) Τόν νόμον 2522/1920 «περί πιστωτικής ένισχύσεως ύπό τής Έθνι
κής Τραπέζης τών Γεωργικών Συνεταιρισμών».

ζ) Τήν διά τοΰ νόμου 2521/1920 καί τοΰ Ν.Δ. 1 5 - 2 -  1923 σύστασιν 
άναγκαστικών συνεταιρισμών άποκαταστάσεως άκτημόνων καλλιεργητών. Ά π ό 
τής ισχύος τοΰ νόμου τούτου μέχρι τοΰ έτους 1930 ίδρύθησαν34 οί κάτωθι άναγ- 
καστικοί συνεταιρισμοί είς τά διάφορα διαμερίσματα τής χώρας. ’Ήτοι, είς: 
Πελοπόννησον 1, Στερεά Ελλάδα καί Εύβοια 236, Θεσσαλίαν 432, Μακεδο
νίαν 383, Θράκην 7, Ήπειρον 520 καί είς Νήσους τοΰ Αιγαίου 6, δηλαδή 
συνολικώς ίδρύθησαν 1.585 τοιοΰτοι συνεταιρισμοί περιλαμβάνοντες 93.000 
μέλη. Είς τούς συνεταιρισμούς τούτους καί πρός έξυπηρέτησιν τών άναγκών 
τών άκτημόνων μελών παρεχωρήθησαν 6.112.000 στρέμματα.

Κατά τό 1931 οί συνεταιρισμοί ούτοι ηύξήθησαν35 άνελθόντες είς 1.641 
μέ 124.491 μέλη, παραχωρηθέντο^ν εις τούτους συνολικώς 7.650.000 στρεμ
μάτων είς τά όποια άπεκαταστάθησαν 104.000 μελών καί κατά τό έτος 1934 
ηύξήθησαν περαιτέρω άνελθόντες είς 1.671.

η) Τό άπό 11 - 7 - 1923 Ν.Δ. «περί άναγκαστικών συνεταιρισμών δια- 
χειρίσεως άκινήτου συνιδιοκτησίας καί κοινής χορτονομής», έξ άφορμής μάλι
στα τών οποίων έδόθη είς τήν Ελληνικήν δικαιοσύνην36 ή ευκαιρία νά ταχθή 
ύπέρ τών συνεταιρισμών έπί άνακυψάσης διαφοράς μεταξύ τούτων καί τών μή 
π,ροσχωρησάντων είς αύτούς συνιδιοκτητών.

θ) Τό άπό 19 - 6 -1926 Ν.Δ. «περί άναγκαστικών συνεταιρισμών έξευ- 
γενισμοΰ δένδρων37.

ι) Τό άπό 13 - 11 - 1927 Ν.Δ., διά τοΰ όποιου έκυρώθη τό άπό 2 - 7 - 
1925 Ν.Δ. «περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Άλληλασφαλείας».

ια) Τήν λειτουργίαν διά τοΰ κυρωτικοΰ νόμου 3501/1928 τοΰ «Έθνικοΰ 
Συνδέσμου Άμπελοκτημόνων» είς τόν όποιον μετέσχον τοπικοί σύνδεσμοι άμ- 
πελοκτημόνων, οίνοποιητικοί συνεταιρισμοί καί τά υφιστάμενα Ταμεία Προ- 
νοίας Οινοπαραγωγής.

ιβ) Τήν διά τοΰ νόμου 4055/1929 παρασχεθεϊσαν φορολογικήν ή δασμο
λογικήν απαλλαγήν είς τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς»... έν δλψ ή έν μέρει 
έπί τών έξαγομένων ή είσαγομένιον ύπ’ αύτών προϊόντων... έφ’ δσον βεβαιοΰ-
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ται... δτι πρόκειται περί μηχανημάτων καί εργαλείων άπολύτου χρησιμότη- 
τος, θείου, θεϊκοϋ χαλκοΰ καί λιπασμάτων έν γένει προοριζομένων άποκλει- 
στικώς δι’ άνάγκας τών έν λόγφ Συνεταιρισμών...»38.

Π α ρά γρ α φ ο ς εκτη

Ή  Εθνική Τράπεζα και ή άγροτική πίστις άπο 
τοΰ έτους 1915 μέχρι τής ιδρΰσεως τής Α.Τ.Ε.

1. Είόομεν άνωτέρω δτι ή Εθνική Τράπεζα άπό τοϋ έτους 1915, συνε
πεία τής μή ύπάρξεως ειδικού πιστωτικού γεωργικού ιδρύματος39, υπεχρεώ- 
Οη40 νά έπεκτείνη τάς πιστώσεις της καί πρός τήν γεωργίαν, ή οποία έστε- 
ρεΐτο τών στοιχειωδών μέσων διά τήν συντήρησιν καί άνάπτυξιν τών δημιουρ- 
γηθεισών άναιμικών μικροεκμεταλλεύσεών της, τών οποίων ή ζωή παρετείνετο 
διά τών «οιονεί ενώσεων»41 ύπό μορφήν διευκολύνσεων έκ μέρους τοΰ Κράτους.

ΙΤροέκυψεν λοιπόν ή άδήριτος άνάγκη νά ένισχυθοΰν αί άγροτικαί μικρο- 
εκμεταλλεύσεις, πρός άναπροσαρμογήν τών καλλιεργητικών των μεθόδων, διά 
πιστώσεων, προκειμένου νά δυνηθοΰν νά διεξέλθουν τό στάδιον «τής βρεφικής 
ήλικίας, άπο γεωργικής τεχνικής»42, πράγμα τό όποιον διηυκολύνθη καί άπό 
τήν άθρόαν έμφάνισιν τών γεο)ργικών συνεταιρισμών μετά τήν ψήφισιν τοΰ 
νόμου 602.

2. Μέχρι τής συστάσεο)ς τής ’Αγροτικής Τραπέζης, διά τοΰ νόμου 4432/ 
1929, τό ώς άνω εργον ειχεν άναληφθή ύπό τής Εθνικής Τραπέζης, διά τήν 
οποίαν, άνεξαρτήτως τών ποσών τά όποια διέθεσεν είς τήν γεο)ργίαν, έςεφρά- 
σθη ή άποψις, δτι δέν παρέσχεν ουσιαστικήν βοήθειαν είς τήν γεωργίαν διότι: 
«Π αρ’ δλα τά μεγάλα ποσά πού διέθεσεν ή ’Εθνική Τράπεζα μετά τόν πρώτον 
παγκόσμιον πόλεμον διά τήν αγροτικήν πίστιν, ό κόσμος τής ύπαίθρου καί 
ιδίως οί σπουδαιότεροι εκπρόσωποι τών συμφερόντων του δέν εμενον ευχαρι
στημένοι. Διάφοροι μομφαί προσήπτοντο είς τό τραπεζικόν τοΰτο ίδρυμα καί 
δή δτι τό μέγιστον μέρος τών είρημένων πιστώσεων παρείχοντο ύπό μορφήν 
βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών δανείων, ένφ ή άγροτική οικονομία έχρειάζε- 
το καί μακροπρόθεσμα τοιαΰτα... ότι διά τής πιστωτικής πολιτικής μετέβαλε 
τούς συνεταιρισμούς είς έκ τών προτέρων καταδικασμένους είς μαρασμώδη 
κατάστασιν οργανισμούς... δτι άναβιβάζουσα διηνεκώς τά έπιτόκια43 τών άγρο
τικών δανείων της έ'φερεν αυτά είς τό διπλάσιον τών άρχικών, πράγμα πού 
επληττε τήν παραγωγήν καί άφήρει ύπό μορφήν τόκου δυσαναλόγως μέγα 
μέρος τοΰ πενιχροΰ άγροτικοΰ εισοδήματος...»44. Άντιθέτως πρός τά άνωτέρω, 
ή έν έτει 1926 συνελθοΰσα Γενική Συνέλευσις τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, είς τήν ληφθεΐσαν έπί τοΰ ζητήματος άπόφασίν
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της άνεγνώριζεν δτι: «Ή  Εθνική Τράπεζα μετά στοργής υιοθέτησε τήν συν
εταιριστικήν δργάνωσιν τής Ελλάδος καί είς τήν άριογήν ταύτης οφείλεται 
κατά τό μεγαλύτερον μέρος ή πρόοδος τοΰ συνεταιριστικού έργου τής χώρας 
μας...»45 Επίσης ό II. Δεκάζος έπί τοΰ τρόπου άσκήσε^ος τής άγροτικής πί·- 
στεο^ς έκ μέρους τής Έθνικής Τραπέζης γράφει δτι αύτη «... έδωσεν ώθησιν 
κατά τρόπον κολακεύοντα καί αυτήν τήν Ελληνικήν φιλοτιμίαν καί έν τή 
διεθνή ακόμη ειδική κονίστρα άπό άπόψεως τραπεζικής πρωτοβουλίας καί ευ
στοχίας...»46, 47, ένψ ό Α. Παπαναστασίου, αγορεύουν48 είς τήν Βουλήν άνε- 
γνώριζε τήν θετικήν συμβολήν τής Τραπέζης είς τήν άνάπτυξιν τής συνεται
ριστικής κινήσεως.

3. Ένταΰθα δέον νά σημειώσωμεν δτι δυνάμει τής μεταξύ τοΰ Κράτους 
καί τής Έθνικής Ταπέζης Συμβάσεως (τής 6 - 12 - 1914) , αύτη άνέλαβε 
τήν ύποχρέο)σιν νά δανείση πρός Γεωργικούς Συνεταιρισμούς μέχρι 25 έκατομ
μύρια δραχμών πρός 5ο/ο, ποσόν τό όποιον, ώς θά ίδωμεν, ύπερέβη κατά πολύ 
τήν άρχικήν ύποχρέωσιν τής Έθνικής Τραπέζης.

4. Δυνάμει τοΰ άπό 16 - 11 - 1925 Ν.Δ. δ τόκος τών γεωργικών δανείων 
δέν ήδύνατο νά ύπερβαίνη τόν έπίσημον προεξοφλητικόν τόκον. Είδικώς δέ 
διά τούς συνεταιρισμούς έλήφθη πρόνοια ώστε ύποχρεωτικώς δ τόκος νά ήτο 
κατώτερος κατά 1 ο /ο  τουλάχιστον τοΰ προεξοφλητικού τόκου, καί ώς πρός τάς 
Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, οΟτος έδει νά ήτο κατώτερος κατά 
1 1 /2 ο /ο  τουλάχιστον τοΰ έπιτοκίου τών πρός τούς συνεταιρισμούς δανείων.

Παρατηρητέον δμως έν προκειμένψ, δτι έξαρτηθέντος τοΰ ύψους τοΰ έπι
τοκίου τών γεωργικών δανείων έκ τοΰ ίσχύοντος προεξοφλητικού τόκου, τόν 
όποιον δέν ήδύνατο νά ύπερβή καί δ όποιος κατά τό 1925 άνήλθεν είς 9, 
04ο/ο , συνάγεται δτι δ τόκος τών πρός τήν γεωργίαν πιστώσεων έκ μέρους τής 
Έθνικής Τραπέζης έκυμαίνετο είς τά αυτά έπίπεδα (9,03ο/ο) καί δλίγον 
πρό τής ιδρύσεως τής Α.Τ.Ε. ούτος άνήλθεν49 είς 10ο/ο, δηλαδή είς τό δι
πλάσιαν50 τοΰ άρχικώς διά τής Συμβάσεως καθορισθέντος ύψους (5ο/ο) , γεγο
νός τό όποιον ώδήγησεν τόν άγροτικόν πληθυσμόν είς τήν διατύπιοσιν αιτη
μάτων51, 52 μειώσεως τούτου.

Τό δτι τό γεγονός τοΰτο, τουτέστιν τής προσδέσεως τοΰ τόκου τών πρός 
τήν γεωργίαν δανείων προς τον έπίσημον προεξοφλητικόν τόκον είχεν ώς 
συνέπειαν νά άναβιβάζη διαρκώς τό ύψος τοΰ τόκου τών πρός τήν γεωργίαν 
χορηγουμένων ύπό τής Έθνικής Τραπέζης πιστώσεων, προκύπτει καί έκ τοΰ 
κάτωθι πίνακος, δστις εφερεν τήν Ελλάδα πρώτην μεταξύ τών χωρών ώς πρός 
τό ύψος τοΰ προεξοφλητικού τόκου. Ούτως είς τάς διαφόρους χώρας τό ύψος 
τοΰ προεξοφλητικού τόκου έκυμάνθη ώς κάτιοθι53:

432



X  ω  ρ  α  ι " Ε τ η

" Υ ψ ο ς  

π ρ ο ε ξ ο φ λ η τ ι κ ο υ  

τ ό κ ο υ

' Ε λ λ ά ς

-------------------------------------------------------------------------

1 9 2 8  -  1 9 3 7 1 2 %  -  6 %

’  f \ \ \ \  Γ α 1 9 3 2  -  1 9 3 9 4 ^ - 2  Ί / 2 %

Β έ λ Υ ι ο ν 1 9 3 8  -  1 9 3 9 4 $  -  Ί > %

Β ο υ λ γ α ρ  Γ α 1 9 3 1  -  1 9 3 5 9  1 / 2 $  -  6 %

Γ α λ λ  f c x 1 9 3 7  -  1 9 3 8 3  ' ϊ / 2 %  -  2 %

Γ  ε ρ μ α ν  Γ α 1 9 3 2 6 %  -  1χ %

Γ ι ο υ γ κ ο σ λ α υ ί α 1 9 3 1  -  1 9 3 5 7  \ / 2 %  -  5 %

* Ι τ α λ Γ α 1 9 3 4  -  1 9 3 6 5 ^ - 3  Ί / 2 %

Τ ο υ ρ κ Γ α 1 9 3 2  -  1 9 3 8 Ί %  -  ί \ %

5. At ύπό τής Εθνικής Τραπέζης χορηγήσεις πρός τούς Γεωργικούς Συν
εταιρισμούς καί μεμονωμένους άγρότας, παρουσιάζουν54 τήν εξής55 έξέλιξιν 
μεταξύ τών έτών 1915— 1929.

" Ε τ η
ε ί ς

Σ υ ν ε τ ά ι ρ ι σ μ ο ύ ς
ε ί ς

μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς
Σ ύ ν ο λ ο ν  

ε ί ς  δ ρ α χμ ά ς

1915 2 2 3 .0 0 0 4 . 4 6 2 . 0 0 0 4 . 6 8 5 . 0 0 0

1916 9 7 9 .0 0 0 6 .7 1 7 .0 G 0 7 . 8 9 6 . 0 0 0

1917 1 . 4 9 5 . 0 0 0 6 . 7 9 6 . 0 0 0 8 . 2 9 1 . 0 0 0

1918 7 . 4 3 2 . 0 0 0 1 3 . 1 3 2 . 0 0 0 2 0 . 5 6 4 . 0 0 0

1919 1 3 . 4 4 3 . 0 0 0 1 3 . 8 3 1 . 0 0 0 2 7 . 2 7 4 . 0 0 0

1920 2 4 . 9 0 7 . 0 0 0 5 4 . 6 5 5 . 0 0 0 7 9 . 5 6 2 . 0 0 0

1921 2 7 . 4 9 3 . 0 0 0 4 4 . 7 7 2 . 0 0 0 7 2 . 2 6 5 . 0 0 0

1922 7 5 . 5 5 7 . 0 0 0 7 5 . 7 4 4 . 0 0 0 1 5 1 .3 0 1 . 0 0 0

1923 1 1 4 .9 7 1 . 0 0 0 1 0 5 .0 4 8 . 0 0 0 2 2 0 .0 1 9 . 0 0 0

1924 2 9 9 .2 8 1 . 0 0 0 3 7 8 .7 8 8 . 0 0 0 6 7 8 .0 6 9 . 0 0 0

1925 5 3 6 .5 7 1 . 0 0 0 3 9 6 . 0 7 6 . 0 0 0 9 3 2 .6 4 7 . 0 0 0

1926 4 6 5 .7 4 7 . 0 0 0 · - -

1927 7 Q 9 .2 9 8 .0 0 Q - -

1 9283*4 1 . 0 6 9 . 7 8 4 . 0 0 0 3 3 5 . 6 9 1 . 0 0 0 1 . 3 4 5 . 4 7 6 . 0 0 0

1929 1 . 1 6 4 . 7 9 3 . 0 0 0 4 4 8 . 5 4 0 . 0 0 0 1 . 6 1 3 . 3 3 3 . 0 0 0
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Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύπτει δτι: α) Τά ύπό τής Έθνικής Τρα
πέζης χορηγηθέντα ποσά πρός τήν γεωργίαν ηύξανον άπό έτους είς ετος, άν 
καί ή σημειωθεΐσα αυξησις είς χρηματικάς μονάδας δέν ήτο έξ ολοκλήρου 
πραγματική, άφ’ ένός μέν λόγω τής σημειουμένης μειώσεως τής άξίας τής 
δραχμής, ώς είόομεν άνωτέριο, καί άφ’ ετέρου λόγψ τής έπελθούσης σημαν
τικής νομισματικής ύποτιμήσεως κατά τήν Ικδοσιν τοΰ άναγκαστικοΰ κρατι
κού δανείου του Ι'τους 1922.

Συγκεκριμένως βάσει τής ύπό τοΰ Μ. Άλιβιζάτου γενομένης άναγωγής 
τής δραχμής πρός τό ελβετικόν φράγκον, αί πρός τήν γεωργίαν πιστώσεις τής 
Έθνικής Τραπέζης, κατά τό διάστημα τοΰτο, εμφανίζονται56 ώς κάτωθι:

------------- (---------------------------- -- -  --------- - ---------
Γ ε ω ρ γ ι κ α ί  χ ο ρ η γ ή σ ε ις  ε ι ς  :----- ---------------- | -------------------- --------------------

τοε ’ ! . \ . Λκ χ ι χ ι λ ι ά δ α ς  ε λ β ε τ ι κ ώ ν  χ ι λ ι α δ α ς  δ ρ χ .  Λ ,  κ , { φράγκων  
ι ι

Τ ιμ ή  ε λ β ε τ ι κ ο ύ  φ ρ άγ -  
| κου  ε ί ς  τ ό  χ ρ η μ α τ ί -  
ι σ τ ή ρ ιο ν  ’ Αθηνων

1919 J 2 7 .3 0 0 2 5 .7 5 4 .1 .06

1920 | 7 9 .6 0 0 4 9 .7 5 0 1 .60

1925 ! 9 0 5 .8 0 0  1 7 2 .2 9 0 1 2 .5 3

1926 ! 7 2 3 .8 0 0 I 4 6 .9 6 9 15 .41

1927 ΐ 1 . 1 4 4 .4 0 0 7 8 .1 1 6 1 4 .6 5

1928 J 1 .3 4 5 .0 0 0 9 0 .4 5 0 1 4 .8 7

1929 | 1 . 6 4 2 .0 0 0 1 1 0 .2 7 5 1 4 .8 9

1930 ! 1 . 9 3 5 .7 0 0 129.391 1 4 .9 6
_________ I______ ________ ι _ 1 ________________________  _

Συνεπώς, βάσει τών στοιχείων τής άνωτέρω άναγωγής τής δραχμής πρός 
τήν τιμήν τοΰ έλβετικοΰ φράγκου, προκύπτει δτι, έντός τής ώς άνω 12ετίας, 
αί πρός τήν γεωργίαν χορηγήσεις τής Έθνικής Τραπέζης έξαπλασιάσθησαν.

β) Αί προς τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς χορηγηθεΐσαι πιστώσεις ηύ- 
ξανον ταχύτερον τών πρός τούς μεμονωμένους άγρότας χορηγηθεισών τοιού- 
των. Οδτως, ένώ αί πρός τούς συνεταιρισμούς πιστώσεις άνήλθον κατά τό 1915 
είς ποσοστόν 4,8ο/ο τοΰ συνόλου των, κατά το 1929 αύται άνήλθον είς 75ο/ο 
τοΰ συνόλου, γεγονός τό όποιον έπιβεβαιοΐ τήν άλλαχοΰ έκτεθεΐσαν άποψιν, δτι 
οί συνεταιρισμοί έγέννησαν τήν άγροτικήν πίστιν. Ή  Τράπεζα κατανοήσασα 
τόν άποφασιστικόν ρόλον τών συνεταιρισμών ώς διοχετευτικών άγωγών τών 
πιστώσεων πρός τήν γεωργίαν τής χώρας, εγραφεν, άπευθυνομένη πρός αυ
τούς: «... Αί σημερινά: οίκονομικαί συνθήκαι έκμηδενίσασαι πάσαν άτομικήν, 
κάθε μεμονωμένην ένέ,ργειαν, έπιβάλλουσιν ύπέο πάσαν άλλην περίπτωσιν, 
ώς βάσιν ένεργείας τό «Ή  ισχύς μου έν τή Ενώσει» καί άπό τής άπόψεως ταύ
της, το Κράτος καί ή Εθνική Τράπεζα προσβλέπουν πρός τούς Συνεταιρισμούς 
σας ώς τήν πρωτίστην καί μόνην άρτηρίαν δι’ ής θά διοχετευθώσιν τά άναγ-
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καΐα κεφάλαια διά τήν άνάπτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών τοΰ τόπου πόρων... 
είς τό εργον σας τοΰτο είναι ευτύχημα δι έχετε έν λευκώ τήν ύποστήριξιν τής 
Εθνικής Τραπέζης, ή οποία... ένεκολπώθη τήν συνεταιριστικήν ιδέαν μετά 
ψυχώσεως...»57.

6. Έν τούτοις, παρά τήν συμβολήν ταύτην τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 
είς τήν άνάπτυξιν τής άγροτικής πίστεως, ή δράσις των δέν ύπήρξεν ικανο
ποιητική, τόσον άπό τής άπόψεως τών έργασιών των, δσον καί έκ τής τοιαύτης 
τοΰ άριθμοΰ των καί τής συνθέσεώς των, γεγονός τό οποίον ώδήγησεν τήν 
Αγροτικήν Τράπεζαν νά περιλάβη μεταξύ τών σκοπών της καί τήν τόνωσιν 
τοΰ συνεργατικού πνεύματος διά τής προπαγάνδας καί τής διαπαιδαγωγήσεως, 
άσκουμένης παρά τψ άγροτικώ πληθυσμψ.

Ή  συνεταιριστική ιδέα ήτο πλέον γεγονός πανεθνικής σημασίας, τό όποιον 
δέν ήτο δυνατόν νά άγνοήση58 τό Κράτος, έάν εσκόπει τήν έπίτευξιν ύψηλο- 
τέρων στόχων έκ μέρους τής Έλληνικής γεωργίας.

Προφανώς δμως ή ένταξις καί τοΰ σκοπού τούτου έντός τοΰ κύκλου δρά- 
σεως τής Άγροτικής Τραπέζης καί δή δέκα πέντε έτη μετά τήν ψήφισιν τοΰ 
νόμου 602/1914, έσήμαινεν τήν ελλειψιν ανεπτυγμένου συνεται,ρικοΰ πνεύμα
τος άφ’ ένός ώς καί ηύξημένου αισθήματος59 ευθύνης άφ’ έτέρου έκ μέρους 
τών συνεταιρισμένων άγροτών, γεγονός τό όποιον ώφείλετο είς τό άρτισύστα- 
τον τοΰ θεσμοΰ, δεδομένου δτι, κατά μίαν έκφρασθεΐσαν άποψιν60: «Είναι εύ- 
τύχημα διά τόν τόπον μας, δτι ή ιδέα τοΰ συνεταιρισμοΰ κατενοήθη πλέον καί 
κατέκτησεν έδαφος έντός μιάς δεκαετίας».

Ή  έλλειψις αΰτη τής άνεπτυγμένης συνεταιρικής συνειδήσεως παρ’ ήμΐν 
κατά τάς άρχάς λειτουργίας τοΰ θεσμοΰ, δικαιολογείτο έκ τοΰ γεγονότος δτι 
ή συνεταιριστική όργάνωσις, ώς μία άνο^τέρα καί συνθετωτέρα μορφή κοινω
νικοοικονομικής δράσεως, προϋποθέτει άνεπτυγμένα τά αισθήματα τής άλλη- 
λοβοηθείας, τής άμοιβαίας συνεργασίας, τής ευθύνης καί τής άπό κοινοΰ κατα
βολής προσπαθείας καί θυσιών διά τήν εύόόωσιν τοΰ άπωτέρου κοινού σκοποΰ, 
ό όποιος δέν καθίσταται άμέσως άπτός είς τό άτομον, τό όποιον δρα ύπό τό 
πρίσμα τής έξυπηρετήσεως καί προαγωγής τοΰ άμεσου προσωπικοΰ του συμ
φέροντος.

Ά λλά  δέον νά σημειωθή δτι ή ϋπαρξις τών προϋποθέσεων τούτων παρά 
τψ άγροτικψ πληθυσμψ καθίστα προθυστέρως άναγκαίαν τήν ϋπαρξιν μιάς 
άλλης προϋποθέσεως, τουτέστιν τής μορφώσεως61 καί τής έν γένει πνευματικής 
καλλιεργείας, ή όποία, ώς έλέχθη, δέν ύφίστατο παρ’ αύτώ σχεδόν παντάπα- 
σιν, άν ληφθή ύπ’ οψιν τό γεγονός, δτι δυσκόλως έξευρίσκοντο οί άπαιτούμε- 
νοι, διά τήν συγκρότησιν τοΰ διοικητικού συμβουλίου τοΰ συνεταιρισμοΰ, επτά 
εγγράμματοι καί ικανοί συνεταίροι62.

Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων άπό τής άπόψεως τής μορφώ- 
σειος τών συνεταιρισμένων άγροτών, έλειπε τό θεμέλιον έπάνω εις τό όποιον
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θά οίκοδομήτο ή συνεταιριστική πίστις, διότι « . . .ή φωτισμένη πίστις είναι διά 
τόν συνεργατισμόν καί τήν συνεταιριστικήν Εδεαν ζωτική άνάγκη...»63, 64.

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή ότι τόσον ή άθρόα σύστασις Γεωργικών Συν
εταιρισμών, δσον καί δ τρόπος λειτουργίας αύτών κατεκρίθη δριμύτατα έντός 
τής Βουλής, έπ5 εύκαιρία τής συζητήσεως σχετικοΰ νομοσχεδίου. Ούτως δ έπί 
τών Εσωτερικών Υπουργός Κ. Ζαβιτζιάνος, έτόνιζεν δτι: «Τό μεγαλύτερον 
λάθος πού εχει ή συνεταιριστική κίνησις, είναι αυτή ή ραγδαία ύπόστασις συν
εταιρισμών. Αύτό είναι τό μέγιστον σφάλμα» καί 8τι«οί συνεταιρισμοί δέν έχουν 
τήν έλαχίστην συναίσθησιν τής ύποχρεώσεώς των», ένψ δ πρωθυπουργός Ελευ
θέριος Βενιζέλος, παρεμβαινων έπί τοΰ σημείου τούτου ελεγεν: «Οί συνεται
ρισμοί φρονούν δτι δέν έχουν τίποτε άλλο νά κάμουν πα,ρά νά πηγαίνουν νά 
παίρνουν χρήματα»65.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

T O T  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

1. Περί τής έν τή αλλοδαπή συνεταιρικής κινήσεως καί ίδίςι είς τάς Εύρωπαϊκάς 
χώρας, ϊδε Ε. GRUNFELD, «01 Συνεταιρισμοί» καί, Ελληνικήν μετάφρασιν ύπό 
Τ. Χασαποπούλου, 1932. ’Επίσης διά τήν Ιστορικήν έξέλιξιν τοΰ θεσμοΰ τών γε
ωργικών συν/μών, παρελθοΰσαν καί πρόσφατον, είς τάς Εύρωπαϊκάς χώρας, ϊδε 
’Έκδοσιν τής Ε.Ο.Κ. ύπό τόν τίτλον, « Ό  θεσμός τών γεωργικών συνεταιρι
σμών είς τήν Εύρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα», 1967, (Μετάφρασις _ Έ κ - 
δοσις ύπό Α .Τ .Ε . 1971).

2. Π ερί τών διαφόρου άποχρώσεως προδρόμων τοΰ συνεταιρισμοί έν τή άλλοδαπή, 
ώ ς  καί τήν συνεταιρικήν κίνησιν, ίδε Κ. Τσάκα «Οί Συνεταιρισμοί».

3. Τ ό μή ψηφισθέν τοΰτο νομοσχέδιον ήτο άτελές ώ ς  πρός τήν έκτασιν καλύψεως 
τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, ώ ς  αύτη έπραγματοποιήθη ύπό τοΰ Ν. 602. ’Ί δ ε  
«ό Συνεταιριστής», έτους 1934, τεΰχ. 1, σελ. 15.

4. ’Ί δ ε  Π . Π έρδικα, Έ γχειρίδιον Έμπορικοΰ Δικαίου, ’ Αθήναι, 1952, σελ. 653.
5. Κατά τόν Καθηγητή Δ. Στεφανίδη, συντάκτης καί εισηγητής τούτου ύπήρξεν 

ό Σ. Ίασεμίδης.
6. ’ Εν Γερμανίςι ό πρώτος σχετικός νόμος έξεδόθη έν έτει 1868, ολοκληρωθείς κατά 

τό έτος 1889.
7. Έ ν Λύστρίςι ό πρώτος νόμος περί σιη'εταιρισμών έξεδόθη έν έτει 1873, βελτιω

θείς κατά τό έτος 1903.
8. ’Ί δ ε  Δ. Στεφανίδου, ένθ’ άν. σελ. 301.
9. ’Ί δ ε  HERKNER - Καλιτσουνάκι, ένθ’ άν. τόμ. Α, σελ. 316.

10. Έ ν Αύστρί$ ό πρώτος συν εταιρισμός συνεστήθη έν έτει 1852, ένώ έν Γερμανίά 
ό πρώτος πιστωτικός γεωργικός συνεταιρισμός ίδρύθη κατά τό έτος 1850. ’Ίδε  
«ό Συνεταιριστής», έτους 1933, τεΰχ. 10, σελ. 134— 135, ένθα καί πλείονα στοι
χεία περί τής κινήσεως τών συνεταιρισμών εις τάς χώρας ταύτας, παρεχόμενα 
ύπό τής Αίτιολογικής Έκθέσεως τοΰ νόμου 602.

11. ’Ί δ ε  Θ. Τζωρτζάκη, Συνεταιριστική Οικονομία, έκδ. 1971, σελ. 288.
12. Τήν συμβολήν τών Συνεταιρισμών είς τήν άνοδον τής παραγωγής ύπεγράμμίξεν 

ένωρίτερον ό Σ . Ίασεμίδης γράφων « . . .Ο ί  Συνεταιρισμοί συντελούν είς τήν 
έντατικωτέραν καλλιέργειαν τής γής, ήτοι αύξησιν τής γεωργικής παραγωγής 
καί τήν εύημερίαν τοΰ Κράτους». ’Ίδε «Γεωργικόν Δελτίον», έτους 1913, σελ. 20.

13. ’Ήδη είς δημοσίευμα τής έφημερίδος «Νέα 'Ημέρα» τής 4ης Αύγούστου 1912 
ό έπί τής γεωργίας 'Υπουργός Η. Μιχαλακόπουλος έγραφεν: «01 γεωργοί μας 
δεν άπεσπώντο άπό τούς όνυχας τών τοκογλύφων παρά διά πωλήσεως δ,τι είχαν 
καί δεν είχαν νά έξοικονομήσουν ένα είσιτήριον διά τήν ’ Αμερικήν».

14. ’Ί δ ε  Εισηγητικήν Έ κ θεσιν  τοΰ νόμου 602 είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 
1933, τεΰχ. 8— 12.

15. ’Ί δ ε  Δ. Στεφανίδου, ένθ’ άν. σελ. 90.
16. Ή  Ελλάς, πέραν τοΰ αίματος, έδαπάνησεν διά τόν πόλεμον τοΰτον, ποσόν 160
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εκατομμυρίων χρυσών αγγλικών λιρών. ’Ίδε Λ. Σμταρούνη, Σκέψεις κ.τ.λ., 
σελ. 88.

17. Κατά τόν Θ. Τζωρτζάκην, τό κράτος έψήφισεν τόν νόμον αυτόν κάτω άπό τήν 
διπλήν έπίδρασιν τοϋ ρεύματος διά τόν συνεταιρισμόν, όφειλόμενον καί εις τήν 
λαβοϋσαν χώραν μεταστροφήν τοϋ λαοϋ μετά τήν έπανάστασιν τοΰ· 1909, πρός 
συγχρονισμένος οικονομικός καί κοινωνικάς μεταρρυθμίσεις. ’Ίδε «ό Συνεται
ρισμός τών ’Αμπελακίων καί ή σύγχρονος συνεταιριστική κίνησές ε’ις τήν χώραν 
μας», σελ. 11.

18. Ή  ψηφισις τοϋ νόμου 602, ώς σημειώνει ό Π . Δεκάζος, κατεπολεμήθη σφοδρώς 
είς τήν Βουλήν. ’Ίδε σελ. 3 τοΰ Προλόγου του είς Α. ’Αγάθου, «Οί Γεωργικοί 
Συνεταιρισμοί τής Ελλάδος».

19. 'Ο G. GIDE είς τά έν ετει 1921 συνεταιρικά του μαθήματα, έλεγεν δτι « . . . £  
συνεταιρισμός υπήρξε πάντοτε αποτέλεσμα τοΰ πόνου, τής δυστυχίας καί τής 
αδυναμίας». ’Ίδε «ό Συνεταιριστής», έτους 1926 τεΰχ. 14, σελ. 213— 217.

20. Ό  Θ. Τζωρτζάκης, τά αίτια τής δημιουργίας τών συγχρόνων συνεταιρισμών άπο- 
ποδίδει είς τήν δεινήν θέσιν είς τήν οποίαν ευρέθησαν αί έργαζόμεναι τάξεις 
τών εργατών, γεωργών καί βιοτεχνών συνεπείς τών τεχολογικών προόδων κατά 
τήν έποχήν τής βιομηχανικής έπαναστάσεως. ’Ίδε Συεταιριστική Οίκονομία, σελ. 
24— 35.

21. Μεταξύ τών θεωρηθέντων ώς τρωτών σημείων τοΰ νόμου σημειώνομεν τήν άπο- 
-ψ;ν τοΰ Π . Πέρδικα καθ’ δν «. . .Τ ό  κοινοβουλευτικόν σύστημα συγκροτήσεώς 
της — · έννοεΐ τής Διοικήσεως τοϋ Συνεταιρισμού —  δέν ήτο διά τά καθ’ ήμας 
κατάλληλον. Είσήγαγεν τήν πολιτικήν ού μόνον κατά τήν εκλογήν τών συμβου
λίων τών συνεταιρισμών, άλλα καί διηυκόλυνε τήν ύπό τών πολιτικών φατριών 
έκμετάλλευσιν τοΰ θεσμοΰ». ’Ίδε ενθ’ άν. σελ. 653.

22. Περί αύτών ίδε H ERKNER -  Καλιτσουνάκι, έ'νθ’ άν. τόμ. Α, σελ. 318 έπ.
23. Περί τών προταθεισών βελτιώσεων τοΰ νόμου ΐδε Είσήγησιν Α. Σβοολου εις τό 

Α ' Πανελλήνιον Συνεταιριστικόν Συνέδριον, είς «Συνεταιριστήν», έτους 1926, 
τεϋχ. 12, σελ. 177.

24. ’Ίδε Π . Κοντοϋ, έ'νθ’ άν., σελ. 203.
25. ’Ίδε Π . Πέρδικα, έ'νθ’ άν., σελ. 653.
26. Ό  G. GIDE γράφει δτι « . .  .τό κοινωνικόν ιδεώδες θά τό άναξητήσωμεν είς έν 

συνεργατικόν καθεστώ ς...». ’Ίδε ’Αρχαί Πολιτικής Οικονομίας, Μετάφρασις 
Θ. Παπακωνσταντίνου, 1943, τόμ. Β , σελ. 177 καί σημ· 1.

27. Τό τελευταίο άναφέρεται, ύπό τοΰ Π . ’Αβδελίδη είς άρθρον του δημοσιευθέν εί: 
τόν «Οικονομικό Ταχυδρόμο» τών ’Αθηνών, Φ. 1073/21.11.74, ύπό τόν τίτλον: 
Ή  οργάνωση καί ή δράση τών άγροτικών συνεταιρισμών τής Ευρωπαϊκής Οί- 
κονομ.κής Κοινότητος. Αύτόθι άναφέρεται ούτος είς τό έν έ'τει 1931 έκδοθέν 
έ'ργον τούτου είς τό Βουκουρέστι ύπό τόν τίτλον: ISTO R IA DOCTRINELOR  
COOPERATIEI, τό όποιον μετεφράσθη εις τήν γαλλικήν τό έ'τος 1933.

28. ’Ίδε Δ. Καλιτσουνάκι, Περί Συνεταιρισμών κ.τ.λ., σελ. V τοΰ Προλόγου.
29. ’Ήδη είς τόν χώρον τών άστικών συνεταιρισμών διά τοΰ νόμου 3932/1911 «Περί 

συστάσεως τιμήματος έργασίας καί κοινωνικής προνοίας» συνεστήθη τμήμα «Συ
νεταιρισμών καί κοινωνικής προνοίας», είς τό όποιον ύπήγοντο ή έποπτεία καί ή 
όργάνωσις τών πάσης φύσεως λειτουργούντων άστικών συνεταιρισμών, ή μελέτη 
τών μέτρων τά όποια έδει νά ληφθοϋν διά τήν προαγωγήν τούτων καί ή διά- 
δοσις τής συνεταιριστικής ιδέας διά τής διδασκαλίας, δημοσιευμάτων καί λοιπών 
μέσων.
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30. Κατά τον Θ. Τζωρτζάκην άπό τής συστάσεως τοΰ «Μετοχικού Συλλόγου 'Αλμυ
ρούς κατά τό ετος 1900, άρχεται. ή νεότερα συνεταιριστική κίνησις παρ’ ήμΐν, 
διότι άπό τής συστάσεως τής «Συντροφιάς» τών Άμπελακίων κατά τό 1788, ού- 
δέν ετερον άξιόλογον στοιχεΐον συνεταιρ κής δράσεως παρουσιάζεται. ’Ίδε, ό 
Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων κ.τ.λ., σελ. 1) καί ίδιου, Συνεταιριστική Οι
κονομία, εκδ. 1971, σελ. 263.

* Σ .τ .Σ . Ή  παράθεσις τών φωτοτυπιών τούτων δέν έγένετο κατά τήν έκτύπωσιν 
τής μελέτης διά λόγους τεχνικούς.

31. Σ .τ .Σ . Τ ά  έν λόγφ έγγραφα άνεύρομεν είς τό ιδιωτικόν Άρχεΐον τής οίκογε- 
νείας τοΰ βετεράνου τής παρ’ ήμΐν συνεταιρικής κινήσεως X. Τερζάκη.

32. Διά τοΰ άκολουθήσαντος Ν .Δ . τής 28.10.1925 «περί έποπτείας καί ελέγχου τών 
γεωργικών συνεταιρισμών», ηύξήθησαν αί θέσεις τών εποπτών τών συνεται- 
ρ:σμών.

33. Κ ατά τό άρθ-ρον 8 τοΰ έν λόγφ Ν.Δ. έπετράπη ή έκ μέρους τοΰ Κράτους πα
ροχή έγγυήσεως πρός τούς συνεταιρισμούς άποκαταστάσεως, διά τήν1 λήψιν δα
νείων υπ* αυτών.

34. ’Ί δ ε  περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1930, τεΰχος 2, σελ. 17.
35. “ Ιδε Θ. Τζωρτζάκη, Οί Συνεταιρισμοί είς τήν Ελλάδα, σελ. 287.
36. Ούτως, δταν άνέκυψεν διαφωνία μεταξύ τών άναγκαστικών τούτων συνεταιρισμών

διαχειρίσεως άφ ’ ενός καί τών ’ Επιτροπών διαχειρίσεως τώ ν συν ιδιοκτησιών έκ- 
προσωπούντων τούς μή προσχωρήσαντας είς τούτους συνιδιοκτήτας καί άχΰεί
σης τής διαφωνίας ταύτης ένώπιον τών έν ΆΟήναις δικαστηρίων, έξεδόθη ή 
ύπ’ όριθ. 3202/1919 ΙΙρ ω τ . Α θη νώ ν  καί 425/1920 ’ Εφετείου, ή όποια τέμνουσα 
τήν διαφοράν υπέρ τώ ν  συνεταιρισμών, άνέθεσεν τήν διαχείρισιν είς τούτους, 
« . . .δ ι ό τ ι  εΐναι ευκταίοι νά έθισθώσιν αί ομάδες αί κοινά συμφέροντα εχουσαι 
νά διοικώσι ταΰτα διά συνεταιρισμών, άναπτυσσομένου παρ’ αύταΐς τοΰ τοιούτου 
πνεύματος. . .». ’Ί δ ε  ώ ς  άνω άποφάσεις, έν Θέμ.δι, τόμ. ΛΑ, έτους 1920— 1921, 
σελ. 610 έπ.

37. Κ ατά  τό άρθρον 1 τοΰ Ν .Δ., διά τήν σύστασιν αναγκαστικών συνεταιρισμών 
άπητεΐτο ή συναίνεσις τοΰ ήμίσεος τουλάχιστον τών κατοίκων τής κοινότητος.

38. ’Ί δ ε  άρθρον μόνον τοΰ ώ ς άνω νόμου.
39. Τήν γεωργικήν πίστιν ήσκησαν παρ’ ήμΐν άπό τοΰ 1915 μέχρι, τοΰ έτους 1929

καί αί συσταθεΐσαι Τράπεζαι τών νέων χωρών (Μακεδονίας, Θράκης καί ’Ηπεί
ρου), αί όποϊαι συνεπείς τών περιωρισμένων κεφαλαίων τά όποια διέθετον, συνέ- 
βαλον είς τήν άγροτικήν πίστιν διά ποσοΰ 10— 15 έκατομμ. δραχ. έτησίως. ’Ίδε
0 . Τζωρτζάκη, ΟΙ Συνεταιρισμοί είς τήν Ελλάδα, σελ. 231.

40. Δυνάμει τής άπό 6.12.1914 Συμοάσεω ς μεταξύ τούτης καί τοΰ Κράτους, κυρω- 
θείσης ύπό τοΰ νόμου 656/1915.

41. ’Ί δ ε  Γ . Κυριάκού, ενΟ·’ άν., σελ. 56.
42. ’Ί δ ε  Έ κ δοσ ιν  Α .Τ .Ε ., Τό έ'ργον μιας δεκαετίας, 1930— 1939, σελ. 29.

43. 'Ο Ξ. Ζολώτας εγραφεν σχετικώς: « . . .ό  έπίσημος προεξοφλητικός τόκος τής ’Ε
θνικής Τραπέζης έκυμάνθη μεταξύ 8ο/ο (τό 1841) καί 9,04ο/ο (τό 1925), μέ 
τάσιν νά ύπερβαίνη μονίμως τά 6 1/2ο/ο καθ’ ήν έποχήν είς δλας τάς Εύρωπαϊ- 
κάς χώρας κατά τον αύτόν χρόνον, ό τόκος σπανίως καί δλως έξαιρετικώς και
παροδικώς άνήλθε πέραν τών 6ο/ο». ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, 'Ελλάς είς τό στάδ;ον
τής έκβιομηχανίσεως», σελ. 93.

44. ’Ί δ ε  Δ . Στεφανίδου, «Μ αθήματα Α γροτικής Πολιτικής», σελ. 285 έπ.
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45. ’Ί δ ε  άπόφασιν ώ ς άνω Συνελεύσεως είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1926, 
τεΰχ. 4, σελ. 73.

46. ’Ί δ ε  Π ρόλογον τοϋ II. Δεκάζου είς Α . ’ Αγάθου, 01 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί τής 
Ε λ λ άδος , σελ. 6.

47. Ό  Π . Δεκάζος, ώς 'Τπουργός τής Γεωργίας εγραφεν, άναφερόμενος είς τήν 
άσκησιν τής άγροτικής πίστεως έκ μέρους τής ’ Εθνικής καί Άγροτικής Τρα
πέζης, έν ετει. 1935 δτι: « . . .ε ί ς  τάς Τραπέζας ταύτας... χρεωστεϊ ό τύπος 
μας γενικώς καί ίδίς*. ό αγροτικός κόσμος χάριτας καί ευγνωμοσύνην, παρ’ ο- 
λας τάς κατ’ αύτών άδικους επιθέσεις καί κατακρίσεις.. .» .  Ίδε περιοδ. «ό 
Συνεταιριστής», έτους 1935, τεϋχ. 1, σελ. 8.

i.8. ’Ί δ ε  ’Εφημερίδα Συζητήσεων τής Βουλής, Π ερίοδος Β ' ,  Σύνοδος Α ',  έτους 
1929, σελ. 92, 97.

49. ’Ί δ ε  Ε. Π  απαγεωργίου, Α γροτική  Οικονομία, σελ. 202.
50. Κατά τό ετος 1928 ό τόκος τών δανείων τής ’Εθνικής Τραπέζης άνήλθεν είς 

8 1)2ο)ο διά τάς Ενώσεις καί 9ο)ο διά τούς Συνεταιρισμούς. ’Ίδε περιοδ. «ό 
Συνεταιριστής», έ'τους 1930, τεΰχ. 1, σελ. 5.

51. ’Ίδε Αποφάσεις Β ' ΙΙαγκρητ'ου Γεωργοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, συνελθόν- 
τος έν έ'τει 1934, είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έ'τους 1934, τεΰχ. 7— 8, σελ. 119.

52. Ίδε Αποφάσεις Γ ' ΙΙαγκρητίου Γεωργοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, συνελθύντος 
έν Ήρακλείφ κατά μήνα Ίούλ.ον 1936 είς «Συνεταιριστήν», έ'τους 1936, τεΰχ.
8, σελ. 129.

53. ’Ίδε Μηνιαϊον Δελτίον Τραπέζης Ελλάδος, έ'τους 1940, τεΰχ. Σεπτεμβρίο’:, 
σελ. 687.

54. Ίδε Π . Δεκάζου, Οί 'Ελληνικοί Συνεταιρισμοί, Πρόλογός του είς τήν ύπό Α. 
Αγάθου έκδοθεΐσαν έν έ'τει 1926 μελέτην υπό τόν τίτλον: Οί Γεωργικοί Συνε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 602 ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. (1929)

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  έβδομ η

Ή  σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών1, μεταξύ τών έτών
1915— 1922

1. Ά π ό τοΰ έτους 1915 μέχρι τοΰ έτους 1922, ίδρύθησαν κατ’ ετος, οί 
κάτωθι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.

” Ετος  ι 'Α ρ ιθ μ ό ς  Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν  ί ” Ετος

1915 1 150 1919 ι 124

1916 , 197 | 1920 1 
ι

257

1917 ι 275 ί 1921 ι 327

1918 [ 168 ! 1922 1 
ι ι

317

’ Α ρ ιθ μ ό ς  Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν

’Ήτοι, κατά τό ώς άνο) χρονικόν διάστημα, ίδρύθησαν συνολικώς 1.815 
Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, έκ τών οποίων, τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν 
(74ο/ο) , κατεΐχον οί πιστωτικοί συνεταιρισμοί.

Ή  άθρόα αύτη σύστασις Πιστωτικών Συνεταιρισμών ύπεδήλου τήν μεγί- 
στην ανάγκην τών Έλλήνιον άγροτών διά τήν άπόκτησιν κεφαλαίων πρός τά, 
όποια προσέβλεπον ώς μέσον σιοστηρίας αύτών καί τών πενιχρών μικροεκμε- 
ταλλεύσεών των. Ή  σημασία τών ΠιστωτικώνΣυνεταιρισμών διά τήν δλην 
πρόοδον τής γεωργίας μας, ύπεγραμμίζετο καί έν ετει 1938, τοΰ Α. Κλήμη 
γράφοντας σχετικώς: «Ή  δύναμη πού θά σώση τά χωριά μας καί θά άνοιξη 
πλατειά τό δρόμο γιά τήν π;ρόοδο είναι ό πραγματικός πιστωτικός συνεται
ρισμός»2.

2. Ή  τάσις δμως αΰτη τών Ελλήνων άγροτών πρός τούς Πιστωτικούς 
Συνεταιρισμούς, ύπηγορεύετο έ::ίσης καί έκ τών προσπαθειών τούτων, δπο)ς 
άπαλλαγώσι τής τοκογλυφίας. Χαρακτηριστικούς ό Δ. Πάνου γράφει: «’Ίσω ς 
τό μοναδικόν, πάντως δμως το πλέον δραστικόν μέσον άμύνης καί θεραπείας
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τών δυσμενών συνεπειών τής τοκογλυφίας... άπεδείχθη ή όργάνωσις τών άγρο
τών εις πιστωτικούς συνεταιρισμούς...»3.

Ή  άνεπάρκεια τών κεφαλαίων τής έλληνικής γεωργίας κατά τήν περίο
δον ταύτην έχαρακτηρίζετο ώς ή βασική αιτία τής καθυστερήσεως4, 5 καί 
χαμηλής παραγωγικότητας ταύτης, ένφ παραλλήλως έπέδρα καί επ’ αύτοΰ 
τούτου τοΰ βιοτικοΰ επιπέδου τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, ό όποιος δέν ήδύνατο 
νά καλύψη τάς όαπάνας συντηρήσεώς του. Σχετικώς ό X. Εύελπίδης γράφει: 
«Τπελογίσαμεν ότι τό μέσον εισόδημα μιάς άγροτικής οίκογενείας έν Έλλάδι 
άνήλθε τό 1936 είς 21.685 δρχ., ένφ αί δαπάναι στοιχειώδους διαβιώσεως 
αύτής άνή,ρχοντο κατά μέσον όρον είς 27.988 δρχ.»6.

Χαρακτηριστικόν τής έκτάσεως έλλείψεως χρήματος παρά τφ έλληνικώ 
άγροτικφ πληθυσμφ, είναι καί τό άναφερόμενον ύπό τοΰ Μ. Άλιβιζάτου7 γε
γονός, ότι συνεπεία τής έλλείψειος τούτου, οί 'Έλληνες άγρόται προέβαινον 
είς τήν βάπτισιν τών τέκνων των, συμφωνοΰντες μετά τοΰ ίερέο^ς, οπο)ζ μελλον- 
τικώς καταβάλλουν ποσοστόν εκ τής έσοδείας των, διά τήν κάλυψιν τών δα
πανών.

’ Ητο λοιπόν φυσικόν ότι ύπό τό κράτος τοιαύτης σπάνιως χρήματος παρά 
τψ άγροτικφ πληθυσμφ, οδτος θά έστρέφετο πρός τούς Πιστωτικούς Συνεται
ρισμούς, δι’ ών έκάλυπτε συνήθο)ς ούχί τάς καλλιεργητικάς, άλλά τάς άμεσους 
βιοτικάς άνάγκας. Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δέν ήτο δυνατή 
ή άνάθεσις8 τής άγροτικής πίστεως άποκλειστικώς9 είς τήν άρμοδιότητα τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, άτε ούτοι, κατ’ άνάγκην, θά ήμέλουν τήν έπωφε- 
λεστέραν χρησιμοποίησιν τών πιστώσεων καί τήν διοχέτευσιν τούτων πρός 
τούς παραγωγικούς αγωγούς.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  όγδότη

Ή  πορεία της συστάσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
μεταξύ τών έτών 1923— 1929

1. Μεταξύ τών έτών 1923 —  1929 ύφίστατο κατ’ ετος ό έξής άριθμόο 
συνεταιρισμών:

"Ε τη  ! 1923 j 1924 J 1925 j 1926 j 1927 j* 1928 J 1929 j

Σ υ ν / σ μ ο ί  j  2.224  2.801 ^ 3 .8 3 4  |  4 .149  t 4.401 4 .927  [_ 5 .1 8 6  j

Έ κ τών στοιχείων τούτων προκύπτει ότι, κατά τό ώς άνω επταετές διά
στημα, έσημειώθη ύπερδιπλασιασμός τών ίδρυθέντων Γεωργικών Συνεταιρι-



•σμών. Ένταΰθα παρατηρητέον έπίσης ότι, έν ετει 1923, έπί υφισταμένων στοι
χείου οιά 1.819 συνεταιρισμούς, ό άριθμός τών συνεταιρισμένων μελών άνήρ
χετο είς 114.500, άναλογούντων 65 συνεταίρων κατά συνεταιρισμόν.

2. ΙΙροκειμένου νά παράσχωμεν μίαν συνοπτικήν εικόνα τής λαβούσης 
χώραν συνεταιρικής κινήσεως, μεταξύ τών έτών 1923— 1929, προβαίνομεν 
είς τήν παράθεσιν τών κατωτέρων πινάκων, έξ ών π,ροκύπτει, τόσον ή κατά 
Γεο>γραφικον Διαμέρισμα τής χώρας συνεταιρική κίνησις, δσον καί ή κατ’ 
είδος σύνθεσις τών συνεταιρισμών.

α) Κατά τό ετος 1923, ή συνεταιρική είκών, ήν ένεφάνιζεν ή χώρα ήτο 
ή έξής:

Γεωγραφικά Διαμερίσματα _Ε Τ δ ο ς _ Σ_υ ν ε_τ_α_]__p_j_ qjj ω_ν̂

Π ι στ .! flp ομ. !  Πωλήσ. !  ΓΙαραγ. ί~Δ ι άφ.

Π ελοπόννησος 601 ! 84 129 28 15 857
Σ τ ε ρ ε ά  'Ε λ λ ά ς 151 ί 4Ί 13 21 75 301
Ε ύ β ο ια 11 ! 1 1 18 8 39
□εσσαλ ία 63 ΐ 1 12 13 10 99
' Επτάνησα 148 ! ίο 5 15 1 179
Κ υκλάδες 19 1 2 - - 21
” Η π ε ιρ ος 182 ! 2 1 1 1 187
Κ ε ν τ ρ .  -  Δ υ τ . ί ϊ ία κ ε δ ο ν ία 191 ί 4 3 1 3 202
’ Α ν α τ ο λ ικ ή  Μ α κ ε δ ο ν ία 84 J 1 - - 2 87
Δ υ τ ι κ ή  Βράκη 66 I "" - - - 66
Κρήτη 109 ' 27 1 1 - 138
Νήσοι Α ί γ α f ου 38 4 5 5 1 48

Σ ύνολον  'Ε λ λ ά δ ο ς 1663 ! 175 172 103 116 2224

Σύνολον
κατά, 

Περ ιφ ε- 
ρε ιαν

β) Κατά τό έτος 1929, ή συνεταιρική κίνησις παρ’ ήμΐν ήτο ή έξής.

Γεω γρ α φ ικά  Δ ια μ ε ρ ίσ μ α τ α
Ε ί δ ο ς  Σ υ ν ε τ ά 1 ρ ι σ μ ω ν Σ ύ νο λο ν  ί/  I

Π ι σ τ . Προμ Πωλήσ, Παραγ. Δ ιάφ
KCXTCX I

Π ε ρ ιφ έ -  ! 
ρ ε ι α ν

Πελοπόννησος 886 103 198 46 56 1289 ’
Σ τ ε ρ ε ά  'Ε λλά ς 454 39 47 45 245 830 !
Ε ύ β ο ια 27 3 5 20 36 91 j
0εσσαλ ία 320 1 27 25 37 410 j
' Επτάνησα 67 4 26 16 123 |
Κυκλάδες 52 _ 3 11 66 ι
''Ηπε ιρος 200 3 3 3 38 247 !
Κ ε ν τ ρ . -Δ υ τ  ,!Υ|ακεδον ία 939 4 17 5 8 973 ί
’ Α ν α τ ο λ ικ ή  Μ α κ εδ ο ν ία 384 2 7 5 398 |
Δυτική Βράκη 280 1 3 - _ 284 J
Κρήτη 214 26 55 31 1 327
Νήσοι Α ιγ α ίο υ 84 4 3 35 17 148 ι
Σύνολον 'Ελλάδος 3912 190 247 394 443 5186 !
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3. Έ κ τής επεξεργασίας καί κατατάξεως, τής κατά τό διάστημα τούτο· 
συνεταιρικής κινήσεως παρ’ ήμΐν, προβαίνομεν είς τήν παράθεσιν τών έξα- 
χθέντων συμπερασμάτων μας, προκειμένου νά παράσχωμεν τό διάγραμμα έν- 
τός τοΰ όποιου έκινήθη αΰτη.

α) Έ κ τής γενομένης έπεξεργασίας προκύπτει ή κάτωθι πορεία τής συ- 
στάσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, άπό τής άπόψεως τοΰ είδους αυτών.

"Ε τη Ε Τ δ ο ς Σ 1C 1 I < 1 1 π 1 1 Η 1α ( ρ ι σ μ ω ν
Σ ύνολον

κατ
"Ε τ ο ςΠ ίσ τ ω τ . ΠρομηΒ

ιI
1

Πωλησ. Παροίγωγ
ι
ί Δ ιά φ ο ρ ο ι !
1 I

Γ
1 923 1 .663 175 172 103 { 116 ! 2 .2 2 4
1 924 2 .2 6 4 197 I1 188 138 { 218 { 2 .801
1925 2 .9 1 9 198 1I 223 178 ! 316 ; 3 .8 3 4
1926 3 .1 43 201 11 259 196 ! 350 I 4 .1 4 9
1927 3 .3 92 203 11 301 205 380 j 4 .481
1928 3 .7 4 0 199 1 327 250 ! 411 ! 4 .9 2 7
1929 3 .9 1 2 190 1 247 394 ! 443 ! 5 .1 8 6

0) Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι ή ο /ο  άναλογία τών συν
εταιρισμών κατ’ ετος καί είδος ύπήρξεν ή κάτωθι:

"Ετη
Ε Ύ rι δ  ο ς Μ 

ι 

C 
I 

< 
1

0) 
1 

Η 
1 

0 
1

ρ ι σ μ ω ν

Πιστωτικο Γ Προμηθευτ ικο Γ ! Πωλησεως 
______ι___ ; _______

ι 1
| Γ1αρσγωγικοΓ j Διάφορο ι

------------ 1 1 I

1923 74 ,78 7 ,3 7 ! 7 ,7 3 ! 4 ,6 3 5 ,2 2
1924 73 ,5 5 7 ,0 3 ! 6,71 4 ,9 3 7 ,7 8
1925 76 ,13 5 ,1 6 5 ,8 2 Α , 64 8 ,2 4

1926 75 ,75 4 ,8 4 | 6 ,2 4 4 ,7 2 8 ,4 4
1927 7 5 ,7 0 4 ,5 3 ί 6 ,7 2 ί 4 ,5 7 8 ,4 8
1928 75,91 4 ,0 4 j 6 ,6 4 ί 5 ,0 7  ; 8 ,3 4  i
1929 7 5 ,4 3 3 , 66 4 ,7 6 7 ,6 0  j 8 ,5 4  ! 

____ 1______ I
4. Συνεπώς, τό εξαγόμενον συμπέρασμα έκ τής πορείας συστάσεως Γεωρ

γικών Συνεταιρισμών παρ’ ήμΐν, μέχρι τής ίδρύσεως τής ’Αγροτικής Τ,ραπέ- 
ζης, είναι δτι τά 3 /4  τών ίδρυθέντων συνεταιρισμών έκαλύπτοντο ύπό τών 
Πιστωτικών, γεγονός τό όποιον έπιβεβαιοΐ τά άνωτέρω λεχθέντα περί τής 
μεγίστης έλλείψεως κεφαλαίων παρά τή έλληνική γεωργία. Πέραν τούτου, 
τό άρτισύστατον τοΰ θεσμοΰ, δέν εϊχεν εθίσει τούς άγρότας είς τά λοιπά είδη- 
τών συνεταιρισμών, μη ύφισταμένου άλλωστε τοΰ καταλλήλου οιαπαιδαγωγι- 
κοΰ συνεταιρικού επιτελικού οργάνου, τό όποιον θά προσανατόλιζε τήν γεωρ
γικήν συνεταιρικήν κίνησιν καί πρός τάς λοιπάς δραστηριότητας. Τό τελευ-
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ταΐον τοΰτο έπεδίωξε, τόσον ή Α.Τ.Ε. άπό τής συστάσεώς της, δσον καί τό 
.Κράτος10.

Έκεΐνο τό όποιον ιδιαιτέρως δέον νά ύπογραμμισθή ένταΰθα, είναι τό 
γεγονός δτι, έπί τοΰ συνόλου τών υφισταμένων συνεταιρισμών, εν μέγα ποσο- 
στμόν (περίπου τό ήμισυ) δέν εύρίσκετο έντός τών κόλπιον τής ζώσης καί 
δρώσης συνεταιρικής κινήσεως, άλλ’ έτέλει έν άορανεία.

Ούτως έκ τών υφισταμένων, κατά τό ετος 1929, 5.186 συνεταιρισμών 
καθ’ άπασαν τήν χώραν, έλειτούργουν μόνον 2.800, ήτοι τό 54ο/ο, τοΰ ύπολοί- 
που 46ο/ο ευρισκομένου είς κατάστασιν άδρανείας.

Σημειωτέον ένταΰθα δτι καί έκ τών λειτουργούντων συνεταιρισμών, οί 
καλώς λειτοργοΰντες, δπως έτόνιζεν ό Α. Παπαναστασίου είς τήν Βουλήν, 
ήσαν ελάχιστοι, άλλά παρ’ όλα ταΰτα οϋτος έτάσσετο κατά τής καταργήσεώς 
των. Τό Κράτος —  έλεγεν —  «όφείλει νά έργασθή θεραπευτικώς καί δχι 
δολοφονικώς».

ΓΩς πρός τον άριθμον τών συνεταιρισμένων μελών, κατά τό ετος τοΰτο, 
δέον νά λεχθή δτι άνήλθεν είς 238.200.

5. Άνασκοποΰντες τήν παρ’ ήμΐν γεωργικήν συνεται,ρικήν κίνησιν, άπό 
τής ισχύος τοΰ νόμου 602 μέχρι τής συστάσεως τής Α.Τ.Ε. (1929) , διαπι- 
στοΰμεν δτι, κατά τό δεκαπενταετές τοΰτο διάστημα, συνεστήθησαν 5.186 Γε- 
ωργικοί Συνεταιρισμοί, οίτινες έν ετει 1929, περιέκλειον είς τούς κόλπους 
των 238.200 μέλη. Έάν δέ ληφθή ύπ’ δψιν τό γεγονός δτι έκαστον μέλος 
(άρχηγος οίκογενείας) , έςεπροσώπει 4 τουλάχιστον μέλη, προκύπτει δτι
1.000.000 σχεδόν τοΰ αγροτικού πληθυσμοΰ είχε διέλθει διά τών καναλίων 
τής άγροτοσυνεταιρικής κινήσεως, ένώ οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έπολλα- 
πλασιάσθησαν κατά 35 φοράς. Ή  σφύζουσα αύτη συνεται,ρική κίνησις, ώφεί- 
λετο είς τόν νόμον 602, ό όποιος «συνετέλεσεν είς τήν έκπληκτικώς ραγδαίαν 
διάδοσιν αύτής, μοναδικήν έν τή ιστορία τής διαδόσεως τών συνεταιρισμών 
άνά τήν ύφήλιον», ώς έτονίσθη ύπό τοΰ έκπροσώπου11 τής Ελλάδος, είς τό έν 
Ρώμη συνελθόν Διεθνές Συνέδριον τής Γεωργίας.

ΤΙ τοιαήτη ταχεία καί έκτεταμένη έξάπλωσις τών Γεωργικών Συνεται
ρισμών, έπιβεβαιοΐ τά άλλαχοΰ λεχθέντα, δτι δηλαδή ή ροπή πρός συνένωσιν 
καί συνεργασίαν είναι έμφυτος παρά τώ έλληνικφ λαώ.

Συνεπεία δέ τής μεγίστης έξαπλώσεως τούτων άλλαχοΰ καί παρ’ ήμΐν, 
τοιαύτη ήτο ή σημασία ήν ειχον άποκτήσει οί συνεταιρισμοί γενικώς12, ώστε 
είς τήν έν Παρισίοις συνελθοΰσαν 24ην Κοινοβουλευτικήν Ευρωπαϊκήν Συν- 
διάσκεψιν, έγένετο άποδεκτή πρότασις τοΰ έκπροσώπου τής Ελλάδος Α. Μυ
λωνά13, ή όποία μεταξύ άλλων διελάμβανεν δτι: «Διά τής προοδευτικής έξε- 
λίξεως τών συνεταιρισμών οί όποιοι άπέκτησαν ήδη τεραστίαν σημασίαν είς 
τήν οικονομικήν ζωήν καί διά τής διεθνούς συνεννοήσεως τών Εθνικών το)ν
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ενώσεων, θά ήτο δυνατόν νά φθάσωμεν ταχύτερον εις οικονομικήν συνεννόησιν 
τών λαών καί πρωτίστως τών χωρών τής Ευρώπης...».

Π α ρ ά γρ α φ ο ς ένατη

Ή  σύστασις Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άπό τής 
ισχύος τοΰ νόμου 602 μέχρι τής ίδρύσεως τής Α.Τ.Ε. (1929)

1. Ά π ό τής ισχύος τοΰ νόμου 602 καί συγκεκριμένως άπό τοΰ έτους 1917, 
οπότε ίδρύθη τό πρώτον ή Κεντρική Άγροτική Τράπεζα Ιναλαμών, μέχρι τοΰ 
έτους 1929, συνεστήθησαν 71 Ενώσεις Συνεταιρισμών. Εκ τών υφισταμένων 
στοιχείων14 διά 37 Ενώσεις, ό άριθμός τών συνεταιρισμών οί όποιοι συμμε
τεΐχον είς ταύτας άνήρχετο είς 1.616, ό δέ ύπ’ αύτών εκπροσωπούμενος άρι
θμός μελών ήτο 107.151. Ή  κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα κατανομή15 τών 
Ενώσεων ήτο ή έξής: Πελοπόννησος 23, Στερεά Ελλάς 7, Θεσσαλία 4, Ε πτά
νησα 2, Κυκλάδες 4, ’Ήπειρος 2, Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία 17, Ανατο
λική Μακεδονία 3, Δυτική Θράκη 4, Κρήτη 4 καί Νήσοι Αιγαίου 1.

2. Ή  τοιαύτη ταχεία έξάπλωσις τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 
ύπήρξεν άπόρροια τριών παραγόντων, οί όποιοι έδρασαν πρός αύτήν τήν κα- 
τεύθυνσιν. Ό  πρώτος έξ αύτών ήτο ή έπισήμανσις τής άνάγκης ταύτης ύπό 
τών σκαπανέων τής συνεταιρικής κινήσεως παρ’ ήμΐν καί ιδίως τοΰ Σ. Ία - 
σεμίδου, οστις άπό τοΰ έ'τους 1917 προέβη είς τήν έκδοσιν ειδικής μελέτης 
ύπό τόν τίτλον: Ανάγκη Ένώσεο^ς τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, ένθα κατε- 
δείκνυε τάς ώφελείας τών συνεταιρισμένων άγροτών έκ τής ένώσεως ταύτης. 
Ό  δεύτερος, ήτο ή άλλαγή νοοτροπίας τοΰ Κράτους έναντι τής συνεταιρικής 
κινήσεως παρ’ ήμΐν, τούτου έπιδιώξαντος καί τό ένδυνάμωμα τής άγροτοσυ- 
νεταιρικής κινήσεως ήδη άπό τοΰ έτους 1919. Ούτω, διά σχετικής Εγκυ
κλίου16 του, τό Ύπουργεΐον Γεωργίας προέτρεπεν: «. . .δπως τά άτομα, διά νά 
επιτύχουν τήν αυξησιν τής ιδιωτικής οικονομίας, έχουν άνάγκην κοινής συνερ
γασίας, ήτις επιτυγχάνεται μόνον διά τής όργανώσεως αύτών είς συνεταιρι
σμούς, οΰτω καί αί συνεταιρικαί αύτών οργανώσεις. . . έχουν άνάγκην κοινής 
έπίσης μεταξύ των συνεννοήσεως καί συνεργασίας, ήτις έπιτυγχάνεται διά τής 
ό,ργανώσεοίς καί υπαγωγής αύτών είς μίαν Όμοσπονδίαν. . .».

Διά τής θέσεώς του ταύτης τό Κράτος έτάσσετο ήδη, άπό τάς άρχάς τής 
ισχύος τοΰ νόμου 602, ύπέρ άνωτέρας μορφής όργανώσεως τής έν Έλλάδι ά- 
γροτοσυνεταιρικής κινήσεως.

Καρπός τών άνωτέρω προσπαθειών ύπήρξεν ή έν ετει 1922 σύστασις τής 
πρώτης «Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών», δυνάμει
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τής ύπ’ άριθ. 3536/10.9.1922 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου ’Αθηνών. Αυτη 
συνεστήθη τή συμμετοχή κυρίως τών Ενώσεων τής Πελοποννήσου.

’Επειδή δμως, ή Συνομοσοπνδία αυτη, συνεπεία τοΰ αρτισύστατου τών 
Ενώσεων καί τής συγκροτήσεώς της, κατά τό πλεΐστον, έκ τοιούτων τής Π ε
λοποννήσου, δέν ήδυνήθη νά άνταποκριθή έπιτυχώς είς τό εργον της, τό Γ ' 
Πανελλήνιον ’Αγροτικόν Συνέδριον, τό όποιον συνήλθεν είς ’Αθήνας κατά 
μήνα Μάϊον τοΰ έτους 1924, προέτεινε τήν σύστασιν νέας Πανελληνίου 'Ομο
σπονδίας, ήτις καί συνεστήθη, δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 740/1925 άποφάσεως 
τοΰ αύτοΰ ώς άνω δικαστηρίου.

Τέλος, ώς τρίτον παράγοντα συντελέσαντα είς τήν έξάπλωσιν τών Ε νώ 
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, θά ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν τήν κατανόη- 
σιν τής ανάγκης ταύτης έκ μέρους τών συνεταιρισμένων αγροτών, οί όποιοι 
έτάσσοντο ύπέρ τής ένισχύσεως τής δευτεροβαθμίου ©ργανώσεώς των. Ούτως, 
είς τό Γ ' Καπνοπαραγωγικόν Συνέδριον Μακεδονίας - Θράκης, συνελθόν έν 
Ξάνθη τήν 27.11.1927, μεταξύ τών έκδοθέντων ψηφισμάτων17 του περιέλαβε 
καί τοιοΰτον άφορών τήν ένίσχυσιν τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 
TOT ΤΕΤΑΡΤΟΤ ΜΕΡΟΤΣ

1. Τά στοιχεία ταΰτα ώς καί τά επόμενα έχουν ληφθή άπό τόν «Συνεταιριστήν», τών 
ετών 1920— 1940.

2. ’Ίδε Α. Κλήμη, Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, σελ. 40.
3. ’Ίδε Δ. Πάνου, Ειδική Συνεταιριστική Οικονομία, τάμ· Α, σελ. 9.
4. ’Ίδε Σ . Χασιώτου, Αί κυριώτεραι βάσεις κλπ. σελ. 7.
5. ’Ίδε Δ. Ζωγράφου, Γεωργικαί Μελέται, τεΰχος Α, σελ. 59.
6. ’Ίδε X . Εύελπίδη, Ή  Γεωργία τής Ελλάδος, σελ. 27.
7. ’Ίδε Μ. Άλιβιξάτου, Ή  Γεωργική 'Ελλάς καί ή έξέλιξίς της, σελ. 8 τής ει

σαγωγής.
8. ’Ίδε Δ. Στεφανίδου, Ή  ’Αγροτική πίστις κλπ., σελ. 34.
9. ’Ίδε Α. Σβώλου, Άρθρον είς ’Εφημερίδα «’Ελεύθερον Βήμα» τής 20— 30 ’Ο

κτωβρίου 1927.
10. ’Ίδε Εισηγητικήν Έκθεσιν επί τοΰ ’Αναγκαστικού Νόμου «περί Κεντρικής Ό ρ -

γανώσεως τών Γεωργικών Συνεταιρισμών τής Ελλάδος», τής 22.2.1938, είς
«Συνεταιριστήν», έτους 1938, τεΰχος 4—-5, σελ. 50— 52.

11. ’Ίδε Είσήγησιν «περί τών Γεωργικών Συνεταιρισμών έν Έλλάδι» τοΰ Σ. Ίασε- 
μίδου, είς τό έν ετει 1927 συνελθόν έν Ρώμη Διεθνές Συνέδριον τής Γεωργίας, 
είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1927, τεΰχ. 17— 18, σελ. 262.

12. Είς τό κατά μήνα Φεβρουάριον τοΰ 1919 έν Παρισίοις συνελθόν διεθνές συνέ
δρων τών συνεταιρισμών καταναλώσεως, είς ο ή Ελλάς έξεπροσωπήθη ύπό τοΰ 
Α. Μυλωνά, υίοθετήθη γαλλική πρότασις, ή όποια μεταξύ άλλων διελάμβανεν 
δ τ ι « ό  συνεργατισμός ήτο, είναι καί θά είναι είς τόν κόσμον ενα μέσον ένΐτ 
σχύσεως τής οριστικής οργανώσεως τής ειρήνης ύπό τήν διττήν αύτοΰ μορφήν, 
τής συνεργασίας τών οργανωμένων Καταναλωτών καί τής οικονομικής συμπρά- 
ξεως τών λ α ώ ν ...» . ’Ίδε σχετικήν Έκθεσιν Α. Μυλωνά, είς «Συνεταιριστήν», 
έτους 1926, τεΰχ. 12, σελ. 181— 183.

13. ’Ίδε ώς άνω πρότασιν Α. Μυλωνά, είς «Συνεταιριστήν», έτους 1927, τεΰχ. 17—
18, σελ. 272— 273.

14. ’Ίδε «Συνεταιριστήν», έτους 1937, τεΰχος 1— 2, σελ. 24— 27.
15. ’Ίδε «Συνεταιριστήν», έτους 1930, τεΰχος 9— 10, σελ. 129.
16. “Ίδε τό πλήρες κείμενον τής ύπ’ άριθ. 13/8.5.1919 ’Εγκυκλίου τοΰ 'Τπουργείου 

Γεωργίας, είς περιοδ. «ό Σύντροφος τοΰ Γεωργοϋ», έτους 1919, τεΰχος Β, 
σελ. 1.

17. ’Ίδε σχετικόν Ψήφισμα, εις «Συνεταιριστήν», έτους 1927, τεΰχος 19— 20, σελ. 
365— 366.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 
ΤΗΣ Α.Τ.Ε. (1929) ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1940)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΙΣ 
ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1940

ι
Π α ρ ά γρ α φ ο ς δεκά τη

Στοιχεία τινά άφορώντα τήν σύστασιν της Α.Τ.Ε. και τήν ύπ’ αύτής 
χρηματοδότησιν της έλληνικής γεωργίας και τών Γεωργικών 

Συνεταιρισμών

1. Εί'δομεν ανωτέρω οτι ο τρόπος άσκήσεως της αγροτικής πίστεως άφ’ 
ενός έκ μέρους της ’Εθνικής Τραπέζης καί ή άνάγκη της συστάσεως ένός ειδι
κού πιστωτικού ιδρύματος της άγροτικής οικονομίας, διά τήν έκ τοΰ σύνεγγυς 
παρακολούθησιν τών άνακυπτόντων προβλημάτων της άφ’ έτέρου, ώδήγησαν 
εις τήν ΐδρυσιν της ’Αγροτικής Τραπέζης, διά τοΰ κυρωτικού της συμβάσεως 
νόμου 4332/1929, μεταξύ τοΰ Ελληνικού Δημοσίου καί της Εθνικής Τραπέ
ζης της 27.6.1929, πραγματοποιηθέντος ούτως «. . .ενός παλαιού και ζωντανού 
πόθου τοΰ αγροτικού λαοΰ»1.

Είς τήν εισηγητικήν εκθεσιν τοΰ ώς άνω νόμου μεταξύ άλλων έτονίζετο: 
«Διά της ίδ,ρυομένης ’Αγροτικής Τραπέζης ό γεωργικός τής Ελλάδος πληθυ
σμός ου μόνον θά άποκτήση ισχυρόν είς τόν αγώνα της γης βοηθόν, έτοιμον 
νά συντονίση καί κατευθύνη τάς παραγωγικάς αύτοΰ προσπαθείας, άλλα καί 
είς τήν έκ νέου οικονομικήν αύτοΰ άνασυγκρότησιν...».

...’ Ισχυρός κατά συνέπειαν οικονομικός δργανισμός δέν θέλει αφήσει τήν 
γεωργίαν είς τήν άπόλυτον τών οικονομικών δυνάμεων κυριαρχίαν, διότι έάν 
είναι αληθές δτι είς κατάστασιν απολύτου έλευθερίας έξασφαλίζεται άφηρημέ- 
νως τό μέγιστον της παραγωγής, έν τούτοις δέν είναι όλιγώτερον άληθές δτι 
δέν άνταποκρίνεται τοΰτο είς τήν δικαιοτέραν τοΰ ’Εθνικού πλούτου κατα
νομήν, είς τήν μεγαλυτέραν τοΰ Έθνικοΰ συνόλου ευδαιμονίαν...».
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Ή  Α.Τ.Ε. εις τήν εκδοσίν της «Τό εργον μιάς δεκαετίας 1930 —  1939» 
γράφει: «Ή  δημιουργία τής Άγροτικής Τραπέζης ώς είδικοΰ οργάνου διά τήν 
άσκησιν τής άγροτικής πίστεως, έπεβλήθη άπό τήν μεγάλην άνάγκην τής θετι- 
κωτέρας ένισχύσεως τόσον τών παλαιών δσον καί εκείνων εκ τών μικρών γεωρ
γικών επιχειρήσεων, αί'τινες προέκυψαν άπό τήν αγροτικήν μεταρρύθμισιν καί 
τόν εποικισμόν τών γεωργών προσφύγων...

... Αί παλαιαί καί οί νεοπαγείς γεωργικαί έκμεταλλεύσεις άντιμετώπιζον 
πλήθος επειγόντων καί δυσχερών οικονομικών προβλημάτων, τά όποια προ- 
έκυπτον εκ τοϋ μικροϋ κλήρου, τοΰ άτελοΰς έφοδιασμοΰ, τής χαμηλής τεχνι
κής κατα,ρτίσεως καί τέλος τής έλλείψεως πραγματικής όργανώσεως είς τήν 
ύπαιθρον καί τό χωριό...».

2. Φ ύ σ ι ς κ α ί  σ κ ο π ο ί  τ ή ς  A. Τ . Ε.
Ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ συστατικοΰ αύτής νόμου ή Άγροτική Τράπεζα, 

χαρακτηρίζεται ώς αύτόνομος οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρος. Συνεπώς, 
αυτη δέν εχει ούδεμίαν σχέσιν μέ μετόχους καί μετοχικόν κεφάλαιον καί κατά 
βάσιν δέν άποβλέπει είς τήν πραγματοποίησιν κέρδους, γεγονός τό όποιον τήν 
διαστέλλει σαφώς άπό τάς έτέρας Τραπέζας καί τήν καθιστά πλέον προσιτήν· 
είς τήν άγροτικήν τάξιν. Αυτη τιθεμένη είς θέσιν διαρκούς επαφής καί συν
εργασίας μετά τών γεωργικών υπηρεσιών τού κράτους καί άσκοΰσα τήν άγρο
τικήν πίστιν, καθιερώθη ώς ό άμεσος βοηθός τούτου διά τήν έφαρμογήν τοΰ 
γεωργικού κρατικοΰ προγράμματος χαρασσομένου ύπό τού Υπουργείου Γε
ωργίας.

Οί ύπό τοΰ άρθρου 1 τοΰ ιδρυτικού νόμου προκύπτοντες σκοποί τής Τ ρα
πέζης είναι οί έξής:

α) Ή  άσκησις τής άγροτικής πίστεως2 ύφ’ δλας αύτής τάς μορφάς.
_0) Ή  παροχή δανείων κ υ ρ ί ω ς  είς τούς γεωργικούς συνεταιρι

σμούς καί είς μή συνεταιρισμένους άγρότας.
γ) Ή  διά μέσου τών προμηθευτικών συνεταιρισμών χορήγησις3 χρησί

μων είς τήν γεωργίαν είδών.
δ) Ή  παροχή διευκολύνσεων πρός τάς συνεται,ρικάς οργανώσεις, δπως. 

προβαίνουν είς τήν άπό κοινού άποθήκευσιν, έπεξεργασίαν καί πώλησιν τών 
γεωργικών προϊόντων είς τάς άγοράς τοΰ εσωτερικού καί έξωτερικοΰ.

ε) Ή  ένίσχυσις τής διαδόσεως τελειοτέρων μεθόδων καλλιεργείας διά. 
τής παροχής οδηγιών καί τών άπαιτουμένων μέσων πρός έκτέλεσιν τούτων, 
ώς καί ή τόνωσις τής άσφαλίσεως τής παραγωγής

στ) Ή  συστηματοποίησις τής εμπορικής προσφοράς καί διαπραγματεύ- 
σεως4 τών γεωργικών προϊόντων ώς καί ή ένίσχυσις τής άποστολής αύτών 
μέχρι τών αγορών5 καταναλώσεως.

Οί σκοποί ούτοι τής Τραπέζης άπέβλεψαν είς τήν προστασίαν τής τιμής 
τών άγροτικών προϊόντων, διότι τόσον ή έλλειψις τυποποιήσεως6, δσον καί ή
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διαμεσολάβησις παρενθέτων προσώπου κατά τήν διάθεσιν τών γεωργικών προ
ϊόντων, έπέδρα είς τήν μείωσιν τοΰ άγροτικοΰ εισοδήματος.

Ούτω κατά μίαν δειγματοληπτικήν ερευνάν διεξαχθεΐσαν μετά τινα ετη 
ύπό τής ιδίας Τραπέζης, άπέδειξεν δτι έπί 100 μονάδιον πληρωθείσης τιμής 
£Γ έκαστον έκ τών κάτωθι προϊόντων, αί έπί μέρους εισπράξεις κατενεμήθησαν 
ώς εξής7, μεταξύ τοΰ παραγωγοΰ, τών λοιπών διαμέσων προσώπων καί τών 
δαπανών μεταφορας (έκατοστιαίως).

,
Α ε μ ο ν  ια Π ο ρ τ ο -

κά λ  ια
ΓΙεπόν ια Ρ ο δ ά κ ιν α

--------------
Σ ο υ λ τ α  
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’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι δ παραγωγός είσέπρατ- 
τεν τό 35 - 61ο/ο τής τιμής τοΰ έτοιμου προϊόντος, χωρίς νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν 
αί λοιπαί δαπάναι παραγωγής, άποσβέσεως κλπ. γεγονός τό όποιον έσήμαι- 
νεν δτι συμπιέζετο αίσθητώς τό γεωργικόν εισόδημα έκ τής παρεμβολής τών 
διαμέσων προσώπων.

Ακριβώς είς τήν άμβλυνσιν τής άσκουμένης ταύτης συμπιέσεως άπέβλε- 
ψεν καί ή άγροτική Τράπεζα διά τής ώς άνω έπιδιώξεώς της.

ζ) Ή  τόνωσις8 τοΰ συνεργατικού πνεύματος διά τής προπαγάνδας καί 
διαπαιδαγωγήσεως τού άγροτικοΰ πληθυσμοΰ ώς καί ή άσκησις έλέγχου καί 
έποπτείας έπί τών συνεταιρισμών.

3. Είδος τών ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγουμένων δανείων.
Τά ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης χορηγούμενα δάνεια συμφώνως προς 

τό άρθρον 7 τοΰ ιδρυτικού αύτής νόμου, είναι ιδία τά έξής:
α) Δάνεια διά τήν τέχουσαν καλλιέργειαν, διαρκείας μέχρις ένός έτους 

(βραχυπρόθεσμα).
β) Δάνεια συμπληρώσεως τών εφοδίων τής γεωργικής έπιχειρήσεως, 

διαρκείας μέχρι πέντε έτών, (μεσοπρόθεσμα).
γ) Δάνεια μονίμων έγκαταστάσεων καί βελτκύσεων, διαρκείας μέχρις 

είκοσι έτών, (μακροπρόθεσμα).
4. ’Αρχικά κεφάλαια τής Α.Τ.Ε.
Τά άρχικά κεφάλαια τής άγροτικής Τραπέζης, ώς ταΰτα άναφέρονται
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ε!ς τό άρθρον 3 τοΰ ιδρυτικού αύτής νόμου προήλθον έκ: α) Προικοδοτήσεως 
το0 κράτους, β) Δανείων καί πιστώσεων, γ) Καταθέσεων έν γένει καί δ) τών 
έτησίων καθαρών κερδών αναγόμενων είς τόν σχηματισμόν άποθεματικοΰ. Με
ταξύ τών κονδυλίων τών κρατικών προικοδοτήσεων, τών άναφερομένων είς τό 
αρθρον 4 τοΰ ώς άνω νόμου, σημειώνομεν τά ποσά τά παρεχόμενα ύπό τοΰ κρά
τους π,ρός ένίσχυσιν τής άγροτικής πίστεως, τά μή διατιθέμενα έσοδα τής Ε πι
τροπής άποκαταστάσεως προσφύγων, ώς καί τά κεφάλαια τών λειτουργουσών 
τότε καί συγχονευθεισών μετά τής Α.Τ.Ε. Δημοσίων Γεωργικών Τραπεζών9 
Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου καί τοΰ Κοινωφελούς Ταμείου 
Κρήτης. Τό σύνολον τών άρχικών τούτων κεφαλαίων τής Άγροτικής Τραπέ
ζης άνήλθεν 10 είς 1.470.000.000 δραχ., ώς τοΰτο προκύπτει11 έκ τοΰ ισο
λογισμού τής Τραπέζης τοΰ έ'τους 1930.

5. 'Ως πρός τό ύψος τών πάσης φύσεως καταθέσεων παρά τή Αγροτική 
Τραπέζη, κατά τήν δεκαετίαν 1930— 1939, τοΰτο έμφανίζεται ούτω, εις εκα
τομμύρια δρχ.:

Έ τη ποσόν Έ τη ποσόν

1930 221,4 1935 962,3
1931 333,5 1936 1.390,6
1932 316,9 1937 2.014,4
1933 551,6 1938 2.661,0
1934 784,6 1939 2.942,6

Έ κ τών υπαρχόντων στοιχείων προκύπτει δτι δ άριθμός τών καταθετών 
τόσον τών μεμονωμένων άγροτών δσον καί τών γεωργικών συνεταιρισμών καί 
.ενώσεων αύτών ηύξήθη αίσθητώς μεταξύ τών έτών 1930— 1939.

Ούτω τό σύνολον τών άγροτών, οί όποιοι ήσαν καταθέται παρά τή Τρα
πέζη, ένώ τό 1934 άνήρχετο είς 6.123 κατά τό 1939 άνήλθεν είς 19.222 καί 
τό σύνολον τών συνεταιρισμών καί ενώσεων τούτων άπό 3.375 τό έτος 1934. 
ηύξήθη, άνελθόν είς 5.436.

6. Έ κ τών άνωτέρω στοιχειών προκύπτει δτι: α) τό σύνολον τών πάσης 
φύσεως καταθέσεων παρά τή Α.Τ.Ε. κατά τήν δεκαετίαν 1930— 1939 δεκα- 
τριπλασιάσθη, β) δ άριθμός τών καταθετών μεμονωμένων άγροτών ύπερετρι- 
πλασιάσθη μεταξύ τών έτών 1934— 1939 καί γ) ό άριθμός τών γεωργικών 
συνεταιρισμών καί ενώσεων τούτων κατά τήν αύτήν εξαετίαν ηύξήθη κα
τά 50 ο/ο.

Ή  προϊοΰσα αυτη αυξησις τών καταθέσειυν καί τών καταθετών ύπεδήλου 
δτι δ άγροτικός πληθυσμός κατανοήσας τήν σημασίαν τής ύπάρξεως καί τής 
άνδρώσεως τής Άγροτικής Τραπέζης διά τήν έν γένει άνάπτυξιν τής καθ'
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δλου αγροτικής οικονομίας, έπεδίωξεν τήν ένίσχυσίν της, ΐνα αϋτη άνταποκρι- 
θή πληρέστερον είς τό ε,ργον της.

Πέραν τούτου, έκ τής προϊούσης αύξήσεως τοΰ ποσοΰ τών καταθέσεων 
παρά τή Τραπέζη, συνάγεται δτι ίσχυροποιουμένων τών Συνεταιρισμών καί 
τών Ένώσεών των ή αγροτική τάξις μετεΐχεν είς τό σύνολον τών καταθέσεων 
διά διαρκώς αύξανομένων χρηματικών ποσών.

7. Χορηγηθέντα δάνεια ύπό τής Α.Τ.Ε. επί πλασματικψ, κοινφ καί γε- 
ωργικψ ένεχύρψ πρός συνεταιρισμένους καί μεμονωμένους παραγωγούς12.

!** ι—
| ^ τ η

----------- ---------- 1
Ι ,ρος  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς Πρός σ υ ν / σ μ έ ν ο υ ς I--

---
---

---
---

-1
1 Μ 

1 
1 

1 
1 C

n
 1 

1 
1 

1 < 
1 

1 
1 

1 ο 
1 

1 
1

λ  0 V
I

Λ α β ό ν τ ε ς ι
I

ποσόν  
ε ί ς  δρ χ . Λ α β ό ν τ ε ς ποσόν  

ε ί ς  χ ι λ . /to(3όvτεc ποσόν  
ε ι ς  χ ι λ .

11930 1 6 . 9 9 4  j 1 0 7 .0 8 6 41 .0 1 7 2 8 4 .5 2 1 5 8 .0 1 1 391 .6 0 7 '

j 1931 2 0 . 0 0 3  j 9 0 .9 7 4 7 0 . 1 5 7 ' 2 9 4 .6 2 4 9 0 .9 6 0 3 8 5 .5 9 3

! 1932 1 3 . 8 3 0  !1 6 1 .4 3 2 3 5 . 9 0 4 2 0 8 .1 9 7 4 9 .7 3 4 2 6 9 .6 2 9

! 1933 1 9 .5 8 2  ! 131 .6 1 9 3 8 . 9 9 0 3 2 2 .2 2 2 5 8 .5 7 2 4 5 3 .8 4 1

j 1934 1 9 .9 4 5  ! 1 2 5 .6 3 6 2 8 . 4 7 3 8 7 0 .4 4 4 4 8 .4 1 8 9 9 6 .1 3 0

J1935 3 1 . 8 9 4  j 2 5 5 .9 0 5 3 5 . 6 9 6 4 7 0 .1 5 8 6 7 .5 9 0 7 2 6 .0 6 3

j 1936 5 0 .9 0 1  | 5 2 7 .9 9 3 5 0 . 2 7 0 6 9 7 .5 9 7 1 0 7 .1 7 1 1 2 2 5 .5 9 0

Ϊ1937 5 7 . 3 6 7  ί 5 9 7 .4 1 4 4 8 . 1 2 0 1 1 8 8 .9 7 3 1 0 5 .9 8 7 1 7 8 6 .3 5 1
! 1933 5 2 . 3 3 0  ! 4 7 1 .6 5 3 4 2 . 0 6 4 1 0 6 4 .6 6 3 9 4 . 3 9 4 1 5 3 6 .3 2 1
j 1 939 5 2 . 9 0 3  ! 4 2 5 .7 9 5 4 2 . 9 8 7 1 2 4 8 .8 4 8 9 5 . 8 9 0 1 6 7 4 .6 4 3

j l 9 4 0 ^ 2 · L  _ _ i i . 4 1 7 . 5 0 0 ____ " _ _ 1 7 2 4 .6 0 0 ___ 3 1 4 2 .1 0 0

Έ κ τών στοιχείων τοΰ προηγουμένου πίνακος προκύπτει δτι, κατά τήν 
δεκαετίαν ταύτην: α) Οί μεμονωμένοι άγρόται, οί όποιοι δανειοδοτήθησαν ύπό 
τής Α.Τ.Ε., ύπερετριπλασιάσθησαν' β) Τό είς αυτούς χορηγηθέν ποσόν σχεδόν 
έδεκατετραπλασιάσθη' γ) Ένώ ό αριθμός τών συνεταιρισμένων άγροτών, οί 
όποιοι έδανειοδοτήθησαν ύπό της Α.Τ.Ε. είναι μικρότερος τοΰ άριθμοΰ τών 
μεμονωμένων, έν τούτοις αί πρός αύτούς χορηγήσεις είναι αίσθητώς ύψηλότε- 
ραι ύπερβαίνουσαι τό διπλάσιον κατά τήν τριετίαν 1937— 1939, γεγονός τό 
όποιον ύποδηλοΐ τήν μεγαλυτέραν σημασίαν, ήν άπέδιδεν ή Α.Τ.Ε. διά τήν 
ένίσχυσίν τοΰ συνεταιρικού έργου’ δ) Τό πρός τούς συνεταιρισμένους άγ,ρότας 
χορηγηθέν ποσόν, ύπό τής Α.Τ.Ε. ύπερεξαπλασιάσθη καί ε) Τό συνολικόν 
ποσόν τό ύπό της Τραπέζης διατεθέν είς τούς μεμονωμένους καί είς τούς συν
εταιρισμένους άγρότας όκταπλασιάσθη.

Έ  προσπάθεια τής Τραπέζης κατέτεινεν είς τήν διά μέσου τών συνεται

2. 5<Ιδε Α. Κλήμη, « ’Αγροτική Οικονομία», σελ. 70.
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ρισμών δανειοδότησήν τών άγροτών, διότι τό κόστος δανειοδοτήσεως τοΰ με
μονωμένου αγρότου, ήτο κατά μέσον δρον διπλάσιον τοΰ κόστους τών δανείων 
τα όποια έπραγματοποιοΰντο διά μέσου τών συνεταιρισμών13.

8. Τ ά π,ρός τούς συνεταιρισμούς καλλιεργητικά καί έπ’ ένεχύρψ δάνεια 
τής Α.Τ.Ε. παρουσιάζουν τήν εξής πορείαν μεταξύ τών έτών 1933— 1939 
(είς άριθμόν δανείων).

Κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ο ί  χ ο ρ η γ η θ ε ί ς
r "  , -------------------

Δ ά ν ε ι α  επ ε ν ε χ υ ρ ω

>r ρ.Ε το ς Σ υ ν ε τ ά ι ρ ι υ μ ο  ί ’ r i p ιθ μ ό ς  
σ υ ν ε τ ά  ίρων

Σ υ ν ε τ α ι μ ι σ μ ο  ί ’ Αρ ιθ μ ό ς  
σ υ ν ε τ ά  ίρων

1933 2 . 9 1 6 1 2 9 .1 3 9 784 3 8 .9 9 0

1934 2 .9 1 2 1 3 3 .1 4 7 607 3 8 .4 7 3

1935 3 .0 1 2 1 4 5 .9 0 3 958 3 5 .6 9 6

1936 3 .3 4 8 1 6 8 .7 9 3 1 .1 4 0 5 0 .2 7 0

1937 3 .7 0 2 1 9 3 .7 4 8 1 .3 3 7 4 8 .1 2 0

1938 3 .9 8 0 1 9 3 .5 7 9 1 .3 4 0 4 2 .0 6 4

1939 4 . 1 7 8 2 1 0 .9 4 4 1 .3 0 7 4 2 . 9 8 7

__ __

Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται δτι: α) τόσον ό αριθμός τών συν
εταιρισμών δσον καί ό αριθμός τών συνεταιρισμένων άγροτών, οί όποιοι ικα
νοποιούν τά είς καφάλαια άνάγκας των μέσψ τής Α.Τ.Ε., εβαινε διαρκώς αύ- 
ξανόμενος καί β) ηύξήθησαν αί πιστωτικαί έργασίαι τών συνεταιρισμών, γε
γονός τό όποιον δέν ώφέλησεν μόνον τον αγροτικόν πληθυσμόν, άλλά συνετέ- 
λεσε καί είς τήν αύξησιν τής παραγωγής διά τής χρησιμοποιήσεως τών χορη
γηθέντων κεφαλαίων πρός παραγωγικούς σκοπούς.

Λήγοντος τοΰ έτους 1939 αί είς δρχ. καλλιεργητικαί χορηγήσεις καί τά 
δάνεια έπ’ ένεχύρψ προς τούς συνεταιρισμούς άνήλθον είς 1.299.813.000 δρχ. 
καί 1.248.847.000 άντιστοίχως.

9. Συνολικόν ποσόν χορηγηθέντων δανείων μέσης καί μακράς διαρκείας 
ύπό τής Α.Τ.Ε. κατά τό δεκαετές διάστημα λειτουργίας της, 1930— 1939.
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” Ε τ  
____ Π

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

Σ ύ ν ο λ ο ν

Χ ο ρ η γ η θ έ ν  ποσόν ε ι ς  δ ρ χ .

1 7 . 1 7 6 . 0 0 0

3 5 . 8 3 7 . 0 0 0

2 0 . 3 5 0 . 0 0 0

2 6 . 6 5 6 . 000

4 7 . 6 8 4 . 0 0 0

8 0 . 1 2 6 . 0 0 0

1 4 7 .7 5 4 . 0 0 0

3 1 5 . 2 6 9 . 0 0 0

4 1 6 . 3 8 1 .0 0 0

4 1 7 .8 9 3 . 0 0 0

1 . 5 2 5 . 6 9 4 . 0 0 0

Έ κ τοΰ ώς άνω πίνακος συνάγεται δτι έντός τής ώς άνω δεκαετίας τό 
χορηγηθέν ύπό τής Α.Τ.Ε. ποσόν διά δάνεια μέσης καί μακράς διαρκείας πρός 
τήν γεωργίαν ηύξήθη κατά 24,5 φοράς.

Έ κ τοΰ ποσοΰ τούτου διετέθησαν: α) διά γεωργικάς μηχανάς και έργα- 
λεΐα δρχ. 118.365.000, β) διά εργα αρδεύσεων δραχμαί 134.885.000 καί 
γ) διά άποστραγγίσεις κα'ι διά άντιπλημμυρικά καί αποξηραντικά εργα δρχ.
140.035.000.

10. Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ α  δ ά ν ε ι α  χ ο ρ η γ η θ έ ν τ α  
ύ π ό  τ ή ς  A.  Τ.  Ε.  ε ι ς  σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς 14.

Κατά τό δεκαετές διάστημα 1930— 1939 έχορηγήθησαν τά κάτωθι μα
κροπρόθεσμα δάνεια είς τούς κατ’ εξοχήν παραγωγικούς συνεταιρισμούς, ήτοι 
είς τούς έλαιουργικούς, οίνοποιητικούς καί γαλακτοκομικούς.

-------------------1

" γ
’ Ελαιουργικοί 
ΣυνετάιρισμοΓ

0 ί νοποιητικοΓ 
ΣυνετάιρισμοΓ

Γαλακτοκομικο Γ 
Συνετάιρισμοί

l τ π
άρ ι0.{ ποσόν 

δα- ! ε ίς  
νεΓων· δρχ.

άρ ι Θ.
δα- 

νε Των

ποσόν
ε ίς
δρχ.

άρ 18 .
δα- 

νε Γων

ποσόν
ε ίς
δρχ.

1 9 3 0 -1 9 3 6
ι

68 ! 3 9 . 9 8 9 . 0 0 0 15 3 2 . 9 3 0 . 0 0 0 42 2 . 9 9 1 . 9 0 0

1937 35 j 2 6 . 8 8 0 . 0 0 0 5 1 5 . 8 6 0 . 0 0 0 1 1 8 0 .0 0 0

1938 26 J 1 6 . 3 6 7 . 0 0 0 3 7 . 2 0 0 . 0 0 0 1 1 0 0 .0 0 0

1 9 3 9 - 1 9 4 0 ‘29  1 1 7 .7 0 3 . 0 0 0 9 8 . 3 4 5 . 0 0 0 6 1 .5 0 0 . 0 C 0

Σύνολον 158 l 9 3 . 9 4 4 . 0 0 0 32 6 4 . 3 3 5 . 0 0 0 50 4 . 7 7 1 . 9 0 0 ·
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11. Κατά τήν αυτήν δεκαετίαν αί έγκριθεΐσαι αιτήσεις δανειοδοτήσεως 
τής Α.Τ.Ε. άνήλθον είς 896 μέ προέχουσαν θέσιν τών συνεταιρικών οργανώ
σεων πρώτου καί δευτέρου βαθμοΰ, ώς προκύπτει έκ τοΰ κατώτερο) πίνακος.

’ Ε γ · κ ρ ιθ ε ΐσ α ι  α ι τ ή σ ε ι ς

'Υ π έρ  σ υ ν ε τ α ι ρ ι κ ή ν  οργανώ σεων  

"  Δήμων

"  Σ υ ν δ έσ μ ω ν  κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν  

"  Κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν  

"  'Υ δ ρ α υ λ ικ ώ ν  ΤαμεΓω ν  

"  'Ε τ έ ρ ω ν  ν ο μ ι κ ώ ν  προσώπων

’ Α ρ ιθ μ ό ς

Σ ύ ν ο λ ο ν

737

2
4

120

6

27

896

’ Ε γ κ ρ ι θ έ ν  ποσόν  
ε ί ς  δ ρ χ .

κ -

2 7 1 .1 0 1 . 0 0 0

5 5 . 3 1 0 . 0 0 0

3 8 . 9 0 0 . 0 0 0

9 3 . 5 0 4 . 0 0 0

1 1 1 .4 0 0 . 0 0 0

7 6 . 0 9 2 . 0 0 0

6 4 6 . 3 0 7 . 0 0 0

12. Τό ποσόν τών ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγηθέντων δανείων τρεχούσης καλ
λιέργειας πρός τούς μεμονωμένους καί συνεταιρισμένους άγρότας κατά τήν 
δεκαετίαν 1930— 1939 έχει ώς κάτωθι:

>Γ f—C.T Π
Πρός μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς  | Πρός σ υ ν / σ μ έ ν ο υ ς Σ υ ν 0 λ 0 V

’ Αρ ι Ομός Ιπ ο σ ό ν  ε ί ς }  ’ Α ρ ιθ μ ό ς /  »ποσον ε ι ς ’ Α ρ ι3 μ ό ς * > "Ίπ οσον  ε ι ς
λ α β ό ν τ ω ν  [ χ ι λ . δ ρ χ . λ α β ό ν τ ω ν χ ι λ .  δ ρ χ . λ α β ό ν τ ω ν χ ι λ .  δ ρ χ .

--------

1930

--------------------------------------

8 5 . 9 5 5  | 2 5 9 .4 4 3 2 0 0 .5 3 8 6 3 3 .0 5 5 2 3 6 .4 9 3 3 9 7 ,4 9 8

1931 1 3 3 .0 8 9  ί 3 2 2 .4 3 1 2 0 7 .8 3 5 6 0 9 .8 9 6 3 4 5 .9 2 4 9 3 2 .3 2 7

1932 1 0 2 .6 7 1  J 3 1 6 .2 4 7 1 4 5 .4 5 2 5 1 9 .1 6 0 2 4 8 .1 2 3 8 3 5 .4 0 7

1933 1 0 3 .9 5 1  | 3 1 4 .2 0 2 1 2 9 .1 3 9 5 6 8 .9 0 8 2 3 8 .0 9 0 8 8 3 .1 1 0

1934 1 0 3 .8 1 4  ! 3 4 7 .9 3 9 1 3 3 .1 4 7 5 4 0 .1 3 3 241 .961 8 8 8 ,1 2 2

1935 1 3 9 .4 4 8  ! 4 6 4 ,9 0 5 1 3 5 .9 0 3 6 4 5 .2 9 2 2 7 5 .3 5 1 1 1 1 0 .8 3 4

1936 1 8 0 .7 7 2  | 6 2 3 .5 5 5 1 6 8 .8 9 3 8 8 2 .9 0 5 3 4 9 .6 6 5 1 5 1 1 .4 6 0

1937 1 9 7 .4 7 2  j 7 6 7 .3 7 1 1 9 3 .7 4 8 1 0 0 3 .9 2 2 3 9 1 .2 2 0 1 7 7 1 .2 9 3

1938 2 0 3 .9 3 0  : 8 8 9 .6 7 5 1 9 3 .5 7 9 1 1 6 6 .3 6 3 3 9 7 .5 0 9 2 0 5 6 .0 4 3

1939 2 1 3 .7 2 0  ! 9 2 4 .1 4 3 2 1 0 .9 4 4 1 2 9 9 .8 1 3 4 2 4 .6 6 4 2 2 2 3 .9 5 6

I ι

Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται ότι έντός τής ώς άνω δεκαετίας: 
α) Ό  αριθμός μέν τών άγροτών, ο ί  όποιοι έλαβον δάνεια τρεχούσης καλ

λιέργειας ηύξήθη κατά 2 1 /2  φοράς, κατά τό ώς άνω διάστημα, ένψ το είς 
τούτους χορηγηθέν ποσόν ύπό τής Τραπέζης ύπερετριπλασιάσθη, γεγονός τό
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όποιον συνετέλεσε είς τήν μείωσιν15 τών πιστωτικών συνεταιρισμών, δεδομέ
νου ότι οί άγρόται ήδύναντο απ’ ευθείας νά δανειοδοτηθούν ύπ’ αύτής.

β) Μολονότι ό άριθμός τών συνεταιρισμένων άγροτών, είς ους έχορη
γήθησαν δάνεια, ηύξήθη άπό τοΰ έτους 1930 κατά τό 1 /20 , κατά τό ετος 
1939, τό ύψος τοΰ είς τούτους χορηγηθέντος ποσοΰ ύπερεδιπλασιάσθη, γεγονός, 
τό όποιον ύποδηλοΐ τήν αύξησιν τοΰ ποσοΰ τοΰ χορηγηθέντος είς έκαστον συν
εταιρισμένο'/ αγρότην.

13. Κατά τήν δεκαετίαν 1930— 1940 αί πάσης ψύαεως χορηγήσεις τής. 
Α.Τ.Ε. πρός τούς άγρότας έχουν ούτως16 είς έκατομμύρια δρχ.:

" Ε τ ο ς

----- ----------------
*ΤΤΠΓΓΠ\/ j ' Ε κ α τ ο σ τ ι α ί α  α ν α λ ο γ Γ α ληψεως δ α ν ε  Γων) 1 UUUV

j 'Υπό  μ εμ ο ν ω μ έν ω ν ' Υπό σ υ ν ε τ ά ι ρ ι σ μ έ ν ω ν

1930 1 .3 0 6 2 3 , 4 0 7 0 ,9 0

1931 1 .3 5 4 3 2 ,0 5 6 7 ,0 4

1932 1 .1 2 6 i 3 4 ,2 5I ’ 6 4 ,7 3

1933 1 .3 6 4 3 3 , 7 0 65 ,61

1934 1 .932 2 5 , 3 0 7 3 ,4 9

1935 1 .9 1 7 40 ,3 6 5 8 , 6 0

1936 2 .8 3 5 4 2 ,5 7  | 7 4 9 ,5 5

1937 3 .0 7 3 3 7 , 6 6 4 0 ,5 3

1938 4 . 0 0 9 3 7 ,2 3 41 ,7 0

1939 4 . 3 1 6 3 4 ,5 3 4 2 ,0 2

1940 4 .1 9 7 3 3 ,7 7 41 ,0 9

Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύπτει ότι αί πάσης φύσεοις χορηγήσεις τής 
Α.Τ.Ε. πρός τούς άγρότας ηύξήθησαν έντός τής ώς άνω δεκαετίας κατά 
321 ο /ο , αί δέ χορηγήσεις πρός τούς μεμονωμένους έσημείωσαν αύξησιν κατά 
5ο/ο, ένψ αί πρός τούς συνεταιρισμένους χορηγήσεις έμειώθησαν κατά 29ο/ο. 
Παρά τήν φαινομενικήν, όμως, μείωσιν τών πρός τούς συνεταιρισμένους χορη
γήσεων τής Α.Τ.Ε. ούτοι ελαβον τό μεγαλύτερον ποσοστόν έξ αύτών. Τοΰτο 
προκύπτει καί έκ τής κατ’ έτος συγκρίσεως τής εκατοστιαίας άναλογίας λή- 
ψεως καί έκ τοΰ γενικοΰ μέσου όρου τών έτών, ό όποιος ένώ διά τούς μεμονω
μένους ανέρχεται είς ποσοστόν 34,5ο/ο τοΰ συνόλου, είς τούς συνεταιρισμένους, 
τοΰτο φθάνει τό 56,8ο/ο, ήτοι ύπερβαίνει κατά 22,3ο/ο  τό ποσοστόν λήψεως 
τών μεμονωμένων.



Π α ρά γρ α φ ο ς ένδεκά τη

Κ ρ ίσ ε ις  τ ιν έ ς  π ερ ι τη ς  Α . Τ . Ε .  κ α ι το ΰ  έρ γο υ  τη ς

1. Είναι γεγονός έκτος πάσης άμφισβητήσεως, δτι ή Α.Τ.Ε. έπλήρωσε
εν μέγα κενόν εις τόν χώρον τής Ιλληνικής γεωργίας. Δυνάμεθα νά διακινδυ-
νεύσωμεν τήν άποψιν δτι, μή ύπαρχούσης τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ή έλλη- 
νική γεωργική συνεταιρική κίνησις θά έστερεϊτο ένός πολυτίμου έπιτελικοΰ 
καθοδηγητικοΰ οργάνου, πέραν τής στερήσεως τών αναγκαιότατων κεφαλαίο)ν 
διά τήν πρός τά πρόσοί πορείαν ταύτης. Ή  διαρκής και άμεσος καί μετά στορ
γικού ενδιαφέροντος παρακολούθησις τών προβλημάτων τής ελληνικής γεωρ
γίας καί τών Γεωργικών Συνεταιρισμών είδικώτερον έκ μέρους τής Τ,ραπέ- 
ζης, ώς καί ή ύπ’ αύτής χορήγησις σημαντικωτάτων πιστώσεων, συνετέλεσεν 
είς τήν έδραίωσιν τής συνεταιρικής κινήσεως καί σύν τή παρόδφ τοΰ χρόνου,
είς τον όρθώτερον καί έπωφελέστερον προσανατολισμόν ταύτης.

2. Ό  ’Ελευθέριος Βενιζέλος άγορεύων17 είς τήν Βουλήν, ώς Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως, έπί τοΰ σχεδίου νόμου π,ρός ΐδρυσιν18 τής Α.Τ.Ε., κατέλη
γε: «Πιστεύω δτι ό Έλλην γεωργός δύναται νά χαιρετίση τήν Γδρυσιν τής 
’Αγροτικής Τραπέζης ώς ένα μεγάλον σταθμόν τής γεωργικής μας προόδου».

Ύπεραμυνόμενος δέ ό Ε. Βενιζέλος τής ψηφίσεως τοΰ σχεδίου νόμου έτό- 
νιζεν: «... δλοι γνωρίζομεν δτι, ένφ διά τάς άλλας παραγωγικάς πηγάς έδη- 
μιουργήθησαν άπό εκατονταετίας πολλαί Τράπεζαι... μόνον διά τήν γεωρ
γίαν... δέν έλήφθη καμμία ριζική πρόνοια εως τώρα...».

3. Δύο έτη ένωρίτε,ρον, ο πρωτοπόρος τής γεωργικής συνεταιρικής κινή- 
σεως Σ. Ίασεμίδης τασσόμενος ύπέρ τής συστάσεως ’Αγροτικής Τραπέζης έγρα
φε19: «Ή  σύστασις τής Γεωργικής Τραπέζης τής Ελλάδος είναι άναμφισβη- 
τήτως τό σημαντικώτερον γεγονός έν τή έξελίξει τής γεωργίας καί τής οικο
νομίας τής Χώρας...».

4. Ό  Λ. Κλήμης, άναφερόμενος είς τό έργον τής Α.Τ.Ε. γράφει20: «Ή  
Α.Τ.Ε. προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τήν προσπάθειαν διά τήν πρό
οδον τής αγροτικής οικονομίας καί ή διαρκής καί στενή συνεργασία της μετά 
τοΰ Κράτους καί τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων ηύξησεν ακόμη περισσότε
ρον τό αποτέλεσμα τών προσπαθειών της...»21.

5. Ό  Δ. Στεφανίδης, άναφερόμενος είς τάς ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγηθεί- 
σας καλλιεργητικάς πιστώσεις, γράφει: «... έκ παραλλήλου δμως δέν πρέπει 
νά λησμονήται καί τοΰτο, δτι ή συσάχθεια τοΰ 1937, ή έντεΰθεν βελτίωσις τής 
οικονομικής θέσειος τών αγροτών καί ή αναμφισβήτητος έκτοτε αυξησις τοΰ 
μέσου γεωργικού εισοδήματος παρεΐχον είς τήν τράπεζαν τήν ευκαιρίαν όπως 
επιδίωξη καί έπιτύχη ποιάν τινα οικονομικήν χειραφέτησίν τών κατ’ ιδίαν
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αγροτικών οικονομιών καί ίδιους τήν χειραφέτησήν των άπό τάς περιφήμους 
καλλιεργητικάς χορηγήσεις, πού κατήντησαν τακτικόν πλέον συμπλήρωμα τοΰ 
άτομικοΰ γεωργικοΰ εισοδήματος»22.

Ένταΰθα δμως λεκτέα τά έξής: Ειδομεν άνωτέρω τήν μεγίστην ελλειψιν 
χρήματος παρά τφ άγροτικώ πληθυσμψ, οστις πολλάκις δέν ήδύνατο νά κάλυ
ψη διά τών έκ τής παραγο^γής εισοδημάτων του, ούδ’ αύτάς τάς στοιχειώ
δεις23, 24, 25 δαπάνας συντηρήσεώς του. Συνεπώς, ή παραγνώρισις τής τοιαύ- 
της καταστάσεως δέν ήτο δυνατόν νά άγνοηθή έκ μέρους τής Α.Τ.Ε., ήτις έν 
συνειδήσει τοΰ γεγονότος προέβαινε είς τήν χορήγησιν τοιούτων πιστώσεων. 
’Άλλωστε, ή έν λόγψ κρίσις έγράφη έν ετει 1947, δηλαδή είς μίαν περίοδον 
κατά τήν οποίαν ήρχετο παρ’1 ήμΐν ή έθνική άνασυγκρότησις καί ή ελληνική 
γεωργία έτέλει ύπό τό κράτος τών προσφάτων, έκ τοΰ πολέμου καί τής εχθρι
κής κατοχής, μεγίστων ζημιών.

Ε π ’ ευκαιρία τοΰ γενομένου λόγου περί τής διαγραφής τών άγροτικών 
χρεών δέον νά είπωμεν εν παροδψ ένταΰθα τά έξής: Διά τοΰ Α.Ν. 637/1937 
«περί ρυθμίσεως χρεών», άπεσβέσθησαν26 αγροτικά χρέη συνολικού ποσού, 7,2 
δίς, άφορώντα 650.000 άγρότας, ήτοι τά 68,4ο/'ο τού συνολικού αριθμού τών 
γεω,ργικών έκμεταλλεύσεων. Σημειωτέον έπίσης ένταΰθα δτι κατά τό ετος 
λήψεως τοΰ ώς άνω μέτρου (1937) , έπί συνόλου 953.637 γεωργικών έκμε
ταλλεύσεων, Ιβαρύνοντο δι" άγροτικών χρεών, αί 643.616, διά ποσού 9 δισεκα
τομμυρίων. Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων είς τόν χώρον τής έλλη
νικής γεωργίας, ή Α.Τ.Ε. δέν ήδύνατο νά μήν χορηγή σημαντικώτατα ποσά 
προς τούς "Ελληνας γεωργούς, ύπό τήν μορφήν τών καλλεργητικών δανείων..

Π α ρ ά γρ α φ ο ς δω δεκάτη

Νομοθετικά τινα μέτρα ληφΟεντα υπέρ τών Γεωργικών Συνεταιρι
σμών, άπο τής συστάσεοος τής Α.Τ.Ε. μέχρι τοΰ έτους 1940

Μεταξύ τών μέτρων τής ειδικής συνεταιριστικής νομοθεσίας, κατά τήν ώς 
άνω περίοδον σημειοΰμεν:

α) Τήν διά τοΰ νόμου 4639/1930 «περί άναγκαστικών συνεταιρισμών 
έγγειων βελτιώσεων» σύστασιν27 τούτων ύπό τήν μορφήν τών νομικών προσώ
πων δημοσίου δικαίου. Οί διά τοΰ νόμου τούτου ταχθέντες σκοποί ήσαν: ή άπο- 
ξήρανσις, άποστράγγισις υγρών έδαφών ή ελο)δών έκτάσεων" ή διευθέτησις 
τών χειμάρρων ή διοχέτευσις καί έκμετάλλευσις ρεόντων ή υπογείων ύδά- 
τ<ον κλπ.28, 29.

Τό Κράτος ήχθη είς τήν θέσπισιν τού αναγκαστικού τούτου μέτρου, διό
τι ώς έν τή αίτιολογική έκθέσει τού νόμου άνεφέρετο: «Έπανειλημμέναι άπό-
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πειραι πρός ΐδρυσιν συνεταιρισμών εγγείων βελτιώσεων έπί τή βάσει τής ίσχυ- 
ούσης νομοθεσίας «περί συνεταιρισμών» άπέτυχον λόγψ τής φύσειος τών συν- 
εταρισμών τούτων».

Ά π ό τής ισχύος του ώς άνω νόμου μέχρι τοΰ έτους 1934 οι συσταθέντες 
συνεταιρισμοί εγγείων βελτιώσεων άνήλθον είς 34.

β) Τόν νόμον 4878/1931 «περί Ένώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης», 
διά τοΰ οποίου κατέστη υποχρεωτική ή συμμετοχή τών κιτροπαραγωγών ή 
καλλιεργητών είς τούς «Συνδέσμους κιτροπαραγωγών»30.

Ή  σύστασις τών Ενώσεων τούτων είχεν ώς συνέπειαν τήν αυξησιν τών 
εξαγωγών τοΰ προϊόντος καί τήν έπίτευξιν ύψηλοτέρων εισοδημάτων υπέρ τών 
παραγωγών εκ τής πραγματοποιηθείσης ύψηλοτέοας μέσης τιμής. Ούτω κατά 
τό χρονικόν διάστημα 1931— 1935 ή προκύψασα έπί πλέον διαφορά υπέρ τών 
κιτροπαραγωγών άνήλθε είς 30 εκατομμύρια δραχμάς. Τοΰτο ώφείλετο είς 
τήν εκ μέρους τής Ένώσεως πραγματοποιηθεΐσαν βελτίωσιν τοΰ π,ροϊόντος είς 
άπαντα τά στάδια, γεγονός τό όποιον έδραίωσεν31 τήν εμπιστοσύνην τών κατα
ναλωτών πρός τήν 'Ένωσιν.

Τοιαύτη δέ ήτο ή βελτίωσις τών εισοδημάτων32 τών κιτροπαραγωγών ώστε 
ούτοι νά χαρακτηρίζουν τόν ιδρυτικόν νόμον τής Ένώσεως ώς «Σωτήριον»33, 
ένφ έκ παραλλήλου οί θίγόμενοι έξο)συνεταιρικοί παράγοντες έπολέμουν34 παν- 
τοιοτρόπως τήν "Ενωσιν.

γ) Τόν νόμον 5220/1931 «περί άναγκαστικών συνεταιρισμών Χαλκί- 
δος»3δ. Κύριος σκοπός τών άμπελουργικών τούτων συνεταιρισμών ήτο ή ύπο- 
στήριξις τών τιμών τοΰ γλεύκους καί τοΰ οίνου, διά τής ίδρύσειος συνεταιρι
κών οινοποιείων καί δεξαμενών, πρός συγκέντρωσιν τοΰ γλεύκους τών συν
εταίρων.

δ) Τόν νόμον 5845/1933 «περί ό,ργανώσεως άναγκαστικών συνεταιρι
σμών ’Λττικοβοιωτίας καί όργανισμοΰ36 προστασίας Άττικοβοιωτίας». Σκοπός 
τών συνεταιρισμών τούτων ήτο ή προστασία τοΰ γλεύκους καί ή προαγωγή τής 
έμπορίας καί καταναλώσεως τοΰ οίνου καί έν γένει ή λήψις παντός μέτρου 
πρός προστασίαν τών άμπελουργών37, 38, 39, 40.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

Τ Ο Τ  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

1. ’Ί δ ε  Π ρώτη ν ’ Εγκύκλιον ’ Αγροτικής Τραπέζης πρός τούς άγρότας τής χώρας 
είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1929, τεΰχ, 9— 10, σελ. 183.

2. 'Ο  Γ . Κυριάκός είς τήν πρός τήν ’Ακαδημίαν ’ Αθηνών ύποβληθεϊσαν εκΟεσιν 
κατά τό ετος 1933 εγραφ εν : «Τ ά  κεφάλαια έκμεταλλεύσεως τών άγροτών είναι, 
ελάχιστα ή δλως μηδαμινά, ή μεγάλη δέ πλειονότης αύτών στένει ύπό τό βά
ρος, καταθλιπτικών χρεών. Διά τοΰτο, ού μόνον πάσα εγγειος βελτίωσις απο
βαίνει άδύνατος, άλλά καί αύτή ή έν δεικνυόμενη εντατικότερα τής γής εκμε
τάλλευσής καταδείκνυται. είς τό μέγα  πλεΐστον τών άγροικιών τών βορείων ιδίως 
επαρχιών άνεπίτευκτος άνευ άνακουφίσεοος καί σοβαράς καί μεθοδικής ένισχύ
σεω ς αύτών». ’Ί δ ε  ενθ-’ άν., σελ. 12.

3. Ή  έκ μέρους τής ’ Αγροτικής Τραπέζης εισαγωγή καί προμήθεια γεωργικών ει
δών είς τούς άγρότας, προεκάλεσεν τάς διαμαρτυρίας τοΰ εμπορικού κόσμου τής 
χώρας, ό όποιος έζήτει είς τά Συνέδριά του, καί ίδί'ςι είς τό έν Πειραιεϊ, κατά 
μήνα Μάρτιον τοΰ έ'τους 1936 συνελθόν Συνέδριον, τήν άρσιν τών ύπέρ τής Α. 
Τ.Ε. ύφισταμένων άτελειών έπί τών είσαγωμένων παρ’ αύτής γεωργικών ειδών 
καί προϊόντων. Κατά τής θέσεως ταύτης τών εμπόρων έτάχΟησαν καί ή Α.Τ.Ε. 
καί ή Πανελ?ιήνιος Συνομοσπονδία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή οποία είς 
σχετικόν τηλεγράφημά της έδήλου μεταξύ άλλων, δτι oi άγρόται « . .  .είναι ά- 
κλονήτως διατεθειμένοι έφαρμόζοντες άναγνωρισμένας άπανταχοΰ άρχάς συνερ
γατισμού έπι,διώξουν δι’ άμέσου καί στενής συνεργασίας μετά Τραπέζης νά εύ- 
ρύνουν κύκλον συνεταιριστικών προμηθειών καί τωλήσεων, ,'ινα εργον των άποβή 
έπωφελέστερον είς πτωχούς γεωργούς...». ’Ίδε σχετικώς περιοδ. <(6 Συνεταιρι
στής», έτους 1936, τεΰχ. 3, σελ. 58.

4. Ό  σκοπός ούτος τής Τραπέζης είχεν τεθή διότι εκτοτε είχεν άναγνωρισθή ότι ή 
τοιαύτη δυνατότης τών γεωργών διηυκολύνετο διά τών συνεταιρισμών οί όποιοι 
« ...έδω σαν  τήν δυνατότητα είς τούς γεωργούς νά διαπραγματεύονται ύπό καλυ
τέρους όρους μέ τούς άγοραστάς τών προϊόντων τω ν .. .  καί ή παρουσία των είς 
τήν άγοράν ήρκει διά τήν προστασίαν τών γεωργών έκ τών έκμεταλλεύσεων 
παντός είδους...». ’Ίδε ’Έκδοσιν Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, ενθ’ 
άν., σελ. 339.

5. Ή  έπιτροπή έμπειρογνωμόνων τής Ε.Ο.Κ. ενθ’ άν., σελ. 370, καταλήγουσα γρά
φει είς τά συμπεράσματά της ό'τι « . . . ό  θεσμός τών γεωργικών συνεταιρισμών 
άσκεΐ ώς παράγων τάξεως θετικήν έπίδρασιν έπί τών διαφόρων αγορών.. .» .

6. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, Γεωργική Οίκονομική, σελ. 128.
7. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, Γεωργική Οίκονομική, σελ. 128— 129.
8. Άναφερόμενος είς τήν δράσιν τής Τραπέζης έπί τοΰ ζητήματος τούτου ό Θ. 

Τζωρτζάκης εγραφεν: « Ή  ’Αγροτική Τράπεζα άπέβη άπό τής ίδρύσεώς της ό 
ισχυρότερος καί σταθερότερος συντελεστής πρός άνάπτυξίν καί διαμόρφωσιν τής 
συνεταιρικής κινήσεως...». ’Ί δ ε  Θ. Τζωρτζάκη, «Οί Συνεταιρισμοί είς τήν Ε λ 
λάδα», σελ. 321.
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ί). Νομοθετική άναδιάρθρωσις της λειτουργίας τών Τραπεζών τούτων, έγένετο διά 
τοΰ άπό 28.9.1925 Ν.Δ.

10. Ό  Ξ. Ζολώ τας έ'νθ’ άν., σελ. 176, αναβιβάζει τό αρχικόν κεφάλαιον είς 1.950. 
000.000. Ό  Μ. Ά λιβ ιξατος είς 811 έκ. ’Ί δ ε  Ή  Γεωργική Ε λ λ ά ς  κλπ., σελ. 78. 
Ό  Θ. Τζωρτζάκης είς 1 δίς 413 έκ. Ί δ ε  οί Συνεταιρισμοί στήν Ε λ λ ά δ α  σελ. 
239 καί ό Ε. Π απαγεωργίου είς 1 1/2 δίς. ’Ί δ ε  ’Αγροτική Οικονομία, σελ. 203.

11. ’Ί δ ε  ό «Συνεταιρ:στής», έ'τους 1934, τεΰχ. 3, σελ. 41.

12. ’Ίδε τό εργον ίμιας δεκαετίας 1930— 1939 σελ. 109, έ'κδ. Α .Τ .Ε .
13. ’Ίδε είσήγησιν Μ. Γερακάρη είς Γ ' ΙΊανελλήνιον Συνέδριον της Συνομοσπον

δίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (17.4.1937), είς «Συνεταιριστήν», έ
τους 1937, τεΰχ. 6— 7, σελ. 93.

14. ’Ί δ ε  τό έ'ργον μιάς δεκαετίας, (1930— 1939), σελ. 86.
15. ’Ί δ ε  σχετικήν Μελέτην Τ. Φαρμάκη είς «Συνεταιριστήν», έ'τους 1935, τεΰχ. 1,.

σελ. 32.
16 ’Ίδε Α. Κλήμη, «Άγροτ>κή Οικονομία», σελ. 78.
17. ’Ίδε τήν άγόρευσιν τοΰ Ε. Βενιζέλου, κατά τήν 3ην ’Ιουνίου 1929, είς Α. Κλήμη,

’Αγροτική Πίστις, σελ. 104 έπ. καί ίδίρ. σελ. 122.
18. Πλείονα περί τών προηγηθέντων προσπαθειών καί τών γενομένων συζητήσεων 

μεταξύ τών επιστημόνων καί τοΰ τύπου τής χώρας πρός ΐδρυσιν ’Αγροτικής Τρα
πέζης, Ϊδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Πίστις, σελ. 55— 98.

19. 'Ίδε άρθρογραφία Σ . Ίασεμίδου, είς εφημερίδα «’Ελεύθερον Βήμα» τής 8-9/12. 
1927.

20. ’Ί δ ε  Α. Κλήμη, ’ Αγροτική Οικονομία, σελ. 86.
21. ’Αναλυτικήν παράθεσιν κατ’ είδος καί κατ’ έ'τος τών ύπό τής Α .Τ .Ε . χορηγηθεί- 

σών πιστώσεων, ΐδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οικονομία, σελ. 70— 71.
22. ’Ί δ ε  Δ. Στεφανίδου, Ή  αγροτική πίστις κλπ., σελ. 33.
23. ’Ί δ ε  ύπολογισμούς έθνικοΰ εισοδήματος παρ’ ήμΐν διά τό έ'τος 1940, ύπό Κ. Β αρ- 

βαρέσου είς Α . Σμπαρούνη, σελ. 129.
24. ’Ίδε τό μέσον αγροτικόν εισόδημα έν Έλλάδι, διά τό έ'τος 1936, είς X . Εύελπί

δη, Ή  Γεωργία τής Ελλάδος, σελ. 27.
25. ’Ί δ ε  Α. ’ Αγγελοπούλου, Τό οικονομικό Π ρόβλημα τής Ε λλάδος , σελ. 8 έπ.
26. ’Ί δ ε  Μ. ’ Αλιβιζάτου, Ή  Γεωργική Ε λ λ ά ς  καί ή έξέλιξίς της, σελ. 61.
27. Κατά τό άρθρον 3 τοΰ νόμου έπετρέπετο ή σύστασις τοιούτων άναγκαστικών συ

νεταιρισμών, διά τής συγκαταθέσεως τών δύο πέμπτων τών ενδιαφερομένων 
ίδιοκητών.

28. ’Ίδε αρθρον 1 τοΰ νόμου.

29. Διά τών άρθρων 63— 65 τοΰ νόμου τούτου προεβλέφΟη εισφορά τοΰ Δημοσίου είς 
τούτους ανευ επιστροφής ή ύπό τύπον δανείων, έπί ελάχιστο) τόκφ, ώς καί φο
ρολογικοί καί δασμολογικοί απαλλαγαί έπί τών είσαγωμένων παρ’ αύτών εργα
λείων διά τήν έκτέλεσιν τών έργων.

30. Οί Σύνδεσμοι ούτοι άπελάμβανον πάντων τών προνομίων τών δυνάμει τοΰ νόμου 
602 συσταθέντων συνεταιρισμών (αρθρον 1), τά μέλη τούτων είχον τήν ύποχρέ- 
ωσιν (άρθρ. 7) νά παραδίδουν ολόκληρον τήν έτησίαν παραγωγήν αύτών είς 
τούς Συνδέσμους είς τους όπο'ους ίπήγοντο.

31. ’Ίδε ’Έκθεσιν Έμπορικοΰ ακολούθου τής έν Αονδίνφ Ελληνικής Πρεσβείας άπο-
7.10.1935 είς περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έ'τους 1937, τεΰχ. 1-2, σελ. 23.
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32. Τό γεγονός δτι oi Γεωργικοί Συνεταιρισμοί συμβάλλουν είς τήν βελτίωσιν τών 
συνθηκών διαβιώσεως τών αγροτών διά τής πραγματοποιούμενης αύξήσεως τών 
εισοδημάτων των άνεγνωρίσθη καί ύπό τής ’Επιτροπής ’Εμπειρογνωμόνων τής 
Ε.Ο.Κ. Ί δ ε  ενθ’ άν., σελ. 371.

33. Ούτω ή Δ ' Γενική Συνέλευσις τής Ένώσεως Κιτροπαραγωγών συνελθοϋσα κατά 
μήνα Φεβρουάριον τοΰ έτους 1933, είς τό ύπ’ αύτής έγκριθέν "ψήφισμα έτόνιζεν: 
«Τετάρτη γενική συνέλευσις κιτροπαραγωγών Κρήτης άντιπροσωεπεύουσα έπτα- 
κισχιλίους παραγωγούς... θεωρεί ύποχρέωσίν της νά ευχαρίστηση Σεβαστήν Κυ- 
βέρνησιν διά ψηφισθέντα σωτήριον νόμον 4878 καί νά γνωρίση ύμΐν δτι πα- 
ρουσιαζομένη άντίδρασις κατά Ένώσεως δέν προέρχεται άπό τάς τάξεις της, 
αλλά άπό άτομα ών τά συμφέροντα έθίγησαν.. .» .  ’Ίδε Ψήφισμα είς «Συνεται
ριστήν», έτους 1933, τεΰχ. 4ον, σελ. 58.

34. 'Ο πόλεμος ουτος κατά τής Ένιόσεως προήρχετο έκ τών θίγόμενων έμπορων τοΰ 
προϊόντος, ώς τοΰτο προκύπτει έκ τών έργασιών τοΰ έν Ρεθύμνω συνελθόντος 
Β ' Παγκρητίου Γεωργοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, κατά μήνα ’Ιούλιον 1934, τό 
όποιον μεταξύ τών διαπιστώσεών του άνέφερεν δτι « . . . β )  ήτο κακόβουλος καί 
συκοφαντική ή γινόμενη κατά τής Ένώσεως Κιτροπαραγωγών Κρήτης έκστρα- 
τεία ύπό όμάδος, εύτυχώς, έλαχίστων έμπορων...». ’Ίδε Πρακτικά Συνεδρίου 
είς «Συνεταιριστήν», έ'τους 1934, τεΰχ. 7— 8, σελ. 119.

35. Προ τής συστάσεως τούτων έλειτούργει έν Χαλκίδι ό οίνοποιητικός συνεταιρι
σμός άμπελοκτημόνων περιλαμβάνων 320 μέλη.

36. Μέλη τοΰ «Ό ργανισμοΰ Π ροστασίας ’ Αμπελουργών ’ Αττικοβοιωτίας» ήσαν οί 
ιδρυόμενοι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί (αρθρον 11).

37. ’Ίδε αρθρον 3 τοΰ νόμου.
38. Οί παραγωγοί ύπεχρεοΰντο νά παραδίδουν είς τόν Συνεταιρισμόν ποσοστόν 5—  

20ο/ο τής παραγομένης ύπ’ αύτών ποσότητος γλεύκους.
39. Ο! συνεταιρισμοί ούτοι ώς καί ό « ’Οργανισμός Προστασίας» έτύγχανον δασμολο

γικών απαλλαγών έπί τών ύπ’ αύτών είσαγομένων έργαλείων καί μηχανημάτων 
(αρθρον 17).

40. Διά τοΰ τροποποιητικοΰ νόμου 6084/1933, έκαστος συνεταίρος ύπεχρεοΰτο νά πα- 
ραδώση είς τόν συνεταιρισμόν μέχρι 400 οκάδας γλεύκους έκ τής έτησίας πα
ραγωγής.
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Κ Ε Φ Α Λ Α I Ο Ν  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1939

Π α ρ ά γρ α φ ο ς δεκά τη  τρ ίτη

Ό  κ α τ ’ ετο ς  υ φ ισ τά μ εν ο ς  α ρ ιθ μ ό ς  Γ ε ω ρ γ ικ ώ ν  Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν

1. Έ κ τοΰ κάτωθι πίνακος προκύπτει ό μεταξύ τών έτών 1930— 1939 
ύφιστάμενος αριθμός Συνεταιρισμών.

ΤΤ -----Γ
"Ετος ! 1929 

ι
1930 1931 1932 1 9 3 3 !1 9 3 4 j19 35ί 1936 |1937|1938!1939  

ι ___ ι______ ι _____ ι ____1_______ 1 ____
> ι Θμ* ;  1 51861 ιορυομενωΜ 5754 5800

—  -

5805 6026» 6278 ί 6482 ί 6270! -  ! -  167041 1 1 1 1 I

Αυξησις 568 46 5 2211 2521 2041-212 1 -  1 -  1 434

’Ήτοι, κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, ηύξή- 
θησαν κατά 1.518 ή άλλως, κατά 28,5ο/ο. Ή  παρατηρούμενη μικρά αριθμη
τική αυξησις, ιδία κατά τά πρώτα ετη λειτουργίας τής Α.Τ.Ε. (1931, 1932) , 
ώφείλετο είς τάς ύπ’ αύτής καταβληθείσας προσπαθείας, διά τήν σύστασιν βιο)- 
σίμων συνεταιρισμών, τών όποιων ή Ι'δρυσις θά ύπηγορεύετο έκ τής συνδρο
μής τών απαραιτήτων προϋποθέσεων καί δέν θά έστηρίζετο άποκλειστικώς 
καί μόνον είς τάς προθέσεις τών συνεταιριζομένων άγροτών.

ΙΙαρατηρητέον ένταΰθα, ότι ή Α.Τ.Ε. τούς κατά τήν περίοδον ταύτην 
ίδρυθέντας συνεταιρισμούς, άναβιβάζει1 είς 3.360.

2. Πρός παρακολούθησιν τής παρ’ ήμΐν γεο>ργικής συνεταιρικής κινή- 
σεως, κατά τήν δεκαετίαν 1930— 1939, προβαίνομεν είς τήν παράθεσιν τών 
κάτωθι πινάκων, έξ ών προκύπτει ή κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα συνεται
ρική κίνησις.

Α) Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά Γεωγραφικά Διαμερί
σματα λήγοντος τοΰ έτους 1933. (Βλ. Πίνακα σελ. 468) .

Ένταΰθα όμως δέον νά σημειώσοψεν δτι, τόσον οί κατά τό ετος τοΰτο 
υφιστάμενοι συνεταιρισμοί, δσον καί οί κατά τά προηγηθέντα έτη τοιοΰτοι, δέν
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Γεωγροφ ι κά 
Διαμερ Γσματα

ί Ε Τ δ ο ς Σ υ ν ε τ α ι ρ σ (J ω ν Σύνολον

π ισ τω τ.
Q

προμηθ. πωλησ.
Γ"” "* *" 
παραγ« [διάφοροι

κατά 
περιφέρειαν

Πελοπόννησος 882 90 234 38 74 1 .3 18
Στερεά'Ελλάς 545 33 55 54 293 985
Εΰβοια 4Q 3 8 20 45 116
Βεσσαλ Γα 425 2 21 24 39 511

'Επτάνησα 114
5

32 34 1 186

} Κυκλάδες 55
I

- 4 11 « 70

"Ηπειρος 239 3 ' °  ι 2 10 20 274

Κεντ. -  Δυτ. 
ΙΪΙακεδονΓα

1 .0 6 0 5 ί 25 10 31 1 .131

’ Ανατολικη 
ΙΪΙακεδονΓα 428

I1
2 | 

1
8 2 15 455

Δυτική Θράκη 294 1 I
2 1 14 312

Κρήτη 288 21 ! 54 142 | 1 506

Νήσοι ΑίγαΓου 
|_________________ Γ1

96 | 3 J 
ι ι __________ι _________ ι

3 I 42 
________ 1

18
_________ _j

162

! Σύνολον 
ΓΕλλάδος

1
4 .4 6 6  168 ί

I i

_______----- --— |

448 j
ι

1
388 | 

ι
556 ! 

ι
6 .0 2 6  j

/  έλειτούργησαν άπαντες, άλλα σημαντικόν ποσοστόν τούτων κυμαινόμενον άπό 
1 3 ο /ο -5 1 ο /ο  ήδράνουν παντελώς.

Ούτω, κατά τό ετος 1933 τό ποσοστόν άδρανείας τών Γεωργικών Συν
εταιρισμών, καθ’ άπασαν τήν χώραν, ήτο τό έξής2. (Παραλείπονται οί δεκα
δικοί αριθμοί).

;
Γ εω γ ρ α φ ικά  Δ ια μ ερ Γ σ μ α τ α Ποσοστόν άδρανούντω ν  έπΓ το Τ ς  %

ι
Πελοπόννησος 36 %

Σ τ ε ρ ε ά  ‘ Ελλάς 51 %

Βεσσαλ Γα 28 %

Κ υ κλά δ ες 46 %

"Η π ε ιρ ο ς ΐ ,  30 %

Κ ε ν τ ρ ι κ ή  & Δ υ τ ι κ ή  ΙΪ ΙακεδονΓα 24 %

'Α ν α τ ο λ ι κ ή  (ΪΙακεδονΓα 22 %

Κρητη 2 9  %

Δ υ τ ι κ ή  Βράκη 13 %

Nrfoot Α ίγ α Γ ο υ 16 %

Νήσοι ’ Ιο ν Γ ο υ 15 %
................................................. ..............
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Έ κ τούτων συνάγεται δτι τό ποσοστόν άδρανείας τών Συνεταιρισμών καί 
ιδία είς τήν Στερεάν, τήν Πελοπόννησον, τάς Κυκλάδας, τήν ’Ήπειρον, τήν 
Θεσσαλίαν καί τήν Κρήτην ήτο ύψηλότατον, κυμαινόμενον μεταξύ τοΰ 28ο/ο  - 
51ο/ο ή άλλως κατά μέσον δρον τοΰτο άνήρχετο είς 29ο/ο περίπου καθ’ άπα- 
σαν τήν χώραν. Πέραν τής λειτουργικής ταύτης αδυναμίας τής συνεταιρικής 
κινήσεως παρ’ ήμΐν, έτέρα άδυναμία ταύτης ήτο ή μικρά αριθμητική δύναμις 
τών συνεταιρισμών, έκ τών οποίων ποσοστόν 41ο/ο  είχεν άπό 21 - 50 μέλη, 
7,5ο/ο είχεν δύναμιν μέχρι 20 μελών,, ποσοστόν 21,90ο /ο  είχε δύναμιν 51- 
100 μελών, 10,82ο /ο  ήρίθμει 101 - 300 μέλη καί τέλος 0,55ο /ο  τών συνεται
ρισμών είχον ίσχυράν αριθμητικήν δύναμιν άνω τών 300 μελών.

Τήν μικοάν ταύτην άριθμητικήν δύναμιν τών Γεωργικών Συνεταιρισμών 
έπεδίωξεν τό Κράτος νά ένδυναμώση, διότι, έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν μας τά ύπό 
τοΰ Β. Σιμωνίδου παρασχεθέντα στοιχεία3, έπί υφισταμένων 6.000 περίπου 
συνεταιρισμών κατά τό ετος 1933 ήσαν εγγεγραμμένα 300.000 μέλη, ήτοι 
άνελόγουν 60 μέλη είς έκαστον συνεταιρισμόν.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι οί άγρόται 
σπασμωδικώς πως ένεργοΰντες προέβαινον είς τήν άθρόαν σύστασιν συνεται
ρισμών, πρός ίκανοποίησιν τών ίδίων αναγκών άπό τής άπόψεως τοΰ περιε
χομένου, κατακερματίζοντες τάς έλαχίστας δυνάμεις τάς οποίας διέθετον, τό
σον άπό τής άπόψεως τών διατιθεμένων μέσων, δσον καί έκ τής τοιαύτης τοΰ 
άνθ,ρωπίνου δυναμικού, τοΰ δυναμένου νά άναλάβη τήν διοίκησιν καί διεκπε- 
οαίωσιν τών συνεταιρικών έργασιών. Ή  διαπίστωσις αύτη δέν άλλοιοΰται αίσθη- 
τώς, έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν μας τά παρεχόμενα στοιχεία4, βάσει τών δποίων 
ή μέση άναλογία έκάστου συνεταιρισμού καί μελών, άνήρχετο διά τό ετος 1934 
είς 65,4 καί διά τά ετη 1935 καί 1936 είς 64,7.

Ενταύθα δέον νά σημειωθή δτι τά άνωτέρω στοιχεία δέν συμφωνούν άπο- 
λύτως με τούς αριθμούς τούς παρεχομένους ύπό ετέρων πηγών5 κατά τάς οποίας 
οί καθ’ άπασαν τήν χώραν λειτουργοΰντες συνεταιρισμοί άνήρχοντο ώς κάτωθι 
κατά κατηγορίας, τό ετος 1933.

----------------------------------------

ΚατηγορΓαΐ συνεταιρισμών 1ι ’ Αριθμός συν/μων ’ Αριθμός μελών j

11 ■

ΠιστωτίκοΓ 1 3 .1 5 0 208 .516
ι

Προμηθευτικοί 1j
19 1.621

Πωλησεως
1 272 16 .517 |

ΙΊαραγωγ ι κο ( 1
1

169 13.251

Διάφοροι 11
ί

128 20 .730

Σύνολον 'Ελλάδος
1
11 3 .7 38 260 .635

„ ____ι
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’Ήτοι, έκ τών στοιχείων τούτων προκύπτει δτι οι λειτουργοϋντες συνεται
ρισμοί κατά τό ετος 1933 ήσαν ισχυρότεροι άπό τής άπόψεως τών άναλογούν- 
των μελών δι’ έκαστον συνεταιρισμόν, τής μέσης άναλογίας άνερχομένης είς 
69,73 μέλη. Συνεπώς καί τά στοιχεία ταΰτα βελτιώνουν ελαφρώς τήν κατά- 
στασιν τής άριθμητικής δυνάμεως τών Συνεταιρισμών πλήν δμως δέν άλλοιώ- 
νουν τό άνωτέρω συμπέρασμα.

Τών πραγμάτων ούτως εχόντων άπό τής άπόψεως τής αριθμητικής δυ
νάμεως τών συνεταιρισμών, δέν πρέπει νά παραλειφθή ή ύπογράμμισις, δτι έν 
σχέσει πρός τό έτος 1928 ούτοι παρουσίασαν άριθμητικήν αύξησιν κατά τό 
ετος τοΰτο, (1933) κυμαινομένην μεταξύ 20ο /ο  - 30ο/ο, δεδομένου δτι, ώς 
ειδομεν, κατά τό έτος 1928, ή μέση άριθμητική δύναμις έκάστου συνεταιρι
σμού άνήρχετο είς 40 - 50 μέλη. Ή  έπελθούσα αύτη βελτίωσις προκύπτει και 
έκ τοΰ κατωτέρω παρατιθεμένου πίνακος, βάσει στοιχείων τής γεωργικής άπο- 
γραφής6 τοΰ έτους 1929 καί ετέρων πηγών7, έξ ού έμφαίνηται ό συγκριτικός 
αριθμός τών λειτουργησάντιον συνεταιρισμών έν σχέσει πρός τόν άριθμόν τών 
άγροτικών έκμεταλλεύσεων καί τών άγροτικών επιχειρηματιών κατά τό έτος 
1933, είς τά διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα τής χώρας, ώς καί ό άριθμός 
τών μελών τούτων.

1----------------------------

Γεωγρυ<φ ι κά 
Διαμερ ίσματα

Α ειτο υ ρ -  
γουντες  
Σ υ ν ετά ι -  
ρισμο Γ

Δηλώ- 
ςταντες 
ως καλ
λ ιεργη - 
τα ι

Αναλογια  
δηλωσ^ίν- 
των ως 
καλλ ιερ - 
γητων κα- 
τα^λειτπ-ρ- 
γουνταΣυν/ 
σμόν

Σύνολον 
μελών 
λε ι,τουρ- 
γβύντων 
Συν/μων

^ναλογ ια
μελών
κατά
^ε^του ρ-
γοΰντα^
Συν/σμόν

Δυτικη Οράκη 
^ακεδον foe 

Ηπειρος 
Βεσσαλ Γα 
^τερεά  

Ιό ν ιο ι Νήσοι 
Πελοπόννησος 
Κρήτη 
Κυκλάδες 
Νησο ι ^AiycuouOs 
Δωδεκάνησος

Σύνοδον 'Ελλάδος

249  
1 .2 2 8  

191 
363  
513  
114 
758

335

174

4 8 .3 3 8  
2 1 0 .2 9 9  

6 1 .4 4 5  
7 6 .4 4 3  

1 4 3 .5 9 0  
3 8 .1 9 1  

1 9 7 .5 4 3

8 7 .9 5 4

8 9 .5 6 4

194
171
321
210
280
335
261

262

514

1 8 .8 4 5
8 7 .9 4 6
1 3 .6 5 0
2 4 .4 0 5
4 4 .1 7 8

8 .3 9 8
3 2 .7 9 1

2 2 .1 9 2

1 3 .6 6 2

76
147

71
67
86
74
43

66

147

3 .9 2 5 9 5 3 .3 6 7 243 2 6 6 .0 6 7 68

Β) Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος 
τοΰ έτους 1936 (ό άριθμός τών συνεταιρισμένων μελών κατά τό έτος τοΰτο 
άνήρχετο είς 270.000).



Γ Ε Τ δΓ ε ω γ ρ α φ ικ ο ί  ~ j ----------
,  *Δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α  π ισ ιω τ .

ο ς Σ ι  

προμηΘ.

j  ν ε  τ  

πωλησ.

α _ι_£ _

π α ρ αγ .

ι σ [j ω ν  

Διάφορο ι

Σ ύ ν ο λ ο ν  
κατά 

περ ίφερε  ίαν

Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς  > 855 76 267 53 90 Ί  341

Σ τ ε ρ ε ά  ' Ε λλά ς  ι 541 36 63 59 327 1026

Ε υ β ο ία 46 3 9 24 53 135

0 ε σ σ α λ  Γα 462 3 22 25 74 586

' Ε π τάνη σ α 149 5 32 27 1 214

Κ υ κ λ ά δ ε ς 52 - 3 12 - 67

” Ηπε ιρ ο ς 256 3 2 15 24 300

Κ ε ν τ ρ  ΐ κ η - Δ υ τ .  J 
Ι Ϊ ΙακεδονΓα  [ 955 3 21 14 -  66 1059

’ Α ν α τ ο λ ι κ ή  Μα-* 
κ ε δ ο ν  Γα 401 2 8 2 25 438

Δ υ τ ι κ ή  Θράκη [ 292 1 2 5 24 324

Κ ρ ή τη 301 21 57 185 1 5 6 5

Ν ή σ ο ι  Α ί γ α Γ ο υ · 91 3 4 93 24 2 1 5

I
Σ ύ ν ο λ ο ν  'Ελλάδο^ 4401 

ιI
156 ,490 514 709 6270

Ένταΰθα, ώς προς τήν λειτουργίαν τών υφισταμένων συνεταιρισμών κατά 
τό ετος τοΰτο, δέον νά λεχθή δτι οί κατά περιφέρειαν λειτουργήσαντες συνεται
ρισμοί έν σχέσει πρός τό ετος 1933 ένεφάνισαν μικράς αυξομειώσεις8.

Ούτως, έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος9 προκύπτ-ι συγκριτικώς ή κατά νόμον 
ϋπαρξις τοΰ άριθμοΰ τών συνεταιρισμών καί δ άριθμός τών πράγματι λειτουρ- 
γούντων έξ αύτών κατά τά ετη 1933, 1936, είς τά διάφορα γεωγραφικά δια
μερίσματα τής χώρας.
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Γεωγρο«ρ ι κά 

Δ ι α μ ε ρ  Γσματα

1 9 3 3 1 9 3 6 .

Υφιστά
μενο ι

Λειτουρ-
γ 3 υ ν τες

[ ίοσοστ-.ν  
λ ε ι τ ο u p . 
γούντων 
επί τοΐς %

'Υφ ισ τ ά -
μενο ι

Α ειτουργ .  
κ α ί  υπ* 
οργάνωσή

Ποσοοτόν 
λ ε  ιτουρ.  
γ η σ ά ν -  
των επ ί  
το Τ ς  %

Δυτική Οράκη 287 249 87 305 256 83

’ Ανατολική 
ίϊιακεδον ία 476 368 77 457 358 78

Κεντρ ικη 
Γ.Ίακεδον ία - - - 759 571 75

Δυτικη 
Γ.Ιακεδον ία 1142 860 75 321 243 76

"Ηπε ιρος 273 191 70 312 181 58

0εσσλ ία 506 363 71 553 351 63

Στερεά ’ Ελλάς 1059 513 48 1116 488 44

Νησοι’ Ιόν ιο ι 135 114 84 158 134 85

Π ελ ο π ό ν ν η υ τς 1196 758 63 1234 837 68

Κρήτη 472 335 71 508 377 74

Νήσοι Α ι γ α ί ο υ 164 137 83 192 138 72

Κ υκλάδες 69 37 54 45 33 73

Σύνολον 
* Ελλάδας

5779 3925

—
1

'δ
\

CDνΟ 5960 3967 66%

Γ) Υφιστάμενοι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί κατά περιφερείας λήγοντος τοΰ 
Ιτους 193910. (Ό  άριθμός τών συνεταιρισμένων μελών κατά τό ετος τοΰτο 
άνήρχετο είς 405.000).
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Γ -  ! Ε Τ δ c Γ εω γ ρ α φ ικά  ι ---------------ι

Δ ια μ ε ρ ίσ μ α τ α  ! π ισ τ ω τ .

_ ς _ _ _ Σ _

Π ρομηθ.

υ _ ν _ ε _ τ  

πωλησ.

α ι ρ-------

παραγ.

σ y ω ν 

Δ ιάψορο ι

Σ ύνολον  
κατά 

τΐριφερε ιαν
--------------

Πελοποννησος j 863 68 317 123 101 1742

Σ τ ε ρ ε ά  ' Ελλάς· 498 29 56 132 256 971

Ευβο ια 55 3 10 35 51 154

Βεσσαλ Γα 492 3 25 51 70 641

' Επτάνησα 171 3 29 31 4 238

Κ υκλάδες 47 - 2 13 - 62

* Η π ε ιρ ο ς · 325 3 6 29 32 395

Κ ε ν τ ρ . - Δ υ τ . Γ ι " ^  

κεδ ο ν Γ α  | 988 3 23 74 62 1150

* Α ν α τ ο λ ικ ή  Μα* 

κεδ ο ν Γ α  ! 395 2 10 12 28 447

Δ υ τ ι κ ή  Βράκη | 300 - 3 25 28 356

Κρήτη 327 16 43 204 2 592

Νήσοι Α ίγ α Γ ο υ '  
1

113 3 7 118 12 253

1
Σύνολον' Ελλάόοί;  4547 133 531 847 649 6704

1

Έκεΐνο τό όποιον δέον νά έξαρθή ένταΰθα είναι ή διαρκώς αΰξουσα συμ
μετοχή τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ είς τήν συνεταιρικήν κίνησιν. Οϋτω βάσει 
τής άπογραφής τοΰ 1929 ό συνολικός πληθυσμός τής Ελλάδος άνήρχετο είς
6.204.000, έκ τών οποίων 3.568.000 άνήκον είς τόν άγροτικόν πληθυσμόν. 
Κατά τά ύπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα στοιχεία 5 άριθμός τών συνεταιρισμέ
νων άγροτών κατά τό ετος 1939 άνήρχετο είς 405.000. Έάν είς τόν άριθμόν 
τοΰτον προστεθή καί ό άριθμός τών οικογενειακών μελών τών συνεταιρισμένων 
άγροτών, άνερχόμενος κατά μέσον δρον είς 4 μέλη κατά οικογένειαν, επεται 
δτι κατά τό ετος τοΰτο, ό άριθμός τών προσώπων τών συνδεομένων μέ τήν 
γεωργικήν συνεταιρικήν κίνησιν άνήρχετο είς 1.800.000 άτομα, ήτοι είς τό 
1 /2  περίπου τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ τής χώρας.

Π αράγραφ ος δεκάτη τετάρτη

Είδικώτερα συμπεράσματα έκ τής πορείας ίδρύσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
άπό τής συστάσεως τής ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος μέχρι τοΰ έτους 1939.

1. Συνοψίζοντες τήν προηγηθεΐσαν συνεταιρικήν κίνησιν παρ’ ήμΐν μετα-
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ξύ τών έτών 1930 - 1939, διαπιστοΰμεν τήν κάτωθι σύνθεσιν τών ίδρυθέντων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, κατ’ ετος.

" Ε τ η Ε Τ 6 ο ς Σ u ν  ε  τ  ο ι ρ I C j j  ω ν
Σ ύ ν ο λ ο ν  

' Ελλάδος  
κ α τ  
ε τ ο ς

π ι σ τ ω τ . π ρ ο μ η θ . πωλησ. Πθ(ραγ. Δ ιά φ ο ρ ο ι

1930 4351 16Θ 430 280 505 5754
1931 4393 176 422 •300 509 5800

1932 4378 169 434 286 538 5805
1933 4466 168 448 388 556 6026
1934 4529 168 470 479 632 6278

1935 4609 169 502 503 699 6482
1936 4401 156 490 514 709 6270
1939 4547

_ _

133 531 847 649 6704

2. Έ κ τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται δτι ή κατ' ετος εκατοστιαία σύν- 
θεσις τών Γεωργικών Συναιτερισμών ύπήρξεν ή εξής:

"Ετη
Ε ’ δ ο ς I 

1
IM 

ι 
1 

I 
1C 

ι 
1 

1 
Ι< 

1 
1 

1 
ΙΠ 

1 
1 

>

τ α ι £  ι σ _____
πιστωτ. προμηθ. πωλησ. πο<ραγωγ, Διάφοροι

1930 7 5 , 6 2 3 , 2 7 7 , 4 7 4 , 8 7 8 , 7 8

1931 7 5 , 7 4 3 , 0 3 7 , 2 8 5 , 1 7 8 , 7 8

1932 7 5 , 4 2 2 ,9 1 7 , 4 8 4 , 9 3 9 , 2 7

1933 7 4 ,1 1 2 , 7 9 7 , 4 3 6 , 4 4 9 , 2 3

1934 7 2 , 1 4 2 , 6 8 7 , 4 9 7 , 6 3 1 0 ,0 7

1935 7 1 , 1 0 2 ,6 1 7 , 7 4 7 , 7 6 1 0 ,7 8

1936 7 0 , 1 9 2 , 4 9 7 ,8 1 8 , 2 0 1 1 ,3 1

1.939 6 7 ,8 3 1 ,9 8 7 , 9 2 1 2 , 6 3 9 , 6 8

3. Συνεπώς, συμφώνως προς τούς ήμετέρους υπολογισμούς, βάσει τών 
άνωτέρω στοιχεία)ν, συνάγεται δτι: α) ή μείωσις τών πιστωτικών συνεταιρι
σμών, κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, άνέρχεται11 είς 7,60ο/ο. β) Οί συνεταιρι
σμοί πωλήσεως έκυμάνθησαν είς τά αύτά έπίπεδα, ενώ οί «διάφοροι» έσημείω
σαν άσήμαντον αύξησιν 1 ο /ο  περίπου, γ) Οί παραγωγικοί έσημείιοσαν αύξη-
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σιν κατά 7,76ο/, ένφ οί προμηθευτικοί έμειώθησχν κατά 1,30ο/ο, γεγονός το 
όποιον δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν δτι οί αγρό cat. ήρκοΰντο είς τά ύπό της 
Α.Τ.Ε. παρεχόμενα είς τούτους γεωργικά εφόδια καί συνεπώς δέν έδείκνυον 
ένδιαφέρον διά τήν μέσψ τών προμηθευτικών συνεταιρισμών προμήθειαν τούτων, 
δ) Ό  έτήσιος μέσος δρος μειώσεως τών πιστωτικών συνεταιρισμών άνήλθεν, 
κατά τό αύτό διάστημα, είς 1 ο /ο  περίπου, γεγονός τό όποιον οηλοΐ δτι παρά 
τάς π,ροσπαθείας τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί τοΰ Κράτους, οί άγρόται παρέ- 
μεινον προσκολλημένοι είς τούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς, μή δυνάμενοι ίσως 
νά άντιληφθοΰν τήν σπουδαιότητα καί τών λοιπών είδών τών συνεταιρισμών 
διά τήν άξιοποίησιν τών προϊόντων των καί τήν σύνολον βελτίωσιν τής θέ- 
σεώς των. Τοΰτο συνάγεται καί έκ τοΰ ποσοστού τών άδρανούντων συνεταιρι
σμών, τό όποιον κατά τό έτος 1933 ήτο τό έξής12 διά τά έπί μέρους εί'δη τών 
συνεταιρισμών καθ’ άπασαν τήν χώραν.

Προμηθευτικοί 82,7ο/ο , Διάφοροι 67,1ο/ο, Πωλήσεως 34,2ο/ο, Παραγω- 
γικοί 29,4ο/ο καί Πιστωτικοί 26,4ο/ο. Ά ρ α  καί έκ τοΰ γεγονότος τούτου συ 
νάγεται δτι ό γεωργικός πληθυσμός έδείκνυε μεγαλύτερον ένδιαφέρον διά τήν 
λειτουργίαν τών πιστωτικών συνεταιρισμών, έναντι παντός ετέρου είδους συνε
ταιρισμού, παρά τάς έκ μέρους τής Α.Τ.Ε. καταβληθείσας προσπαθείας, πρός 
αρσιν τοΰ φαινομένου τούτου.

Χαρακτηριστικώς, ό Μ. Άλιβιζάτος γράφει έν προκειμένφ: «’ Ιδιαιτέρα 
προσοχή καί προσπάθεια κατεβλήθη έκ μέρους τής ’Αγροτικής Τραπέζης κατά 
τήν έξεταζομένην περίοδον, διά τήν προώθησιν τών Παραγωγικών Συνεται
ρισμών τών όποιων ή άνάγκη καθίσταται όσημέραι περισσότερον αισθητή, διότι 
δι’ αύτών όχι μόνον έπιτυγχάνεται ή εύχερεστέρα διάδοσις είς τήν ύπαιθρον 
καλυτέρων μεθόδων παραγο^γής τών γεωργικών προϊόντων, άλλά καί ή βελ
τιωμένη έπεξεργασία καί ή τυποποίησις τών παραγομένων είδών, ήτις συν
τελεί είς τήν εύκολωτέραν, άλλά καί είς άνωτέοας τιμάς διάθεσιν τούτων, 
πράγμα δπερ συμβάλλει είς τήν έξύψιοσιν τοΰ οικονομικού έπιπέδου τών πα
ραγωγών. Πλήν τούτου οί Παραγωγικοί Συνεταιρισμοί έχουν άμεσωτέραν καί 
ούσιαστικωτέραν ήθικήν έπίδρασιν έπί τών μελών αύτών, διότι ή μεταξύ των 
συνεργασία καθίσταται περισσότερον πραγματική καί διαρκεστέρας μορφής, 
άπό άπόψεως δέ μορφωτικής άποτελοΰν πραγματικά σχολεία οικονομικής καί 
τεχνικής διαπαιδαγιογήσεως τών μελών των. . .» 13.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  1 Ι Ε Μ Ι Ι Τ 0 Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

T O T  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

1. ’Ί δ ε  τό εργον μιας δεκαετίας (1ί)30— 1939), σελ. 165.
2. ’Ίδε Εισηγητικήν "Εκΰεσιν έπί τοΰ Α.Ν, «περί κεντρικής όργανώσεως τών Γε

ωργικών Συνεταιρισμών τής Ελλάδος» τής 22.2.1938 εις «Συνεταιριστήν», έ
τους 1938, τεΰχος 4— 5 σελ. 50— 52.

3. ’Ί δ ε  «ό Συνεταιριστής», έτους 1935, τεΰχος Α, σελ. 16.
4. ’Ί δ ε  «ό Συνεταιριστής», έτους 1938, τεΰχος 4— 5, σελ. 73.
5. ’Ί δ ε  «ό Συνεταιριστής», έτους 1936, τεΰχος 9, σελ. 158.
6. ’Ίδε Γεωργική Άπογραφή τής Ελλάδος, έτους 1929, σελ. ιδ', πίνακα Β, τοΰ τό

μου άπογραφής Κρήτης κλπ.
7. ’Ίδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οίκονομία σελ. 91.
8. Κατά τό έτος 1936 διελΰθησαν 505 συνεταιρισμοί οί όποιοι δέν παρουσίαξον ισχυ

ρόν βιωσιμότητα. ,
9. ’Ίδε Α. Κλήμη, ενθ·’ αν., σελ. 90.

10. Δακτυλογραφημένη ’Έκθεσις τής Α .Τ.Ε . τοΰ έτους 1940 «περί τών πεπραγμένων 
τής δεκαετίας» αναβιβάζει τόν αριθμόν τών Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά τό 
έ'τος 1939 είς 6.731.

11. Ή  Α .Τ .Ε ., ώ ς  ήδη έλέχθη, αναβιβάζει τήν μείωσιν τούτων είς 18,71ο/ο. ’Ί δ ε  
τό έ'ργον μιας δεκαετίας, σελ. 165.

12. ’Ίδε Εισηγητικήν ’Έκϋεσιν έπί τοΰ Α.Ν. «περί κεντρικής όργανώσεως τών Γε
ωργικών Συνεταιρισμών τής Ελλάδος» τής 22.2.1938 είς «Συνεταιριστήν», έτους 
1938, τεΰχος 4— 5, σελ. 50— 52.

13. Ίδε Μ. ’ Αλιβιζάτου, Κράτος καί Γεωργική Πολιτική, σελ. 629.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ε Κ Τ Ο Ν

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΗΣ Α.Τ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Π αράγραφ ος δεκάτη πέμπτη

Ή  σύστασις Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 
από τοΰ έτους 1930 μέχρι τοΰ έτους 1937

1. ’Από τοΰ έτους 1930 μέχρι τοΰ έτους 1936 είχον συσταθή καθ’ απασαν 
τήν χώραν 36 Ενώσεις Συνεταιρισμών, αί όποΐαι κατά τό ετος 1937 άνήλθον 
είς 96, συνυπολογιζομένων καί τών μέχρι τοΰ έτους 1929 ίδρυθέντων. Έ κ τών 
96 τούτων Ενώσεων ήδ,ράνουν παντελώς αί 12. Ή  κατά Γεωγραφικόν Διαμέ
ρισμα κατανομή τών Ενώσεων τούτων, λήγοντος τοΰ έτους 1934, ήτο ή εξής1: 
Πελοπόννησος 22, Στερεά Ελλάς 10, Θεσσαλία 9, ’Ήειρος 5, Δυτική Θράκη 
4, Κυκλάδες 4, Νήσοι Αίγαίου 3, Νήσοι Ίόνιοι 3, Κρήτη 14.

2 Ή  άθρόα σύστασις Γεο)ργικών Συνεταιρισμών καί Ενώσεων τούτων 
καθ’ άπασαν τήν χώραν, ώδήγησεν, ώς εί'δομεν, είς τήν περαιτέρω δργάνωσιν· 
τής γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως είς άνώτερον βαθμόν, ήτοι είς 'Ομο
σπονδίαν, πρός πληρεστέραν καί καθολικωτέ,ραν έξυπηρέτησιν τών γεωργικών 
συμφερόντων. Ή  ανάγκη αϋτη προέκυψε έκ τοΰ γεγονότος τής δσημέραι συνθε- 
τωτέρας καθισταμένης γεωργικής συνεταιρικής κινήσεως, ήτις άπήτει άρτιο> 
τέραν καί μεθοδικωτέραν οργάνο)σιν τοΰ συνεταιρισμένου άγροτικοΰ κόσμου.

Ουτω λοιπόν, είς τήν έν ετει 1924 συσταθεΐσαν Πανελλήνιον 'Ομοσπον
δίαν Γεωργικών Συνεταιρισμών (το Καταστατικόν ταύτης, ώς άνωτέ,ρω έλέ- 
χθη, ένεκρίθη δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 740/1925 άποφάσεως τοΰ Πρωτοδικείου 
’Αθηνών), προσεχώρησαν έν ετει 1935 καί ετεραι Ενώσεις.

Έ κ τής προσχωρήσεως ταύτης, έδημιουργήθη ή καθολικωτέρα Πανελλή
νιος Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ής το Καταστατικόν 
ένεκρίθη δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 136629/12.2.1935 άποφάσεως τοΰ Υπουργείου· 
Γεωργίας. Αί τήν νέαν ταύτην Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν άπαρτήσασαι Ε 
νώσεις άνήλθον είς 34, άντιπροσωπεύουσαι 1.300 Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, 
ή δέ πρώτη2 Γενική Συνέλευσις αύτής έπραγματοποιήθη είς ’Αθήνας τήν 4ην 
’Απριλίου 1935.
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Π αράγραφ ος δεκάτη εκτη

Ή προϊοΰσα ίσχυροποίησις τών Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών, μεταξύ τών έτών 1929— 1939

1. Μεταξύ τών στοιχείων τά όποια ύποδηλοΰν τήν όσημέραι ένδυνάμο)- 
σιν καί Ιδραίωσιν τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών άναφέρομεν: 

α) Τήν αυξησιν τής συμμετοχής τών συνεταιρισμών είς τάς Ενώσεις. 
Οΰτο^ς είδομεν δτι 6 άριθμδς τοΰ συνόλου τών Ενώσεων κατά τό ετος 1929 
άνήρχετο είς 71 έκ τών όποίο^ν έλειτούργουν 64, είς τάς οποίας συμμετεΐχον 
συνεταιρισμοί άντιπροσωπεύοντες ποσοστόν 46ο/ο τών ύφισταμένων τότε συνε
ταιρισμών3.

Κατά τό δεκαετές διάστημα λειτουργίας τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ήτοι 
κατά τό ετος 1939, τό ποσοστόν συμμετοχής τών συνεταιρισμών είς τάς Ε νώ 
σεις άνήλθεν είς 70ο/ο, δηλαδή παρουσίασε αυξησιν κατά 24ο/ο.

β) Τήν αυξησιν τών άπό κοινοΰ προμηθειών καί πωλήσεων τών Ενώσεων. 
Ή  αυξησις τής δραστηριότητος τών Ενώσεων είς τούς τομείς τούτους έμφανί- 
ζεται4 ούτως (είς εκατομμύρια δραχ.) .

|
Τομεός δράσεως j 1933

----
1934 1935 ί 1936

___________ _|________ _ _ „ J
1939

j Α ξ ια  πωληθεντων |
| π ρ ο ϊό ν τω ν  j 50

} ’ ΑξΓα άπό κ ο ιν ο ΰ  
j προμηθε ιώ ν  | 51

76

70

--------------------- j--------------------------

II
116 ί 141II

91 j 107 
—  ______I-----------  __

235
I

143 
------------- 1

’Ήτοι, μεταξύ τών έτών 1933— 1939 αί Ενώσεις ηύξησαν τάς μέν πο)- 
λήσεις των κατά 470ο/ο , τάς δέ άπό κοινοΰ προμήθειας κατά 234ο/ο.

γ) Τήν λαβοΰσαν χώραν αυξησιν τοΰ μεγέθους τοΰ ισολογισμού τών 'Ε
νθέσεων μεταξύ τών έτών 1929— 1939. Ούτω, ένφ ό ισολογισμός τών Ένώ- 
σεων έν έτει 1929 άνήρχετο είς 129 εκατομμύρια δραχ., κατά τό ετος 1939 
άνήλθεν είς 1726 έκατομμ. παρουσιάσας αυξησιν κατά 810ο/ο.

δ) Τήν αυξησιν τών συνεταιρικών κεφαλαίο)ν τών Ενώσεων, έμφανι- 
ζομένη ούτω: (είς δραχ.).

Κ ί ν η σ ι ς  Κ εφ α λ α ίω ν 1929 1939

Α ηλω θεΤ σα ι μ ε ρ ί δ ε ς  

Κ α τα β λ η θ εΤ σ α  ι !ι 

’ ϋφε  ι λ ό μ ε ν α ι  "
9 Λ '  'Α π ο θ ε μ α τ ι κ α  κ ε φ α λ α ία  

Κέρδη μη δ ια ν ε μ η ϋ ε ν τ α

1 4 . 1 7 8 . 0 0 0

8 . 5 2 9 . 0 0 0  

5 .6 4 9 .0 U 0

6 . 9 4 7 . 0 0 0

2 . 9 3 5 . 0 0 0

4 4 . 6 4 2 . 0 0 0

3 3 . 0 3 9 . 0 0 0

1 1 . 6 0 3 . 0 0 0

5 1 . 7 3 7 . 0 0 0

1 3 . 1 8 5 . 0 0 0

478



Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι αί μερίδες διά τάς οποίας ένε- 
γράφησαν οί συνεταιρισμοί εις τάς Ενώσεις των ηύξήθησαν, κατά τό ώς άνω 
διάστημα, κατά 215ο/ο, αί καταβολαί έναντι τών δηλωθεισών μερίδων ηύξή
θησαν κατά 287ο/ο, τά άποθεματικά κεφάλαια τών Ένιόσεων κατά 645ο/ο 
καί τά κέρδη των, έκ τών πάσης φύσεως δραστηριοτήτων των, ηύξήθησαν κα
τά 450ο/ο.

ε) Τήν αύξησιν τής αξίας τών ακινήτων καί τοΰ μηχανικοΰ έξοπλισμοΰ 
τών Ενώσεων, ή οποία ένώ τό έτος 1928 άνήρχετο είς 13 έκ. δραχ., τό ετος 
19335 είς 14 καί τό 1936 είς 23, κατά τό 1939 έφθασεν τά 70 έκατομμύρια 
δραχ. δηλαδή ηύξήθη κατά 40bo/ο.

στ) Τήν σημειωθεΐσαν αύξησιν τών καταθέσεων τών Ενώσεων παρά τή 
Αγροτική Τραπέζη, ήτις έμφανίζεται οΰτω6 μεταξύ τών έτών 1933— 1936 
(είς δραχ .).

Κ α τ α θ ε σ ε ι ς Ποσοστόν καταθέσεων των*Ενώσεων 
παρά τ γ ) Α.Τ.Ε.

1933 8.794.000
1934 16.019.000 86,2190
1935 35.170.000 92,7$
1936 59.528.000 99,7/ζ

Ή  ώς άνω σημειουμένη αυξησις τών καταθέσεων τών Ενώσεων, σημαίνει 
δτι αδται διαρκώς διευρύνουσαι τάς έ,ργασίας των καί έδραιούμεναι έντός τής 
συνεταιρικής κινήσεως, άπέκτων περισσότερα κεφάλαια, γεγονός τό όποιον προ
κύπτει έκ τοΰ έπταπλασιασμοΰ τών καταθέσεών των, έντός τής ώς άνω τριε
τίας.

ζ) Τήν λαβοΰσαν χώραν αύξησιν7 τής αξίας τών μηχανών, έγκαταστάσε- 
ων καί ακινήτων τών άνηκόντο>ν είς τάς Ενώσεις, ή όποία ένφ τό έτος 1933 
άνήρχετο είς 14.028.00α δραχ., κατά τό 1936 άνήλθεν είς 23.813.000, σημει- 
ώσασα αύξησιν κατά 170ο/ο.

η) Τέλος, μεταξύ τών στοιχείων έκ τών όποιων προκύπτει ή αύξουσα 
δραστηριότης τών έργασιών τών Ενώσεων, άναφέοομεν καί τό δτι κατά τήν 
τριετίαν 1934— 1936, ηύξήθησαν αί καταθέσεις τών 49 Ενώσεων (μελών) 
πρός τήν Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
γεγονός τό όποιον ώδήγησεν είς τήν αύξησιν τόσον τών καταθέσεων τής Π.Α. 
ΣΕ.1ΈΣ πρός τρίτους, δσο καί είς τήν αντίστροφον τοιαύτην.
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Οΰτω, ή κίνησις τών καταθέσεων τούτων έχει ώς κάτωθι8:

Καταθέσεις τής ΠΑΣΕΓΕΣ είς τρίτους (εις δραχ.)
Έ τος 1934 10.735.000 Έ τος 1936 22.403.000

Καταθέσεις τρίτων είς τήν ΠΑΣΕΓΕΣ 
Έ τος 1934 8.518.000 Έ τος 1936 14.882.000

’Ήτοι, ή προκύψασα αύξησις τών καταθέσεων τής Πανελληνίου Έ νώ- 
σεως πρός τρίτους, κατά τήν ώς άνω τριετίαν, άνήλθεν είς 209ο/ο, ένψ ή αύ- 
ξησις τών καταθέσεων τρίτων πρός τήν αύτήν Ένωσιν ηύξήθη κατά 175ο/ο.

Ενταύθα δέον νά σημειώσωμεν δτι ή προϊοΰσα αύτη αύξησις τών πάσης 
φύσεως κεφαλαίων τών Ενώσεων, συνεπεία τής αύξούσης επιχειρηματικής 
δραστηριότητος των, δέν ήτο άσχετος πρός τήν έν τώ μεταξύ λαμβάνουσαν χώ
ραν ίσχυροποίησιν τής δλης συνεταιρικής κινήσεως παρ’ ήμΐν καί πρός τήν· 
αύξουσαν έπιχειρηματικήν δραστηριότητά των.

Οΰτω κατά τό ετος 1933 τά πάσης φύσεως ίδια συνεταιρικά κεφάλαια 
άνήρχοντο9 είς 375.888.000 δραχ., διά τών οποίων οί Γεωργικοί Συνεταιρι
σμοί έκινητοποίουν ξένα κεφάλαια άνερχόμενα είς 2 δισεκατομμύρια καί 50 
έκατομμύρια δραχμές.

Ά π ό τής άπόψειος δέ τής έκ μέρους τών συνεταιρισμών διαθέσεο^ς ιδίων 
κεφαλαίων οέον νά σημειωθή δτι ταΰτα, έν σχέσει πρός τά ξένα, έκάλυπτον 
ποσοστόν 25,6ο/ο, γεγονός τό όποιον δέν συνέβαινεν ούδέ είς αύτάς τάς Τρα- 
πέζας, τών οποίων τά ίδια κεφάλαια έκάλυπτον, κατά τό αύτό έτος, ποσοστόν 
18,95ο/ο τών ύπ’ αύτών χρησιμοποιούμενοι κεφαλαίων.

2. Τό γεγονός τούτο ύποδηλοΐ δτι οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, ήδυνή- 
θησαν έντός έλαχίστων σχετικώς έτών νά καταστούν άξιόλογοι οικονομικοί ορ
γανισμοί, μέ διαρκώς αύξουσαν δραστηριότητα, ώς τούτο προκύπτει έκ τού 
παρατιθεμένου πίνακος άφορώντος τάς προμηθευτικάς έργασίας τούτων, ώς καί 
τήν ύπ’ αύτών έπεξεργασίαν προϊόντων, κατά τήν τριετίαν 1934— 1936.

Γ 
1

CTΗU
J

* . r / '  * ✓ ~
Α ξ ι α  UTTO K O I V O U npoygBeιων Σύνολον 

ε ί ς  δρχ.
0 1

γεωργικής χρησεως j ο ικ ια κ ή ς  χρησεως

1934
I

91.378.000 20.349.000 111.727.000
1935 107.989.000 30-029.000 138.018.000
1936 160.943.000

ι
40.008.000 200.951.000

Έ κ τών άνωτέρο) έργασιών προκύπτει δτι: α) ή αξία τής άπό κοινού προ- 
ημθείας προϊόντων γεωργικής χρήσειος, πραγματοποιηθείσης ύπό τών συνεται
ρισμών έντός τής ώς άνω τριετίας, έσημείωσεν αΰξησιν κατά 70ο /ο  περίπου
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καί β) ή άξία τής άπό κοινού προμήθειας προϊόντων οικιακής χρήσεως έσημείω- 
σεν αυξησιν σχεδόν 100ο/ο. Ή  αλματώδης αύτη αΰξησις τών προμηθευτικών 
εργασιών τών συνεταιρισμών ώφείλετο συν τοΐς άλλοις καί είς τήν ύπό τής 
ΑΤΕ άκολουθηθεΐσαν πολιτικήν, ήτις άτΐίβλεπεν είς τήν άνάπτυξιν τών έ,ργα- 
σιών τούτων πρός άποφυγήν έκμεταλλεύσεως τών άγροτών ύπό τοΰ εμπορίου.

’Ανάλογον έξέλιξιν εμφανίζει καί ή άπό κοινοΰ επεξεργασία προϊόντων 
κατά τήν αυτήν τριετίαν, ήτις έχει ουτω:

9f _Ετη
[ Αξίοί πρώτης 
» ϋλης ε ίς  δρχ.
1111

| Ποσότης παρα- 
! χΒέντος εΤδους ' > '<■| ε ις  οκαδας
11

Από· κο ι VGU 
πωλί^ΒεΤσο^ 
ποσοτης ε ις  
οκάδας

Αξ ία πωλη- 
θέντος 
προϊόντος 
ε ίς  δρχ.

1 934
1
! 14.703.000

1
! 4.739.000 3.320.000

-

8.513.000
1935 ! 19.700.000 5,568.000 3.008.000 11.753.000
1936 | 38.276.000 

ι
; 13.712.000
ι

4.903.000 33.929.000

Έ κ τών άνιοτέρω στοιχείων προκύπτει δτι: α) ή άξία ή έπεξεργασθεΐσα 
ύπό τών συνεταιρισμών εντός τής τριετίας ηύξήθη κατά 275ο/ο περίπου, β) ή 
ποσότης, ή άπό κοινοΰ παραχθεΐσα ύπό τών συνεταιρισμών έσημείιοσεν αύ- 
ξησιν σχεδόν κατά 300ο/ο, γ) ή άπό κοινοΰ πωληθεΐσα ποσότης ηύξήθη κατά 
50ο/ο περίπου καί δ) ή άξία τοΰ ύπ’ αΰτών πωληθέντος προϊόντος ηύξήθη 
κατά 400ο/ο  περίπου.

3. Έ κ τής άνωτέρω άναπτύξεως, άνδ,ρώσεως καί έξαπλώσεως τών Γεωρ-
γικών Συνεταιρισμών καί Ένιόσεων τούτων παρ’ ήμΐν, τόσον άπό τής άπόψεως 
τοΰ άοιθμοΰ τούτων, οσον καί άπό τής άπόψεως τής συνόλου δραστηριότητός 
των, συνάγεται δτι, δεν ήτο έκτος τών πραγμάτων, ή έν ετει 1935 διατυπω- 
θεΐσα άποψις: « . . . ή  εύημερία τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, ιδίως τής ύπαίθρου χώ
ρας έξαρτάται κυρίως έκ τής προκοπής τοΰ Συνεργατισμού...»10, ό όποιος 
σύν τοΐς άλλοις άσκεϊ εύεργετικήν έπίδρασιν επί τής ήθικής, πνευματικής καί 
τεχνικής άνυψώσεως τοΰ γεωργικοΰ πληθυσμοΰ, έθίζων τοΰτον εις τήν άνά- 
πτυξιν τής ιδέας τοΰ κοινοΰ καλοΰ καί τόν χειραφετεί11 είς τό πεδίον τής αύ- 
τοβοηθείας12, τής αύτενεργείας καί τής κοινωνικής άλληλεγγύης, άποτελών 
άμα ούτος ένα «ογκόλιθον κοινωνικής καί οικονομικής ύγείας»13. Πάντα ταΰτα 
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή ύποβοηθητική παρέμβασις14 τοΰ Κράτους δέν θά 
τείνη είς τήν μείωσιν τών εύθυνών τών συνεταιρισμένων άγροτών.

4. Ή  άναμφισβήτητος αύτη πραγματικότης δέν ήτο δυνατόν νά διαφύγη 
τής προσοχής τών συνεταιρισμένων άγροτών, οί όποιοι προσέβλεπον είς τούς 
Συνεταιρισμούς καί τάς Ενώσεις των δι’ αύξούσης έμπιστοσύνης, γεγονος το 
όποιον έξέφραζον καί είς τά Συνέδριά15 των ζητοΰντες τήν ένίσχυσιν τών συ
νεταιρικών φορέων, διότι ειχεν άναγνωρισθή πλέον οτι διά τών συνεταιρικών
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οργανώσεων ηύξήθησαν τά εις τήν διάθεσιν τών αγροτών κεφάλαια, έπετεύ- 
χθη συστηματικωτέρα καλλιέργεια τής γής, είσήχθησαν έπιστημονικώτεροι 
τρόποι παραγωγής, κατέστη δυνατή ή μεθοδικωτέρα διάθεσις τών αγροτικών 
προϊόντων καί έν έν'ι λόγψ έπετεύχθη άνύψωσις τής πνευματικής καί υλικής 
ζωής τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού. Πέραν τούτων, χατά μίαν άποψιν16, οί Γεωρ
γικοί Συνεταιρισμοί συνετέλεσαν είς τήν λύσιν δύο ζωτικότατων προβλημάτων 
τής Ελληνικής αγροτικής οικονομίας, ήτοι είς τήν λύσιν τοΰ αγροτικού ζητή
ματος άφ’ ένός καί είς τήν διαρρύθμισιν τού σταφιδικού ζητήματος άφ’ ετέ- 
,ρου, διά τής άποδόσειος τής διαχειρίσεως τής σταφίδος είς αύτούς τούτους τούς 
παραγωγούς διά μέσου τοΰ Αύτονόμου Σταφιδικού ’Οργανισμού.

Ενταύθα δλως ένδεικτικώς σημειούμεν δτι τοσοΰτον αισθητή ύπήρξεν ή 
παρουσία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών έντός τοΰ έλληνικοΰ χώρου, όίστε ό 
τύπος τών ’Αθηνών έπλεξε τό έγκώμιον τής άγροτοσυνεταιρικής δραστηριότη
τος. Ούτως, έξ αφορμής τής Γ ' Γενικής Συνελεύσεως τής Πανελληνίου Συνο
μοσπονδίας τών Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή έφημερίς «’Αθηναϊκά 
Νέα», είς τό φύλλον τής 17.4.1937, έγραφε μεταξύ άλλων: «Οί γεωργικοί καί 
οί άλλοι συνεταιρισμοί κατέστησαν ήδη ζωτικοί παράγοντες είς τήν οικονομι
κήν ζο.)ήν τής Ελλάδος». ’Επίσης ή έφημερίς «Πρωία» έπ’ ευκαιρία τής αύ
τής Συνελεύσεως, είς κύριον άρθρον της, τής 17.4.1937, έγραφε: « . . . ’Από τάς 
γινομένας κατά τό Συνέδριον τοΰτο ανακοινώσεις προέκυψε τό γενικώτερον 
συμπέρασμα δτι ό γεωργικός συνεταιρισμός έρ.ριζοβόλισε πλέον καί είς τήν 
Ελλάδα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά μήν είναι είς τό έξής δυνατόν νά νοη- 
θή καν ή αγροτική της οικονομία χωρίς τά ασάλευτα ταΰτα βάθρα έπί τών ό
ποιων στηρίζεται. Αί τέσσαρες περίπου χιλιάδες τών γεωργικών συνεταιρι
σμών τής χώρας. . . άποτελοΰν εν άπέραντον δίκτυον οικονομικών οργανώσε
ων, τό όποιον καλύπτει ολόκληρον τήν χώραν. . . Είς τον γεω,ργικόν συνεται
ρισμόν αποβλέπει πλέον τό κράτος ώς πρός τον πυρήνα έπί τού οποίου στηρί
ζει δλην τήν γεωργικήν πολιτικήν του. . .».

Αί διατυπωθεΐσαι αύται απόψεις τοΰ τύπου, τοΰ άπηχούντος τά αισθήμα
τα τής κοινής γνώμης, καταδεικνύει τήν πράγματι σημαντικωτάτην θέσιν τήν 
οποίαν κατέλαβον οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έντός τοΰ πλέγματος τών οικο
νομικών δραστηριοτήτων τής χώρας, είς διάστημα μόλις 20 έτών άπό τής ισχύ
ος τοΰ νόμου 602. Τό γεγονός τοΰτο καταδεικνύει διά μίαν είσέτι φοράν τό διά- 
χυτον τής συνεταιρικής ιδέας, ήτις ύφίσταται παρά τφ έλληνικφ Ααφ καί ιδία 
παρά τφ άγροτικφ πληθυσμφ. Ή  σφύζουσα δέ άγροτοσυνεταιρική κίνησις καί 
ό χώρος τών οικονομικών δραστηριοτήτων δν έκάλυπτον οί Γεωργικοί Συνε
ταιρισμοί, ώδήγησαν τό Νομικόν Συμβούλιον τοΰ Κράτους είς τό νά γνωμο- 
δοτήση17, έν ετει 1935, δτι ούτοι ήσαν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, 
ένφ ήδη άπό τοΰ έτους 1932, ο Α. Παπαναστασίου ύπεγράμμιζεν δτι: «βάσις
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της αγροτικής μας πολίτικης πρέπει νά είναι, μετά τήν άποκατάστασιν τών 
άκτημόνων, ή άνάπτυξις κα'ι καλή λειτουργία τών γεωργικών συνεταιρι
σμών»18, οί όποιοι περικλείουν είς τούς κόλπους των «τούς πλέον δραστηριότε
ρους καί συνειδητοτέ-ρους γεωργούς τής Ελλάδος»19.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Ε Κ Τ Ο Ϊ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ  
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1. "Ίδε περιοδ. «ό Συνεταιριστής», έτους 1935, τεΰχος 1 ,σελ. 120, ένθα καί ονο
μαστική κατανομή τών Ενώσεων έν τή Χώρα.

2. Πλείονα περί τοΰ ίστορικοΰ τής έν ετει 1935 συσταΟείσης Πανελληνίου Συνο
μοσπονδίας Γ.Σ. ίδε είς «Συνεταιριστήν», έτους 1935, τεΰχ. 2— 3, σελ. 
123— 126.

3. νΙδ ε  παρεχόμενα στοιχεία ύπό Σ. Ίασεμίδου, είς περιοδ. «δ Συνεταιριστής», έ
τους 1927, τεΰχος 19— 20, σελ. 294.

4. ’Ίδε «δ Συνεταιριστής», έτους 1940, τεΰχ. 11— 12, σελ. 123,
5. ’Ίδε «δ Συνεταιριστής», έτους 1940, τεΰχ. 11— 12, σελ. 121.
6. ‘Ί δ ε  «δ Συνεταιριστής», έτους 1940, τεΰχ. 11— 12, σελ. 121.
7. ’Ίδε «δ Συνεταιριστής», έτους 1940, τεΰχ. 11— 12, σελ. 121.
8. ’Ίδε «δ Συνεταιριστής», έτους 1938, τεΰχ. 1, σελ. 26— 27.
9. ’Ίδε «δ Συνεταιριστής», έτους 1938, τεΰχ. 11, σελ. 163.

10. ’Ίδε Θ. Τζωρτζάκη, "Αρύρον είς περιοδ. «δ Συνεταιριστής», έτους 1935, τεΰχ..
1, σελ. 6.

11. *Ίδε συμπεράσματα ’Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων τής Ε.Ο.Κ. ένθ·’ άν., σελ. 370.
12. Ε ίς τήν έν ετε ι 1931 ύποβληθεΐσαν ΈκΟεσίν του πρός τήν Κυβέρνησιν, δ Ε. Κυ~ 

πριάδης έ'γραφεν, έξ άφορμής τών ληπτέων μέτρων πρός δργάνωσιν τής σιτο
παραγωγής « .. .Κοινωνικώς οί συνεταιρισμένοι άγρόται παρουσιάζονται πλέον 
μορφωμένοι μέ πρωτοβουλίαν κα ί τάσιν πρός πρόοδον...». ’Ί δ ε  «Γεωργικόν- 
Δελτίον», έτους 1931, τεΰχ. Ε, σελ. 45.

13. ’Ίδε άρΟρον Δ. Ζωγράφου είς «Γεωργικόν Δελτίον», έτους 1931, τεΰχ. Ζ, σελ. 20.
14. ’Ίδε ’ Αγόρευσιν Α. Παπαναστασίου είς ’ Εφημερίδα Συζητήσεων τής Βουλής, 

έτους 1929, σελ. 97.
15. Τό Γ '  Καπνοπαραγωγικόν Συνέδριον Μακεδονίας _ Θράκης, συνελθόν έν ΞάνΟβ 

τήν 27.11.1927, μεταξύ τών ψηφισμάτων του περιέλαβεν καί τοιοΰτον άφορών. 
τήν ένίσχυσιν τών Ενώσεων Συνεταιρισμών. ’Ίδε σχετικώς περιοδ. «δ Συνε
ταιριστής», έτους 1927, τεΰχος 19— 20, σελ. 365— 366.

16. ’Ίδε Α. Σίδερι, ένθ·’ άν., σελ. 263.
17. Ή  γνωμοδότησις αυτη τοΰ Νομικοΰ Συμβουλίου τοΰ Κράτους, έκοινοπο ήΟη ύπό> 

τοΰ 'Τπουργείου Δικαιοσύνης διά τής ύπ’ άριθ. 79/10.11.1935 ’Εγκυκλίου του. 
Κατά τής γνωμοδοτήσεως ταύτης έτάχΰησαν οί συνεταιρισμένοι άγρόται, διά τής 
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«Συνεταιριστήν», έτους 1936, τεΰχ. 4— 5, σελ. 89— 91 καί τεΰχ. 1— 2, σελ. 4.. 
Επίσης ΐδε «Θέμις», τόμ. ΜΑ, έτους 1929, σελ. 73.

18. “Ίδε μακράν άρϋρογραφίαν τοΰ Α. Παπαναστασίου είς τό Λαϊκόν Παν/μιον. 
τής έφημερίδος «Βραδυνή», τοΰ μηνός Νοεμβρίου 1932 καί συνοπτική, άναδημο-
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σίευσιν τών μαθημάτων τούτων ύπο Δ. Καλιτσουνάκι, είς «Συνεταιριστήν», έ
τους 1949, τεύχη 39— 40, σελ. 105— 107.

19. ’Ίδε άγόρευσιν τοΰ Α. Παπαναστασίου είς ’Εφημερίδα Συζητήσεων τής Βου
λής, έτους 1929, σελ. 97.
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1952. Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 1945-1952

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Π α ρ ά γρ α φ ο ς  πρώτη

Ε ίσ α γ ω γ ικ α ί τ ιν ε ς  π α ρ α τη ρ ή σ εις

1. Πριν ή προβώμεν εις τήν ερευνάν περί τής κινήσεως καί έξελίξεως 
τών Γεωργικών Συνεταιρισμών έν Έλλάδι, κατά τήν μετά τον Β ' Παγκόσμι
ον πόλεμον περίοδον, δέον προηγουμένως νά άναφερθώμεν λίαν συντόμως είς 
τάς δυσμενεστάτας έπιδ,ράσεις άς Ισχεν ό πόλεμος οδτος έφ’ ολοκλήρου τήί) 
έθνικοκοινωνικής ζωής τοΰ ’Έθνους. Τοΰτο δέ πράττομεν διότι, τόσον ή έξέ- 
λιξις τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, όσον καί πάσα έτέρα έθνικοοικονομική 
δραστηριότης, έπηρεάσθη δυσμενέστατα έκ τοΰ πολέμου τούτου.

Συνεπώς, διά τούς λόγους τούτους, κρίνομεν άναγκαϊον, νά σκιαγραφή- 
σωμεν τάς έκ τοΰ πολέμου έπελθούσας είς τήν χώραν ζημίας, ΐνα ούτως εχομεν 
ένώπιόν μας τό πλαίσιον έντός τοΰ οποίου ήρξατο παρ’ ήμΐν ή άγροτοσυνεται- 
ρική κίνησις.

Έκεΐνο τό όποιον έκ προοιμίου θά ήουνάμεθα νά ύπογραμμίσωμεν ένταΰ- 
θα, είναι τό γεγονός ότι ή Ελλάς ήναγκάσθη καί πάλιν, σχεδόν άπό τήν αρχή, 
νά συνέχιση τον δρόμον τής εθνικής, κοινωνικής καί οικονομικής της προόδου. 
Τό Ελληνικόν ’Έθνος, άμα λήξαντος τοΰ πολέμου, έπεστράτευσε καί αύθις τάς 
έθνικάς καί φυλετικάς του δυνάμεις προκειμένου νά έπουλώση τάς έκ τοΰ πολέ
μου πληγάς καί νά πραγματοποιήση νέας κατακτήσεις καί νέας προόδους.

2. Ή  μεταπολεμική έξέλιξις τής καθ’ όλου έθνικής μας οικονομίας, έπο-
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ρεύθη διά μέσου τών δυσμενεστάτων άντικτύπων, οί όποιοι προήλθον έκ τών 
συμφορών, ας ύπέστη ή Ελλάς είς έμψυχον ύλικόν, είς πραγματικόν καί κινη
τόν κεφάλαιον, ώς καί του πληθωρισμού, ό όποιος, πέραν τών άλλων, έξεμη- 
δένισε τά ύφιστάμενα χρηματικά κεφάλαια τής Α.Τ.Ε., τά όποια προορίζοντο 
διά τήν χρηματοδότησιν τής ελληνικής γεωργίας.

Μίαν άδράν είκόνα τής μεταπολεμικής έλληνικής γεωργίας μάς δίδει ή 
Έκθεσις άπολογισμοΰ τοΰ Διοικητοΰ τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
δστις εις τόν άπολογισμόν τοΰ έτους 19451, εγραφε μεταξύ άλλων: «Τό μέγε
θος τής γεωργικής καταστροφής εμφανίζεται τόσον τρομακτικόν καί ή κατάρ- 
ρευσις τής γεωργικής ήμών οικονομίας είναι τόσον μεγάλη, ώστε θά άπαιτη- 
θοΰν νέαι τεράστιαι προσπάθειαι καί α ν υ π ο λ ό γ ι σ τ α  ο ι κ ο ν ο 
μ ι κ ά  μ έ σ α  διά τήν άνασυγκρότησιν τοΰ γεωργικοΰ καί τοΰ κτηνοτρο- 
φικοΰ πλούτου τής Χώρας. Ή  προσοχή τών άρμοδίων πρέπει νά στραφή κατά 
συνέπειαν άμέριστος είς ένίσχυσιν τής υπαίθρου, διότι ή οικονομική ήμών 
άνόρθωσις είναι άδύνατον νά νοηθή άνευ άνασυγκροτήσεως τής γεωργίας μας...».

Ή  έν έτει 1944 έπισυμβάσα άπελευθέρωσις τής Χώρας, εύρίσκει τήν ΑΤΕ 
άνευ περιουσιακών στοιχείων καί συνεπώς ή άναγκαιοτάτη συνδρομή αύτής 
πρός τήν γεωργίαν ήτο άδύνατος. Χαρακτηριστικώς δ Α. Κλήμης γράφει: 
« . . .δέν είναι δέ υπερβολή δτι τά μόνα κεφάλαια τά όποια διεφυλάχθησαν διά 
τήν Α.Τ.Ε. άπό τήν λαίλαπα τής κατοχής ήσαν ό οργανισμός της, αί άρχαί 
δράσεώς της καί τό προσωπικόν της, ό ιεραποστολικός του ενθουσιασμός, ή 
πείρα του καί ή δημιουργική του άνάτασις»2, 3.

Συνεπεία δέ τής άδυναμίας ταύτης τής Α.Τ.Ε., κατά τά άμέσως μετά τήν 
άπελευθέρο)σιν έτη, τό βάρος τής χρηματοδοτήσεως τής έλληνικής γεωργίας, 
άνελήφθη ύπό τής Εκδοτικής Τραπέζης —  μέσψ τής Α.Τ.Ε. —  ήτις ούδένα 
περιορισμόν είς τήν παροχήν τών πιστώσεων τούτων έθετε4, 5.

Ή  έπιθυμία τών Ελλήνων άγροτών νά έπιδοθώσιν είς τήν καλλιέργειαν 
τής γής, προσέκρουσε είς «τά ανυπέρβλητα εμπόδια»6 τής έλλείψεως σπόρων, 
άροτριόντων ζώων, ζωοτροφών, μηχανικών έφοδίων καί τής έλλείψεως έπαρ- 
κών χρηματικών μέσων.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς δεύ τερ α  

Αί έκ τοΰ πολέμου ύλικαί ζημία ι τής Ελλάδος

1. ’Ανωτέρω έλέχθη, δτι αί συνέπειαι τοΰ πολέμου ύπήρξαν λίαν κατα- 
στρεπτικαί δι’ ολόκληρον τήν εθνικήν μας οικονομίαν, καί μάλιστα μέχρι τοι- 
ούτου σημείου, ώστε νά γίνεται λόγος περί οικονομικής άποσυνθέσεως7.

Νΰν θά σκιαγραφήσωμεν δι’ άριθμών τάς ζημίας ταύτας, ώς αύται ύπε-
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λογίσθησαν παρ’ ειδικών επιστημόνων. Οΰτω, κατά τόν Κ. Δοξιάδη, ή έλάττω- 
σις τών ζώων έργασίας, μεταξύ τών έτών 3941— 1944, ήτο ή έξης8.

7 ~ , ,Ζωα ε ρ γ α σ ία ς 1939
IIι 1944

ιI1... J__ ’ Ε λ ά τ τ ω σ ις  %
*“ Ι—

" ίπ π ο ι 363.183 11 145.273 1 60 %

'Ημ Γονοι 183.619 11 73.448
111 60 %

” θ ν ο ι 183.379 11 202.200 11 50 %

Βόες 967.322 11 386.941 11 60 %

Β ούβαλο ι 87 .332
111 46.941 11 60 %

Κατά τον X . Εύελπίδη9, ή μείωσις τοΰ κτηνοτροφικοΰ κεφαλαίου ύπελο- 
γίσθη είς 50ο /ο  διά τά μεγάλα ζώα καί είς 30ο /ο  διά τά μικρά. Τήν εκτα- 
σιν τών δυσμενών έπιπτώσεων έκ τής απώλειας τοΰ ήμίσεος καί πλέον τοΰ ζωϊ- 
κοΰ κεφαλαίου τής χώρας, εφ’ ολοκλήρου τής έλληνικής γεωργίας, δυνάμεθα 
νά έκτιμήσωμεν σαφέστερον έάν λάβο)μεν ύπ’ οψιν μας, δτι ή καλλιέργεια ενός 
στρέμματος γής, πραγματοποιουμένη δι’ άροτριώντων ζώων, έστοίχιζε 3— 4 φο
ράς όλιγώτε,ρον10, παρ’ δ,τι όταν αΰτη έλάμβανε χώραν δι’ άγρεργατών. Ή  ελ- 
λειψις τών άροτριόντων ζώο>ν καθίστα αδύνατον τήν καλήν καλλιέργειαν τής 
γής, άτε τής γεωργίας τελούσης ύπό τό κράτος οίκτ,ρών11 συνθηκών.

2. ’Αλλά καί τό σύνολον τής γεωργικής παραγωγής καί καλλιεργεί ας 
ύπέστη καθίζησιν έν σχέσει, πρός τά προπολεμικά έπίπεδα. Ούτως, ύπελογί- 
σθη12 ότι: α) ή παραγιυγή καπνοΰ έσημείωσε πτώσιν 89ο/ο καί ή τής σταφί
δος 66ο/ο, β) ή καλλιέργεια τών δημητριακών ήλαττώθη κατά 28ο/ο, ένφ ή 
παραγωγή των, κατά 40ο /ο , γ) ή καλλιέργεια τών οσπρίων έμειώθη κατά 
30ο/ο , ενώ ή παραγωγή 36ο/ο, δ) ή καλλιέργεια τοΰ βάμβακος έμειώθη κα
τά 70ο/ο, ένφ ή παραγωγή του 75ο/ο.

Καθ’ έτέρους13 ύπολογισμούς, ή μείωσις τής γεωργικής παραγωγής, συ
νεπεία τοΰ πολέμου, ήτο ή έξής: α) δημητριακά 40ο/ο, β) καπνός 80ο/ο , γ) 
βάμβαξ 70ο/ο , δ) σταφίς 60ο/ο καί προϊόντα τής άμπέλου 50ο/ο.

3. Αί λοιπαί καταστροφαί καί ύλικαί ζημίαι τής χώρας προσήγγισαν τό 
οριον τοΰ απολύτου. Γέφυραι, λιμένες, σιδηρόδρομοι καί παντός είδους εγκα
ταστάσεις άμα τή απελευθερώσει εύρέθησαν «ερειπωμένα»14. Τό συγκοινωνια
κόν δίκτυον τής χο')ρας κατεστράφη κατά 100ο/ο. Είς τό αύτό ύψος άνήλθον15 
καί αί καταστροφαί τών τηλεφωνικών καί τηλεγραφικών εγκαταστάσεων. Ή  
καταστροφή τών αυτοκινήτων άνήλθεν είς 8δο/ο, ένώ ή απώλεια τοΰ έμπορικοΰ 
στόλου16 μεταξύ τοΰ 74ο/ο (φορτηγά πλοία) καί 94ο/ο (έπιβατικά). Ή  κα
ταστροφή τών οικοδομών εφθασε σχεδόν17 τό 24ο/ο.

Τήν ζοφεράν18 κατάστασιν τής Ελλάδος περιγράφει ώς έξής19 ό Καθη
γητής Δ. Στεφανίδης: « . . . ο ί  αστικοί παραγωγικοί κλάδοι εύρίσκοντο κατά
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τήν έποχήν έκείνην είς κατάστασήν πλήρους άποσυνθέσεως. . .  ή βιομηχα
νία. . .  έλειτούργει. . . πρός άποκλειστικήν σχεδόν ίκανοποίησιν τών αναγκών 
τών κατακτητών. . . περί εξωτερικού εμπορίου έξ άλλου ούδείς ήδύνατο νά 
γίνη λόγος. . . οί σιδηρόδρομοι εδρο)ν άλλως τε σχεδόν άποκλειστικώς διά τάς 
στρατιωτικάς καί οίκονομικάς άνάγκας τών Γερμανών, τό αυτό δέ δύναται τις 
νά ειπη καί διά τό μέγιστον μέρος τών δι’ αυτοκινήτων καί πλοίων μεταφο
ρών. . .  αί έμπορικαί τράπεζαι είχον τελείως νεκρωθή. . . » .

Ή  θλιβερά αυτη είκών τής έθνικοοικονομικής δραστηριότητος έ- 
συνωδεύθη καί ύπό τοΰ καλπάζοντος πληθο)ρισμοΰ, όστις ήχρήστευσε κυ- 
ριολεκτικώς τήν άξίαν τοΰ χαρτονομίσματος, άνατρέψας ολόκληρον τό πιστω
τικόν οικοδόμημα τής χώρας δημιουργήσας «tabulam rasam έπί τοΰ πεδίου 
τούτου»20.

Χαρακτηριστικώς, ό Κ. Δοξιάδης, άναφερόμενος είς τήν εκτασιν τοΰ πλη
θωρισμού γράφει: «Φτάνει νά άναλογισθή κανένας δτι στο τέλος τής κατοχής, τό 
μικρότερο τραπεζογραμμάτιο ήταν αξίας 100 δισεκατομμυρίων δραχ. καί ότι ή 
άξία μιάς έφημερίδας ήταν 500 δισεκατομμύρια δραχμές»21.

Είναι εύνόητον δτι ή έκτασις τοΰ πληθωρισμού τούτου, έπέφερε τεραστίας 
ζημίας έφ’ όλοκλήρου τής έθνικής μας οικονομίας. Τό συνολικόν ποσόν τών έκ 
τοΰ πληθωρισμοΰ ζημιών, ό Καθηγητής Α. Άγγελόπουλος ύπελόγισεν22 είς. 
27.452.652 χρυσάς λίρας ’Αγγλίας ή 549 εκατομμύρια δολλάρια.

Κατά τούς ύπ5 αύτοΰ άναφερομένους υπολογισμούς, αί ζημίαι τοΰ γεο)ρ- 
γικοΰ πλούτου τής χώρας άνήλθον είς 436 εκατομμύρια ήμερομίσθια, άτινα θά 
άπητοΰντο διά τήν άνόρθωσιν τών ζημιών τούτου, ή μεταφραζόμενα ταΰτα είς 
χρήμα άνήρχοντο είς 1,09 δισεκατομμύρια δραχ. Τελικώς τό σύνολον τών έκ 
τοΰ πολέμου ζημιών τοΰ γεωργικού τομέίος, κατά Α. Άγγελόπουλον, άνήλθεν23 
είς τό ποσόν τών 3,7 δισεκατομμυρίων δολλαρίων, ένφ κατά Κ. Δοξιάδην, αί 
συνολικαί24 ζημίαι τής χώρας άνήλθον είς 17.870.764.100 δολλάρια.

Ή  τοιαύτη «άποσκελέτωσις»25 τής έλληνικής οικονομίας ήτο πρόδηλον 
δτι θά είχε δυσμενεστάτους άντικτύπους έπί τού βιοτικοΰ έπιπέδου όλοκλήρου 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, οπερ ήδη, διά τήν προπολεμικήν περίοδον, έχαρακτηρίζε- 
το ώς εύρισκόμενον έπί τοΰ «άσιατικοΰ επιπέδου»26, τοΰ δέ άγροτικοΰ πληθυ
σμοΰ τελοΰντος «ύπό καθεστώς ύποκαταναλιοσεως»27. ΙΙαρά ταΰτα όμως, «έκ 
τοΰ χαμηλοΰ εισοδήματος του ό Έλλην ώφειλε νά συντηρήται ό "ίδιος, νά δια- 
τηρή τόν παραγωγικόν του εξοπλισμόν, να ίκανοποιή τάς λοιπάς άνάγκας καί 
έπιπροσθέτως νά διενεργή καί άποταμίευσιν»28. Ούτως έχόντων τών πραγμά
των, κατά τήν προ τοΰ πολέμου περίοδον, αντιλαμβάνεται τις οποίας έπιπτώ- 
σεις εσχον αί τεράστια», ύλικαί ζημίαι έπί τοΰ ήδη χαμηλοΰ βιοτικού έπιπέ
δου τής Ελλάδος, ήτις συγχρόνως άπώλεσε, συνεπεία τοΰ πολέμου, καί έμψυ
χον ύλικόν άνερχόμενον29 είς 500.000 ψυχάς, ένώ τό σύνολον τών ανθρωπίνων
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ψυχών (συνυπολογιζομένων τών μεταναστών καί της μειώσεως τών γεννήσε
ω ν )30, άνήλθεν είς 1.000.000.

Ιδού λοιπόν τό έθνικοκοινωνικοοικονομικό ταμπλώ της Ελλάδος, οτε αυ
τή ήρξατο, μετά τόν Β ' παγκόσμιον πόλεμον, τήν μάχην τής εί,ρήνης καί τής. 
κοινωνικής της προόδου, ή όποία έπορεύθη διά μέσου άγροτών μή καλυπτόν- 
των31, 32 τάς δαπάνας τής καλλιεργείας των, γεγονός τό όποιον δέν επίτρεπε 
τήν πραγματοποίησιν επενδύσεων είς τήν γεωργίαν έκ μέρους αυτών33. Έντός 
τοΰ πλαισίου καί τών δυνατοτήτων τούτων τής έθνικής μας οικονομίας, ήτις 
άπώλεσε34 τό έθνικό εισόδημα 33 ολοκλήρων έτών, ή έλληνική γεωργία  ήναγ- 
κάσθη νά σύρη τά πρώτα άνορθωτικά της βήματα.

Ένταΰθα, Γνα παράσχωμεν μίαν σχηματικήν είκόνα τής άφαιμάξεως τής 
έλληνικής οικονομίας ύπό τών αρχών κατοχής, άναφέρομεν35 ότι, αί δαπάναι 
τών στρατευμάτων κατοχής καί αί π,ρός τήν Γερμανίαν καί Ιταλίαν καταβλη- 
θεϊσαι έκ μέρους τής Ελλάδος πιστώσεις, άνήλθον είς τό ποσόν τών 7.887.227 
χρυσών λιρών ’Αγγλίας, ή κατά νεωτέρους36 ύπολογισμούς τοΰ Καθηγητοΰ Π. 
Δερτιλή είς 6.013.282 λίρας χρυσάς.

Τήν τοιαύτην οίκτράν οικονομικήν κατάστασιν τής Ελλάδος ένίσχυσαν,. 
πλήν τών Ελλήνων τοΰ έξωτερικοΰ, καί διάφοροι Διεθνείς ’Οργανισμοί καί 
κυρίως ή EM - ΕΑ καί ή UNRRA καί βραδύτερον τό άμερικανικόν Σχέδιον 
Μάρσαλ.

Μεταξύ τών έτών 1945— 1949 τά είσαχθέντα37 κεφάλαια, άντιπροσωπεύ- 
οντα κυρίως καταναλωτικά άγαθά, άνήλθον είς 753 έκατομμύρια δολλάρια. 
Είς ό,τι άφορά τήν γεω ργικήν άνασυγκρότησιν, έκ τών 416.252.000 δολλα- 
ρίων τής U NRRA διετέθησαν 58.374.000 δολλάρια, ήτοι ποσοστόν 14ο /ο  πε
ρίπου τοΰ συνόλου38, ένώ ύπό τοΰ κρατικοΰ προγράμματος άνασυγκροτήσεως 
διετέθησαν39, μέχρι τοΰ έτους 1952, 32.155.000 δολλάρια καί έκ τοΰ λογαρια
σμού δημοσίων έπενδύσεων 608.674 έκατομμύρια δραχ.

Ένταΰθα40 όμως δέον νά σημειωθή ότι ή πάσης μορφής οίκονομική «βοή
θεια» τών Άγγλομερικανών προς τήν Ελλάδα ώς εσώτερα κίνητρα είχε τήν 
δημιουργία τοΰ καταλλήλου ψυχολογικού κλίματος στόν Ελληνικό Λαό νά μήν 
άντιδράση στήν προετοιμαζομένη υποταγή τής Ελλάδος στήν σφαίρα τής έπιρ- 
ροής τους, πράγμα το όποιο ύλοιποιήθη μέ τό Σχέδιο ΜΑΝΝΑ, διά τοΰ όποιου 
προεβλέπετο ή άμεσος αποστολή βρεταννι/ών στρατευμάτιον στήν Ελλάδα καί 
κυρίως στήν ’Αθήνα.

Αύτό προκύπτει άπό τό απόρρητο προσωπικό αρχείο τοΰ Ο. Τσώρτσιλ,. 
το όποιο έξεδόθη τό 1974 άπό τόν Γ. ’Ανδρικόπουλο, βάσει τών αρχείων τοΰ 
αγγλικού Υπουργείου τών Εξωτερικών. Χαρακτηριστικά, οί αρχηγοί τών επι
τελείων της Αγγλίας τόνιζαν σέ σχετικό τηλεγράφημά τους: «Είναι έςαιρε- 
τικά σημαντικό ότι τά έφόδια γιά τήν άνακούφιση τοΰ πληθυσμού θά πρέπει.
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νά ακολουθήσουν τις βρεταννικές δυνάμεις μέ τήν ελάχιστη καθυστέρηση. Ένώ 
είναι σχεδόν βέβαιο δτι οί δυνάμεις μας θά γίνουν θερμά δεκτές, ή δημοτικό
τητα τους θά έξανεμισθή σύντομα καί θά ύπάρχη σοβαρός κίνδυνος ταραχών 
άν τά εφόδια δέν ακολουθήσουν άμέσως ή σε όποιαδήποτε περίπτωση έντός 
15 ήμερών»41.

Φυσικά τούς ίδιους σκοπούς θέλησε νά έξυπηρετήση λίγο αργότερα καί 
τό περίφημο Σχέδιο Μάρσαλ.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

Τ Ο Τ  Π Ε Μ Π Τ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

1. ’Ί δ ε  ’ Απολογισμόν ’ Εθνικής Τραπέζης, έ'τους 1945, σελ. X X V III .
2. ’Ί δ ε  Λ. Κλήμη, ’ Αγροτική Οικονομία, σελ. 72.
3. ’Ί δ ε  «Τ ό  έ'ργον μιδίς δεκαετίας» (1952— 1901), έκδοσις Α .Τ .Ε ., σελ. 34.
4. Ί δ ε  ’Έκθεσιν Διο:κητοϋ Τραπέζης Ε λ λ άδος , είς ’Απολογισμόν ταΰτης, τών έτών 

1941— 194G, σελ. 14.
5. ’Από τοΰ έ'τους δμως 1947 σημειοΰται στροφή της ’Εκδοτικής Τραπέζης, ταύτης 

ταχθείσης υπέρ τοΰ βαθμιαίου περιορισμοΰ τών πρός τήν γεωργίαν πιστώσεων 
καί τής βαθμιαίας δημιουργίας διαθεσίμων παρά τώ άγροτικώ πληθυσμοί. ’Ίδε  
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13. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνική Ισ τ ο ρ ία  τής Ε λ λάδος, σελ. 72.
14. ’Ί δ ε  Κ. Δοξιάδη, σελ. 25.
15. ’Ίδε Κ. Δοξιάδη, σελ. 33.
16. ’Ίδε Κ. Δοξιάδη, σελ. 36.
17. ’Ί δ ε  Κ. Δοξιάδη, σελ. 42.
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Κοινωνική Ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 72.
19. ’Ί δ ε  Δ . Στεφανίδου, 'Η  άγροτική πίστις κλπ., σελ. 35.
20. ’Ί δ ε  Δ. Στεφανίδου, Ή  άγροτική πίστις κλπ., σελ. 37.
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30. ’Ίδε X . Εύελπίδη, Οικονομική καί Κοινωνική Ιστορία τής Ελλάδος, σελ. 72— 73.
31. ’Ίδε X . Εύελπίδη, Ή  χρονία γεωργική κρίσις είς τήν Ελλάδα, Άθήναι 1953,. 

σελ. 49, 37, 40.
3.2. Περί τών ζοφερών συνθηκών ύπό τάς οποίας έπορι-ύθη ή Ελληνική Γεωργία καί 

ό "Ελλην άγρότης κατά τό άπώτερον παρελθόν, Ϊδε X . Εύελπίδη, ενθ’ άν.
33. Σ .τ .Σ . Κατά τούς ύπό τοΰ X. Εύελπίδη καί Φ. Άναστασιάδη γενομένους ύπο-

493



λογισμούς, κατά τήν περίοδον 1927— 1939, ό αγρότης διέθετε 2ο/ο τοϋ εισοδή
ματος του είς επενδύσεις. Π λείονα περί τών ύπό τών άγροτών καί τοϋ Κράτους 
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τίτλον; Τό άγροτικό εισόδημα, είς περιοδ. ’Αγροτική Οικονομία, έτους 1945, 
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40. Σ .τ .Σ . Τό σημείο αύτό άποτελεΐ προσθήκη κατά τήν έκτύπωσιν.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TINA ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 1945-1952

Π α ρά γρ α φ ο ς τρ ίτη

Ή  χ ρ η μ α το δ ό τη  σ ις το ΰ  το μ έω ς  τη ς  γ ε ω ρ γ ία ς , μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  ε τώ ν
1 9 4 5 — 1 9 5 2

Εΐδομεν ανωτέρω τάς τεραστίας ύλικάς ζημίας, τάς οποίας έπροξένησε 
επί τοΰ κορμοΰ τής εθνικής ήμών οικονομίας ό Β ' παγκόσμιος πόλεμος.

Ύπό τό κράτος τών έπικρατησασών τούτων συνθηκών παρ’ ήμΐν, δεν ού- 
ναται νά γίνη οίοσδήποτε λόγος περί προόδων είς τήν γεωργίαν γενικώς, έάν 
μή προηγουμένως δεν άναφερθή ή χρηματοδοτική δραστηριότης τής Α.Τ.Ε. 
πρός αυτήν, είς τήν οποίαν μάλιστα «ύπήρξεν αείποτε εκδηλος ή άνεπάρκεια 
κεφαλαίων»1.

Οΰτως, αί πάσης φύσεως χορηγήσεις τής Α.Τ.Ε., κατά τό άνω διάστημα, 
ήκολούθησαν2 τήν έξής πορείαν:

Έ τ ο ς Π ο σ ό ν

1945 14.288
1946 406.540
1947 851.609
1948 796.362
1949 1.183.459
1950 1.317.505
1951 1.814.938
1952 1.711.792

Σ ύ ν ο λ ο ν 8.096.430

Ή  είδικωτέρα κατανομή τών χορηγήσεων τούτων, ώς πρός τάς επί μέ
ρους μορφάς των, αναλύονται ώς κάτωθι:
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Είδος χορηγησεων ποσον

1 .0 2 2 .6 3 0

2 .7 0 6 .1 1 6

6 0 4 .118

33 3 .2 2 8

9 5 2 .5 0 7

1 .6 7 8 .2 8 3

1 1 6 .7 7 5

2 2 2 .6 0 4

1 5 3 .0 3 7

2 5 7 .1 3 2

Α) Βραχυπρόθεσμοι καλλ  ι ε ρ γ η τ  ι κ α ί  πρός φ υ σ ικ ά  πρόσωπα

α) Πρός μ εμ ο νω μ ένο υ ς

β) Πρός σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ έ ν ο υ ς

Β) Βραχυπρόθεσμοι χρηματοδοτήσεις Γεω ρ γ ικω ν  ’ Οργα
νώσεων

Γ) Δ ά ν ε ια  έ π ’ έν εχύρω  ε ί ς  φ υ σ ικ ά  πρόσωπα 

α) Πρός μεμ ο νω μ ένο υ ς  

β) Πρός σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ έ ν ο υ ς  

Δ) Χ ρ η μ ο τ ο δ υ τ η σ ε ις  Γ ε ω ρ γ ικ ω ν ’ Οργανώσεων έ π ’ ένεχύρω  

Ε) Δ ά ν ε ια  Γίιεσομακροπρόθεσμα πρός φυσικά πρόσωπα 

α) Πρός μ εμ ο νω μ ένο υ ς  

β) Πρός σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ έ ν ο υ ς  

ΣΤ) Δ ά ν ε ια  ΓιΊεσομακροπρόθεσμα πρός Ν ο μ ικά  Πρόσωπα 

Ζ) Δ ά ν ε ια  Γίιεσομακροπρόθεσμα έ ξ  άλλων πηγών

Σ ύ νο λο ν  1945 -  1952 Β . 0 9 6 .4 3 0

Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει3 ή έξης εκατοστιαία αναλογική 
σύνθεσις τοΰ μέσου δρου τών ετών 1945— 1952, έπί τών διαφόρων κατηγοριών 
δανείων:

Λα =  13,02, Λβ =  34,52, Β =  7, 72, Γα =  4,89, Γβ =  12,15, Δ =  
21,41, Εα =  1,49, Εβ =  2,84, ΣΤ  =  1,96 καί Ζ =  3,28.

Έ κ της περαιτέρω κατατάξεως τών στοιχείων τούτων προκύπτει δτι αί 
βραχυπρόθεσμοι χορηγήσεις παντός είδους (δηλαδή Λα +  Αβ +  Β) έκάλυπτον 
ποσοστόν 55,26ο/ο τοΰ συνόλου τών χορηγήσεων. Ή  τοιαύτη οιοχέτευσις τών 
ύπό τής Α.Τ.Ε. πιστώσεων, δικαιολογείται έκ τοΰ γεγονότος, δτι συνεπεία τής 
«κυριολεκτικώς δραματικής» καταστάσεως τής υπαίθρου χώρας, δέν ήτο δυ
νατόν νά γίνη «ούδεμία σκέψις περί άσκήσεως τής άγροτικής πίστεως»4.

Ή  ’Αγροτική Τράπεζα, άναγνωρίζουσα τό χαμηλόν υψος τών μεσομα- 
κροπροθέσμων χορηγήσεων τής περιόδου ταύτης, ύπογραμμίζει ώς άξιοσημεί- 
ωτον γεγονός, τήν πενιχρότητα τών δανείων τούτων «διά τήν βελτίωσιν καί 
άνάπτυξιν τοΰ τεχνικοΰ εξοπλισμού τής παραγωγής, δ όποιος τοσαύτας άνάγ- 
κας άντιμετώπιζε»5.

Τό χρονικό τοΰτο διάστημα ήτο τό τής άνασυγκροτήσεως6 τής έλληνικής 
γεωργίας, γεγονός δπερ συνέτεινε είς τήν ύπό τής Α.Τ.Ε. άσκησιν πιστωτικής 
πολιτικής τεινούσης είς τήν Ικανοποίησιν βραχυπροθέσμων στόχων καί 
άναγκών.
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Π α ρ ά γρ α φ ο ς τε τά ρ τη

Σ τ ο ιχ ε ία  τ ιν ά  τή ς  ελ λ η ν ικ ή ς  γ ε ω ρ γ ία ς  κ α ί το ΰ  π ληθυσ μού

1. Πριν ή είσέλθομεν είς τήν ερευνάν τοΰ θέματος περί τής συνεταιρι
κής κινήσεως έν Έλλάδι κατά τήν περίοδον 1945— 1952 θεωροΰμεν άναγκαΐ- 
ον νά άναφερθώμεν είς ώρισμένα ετερα στοιχεία, γενικοΰ χαρακτήρος, προκει- 
μένου νά έχωμεν προ οφθαλμών το γενικόν πλαίσιον έντός τοΰ οποίου ήρξαν- 
το δρώντες οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, ένώ συγχρόνως θά παρασχεθή ή δυ- 
νατότης ώρισμένων συγκρίσεων πρός τό παρελθόν.

2. Έν αρχή προβαίνομεν είς τήν ερευνάν τής κοινωνικής συνθέσεο)ς τοΰ 
πληθυσμοΰ καί τάς σημειωθείσας έξελίξεις, μεταξύ τών έτών 1940— 1951. 
' I I  κατανομή τοΰ πληθυσμοΰ τής Ελλάδος έμφανίζεται οϋτω7:

ί , ,  Γ ”  —ι Ετος  απογραφης  
ι
ι___________________ ____

Π λ η θ υ σ μ ό ς __ _ j
Σύνολον

’ Α γ ρ ο τ ικ ό ς ' Η μ ια γ ρ ο τ ι κός 'Α σ τ ι κ ό ς ' Ελλόδος

Γ Π
1940 3 .861 .713 1 .1 3 3 .0 4 7 2 .3 5 0 .1 0 0 7 .3 4 4 .8 6 0

J ποσοστόν % 5 2 ,6 1 5 ,4 32

1951 3 .6 3 7 .5 4 7 1 .1 8 7 .3 4 9 2 .8 0 7 .9 0 5 7 .6 3 2 .8 0 1
J ποσοστόν % 4 7 ,7 15 ,5 36 ,8

Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει περαιτέρω μείωσις τοΰ άγροτικοΰ 
πληθυσμοΰ κατά 5ο /ο  περίπου (έντός τής δεκαετίας) . Ενταύθα σημειοΰμεν 
δτι, κατά τό αύτό διάστημα έπήλθε μικρά αύξησις8 τής έπιφανείας τής χώρας, 
ήτις άπό 129.880 τετραγ. χλμ. τοΰ έτους 1940, άνήλθεν είς 132.562 τετ,ραγ. 
χλμ. κατά τό 1951.

3. Εκείνο τό όποιον δέον ιδιαιτέρως νά ύπογραμμισθή ένταΰθα, είναι τό 
γεγονός δτι καί κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον, ή άγροτική ιδιοκτησία έν 
'Ελλάδι, έτέλει ύπό τό καθεστώς τής μικράς έκμεταλλεύσεως πράγμα τό όποι
ον συνηγορεί ύπέρ τής συστάσείος Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Ούτω, συμφώνως πρός τά στοιχεία τής Γεωργικής Άπογραφής τοΰ έτους 
1950, ή άγροτική ιδιοκτησία έν Έλλάδι κατενέμετο ώς κάτωθι καθ’ ομάδας.
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'Ομάδες έ κ - ι ’ ΑριΒμός έ κ -  
μεταλλεύσεως! μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε -  
βάσει των | ω<̂  εκάστης  

διατιΒεμένων { ομάυος 
στρεμμάτων j 
’ Από -  εως ι 

ι

Ποσοστόν (% 
έκάστης ο -  
μάδος έκμε-  
ταλλεύσεως

Συνολ ι κη έπ ι -} Ποσοστόν 
ν ε ι α  των όμά-{ καχΕχομέ- 
δων ε ίς  σ τρέμ - ι  νης έττt — 

ματα ι φ ά ν ε ( α ς  
! εκάστης  
! όμάδος 
ι 1

Γίΐέση έ κ -  
τ α σ ις  έ -  
κάστης  
έ κ μ ε τ α λ -  
λεύσεως  

ε ί ς  
στρέμματα

1 2 3 4 ! 5 ι 6

1 -  9 !| 483.461 36,7 2 .308 .498 ! 6 ,4 4 ,77

10 -  19 ! 299.394 22 ,7 4 .138 .439 j 11 ,5 13,82

20 -  29 | 175.864 1 3 ,4 4.181 .415 •11 ,6 23,77

30 -  39 j 116.611 8 ,9 3 .9 19 .1 7 2 • 10,9 36,60

40 -  49 !1 77.700 5 ,9 3 .3 88 .7 2 0 j 9 ,4 43,66

50 -  59 ί 49.295 3,8 2 .6 27 .3 3 9 ! 7 ,3 53,29

60 -  69 I 32.087 2 ,5 2 .0 24 .2 5 7 ! 5 >7 63,08

70 -  79 j 19.175 1 ,5 1 .405 .694 | 3 ,8 73,30

80 -  89 | 14.189 1 .178.143 | 3 ,2 83 ,03

90 -  99 ! 7.838 0 ,7 731.882 ! 2 ,0 93,37

100 -  199 28.212 9>2 3.658 .871 10,2 129,69

20C -  299 4.361 0 ,3 1 .0 01 .1 1 7 2 ,7 229,56
300 -  399 1.334 0,1 441.005 1 ,2 330,58
400 -  499 562. '■ 242.984 0,7 432,35
400 -  599 411 213.590 0 ,6 519,68
600 -  699 213 131.833 0 ,4 618,93
700 -  799 1,35 98.534 0 ,3 729,88
800 -  Β99 139 113.925 0 ,3 819,60
900 -  999 52 >0,2 48.349 0,1 929,78

1000 -  1999 523 646.843 1,8 1 .1 69 ,6 9
2000 -  4999 289 807.793 2 ,2 2 ,7 9 5 ,1 3
5000 -  9999 101 660.257 1,8 6 .5 37 ,1 9

10000 -  24999 82 1 .153 .377 3 ,3 14 .063 ,13
25000 κ α ί  ανω 22 / .932.818 2 ,6 42 .400 ,18

Σύνολον ' Ελλάδος 1.311 .980 100 36 .05 4 .8 5 5 100 27,48
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Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι δ μέσος κλήρος έν Έλλάδι, 
Ιδία είς τάς πρώτας 10 ομάδας, δηλαδή είς τάς διαθετούσας άπό 1— 99 στρεμ
μάτων, έκυμαίνετο μεταξύ του 4,77 —  93,37 στρεμμάτων, δι’  έκάστην άγρο- 
τικήν έκμετάλλευσιν. Έάν δέ ληφθή ύπ’ δψιν δτι έκάστη άγροτική οικογένεια 
συνέκειτο έκ 4 μελών, καθίσταται πρόδηλος ή έπικράτησις του μικρού γεωργι
κού κλήρου παρ’ ήμΐν. Τό γεγονός τοΰτο ώς είκός είχε δυσμενείς άντικτύπους 
έπί τοΰ γεωργικοΰ εισοδήματος, δπερ καθίστατο ετι δυσμενέστερον έκ τής παρ’ 
ήμΐν δυσαναλογίας μεταξύ τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμοΰ καί τών παραγωγι
κών έκτάσεων.

4. Ούτως, έν έτει 1950 τό σύνολον τών δηλωθεισών πεδινών παραγωγι
κών έκτάσεων άνήρχετο είς 36.055.000 στρέμματα, ένφ δ συνολικός πληθυσμός 
τής Χώ,ρας ήτο 7.632.800, δηλαδή είς έκαστον κάτοικον άνελόγουν 4,7 στρέμ
ματα παραγωγικά. Παραλλήλως ή συνολική πυκνότης τοΰ πληθυσμοΰ παρ’ 
ήμΐν, έν σχέσει πρός τάς παραγωγικάς έκτάσεις, ήτο λίαν ύψηλή, άνε,ρχομένη 
είς 211,5 κατοίκους άνά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Είδικώτερον αί σχέσεις αύται, συμφώνως πρός τά στοιχεία τής Γεωρ
γικής Άπογραφής τοΰ 1950, έμφανίζοντο ώς κάτωθι9, είς τά Γεωγραφικά Δια
μερίσματα τής χώρας.

Γεωγραφικά ΔιαμερΓσματα

’ ΑναλογΓα παρα
γωγικών πκτά- 
σεων άνά κάτοι -  
-κον ε ίς  στρέμ

ματα

’ ΑναλογΓα κα-  
το Γκων άνά Χ2 
έπ Γ των. παρα- 
γωγικίον εκ

τάσεων

Στερεά καΓ Εύβοια 2 ,7 363

ΠακεδονΓα 5 , 4 184

0εσσαλ Γα 8 ,3 121

Πελοπόννησος 5 ,3 109

Νησοι ’ Iόνιο 1 3 ,4 293

"Ηπε ιρος 4.,8 2 08

Κρητη 5 , 7 174

Νησοι Α ί γαΓου -  Κυκλάδες -  
Δωδεκάνησος 4 ,0 250

'Δυτική ϋράκη 6 ,9 145

Σύνολον 'Ελλάδος 4 ,7 21 1 ,5

Ή  είδικωτέρα παρατήρησις, ήτις θά ήδύνατο νά γίνη έν προκειμένψ είναι 
ή έξής: Ή  πλέον ευμενής αντιστοιχία μεταξύ παραγωγικών έκτάσεων καί πυ
κνότητος τοΰ πληθυσμοΰ έμφανίζεται είς τήν Θεσσαλίαν, ένψ ή πλέον δυσμε
νής είς Στε,ρεάν καί Εύβοιαν. Ή  έν Έλλάδι ύπάρχουσα στενότης έδάφους, έν
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σχέσει πρός τόν πληθυσμόν, έπεσημαίνετο ήδη άπό τήν έκ τής Μικρασιατι
κής Ιδία καταστροφής δημιουργηθεΐσαν δυσμενή κατάστασιν.

Έν προκειμένψ ό Καθηγητής Ξ. Ζολώτας εγραφεν: «'Ως κυρία δυνατή 
λύσις άπομένει ή έξασφάλισις είς τόν Ελληνικόν πληθυσμόν φυσιολογικοί εδα
φικού ύποβάθρου καί ή άποκατάστασις τής άνατραπείσης ισορροπίας μεταξύ· 
πληθυσμοΰ καί εδάφους»10, 11.

Συνεπώς, ούτως έχόντο)ν τών πραγμάτων, έκ τής άπόψεως πληθυσμοΰ καί 
έδάφους παρ’ ήμΐν12, ή πλέον δυνατή λύσις ήτο ή έντατικοποίησις τής γεωρ
γικής καλλιεργείας, ή διάθεσις περισσοτέρων τεχνικών παραγωγικών μέσων 
καί κεφαλαίων, ή συστηματικωτέ,ρα όργάνωσις τής γεωργικής έκμεταλλεύσε- 
ως, ή αυξησις τής παραγωγής καί τής παραγωγικότητος τής έλληνικής γεωρ
γίας κλπ. Ή  έπιτυχία τών έπιβαλλομένων τούτων μέτρων καθίστατο εύχερε- 
στέρα διά τής δημιουργίας13 Γεωργικών Συνεταιρισμών, οί όποιοι θά ετίθεντο 
έπικεφαλής τής νέας προσπαθείας, ή όποία εδει νά τείνη είς τήν έφαρμογήν 
τεχνικών μεθόδων έπί εύρυτέρων γεωργικών έκμεταλλεύσεων14.

5. Πρός τήν κατεύθυνσιν τής ένισχύσεως καί έξαπλώσεως τής συνεται
ρικής αγροτικής κινήσεως, συνετέλεσε καί ή προϊοΰσα αυξησις τών ιδιοκτητών 
άγροτών, οί όποιοι διά τών άλλεπαλλήλων άπαλλοτριώσεων καθίσταντο όλονέν 
καί περισσότεροι. Ούτως, ένώ έν έτει 1929, τό ποσοστόν τών άγροτών - ιδιο
κτητών έν Έλλάδι άνήρχετο είς 80ο /ο  τοΰ συνόλου τών καλλιεργητών, κατά 
τήν Γεωργικήν Άπογραφήν τοΰ 1950, τοΰτο άνήλθε σχεδόν είς τό 90ο/ο. Συγ- 
κεκριμένως, βάσει τής άπογραφής ταύτης, ή νομική σχέσις τών καλλιεργητών 
πρός τήν γήν, έμφανίζεται ώς κάτωθι, είς τά Γεωγραφικά Διαμερίσματα τής 
χώρας.

* ΓεωΥραφικόν 

j Διαμέρισμα

ΔηλωΒεΤσαι
ΔηλωΒεΤσαι επιφάνειαι εκάστης κατηγο- 

Β Γας
επιφάνειαι  
υπό των εκ
μεταλλεύ

σεων ε ις  
στρέμματα

’ Ιδ ιοκ τη -  
ται

*Ενοι-  
κ ια -  
στα Γ

I
Κολλη- 

γο ι
^"Αλλη 
ί διότης

{ Στερεά'Ελλάς 6 .0 2 7 .1 4 3 4 .9 0 3 .6 6 0 91.341 3 4 .5 5 3 5 .9 98
ι Πελοπόννησος 5 .9 1 6 .6 3 3 5 .2 9 5 .9 1 5 30 .501 1 4 .406 3 .9 99
’ ’ ΐό νιοι  Νήσοι 775.406 605 .459 6 .4 90 11 .235 2 .0 19
ι 8εσσαλι'α 5 .1 0 5 .0 3 0 4 .3 7 7 .6 1 9 3 5 .7 6 7 5 .2 8 7 2 .0 64
{ Μακεδονία 8 .8 3 2 .4 4 5 6 .7 7 2 ,6 6 1 128.661 1 7 .9 5 5 5 8 .342
ΓΐΗπε ιρος 1 .5 2 0 .6 8 4 1 .2 4 9 .1 4 0 73 .595 3 .4 6 6 980
| Κρητη 2 .4 5 7 .6 4 7 2 .1 4 6 .8 4 0 17 .675 5 .3 99 1 .295
| Κυκλάδες-ΙΜησο ι 
{ Αίγαίου-Δωδεκά- 2 .0 4 8 .7 8 5 1 .318 .261 4 0 .190 3 2 .6 1 3 5 .5 3 6
J νήσος
| Δυτ. ϋράκη 
j · . · * · · . · . · . . . · . · , » , .

2 .2 0 5 .2 5 1 1 .7 3 8 .7 2 9 26.071 2 ,0 6 6 1 .607

ι Σύνολον'Ελλάδος 3 4 .8 8 9 .0 2 4 2 8 .4 0 7 .8 1 6 450.291 12 6 ,986 8 1 .840
>-................. ..  ι - J ------- ο.......X—  _______ __ _______
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Π α ρ ά γρ α φ ο ς  πέμπτη

Ε ξ ε λ ίξ ε ις  τ ιν ές  της  έλλην ικής γεω ργ ίας

1. Έλέχθη ανωτέρω δτι ή ελληνική άγροτική οικονομία χαρακτηρίζεται 
■άπό τον μικρόν γεωργικόν κλήρον και τήν δυσαναλογίαν μεταξύ πληθυσμού 
καί εδάφους. Εΐ'δομεν δέ, είς δ,τι άφορα τάς παραγωγικάς εκτάσεις τής χώρας, 
δτι ή σχέσις μεταξύ πληθυσμού καί τών εκτάσεων τούτων ήτο λίαν δυσμενής, 
άνερχομένη είς 21,5 κατοίκους άνά τετραγ. χλμ. (ετος 1950) .

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, αί προσπάθειαι τοΰ έλληνικοΰ Κράτους, 
έκδηλούμεναι κυρίως διά τής Α.Τ.Ε., κατέτεινον είς τόν περιορισμόν τών δυσμε
νών τούτων συνθηκών, διά τής λήψεως μέτρων, πρός αΰξησιν15 τών καλλιεργου- 
μένων εκτάσεων, τής παραγωγής, τής χρησιμοποιήσεως πλέον συγχρόνων μεθό
δων καλλιεργείας, τής έπεκτάσεως τών αρδευομένων εκτάσεων, τής αυξήσεων 
τοΰ μηχανικοΰ έξοπλισμοΰ, τής εύρυτέρας χρησιμοποιήσεως λιπασμάτων κλπ.

2. Εΐδομεν ανωτέρω τάς τεραστίας απώλειας τοΰ ζωικού κεφαλαίου τής 
έλληνικής γεωργίας συνεπεία τοΰ Β ' παγκοσμίου πολέμου. Συμφώνως πρός 
τά άπογραφικά στοιχεία τής Γεωργικής Άπογραφής τοΰ 1950, έπί συνόλου 
1.319.792 γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αί διαθέτουσαι ζώα16, 17 άνήρχοντο ώς 
κάτοθι:

Είδος ζώων

’ Αριθμός εκμεταλ
λεύσεων διαθετου-  
σων ζωα, κατ ε ί -

δος

Ποσοστόν % των 
διοβετουσων ζωα 
εκμεταλλεύσεων 
έπ Γ του συνόλου

Ποσοστόν % των 
εκμεταλλεύσεων 
των μη δ ια θε -  
τουσων τοια υ-  
τα ζωα, έπ Γ 
του συνόλου

j Οόες-ύ(γελάδες 321.401 2 4 ,3 75*7

! Ιπποι-φορβάδες 190.040 1 4 ,4 8 5 ,6

ί Βούβαλοι 27 .376 2,1 97 ,9

j’r0vo ι 301 .816 2 8 ,9 71 ,1

»' Ημ Γονο ι 138 .943 10 ,5 8 9 ,5

Έ κ  τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι καί μέχρι τοΰ έτους 1950, τό 
ποσοστόν τών γεω,ργικών εκμεταλλεύσεων, αί όποΐαι δεν διέθετον τό Απαραίτη
τον ζωικόν κεφάλαιον, ήτο λίαν υψηλόν.

3. Έ κ τής άπογραφής ταύτης προκύπτει δτι, ή ύπό τών γεωργικών εκμε
ταλλεύσεων χρησιμοποιηθεΐσα18 ζωϊκή καί μηχανική ενέργεια19, κατενέμετο 
ώς κάτωθι, είς τά Γεωγραφικά Διαμερίσματα τής χώρας.
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Γεωγρυ<φ ι κά 
Διαμερ ίσμαΤα

Αριθμός έκμεταλλεύσεων 
^ρησιμοποιησασων ένέργε; αν

Ζωϊκη j  Μηχανικη | Μικτή
ι 1 
ι ι ι ι 
ι  1 ι ι

'Υφιστάμεναι 
έκμεταλλεύ- 
σ εις  κατά 
Λ ι  ά μ φ  ι  σμα

Ποσοστόν % 
των χρησι-  
μοποΐΓ)σα- 
σων ενέρ
γειαν έκ
μεταλλεύ

σεων

Στερεά 1 2 6 ,8 3 5  { 3 .8 2 3  J 1 2 ,689 30 2 ,2 0 3 70

Πελοπόννησος 15 0 ,18 9  j 2 ,1 8 4  j 7 .9 4 4 2 7 4 .0 6 0 73

* Ιόνιο ι Νήσοι 1 9 ,6 3 2  ί 154 j 405 5 5 ,0 2 2 36

Βεσσαλία 7 1 .8 2 6  J 5 ,8 0 9  ! 6 .7 4 4 1 1 3 .1 6 2 74

Μακεδονία 190,471 { 6 .8 0 0  } 2 4 ,9 1 7 2 7 7 .6 5 0 80

"Ηπειρος 5 1 ,5 0 3  { 660 » 1 ,0 8 7 69 .033 77

Κρητη 9 6 ,3 6 5  | 178 ; 1 .8 9 4 13 4 .373 73

Νήσοι Αιγαίου 9 1 .2 7 2  ! 983 ί 1 .7 8 7  | 1 12 3 .419 76

Δυτ. Βράκη 5 1 ,8 7 9  | 655 ί 1 ,2 0 5 62 .978 85

Σύνολον 
' Ελλάδος 8 8 9 .8 2 2  ] 21.246 5 8 .8 7 2 1 ,3 1 1 ,9 8 0 74^

Έ κ τών άνωτέρω δεδομένων συνάγεται δτι ή έλληνική γεωργία, κατά τό 
ετος 1950, έχρησιμοποίει έλαχίστην μηχανικήν ένέργειαν, ήτις άνήρχετο είς 
τό 1 /61  τών χρησιμοποιησασών ενέργειαν 131.980 γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων.

Επίσης, έκ τών στοιχείων τούτων προκύπτει δτι, τό ποσοστόν τών μή χρη- 
σιμοποιησασών ούδεμίαν ενέργειαν γεωργικών έκμεταλλεύσεων, άνήρχετο είς 
26ο/ο. Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι ή κατανάλωσις ηλεκτρικής ένεργείας είς τήν 
γεωργίαν κατά τήν περίοδον ταύτην ήτο λίαν χαμηλή δεδομένου δτι έπί κατα
ναλώσεως 500 έκατομμυρίων ΩΧΒ είς τήν Ελλάδα μόνον 12 έκατομμ. άφεώ- 
ρουν άγροτικάς χρήσεις καί δή: 7 διά φωτισμόν, 3 διά άντλήσεις πρός άρδευ- 
σιν καί 2 δι5 άλωνισμόν καί λοιπάς χρήσεις20.

Περαιτέρω έκ τής άναλύσεο:>ς21 τών στοιχείων τούτων προκύπτει ή έξής; 
έκατοστιαία άναλογία τοΰ χρησιμοποιηθέντος είδους ένεργείας, είς τά έπί μέ
ρους Γεωγραφικά Διαμερίσματα τής χώρας.



Γ εωγραιρικά Είδος χρησιμοποιηΟείσης ένερνείας Ποσοστόν % των 
μη χρησιμοποιη-  
σασίον ούδεμ ίαν 
ενέργειαν εκμε

ταλλεύσεων

Δ ι αμερ ίσματα Ζωϊκη ΓΠηχαν ι κη Γΐι ι κτη

Στερεά 62 1 ,89 6 ,3 7 29
Γ Ιελ οπόν νήσος 69 0 ,8 0 2 ,9 0 27
Νήσοι ’ Iόνιη ι '55 0 ,2 8 0 ,7 4 63
Βεσσαλ Γα 63 5 ,1 3 5 ,9 6 25
ΙΥιακεδονία 6G 2 ,4 5 8 ,9 7 20
"Ηπειρος 74 0 ,9 6 1 ,57 23
Κρητη 71 0 ,1 3 1 ,41 26
Νήσοι Αιγαίου 74 0 ,8 0 1 ,45 24

Δυτ. Βράκη 02 1 ,04 1 ,91 15

Σύνολον 'Ελλάδος ■ 67 ,50 1 ,62 4 ,5 0 26

4. Κατά τά ύπό τής Α.Τ.Ε. δημοσιευθέντα22 στοιχεία, ή σημειωθεΐσα αύ- 
ξησις τού μηχανικού εξοπλισμού23 τής γειοργίας24, ύπήρξεν ή εξής, μεταξύ των 
έτών 1938— 1952.

Είδος μηχανημάτων
1 9  3 8 1 9  5 2

'Αλωνιστικαί μηχαναί 972 1.650

Περιζοαλωνιστικαί " 10 600

0εριστικα ί " 4 .0 00 2 .0 0 0

Σπαρτικαί " 500 1 .000

Χορτοκοπτικα ί - δ ε τ ικα ί μηχαναί 100 1.500

“ Αροτρα έλκόμενα 1 .1 00 6 .2 00

Λισκάροτρα -  Δισκοσβάρναι 1 .600 7 .0 00
’ Αντλητικά συγκροτήματα 6 .7 00 2 4 .000

’ Αριθμός μηχανημάτων

Επίσης, κατά τό αύτό διάστημα, ό μέν αριθμός τών γεωργικών έλκυστή- 
ρων (άλυσσοτρόχων καί τροχοφόρων) άπό 1.081 άνήλθεν είς 6.100, ή δέ συνο
λική αύξησις25 τής ισχύος τούτων είς HP, άπό 40.000 άνήλθεν είς 230.000, 
ένφ έξ άπόψεως έπαρκείας οϋτοι έκάλυπτον τό 1 /4  τής άπαιτουμένης δυνάμε- 
ως διά τήν καλλιέργειαν τών άγρών26.

5. Μεταξύ τών καταβληθεισών προσπαθειών, ώς έλέχθη, ήτο καί ή αΰ- 
ξησις τής έν Έλλάδι καλλιεργησίμου έκτάσεως. Πράγματι, καί μετά τήν με- 
σολάβησιν τού πολέμου, άπό τού έτους 1938 μέχρι τοΰ έτους 1954, έπετεύχθη
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ή οιάθεσις νέων παραγωγικών εδαφών, άνε,ρχομένojy27 είς 3.600.000 στρέμ
ματα. Γα συνεπεία εκτελέσεο)ς τεχνικών εργων, νέα ταΰτα εδάφη προήλθον εξ: 
α) άποξηράνσεως λιμνών και ελών 376.000 στρέμματα, β) έκμεταλλεύσεως 
αλκαλικών εδαφών 50.000, γ) έκκαθαρίσειος δασωδών έκτάσεων 270.000, δ) 
προστασίας έκ πλημμυρών 2.962.000, ε) εγγειοβελτιωτικών έργων 1.982.000 
καί στ) άρδεύσειον 782.500.

Κατά τούς αύτούς ύπολογισμούς28, έν έτει 1954, τό σύνολον τών παραγω
γικών έκτάσεων τής χώρας άνήρχετο είς 38.373.000 στρέμματα, έναντι συνο
λικής έκτάσεως 132.562.000, τών μή καλλιεργησίμων έδαφών καλυπτόντο>ν τό 
71ο /ο  τοΰ συνόλου.

6. Κατά τό ετος 1950 ή κατά Γεωγραφικά Διαμερίσματα κατανομή τών 
παραγωγικών έκτάσεων έμφανίζεται ούτω29:

Γεωγραφικά ΔιαμερΓσματα

Εκτασις 
Διαμερ Γ- 
σματος 
ε ίς ^ χ ιλ .  
στρέμμα

τα

ΔηλωθεΤσαι 
έκτάσεις  
ε ίς  χ ιλ .  
στρέμματα

Ποσοστόν 
επΓ του 
συνόλου 
δηλωθει-  
σων εκ
τάσεων 

έν τή) 
χώρα %

I Ιοσοστόν 
έπ Γ τοΰ 
συνόλου 
της έκτά
σεως του 
Διαμερ Γ- 
σματος %

Στερεά -  Εύβοια 24 .979 6 .2 02 17 ,23 24,8
Πελοπόννησος 21 .556 5.981 16,61 2 7 ,7
’ Ιόνιοι Νήσοι 2.237 730 2,15 · 34 ,8
□εσσαλ Γα 13.984 5 .2 00 14 ,42 37,1
ΙΪΙακεδονΓα 34 .356 9.257 25 ,67 2 6 ,9
"Ηπειρος 9 .253 1 .592 4 ,42 17 ,2
Νήσοι ΑιγαΓου-Κυκλάδες- 

Δωδεκάνησος 9.232 2 .0 74 5,71 22 ,5
Δυτικη 0ράκη ____ 3 .5 8 6 ___

132.562

_ _ 2 .3 2 2 ____ _27α0__
Σύνολον 'Ελλάδος 36 .055 100,00 27 ,2

7. Έ κ τής κατατάξεως τών δεδομένων τής γεωργικής άπογραφής τοΰ
1950, αί ποτιστικαί έπιφάνειαι τής χώρας κατενέμοντο ώς κάτο^θι30, κατά Γε
ωγραφικόν Διαμέρισμα:
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’ ΑριΟμός 
απογρα-

’ΑπογραφεΤσα 
εκτασις 

είς  χιλιά— 
δας στρέμ

ματα

ΠοτιστικαΓ έκτάσε ις̂

Γεωγραφικά ’Εκμεταλ/ ε̂ύοε ι ς Στρέμματα
Διαμερ ίσματα φεισων 

εκμεταλ
λεύσεων 

είς  
χιλιάδας

Γ , 
αρ ι3μ.

είς  
χιλιά-  

δας 
στρέμ

ματα

π
ποσο
στόν % 
έπ Γ τοΰ 
ουνολου 

του 
Δ/τος

γ , 
αριϋμ.

είς  
χ ι λ ι ιί- 

δας 
στρέμ
ματα

—
ποσο
στόν % 
έπί του 
αυν&ου 

τοΟ 
Δ/τος
-----

10,1Στερεά 202 6.202

---
77

------
38,1 660

Πελοπόννησος 274 5.981 100 36,5 612 10,2
Νήσοι ’ Ιόνιοι 55 780 7 12,7 19 2 ,4
□εσσαλ Γα 113 5.200 34 30,1 222 4 ,3
ΙΥΙοκεδονΓα 278 9.257 64 23,0 451 4 ,9
” Ηπειρος 69 1.592 29 42,0 170 10,7
Κρήτη 134 2.647 58 43,3 156 5 ,9
Νήσοι Α[γαΓου- 
Κυκλάδες-Δωδε- 

κάνησος
124 2.074 34 27,4 114 5 ,5

Au t ικη Οράκη 63 2.322 4 6,3 14 0 ,6

Σύνολον' Ελλάδος 1 .312 36.055 407 31 ,0 2.418 ' 6 ,7

ΙΙτοι, έκ τών στοιχείων τούτων προκύπτει ότι έπί τοΰ συνόλου τών καλ
λιεργούμενων εκτάσεων τής χώρας, αί ποτιστικαί άνήρχοντο εις 6,7ο/ο.

8. 'Ως πρός τήν χρησιμοποίησιν λιπασμάτων ύπό τής έλληνικής γεωρ
γίας, δέον νά λεχθή ότι, συνεπεία τοΰ πολέμου, άνεκόπη ή διαρκώς αύξουσα 
χρησιμοποίησις καί εισαγωγή τούτων .Ά μ α  τφ πέρατι τοΰ πολέμου, μεταξύ 
τών έπιδιώξεων τής Α.Τ.Ε. ήτο καί ή εύρυτέρα χρησιμοποίησις λιπασμάτων, 
ταύτης σημειούσης31 σχετικώς32: «Διά τής εύρείας έφαρμογής καί τής ορθολο
γικής χρησιμοποιήσεως τών λιπασμάτων άπεδόθησαν είς τήν καλλιέργειαν 
έκτάσεις θεωρούμεναι άσύμφοροι πρός έκμετάλλευσιν, ηύξήθησαν αί μέσαι 
στρεμματικαί άποδόσεις, έν συνδυασμφ βεβαίως καί προς τά λοιπά μέτρα βελτι- 
ο>μένης γεωργικής τεχνικής καί ύπεβιβάσθη αίσθητώς τό κόστος τής γεωργι
κής παραγωγής». Ή  χρησιμοποίησις λιπασμάτων άπετέλει ζωτικήν άνάγκην 
τής έλληνικής γειοργίας. Χαρακτηριστικώς ό Καθηγητής Ξ. Ζολώτας έγρα
φε33: « . . .πυκνοκατωκημένη χώρα ώς ή Ελλάς, ουδέποτε θά ουνηθή νά αύ- 
ξήση τήν παραγωγικότητα τής γεωργίας άνευ τής εύρυτέρας καί συστηματικω- 
τέρας χρήσεως λιπασμάτων».

Έντός τών ύπό τής Α.Τ.Ε. έπιοιωχθέντων στόχων καί τής έπισημάνσεως 
τής ανάγκης ταύτης ύπό διακεκριμένος έπιστημόνων, κατέστη δυνατόν νά 
ύπερκαλυφθή ή προπολεμική εισαγωγή λιπασμάτων·. Ούτο)ς, ένφ τό ετος 1939,
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ή είσαχθεΐσα ποσότης παντός είδους λιπασμάτων καί γεωργικών φαρμάκων 
άνήρχετο34 είς 139.514 τόννους, κατά τό 1952, αΰτη άνήλθεν είς 176.109 
τόννους.

Αί διά μέσου τής Α.Τ.Ε. χορηγηθεΐσαι ποσότητες λιπασμάτων, κατά τά 
ετη 1938 καί 1952, ηύξήθησαν33 αίσθητώς, άνελθοϋσαι άπό 22.682 τόννους,. 
είς 56.521, τά δέ πρός τόν σκοπόν τής προο)θήσεο)ς τών λιπασμάτων άνάλογα 
κέντρα αύτής ηΰξανον παραλληλίας άνελθόντα κατά τό ετος 1961 είς 650 
περίπου36.

ΙΙαρά ταΰτα ομως, συμφώνως πρός τά στοιχεία τής γεωργικής άπογρα
φής τοΰ έτους 1950, τό ποσοστόν τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αί οποΐαι 
έχρησιμοποίησαν ζωϊκά καί χημικά λιπάσματα37, άνήρχετο είς 56,5ο/ο, ένψ ή 
λιπανθεΐσα εκτασις, έν σχέσει πρός τήν καλλιεργουμένην, έκάλυπτε τό 16,5ο/ο· 
ταύτης.

9. Πάντα τά άνωτέρω ληφθέντα μέτρα είχον ώς συνέπειαν νά τεθοΰν 
αί βάσεις τής έκ τοΰ πολέμου καταστραφείσης έλληνικής γεωργίας, γεγονός 
δπερ έπέδρασεν εύεργετικώς38 έπί τών μετέπειτα, κυρίως, έπιτεύξεων αύτής, 
πράγμα τό όποιον ύπεβοηθήθη καί άπό τό διαρκώς έντεινόμενον ένδιαφέρον τοΰ 
Κράτους πρός τήν γεωργίαν.

'Ως χαρακτηριστικόν τοΰ τοιούτου ένδιαφέροντος τοΰ Κράτους καί τοΰ 
ίδιωτικοΰ τομέως άναφέ,ρομεν τάς αύξητικάς τάσεις τών άκαθαρίστων έπενδύ- 
σεο ν̂ παγίου κεφαλαίου είς τήν γεωργίαν, είς άς κατωτέρω θέλομεν άναφερθή.

Ή  σημειουμένη κατ’ ετος πρόοδος έδημιούργει καταλληλοτέρας προϋπο
θέσεις, διά τήν άνάπτυξιν καί έδραίο)σιν τής άγροτοσυνεταιρικής κινήσεως παρ' 
ήμΐν, ήν καί έν συνεχεία έρευνώμεν.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ  

Τ Ο Τ  Π Ε Μ Π Τ Ο Τ  Μ Ε Ρ Ο Τ Σ

ΐδε Δ. Στεφανίδου, Ή  αγροτική πίστις κλπ., σελ. 41.
2. ’Ίδε Α. Κλήμη, Αγροτική Οικονομία, σελ. 77.
3. ’Ίδε Λ. Κλήμη, ’Αγροτική Οίκονομία, σελ. 77, ενθα καί αναλυτική κατ' ετος. 

παρουσίασις τής ο/ο συνθέσεως τών δανείων.
4. ’Ίδε Α .Τ.Ε . Τό εργον μ;,ας δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 33.
5. ’Ίδε Α .Τ .Ε ., αυτόθι, σελ. 36.
6. ’Ίδε Α .Τ .Ε ., αυτόθι, σελ. 38.
7. ’Ίδε  Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, έτους 1955, σελ. 14— 15.
8. ’Ίδε Στατιστική Έπετηρίς της Ελλάδος, έτους 1955, σελ. 134.
9. νΙδε καί Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οικονομία, σελ. 17.

10. ’Ίδε Ξ. Ζολώτα, Ή  Ελλάς πρέπει νά γίνη βιώσιμος, οελ. 13.
11. II ρβλ. καί X. Εύελπίδη, Ή  χρονία γεωργική κρίσις είς τήν Ελλάδα, σελ. 57.
12. Ή  πυκνότης γενικώς τοΰ πληθυσμού άνά χλμ. τετραγ. διά τάς άλλας χόόρας, με

ταξύ τών έτών 1948— 1954, ήτο: Βουλγαρία 66, Γιουγκοσλαβία 68, Ρουμανία 67, 
Τουρκία 30, Γαλλία 78, Ιταλία 158, Ισπανία 57 καί Αίγυπτος 23. ’Ίδε σχε- 
τικώς Α. Κλήμη, ’ Αγροτική Οίκονομία, σελ. 9.

13. ’Ίδε ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 1956, σελ. 77.
14. ’Ίδε X . Εύελπίδη, ενθ’ άν., σελ. 57.
15. Περί τών έκτελεσΟέντων αποστραγγιστικών, αποξηραντικών καί άρδευτικών έρ

γων, μεταξύ τών έτών 1945— 1952, ’Ίδε X. Εύελπίδη, ενθ’ άν., σελ. 7.
16. Ώ ς  πρός τόν αριθμόν τών ζώων κατά τό ετος 1938, ΐδε Α .Τ .Ε ., Τό εργον μιας

δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 60.
17. Κατά τά ύπό τοϋ X. Εύελπίδη παρασχεθέντα στοιχεία, μεταξύ τών έτών 1945—  

1952 είσήχθη έκ τοΰ έξωτερικοΰό έξής αριθμός ζώων: "Ιπποι 30.000, Ήμίονοι
54.000, νΟνοι 16.000, ’Αγελάδες 11.000 καί ετερα βοειδή 18.000. ’Ίδε Ή  χρο
νιά γεωργική κρίσις είς τήν Ελλάδα, Ά·θΰναι, 1953, σελ. 6.

18. ’Ίδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οίκονομία, σελ. 32.
19. ΙΙερί τών εύεργετικών αποτελεσμάτων τής χρησιμοποιήσεως ηλεκτρικής ένερ

γείας είς τήν γεωργίαν, ίδε X . Εύελπίδη, ενθ’ άν., σελ. 86— 88.
20. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, αύτόθι, σελ. 85.
21. ’Ίδε Α. Κλήμη, ’Αγροτική Οίκονομία, σελ. 32.
22. ’Ί δ ε , Τό εργον μιας δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 78.
23. Περί τών είσαχθέντων γεωργικών μηχανημάτων μεταξύ τών έτών 1945— 1952,..

’Ίδε X . Εύελπίδη, ενθ’ άν., σελ. 6.
24. Κατά τόν X. Εύελπίδη, ενθ·’ άν., σελ. 48, κατά τό ετος 1952 μόνον τό 1)10 πε

ρίπου τής δλης καλλιεργούμενης έν Έλλάδι έκτάσεως έκαλλιεργεϊτο μηχανικώς 
καί μόνον τό 2,2ο) ο τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων έχρησιμοποίουν μηχανικήν 
καλλιέργειαν, ένώ 6,1ο)ο έξ αύτών έχρησιμοποίουν έπικουρικώς καί μηχανάς.

25. ’Ίδε τό περί μηχανικού εξοπλισμού τής έλληνικής γεωργίας κεφάλαισν τής 
Α .Τ .Ε ., Τό έ'ργον μιας δεκαετίας (1952— 1961).

26. ’Ί δ ε  X . Εύελπίδη, ενθ’ άν., σελ. 43.
27. ’Ί δ ε  Έ κθεσιν Π άκαρντ είς «οικονομικόν ταχυδρόμον» τής 24.6.1954.
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28. ’Ίδε ’Έκθεσιν Πάκαρντ, αυτόθι.
29. ’Ίδε Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, έτους 1955, σελ. 134.
30. ’Ίδε Α. Κλήμη, Άγροτική Οικονομία, σελ. 29.
31. ’Ίδε τό έ'ργον μιάς δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 81.
32. Περί, τών χρησιμοποιηθέντων ποσοτήτων λιπασμάτων, κατά στρέμμα καί είς λι-

παντικάς μονάδας, “Ίδε Π . Παπαγαρυφάλλου, Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί έν
Έλλάδι, Άθήναι, 1973, σελ. 118.

33. Ξ. ,Ζολώτα, Άγροτική Πολιτική, σελ. 207.
34. Διά τάς κατ’ έτος είσαχθείσας ποσότητας λιπασμάτων, άπό τό 1939— 1953, ΐδε 

Α. Κλήμη, Άγροτική Οικονομία, σελ. 35.
35. ’Ίδε έκτενέστερον Α .Τ .Ε ., Τό έ'ργον μιάς δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 82— 83, 

έ'νΟα καί λεπτομερή στοιχεία περί τών διαφόρων είδών χρησιμοποιηθέντων λι
πασμάτων.

36. ’Ίδε Α .Τ .Ε ., αυτόθι, σελ. 34.
37. Τάς ύπό τών Διαμερισμάτων τής χώρας χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η ν) ε ί σ α ς λιπαντικάς μονάδας, 

ΐδε έκτενώς είς Α. Κλήμη, Άγροτική Οικονομία, σελ. 36.
38. Μεταξύ τών έπελΟουσών βελτιώσεων είς τήν ελληνικήν γεωργίαν μεταξύ τών 

έτών 1952— 1961 άναφέρομε: I) Τήν σημειωθείσαν α'ΰξησιν τών καλλιεργηθει- 
σών έκτάσεων διά δυναμικών προϊόντων, γεγονός τό όποιον εΐχεν ώς συνέπειαν 
νά αύξηθοΰν αυται κατά: 53ο)ο (τομάτα), 57ο)ο (λοιπά κηπευτικά), 36ο)ο (κα
πνός), Ι51ο)ο (βάμβαξ), 91ο)ο (κτηνοτροφικά ψυχανθή), 358ο)ο (σανός), 185ο)ο 
(μηδική). II) Τήν αυξησιν τών στρεμματικών αποδόσεων (πλήν τής έλ-αφρας 
μειώσεως τών γεωμήλων καί τής μηδικής. III) Τήν αυξησιν τής παραγωγής 
τών κυρκοτέρων κτηνοτροφικών προϊόντων, ή όποια είς ώρισμένα έδιπλασιάσθη 
(τυρός, βούτυρον, ώά). IV ) Τήν αυξησιν τών χρησιμοποιηθέντων λιπασμάτων 
κατά 165ο)ο. V I) Τήν αυξησιν τοΰ Ακαθαρίστου Άγροτικοΰ Είσ-αδήματος κατά 
64ο)ο. V II) Τήν αυξησιν τής ακαθαρίστου αξίας τής γεωργικής παραγωγής 
άπό 12.784 έκατ. δραχ. είς 22.329 έκατ. δραχ. καί τοΰ συνόλου τής άγροτικής 
παραγωγής άπό 17.976 έκατ. είς 31.288 έκατ. δραχ. (είς σταθεράς τιμάς έ'τους 
1954). V III) Τήν μικράν αυξησιν τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου καί τόν πολλαπλασια
σμόν τοΰ μηχανικού εξοπλισμού τής γεωργίας ώς κάτωθι: Μηχαναί άλωνιστικαί 
άπό 1.650 είς 2.150, θεριζοαλωνιστικαί, άπό 600 είς 1.950, θεριστικαί, άπό 2.000 
είς 3.000, σπαρτικαί, από 1.000 είς 3.000, χορτοκοπτικαί _ δετικαί, άπό 1.500 είς
5.000, άροτρα έλκόμενα, άπό 6.200 είς 23.000, δισκάροτρα _ δισκοβάρναι, άπό 
7.000 είς 16.000 καί άντλητικά συγκροτήματα, άπό 24.000 είς 70.000. Περί τού
των ’Ίδε άναλυτικώτερα κατ’ έ'τος στοιχεία είς Α .Τ .Ε ., έ'νθ’ άν., σελ. 53— 54, 
57, 60, 81, 83, 65, 78.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΚΤΑΕΤΙΑΝ 1945-1952

ΣΤΟΙΧΕΙΑ TINA ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΔΑΝΕΙΟΔΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ε ϊσ α γ ω γ ιχ α ι π α ρ α τη ρ ή σ εις

’Ανωτέρω άνεφέρθημεν είς τούς δυσμενέστατους αντίκτυπους τούς οποίους 
ειχεν δ Β ' παγκόσμιος πόλεμος έφ’ ολοκλήρου της έθνικοκοινωνικοοικονομικής 
ζωής της Ελλάδος. Δυσαρέστους επίσης επιπτώσεις εσχε καί ή έπακολουθή- 
σασα ανώμαλος περίοδος της έσωτερικής διχονοίας καί τοΰ έμφυλίου σπαρα
γμού. Τά γεγονότα ταΰτα, ώς είκός, έπέδρασαν άνασχετικώς καί έφ' ολοκλή
ρου της άγροτοσυνεταιρικής μας κινήσεως.

Σχετικώς ή Α.Τ.Ε. υπογραμμίζει: «"Οπως είς όλας τάς παραγωγικάς 
καί οίκονομικάς έκδηλώσεις της χώρας μας, ώς ήτο φυσικόν, παρετηρήθη καί 
είς τήν συνεταιριστικήν κίνησιν αύτής καθ’ δλον τό διάστημα τών πολεμικών 
καί μεταπολεμικών εσωτερικών γεγονότων, μία κάμψις, ή οποία είς πολλάς 
περιπτώσεις προσήγγισε τά δρια τής νεκρώσεως»1.

Ένταΰθα δμως παρατηρητέον δτι, ή συνεταιρική κίνησις παρ’ ήμΐν, δεν 
έξηφανίσθη όλοσχερώς, δεδομένου δτι καί κατά τούς πλέον φρικτούς χρόνους 
τής αξονικής κατοχής, τό αείποτε ένυπάρχον παρά τοΐς Έλλησι συνεταιρικόν 
πνεΰμα, ήδυνήθη νά έκδηλωθή καί νά πορευθή πρός τήν έξυπηρέτησιν άμέσων 
βιοτικών άναγκών. Πράγματι, λήγοντος τοΰ έτους 1940, ήρξατο ή σύστασις 
Προμηθευτικών Συνεταιρισμών, οί όποιοι είς τό τέλος τοΰ έτους 1943 άνήλθον 
συνολικώς2 είς 416. Ό  αριθμός οδτος περιλαμβάνει μόνον τούς ύπό τοΰ Υπουρ
γείου ’Επισιτισμού άναγνιορισθέντας Προμηθευτικούς - Καταναλωτικούς Συνε
ταιρισμούς. Τά μέλη μέν τών 416 τούτων συνεταιρισμών άνήρχοντο είς 215. 
812, τά δέ συνολικώς εξυπηρετούμενα άτομα είς 619.000. Τοιαύτη δέ ήτο ή 
έξάπλωσις τών συνεταιρισμών τούτων, μεταξύ τών εργαζομένων τής Χο')ρας, 
ώστε άπό τοΰ έτους 1941 είχε συσταθή παρά τώ Ύπουργείω Επισιτισμού « Υ 
πηρεσία Συνεταιρισμών καί Συσσιτίων», ή οποία «άνέλαβε τήν καθοδήγησιν 
καί έξυπηρέτησιν τής κινήσεως ταύτης»3 καί ένίσχυε τό εργον τών συνεταιρι
σμών διά τής παροχής τροφίμων4.
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Ούτω πως καί έν μέσψ τών πλέον σκληρών ημερών τής εχθρικής κατοχής 
καί τοΰ οδυνηροΰ λιμοΰ τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τό συνεταιρικόν πνεΰμα παρέσχε 
πολυτίμους υπηρεσίας είς εκατοντάδας χιλιάδας λιμοκτονούντων Ελλήνων, διο- 
χετεΰσαν πρός τούτους τά στοιχειώδη μέσα διαβιώσεώς των καί άναδυθέν έν 
μέσψ τών ζοφερών κατοχικών συνθηκών συνετέλεσεν είς τήν προαγωγήν τοΰ 
συνεταιρικού θεσμοΰ «είς σπουδαΐον δργανον κοινωνικής άλληλεγγύης καί οι
κονομικής άλληλεξαρτήσεως»5. Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι, κατά τήν διάρκειαν 
τής κατοχής Εδρύθησαν6 669 Γεωργικοί Συνεταιρισμοί.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς εκτη

Ή  κ α τ ’ ετο ς  σ ΰσ τασ ις  Γ ε ω ρ γ ικ ώ ν  Σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν , μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  έ τώ ν
1945— 1952

1. Έ κ τοΰ κατωτέριο πίνακος προκύπτει ή κατ’ ετος καί κατ’ είδος σύ- 
στασις Γεωργικών Συνεταιρισμών, μεταξύ τών ετών 1945— 1952.

'Ετη
Ε ίδ ο ς  Ιδ ρ υ θ έ ν τω ν  Σ υ ν ε τ ά ι ρ ισ μ ο f ____ _____j ' “ η ^ ' _

ι ι ι 7 ι >
Πωλήσεως | Παρανων. ΙΔ ιά φ ο ρ ο ί  τω^ Κατ 

ι ι ε τ ο ε

! Σύνολον

·+·
|Π ισ τ ω τ .  'Π ρ ο μ η Β ε υ τ .

ε τ ο ς

1 945

1946
1947 
194Θ
1949
1950
1951
1952

285

509
209
102

49
78

114
75

22
49
18
27
11

9
10
16

62
134
103

33
45

117
51
68

18
3D
48
19
28
19
25
47

390
724
378
184
135
223
200
206

Σύνολον 1.421 j 10 162 613 233

Ή τοι, έκ τών άνωτέ.ρω στοιχείων συνάγεται δτι, πλέον τοΰ ήμίσεος τών 
ίδρυθέντων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ήσαν Πιστωτικοί, ένψ οί παραγωγικοί 
έκάλυπτον ποσοστόν 25ο /ο  τοΰ συνόλου. Ή  τοιαύτη μεταπολεμική κατεύθυνσις 
τής παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρικής κινήσεως ύπεδήλου, άφ’ ενός μεν τήν ελλει- 
ψιν κεφαλαίων είς τήν ελληνικήν γειοργίαν, άφ’ ετέρου δέ τό εύοίωνον μήνυμα 
δτι οί άγρόται έστρέφοντο πρός τήν ΐδρυσιν παραγο^γικών συνεταιρισμών.

"Ετερον έπίσης εύοίιονον χαρακτηριστικόν τής μεταπολεμικής άγροτοσυ-
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νεταιρικής κινήσεως, είναι καί τό γεγονός δτι ο! άγρόται κατανοήσαντες τάς 
έκ τοΰ συνεταιρισμού ώφελείας, προσή,ρχοντο αύτοβούλως έντός τών κόλπων 
τής ώργανωμένης συνεταιρικής κινήσεως.

2. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος προκύπτει τό σύνολον τών κατ'* ετος υφι
σταμένων έν Έλλάδι Γεωργικών Συνεταιρισμών, κατά κατηγορίας, μεταξύ τών 
έτών 1945— 1952.

Ύ t r  r*
Είδος υφιστάμενων Συνετάιρ ισμων j σύνολον ί

ι ρ —  -
} Πιστωτ. ΠρομηΘευτ

ι
j Παραγωγ. Πωλησεως | Διάφοροl

ι Ελλάδος ι 
ί j

ιι ι j
1945 { 4 .7 3 5 84 ! 971 600 | 627 | 7 .0 1 4  j

1946 ! 5 .0 80  ι 149 ! 1 .1 54 588 635 7 .6 0 6

1947 j 5.261 134 j 1 .2 13 637 702 ! 7 .947  |
194G ί 5 .463  ι 59 i 1 .1 7 6

I
692 728 ! 8 .1 18  1

1949 j 5 .4 77
J

61 1 .213I
699 751 ! 8 .201  

I

1950 ΐ 5 .5 67 61 j 1.371 660 682 J 8 .341 j

1951 | 5 .349 52 ! 1 .4 65
I

I
854 720 j 8 .4 4 0

1 952 | 5.201 71 ί 1 .7 45 755 755 8 .5 2 7  |
1

Έ κ τής περαιτέρο) άναλύσεως τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει ή έξής 
έκατοστιαία σύνθεσις τών κατά τό άνω διάστημα υφισταμένων Γεωργικών Συ
νεταιρισμών.

Ετη Ποσοστόν έπΓ τοΤς % των ΰφισταμενων Συνετάιρισμων

Πιατωτ ι κο ( ΠρομηΠευτικο Γ
Γ
j Παραγωγικοι 
1 _ Πωλησεως Δ ι ιίφορο ι

I
1945 67 ,47 1 ,19

ι-----------
13 ,83 8 ,5 5 8 ,9 3

1946 66 ,73 1 ,95 15 ,17 7 ,7 3 8 ,3 4

1947 66 ,20 1 ,68 1 5 ,26 8 ,01 8 ,8 3

! 1948 67 ,29 0 ,7 2 14,48 8 ,5 2 8 ,9 6

| 1949 66,78 0,7.4 14 ,79 8 ,5 2 9 ,1 5

I 1950 66 ,7 4 0 ,7 3 16 ,43 7,91 8 ,1 7

i 1951 63 ,37 0,61 17 ,35 10,11 8 ,5 3

I 1952 60 ,99 0 ,8 3 2 0 ,46
ι

8 ,8 5 8 ,8 5

’Ήτοι, έκ τής άναλύσεως ταύτης, προκύπτουν τά ακόλουθα: α) οί Πι
στωτικοί Συνεταιρισμοί έμειώθησαν κατά 6,5ο/ο, β) οί Προμηθευτικοί έμειώ-
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θησαν κατά 0,36ο/ο, γ) οΕ Παραγωγικοί έσημείωσαν αυξησιν κατά 6 ,63o/or 
δ) οΕ Πωλήσεως καί οΕ Διάφοροι παρέμεινον σχεδόν εις τά αυτά επίπεδα τοΰ 
έτους 1945.

Έ κ τών δεδομένων τούτων συνάγεται περαιτέρω δτι ή κυριαρχούσα μορ
φή τοΰ παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήματος, κατά τό ώς άνω διάστημα, 
ήτο ή τών Πιστωτικών Συνεταιρισμών, μολονότι οδτοι ένεφάνισαν πτωτικάς 
τάσεις μέ άντίστροφον πορείαν τών Παραγωγικών.

3. Ένταΰθα δέον νά λεχθή ότι τά παρεχόμενα στοιχεία δέν συμπίπτουν 
άπολύτως ώς πρός τόν άριθμόν τών ίδρυθέντων συνεταιρισμών. Οΰτω, συμφώ- 
νως πρός τά ύπό τοΰ «Συνεταιριστοΰ» διδόμενα στοιχεία7, οί υφιστάμενοι Γε
ωργικοί Συνεταιρισμοί, μεταξύ τών έτών 1943— 1946, είχον ώς κάτωθι:

Γ _ — ---------------------------- _  -

j Ετος j ΙΜόμω υφιστάμενοι [ Αε ι τουργουντες Ποσοστόν επί τ ο ΐς  % 
των άδρανούντων

I 1943 ! 6 .5 52  j 5 .3 2 7  
i 1944 J 6.631 j 5 .4 1 5  
I 1945 i 7 .0 1 7  i 5 .878  

1946 ! 7 .8 29  j 6 .404

19 %

18 %

16 %

18 *  10 /ο

Συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Δ. Πάνου δημοσιευθέντα στοιχεία8, ή κατ' 
ετος σύστασις Γεωργικών Συνεταιρισμών, ειχεν ώς κάτωθι, μεταξύ τών έτών
1944— 1948.

! ” ΓΕτος 1944 1945 | 1946 1947

------
1948

j ' Ιδρυθέντες Συν/σμοΓ 172 390 j  724 459 187

Κατ’ αύτόν έπίσης, λήγοντος τοΰ έτους 1948, ύφίσταντο 8.091 Γεωργικοί 
Συνεταιρισμοί, έκ τών οποίων έλειτούργουν τά 4 /5 , ένώ «ό Συνεταιριστής»9 
διά τό αύτό έτος, άνεβίβαζε τούτους είς 8.313, κατανεμομένους ώς κάτωθι, κα
τά κατηγορίας: Πιστωτικοί 5.622, Προμηθευτικοί 175, Πωλήσεως 588, Π α
ραγωγικοί 1.273, Διάφοροι 655.

Ή  είδικωτέρα κατανομή τών συνεταιρισμών τούτων ειχεν ώς έξής:
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Π ω λ η σ ε ω ς Π α ρ α γ ω γ ι κ ο Γ

Σταφιδοκάρπου 258 ’ Ελαιουργικο Γ 268

Καπνού 46 0 ίνοποιητικο Γ 196

Σύκων 14 Γαλακτοκομικο Γ 272

Γάλακτος 44 Fibcrr ι χοπαραγωγων 20

Ρητ Γνης 29 ΓιΊελ ισσοκομ ι κο Γ 49

Σουλταν Γνας 14 Δασεργατων 317

Νωπων η ξηρών κορ̂ · 
πων,λαχαν ι κω\̂  κιη-  
νοτριφικων κ ,λ ,π .  
προϊόντων 183

Κ ι τροπαραγωγων 
. 'Ετέρων παραγω- 
γ ι κων σκοπών

,50

101

Δ ι ά φ ο ρ ο ι

’ Ενοικιάσεως η 
άγορας γαιων 391
Διαχειρ ίσεως
συν ιδιοκτησιών 16Θ
'Αρδευτικοί 29
’ Εκμεταλλεύσεως 
γεωργ ι κων μηχανών 12
' 'Υγειονομικοί 35

ΚτηνασφαλιστικοΓ 5

'Ετέρων σκοπών 15

4. Επειδή δμως τήν εικόνα τής πραγματικής συνεταιριστικής κινήσεως 
δέν αποδίδουν άπλώς καί μόνον οί υφιστάμενοι νόμω συνεταιρισμοί, άλλα οί 
έκ τούτων πράγματι δρώντες, παραθέτομεν τόν κάτωθι πίνακα, έξ ού προκύ
πτει ό άριθμός καί τό είδος τούτο)ν, μεταξύ τών έτών 1945— 1952.

'Ετη
Γ

Είδος λειτουργούντων Συνεταιρισμών j Σύνολον 
λειτουρ-

j Πιστωτ. j Προμηθ. [ Παραγωγ, } Πωλησεως j Διάφοροι J γούντων
Η- "Η

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1952

4 .0 94

4 .267

4 .490

4 .8 26

4 .873

4 .580

I 1951 | 4 .375

4 .320

55

114

107

33

35

35

20
41

814 

914 

987 

1 .033  

1 .077  

1 .049  

1 .084  

1 .306

513

475

541

615

627

562

694

615

402

302

396

469

507

326

288

347

5.878

6 .072

6.521

6 .976

7 .119

6 .552

6.461

6 .629

Έ κ τής έκατοστιαίας άναλύσεως τών κατ’ είδος καί κατ’ ετος λειτουρ- 
γούντων ώς άνω συνεταιρισμών, προκύπτει ή έξής είκών τών δρώντων συνε
ταιρισμών.



Έ τ η

”|Γ·
ι Ε ίδ ο ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν τ ω ν  σ υ ν ε τ α ιρ ισ μ ώ ν  το Τ ς  %

----------------------------------- j . -------------------------------------------  ----------------------------------- ^ -----------------------------7-------------------------

Π ισ τω τ ι κο Γ j Προμηθευτ ι κο Γ |Πο<ραγωγ ι κο Γ |ί)ωλι^σεως Διάφορο
----- 1-----------1--------- *2------ 4------

I 1945 

| 1946 
I 1947 

J 1948 

j 1949 

| 1950 

i 1951 
! 1952

69 ,64

70,27

68,85

69,18

68 ,45

69 ,90

67,71

65,16

0,93  

1 ,87  
1 ,64  

0 ,47  

0 ,4 9  

0 ,5 3  

0,30  

0,61

13 ,84  

1 5 ,Od 
15,13  

14 ,80  

15,12  

16,01  

16,77  

19 ,70

8 ,72  

7 ,82  
8 ,2 9  

j 0 ,81  

8 ,8 0  

j 8 ,5 7  

j 10 ,74  

! 9 , 27
- - Ϊ -

6 ,83  

4 ,9 7  
6,07  

6 ,72  

7 ,12  

| 4,97
4,4 5  
5 ,23

ρΐέσος  
jl 945 -

ορος
1952 68 ,64 0 ,85 15,80 j 8 ,8 7  j 5 ,79

Τό γενικόν χαρακτηριστικόν συμπέρασμα τής άνωτέ,ρο) άναλύσεο)ς είναι 
τό γεγονός δτι καί έπί τών λειτουργούντων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ή κυ
ριαρχούσα μορφή είναι ή τοιαύτη τών Πιστωτικών, οί όποιοι, κατά μέσον δρον 
τής περιόδου, άνήρχοντο είς τό 68,64ο/ο τοΰ συνόλου.

5. Ώ ς  πρός τόν άριθμον καί τό είδος τών κατ’ ετος ίδρυθέντων Γεωργι- 
κών Συνεταιρισμών, ούτος εμφανίζει τήν εξής πορείαν, μεταξύ τών ετών
1945— 1952.

"Ετη
’ Αριθμός

ίδρϋ-
θόντων

Ε ί δ ο ς Σ

1 
Ω

 

I 
Η- 

ι 
ω 

I 
> 

I 
Π ι ρ ι σ μ ω ν

Πιστωτ. Προμηθευτ. Πωλήσεως Πσρο<γωγ. Δ ιά φ ο ρ ο ι

1945 390 285 3 22 62 18

1946 724 509 2 49 134 30

1947 378 209 - 18 103 48
1948 184 102 3 27 33 19

1949 135 49 2 11 45 28

1950 223 78 - 9 117 19

1951 200 114 - 10 51 25
1952 206 75 - 16 68 47

Τό εύοίωνον έν προκειμένψ σημεΐον είναι δτι δ άγροτικός πληθυσμός τής 
χώρας, κατανοήσας τήν σπουδαιότητα τής συνεταιριστικής όργανώσεώς του καί 
διά τής μέσφ αύτής έξυπηρετήσεως τών άναγκών του, εστω καί τών αμέσων 
πιστωτικών, ώδηγεΐτο είς τούς κόλπους τής όργανωμένης συνεταιριστικής κι-

514



νήσεως. Τούτο ένέχει μεγαλυτέραν σημασίαν, λαμβανομένου ύπ’ όψιν τοΰ γεγο
νότος, δτι ή ΐδρυσις τών συνεταιρισμών δέν έπεβάλλετο έκ τών άνω, άλλά ήτο 
άποτέλεσμα πείρας εκπορευόμενης έξ αύτής ταύτης τής καθ’ ήμέραν ζωής τών 
συνεταιριζομένων άγροτών.

6. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος10 προκύπτει ή κίνησις τών Γεωργικών Συ
νεταιρισμών, κατ’ είδος καί κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα, κατά τό ετος 
1947.
,.— _ Γ
] Γεωγροίφ ι κά 
j Δ ια μ ερ Γ σ μ α τ α

j Πελοπόννησος  
[ Σ τ ε ρ ε ά  καΓ Εύβοια 
‘ ΒεσσαλΓα  

' Επτάνησα  
Κυκλάδες  
” Η π ε ιρ ος
Κ ε ν τ ρ . -Δυτ . ΙΥ ίακεδον Γα 

Α ν α τ ο λ ικ ή  ΙΪΙακεδονΓα  
Δ υ τ ι κη Θράκη 
Κρητη
Nqooi  Α ίγ α Γ ο υ  

^ Σ ύ ν ο λ ο ν ' Ελλάδος

Σ ύ ν ο λ ο ν Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν

Π ισ τ ω τ . !  Προμηθ.! Πωλησ.! Π α ρ α γ . |Δ ιά φ ,
- --- - -- --- - 1g5 j1151 .025  

779 
527 
201 

64 
390 

1 .162  
425 
325 
490 
110

62
28
62

3
1
3
2
2
1

10

306
105

26
30
2
8

20
14

5
41
17

265 J 304 
88 | 68 
42 j 4 
13 | -  

ί 3561
105 ! 50

41
41

251
132

25
35

3
10

Σύνο λο ν  ! 
^ Δ ια μ / τ ο ς  j

1 .703  
1.481 j 

816 
280 | 

80 
497 j 

1 .339  
507 j 
407 j 
795 j 
269

5 .5 4 3  174 574 1 .234  I 649 
i--------------j — _

8 .1 7 4

7. Έ κ  τοΰ κάτωθι πίνακος έμφαίνεται11, ή κατά Γεωγραφικόν Διαμέ
ρισμα, κατανομή τών ύφισταμένων Γ.Σ., συνολικώς κα! κατ’ είδος12, λήγοντος 
τοΰ έτους 1949.

Γεω γρ α φ ικά  
Δ ια μ ε ρ  Γσματα

j Σ ύ ν ο λ ο ν  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν

Τ IΠ ισ τ ω τ . ι  Π ρομηθ . ίΠ ω λησ .  Παραγ. Διάφ,

Σύνο λο ν  
κατά Δ ια -  
μ £ ρ ισ μ α

Πελοπόννησος  
Σ τ ε ρ ε ά  καΓ Ε ύ β ο ια  
□εσσαλ Γα 

Επτάνησα  
Κ υκλάδες  

Η π ε ιρ ο ς
Κ ε ν τ ρ . -Δ υ τ . Ι Ϊ Ια κ ε δ ο ν Γ α  | 1 
’ Α ν α τ ο λ ικ ή  ΙΪ ΙακεδονΓα ί 
Δ υ τ ικ η  Θράκη 
Κρητη f ι
-Μησοι Α ίγ α Γ ο υ

1 .063  
804 
571 
210 

70 
405 

,157 
398 
329 
497 
110

62
29
62

3
1
3
2
2
1

10

300
120

27
33
2
8

22
14

5
38
19

211
280

93
46
12
70

108
46
45

260
135

119 1 ,7 55
318

64
4

37
48
19
35

4
9

“ί"
} 5 .6 14 1 1 .306

1 .551 
817 
296 

85 
523 

1 .337  
479 
415 
809 
273

Σύνο λο ν  'Ε λλά δ ο ς ! 175 588 657 8 ,3 4 0

8. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος13 προκύπτει ή έν έτει 1950 κατανομή τών
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λειτουργούντων συνεταιρισμών, τών κοινοτήτων άνευ συνεταιρισμού, τών χω
ρίων μέ πλείονας συνεταιρισμούς και τά έπί τοΐς ο /ο  ποσοστά έπ5 αύτών.

ί----------------------

| Γεωγρο<φ ι κά  

Δ ια μ ε ρ  ίσ μ α τα

Σ ύνολον  ’Αριθμός 
κ ο ι ν ο -  I λ ε ι -  
τη τ ω ν  1τ ο υ ρ -  

κ α ί  ΐ γ ο ύ ν -  
γωρ ίων ! των  

ι σ υ ν / -  
j σμων

!

’Αριθμός  
κ ο ι ν ο -  
τη τω ν  
με' λ ε  ι -  

τ ο υ ρ -  
γ ο ύ ν τα ς  
αιν /μ ούς

’Αρ ι θμός| Ποσοστά/ % 
κ ο ι ν ο -  ι κ ο ι ν ο 
τή τω ν  | τιντών 

ά ν ευ  ι ά ν ευ  
λε ιτο υ ρ - i  σ υ ν ε -  
γο υ ν το ς |  τ α ι ρ ί -  
συν /μου |  σμου

ιI

'Αριθμόςϊπαοοστόν^ ! 
ι κ ο ι ν ο - ι  κ ο ι ν ο -  ι\ f 1 rι τη τω ν  τπτων  
μ ί  π ε - j  με  π ε 
ρ ί  σ σ ο - ι  ρ ισ σ ο -  r 
τ ό ρ ο υ ς !  τ ε ρ ο υ ς  

ουν/^ούς j συν/ίϋούς 
διαφφωνι διαφψων ι 
σκοπών 1 σκοπών-  -

Δ υ τ .  Βράκη 485
τ ----------
ί 276 211 274 * 5 6 ,5 37 1 7 ,5

’ Αν.Ι Ϊ Ιακεδον fcx 486 | 372 274 212 4 3 ,6 59 21 ,6
Κ ε ν τ ρ ικ ή  " 755 | 734 587 168 • 2 2 ,2 86 1 4 ,7
Δ υ τ ι κ ή  " 515 { 371 333 182 3 5 ,5 29 . 8 , 7  |
Β ε σ σ α λ ία 693 | 500 433 260 3 7 ,6 49 11 ,4
Σ τ ε ρ ε ά 'Ε λ λ ά ς 1.202 983 692 510 44 ,1 163 2 3 ,6
"Η π ε ιρ ο ς 646 322 305 341 5 2 ,8 17 5 ,5  {
Νήσοι Α ιγ α ίο υ 274 198 ‘ 154 120 4 3 ,8 34 iΝήσο ι Κυκλάδες 151 77 73 78 5 1 ,7 3 4 ,2  j
Ν ή σ ο ι ’ Ι ο ν  ίου 460 j 269 242 218 4 7 ,4 22 9,1
Πελοπόννησος 1.789 j 1.277 970 819 4 5 ,8 175 18,1
Κρητη ^ 1.084 668 527 557 5 1 ,4 80 1 5 ,2  ί
Δωδεκάνησα 113 \____ 6 7 _ __53_ 60 53,1 11

COΟCNJ-----------1-------
Σαο^α/'Ελλάδος 8.653 j 6 .1 1 4 4 .8 5 4_ 3 .7 9 9  _| 4 3 ,9 765 1 5 ,7  | 

t

Έ κ τών άνωτέρω δεδομένων συνάγεται δτι, συμφώνως καί πρός τά ύπό 
τής Α.Τ.Ε. παρασχεθέντα14 στατιστικά στοιχεία, κατά τό έτος 1950, έκ τών 
8.653 κοινοτήτων καί χωρίο)ν τής Ελλάδος, μόνον είς 4.854 έλειτούργουν συ
νεταιρισμοί, ένψ είς τάς 3.799 κοινότητας δέν ύφίσταντο ή δέν έλειτούργουν 
παντελώς. Έν άλλοις λόγοις, τό ποσοστόν τών κοινοτήτων αί δποΐαι ειχον συ
νεταιρικήν κίνησιν, άνήρχετο είς 56ο/ο τοΰ συνόλου, τοΰ υπολοίπου (44ο/ο) 
μή έχοντος τοιαύτην.

9. Συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Α. Κλήμη15 έπεξεργασθέντα στοιχεία τής 
γεωργικής άπογραφής τοΰ 1951 ή κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα αναλογία 
μεταξύ τών λειτουργούντων Συνεταιρισμών καί τοΰ αριθμού τών γεωργικών 
έκμεταλλεύσεο^ν, ώς καί ή έπί τοΐς ο /ο  άναλογία τών μελών έν σχέσει πρός 
έκαστον συνεταιρισμόν, είχεν ούτω:
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; ι
Γ εωγροψικά 

Διαμερ Γσματα

Λειτουρ-  
γουντες  
Συνεται-  
ρισμο Γ 

_

’ Αριθμός ! 
Αγροτι -  1 

κων εκμε- | 
ταλλεύ- | 

σεων |

’ Αναλογ Γα 
εκμεταλ
λεύσεων 

πρός τούς 
λειτουρ -  
γούντας 

Συν/σμούς

’ Αρ ιΒμός 
μελών 

λε ι τουρ-  
γούντων 

Συν/σμων

’ ΑναλογΓα I 
μελών κατά ι 

λειτουρ - ! 
γουντα 

Συν/σμόν

I1_ ___ I

Δυτικη 0ράκη 295

|_
6 3 .459  j 215 3 1 .0 1 7 105

ΙΪΙακεδονΓα 1 .634 27 9 .716  j 171 16 8 .014 103

”Ηπειρος 328 6 9 .986  | 213 26 .209 80

□εσσαλ Γα 557 11 4 ,53 4  j 206 56 .455 101

Στερεά'Ελλάς 1 .072 2 0 3 .99 2  !j 190 1 1 8 .72 6 111 !

’ ίσκιοι Νήσοι 294 5 5 .099  j 187 32 .322 110

Πελοπόννησος 1 .390 274 .568  J 197 115 ,196 83 j

Κρητη Ί
11 1

Κυκλάδες · > 670 134.488  j 201 68 .900 103
Νήσοι ΑίγαΓου J !I
Δωδεκάνησος 441 12 3 ,947  | 281 5 3 ,919 122

Σύνολον 
j 'Ελλάδος 6,681

r
1 .3 1 9 .7 9 2  j 197 670.758 100

Έ κ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι: α) τό ήμισυ σχεδόν τών 
άγροτικών εκμεταλλεύσεων, εύρίσκετο έντεταγμένον έντός τής δρώσης άγρο- 
τοσυνεταιρικής κινήσεως, β) τό σύνολον τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ, τό όποΐρν 
ήτο έντεταγμένον είς τήν κίνησιν ταύτην, άνήρχετο είς 2.680.000 περίπου, 
εάν ληφθή ύπ’ όψιν δτι τά 670.758 μέλη - άρχηγοί, έξεπροσώπουν έκαστος 
ετε,ρα τρία μέλη τής άγροτικής οίκογενείας, γ) έντός τής δεκαετίας 1940—
1951, τό σύνολον τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ τό μετέχον τής ένεργοΰ συνεταιρι
κής κινήσεως, ηύξήθη άπό 300.000 είς 670.000 ή άλλως κατά 123ο/ο. Τοΰ
το σημαίνει δτι όσημέραι, ή άγροτοσυνεταιρική κίνησις έξηπλοΰτο έντός τής 
υπαίθρου χώρας, μέ συνέπειαν οί άπό τής άπελευθερώσεως συσταθέντες συνε
ταιρισμοί νά άνέλθουν16 μέχρι τέλος τοΰ 1950 είς 2.323.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς έβδομη

Ή  κίνησις τών δευτεροβαθμίων συνεταιρικών οργανώσεων 
και ή ΐδρυσις κοινοπραξιών, μεταξύ τών έτών 1945— 1952

Παραλλήλως πρός τάς σημειουμένας έξελίξεις έπί τοΰ πεδίου τών πρωτο
βαθμίων άγροτοσυνεταιρικών οργανώσεων, έλάμβανον χώραν καί σημαντικαί
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πρόοδοι έπί τοΰ πεδίου τής δευτεροβαθμίου καί ιδία τής τριτοβαθμίου συνεται
ρικής δργανώσεως. Ούτως:

1. Ώ ς  πρός τάς ύφισταμένας Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, αύται,. 
έν έτει 1948, άνήλθον17 είς 116, ένψ παραλλήλως ύφίσταντο 2 κοινοπραξίαι 
(ΚΓΔΕΙΙ καί ΚΣΟΣ) καί 1 Α.Ε. Συνεταιρική (ΣΕΚΕ) , ήτις συνεστήθη το 

1947. Έ κ τών 116 Ενώσεων έλειτούργουν 112, περιλαμβάνουσαι είς τούς κόλ
πους των 5.397 Γεϋ)ργικούς Συνεταιρισμούς, οί όποιοι είχον συνολικώς 560 
000 συνεταιρισμένα μέλη.

Κατά τό έτος 1949 έσημειώθη περαιτέρω άριθμητική αυξησις τών τε 
Ενώσεων καί τών συνεταιρικών Κοινοπραξιών18. Ούτως, αί Ενώσεις άνήλθον 
είς 118, αί δέ συσταθεΐσαι νέαι συνεταιρικαί Κοινοπραξίαι ήσαν: 
α) ή Κοινοπραξία (Λ ' βαθμοΰ) διαχειρίσεως καί έπεξεργασίας προϊόντων 

όπωροκηπευτικών συνεταιρισμών Αίγιαλείας, ήτις ώς έδραν είχε τό Αι- 
γιον,

β) ή Κοινοπραξία (Α ' βαθμοΰ) μελισσοκομικών συνεταιρισμών ’Αττικής, Βοι
ωτίας, Λοκρίδος καί Εύβοιας, μέ έδραν τάς ’Αθήνας, 

γ) ή Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών έκμεταλλεύσεως υπο
γείων καί ρεόντων ύδάτων, μέ έδραν τάς ’Αθήνας (Β ' βαθμοΰ),

δ) ή «Συνεταιριστική Προμηθευτική "Ενωσις, Α.Ε., μέ έδραν τάς ’Αθήνας
(Β ' βαθμοΰ).

’Επίσης, κατά τό αύτό έτος (1949) , ίδρύθησαν δύο Κεντρικαί Ενώσεις 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, ήτοι: α) ή Κεντρική Συνεταιρική "Ενωσις Ελαιο
παραγωγών Ελλάδος (Έλαιουργική), ήτις ήτο συνεταιρισμός Περιω,ρισμέ- 
νης Εύθύνης καί β) ή Κεντρική "Ενωσις Οίνοποιητικών Συνεταιρικών ’Οργα
νώσεων (Οίνική), όμοίως Π.Ε., ών ή έδρα ήτο αί ’Αθήναι.

Ή  προϊοΰσα αύτη δημιουργία τών Κεντρικών Συνεταιρικών Όργανο')σε- 
ων έκειτο έντός τών μεταπολεμικών στόχων τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ μας κινή
ματος, τό οποίον ήδη, άπό τοΰ έτους 1948, έπεδίωξε19 τήν καθολικήν δργάνω- 
σίν του έπί συνεταιρικής βάσεως, διά τής ύπ’ αύτοΰ άναλήψεως τής διαχειρί
σεως τών κυριωτέρων άγροτικών προϊόντων.

2. Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι, αί έπιδιώξεις αύται τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ 
μας κινήματος, συνεπορεύοντο μετά τών πραγματικών ώφελειών καί συμφε
ρόντων τών παραγωγών, οί όποιοι οσάκις έδρων συνεταιρικώς ήρύοντο σημαν
τικά οικονομικά όφέλη.

Ούτως, ένδεικτικώς άναφέρομεν20 τά οικονομικά άποτελέσματα τών συνε
ταιρικών έλειουργείων, κατά τήν τριετίαν 1945— 1948, τά όποια ειχον ώς 
κάτωθι:
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” Ετος
, , , , Ί „

Συνολ ι κη αξ(α ε κ Β λ ι -  J Εξοδα κ α τ ε ρ γ α σ ία ς  
π τ ικ ω ν  δ ικ α ιω μ ά τω ν  · > Γ

ε ί ς  β ρ χ .Τ  ί ε ι  ̂ δΡΧ*

Καθαρόν κέρδος  J 
ε ί ς  δρχ .

1945/46 
1946/47 

1947/43

1
2 ,4 35 .585 .167  ! 1.439 .944 .798  1
2 .8 12 .39 2 .33 6  ! 1.912.897.231 ι

10 .529 .158 .118  j 6.988 .344 .936

-------- — —  "1
.640.369 |

899.495.055 !1
3.540 .813 .182  !

I

1. Σ .τ .Σ . Πρόκειται διά δρ-αχμάς προ τής νομισματικής υποτίμησε ως τοΰ έτους 1 ί) ο 3.

Πέραν τών κερδών τούτων «χαρακτηριστικό είναι δτι μόνον άπό τό λά
δι «τοΰ άδη» πού πήγαινε πριν χάρισμα στούς βιομηχάνους, τά 117 έλα’.ουρ- 
γεϊα για τά όποια υπάρχουν στοιχεία κατά τό 1945/46 κέρδισαν περ'ι τά 500 
έκατομμύρια δρχ.»21.

Έν προκειμένω, ο)ς πρός τον αριθμόν τών υφισταμένων Συνεταιρικών Ε
λαιουργείων, σημειοΰμεν, δτι, ταΰτα· κατά τό έτος 1944, άνήρχοντο εις 160, κα- 
τανεμόμενα22 ώς κάτωθι, είς τά έπ! μέρους Γεωγραφικά Διαμερίσματα: Κρή
τη 44, Νήσοι Αιγαίου 43, Πελοπόννησος 30, Στερεά Ελλάς 24, Νήσοι Ιό- 
νιοι 8, Θεσσαλία 6, Κεντρική καί ’Ανατολική Μακεδονία 3 καί Νήσοι Κυκλά
δες 2. Κατά τό έτος 1947/48 τά Συνεταιρικά Ελαιουργεία ηύξήθησαν, άνελ- 
θόντα23 είς 178, είς ά κατειργάσθη τό 9,6ο/ο τής συνολικής παραγωγής ελαί
ου, ένώ, έν ετει 1950, έσημείωσαν περαιτέρω αΰξησιν, άνελθόντα είς 216, έξ 
ών 100 ίδρύθησαν24 άπό τοΰ έτους 1945.

Ένταΰθα δέον νά ύπογραμμισθή το γεγονός δτι, αί ώς άνω πραγματοποι- 
ηθεΐσαι πρόοδοι τοΰ παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήματος, ωφειλοντο εν 
πολλοις καί είς τήν παντοειδή ένίσχυσιν τής Α.Τ.Ε. πρός τούς Γεωργικούς 
Συνεταιρισμούς καί ιδία είς τάς ύπ αύτής χορηγηθείσας πιστώσεις, περί ων 
αμέσως θέλομεν άσχοληθή διά βραχέων.

Π αράγραφ ος όγδόη

Ο ί ύπό τή ς  Α . Τ . Ε .  δ α ν ε ιο δ ο τη θ έν τες  α γ ρ ό τα ι κ α ι τ ά  ύπ  α ύ τή ς  χο- 
ρ η γ η θ έν τα  ποσά προς σ υ ν ετά ιρ ικ α ς  ορ γα νώ σ εις  δ ια  π ρ ο μ η ^ ευ τ ικ α ς  

ερ γ α σ ία ς , μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  ε τώ ν  1 9 4 5 — 1 9 5 2

1. Έν άναφορα πρός τήν πιστωτικήν δραστηριότητα23 τής Α.Τ.Ε., κατά 
τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, δέον νά λεχθή δτι έσημειωθη διαρκώς αύξουσα 
συμμετοχή τών ύπ5 αύτής δανειοδοτηθέντων20 γεωργών.

Ούτως, δ άριθμός τών αρχηγών τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, οί όποΐ-
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οι έοανειοδοτήθησαν ύπό τής Α.Τ.Ε., μεταξύ τών ετών 1945— 1952, έχει ώς 
κάτωθι, κατά κατηγορίας δανείων.

"Ετη

Συνολ ικός  α ρ ι 
θμός λαβόντων 
διίνε ι o' πάσης 

φύσεως

’ ΑριΒμός γεωρ
γών λαβόντων 
βραχυπρόθεσμα 
δ ά ν ε ια  κα Γ 

χορηγησεις

’Αριθμός γ ε 
ωργίαν λαβόν
των δ ά ν ε ια  
επ κνεχύρω 
καΓ χορηγη-  
__σ ευ ;_

Αριθμός γεωργων 
λαβόντων ΙΥΙεσο- 
μακροπρόθεσμα 
δ ά ν ε ια  πάσης 

φύσεως

1945 299.432 271.584 55.918 16.322
1946 569.424 538.625 94.156 46.124
1947 602.001 566.994 88.034 58.742
1948 502.089 480.458 90.553 20.956
1949 520.222 498.292 81.562 27.667
1950 581.193 554.994 83.078 28.746
1951 635.908 600.729 101.741 40.670
1952 633.260 601.859 09.234 30.310

Ήτοι, εκ τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται δτι: α) ό συνολικός αριθμός 
τών λαβόντων δάνεια πάσης φύσεως, ηύξήθη κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστη
μα, κατά 47ο/ο, β) ό αριθμός τών γεωργών, οί όποιοι ελαβον βραχυπρόθεσμα 
δάνεια καί χορηγήσεις, ηύξήθη κατά 45ο/ο  περίπου, γ) δ αριθμός τών αγρο
τών, οί'τινες ελαβον δάνεια έπ’ ένεχύρψ ηύξήθη κατά 63ο/ο καί δ) τό πο
σοστόν τών αγροτών, οί όποιοι ελαβον μεσομακροπρόθεσμα δάνεια πάσης φύ
σεως, ηύξήθη κατά 54ο/ο.

Τοΰτο σημαίνει, δτι χάρις είς τήν χρηματοδότησιν τής Α.Τ.Ε., εύρύτε,ρα 
στρώματα τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ ήδυνήθησαν νά έξεύρουν τά στοιχειώδη 
οικονομικά μέσα πρός κίνησιν τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, ιδία κατά τά 
πρώτα μετά τήν άπελευθέρωσιν ετη, μολονότι οί συνεταιρισμένοι27 άγρόται έθε- 
ώρουν τά μέν βραχυπρόθεσμα δάνεια κατώτερα κατά 33ο/ο, τά δέ μακροπρό
θεσμα κατά 50ο /ο  τής π,ροπολεμικής περιόδου.

2. Έν αναφορά πρός τό ύψος τών επιτοκίων τών ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγη
θέντων δανείων, σημειοΰμεν δτι ταΰτα έκυμάνθησαν ώς κάτωθι, μεταξύ τών 
έτών 1945— 1952.

α) Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ α  κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ά  δ ά ν ε ι α

—  Πρός μεμονωμένους
—  Πρός συνεταιρισμένους
—  Πρός Ενώσεις Συνεταιρισμών

άπό 8ο/ο εως 9ο/ο
άπό 7ο /ο  εως 8ο /ο
άπό 6 1 /2 ο /ο  εως 7ο/ο



β) Δ ά ν ε ι α  έ π 5 έ ν ε χ ύ ρ ψ

—  Πρός μεμονιομένους άπό 8ο /ο  εως 10 1 /2 ο /ο
—  ΙΙρός συνεταιρισμένους άπό 7 1 /2 ο /ο εω ς  9 1 /2 ο /ο
—  Πρός Ενώσεις Συνεταιρισμών άπό 7ο /ο  εως 8 1 /2 ο /ο

γ) X  ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν  Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ν

—  Πρός Συνεταιρισμούς άπό 7 1 /2 ο /ο  εως 9 1 /2 ο /ο
—  Πρός Ενώσεις Συνεταιρισμών άπό 7ο/ο εως 8 1 /2 ο /ο

3. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος28 προκύπτει τό ποσόν τών ύπό τής Α.Τ.Ε. 
χρηματοδοτήσεων, υπέρ τών Συνεταιρικών Όργανώσεων, μεταξύ τών έτών
1946— 1952 (ποσά είς χιλιάδας δραχμών) , διά προμηθευτικάς Ιργασίας.

"Ετος
ΕίδικαΓ πιστώσεις Πιστώσεις επ ’ άνοικτω 

λογαριασμω

|
Συνολι-  
κόν πο
σόν χρη
ματοδο
τήσεων

Συν/σμο( 
καί' Ενω

σε ις

ιI
ΚΥΔΕΠ ί Σύνολον ιI

Συν/σμο Γ 
καΓ'Ενω

σε ις
ΚΥΔΕΠ ΣΠΕ Σύνολον 

____  __

1946 11 .200 27 .390} 38 .590 6 .567 6 .567 45.157

1947 31 .388 10.264J 42 .152 11.248 11.248 53 .400

1948 28 .113 6.905* 35 .018 18.675 18.675 53.693

1949 15.601 1 3 .1 00! 28.701 27 .280 5.000 32 .280 60.981

1950 2 5 .066 5 .750} 26 .316 19 .974 5 .000 24 .974 51 .790

1951 43.515 2 1 .2 6 5 J64 .780 22 .755 - 3 .000 29 .755 90.535

1952 19.911 2 2 .6 5 0 ·4 2 .5 6 1 20 .265 1 .200 21 .465 64.026
1_______ I__________

Αί είδικαί πιστώσεις πρός τούς Συνεταιρισμούς καί τάς Ενώσεις, άφεώ- 
ρων κυρίως κτηνοτροφάς καί ετερα γεωργικά εϊδη (σπόρους, γεωργικά έργα- 
λεϊα, τρόφιμα ώς καί εί'δη γενικοΰ εμπορίου) , ένφ αί πρός τήν ΚΓΔΕΠ  εί- 
δικαί πιστώσεις έχορηγήθησαν ύπό τήν μορφήν, κατά πρώτον λόγον, σπό- 
,ρων καί δευτερευόντως ύπό τήν μορφήν γεωργικών εφοδίων καί μέσων παρα
γωγής.

Αί πιστώσεις έπ’ άνοικτώ λογαριασμψ έχορηγήθησαν είς μέν τούς συνε
ταιρισμούς καί τάς Ενώσεις ύπό τήν μορφήν κυρίως τροφίμων καί λοιπών 
ειδών οικιακής χρήσεως, είς δέ τήν Σ Π Ε ύπό τήν μορφήν τών διαφόρων προ
μηθειών καί τροφίμων.

4. Προκειμένου νά καταδειχθή ή διαρκώς αΰξουσα έξάπλωσις καί έδραί- 
ωσις τής παρ’ ήμΐν γεω,ργικής συνεταιρικής κινήσεως, μεταξύ τών έτών 1945—
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1952, προβαίνομεν εις τήν παράθεσιν τών κάτωθι στοιχείων. Ούτως ώς πρός 
τάς ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγήσεις, κατά κατηγορίας προσώπων, αυται εμφανί
ζονται29 ώς έξής (είς έκατομμ. δρχ.) :

-----

"Ε τη Μ εμ ονω μένο ι  

Παραγωγό (

Γ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ε ν ο ι  

ΠαραγωγόΓ

Ν ο μ ικ ά  

Πρόσωπα

Σ ύ νο λο ν  χ ο ρ η γ η -  

σεων κ α τ ’ ε τ ο ς

1945 4 .4 5 0 7 .1 8 8 2 .6 5 0 1 4 .2 8 8

1946 1 0 4 .5 9 8 2 2 8 .1 0 9 7 3 .8 3 3 4CS.540

1947 1 4 8 .8 9 3 3 7 6 .0 5 2 2 9 8 .2 0 3 8 5 1 .6 0 9

1948 1 4 0 .0 3 5 37 6 .7 7 1 2 5 9 .8 8 9 7 9 6 .3 6 2

1949 213 .211 5 8 1 .5 9 9 361 .183 1 . 1 0 3 .4 5 9

1950 2 5 0 ,4 9 0 6 4 3 ,9 3 7 3 9 9 .7 9 6 1 .3 1 7 .5 0 6

1951 3 4 2 .0 9 3 8 5 7 .3 3 4 5 1 0 .7 3 6 1 .0 1 4 .9 3 8

1952 3 1 8 .8 6 3 8 1 0 .2 7 7 5 2 9 .0 9 8 1 .711 .729

"Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων, προκύπτει δτι ή έπί τοΐς ο /ο  άναλο- 
γική χορήγησις τών ύπό τής Α.Τ.Ε. πιστώσεων, κατά κατηγορίας προσώπων,, 
εχει ώς κάτωθι:

, ------------------------------- , ---------------------------------------------------------- ,--------------------------------------------------------------------------------Ί-------------------------------------------------------------- - j

"Ε τη Μ εμονω μένο ι Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ έ ν ο ι Ν ο μ ικ ά  πρόσωπα

1945 31 ,16 5 0 ,3 0 1 8 ,5 4

1946 2 5 ,7 2 5 6 ,1 2 1 8 ,1 6

1947 18 ,09 4 5 ,6 9 3 6 ,2 2
1948 1 8 ,0 3 48 ,51 3 3 ,4 6
1949 1 8 ,4 5 5 0 ,3 0 31 ,25
1950 1 9 ,3 5 4 9 ,7 5 3 0 ,9 0
1951 20 ,01 5 0 ,1 2 2 9 ,8 7
1952 1 9 ,2 3 ■CN CD CD -J 31 ,90

.-L.

Ή τοι, έκ τής περαιτέρω έπεξεργασίας τών στοιχείων τούτων συνάγεται 
δτι δ μέσος δ,ρος τών προς τούς μεμονωμένους άγρότας χορηγηθεισών πιστώσε
ων ήτο 21,25ο/ο, ένψ δ πρός τούς συνεταιρισμένους άγρότας ήτο 52,5ο/ο.

Τοΰτο σημαίνει δτι οι συνεταιρισμένοι άγρόται ελαβον περισσοτέρας πι
στώσεις κατά 150ο/ο  περίπου, πράγμα τό οποίον έκειτο έντός τών ύπό τής 
Α.Τ.Ε. έπιδιωχθέντων στόχων30, οί δποΐοι έτεινον είς τήν άνάπτυξιν τής συ
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νεταιρικής κινήσεως, άν καί τό σύνολον τής πιστοδοτήσεως προς τήν γεωργίαν 
αντιπροσώπευε31 τό 30ο/ο τής συνολικής πιστοδοτήσεως τής οικονομίας, κατά 
το ετος 1952, γεγονός το όποιον προεκάλεσε τάς εντόνους32 διαμαρτυρίας τών 
άγροτών.

3. Εκείνο τό όποιον δέον νά σημειωθή, εν άναφορα προς τά ύπό τής Α. 
Τ.Ε. χορηγηθέντα ποσά, κατά τήν ώς άνω περίοδον, είναι τό γεγονός τής 
προΐούσης μειώσεως τής αξίας τής δραχμής, ήτις κατά τήν ύπό τοϋ Α. Κλή
μη γενομένην αναγωγήν33, εμφανίζεται ώς κάτο)θι, έν συναρτήσει πρός τν 
χορηγηθέντα ποσά. (Βάσις, τιμάριθμος ακρίβειας ζωής τοϋ έτους 1914) .

I1
Ετος J 

ιI

Χορηγήσεις ε ις  | 
εκατομμύρια 

τρεχούσης άξ Γας ι

Τιμάριθμος άκριβείας  
ζωης 1 =1914

Χορηγησεις ε ίς  ! 
έκατομμύρια 
δρχ. 1914

1 | 1
1939 ί | 4 .3 1 6

j
24 ,92 173,19

1940 ! 14 .197 27 ,65 151,79

1945 J 14 .288 4 ,76 2 9 ,8 9  j
1946 | 40 6 .540 36 ,53 111 ,29

1947 ! 1 8 51 .609 | 43 ,93 193,85

1948 ! | 796.632 62 ,22 127,99

1949 ! 1 .1 8 3 .4 5 9 71 ,40 165,77

1950 | 1 .31 7 .50 5 77,01 171,08

1951 | 1 .8 1 4 .9 3 8 8 6 ,7 0 209 ,33
9 ί

1952 ! 1 .7 1 1 .7 2 9
I

91 ,15 187,79

’Ήτοι, έκ τοϋ άνωτέρω πίνακος συνάγεται ότι, αί χορηγήσεις τής Α.Τ.Ε. 
προς τήν γεωργίαν (μέ βάσιν το ετος 1914) , άπό 30 έκατομμύρια σχεδόν τοϋ 
έτους 1945, άνήλθον είς 187 έκατομμύρια, κατά τό 1952, δηλαδή έπολλα- 
πλασιάσθησαν περί τάς 6 φοράς.

4. Ένταΰθα οέον νά σημειωθή ό σημαντικός ,ρόλος τόν όποιον διαδραμα
τίζουν οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί καί αί Ενώσεις αύτών είς τήν ταχυτέραν 
διοχέτευσιν τών πιστώσεων είς τούς συνεταιρισμένους παραγωγούς, οί όποιοι 
διά τής μεσολαβήσε(υς αυτών, λαμβάνουν τό δάνειον «σχεδόν άνευ άπασχολή- 
σεως»34, ένψ παραλλήλως διευκολύνεται τό εργον τών άρμοδίων ύπηρεσιών τής 
Α.Τ.Ε. Συνεπεία δέ τής ευεργετικής ταύτης παρεμβάσεο^ς τών Γεωργικών Συ
νεταιρισμών, διετυπώθη ή έγκυρος άποψις35 ότι: Έάν κατωρθοϋτο νά προχω- 
ρήση ή Α.Τ.Ε. είς τήν άσκησιν τής πίστεως ύπ’ εύθύνην καί πρωτοβουλίαν 
τών καλλίτερων Όργανώσειον συνεταιρισμών, ή ώφέλεια θά ήτο τεραστία, διότι 
πλήν τών άλλων θά άπαλλάσσετο έκ τής τηρήσεως καί παρακολουθήσεως εκα
τοντάδων χιλιάδο>ν άτομικών μερίδων τών άγροτών.

Είναι πρόδηλον δτι μία τοιαύτη στροφή τής Α.Τ.Ε. θά συνεπίεζε έτι πε
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ραιτέρω το έπιτόκιον αυτής καί θά συνέτεινε εις τήν άμεσωτέραν εξυπηρέτη
σήν τού αγρότου, πράγμα τό όποιον συνηγορεί υπέρ της προτεινομένης36 αυτο
νομίας εις τήν άσκησιν τής αγροτικής πίστεως υπό των γεωργικών συνεται
ρισμών.

Πέ,ραν τούτου φρονοϋμεν οτι μία τοιαύτη μετακύλησις τής δανειοοοτι- 
κής ευθύνης εις τούς ώμους αυτών τούτων τών Γεο^ργικών Συνεταιρισμών, θά 
καθίστα τούς παραγο)γούς περισσότερον προσεκτικούς καί ύπευθύνους τόσον ώς 
προς τάς έπενδυτικάς έπιλογάς, οσον καί ώς πρός τήν διαχείρισιν τών πιστο')- 
σεων. Παραλλήλο)ς, ή αποκεντρωμένη πιστωτική αγροτική πολιτική θά άπε- 
τέλη τήν πραγμάτ(*)σιν —  {χέχρις ενός σημείου —  τής δημοκρατικής οικονο
μικής άποκεντρώσεως καί θά συνέτεινε εις τήν άμβλυνσιν τών αίτιάσεων τών 
συνεταιρισμένων αγροτών, οι όποιοι μέμφονται37 τήν Λ.Τ.Ε. διά τό συγκεν
τρωτικό της πνεύμα καί τήν μονοπώλησιν δραστηριοτήτων άνηκόντων εις αυ
τούς. Ούτως, εις τό Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστικόν Συνέδριον τού 1956 
διεπιστοΰτο δτι ή Α .Τ.Ε.: «Έμονοπώλησε καί διαχειρίζεται εργασίας καί αρ
μοδιότητας αί'τινες ανήκουν άποκλειστικώς εις τάς Συνεταιρικάς 'Οργανώσεις 
ώς είναι ή προμήθεια, έμπορία, διαχείρισις καί διά πρατηρίου ακόμη διανομή 
γεωργικών εφοδίων, ή εξαγωγή γεωργικών προϊόντων εις τό εξωτερικόν, ή 
ί'δρυσις εγκαταστάσεων επεξεργασίας καί συντηρήσεως αγροτικών προϊόντων. 
Παρά πάσαν έννοιαν υγιών συνεταιριστικών αρχών καί κατευθύνσεων καί χρη
σιμοποιούσα κακώς τήν παραχωρηθεΐσαν εις αυτήν έξουσίαν τού εποπτικού 
ελέγχου, παρενέβη καί παραμβαίνει επί τής ουσίας, τών επιδιώξεων, τών απο
φάσεων, τών ενεργειών καί τών εργασιών τών Συνεταιριστικών "Οργανώσεων, 
δεσμεύουσα πολλάκις τήν δραστηριότητα καί άνάτϊτυξιν τούτων καί οδηγούσα 
ταύτας προς έσφαλμένας κατευθύνσεις, εις τρόπον ώστε ή συνεργασία αυτών 
μετά τής Α.Τ.Ε. νά τοποθετείται καί εκδηλώνεται ούχί επί βάσεως ισοτιμίας, 
άλλ’ δι5 ουσιαστικής έξαρτήσεως καί ελέγχου τών μεν από τήν δέ».

Συνεπεία τούτων τό Συνέδριον ο')δηγήθη εις τήν διατύπο)σιν σχετικού ψη
φίσματος διά του οποίου έζήτει: Νά περιορισθή ή Α.Τ.Ε. μόνον εις τήν μελέ
την καί άντιμετώπισιν τών προβλημάτων τής αγροτικής πίστεως.
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952-1961.

Η ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952-1961 ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.
ΟΙ ΝΟΜΩ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΟΥΝΤΕΣ

Π α ρ ά γρ α φ ο ς πρώτη

Ή  π ο ρ εία  τή ς  σ υ ν ετα ιρ ικ ή ς  κ ιν ή σ εω ς 1, κ α τά  τή ν  δ ε κ α ε τ ία ν
1952— 1961

1. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος προκύτιτε: ή κατά νόμον σύστασής Γεωργι- 
κών Συνεταιρισμών καί δ αριθμός τών έξ αυτών λειτουργούντων καί άδρανούν- 
των, μεταξύ τών ετών 1939, 1952— 1961.

1---------------
"Ετη Νόμω υφιστάμενοι Λειτουργουντες ’ Αδρανουντες

1939 6.503 4.959 1 .544

1952 8 .527 6.629 1 .898

1953 8.508 6.633 1 .8 75

1954 8 .496 6.703 1 .793

1955 8 .440 6.762 1 .678

1956 8 .4 36 6.836 1 ,600

1957 0.398 7.027 1 .371

195Θ 8.466 7.127 1.339

1959 0.558 7.304 1.254

1960 8.670 7.437 1 .233

1961 8.727 7.451 1 .184
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2. Έ κ της περαιτέρω κατατάξεως τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει ή 
έξης έκατοστιαία λειτουργία τών συνεταιρισμών.

"Ετη Λε ι τουργουντες ’ Αδρανοΰντες }

1939 76,25 23,75
1952 77,74 22 ,26
1953 77,96 22,04  ί
1954 78,89 21 ,11 ·
1955 80,11 19,89
1956 81 ,03 19,97
1957 83,67 16,33
1958 84,18 15,82
1959 85,34 14,66
1960 85,77 14,23
1^61 85,37 14,63

Συνεπώς, εκ τών άνωτέρω δεδομένων, συνάγεται δτι, κατά τδ ώς άνο> 
διάστημα, έβελτιώθη ή λειτουργία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, μειωθέντος 
τοΰ ποσοστοΰ άδρανείας τούτων άπό 23,75ο /ο  (1939) είς 14,63ο/ο (1961) , 
δηλαδή ένεφανίσθη μείο^σις τών άδρανούντων κατά 9,12ο/ο.

Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι, οί άδρανοΰντες συνεταιρισμοί κατενέμοντο ώς. 
κάτωθι, είς τά Γεωγραφικά Διαμερίσματα, κατά τό ετος 1961. βράκη 29, Μα
κεδονία 189, ’Ήπειρος 83, Θεσσαλία 56, Στερεά καί Εύβοια 194, Πελοπόν
νησος 154, Κρήτη 58, Νήσοι Αιγαίου 20, Κυκλάδες 4 καί Νήσοι Ίόνιοι 30.

Συνεπώς βάσει τών ύπό τής Α.Τ.Ε. παρεχομένων ανεπισήμων2 στοιχείων, 
τό σύνολον τών άδρανούντων συνεταιρισμών είς τά ώς άνω Διαμερίσματα, κατά 
τό ετος 1961, άνήρχετο είς 817.

3. Συμφώνους πρός τά ύπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα3 στοιχεία τό σύνολον 
τών συνεταιρισμένων μελών τών λειτουργούντων συνεταιρισμών άνήρχετο κατά 
τό 1939 είς 359.200, ηύξηθέν είς 674.150 κατά τό 1952 καί έν έτει 1961 είς 
746.100.

Ό  μέσος δρος τών μελών έκάστου λειτουργοΰντος συνεταιρισμού, άπό 72 
κατά τό 1939, άνήλθεν είς 101 μέλη κατά τό 1952 καί είς 99 κατά τό 1961.

Τέλος, δυνάμει τών αυτών ώς avto στοιχείου, τό σύνολον τών ύπό τήν 
συνεταιρικήν σκέπην δρώντων άγροτών, μετά τήν άφαίρεσιν τών διπλοεγγε
γραμμένων, άνήρχετο είς 692.275 αρχηγούς αγροτικών έκμεταλλεύσεων, οί
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όποιοι ομοΰ μετά τών οικογενειών των άντιπροσώπευον 3.115.000 τοΰ άγρο- 
τικοΰ πληθυσμού.

Συνεπώς, ούτως έχόντοιν τών πραγμάτων, συνάγεται δτι:

α) Τό σύνολον τών συνεταιρισμένων μελών, μεταξύ μέν 1939— 1952, ηύξήθη 
κατά 88,5ο/ο, καί μεταξύ 1952— 1961 κατά 9ο/ο, ενώ ή συνολική αύξη- 
σις τών έτών 1939— 1961 έφθασε τά 97,5ο/ο.

β) Ό  μέσος δρος τών μελών έκάστου λειτουργοϋντος συνεταιρισμού, μεταξύ τών 
έτών 1939— 1952, ηύξήθη κατά 29ο/ο, ένώ μεταξύ 1952— 1961 ένεφα- 
νίσθη έλαφρά μείωσις, άνερχομένη είς 2ο/ο. 'Ως έκ τούτου, ή μεταξύ τών 
έτών 1939— 1961 σημειωθεΐσα αυξησις τοΰ μέσου δρου τών μελών έκάστου 
συνεταιρισμού, άνήλθεν εις 27ο/ο.

4. 'Ως πρός τήν πορείαν τής, κατ’ έτος καί κατά κατηγορίαν4, συστάσεως 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, αύτη ύπήρξεν ή έξής, μεταξύ τών έτών 1952—  
1961.

ΕΪδος
Συν/σμου 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 Σύνολον 

κατ ’ 
ε ίδ ο ς

Π ισ τω τ ικ ο Γ 75 47 55 51 52 62 63 89 79 69 642
Προμηθευτικοί

Πωλήσεως 16 6 30 14 15 12 10 19 9 21 ( 152

Παρογωγ ι κο Γ 68 57 92 79 91 145 99 109 102 84 752

Διάφοροι 67 15 12 9 13 11 19 25 22 8 . 201

Σύνολον
> II 206 126 189 153 177 230 191 242 212 182 1.907 |

κατ ε το ς

Έ κ τής έπεξεργασίας τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι, έκ τών 1.907 
ίδρυθέντων συνολικώς συνεταιρισμών, κατά τήν δεκαετίαν ταύτην, οι 752 είναι 
Παραγωγικοί. Τούτο σημαίνει δτι, εστω καί μετά τίνος βραδύτητος, οί Γεωρ
γικοί Συνεταιρισμοί ήρξαντο πορευόμενοι πρός τήν «κορωνίδα» τής άγροτο- 
συνεταιρικής μας κινήσεως, τούτέστιν πρός τούς Παραγωγικούς συνεταιρι
σμούς. Χαρακτηριστικώς ή Α.Τ.Ε. ύπογραμμίζει5 έν προκειμένφ: «Τούτο ένέ- 
χει ιδιαιτέραν σημασίαν διότι ή στροφή αύτη τών παραγωγών είς παραγω
γικά . . .  πλέον σύνθετα εργα, έκτος τών άλλων μαρτυρεί άφ5 ένός μέν τήν 
απαρχήν τής έκβιομηχανίσεως τής ύπαίθρου, άφ’ έτέρου δέ τήν σοβαράν μορ
φήν τήν οποίαν προσλαμβάνει ήδη τό συνεταιριστικόν κίνημα».

Ή  στροφή αύτη τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ μας κινήματος, δέν είναι έκτός
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τών προσπαθειών τάς οποίας, από τής συστάσεώς της, καταβάλλει ή Α.Τ.Ε. 
διά τόν ορθόν προσανατολισμόν του καί τήν χειραφέτησίν του.

Επίσης, ή στροφή αυτη συνδέεται καί μετά τών έπελθουσών βελτιώσεων 
τής έλληνικής γεωργίας, αί όποΐαι ειχον ώς συνέπειαν, τήν άνοδον τοΰ έκ τής 
γεωργίας εισοδήματος καί τής έντεΰθεν βελτιώσεως τοΰ βιοτικοΰ επιπέδου τών 
αγροτών μας. Οέ "Ελληνες άγρόται, άποδεσμευόμενοι δλονέν καί περισ
σότερον έκ τοΰ κλοιοΰ τής πενίας καί τής ανάγκης, επιδίδονται είς άνωτέρας 
μορφάς οικονομικής δραστηριότητος, υπό τό άμεσον ενδιαφέρον τοΰ Κ|ρά- 
τους6 καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης7, ήτις σχετικώς γράφει: «Ή  Τράπεζα 
κατέβαλε καί καταβάλλει ιδιαιτέρας προσπαθείας διά τήν ί'δρυσιν νέων συνε
ταιρισμών, διά τήν παρακολούθησιν όλων τών συνεται.ρικών όργανώσειον. . .  ο 
απολογισμός τών αποτελεσμάτων δράσεως τής Α.Τ.Ε., κατά τήν υπό άνασκό- 
πησιν δεκαετίαν είς τόν τομέα τών Συνεταιρισμών, προκαλεΐ αίσθημα αισιοδο
ξίας διά τό παρόν καί εμπιστοσύνης διά τό μέλλον τής αγροτικής μας οικονο
μίας. Ούτω ή συνεταιριστική όργάνωσις τών αγροτών μας ήτις αποτελεί πρω
ταρχικήν έπιδίωξιν τοΰ Κράτους καί βασικήν γραμμήν τής Πολιτικής τής ’Α 
γροτικής Τραπέζης. . . προσλαμβάνει όσημέραι μεγαλυτέ,ραν σημασίαν, λόγψ 
τής ταχείας οικονομικής άναπτύξεως τής χώρας καί συνδέσεως αυτής μέ εύ- 
ρυτέρους οικονομικούς ορίζοντας»8.

Οι συνεταιρισμένοι άγρόται έπεδιώκοντες ποιάν τινα χειραφέτησίν έκ τής 
Α.Τ.Ε., διεκήρυσσον ήδη από τοΰ έτους 1956 δτι, « . . .είναι άρκετά ώριμοι ν’ 
αντιμετωπίσουν άποτελεσματικώς, πρός όφελος καί υπό τόν έλεγχον τών εν
διαφερομένων παραγο)γών τάς περιπτώσεις ίδούσεως εργοστασίων, εμπορίας, 
προστασίας καί διαχειρίσειος τών άγροτικών προϊόντων, προμήθειας καί δια- 
χειρίσεως γεωργικής παραγο)γικής καί καταναλωτικής χρησιμότητος είδών»9.

Δυνάμει τών άνωτέρο) άναφερθέντοίν στοιχείιον, ή ο /ο  ποσοστιαία άναλο- 
γία τών ίδρυθέντων συνεταιρισμών, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, είναι ή 
έξής: Παραγωγικοί 39ο/ο, Πιστωτικοί 33,6ο/ο, Διάφοροι 10,5ο /ο  καί Πω- 
λήσεως 8ο/ο.

5. Παρά τό γεγονός δμως δτι έκ τών ίδρυθέντων, κατά τήν ώς άνω δεκα
ετίαν, Γεωργικών Συνεταιρισμών, τό 39ο/ο ήτο Παραγωγικοί, εν τούτοις, οί 
Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί έξηκολούθουν νά εύρίσκωνται επικεφαλής τής παρ’ 
ήμΐν άγροτοσυνεταιρικής κινήσεως.

Τοΰτο προκύπτει σαφώς, έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος10, δστις δηλοΐ τό σύ
νολον τών κατ’ ετος καί κατ’ είδος λειτουργούντων συνεταιρισμών.
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|Ειδη Συν/σμων
I

Α ε ι τ ο υ ρ γ ο ΰ ν τ ε ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί

1952 1953 j 1954 1955 
_____j

1956 1957 1958 
_____j

1959 1960 1961 ! 
______ 1

I
|ΠιστωτικοΓ 
[ΠρομηΟευτl κο (  

1 Πωλήσεως 
f lap άγω γ 1 κο Γ 
Διίφοροι

4320
41

615
1306

347

4 2 8 9 |4304  
3 5 1 33 

522 j 542 
1444!1494I

3 4 3 i 330

4307
34

521
1576

324

4367
30

514
1623

302

_______----
4415

24
512

1035
241

----
4473

10
503

1025
308

______----
4557

7
503

1988
249

_____

4620
7

507
2045

258

4673
5

513 
2116 

236 |

Σ ύ ν ο λ ο ν 652q |6633[6703 6762 6836 7024 7124 73D4 7437 7543' !

Έ κ τής περαιτέρω άναλύσεως τών δεδομένων τούτων, προκύπτει ή εξής 
εκατοστιαία αύξομείωσις τών διαφόρων ειδών συνεταιρισμών, κατά τήν ώς άνω 
δεκαετίαν: Πιστωτικοί + 8 ο /ο , Προμηθευτικοί — 88ο/ο, Πωλήσεως — 17ο/ο, 
Παραγωγικοί + 6 2ο /ο  καί Διάφοροι — 32ο/ο.

Τό προβάδισμα τοΰτο τών Πιστωτικών Συνεταιρισμών, ήτο άπόρροια τών 
έπικρατουσών είσέτι, είς πλείστας άγροτικάς περιοχάς τής χώρας, δυσμενών 
δρων διαβιώσεως, καθόσον ύπήρχον πληθυσμοί «οί όποιοι έστέναζον άκόμη κά
τω άπό τό βάρος τών καταστροφών τοΰ πολέμου»11.

Σχετικώς δ X. Εύελπίδης, άναφερόμενος είς τό άγροτικόν εισόδημα τοΰ 
έτους 1955, εγραφε12: «Κατά γενομένην ερευνάν13 ύπό τοΰ Ύπου,ργείου Γε
ωργίας 43ο/ο τών αγροτών έχουν εισόδημα σημαντικώς κατώτερον τοΰ άπαι- 
τουμένου πρός συντήρησίν των».

ΓΩς πρός τήν ανάγκην τής στροφής πρός τούς παραγωγικούς συνεταιρι
σμούς, δ αύτός συγγραφεύς εγραφε: «Πάντως οί συνεταιρισμοί είς τήν Ε λ 
λάδα. . .  πρέπει νά λάβουν. . . μορφήν κυρίως παραγωγικήν. . .  Ή  Αγροτική 
Τράπεζα θά πρέπει νά διευκολύνη δλως ιδιαιτέρως αύτούς είς τήν χορήγησιν 
τών μέσων πού χρειάζονται διά τήν παραγωγήν καί τό 'Γπουργεΐον Γεωργίας 
θά πρέπει νά στρέψη είδικώτερον είς αύτούς τήν προσοχήν τοΰ τεχνικού τους 
προσωπικοΰ. . . πρέπει νά όργανωθοΰν ποοοδευτικώς συνεταιρισμοί παραγω
γής είς δλους τούς τομ είς ... τέλος ή βιομηχανοποίησις τών προϊόντων έπι- 
βάλλεται νά γίνεται συλλογικά. . . »14.

6. Έλέχθη άνωτέρω δτι, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, οί Παραγο)- 
γικοί16 συνεταιρισμοί εβαινον διαρκώς αύξανόμενοι.

Ή  είδικωτέρα κατανομή τών λειτουργούντων Παραγιογικών συνεταιρι
σμών εμφανίζεται ούτως, έκ τής άπόψεως τοΰ άριθμοΰ καί τών μελών, κατά 
τά ετη 1953, 1961.
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Κατηγορ fai
1ίI 1 9 5  3 1 9 6 1

Συνετάtpισμων 1
I Συνετά ιρ ισμο Μ  ίιίελη ΣυνετάιρισμοΓ Μέλη

*Ελαιουργικο Γ 1i 444 | 65 .073 504 j 69 .375

Γαλακτοκομικοί 1 277 | 18.540 541 j 33 .373

ΟίνόποιητικοΓ 11j 85 | 21 .974 78 j 24 .183

Δασικο Γ 1ι 343 j 22 .538 591 39 .094

Λοιποί !Ίαραγωγ, !ι 295 ^ 30 .902 402 j 49 .267

Σ ύ ν ο λ ο ν
ί

1 .4 4 4  11 5 9 .0 2 7  ι 2 .1 1 6 I 2 1 5 .3 0 2

■J

7. Έ κ τής περαιτέρω άναλύσεως τών άνωτέρω δεδομένων π,ροκύπτουν· 
τά έξής, έν άναφορα προς τήν άναλογίαν, μεταξύ μελών καί Συνεταιρισμών, 
κατά τά ετη 1953 κα! 1961.

. Κ α τ η γ ο ρ (α ι  
Σ υ ν ε τ ά ιρ ισ μ ω ν

1 9 5 3 1 9 6 1 η "  -τΑ υ ξ η σ ις  
μελών % 
μ ε τ α ξ ύ  
1953 κ α ί  
1961

Σ υ ν ε τ ά ι -  ί 
ρ ισ μ ο  Γ | 

μ __________ |

Ά ν α λ ο γ Γ α  
μελών πρός 

έ κ α σ το ν  
Σ υ ν /σ μ ό ν

Σ υ ν ε τ ά ι -  
ρ ισ μ ο  Γ

’ ΑναλογΓα  
μελών πρός 

έ κ α σ το ν  
Σ υ ν /σ μ ό ν

’ Ε λ α ιο υ ρ γ ι κ ο ( 444 1 147 504 138 6 , 6

"α λ α κ τ ο κ ο μ ικ ο  Γ 277 '67 541 62 8 0 ,0
ϋ Ι ν ο τ τ ο ιη τ ι κ ο Γ 85 1 258 78 310 1 0 ,0
ϋ ασ ικο  Γ 343 66 591 66 7 3 ,0

^ ο ι τ τ ο Γ  Παραγωγ, 295 i ι 105 402 123 5 9 ,5

Επίσης, έκ τής αυτής άναλύσεως, προκύπτει δτι, μεταξύ τών έτών 1953,. 
1961, τά έπί μέρους είδη τών συνεταιρισμών ένεφάνισαν τήν έξής αύξησιν: 
Έλαιουργικοί 13,5ο/ο, Γαλακτοκομικοί 95ο/ο, Δασικοί 72ο/ο καί Λοιποί. 
Παραγωγικοί 36ο/ο, ένψ άντιθέτως οί Οίνοποιητικοί έμειώθησαν κατά 8ο/ο.

'Ω ς προς τόν μέσον δρον τών μελών πάντων τών Συνεταιρισμών, ταΰτα 
μέν άνήρχοντο είς 110, κατά τό 1953, ένψ έν έτει 1961, ή αναλογία αύτη 
(μέσος δρος μελών προς έκαστον συνεταιρισμόν) έμειώθη είς 102.

Ή  σημειωθεΐσα αΰξησις τών Έλαιου,ργικών καί Γαλακτοκομικών Συνε
ταιρισμών έπέδρασεν άνοδικώς έπί τής παρ’ αύτών έπεξεργασθείσης ποσότη- 
τος έλαίου, γάλακτος καί τυροΰ.

Ουτω, κατά τήν έλαιουργικήν περίοδον 1957/58, τά Συνεταιρικά έλαι- 
ουργεΐα παρήγαγον16 32.252 τόννους έλαίου, ή ποσότης δέ αύτη έκάλυπτε τό 
22ο/ο περίπου τής συνολικής παραγωγής τής Χώρας (148.000 τόννους), ένψ 
ώς είδομεν άνωτέρω, ή ύπό τών Συνεταιρικών έλαιουργείων πα,ραχθεΐσα ποσό-

532



της έλαίου, κατά τό ετος 1947/48 έκάλυπτε τό 9 ,6ο/ο τής συνολικής παραγω- 
Υήζ5 έντός δεκαετίας, ή ύπ’ αυτών παραχθεϊσα ποσότης έλα ίου, ηύξήθη 
κατά 11 ο /ο , δσον άφορα τήν συμμετοχήν είς τήν έθνικήν παραγωγήν.

8. 'Ως πρός τήν τυροκόμησιν καί τήν άπό κοινοΰ, όπό τών τυροκομικών 
Συν/σμών, πωληθεΐσα ποσότητα γάλακτος, αΰτη έμφανίζει17 τήν έξης πο
ρείαν, μεταξύ τών έτών 1952— 1958.

ί

"Ετη
ί

Τυροκομήσαντες 
ΣυνετάιρισμοΓ

!   ̂ |
ι Τυροκομηθεϊσα ποσότης | 
ι γάλακτος ε ί ς  χγρ, |  

ι1 1 1 1

Πωληθείσα ^ποσότης 
γάλακτος υπό των 
Συν/σμων> διά λογα
ριασμόν των μελών, 

ε ί ς  χγρ.

1952 49 2 .973*000 5 ,3 0 9 .0 0 0

1953 64 3 .9 1 6 .0 0 0 8 .4 6 4 ,0 0 0

!  1954 90 4·. 022 .000  j 1 0 .4 3 5 ,0 0 0

!  1955 94 5 .8 1 3 .0 0 0 1 1 .2 0 8 ,0 0 0

| 1956 106 6 .9 7 9 .0 0 0 1 4 .1 0 5 .0 0 0

[ 1957 ' 132 7 .9 9 0 .0 0 0 1 5 .3 1 6 ,0 0 0

!  195Β 175 1 5 .0 4 5 .0 0 0 3 3 ,2 9 1 ,0 0 0

Τέλος, ώς πρός τήν συνολικήν δραστηριότητα τών πρωτοβαθμίων καί δευ
τεροβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, σημειουμεν δτι, κατά τό ετος 1959, 
ή ύπ’ αυτών συγκεντ,ρωθεΐσα ποσότης, διά τήν άπό κοινού διαχείρισιν καί διά 
λογαριασμόν τών παραγωγών - μελών άνήλθεν εις 269.659 τόννους γεωργικών 
προϊόντων.

Επίσης, όπό τών Συνεταιρικών τούτων ’Οργανώσεων, κατά τό αυτό ϊ- 
τος, συνεκεντρώθη δι’ ϊδιον λογαριασμόν, κατόπιν έξαγορας, ποσότης προϊόν
των άνερχομένη είς 19.684 τόννους.

Περαιτέρω, κατά τό ετος 1959, τό σύνολον τών ύπό τών εγκαταστάσεων 
τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων κατεργασθέντων ποσοτήτων γεωργικών προϊ
όντων, άνήλθεν είς 353.754 τόννους, έξ ών παρήχθησαν 251.276 τόννοι έτοι
μων προϊόντων18.

9. ’Ενταύθα δέον νά λεχθή δτι ή ώς άνω σημειωθεΐσα αύξησις τών τε 
παραγωγικών Συνεταιρισμών καί τών έργασιών των, εκειτο εντός τών έπι- 
διώξεων του συνεταιρισμένου άγροτικοΰ πληθυσμού.

Οΰτω, τό έν ετει 1956 συνελθόν Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστικόν 
Συνέδριον, ύπογραμμίζον τάς δυσμενείς επιπτώσεις, τόσον έπί τών παραγο)- 
γών, δσον καί έπί τών καταναλωτών, έκ τής πλημμελούς λειτουργίας τών ιδιω
τικών ελαιουργείων, έξήρε τάς ώφελείας έκ τής συστάσεως συνεταιρικών έλαι- 
ουργικών δργανώσεων, αέ όποΐαι έπί τού σημείου τούτου είχον πραγματοποι
ήσει σοβαρωτάτας19 προόδους.
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'Ως προς τούς οίνοποιητικούς συνεταιρισμούς, τό αυτό ώς άνω Συνέδριον, 
ύπεγράμμιζεν20, άναφερόμενον είς τάς ποιότητας τών παρασκευαζόμενων οί
νων: «’Αξιοσημείωτα είναι έν τούτοις τά αποτελέσματα τά δποΐα έπέτυχον 
μέχρι τοΰδε είς τόν τομέα αυτόν αί διαθέτουσαι έγκαταστάσεις οίνοποιητικαί 
συνεταιρικαί δργανώσεις καί τά δποΐα κρίνονται λίαν ικανοποιητικά. ’Ανυπέρ
βλητοι οικονομικοί λόγοι δμως περιορίζουν δυστυχώς τήν εύεργετικήν δράσιν 
τών δργανώσεων τούτων είς στενά δρια καί ώς έκ τούτου ή έπίδρασις τών απο
τελεσμάτων των δέν είναι άποφασιστική...».

Περαιτέρω έπροτείνετο ύπό τού Συνεδρίου «νά ίδρυθούν συνεταιριστικαί 
εγκαταστάσεις παρασκευής καί άποθηκεύσεως οίνων» καί «συγχρονισμένα συν
εταιριστικά κέντρα διαλογής, συσκευασίας, προψύξεως καί συντηρήσειος τών 
σταφυλών» ώς καί ή εύρεΐα έφαρμογή τής άπό κοινού έκτελέσεως τών εργα
σιών συγκεντρώσεως, άποθηκεύσεως, επεξεργασίας, τυποποιήσειος, διακινήσεως 
καί διαθέσεως τών προϊόντων είς τό εσωτερικόν καί τό εξωτερικόν21.

Περί τών γαλακτοκομικών προϊόντων άπεφασίσθη «νά δργανωθούν οί 
κτηνοτ,ρόφοι είς παραγωγικούς συνεταιρισμούς καί νά ένισχυθούν οίκονομικώς 
καί τεχνικώς διά τήν ίδρυσιν συγχρονισμένων γαλακτοκομικών, τυροκομικών 
καί άλλων εγκαταστάσεων έπεξεργασίας τών κτηνοτροφικών προϊόντων, τήν 
τυποποίησιν καί άπό κοινού συγκέντρωσιν καί διάθεσιν αυτών...»22.

Διά τών άνωτέρω άποφάσεών των, οί άγρόται απέδειξαν δτι κατενόησαν 
τάς συγχρόνους άνάγκας τής άγοτοσυνεταιρικής κινήσεως καί δή πρός τήν 
κατεύθυνσιν τών γεωργικών βιομηχανιών «πρός καλυτέραν άξιοποίησιν τών 
προϊόντων τής ύπαίθρου καί πρός άπασχόλησιν τών πλεοναζουσών αγροτικών 
χειρών»23, γεγονός δπερ είχεν ώς συνέπειαν τήν σημαντικήν βελτίιοσιν τοΰ 
αγροτικού εισοδήματος.

Οΰτω, χαρακτηριστικώς άναψέρεται διά τούς γαλακτοκομικούς συνεται
ρισμούς, δτι ούτοι «έπλήρωσαν είς τά μέλη των κέρδη κατά 50 - 60ο /ο  έπί 
πλέον τής τιμής πού ελαβον δσοι κτηνοτρόφοι έπώληααν τό γάλα των είς τούς 
τυρεμπόρους»24.

'Ως πρός τήν έξάπλωσιν τών έλαιουργικών συνεταιρισμών δέον νά λεχθή 
δτι αΰτη ώφείλετο είς τήν αισθητήν βελτίωσιν τού είσοδήματος τών ελαιοπα
ραγωγών, οί όποιοι ύφίσταντο τήν δεινήν έκμετάλλευσιν έκ μέ.ρους τών Ιδιω
τικών ελαιουργείων. Διά τών προσπαθειών τών συνεταιρισμών τούτων, ύπο- 
βοηθουμένων σημαντικώτατα ύπό τής Α.Τ.Ε., έπετεύχθη εκσυγχρονισμός25 τών 
ελαιουργείων καί τής ποιότητος τοΰ παραγομένου έλαίου, ένψ παραλλήλως 
ηύξήθη ή παραγωγή τοΰ έκθλιπτομένου έλαιοκάρπου,26 καί ή μείωσις τών έκ- 
θλιπτικών δικαιωμάτων, τά δποΐα άνήρχοντο είς 30ο/ο.

Σημαντικάς έπίσης ώφελείας έσχον καί οί οίνοπαραγωγοί, οί όποιοι διά 
τής συνεταιρικής οίνοποιήσεως έπέτυχον τήν απολαβήν ύψηλοτέρων τιμών έκ
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τών υπό τών έμπορων καταβαλλόμενων27. Τούτου ενεκεν έξεφράσθη ή αποψις 
δτι «μοναδικόν καταφύγιον διά τόν μικροπαραγωγόν είναι ή ενωσις μετ’ άλ
λων είς συνεταιρισμόν καί ή δημιουργία κοινών έγκαταστάσεων κατεργασίας 
τών σταφυλών των»28.

Περαιτέρω, τό αυτό ώς άνω άγροτοσυνεταιρικό Συνέδριο κατέληξεν29 
είς σειράν διαπιστώσεων καί άποφάσεων, μεταξύ τών οποίων άναφέρομεν: Είς 
τά κηπευτικά ύφίσταται έκμετάλλευσις τών παραγωγών καί τής καταναλώ- 
σεως είς δλα τά στάδια διά τής προκλήσεως τεχνητής έλλείψεως υπό τοΰ εμ
πορίου" είς τά εσπεριδοειδή, ή παντελής ελλειψις προγράμματος δργανώσεως 
τής παραγωγής καί διαθέσειος τών προϊοντιον ήτο ή κυρία αιτία νά άπολαμ- 
βάνουν οί παραγωγοί μόλις τό 40ο /ο  τών τιμών τάς οποίας καταβάλλει ή κα- 
τανάλωσις, λόγψ τής μεσολαβήσεως πολλών ενδιαμέσων καί τών μεγάλων εξό
δων διακινήσειος τών προϊόντων' είς τά προϊόντα τής άμπέλου ύφίσταται με
γάλη έκμετάλλευσις τών παραγιογών ύπό τών βιομηχάνο)ν καί εμπόρων ώς 
τοΰτο συμβαίνει καί διά τά δενδροκομικά προϊόντα' είς τήν σουλτανίνα αί συν- 
θήκαι διαθέσεώς της είναι λίαν δυσμενείς διά τούς παραγωγούς συνεπεία «καί 
τής άκατασχέτου κερδοσκοπικής μανίας άπό τήν οποίαν κατέχεται τό ιδιωτι
κόν έμπόριον, τό όποιον επεξεργάζεται καί συσκευάζει πλημμελώς τό προϊόν 
έπί ζημία τής φήμης του καί τής οικονομίας μας είς τήν διεθνή αγοράν» καί 
ώς έκ τούτου υπεβλήθη πρότασις ένισχύσεως τών συνεταιριστικών δργανώσεων 
διά τήν ύπ’ αυτών ΐδρυσιν σταφιδεργοστασίου’ είς τά έλαιοκομικά προϊόντα 
λαμβάνουν χώραν πολλαί δεσμεύσεις καί σοβαρά έκμετάλλευσις τών πα,ραγω- 
γών έκ μέρους τών ιδιωτών κατόχων έλαιουργείων, ή δέ κατανάλωσις «αγο
ράζει τό έλαιόλαδον, κατά κανόνα, είς τιμήν άνωτέραν κατά 3 0 -5 0 ο /ο  εκεί
νης είς τήν οποίαν τό έπώλησαν οί παραγιογοί καί συνήθως νοθευμένον». Τού
του ενεκεν έπροτάθη ή καθιέρωσις τής συγκεντρώσεως διά μέσου τών συνεται
ρικών οργανώσεων διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους προς αποφυγήν άδικαιολο- 
γήτου έπιβαρύνσεοίς καί άνατιμήσεως τοΰ έλαίου είς τό στάδιον τής διακινή- 
σεως μέχρι τής καταναλώσειος καί ή έκπόνησις καί έφαρμογή προγράμματος 
χορηγήσεως ύπό τής Α.Τ.Ε. τών άπαιτουμένων μακροπροθέσμων δανείων διά 
τήν ΐδρυσιν απλών ή συνθέτων συγχρονισμένων συνεταιρικών έγκαταστάσεων 
πρός έπεξεργασίαν, τυποποίησιν καί άποθήκευσιν τών έλαιοκομικών προϊόν
των καθ’ δσον ή τυποποίησις τών έλαιολάδων καί βρωσίμων έλαιών, ήν έγγυ- 
ώνται αί συνεταιρικαί έλαιουργικαί έγκαταστάσεις, αποτελεί ούσιώδη παρά
γοντα διά τήν σταθεροποίησιν καί έπέκτασιν τών έξαγωγών μας’ είς τόν βάμ- 
βακα διεπιστώθη ήσημαντική συμβολή τών Γεωργικών Συνεταιρικών οργα
νώσεων είς τόν τομέα τής πρώτης έπεξεργασίας καί τυποποιήσεώς του καί 
έζητήθη: Νά ένισχυθοΰν οίκονομικώς αύται διά τήν συμπλήρωσιν τών λει- 
τουργούντων έκκοκιστηρίων των καί τήν έγκατάστασιν νέων μέχρι καλύψεως 
τοΰ άναγκαιοΰντος άριθμοΰ, ούτως ύιοτε νά άναλάβουν βαθμηδόν έξ ολοκλήρου



τόν έκκοκισμόν κα! ταυτοχρόνως νά αποκτήσουν καταλλήλους αποθηκευτικούς 
χώρους: Νά άνατεθή ή έμπορία του συσπόρου βάμβακος ε!ς τάς Γεωργικάς 
Συνεταιρικάς οργανώσεις κατά στάδια μέχρις άναλήψεως ταύτης έξ όλοκλή- 
,ρου ύπ’ αύτών: Νά νισχυθοΰν οίκονομικώς αί Γεωργικά! Συνεταιρικαί οργα
νώσεις πρός τόν σκοπόν τής ιδρύσεως βαμβακοσπορελαιουργείων, αλλά συγ
χρόνως κα! κλωστοϋφαντουργείου, ώστε νά ύπάρξη συναγωνισμός μέ τάς ίδιω- 
τικάς βιομηχανίας επ’ ώφελεία κα! τών παραγωγών κα! τής καταναλώσεως* 
είς τήν άξιοποίησιν τοΰ προϊόντος τής όρύζης: Νά ίδρυθή τριτοβάθμιος συν- 
ταιρική δργάνωσις, διά τήν συγκέντρωσιν, διαχείρισιν, επεξεργασίαν, έμπο- 
ρίαν κα! έν γένει συμπα,ράστασιν είς δλα τά τεχνικά κα! οικονομικά προβλή
ματα τών όρυζοπαραγο)γών' είς τόν καπνόν: Νά ένισχυθή δι’ ειδικών πιστο- 
δοτικών κα! φορολογικών διευκολύνσεων ή έμπορία τούτου ύπό τών Γεωργι
κών Συνεταιρικών δργανώσεον/ είς τά προϊόντα τοΰ σίτου διαπιστοΰται δτι 
οί ίδιωτικο! άλευρόμυλοι κα! αί συναφείς βιομηχανίαι είναι τεχνικώς καθυστε- 
ρημέναι, τά δέ αρτοποιεία τών αστικών κέντρων είναι άπλαΐ βιοτεχνίαι πολ- 
λαπλώς κα! προνομιακώς κατοχυρωμέναι, κα! ώς έκ τούτου παρασκευάζουν 
άρτον μέ ύψηλόν κόστος κα! κατωτέρας ποιότητος. Συνεπεία τούτων έζητήθη: 
Νά χρηματοδοτηθοΰν αί Γειοργικαί Συνεταιρικα! οργανώσεις διά τήν ίδρυσιν 
συγχρονισμένων Αλευροβιομηχανιών, μακαρονοποιείων, βιομηχανικών αρτοποι
είων είς τά άστικά κέτνρα κα! συνεταιρικών φούρνων είς τήν ύπαιθρον* ώς 
προς τήν διάθεσιν τών προϊόντων, έτάχθη υπέρ τής ιδρύσεως κεντρικών άγο- 
,ρών διά τήν απ’ ευθείας έπαφήν παραγωγής καί καταναλώσεως ή παραγω
γών κα! χονδρεμπόρου καί υπέρ τής ουσιαστικής οικονομικής ένισχύσεως τών 
Συνεταιρικών δργανώσεο)ν διά τήν ύπ’ αύτών έκτέλεσιν, είς εύρεΐα κλίμακα, 
έργασιών συγκεντρώσεως, επεξεργασίας, τυποποιήσεως καί διακινήσεως τής 
γεωργικής παραγωγής καί άπό κοινοΰ προμήθειας είδών παραγωγικής καί 
καταναλωτικής χρησιμότητος είς τιμάς χονδρικού έμπορίου καί είς ήλεγμέ- 
νας ποιότητας. Περαιτέρω έζητήθη ή συστηματοποίησις καί ένίσχυσις τής 
συνεργασίας τών Γεωργικών Συνεταιρισμών μετά τών καταναλωτικών καί βιο
τεχνικών Συνεταιρισμών διά τήν πραγματοποίησιν εύρείας έκτάσεως ανταλ
λαγών.

Τέλος, καί πρός τόν σκοπόν τής διευκολύνσεως τοΰ μηχανικοΰ έξοπλισμοΰ 
τής έλληνικής γεο)ργίας, τό αυτό Συνέδριον έψήφισε:Τήν παροχήν πάσης 
δυνατής ένισχύσεο)ς διά τήν μέσω τών Συνεταιρικών δργανώσεο^ν διάδοσιν τής 
συλλογικής χρησιμοποιήσεως μηχανικών μέσων πολλαπλής χρήσεως.

Έ κ τής ένδεικτικής ταύτης αναφοράς είς τάς πρώτας μεταπολεμικάς 
αναζητήσεις30 καί τάσεις τοΰ άγροτοσυνεταιριστικοΰ κινήματος τής χώρας προ
κύπτει δτι τοΰτο όρθώς διέγνωσεν καί τάς δυνατότητάς του καί τούς στόχους 
προς τούς οποίους εδει νά στρέψη τήν προσοχήν του πρός έξυπηρέτησιν καί
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τών παραγωγών, καί τής καταναλώσεως, καί τής εθνικής οικονομίας έν τελευ
ταία αναλύσει.

Είναι προφανές δτι ή έγκυρος υίοθέτησις τών απόψεων τοΰ συνεταιρισμέ
νου άγροτικοΰ κόσμου τής χώρας έκ μέρους τοΰ Κράτους θά είχεν ώς αποτέ
λεσμα τήν ένίσχυσιν τοΰ άγροτικοΰ εισοδήματος καί θά καθίστα ίσως έκτοτε 
δυνατή τήν λύσιν τών διαρθρωτικών προβλημάτων τής γεωργίας καί τήν κατα- 
πολέμησιν τών δυσμενών εκείνων οικονομικών συνθηκών, αί όποΐαι, κατά μίαν 
άποψιν31 ειχον ώς αποτέλεσμα νά δημιουργηθή «παρασιτική, μεταπρατική καί 
κερδοσκοπική νοοτροπία καί καρκινώματα άντιαναπτυξιακών συμφερόντων άπδ 
μονοπωλιακά προνόμια καί κλειστά επαγγέλματα».

10. Προκειμένουν νά δοθή ή είκών τής παρ’ ήμΐν ύφισταμένης άγροτο- 
συνεταιριστικής κινήσεως, είς τά έπί μέρους Γεωγραφικά Διαμερίσματα, μετα
ξύ τών ετών 1952 —  1961, προβαίνομεν είς τήν πα,ράθεσιν καί άνάλυσιν τοΰ 
κάτωθι πίνακος32, έξ ού προκύπτει δ άριθμδς τών κατ’ ετος λετουργούντων 
Συνεταιρισμών.

Γεωγραιρ ι κά 
Δίαμερ ίσματα 1952 1953

11
1954j1955 

ι

1956 1957
1 1 1

1958 j1959 j1960 j1961 
1

1 I 1

Ai&hj
σις
ouvo-
Y *

Οράκη-Ιϊΐπχκεδον ία 
’νίπειρος-ϋεσαλ Γα 
Ιΐτερεά 'Ελλάς 
[Πελοπόννησος 
[Νησίωτικη'Ελλάς

1035
897

1080
1391
1326

1965
091

1075
1377
1325

r„ L - —

1985! 2021 
945j 969 

10571 1092 
1385|1381 
1331j 1299

2055
988

1085
1406
1302

2116
1028
1130
1443
1310

2140 !2195{2234 J2264 
1041 jl 073 j 1100 j 1114 
1143 jl 171 j 1198 j 1196 
1471 |1519 11536 .1579 
1324 J1346 J1369 j 1390

1
17
24
11
13,5

5

| ΕΛΛΑΣ 6629|6633 6703j 6762 6336 7027 7127 [7304 1743717543{ 14

’Ήτοι, δυνάμει τής άναλύσειος τών στοχείων τοΰ πίνακος τούτου προκύ
πτει δτι, μεταξύ τών έτών 1952 — 1961, έσημειώθη ή έξής έπί τοΐς ο /ο  αυ- 
ξησις τών Γεωργικών Συνεταιρισμών: Θράκη —  Μακεδονία 17ο/ο, ’Ήπειρος
—  Θεσσαλία 24ο/ο , Στερεά Ελλάς 11 ο /ο , Πελοπόννησος 13,5ο/ο, Νησιωτι
κή Ελλάς 5ο/ο καί σύνολον Ελλάδος 14ο/ο.

Έ κ τής περαιτέρω άναλύσειος τών στοιχείων τούτων, προκύπτει ή έξής 
έπί τοΐς ο /ο  λειτουργία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, εις τά έπί μέρους 
Γεωγραφικά Διαμερίσματα.
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ιΔ ιαμ/ 'σματα  
ί----------------
ϊϋράκη -  Γ;1α-
ίκεδονΓαι
ι Ηπε ιρος -  
ίΠεασαλ Γα j
[Στερεά 
j ' Ελλάς

ίίΊελοττόν- 
| νήσος

•Ν ησ ιω τικη
j ' Ελλάς

1952 1953 ! 1954 11955 
ί !

1 1
1956 j 1957 ! 1958 

ί ί
1959 1960 1961

j Τ
r ----- j. ----- p .. _

29,18 29,52 *2 9 ,6 1 129,88 3 0 ,Οδ!30,11! 30,02
I I

30,05 30,03 30,01

13,53 1 3 ,4 3 [1 4 ,0 9  ί 14,33  
ι !

I
14 ,4  5 j 14, G2j 14,71 14,69 14,79 14,76

16,29
; ι ι ι ί

16 ,20  1 5 , 76j 1 6 ,1 4| 1 5 ,87| 16 , Οθί 16,03 16,03 16,10 15,85

20,58
ί ! ί

2 0 ,7 5 { 2 0 ,6 6 |2 0 ,4 2 |  20,56} 20,53| 20,64  
t i l l  ■ t i l

20,79 20, 6j5 20,93

2D,C
1 1 1

19,97 j 1 9 ,8 5 j 1 9 ,211 
i ι i

19,04} 18 ,64j 18,57  
1

18,42 18 ,40 18,42

Έ κ τής άναλύσεως ταύτης προκύπτει δτι τό προβάδισμα τής συνεταιρι
κής κινήσεως παρ’ ήμΐν άνήκεν είς τό Διαμέρισμα Θράκης —  Μακεδονίας μέ 
ποσοστόν 30ο /ο  έπί τοΰ συνόλου τής Χώρας.

11. Προκειμένου νά παρασχεθή μία πληρεστέρα είκών τής παρ’ ήμΐν 
άγροτοσυνεταιρικής κινήσεως, κατά τό ετος 1961, προέβημεν είς τήν κάτωθι 
έπεξεργασίαν τών σττιστικών δεδομένων, όσον άφορα τήν κατά Γεωγραφικόν 
Διαμέρισμα αναλογίαν, άφ’ ενός μέν μεταξύ τών λειτουργούντων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών καί τοΰ ενεργού καί μή αγροτικού πληθυσμού καί άφ’ ετέρου 
μεταξύ τούτων καί τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Α) ’Αναλογικά στοιχεία μεταξύ μελών λειτουργούντων Συνεταιρισμών 
καί αγροτικού πληθυσμού, συμφώνως πρός τά ύφ’ ήμών έπεξεργασθέντα δεδο
μένα33 τής Άπογραφής πληθυσμού τοΰ έτους 1961.

! ”  -------------
Σύνολον  
ά γ ρ ο τ ι -  
κου πλη
θυσμού

Γ ------------- Π  “ _2 Ποσοστόν έπΓ το Τ ς  %

Γεωγρα(,ο ι κά 
Δ ια μ ε ρ  Γσματα

λο ύ μ ενο ς  
όφοτ ι κός 

πληθυ
σμός

μελών  
λ ε ι τ ο υ ρ -  
γούντω ν  
Συν/ίτμων

’ ΕπΓ το υ  συ
νόλου του  
α γ ρ ο τ ι κ ο υ  
πληθυσμού

’ ΕπΓ το υ  απα
σ χολούμενου  

ά γ ρ ο τ ι κ ο υ  
πληθυσμού

Ηράκη 213.000 1 4 7 .000

------
3 5 .1 1 4

_ --------- --
16 ,5 24

ΙΥΙακεδονΓα 8 6 4 .0 0 0 5 7 0 .0 0 0 189 .725 2 2 ,0 33
"Ηπειρος 2 6 1 .0 0 0 103 .000 35 .338 13 ,5 34

Βεσσαλ Γα 374.000 1 9 8 .000 7 8 .045 21 ,0 39 ,4
Στερεά καΓ  
Ευβοια 5 3 0 .0 0 0 - 1 3 7 .5 1 3 2 6 ,0 -

Πελοπόννησος 6 9 2 .0 0 0 3 2 2 .0 0 0 11 9 .9 6 9 1 7 ,3 3 7 ,2 5
Κρητη 308.000 158 .000 7 2 .1 9 6 2 3 ,4 4 5 ,7
Νήσοι Α ί γα Γ ου 2 6 0 .0 0 0 3 4 .2 9 3 1 2 ,3

____  ____ J

533



Β) ’Αναλογικά στοιχεία μεταξύ τών λειτουργούντων Γεωργικών Συν
εταιρισμών καί τών υφισταμένων αγροτικών έκμεταλλεύσεων, συμφώνως πρός 
τά ύφ’ ήμών έπεξεργασθέντα δεδομένα τής Γεωργικής Άπογραφής τοΰ έτους. 
1961.

Γ εωγραψικά  
Διαμερ Γσματα

■“-----------
Αειτουρ-  
γοϋντες 
Συνετάι-  
ρ ι σμο Γ

Αρι3μός 
α\ροτ ικων 
εκμεταλ
λεύσεων

Αναλογ Γα 
εκμεταλ
λεύσεων 

πρός τούς 
λειτουργ.  
Συν/σμούς

’ Αρ ι ί3μός 
μελών 

λειτουρ-  
γούντων 

Συνεται-  
ρισμων

Αναλογία με
λών κατά 

λε ιτουργοΰντο 
Συνεταιρ ι -  

σμόν

□ράκη
ΙΆηχεδονΓα
"Ηπειρος
βεσσαλΓα
Σ τ ε ρ ε ά  & Εύβοια
Πελοπόννησος
Κοητη
Νήσοι ΑίγαΓου

348 
1 .916  

41C 
704 

1 .196  
1 .579  

696 
240

67 .832  
294.122  

62 .336  
111.528  
171.126  
197.585  
104.462  

92 .096

195
153.5  
152
158 .5  
143 
125 
150 
384

35 .114  
189.725  

35.338  
70 .045  

137.513  
119.969  

72 .196  
34 .293

101
99
86

111
115

76
104
143

ΤΙ γενική παρατήρησις, ή οποία δέον νά γίνη έν προκειμένψ, είναι δτι 
βάσει τής ώς άνω άναλύσεως τών στατιστικών δεδομένων34, ό μέσος όρος τών 
μελών, κατά λειτουργοΰντα συνεταιρισμόν, άνήρχετο είς 104.

Π α ρά γρ α φ ο ς δευ τέρ α

Ή  Εποπτική δραστηριότης τής Α.Τ.Ε. έπι της λειτουργίας τών 
Γεοοργικών Συνεταιρισμών.

1. Περατοΰντες τήν έπισκόπησιν τής παρ’ ήμΐν συνεταιρικής κινήσεως,. 
δσον άφορα τάς πρωτοβαθμίους Συνεταιρικάς ^Οργανώσεις, δέον νά άναφερθώ- 
μεν καί είς τήν δραστηριότητα τής Α.Τ.Ε., έν άναφορα πρός τούς ύπ5 αυτής 
άσκηθέντας ελέγχους επ’ αυτών.

Μία έκ τών βασικών προϋποθέσεων τής αποδοτικής λειτουργίας τών Γε
ωργικών Συνεταιρισμών, είναι καί ή άνελλειπής παρακολούθησις τούτων, έφ’ 
ολοκλήρου τής δραστηριότητός των ,δεδομένου δτι δι’ αυτής, άφ’’ ένός μέν έμ- 
πεδοΰται ή εμπιστοσύνη τών συνεταίριον περί τήν ομαλήν λειτουργίαν τών Συν

2. Σ .τ .Σ . ΤΑ άφορώντα τούς Συνεταιρισμούς στοιχεία έλήφΟησαν έκ χειρογράφου
πίνακος της Λ.Τ.Ε., πρός ην επ’ ευκαιρία έκφράζομεν τάς ευχαριστίας μας άπό
τής Αέσεως ταύτης, διά τήν προθυμίαν ην έπέδειξε πρός ένημέρωσίν μας, είς
6'jTi άφορα τό παρ’ ημών άναζητηΰέν στατιστικόν υλικόν.
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εταιρικών ’Οργανώσεων, άφ’ έτέρου δέ αί τυχόν ύφιστάμεναι άνωμαλίαι καί 
άρυθμίαι έπισημαίνονται ύπό τών εποπτικών όργάνων τής Α.Τ.Ε., ύποβοηθου- 
μένης ουτω τής συν νόμου, σκοπίμου καί ευρύθμου δράσεώς των.

2. Ή  έν προκειμένψ δ,ράσις τής Α.Τ.Ε. εμφανίζεται έκ τού κατωτέρω 
πίνακος, έξ οΰ προκύπτει δ αριθμός τών ύπ’ αύτής άσκηθέντων έλέγχων έπί 
τών λειτουργούντων Γεωργικών Συνεταιρισμών, κατά τήν δεκαετίαν 1952
—  1961.

Έ κ προοιμίου δέον νά σημειωθή ένταΰθα ή ασυμφωνία τών ύπό τής Α. 
Τ.Ε. παρεχόμενων στοιχείων, ώς πρός τόν άριθμόν τών κατ’ ετος λειτουργούν- 
των Συνεταιρισμών, μεταξύ τών κατωτέρω στοιχείων καί έκείνων τά όποια 
άνωτέρω παρετέθησαν.

"Ετη ’ Αριθμός λειτουργοόν-  
των1 Συνεταιρισμών

’ Αριθμός ελέγχων
Ποσοστόν έπΓ τοΤς % 

των έλεγχθέντων

1952 6 .3 00 1 .587 2 5 ,2

1953 6.303 2 .1 15 3 3 ,6

1 954 6 .290 2 .3 07 36 ,7

1955 6 .316 2 .3 34 37 ,0

1956 6.322 2 .7 26 43,1

1957 6 .364 3 .185 5 0 ,0

1958 6 .5 5 6 3 .2 70 4 9 ,9

1959 6 .5 77 3 .4 6 6 5 2 ,7

1960 6,712 3.670 5 4 ,7

1961 6 .8 34 3 .8 53 56 ,4

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι, μολονότι ή άσκησις τοΰ 
έποπτικοΰ ε,ργου τής Α.Τ.Ε. ένέχει ίδιάζουσαν σημασίαν, ή έν προκειμένψ δρα- 
στηριότης αύτής εμφανίζει σοβαράν άδυναμίαν καί βραδύτητα.

Τούτο προκύπτει έκ τοΰ γεγονότος δτι, κατά τό ετος 1952, μόνον τό 1 /4  
τών λειτουργούντων Γεωργικών Συνεταιρισμών ήλέγχθη παρ’ αύτής, ένψ οί 
ύποστάντες τόν έλεγχον Συνεταιρισμοί, κατά τό έτος 1961, έκάλυψαν ποσοστόν 
56ο/ο. Τοΰτο σημαίνει δτι, παρά τήν σημειωθεΐσαν αύξησιν τοΰ αριθμού τών 
ύπό τής Τραπέζης άσκηθέντων έλέγχιον, σημαντικόν ποσοστόν (43ο/ο) τών 
λειτουργούντων Γεωργικών Συνεταιρισμών, παρέμεινε έκτός τής έλεγκτικής 
δραστηριότητός της.

3. 'Ως είκός, τό μέγα τοΰτο ποσοστόν τών λειτουργούντων Συνεταιρισμών,

1. νΙδε Α .Τ.Ε . Τό εργον .μιαίς δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 196.

540



τό όποιον παρέμεινε έκτος τοΰ έποπτικοΰ κύκλου τής Α.Τ.Ε., δέν ειναιουνατόν 
παρά νά έδημιούργησε πλεΐστα όσα θέματα έπί τής εύρυθμου λειτουργίας των 
καί τής άπροσκόπτου άποδόσεώς των. Καί τοΰτο διότι ή άσκουμένη είς τούς 
Συνεταιρισμούς διαχείρισις έκ μέρους τών έντεταλμένων όργάνων των, δέν 
αρκεί μόνον νά είναι ή ένδεδειγμένη καί ή σύννομος, αλλά άπαιτεΐΐται νά φαί
νεται καί τοιαύτη, καί δή ένενδοιάστως είς τά όμματα τών συνεταίρων.

ΙΤάντο)ς, οέον νά ύπογραμμισθή, ή μεταπολεμικώς καταβληθεΐσα προσ
πάθεια ύπό τής Α.Τ.Ε., όπως έλέγχωνται όσον τό δυνατόν περισσότεροι Συν
εταιρισμοί «ί'να έξαλειφθή ούτως ή άνιομαλία τής παραμονής πολλών Συνεται
ρισμών, διά διαφόρους λόγους, άνεξελέγκτων έπί μακράν σειράν έτών»33.

Ή  έν προκειμένω προσπάθεια τής Α.Τ.Ε. ύπήρξε πλέον σύντονος καί απο
δοτική, ιδία είς ό,τι άφεώρα τον έλεγχον τών Συνεταιρισμών, οί όποιοι παρέ- 
μεινον έκτός τούτου, πέραν τής τετραετίας.

4. Ούτω, συμφώνως πρός τά στοιχεία36 τής Τραπέζης, κατά τό χρονικόν 
διάστημα 1953 —  1961, ή έποπτική δ,ραστηριότης αύτής, έπί τών έπέκεινα 
τής τετραετίας ανελέγκτων Συνεταιρισμών, εμφανίζει τήν εξής πορείαν:

!

) f  |— 

ε , τ η

’ Α ρ ι θ μ ό ς  μ η  έ λ ε γ χ θ έ ν τ ω ν  

Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν  π έ ρ α ν  

τ η ς  τ ε τ ρ α ε τ ί α ς

Π ο σ ο σ τ ό ν  ε τ τ  ί  τ ο Τ ς  %  

τ ω ν  έ ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  

π α ρ α κ ο λ ο υ Β ο υ υ ε ν ω ν

1 9 5 3 2 . 2 2 1 3 5 , 2

1 9 5 4 1  . 2 8 6 2 0 , 4

1 9 5 5 1  . 0 9 1 1 7 , 3

1 9 5 6 7 6 1 1 2 , 0

1 9 5 7 4 7 6 7 , 5

1 9 5 8 3 1 2 4 , 8

1 9 5 9 2 2 1 3 , 4

1 9 6 0 1 6 1 2 , 4

1 9 6 1 1 4 5 2 , 1

Συνεπώς, έκ τών άνωτέρο) δεδομένων, προκύπτει ότι ή έλεγκτική δρα- 
στηριότης τής Τραπέζης, είς τούς πέραν τής τετραετίας άνελέγκτους Συνεται
ρισμούς, καθίστατο διαρκώς αΰξουσα, τείνουσα νά έξαλείψη όλοσχερώς τό πο- 
σοστόν τών έπί μακρόν μή έλεγχομένων Συνεταιρισμών.



Παράγραφος τρίτη

Ή  κίνησχς τών Ενώσεων και Κοινοπραξιών.

1. 'Ως πρός τήν κίνησιν τών Ενώσεων Συνεταιρισμών, κατά τήν δεκα
ετίαν 1952 —  1961, αύτη προκύπτει έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος37 καί δή συγ- 
κριτικώς πρός τάς νόμψ ύφισταμένας Ενώσεις καί πρός τόν αριθμόν τών πρά
γματι έξ αύτών λειτουργούντων.

Ε νώσεις 1952 !19 53 !19 54  ι ι 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Αειτουργουσαι 

’ Αδρανούσαι

I
124{ 125| 121 

ι ι 
2· 4·

123 123 128

4

128

4

130

3

131

3

132

3

Υφιστάμεναι 126} 129! 121 123 123 132 132 133 134 135

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρο) στοιχείων προκύπτει δτι, κατά τό δεκαετές τοΰ
το διάστημα: α) αί Ενώσεις Συνεταιρισμών ηύξήθησαν κατά 9 καί β) ό 
■άριθμός τών λειτουργουσών Ενώσεων ηύξήθη κατά 8.

2 ΙΙληρεστέρα είκών περί τής κινήσεως τών Ενώσεων Γεω,ργικών Συν
εταιρισμών διά τό έτος 1961, παρέχεται διά τού κατωτέρω χειρογράφου πίνα
κος, τόν όποιον εϊδομεν είς τά άρχεΐα τής Α.Τ.Ε.

Γεΐι' γραφ ι κά 
Διαμερ Γσματα

| Αριθμός 
' Ενώσεων

’ Αριθμός Συν/σμων-  
Γίίελων των’ Ενώσεων

\  ~’ Αρ ι Ομός υελων 
των Συν/σμών

Βράκη 6 322 32 .235
’ Ανατ.Μακεδονία 7 454 48 .013
Κεντρ. " 13 849 93 .786
Δυτική " 7 481 36.581
Βεσσαλ Γα 12 656 72 .960
Στερεά 'Ελλάς 20 940 1Γ5.480

"Ηπειρος 7 370 30 .125
Πελοπόννησος 28 1 .146 8 6 .6 0 4
Νήσοι ΑίγαΓου 5 157 24 .260

"  Κυκλάδες 5 71 8 .4 92
Νήσος Κρήτη 16 691 71 .416
Νήσοι ’ Ιόνιοι 5 246 23 .564
Δωδεκάνησα 1 67 6 .1 3 0

Σύνολον Ελλάδος 132 6.450 639 .464

3. 'Ως πρός τήν λειτουργίαν τών υφισταμένων Κεντρικών 'Ενώσεων καί 
τών Κοινοπραξιών τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, αύτη έμφανίζει τήν έξής 
πορείαν μεταξύ τών έτών 1952 — 1961.
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1952 1953 1954 1955 1956 1957 1950 1959 1960
---------------

1961

Α) Κεντρικαί'Ενωσεις 
-  Λειτουργοΰσαι 
- ’ Αδρανουσαι

5
1

8
1

8
1

7
2

7
2

7
2

7
2

7
2

7
2

8
2

Σύνολον 6 9 9 9 9 9 9 9 9 10

Β) Κοιν/ξ ία ι ' Ενώσεων 
-  Λειτουργουσαι 3 3 3 3 3 3 3

__________

3

4 
3

3
________—

3

Γ) Κοιν/ξίαι Συν/σμων
-  Λειτουργοΰσαι
-  ΑδρανοΟσαι

2
2

2
3

3
3

4
2

4
2

4
2

4
2

4
3

5
3

Σύνολον 4 5 6 6 6 6
6 |· 7 · 7 8

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω δεδομένων προκύπτει δτι: 
α) ό ά,ριθμός τών υφισταμένων Κεντρικών Ενώσεων άπό 6 άνήλθεν είς 

10, ένφ, δ άριθμός τών έξ αυτών λειτουργουσών άπό 5 εις 8.
β) αί λειτουργοΰσαι Κοινοπραξίαι τών Ενώσεων παρέμεινον εις τά αυτά 

επίπεδα καί
γ) αί Κοινοπραξίαι τών Συνεταιρισμών ηύξήθησαν άπό 4 είς 8, ένφ αί 

έξ αυτών λειτουργοΰσαι άπό 2 είς 5.
Τέλος ή γενική αυξησις τών υφισταμένων Κεντρικών Ενώσεων καί Συν

εταιρικών Κοινοπραξιών άνήλθεν άπό 13 είς 23.

Ή  ιδρυσις καί ή αριθμητική αυξησις τών εύρυτέρων τούτων συνεταιρικών 
οργανώσεων, καταδεικνύει δτι, όσημέραι, ή παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρική κί- 
νησις έπορεύετο πρός πλέον όρθολογιστικάς καί έπιχειρηματικάς μορφάς συν
εταιρικής δργανώσεως38.
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Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ  Π Ρ Ω Τ Ο Τ  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Τ  

Τ Ο Ϊ  Ε Κ Τ Ο Ϊ  Μ Ε Ρ Ο Ϊ Σ

1. Τ ά  στοιχεία τά  όποια παρατίθενται έλήφθησαν ύπό τής Α .Τ .Ε ., Τό ’Έ ργον μιας 
δεκαετίας, 1952— 1961.

2. Σ .τ .Σ . Τ ά  στοιχεία ταΰτα έλήφϋησαν έκ χειρογράφου πίνακος τής Α .Τ .Ε .
3. ’Ί δ ε  Α .Τ .Ε ., Τό ’Έργον μιας δεκαετίας, 1952— 1961.
4. Π ερ ί τών πλεονεκτημάτων έκάστης κατηγορίας συνεταιρισμών, ’Ίδ ε  Θ. Τζωρ- 

τζάκη, ενβ·’ άν., σελ. 112, 130, 138, 141, 145, 159.
5. ’Ί δ ε  τό εργον μιας δεκαετίας 1952— 1961, σελ. 176.
6. Σ .τ .Σ . Π αρά τά  ύπό τοΰ Κράτους λ-αμβανόμενα μεταπολεμικώς μέτρα υπέρ τής 

γεωργίας, έν τούτοις, οΙ άγρόται εψεγον τήν ύπ’ αύτοϋ άσκουμένην Π ολ ιτ ικήν  
ύπέρ τών εμπόρων κα ί βιομηχάνων. ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α  1956, σελ. 68.

7. Σ .τ .Σ . Τό Πανελλήνιον Άγροτοσυνετα'.ριστικόν Συνέδριον τοΰ 1956, ήσκησε δρι- 
μυτάτην κριτικήν έπί τοΰ τρόπου λειτουργίας τής Α .Τ .Ε . ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α , 
σελ. 74— 77.

8. ’Ί δ ε  Τό εργον μιας δεκαετίας 1952— 1961, σελ. 173.
9. ’'Ίδ ε  Ψηφίσματα τοΰ έν Ά-θήναις συνελΌόντος, κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ έτους 

1956, Πανελληνίου Άγροτοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, σελ. 76. ( ’Έκδοσις I I  Α. 
Σ Ε .Γ Ε Σ ).

10. ’Ί δ ε  Τό εργον μιας δεκαετί-ας, 1952— 1961, σελ. 176.
11. ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α  1956, σελ. 39.
12. " Ιδ ε  X . Εύελπίδη, Ή  γεωργία άπό οικονομικήν κα ί κοινωνικήν άπο-ψ;ν, σελ. 28.
13. ’Ί δ ε  Ν. Όλυμπίτη, ’Έρευνα πρός έξακρίβωσιν τοΰ καθαροΰ οίκογενειακοΰ εισοδή

ματος τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, είς περιοδ. «’Αγροτική Οικονομία», έτους 
1955, τεΰχ. 1.

14. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, Ή  χρονιά γεωργική κρίσις είς τήν Ε λ λ άδα , σελ. 65.
15. Π ερ ί τών παραγωγικών συνεταιρισμών κα ί τών πλεονεκτημάτων αυτών, ’Ίδ ε  

Θ. Τζωρτζάκη, Συνεταιριστική Οικονομία, Ά θήνα ι, 1953, σελ. 153 έπ.
16. ΛΊ δ ε  τά  ύπό τοΰ Ν. Μ ωραΐτου έπεξεργασθέντα στοιχεία τής Α .Τ .Ε ., είς ^Συνε

ταιριστήν», έτους 1961, τεΰχ. 175— 176, σελ. 34— 37.
17. ’Ί δ ε  «Συνεταιριστήν», έτους 1960, τεΰχ. 161— 162, σελ. 19.
18. Έ κτενέστερον περί τούτων ΐδε «Συνεταιριστήν», έτους 1961, τεΰχ. 175— 176, σελ. 

36— 37.
19. “Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α  1956, σελ. 94.
20. ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣΜ Α ΤΑ , σελ. 97— 98.
21. ’Ίδ ε ,  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α , σελ. 69.
22. ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α Τ Α , σελ. 105.
23. " Ιδ ε  X. Εύελπίδη, Ή  χρονία γεωργική κρίσις είς τήν Ελλάδα, σελ. 79.
24. ’Ί δ ε  X. Εύελπίδη, Ή  χρονία γεωργική κρίσις είς τήν Ελλάδα, σελ. 80.
25. Χαρακτηριστικώς, ό Δ. Πάνου άναφέρει δτι ή πρωτόγονος εκθ-λιψι.ς τοΰ έλαιο-

κάρπου εϊχεν ώς συνέπειαν νά παραμένη είς τόν πυρήνα ελαιον 10— 14ο)ο, ενώ
ποσοστόν 2— 3ο) ο τοΰ π«ραγομένου έλαίου διέφευγεν είς τόν «άδην». Δ ιά τής
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εισαγωγής τών νεωτέρων ύδραυλικών πιεστηρίων ή έναπομένουσα είς τόν ελαιο
πυρήνα ποσότης έλαίου έκυμαίνετο μεταξύ 6— 7ο) ο, δηλ. έπετεύχθη ωφέλεια 
’έκ τούτου περίπου 40— 50ο)ο. ’Ίδ ε  ενθ·’ άν., τόμ. I I , σελ. 107.

2G. Π ερί τής σημασίας τών Έ λαιουργικών Συνεταιρισμών, ιδε έκτενέστερον, Δ. 
Πάνου, Ειδική συνεταιριστική Οίκονομία, τόμ. I I , σελ. 110, 112, 114— 115.

27. ’Ί δ ε  έκτενέστερον περί τούτου εις Δ. Π άν ου : Ειδική συνεταιριστική οίκονομία, 
τόμ. I I , σελ. 127, 129— 130, 133, 135 καί σημ. 1.

28. ’Ί δ ε  Δ. Πάνου, αυτόθι, σελ. 136.
29. ’Ί δ ε  Ψ Η Φ ΙΣΜ Α ΤΑ  1956, σελ. 102— 103, 99, 96— 98, 93— 94, 89— 92, 84— 89,

67, 61, 45.
30. Πρβλ. κα ί τήν έν έ'τει 1948 άπόφασιν τής Γεν. Συνελεύσεως τής Π Α .Σ Ε .Γ Ε Σ , 

κατά τήν όποιαν επιδίωξις τής άγροτοσυνεταιριστικής κινήσεως ήτο «ή καθολική 
όργάνωσις τής αγροτικής οικονομίας έπί συνεταιρικών βάσεων». Π ερ ί τών απο
φάσεων ταύτης, ’Ίδ ε  «Συνεταιριστήν», έτους 1948, τεΰχ. 27— 28, σελ. 113— 116.

31. ’Ί δ ε  ’Άρθρον τοΰ Σ. Π-απασπηλιοπούλου ύπό τόν τ ίτλ ο ν : Οίκονομική ανάπτυξη 
κα ί δημοκρατία, είς Περιοδ. «ΝΕΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ », έτους 1966, τεΰχ. 8, σελ. 
651 έπ.

32. “Ί δ ε  Α .Τ .Ε ., Τό ’Έ.ργον μιας δεκαετίας, 1952— 1961, σελ. 178.
33. ’Ίδ ε  Άπογραφήν πληθυσμού 1961, τόμ. II , τεΰχ. 3— 10 (Π ίνακας  3.1, 5.1, 6.1, 

7.1, 8.1, έν συνδυασμφ πρός τόν τόμον τής «Δειγματοληπτικής Επεξεργασίας» 
τής αύτής Άπογραφής, σελ. 23— 25.

34. ’Ί δ ε  Γεωργικήν ’ Απογραφήν έ'τους 1961, τόμ. I , τεΰχ. 2— 10.
35. ’Ί δ ε  Α .Τ .Ε . Τό εργον μιας δεκαετίας (1952— 1961), σελ. 198.
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Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Ο Ν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΣΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παράγραφος τετάρτη

Ή  κ ίν η σ ις  τώ ν  άπδ κ ο ινο ύ  π ρ ο μ η θ ε ιώ ν  κ α ι π ω λή σ εω ν τώ ν  π ρ ω το 
β α θ μ ίω ν  σ υ ν ετα ιρ ικ ώ ν  ορ γα νώ σ εω ν, μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  ε τώ ν  1 9 5 8 — 1 9 6 1 .

1. Έλέχθη άνωτέ,ρω δτι ή παρουσία τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, τό
σον εντός τής ύπαίθρου χώρας, δσον καί έντός τής έθνικής μας οικονομίας, 
καθίσταται δλονέν αΰξουσα καί πλέον αισθητή. Τό γεγονός τοΰτο προκύπτει 
καί εκ τών έπί μέρους εργασιών τών συνεταιρικών οργανώσεων δλων τών 
βαθμών.

Ούτως, έκ τών υφισταμένων ομοιομόρφων στοιχείων, διά τά ετη 1958—  
1961, τά διάφορα μεγέθη εμφανίζονται ώς κάτωθι, διά τάς εργασίας τών 
Πρωτοβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων.

Α. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος1 προκύπτουν αι Προμηθευτικαί Έργασίαι 
τών Πρωτοβαθμίων Συνεταιρικών Όργανώσεο)ν, μεταξύ τών έτών 1958—  
1961 (’Αξία είς χιλιάδας δραχμάς) .

’Έτη
Προμη8εια εί

”Ανευ μεοο-  
λαβ^σεως 
' Ενωσεων

6ων χονδρ ι κ γ  

’ Ε κ  της ΑΤΕir
Π

' Ε νώσεων

ς διαΟόσεως

Σύνολον

άξΓας

Προμηθεια 
ε [ δων λία
ν ι κης 6ια- 
θόσεως ανευ 
μεσολαβη- 
σεως ' Ενώ

σεων

Γ ενικόν  
σύνολον 
προμηΒευ- 

τ  ι κων 
εργασιών

1958

1959

1960

1961

5 5 .290  

107.359  

125 .130  

140.029

692.022  

1 .04 3 .0 4 2  
1 .0 3 1 .6 6 2  

1 .1 1 9 .4 4 7

747.312  

1 .150 .401  

1 .15 6 .7 9 2  
1 .2 6 7 .4 7 6

16 .990  

19 .987  

18 .927  
21 .797

Γ
764.302  

1 .17 0 .3 8 8  

1 ,1 7 5 .7 1 9  

1 .2 8 9 .2 7 3

Σύνολον 
I_______ 435.808 3 .8 8 6 .1 7 3 4 .3 2 1 .9 8 1 77.701 4 .3 9 9 .6 8 2

’Ήτοι, εκ τής συγκρίσεως τών ώς άνω ποσών, προκύπτει δτι κατά τήν
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τετραετίαν 1958— 1961, αί προμηθευτικαί έργασίαι τών Πρωτοβαθμίων Συ
νεταιρικών ’Οργανώσεων ηύξήθησαν ώς έξής:
a) at προμήθειαι είδών χονδρικής διαθέσεως, ανευ τής μεσολαβήσεο)ς τών 

Ενώσεων, ετεινον σχεδόν είς τόν τριπλασιασμόν, 
β) αί προμήθειαν τών αυτών είδών έκ τής ΑΤΕ ή τή μεσολαβήσει τών Ε νώ 

σεων έπολλαπλασιάσθησαν κατά 5 1 /2  φοράς περίπου, 
γ) τό σύνολον τής άξίας τών πραγματοποιηθεισών προμηθειών είδών χονδ,ρι- 

κής διαθέσεως έπολλαπλασιάσθη κατά 5 φοράς, 
δ) ή προμήθεια είδών λιανικής διαθέσεως ανευ μεσολαβήσεως τών Ενώσεων 

ηύξήθη κατά τό 1 /4  περίπου καί 
ε) τό γενικόν σύνολον τών προμηθευτικών έργασιών, τών πρωτοβαθμίων συνε

ταιρικών οργανώσεων, εντός τής ώς άνω τετραετίας, ηύξήθη κατά 5,9 
φοράς περίπου.

Τέλος, ώς πρός τόν μέσον δρον τών προμηθευτικών έργασιών, κατά τήν 
ώς άνω τετραετίαν, οδτος ήτο ό έξής κατά κατηγο,ρίαν (είς χιλιάδας δρα- 
χ μ ά ς):
α) αί προμήθειαι είδών χονδρικής διαθέσεως, ανευ μεσολαβήσεως τών Ε νώ 

σεων, άνήλθον είς 108.952, 
β) αί προμήθειαι είδών χονδρικής διαθέσεως έκ τής Α.Τ.Ε. ή τών Ενώσεων 

άνήλθον είς 971.453, 
γ) τό σύνολον τοΰ μέσου όρου τής τετραετίας, διά τήν προμήθειαν είδών χον

δρικής διαθέσεως άνήλθεν είς 1.080.495, 
δ) αί προμήθειαι ειδών λιανικής διαθέσεως ανευ μεσολαβήσεως τών Ε νώ 

σεων άνήλθεν είς 19.425 καί 
ε) τό γενικόν σύνολον τοΰ μέσου δρου τών προμηθευτικών έργασιών άνήλθεν 

είς 1.090.920.

Συνεπώς, έκ τούτων συνάγεται δτι αί ύπό τών πρωτοβαθμίων συνεταιρι
κών οργανώσεων προμήθειαι είδών χονδρικής διαθέσεως ήσαν άνώτε,ραι τών 
προμηθειών λιανικής διαθέσειος κατά 55,5 φοράς περίπου. Τοΰτο σημαίνει 
δτι αί σημαντικώτεραι προμήθειαι άφεώρουν είδη γεωργικής χρήσεως.

2. Ό  Δ. Πάνου άναφερόμενος είς τήν μεγίστην ώφέλειαν τών γεωργών 
έκ τών κοινών προμηθειών γράφει: «Υπολογίζουμε δτι κατά μέσον δρον τό 
ήμισυ τών μέσων καλλιεργείας καί τό 1 /3  τών ειδών συντηρήσεως προμη
θεύεται ό Έλλην άγρότης άπό τό έμπόριον... Έάν έκτιμήσωμε σέ 20ο /ο  
μόνο τήν έπιβάρυνσι πού έχει δ άγρότης γιά τά είδη πού άγοράζει άπό τό 
εμπόριο, εύκολα μποροΰμε νά αντιληφθοΰμε τή σημασία τής κοινής προμήθει
ας διά τών συνεταιρισμών τών διαφόρων είδώ ν .. . »2.

Ένταΰθα δέον νά σημειωθή δτι, ή παρατηρουμένη κατ’ έτος αυξησις
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τών προμηθευτικών έ,ργασιών τών Συνεταιρικών όργανώσεων, οφείλεται και 
είς τήν προς ταύτας χρηματοδότησιν τής Α.Τ.Ε. πρός τον σκοπόν τοϋτον.

Ούτως, ή χρηματοδότησις τής Α.Τ.Ε. πρός τάς Συνεταιρικάς ’Οργανώ
σεις, διά τήν ύπ’ αυτών άσκησιν τών προμηθευτικών εργασιών, εχει ώς κά- 
τωθι3, μεταξύ τών έτών 1953— 1961. (ΙΙοσά είς χιλιάδας δραχμάς).

ΕίδικαΓ πιστώσεις Πιστωσεις έττ’ άνοικτω λογ/σμω
Γ-Ετος Συν/σμο ί 

κα Γ 
' Ε νώσεις

ΚΥΔΕΠ Σύνολον
Συν/σμο Γ 

κα ί 
’ Ενώσεις

Σ.Π .Ε. Σύνολον

1953 21 .818 3 .7 0 0 25 .518 12 .914 12 .914

1954 31.088 750 31 .838 10 .170 10 .170

1955 32 .929 25 .900 58 .829 - 7 .000 7 .000

1956 45 .819 47 .638 93 .4 5 7 ' 528 32 .106 32 .634

1957 64 .494 46.131 110.625 4 .908 64 .464 69 .372

1958 56.431 4 1 .560 97.991 6 .895 57 .057 63 .972

1959 74 .082 4 7 .834 12 1 .916 12 .014 58 .840 70 .354

1960 89.391 96.631 186.022 24 .505 32 .706 57.211

1961 - 79 .305 _ 107.631 60 .650 78.281

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι ή χρηματοδοτική ένίσχυ- 
σις τής Α.Τ.Ε., πρός τάς Συνεταιρικάς ’Οργανώσεις, διά τήν έπέκτασιν τών 
προμηθευτικών εργασιών των, εβαινε διαρκώς αύξανομένη, έμφανίσασα έξα- 
πλασιασμόν, μεταξύ τών έτών 1953— 1960 (είς άπολύτους τιμάς) .

Β) 'Ως πρός τάς άπό κοινού πραγματοποιηθείσας πωλήσεις4 ύπό τών 
Πρωτοβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, κατά τήν τετραετίαν 1958—  
1961, αύται έμφανίζουν τήν εξής πορείαν5. (Ποσά είς χιλιάδας δραχμών) .

------------------------

"Ετη Προϊόντα διατεΒεντα  
ανευ επεξεργασίας

Προϊόντα δ ιατεθίντα  
κατόπιν επεξεργασίας

Σύνολον άξΓας 
ε ίς  χ ι λ . δρχ.

1958

1959

1960

1961

------------- ------------------  -

163.540

167.618

180.753

220 .582

96 .352  
111 .559  

134 .530  

147.739

279 .892
279 .117

315 .333

363.371

ί Σύνολο1- 762 .493 49 0 .280
_________________________________________________

1 .2 1 2 .7 1 3

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω δεδομένων προκύπτει δτι: α) εντός τής τετραε
τίας, ή αξία τών άνευ έπεξεργασίας διατεθέντων άπό κοινού προϊόντων ηύξή- 
6η κατά 20ο /ο  περίπου, β) ή άξία τών κατόπιν επεξεργασίας6 διατεθέντων



άπό κοινού προϊόντων ηύξήθη κατά 53ο /ο  καί γ) τό σύνολον τής άξίας τών 
ύπό τών Πρωτοβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων διατεθέντων προϊόντων 
ηύξήθη κατά 32ο/ο.

Εκείνο τό όποιον δέον νά ύπογραμμισθή ένταΰθα, ώς πρός τήν μεγίστην 
σημασίαν τών άπό κοινοΰ πωλήσεων διά τούς συνεταιρισμούς, είναι τό γεγονός 
τής σημαντικής απώλειας εισοδήματος επ’ ώφελεία τών διαμέσων καί είς 
βάρος τών παραγωγών, οί δποΐοι ευκόλως καθίστανται «άντικείμενον έκμεταλ- 
λεύσεως»7.

Χαρακτηριστικώς ό Δ. Πάνου γράφει έν προκειμένψ: «. . .γεγονός πάν
τως είναι δτι ή άπόστασις μεταξύ τής τιμής, ήν απολαύει σήμερον δ παρα
γωγός καί εκείνης, ήν καταβάλλει δ καταναλωτής, είναι μεγάλη, ιδία προκει- 
μένου περί φθαρτών προϊόντων, τόσον ώστε ή σημαντική πράγματι αυξησις 
τής παραγωγής τών περισσοτέρων γεωργικών μας προϊόντων. . . νά μή συνο- 
δευθή μέ άνάλογον αυξησιν τοΰ εισοδήματος τών άγροτών μας»8.

Πράγματι, έν ετει 1964, ύπελογίσθη9 δτι ή κατανομή τοΰ μεριδίου, έπί 
έπιτευχθείσης τιμής 100 μονάδων, έγένετο ώς κάτωθι μεταξύ παραγωγού καί 
διακινητών τών προϊόντων:

Ε ί δ ο ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν
(Υ1 ε ρ Γ

1
δ ι ο ν

Παραγωγού Δ ι α κ ι ν η τ ω ν

Κρέας β ό ε ι ο ν 75 25

Κρέας  άμνων 30 20

Γάλα π ρ ό β ε ι ο ν 60 40

Ιϊίποσταν ι κά κ α ί  φρούτα 40 60

Τυρός φέτα 75 25

” Ε λ α ι ον 75 25

Γ εώμηλα 50 50

Έν προκειμένψ δμως παρατηρεΐται δτι είς τούς ώς άνο) υπολογισμούς 
δέν περιλαμβάνονται καί ετεραι διακινητικαί λειτουργίαι, αί όποΐαι συνυπολο- 
γιζόμενοι, μεταβάλουν τό με,ρίδιον τών παραγωγών πρός όφελος τών διακι- 
νητών καί ιδία προκειμένου περί δπω.ροκηπευτικών τά δποΐα «δημιουργοΰν 
τήν βάσιν κερδοσκοπικής έκμεταλλεύσεως έκ μέρους τής άλύσεως τών δια
φόρων μεσαζόντων»10.

Επίσης καθ’ έτέρους ύπολογισμούς προκύπτει ή μεγίστη δυσαναλογία11
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μεταξύ τής ύπό τοΰ παραγωγού είσπραττομένης τιμής καί έκείνης ήν καταβάλ
λει ό καταναλωτής, κατά κιλόν προϊόντος.
Ούτω, κατά τούς ύπολογισμούς12 τούτους, ή ύπό τού παραγωγού άπολαμβανο- 
μένη καί ή ύπό τού καταναλωτοΰ καταβαλλόμενη τιμή, εχει ώς έξής διά τά 
κάτωθι προϊόντα.

1

ι Ε ί δ ο ς  π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς  

________________________

Τ ψ η  κ α τ ά  κ ι λ ό ν  ε ι ς  δ ρ χ .

Ε  ί σ τ τ ρ α τ τ ο μ ί ν η  

υ τ τ ο  π α ρ α γ ω γ ο ύ

1
Κ α τ α β α λ λ ό μ ε ν η  

υ π ό  κ α τ α ν α λ ω τ ο υ

Σ τ α φ ύ λ ι α  

Π ο ρ τ ο κ ά λ  ι  α  

Κ α ρ π ο υ ζ ι α  

Γ  ε ώ μ η λ α ^

Μ ή λ α  κ α ί  α χ λ ά δ ι α

Ο , Θ Ο  

1,10 
0 , 3 0  

0 , 3 0 - 0 , 4 0  

1 , 5 0 - 2 , 0 0

4

3

2

1,5

8

’Ήτοι, έκ τών στοιχείων τούτων, συνάγεται δτι δ παραγωγός εισπράττει 
άπό 15ο /ο  εως 36ο/ο τής ύπό τού καταναλωτου καταβαλλόμενης τιμής, τού 
ύπολοίπου ποσού, κυμαινόμενου άπό 64ο/ο εως 85ο/ο, περιερχομένου είς τούς 
διαμέσους, μετά τών δαπανών μεταφοράς. Σημειωτέον ενταύθα δτι, συμφώνως 
πρός τά άνωτέ,ρω δεδομένα, ή ύπό τών διαμέσο>ν είσπραττομένη τιμή, είναι 
άνωτέρα τής ύπό τοΰ παραγωγού άπολαμβανομένης, κατά: α) 400ο/ο διά τάς 
σταφυλάς, 8) 173ο/ο διά τά πορτοκάλια, γ) 567ο/ο διά τά καρπούζια, δ) 
275ο /ο  διά τά γεώμηλα καί ε) 300ο/ο  διά τά μήλα καί αχλάδια.

Συνεπώς, έκ τών ανωτέρω διαφορών, μεταξύ τών ύπό τοΰ παραγωγού εΐσ- 
πραττομένων τιμών καί τών ύπό τοΰ καταναλωτοΰ καταβαλλομένων, δυνάμεθα 
νά είπωμεν δτι τό πεδίον τών άπό κοινού πωλήσεων τών συνεταιρισμών είναι 
εύρύτατον καί κατά μίαν άποψιν, ή δραστηριότης αϋτη συνιστά τήν «λυδία 
λίθον»13 τής έπιτυχοΰς συνεταιρικής έργασίας.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δεν είναι άβάσιμοι αί διαπιστώσεις τών 
συνεταιρισμένων παραγωγών οί όποιοι διεκήρυξαν δτι:

«Είς τόν στίβον, έξ άλλου, τοΰ έλευθέρου άνταγωνισμοΰ, οί άγρόται εύ- 
ρίσκονται έναντι τών έμπορων είς μειονεκτικωτέραν θέσιν καθ’ δσον στερούν
ται τών μέσων καί χώρων άποθηκεύσεως, μεταποιήσεως καί συντηρήσεως τών 
προϊόντων των καί δέν διαθέτουν χρηματικήν εύχέρειαν διά τήν συντήρησίν

1. 'Υπολογισμούς διά γεώιμηλ-α, μήλα καί άχλάδια, ίδε μελετη Τσαπαληρα, εις «Δελ
τίο vs> Α .Τ .Ε ., άριθ. τεύχους 73, έτους 1964.



των, συνέχισιν τής καλλιεργείας καί έξόφλησιν τών δημιουργουμένων ή επι
βαλλόμενο) ν ύποχρεώσεων, ώς χρεών, φό,ρων κλπ., εξαναγκαζόμενοι κατόπιν 
τούτου νά πωλήσουν άμέσως τά συγκομιζόμενα προϊόντα των είς τιμάς μονο- 
μερώς καθοριζομένας ύπό τών εμπόρων, οί'τινες συνεπικουρούμενοι ύπό τών 
βιομηχάνων καί τών τραπεζών, επωφελούνται τής δημιουργουμένης τοιαύτης 
εποχιακής ύπερπροσφοράς αγροτικών προϊόντων καί αγοράζουν αυτά πολύ 
κάτω του πραγματικού κόστους παραγωγής των. Τά αγροτικά αυτά προϊόν
τα, συγκεντρούμενα ύπό τοΰ εμπορίου, διοχετεύονται ειτα τμηματικώς είς τήν 
κατανάλωσιν, αύτούσια ή μεταποιημένα, είς τιμάς ύπερβολικώς ύψωμένας και 
μή δικαιολογουμένας άπό τά άναγκαΐα έξοδα διακινήσεο^ς καί τό λογικόν εμ
πορικόν κέρδος, τής ύψώσεως αύτής άνερχομένης είς 50— 300 τοΐς εκατόν 
άναλόγως τών προϊόντων καί τής τεχνητής ύποπροσφορας, τήν οποίαν προκα- 
λοΰν οί έμποροι, είς τρόπον ώστε ή αγορά τών γεωργικών προϊόντο)ν είς χα- 
μηλάς διά τούς παραγωγούς τιμάς νά μή άποβαίνη πρός δφελος τών κατανα
λωτών, ούτε νά συντελή είς τήν διατήρησιν τοΰ τιμαρίθμου είς χαμηλά επί
πεδα»14. Καί περαιτέρω: «Τό ιδιωτικόν εμπόριον, λειτουργούν έν τή χώρα 
μας ύπό πλήρη καί άνεξέλεγκτον ελευθερίαν μέσων καί μεθόδων καί έμφορού- 
μενον άπό απεριόριστον κερδοσκοπικήν μανίαν, ρυθμίζει τά τής έμπορίας τών 
γεωργικών προϊόντων καί τών ειδών γεωργικής χρήσεο'ς άπολύτως κατά τά 
συμφέροντά του καί, ένιΐ) αποκομίζει τεράστια κέρδη άπό τάς τοιαύτας έργα- 
σίας του, δέν καταβάλλει παραλλήλως τάς απαραιτήτους φροντίδας διά τήν 
ποιοτικήν βελτίωσιν και έμφάνισιν τών γεωργικών προϊόντο>ν καί μάλιστα τών 
εξαγομένων είς τό εξωτερικόν»15.

Ή  ύπαρξης τής καταστάσεως ταύτης ώφείλετο έν πολλοΐς καί είς τήν 
άτολμίαν τοΰ Κράτους τό όποιον —  κατά τάς διαπιστώσεις τών παραγωγών
—  «ήρνεΐτο γενικώς είς τάς Συνεταιριστικάς ό,ργανώσϊΐς τόν ρόλον οργάνου, 
δπερ δύναται νά φέρη αποτελεσματικούς είς άμεσον επαφήν παραγωγούς καί 
καταναλωτάς, πρός δφελος άμφοτέρων, ύπεστήριζε δι’ δλων τών μέτρων δια- 
κριτικώς καί προνομιακώς τό ιδιωτικόν εμπόριον καί τάς δργανώσεις του, πρός 
τάς οποίας μάλιστα έκχο>ροΰσε δικαιώματά του καί άρμοδιότητας. . .» 16, γε
γονός τό όποιον έπέσυρε τήν αύστηράν κριτικήν τοΰ προέδρου τής κορυφαίας 
συνεταιριστικής όργανώσεως τονίζοντος17: «Αί Συνεταιρικαί οργανώσεις
ενώ τοσαύτας ύπηρεσίας προσφέρουν καί είς τον αγροτικόν κόσμον καί είς τό 
κοινο)νικόν σύνολον, έπιτελοΰσαι άνευ ύπερβολής, εθνικόν καί κοινωνικόν ερ- 
γον τεραστίας σημασίας, άντιμετο)πίζουν πνεΰμα προκαταλήψεως καί άσυγχο)- 
ρήτου κατά τών Συνεταιρισμών δυσμενοΰς τοποθετήσεως, μή άπηλλαγμένης 
ύπόπτο)ν εισηγήσεων καί ύπόπτων επιρροών. Καί ένφ πομπωδώς τό άρθρον 
109 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής χώρας μας τονίζει έπί λέξει, δτι οί Συνε
ταιρισμοί τελοΰσιν ύπό τήν προστασίαν τοΰ Κράτους, μεριμνώντος συστηματι
κούς ύπέρ τής άναπτύξεως αύτών, νομοθετήματα, διά τήν ειρωνείαν τής θεμε
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λιώδους αυτής συνταγματικής διατάξεως, δεσμεύοντα τήν δράσιν αυτών καί 
νομοθετήματα αστυνομικών περιορισμών διά τά μέλη τής διοικήσεώς των εί
ναι τά μόνα μέτρα, τά όποΐα μαρτυροΟν τήν υπέρ τής άναπτύξεώς των κρατι
κήν μέριμναν, πού ρητώς καί πομπωδώς επιτάσσει τό Σύνταγμα18 τών Ε λ 
λήνων».

Χαρακτηριστική τών μεταπολεμικών κατευθύνσεων τάς οποίας έδει νά 
άκολουθήση ή άγροτοσυνεταιρ.στική κίνησις τής χώρας μας, είναι καί ή ύπό 
τοΰ Δ. Ψαρού διατυπωθεϊσα άποψις19, κατά τήν οποία: «Ή  άγροτική κοινότης 
πρέπει νά όργανωθή σύμφωνα μέ τούς πατροπαραδότους εθιμικούς θεσμούς, κα- 
θισταμένη ούτω ικανή νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν τής συνεργατικής πα- 
ραγωγικής ώς καί εμπορικής όργανώσεως τής τοπικής γεωργοκτηνοτροφικής 
οικονομίας. Έν τοιαύτη περιπτώσει είς τάς Κοινότητας ταύτας, ή συμμετοχή 
τοΰ γεωργικού συνεταιρισμού, δπου υπάρχει, νά είναι ύποχρεωτική έφ’ όσον 
μέλη τοΰ συνεταιρισμού καί μέλη τής κοινότητος σχεδόν ταυτίζονται... Ν1 
άποκατασταθή δημιουργική οικονομική συνεργασία μεταξύ τών Γεωργικών 
Συνεταιρισμών καί τών Δήμων καί Κοινοτήτων, ιδία έπί τών τοπικών έργων 
κοινής οικονομικής ώφελείας, οοθέντος άλλωστε δτι είς τούς συνεταιρισμούς 
περιήλθον τοπικαί κοιναί οίκονομικαί λειτουργίαι αϊτινες άνήκον άλλοτε είς 
τήν Κοινότητα καί τήν τοπικήν συνεργασίαν τών κατοίκων καί τών έπαγγελο- 
μένων».

"Ολίγα δέ έτη ένωρίτερον, απευθυνόμενος οδτος είς τό Δ ' Συνέδριον20 
τών Πόλεων τής Ελλάδος, έτόνιζε, μεταξύ άλλων: «Ή  όργάνωσις τής κτηνο
τροφίας δέν δύναται νά προωθηθή παρ’ ήμΐν παρά 2ιά τών συνεργατικών - συ
νεταιριστικών θεσμών . . . οϋτοι πρέπει ν’ άποτόλέσωσι τήν βάσιν τής όργα- 
νώσεως . . . τών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων. . .  Ή  όργάνωσις τής γεωργι
κής οικονομίας σήμερον δέν δύναται νά έννοηθή χωρίς τήν όργάνιοσιν αυτής 
διά μέσου συνεταιρισμών πωλήσειος τών γεωργικών προϊόντων έκ μέρους τών 
παραγωγών. . . ».

3. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος21 προκύπτει ή προϊοΰσα αυξησις τών άπό 
κοινού προμηθευτικών έργασιών τών Συνεταιρισμών καί τών Ενώσεων τούτων, 
μεταξύ τών ετών 1952— 1961, έπί τών είδών γεωργικής καί οικιακής χρή- 
σεως. (’Αριθμοί στρογγυλοποιημένοι είς δραχ.) .



Συν/σμοΓ
ι i ~ ~ -------------------- :~i

| ’Έτος ' Ε νώσεις | Σύνολον J Σύνολον κατα J
’ ΑξΓα ε ίς  δρχ. ’ Αξία ε ίς  δρχ J Ά ξ  Γα ε ίς  δρχ

ιI

| τούς υετό| τό j 
I 1950 υττολογ ι -  | 
j σμούς

I 1952 5 5 .0 4 1 .0 0 0 8 3 .9 4 4 .0 0 0

11
j 1 3 8 .9 8 6 .0 0 0

I1 | 1 1 1 t
j 1953 9 1 .6 3 6 .0 0 0 7 4 .2 5 3 .0 0 0 j 1 6 5 .8 8 9 .0 0 0

1 I 1 ( 1 <
| 1954 6 5 .9 2 0 .0 0 0 8 2 .6 0 7 .0 0 0 I 1 4 8 .5 2 7 .0 0 0

1 1

I 1955 9 4 .9 1 1 .0 0 0 1 2 3 .6 0 0 .0 0 0 j 2 1 8 .5 1 1 .0 0 0
1 I 1 I 1

j 1956 0 7 .0 9 3 .0 0 0 1 7 1 .6 0 0 .0 0 0 ί 2 5 8 .6 9 3 .0 0 0

| 1957 
j 19581

1 0 5 .3 3 2 .0 0 0 1 9 1 .2 7 1 .0 0 0 J 3 0 4 .6 0 3 .0 0 0 i ! ι :
7 2 .2 8 0 .0 0 0 1 7 7 .6 5 3 .0 0 0 j 2 4 9 .9 3 3 .0 0 0 ! 0 1 3 .5 0 0 .0 0 0  |

| 1959 1 2 7 .3 4 6 .0 0 0 1 8 3 .8 4 3 .0 0 0 j 3 1 1 .1 8 9 .0 0 0 ! 1 .3 3 6 .8 9 9 .0 0 0  j
| 1960 1 4 4 .0 5 7 .0 0 0 1 9 5 .4 0 5 .0 0 0 | 3 3 9 .4 6 2 .0 0 0 |1.3 7 1 .0 2 4 .0 0 0  |

j 1961 1 6 9 .8 2 6 .0 0 0 2 2 5 .7 3 1 .0 0 0 ί 3 9 5 .5 5 7 .0 0 0
I

j l . 5 1 4 .0 0 4 .0 0 0  |
I l

’Ήτοι, κατά τό ώς άνω διάστημα, αί άπό κοινοΰ προμήθειαι τών μέν Συ
νεταιρισμών ηύξήθησαν κατά 208ο /ο , τών δέ Ενώσεων κατά 150ο/ο.

Τό χαρακτηριστικόν τών κοινών τούτων προμηθειών ύπό τών συνεταιρι
σμών καί Ενώσεων, είναι τό γεγονός δτι, ή άξία ή άντιπροσωπεύουσα είδη 
οικιακής καί βιοτικής άνάγκης, καθίστατο διαρκώς μικρότερα, έν σχέσει πρός 
τήν αύξουσαν τάσιν τής άξίας τών προμηθειών γεωργικής χρήσεως, Ιδία άφ’ 
ής ή Α.Τ.Ε. άνέλαβε έντονώτε.ρον τόν εφοδιασμόν τών γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων διά διαφόρου γειοργικών έφοδίων22.

4. Ή  κίνησις τών άπό κοινοΰ προμηθειών τών Συνεταιρικών ’Οργανώ
σεων, έμφανίζεται ώς κάτιοθι23 (είς χιλιάδας δραχμάς) , μεταξύ τών έτών 
1954— 1961. (Βλ. πίνακα σελ. 5 5 5 ) /

1. ;Από τοΰ έτους 1958 ή Στατιστική 'Υπηρεσία τής Α .Τ .Ε . έπέφερε μεταβολάς 
είς τόν τρόπον τοΰ υπολογισμού τών άπό κοινοΰ προμηθειών τών Συνεταιρισμών, 
συνυπολογίζουσα είς αύτάς καί τά γεωργικά εφόδια τά όποια έπρομ,ηθεύοντο οί 
Συνεταιρισμοί απ’ ενθείας άπό τήν Α .Τ .Ε ., διά λογαριασμόν τών συνεταίρων, 
ανεξαρτήτως εάν αί προμήθειαι αυται έγένοντο τοΐς μετρητοΐς ή έπί πιστώσει. 
'Όσον άφορφ τάς Ενώσεις είς τά ώς άνω στοιχεία δέν περιλαμβάνονται τά εϊδη 
τά όποια διαχειρίζονται αΰται διά λογαριασμόν τής Α .Τ.Ε .
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Τα. ι δη (ά ξ  Γα ε ί ς  χ ι λ . δ ρ χ . )
Τ'

| Ε τος  j --------------------------.----------------------
ι Χ ο ν δ ρ ικ ή ς  ι Λ ι α ν ι κ ή ς
ι δ ια θ έσ ε ω ς  { δ ιαΟ εσεω ς

Σύνολον ! Ποσοστά τοΤς % του σι.νόλου ̂ν /  ̂ jαξ ιας ε ις  ; ------------------------------------------
χ ι λ ι ι'δας 

δραχμάς
Χονδρικής ι Λιανικής 
διαΠεσεως ι διαϋέσεως

-4·-
27,1

I I! 1954 j 
ι ι

1955 j

1956 j 
[ Τ957 j 
I 1953

| 1959 j

j 1960 j 
ι ι

1 961 !

100.260

204.595  

240.972  
1S1.190  

243 .047  
25 9 .276  
30 7 .454

40 .267

54 .160

63.531

6G.743

7 8 .142

8 0 .186

88 .103

142 .527  

213.511  

258 .685  

304.603  

24 9 .933  

311 .139  

339 .462  

395.597

7 9 ,2

79.1

79.1

72 .6

73.1 

7 6 ,4

7 7 .7

2-0, 9 
20,9 
2 7 ,4  

21 ,9  

2 3 ,6  

22,3

J Σύνολον 1 .5 4 4 .3 1 4  j 473 .232 2 .2 2 6 .5 0 7 11% 23£

Ή τοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι: α) κατά τό ώς άνω 
διάστημα, ή αξία τών άπό κοινού προμηθειών τών ειδών χονδρικής διαθέ
σεως τήν οποίαν έπραγματοποίησαν αί Συνεταιρικαί ’Οργανώσεις ηύξήθη κατά 
183ο/ο, β) ή άξία τών άπό κοινοΰ προμηθειών λιανικής διαθέσεως ηύξήθη 
κατά 118,7ο/ο, γ) τό σύνολον τής αξίας τών άπό κοινοΰ προμηθειών ηύξήθη 
κατά 184ο/ο καί δ) ό μέσος όρος τών επί τοΐς ο /ο  προμηθειών τών ώς άνω 
ετών διά μέν τήν κατηγο,ρίαν είδών χονδρικής διαθέσεως έκάλυψε ποσοστόν- 
77ο/ο , ένψ δ μέσος δρος τών ειδών λιανικής διαθέσεως έκυμάνθη πέριξ τοΰ 
23ο /ο  τοΰ συνόλου τούτων.

Έ κ τών διαπιστώσεων τούτων προκύπτει δτι αί προοπτικαί τής μελλοντι
κής έπεκτάσεως τών προμηθευτικών έργασιών τών Συνεταιρικών ’Οργανώσε
ων, είς δ,τι άφορα ιδία τά εΓδη γεωργικής χρήσεως ώς καί τά εί'δη χονδρικής 
διαθέσεως βασικών οικιακών είδών, είναι εύρύταται, έν άντιθέσει πρός τά διά 
μέσου τών συνεταιρικών πρατηρίων διατιθέμενα εί'δη λιανικής διαθέσεως.

Τό τελευταΐον δέ τοΰτο συμβαίνει διότι « . ..ε ίν α ι  έξαιρετικώς δύσκολος 
διά τάς Συνεται,ρικάς οργανώσεις, πολλάκις δέ καί επικίνδυνος, ή μετάβασις 
άπό τοΰ προμηθευτικού είς τόν καταναλωτικόν κλάδον διά τής δημιουργίας 
πρατηρίων καί δή μέ μεγάλον άριθμόν είδών . . .  ή διαχείρισις, ή λογιστική 
παρακολούθησις, ό ελεγχος τών πρατηρίων αύτών είναι. . . άκρως δυσχε
ρής. . .  διότι ή Συνεταιρική όργάνωσις... έν τή προσπαθεία της νά εξυπη
ρέτηση τά μέλη της, υπερτιμά πολλάκις τάς δυνάμεις της καί προβαίνει είς 
τήν σύστασιν πρατηρίων . . . χωρίς νά ύπάρχουν αί άνάλογοι προϋποθέ
σεις. . .» 24.
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Π α ρ ά γρ α φ ο ς πέμπτη

Ενδεικτικά στοιχεία της προϊούσης αύξήσεως τών δραστηριοτήτων 
τών Κεντρικών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων και τών Κοινοπραξιών

Μεταξύ τών στοιχείων τά όποια καταδεικνύουν τήν διαρκώς αϋξουσα δρα
στηριότητα τών άγροτοσυνεταιρικών οργανώσεων παρ’ ήμΐν, είναι καί τά άνα- 
φερόμενα είς τάς έ;ργασίας καί τήν έν γένει δραστηριότητα τών Κεντρικών 
Συνεταιρικών φορέων.

Ούτως, δλως ένοεικτικώς, μνημονεύομεν έν προκειμένψ τάς δραστηριό
τητας τών κάτωθι Συνεταιρικών ’Οργανώσεων:

Ιον.- Τοΰ Αυτονόμου Σταφιδικοΰ ’Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) .

α) Συμφώνως πρός τά ύπό τοΰ Α.Σ.Ο. παρασχεθέντα στοιχεία25, ή ύπ’ αύτοΰ 
πραγματοποιηθεΐσα συγκέντρωσις Κορινθιακής Σταφίδος, ειχεν ώς κάτω
θι, μεταξύ τών έτών 1955— 1960 (είς χιλιόγραμμα) .

" Ε τ η  1 1 9 5 5 /5 6  I 1 9 5 6 /5 7  | 1 9 5 7 /5 8
ι ι

1 9 5 3 /5 9  ! 1 9 5 9 / 6 0  j

Ποσότης!^8 . 2 7 4 .6 3 1  ί 39 . 8 6 7 . 5 6 6  j 31 . 1 1 2 . 9 9 4 1 5 . 6 0 3 . 6 7 9 j 3 8 .5 2 1  . 8 7 0  \

’Ήτοι, έντός τής ώς άνω πενταετίας, ή ύπό τοΰ Α.Σ.Ο. συγκεντρο^θεΐσα 
ποσότης Κορινθιακής Σταφίδος, ύπερετετραπλασιάσθη. 

β) Κατά τό ετος 1959/60, έκ τών 38.521.870 χλγ. διετέθησαν ύπό τοΰ 
Α.Σ.Ο. 31.880.393 χγρ., ή δέ είσπραχθεΐσα άξία άνήλθεν είς 172.440. 
000 δραχ.

γ) Συνεπεία τής αύξούσης έπιχειρηματικής δραστηριότητας τοΰ Α.Σ.Ο., ό Γε
νικός ’ Ισολογισμός26 τούτου, άπό 203.289.000 δραχ., κατά τό ετος 1955/ 
1956, άνήλθεν είς 449.419.000 δραχ., κατά τό ετος χρήσειος 1959/60, 
ήτοι ύπερδιπλασιάσθη27 έντός τής τετραετίας, 

δ) Μεταξύ τών έτών 1954— 1960, άνηγέρθησαν ύπό τοΰ Α.Σ.Ο. 56 άποθή- 
και πρός άναποθήκευσιν σταφίδος, χωρητικότητος 14.761 τόννιον. 

ε) Τέλος, ό Α.Σ.Ο., πρός τόν σκοπόν τής προβολής τής Κο,οινθιακής σταφίδος 
είς τήν άλλοδαπήν, μετέσχε 17 Διεθνών ’Εκθέσεων, έντός τοΰ έτους 1959/
1960. Αί Διεθνείς αΰται Εκθέσεις έλαβον χώραν είς: Θεσσαλονίκην, Λει
ψίαν, Φραγκφούρτην, Μιλάνον, Παρίσι, Μονάχον, Πόζναν, Σικάγον, Μπά- 
ρι, Μασσαλίαν, Τύνιδα, Δαμασκόν, Ζάγκρεμπ, Ρώμην, Ελσίνκι, Στοκχόλ
μην καί Λονδΐνον.
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2ον.- Τής Συνεταιριστικής Ένώσεως Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) -

α) Συμφώνως πρός τά ύπό τής ΣΕΚΕ παρασχεθέντα στοιχεία28, 29, ή ύπ’ 
αύτής αγορά καπνών είχεν ο)ς κάτωθι, μεταξύ τών ετών 1956— 1961. 
(Ποσότητες εις οκάδας, αξία εις δραχ.) .

Γ'Ετη ] 1956/57 1957/58 j 1958/59 ! 1959/60 1960/61 |
ι ι
Ρατότης ί
I __ J

5.200.000 4.461 .000 ί 
Λ

4 .6 0 0 .0 0 0 !ι 6.755J3005Τ 5*j 6.713.000 |
Ί1 Αξία {122.000.000 143.000.000 [125.000.0001142.000.000 

_______________J _________ ■___________________

ι I
!137.000. oooiι I

β) Κατά τό αυτό ώς άνω διάστημα, ή ΣΕΚΕ, διά τών διαφόρων υποκαταστη
μάτων της καί πρακτορείων, έπεξει,ργάσθη εκατομμύρια χιλιογράμμων 
κα:;νοΰ.

γ) Διά τού καθιερωθέντος ύπό τής ΣΕΚΕ θεσμού τών συνεταιριστικών ύπο- 
τροφιών, μεταξύ τών ετών 1949— 1961, έχορηγήθησαν είς τέκνα καπνο
παραγωγών, άνω τών 400 σπουδαστικών ύποτροφιών.

Σκοπός τής άνακοπείσης ταύτης προσπαθείας τής ΣΕΚΕ ήτο «ή άνάδειξις 
τεχνικών στελεχών πρός έπάνδρωσιν τών ίδικών της υπηρεσιών καί τώ / 
συνεταιριστικών οργανώσεων»30, 31. Τάς χορηγηθείσας ταύτας υποτροφίας 
ή ΣΕΚΕ χαρακτηρίζει ώς κο,ρωνίδα32 τής κοινωνικής καί συνεταιριστι
κής της μερίμνης.

δ) Πρός τόν σκοπόν τής διευκολύνσεως τής έξαγωγής ελληνικών καπνών εις 
τάς Άνατολικάς χώρας, ή ΣΕΚΕ συνετέλεσε σημαντικώς είς τήν ΐδρυσιν 
τών κάτωθι εταιρειών καί κοινοπραξιών:

Εταιρεία Εμπορίας Αυτοκινήτων (ΕΤΕΑ) , ασχολούμενης με τήν εισα
γωγήν καί διάθεσιν αύτοκινήτων έξ ’Ανατολικής Γερμανίας.
Όμόρρυθμος Εταιρεία Γενικών Εισαγωγών (ΟΕΓΕ) , άσχολουμένης μέ 
τήν εισαγωγήν καί διάθεσιν διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων τής Αν. 
Γερμανίας.

Κοινοπραξία ’Εμπορίας Τσεχοσλοβακικών Αυτοκινήτων καί Μηχανημάτων 
(ΚΕΤΑΜ) , άσχολουμένης μέ τήν εισαγωγήν καί πώλησιν αύτοκινήτων, 

μηχανημάτων καί ανταλλακτικών έκ Τσεχοσλοβακίας.
Κοινοπραξία ΑΓΡΕΞ - ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΕΚΕ, ασχολούμενη με την εισα
γωγήν καί δ:ά3εσιν γεωργικών έλκυστήρων ZETOR.

5. Σ .τ .Σ . 'Ενταύθα πρόκειται περ'ι χιλιόγραμμων.
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Κοινοπραξία Εμπορίας Ελληνικών καί Σοβιετικών Προϊόντων (Γ.Ε.Μ. 
Σ.Ο.Β.) , άσχολουμένης μέ τήν εισαγωγήν καί έμπορίαν αυτοκινήτων καί 
άλλων βιομηχανικών προϊόντων έκ τής Σοβιετικής Ένώσεως.

"Αξιόν έξάρσεως είναι έν προκειμένω τό γεγονός ότι, διά τήν σύστασιν τών 
έν λόγψ Εταιρειών, ή ΣΕΚΕ «υπεβλήθη είς τήν βαρυτάτην θυσίαν νά διά
θεση τό μεγαλύτερον μέρος τών κεφαλαίου της»33.

ε) Τέλος, σημειοΰμεν ότι συνεπεία τής αύξούσης δραστηριότητος τής ΣΕΚΕ, 
τό σύνολον τοΰ Ενεργητικού τοΰ Γενικού ’ Ισολογισμού34 της, άπό 177.377. 
000 δραχ., κατά τό ετος 1955, άνήλθεν είς 420.318.000 δραχ., κατά τό 
έτος 1961, ήτοι ηύξήθη κατά δύο φοράς περίπου. Τό γεγονός τοΰτο άπο- 
κτά ιδιαιτέραν σημασίαν έάν ληφθή ύπ’ όψιν δτι, κατά τόν χρόνον τής συ- 
στάσεώς της (1947) , αί μετασχοΰσαι συνεταιριστικαί όργανώσεις κατέβαλ- 
λον μετοχικόν κεφάλαιον άνερχόμενον35 είς 2.000.000 δραχ.

3ον.- Τής ΣΓΚΙΚΗ Σ, ήτις συνεστήθη έν έτει 1953 πρός τόν σκοπόν τής προ
στασίας τής συκοπαραγωγής.

Έν αρχή δέον νά λεχθή ότι «τά σύκα, είς παλαιοτέραν έποχήν ήσαν έρ- 
μαιον τής κερδοσκοπίας. . . ποτέ δέν έξησφάλιζε ό παραγωγός ικανοποιητική 
τιμή, ήτο τραγική ή θέσις του έπί 70 ετη. . .» 36, ή δέ καλλιέργεια, συγκομιδή 
καί άποξήρανσις τούτων έλάμβανε χώραν κατά τρόπον πρωτόγονον37.

Συνεπεία τής τοιαύτης θέσεως τών συκοπαραγωγών, συνήλθε, κατά μήνα 
Μάϊον τοΰ 1928, συκικό Συνέδριον έν Καλάμαις, τό όποιον είς τό ύπ’ αύτοΰ 
έκδοθέν Ψήφισμα, ύπεγράμμιζε μεταξύ άλλων: «Έχοντες πάντοτε τόν Θεόν 
βοηθόν, μετά μελέτην τών ζητημάτιον τής συκοπαραγωγής, ώς έκπρόσωποι αύ
τής άποφασίζομεν:

1) Νά έπιδιωχθή ή βελτίωσις τής ποιότητος τών σύκων διά τής συσσιοματώ- 
σεως τών συκοπαραγωγών είς ειδικούς συκικούς Συνεταιρισμούς μέ μονα
δικόν σκοπόν τήν βελτίωσιν τοΰ προϊόντος. Οί Συνεταιρισμοί ούτοι νά γί
νουν κατά συκικάς περιφερείας, ύποχρεωτικοί δι’ όλους τούς συκοπαραγω
γούς, ούτως ώστε νά ίδρύση έκάστη περιφέρεια ένα μεγάλο έργοστάσιον, 
ινα διενεργή τήν άποστείρωσιν εκεί, τήν διαλογήν είς ποιότητας, τήν κοι
νήν έναποθήκευσιν καί τήν κοινήν πώλησιν.

2) Νά έπιδιωχθή ή συνεργασία μετά τών έξαγωγέων απ’ ευθείας ούτως ώστε 
νά άπομακρυνθοΰν οί διάφοροι ξένοι πού έπιβαρύνουν τήν τιμήν τών 
σύκων. . .

3) Νά έπιδιωχθή ή άπόλυτος συνεργασία τών Συκικών τούτων Συνεταιρισμών 
καί ό συνασπισμός είς ένιαίαν συκικήν όργάνωσιν ούτως ώστε νά άποφεύ-
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γεται έπιβλαβής συναγωνισμός τών περιφερειών καί νά παρακολουθοΰνται 
καί αί Διεθνείς άγοραί τής καταναλώσεως διά νά μή πιέζεται οϋτε ή κα- 
τανάλωσις άπό τήν Ελληνικήν παραγωγήν, ούτε ή παραγωγή άπό τήν 
κατανάλωσιν, ουτε καί οί έξαγωγεΐς. . .» 38.

Έ κ  τοΰ Ψηφίσματος τούτου προκύπτει δτι, ήδη άπό τοΰ έτους 1928, οί 
συνεταιρισμένοι συκοπαραγωγοί έτάσσοντο υπέρ τής συστάσεως Κεντρικής Συ- 
κικής Όργανο>σεως, ήτις θά είχεν ώς σκοπόν τήν προστασίαν τοΰ προϊόντος 
των καί τήν άξιοποίησιν τοΰ μόχθου των.

Αί προσπάθειαι αδται τών συνεταιρισμένων συκοπαραγωγών έμελλον νά 
π,ραγματοποιηθοΰν μετά πάροδον 1/4- τοΰ αίώνος, διά τής έν έτει 1953 ίδρύ- 
σεως τής «ΣΓΚΙΚΗΣ».

’Εν άναφορα πρός τήν ύπ’ αύτής έπιδειχθεΐσαν δραστηριότητα σημειοΰμεν 
τά έξής:

α) κατά τό έτος 1954 τά μέλη τής «ΣΓΚΙΚΗΣ» συνέκειντο έκ 3 Ενώσεων 
Συνεταιρισμών καί 6 Συνεταιρισμών, ό δέ άριθμός τών φυσικών μελών - 
παραγωγών άνήρχετο είς 15.000, 

β) κατά τά έτη 1954/55 καί 1955/56, τά ύπό ταύτης διαχειρισθέντα άπο- 
στειρωτήρια σύκων άνήρχοντο είς: ιδιοκτησίας39 της 20, ιδιοκτησίας Συ
νεταιρισμών 10 καί ιδιοκτησίας έμπορων 15, ένφ κατά τό έτος 1961, τά 
άποστειρωτήρια40 ιδιοκτησίας41 αύτής άνήλθον είς 27 καί οί άποστειρω- 
τικοί θάλαμοι είς 76, πέ,ραν τών τοιούτων τών άνηκόντων είς Συνεταιρι
σμούς καί άνερχομένων είς 20, 

γ) κατά τό έτος χρήσεως 1955/56 τά μέν έσοδα ταύτης άνήλθον είς 1.733. 
000 δραχ., τά δέ έξοδα είς 1.650.000 δραχ., ένφ ή έξαγωγή σύκων, κα
τά τό αύτό έτος, άνήλθεν είς 11.791.000 οκάδας, 

δ) κατά τό έτος 1956 τό σύνολον τών άπησχολημένων κεφαλαίων της άνήρ
χετο42 είς 1.777.000 δραχ., σημειώσαν αΰξησιν έν σχέσει πρός τό πρώτον 
έτος λειτουργίας της (30.6.53) κατά 414.000 ή άλλως κατά 163ο/ο, 

ε) κατά το έτος 1960/61, ή συνολικώς ύπό τής «ΣΓΚΙΚΗΣ» άποστειρωθεϊ- 
σα ποσότης άνήλθεν είς 17.426.000 κιλά, ή οέ έξαγωγή είς 17.362.000, 

στ) ένφ κατά τό έτος 1954/55 ή συγκεντρωθεΐσα ποσότης43 άποσύκων άνήρ
χετο είς 472.000 οκάδας, κατά τό έτος 1960/61, αϋτη άνήλθεν είς 3.
536.000 κιλά καί έκ τής οιαθέσεώς των άπέμεινε υπόλοιπον πλεονασμα- 
τικόν44 ύπέρ αύτής, άνερχόμενον είς 1.150.000 δραχ., 

ζ) κατά το 1960/61. ή συνολικώς άγορασθεΐσα ποσότης βρωσίμων σύκων 
ύπό τής «ΣΓΚΙΚΗΣ», τά όποια αϋτη διέθεσε κατόπιν έπεξεργασίας καί 
συσκευα'^ίας, άνήλθεν45, είς 5.906.000 κιλά, άξίας 16.800.000 δ,ρχ., 

η) έν έτει 1961 ή «ΣΓΚΙΚΗ» προέβη είς τήν άνέγερσιν έργοστασίου συκο
πάστας, τό όποιον ήρξατο λειτουργοΰν άπό τοΰ έτους τούτου,
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θ) τέλος, τήν 30ήν Ιουνίου 1961, ό "Ισολογισμός46 αύτής έκλεισε μέ τά ποσά 
τών 38.843.000 δραχ. διά τε τό ενεργητικόν καί παθητικόν, ενώ τά ανα
κεφαλαιωτικά στοιχεία ειχον ουτω:
Ενεργητικόν δραχ. 33.150.000, Παθητικόν (είς υποχρεώσεις) δραχ.
20.724.000 καί Συνεταιρικά κεφάλαια47 δραχ. 12.426.000, έξ ών τό 
άδιανέμητον κέρδος τής χρήσεως 1960/61, άνήρχετο είς 771.000 δραχ. 
Ένταΰθα δέον νά έξα,ρθή τό γεγονός δτι συνεπεία τών δραστηριοτήτων 

τής «ΣΓΚΙΚΗΣ» έπετεύχθη, τόσον ή βελτίωσις τοΰ προϊόντος, δσον καί ή τιμή 
του, τό μέν διά τής χορηγήσεως προκαταβολών πρός τούς συκοπαραγωγούς, αί 
όποΐαι «έπέδρασαν ώς άσφαλιστική δικλείς διά τήν συγκράτησιν τών τιμών είς 
λογικά έπίπεδα»48, τό δέ, διά τής δημιουργίας «κλίματος καλυτέρας προστα
σίας τών παραγωγικών συμφερόντων»49, ιδία διά τής έπιτεύξεως ύψηλοτέρων50 
τιμών πωλήσεως τοΰ προϊόντος.

Πέραν τούτων, ή προϊοΰσα συμβολή τής ΣΓΚΙΚΗΣ είς τήν διάθεσιν τής 
συκοπαραγωγής καί τήν βελτίωσιν τοΰ άγροτικοΰ εισοδήματος, έ,ρμηνεύεται 
καί έκ τοΰ γεγονότος δτι, ένψ κατά τό έτος 1959/60 είχον έξαχθή είς Η .Π.Α. 
53.500 κιβώτια σύκων, έξ ών ειχον άπορριφθή ώς άκατάλληλα 3.275 κιβώτια, 
ήτοι ποσοστόν 6,5ο/ο, κατά τό 1960/61 ή πρός τάς Η .Π .Α. έξαγωγή άνήλθεν 
είς 65.000 κιβώτια «άνευ ούδεμιάς άπορρίψεως»51, ένώ κατ’ άλλην άποψιν52 
αί άπορρίψεις αδται έμειώθησαν άπό 40— 65ο/ο είς 4ο/ο.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι, τό άπό τοΰ 
έτους 1928 διατυπωθεν αίτημα τών συκοπαραγωγών, περί βελτιώσεως τοΰ 
προϊόντος, ήρξατο πραγματούμενον, χάρις είς τήν δράσιν τής συκοπαραγωγι- 
κής συνεταιρικής όργανώσεως.

4ον.- Περατοΰντες τήν σύντομον ταύτην σκιαγράφησιν τών δραστηριοτή
των τών Κεντρικών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, αί όποΐαι συνεστήθησαν έντός 
τώ πλαισίων τής έπιβαλλομένης είδικεύσεως κατά προϊόν, δέον νά ύπογραμμί- 
σωμεν δτι αύται υπήρξαν άπόρροια τών έπικρατησασών μεταπολεμικών κατευ
θύνσεων τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ μας κινήματος, τό όποιον έτεινε πρός τήν 
οριζόντιον καί κάθετον δργάνωσίν του.

Βασική μο,ρφή τής συνεργασίας ταύτης καθιερώθη, κατά τά τελευταία 
ιδία έτη, μεταξύ Συνεταιρικών Όργανιόσεων καί Α.Τ.Ε., ύποβοηθηθεΐσα ση- 
μαντικώς διά τής έκδόσεως τοΰ Ν.Δ. 3874/1958, τό όποιον έν άρθρψ 8 ώρι- 
ζεν δτι: « . . .Ή  ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος δύναται κατόπιν άποφάσε- 
ως τοΰ Δ.Σ . καί μετ’ έγκρισιν τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. . . νά συμμετέχη 
είς Κοινοπραξίας συνιδιοκτησίας καί συνεκμεταλλεύσεως γεωργικών, βιομηχα
νικών καί βιοτεχνικών έγκαταστάσεων έπεξεργασίας, συντηρήσεως καί διαθέ- 
σεως γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασικών ... καί λοιπών άγροτικών προϊόν
των καί ειδών, ίδρυομένας έν συνεργασία μετά Γεωργικών Συνεταιρικών Ό ρ-
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γανώσεων παντός βαθμού, μορφής καί είδους. . . Επίσης δύναται νά χρηματο
δότη τάς τοιαύτας Κοινοπραξίας».

Περαιτέρω διά τής παραγράφου 2 τοΰ αύτοΰ άρθρου καθιεροΰτο τό περι- 
ορισμένον τής εύθύνης τών Κοινοπρακτούντων καί τό επιτρεπτόν τής πωλήσε- 
ως τών μερίδων, είς τούς μετέχοντας τής Κοινοπραξίας Συνεταιρισμούς, πρά
γμα τό οποίον εδιδε τήν εύχέρ'-ιαν είς τήν Α.Τ.Ε. νά μεταβιβάση έν καιρώ 
τά έπί τών μερίδων οικαιώματά της είς τούς μετέχοντας Συνεταιρισμούς, οί 
όποιοι ουτω διά τής έξαγοράς τούτων θά καθίσταντο αποκλειστικοί διαχειρι- 
σταί τών προϊόντων των.

ΓΩς είκός, ή εκδοσις τοΰ Ν.Δ. 3874/1958, ύπεδήλου τήν άναμφισβήτη- 
τον πλέον πρόθεσιν τοΰ Κράτους, δπως τό συνεταιρικόν μας κίνημα στραφή 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής κοινοπρακτικής δραστηριότητος καί τής άναλήψεο)ς 
πλέον προηγμένων μορφών τεχνικοοικονομικής επιχειρηματικής δράσεως, ήτις 
κατά τό παρελθόν έθεο>ρεΐτο ώς άνήκουσα μόνον είς τον χώρον τής άμιγοΰς 
ιδιωτικής οικονομίας.

Αί κατευθύνσεις αύται τοΰ συγχρόνου Κράτους, είς δ,τι άφορα τήν επι
χειρηματικήν δραστηριότητα τών Συνεταιρισμών καί τών φορέων των, συμπο
ρεύονται καί πρός τις έπιδιώξεις τοΰ συνταιρισμένου άγροτικοΰ πληθυσμοΰ τής 
Χώρας μας, ό όποιος έχει ήδη προσανατολισθή πρός τούς στόχους τούτους.

Ούτως, είς τό έν ετει 1968 συγκληθέν Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστι- 
κόν Συνέδριον, μεταξύ τών έπί τοΰ θέματος Ψηφισμάτιον, διελαμβάνετο δτι: 
«α) Νά άναγνωρισθή έπισήμως δτι αί συνεταιριστικαι οργανώσεις, είς οίαν- 
δήποτε φάσιν τής οικονομικής των δραστηριότητος, αποτελούν τυπικήν μορφήν 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί συνεπώς έχουν άναφαίρετον δικαίωμα νά α
σχολούνται μέ δραστηριότητας έμπορίας ή μεταποιήσεως τών άγροτικών προϊ
όντων, καί νά καταργηθοΰν οίοιδήποτε φραγμοί ή δεσμεύσεις έπηρεάζουσαι 
δυσμενώς τήν άνάπτυξιν τών έν προκειμένψ δραστηριοτήτων αύτών. . . δ) νά 
καθιερωθή Γση μεταχείρισις, δσον άφορα τήν χρηματοδότησιν δραστηριοτή
των έμπορίας καί μεταποιήσεως άγροτικών προϊόντων τών συνεταιριστικών ορ
γανώσεων έναντι τής ιδιωτικής κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας καί ιδιαιτέρως 
δσον άφορα τό ύψος καί τούς ορούς χορηγήσεως αύτής.

ε) Νά θεσπισθή ώς αρχή ή κατ’ αποκλειστικότητα χρησιμοποίησις συνε
ταιριστικών όργαν(ύσεων ώς φορέων τών πάσης φύσεως προγραμματιζομένιον 
ύπό τοΰ Κράτους καί ένισχυομένο^ν άπό τά κονδύλια Δημοσίων Επενδύσεων 
έργων υποδομής διά τήν έμπορίαν καί μεταποίησιν προϊόντων πρωτογενοΰς 
αγροτικής παραγα>γής, δεδομένου δτι προορίζονται αύτά διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου καί ούχί διά κερδοσκοπικάς έπιδιώξεις.

στ) Νά ένισχυθοΰν αί συνεταιριστικαι οργανώσεις διά τήν δργάνωσιν 
ολοκληρωμένων, κατά τήν κατακόρυφον έννοιαν αύτών, υποδειγματικών δικτύ



ων έμπορίας καί μεταποιήσεως αγροτικών προϊόντων, τά όποια Οά άποτελέ- 
σουν τον πυρήνα άναπτύξεως τής ανταγωνιστικότατος καί τοΰ εκσυγχρονισμού 
τών δραστηριοτήτων έμπορίας καί μεταποιήσεως τών προϊόντων πρωτογενούς 
αγροτικής παραγ(υγής τής Χώρας. . .

η) Νά ένισχυθούν αί συνεταιριστικαί οργανώσεις διά τήν 'ίδρυσιν εγκα
ταστάσεων μεταποιήσεως καί έμπορίας άγροτικών προϊόντων καί είς τάς πε
ριπτώσεις κατά τάς οποίας περιοχαί ή προϊόντα καλύπτονται ύπό τών δρα- 
•στηριατήτων τής ιδιωτικής κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας, πρός τον σκοπόν ά
ναπτύξεως συνθηκών ύγιοΰς άνταγωνισμοΰ καί περιστολής τής έκμεταλλεύσεως 
τών παραγωγών, ιδία τών φθαρτών προϊόντων»53, 54.

Ταύτης ούσης τής επιδιώξεως τών συνεταιρισμένων παραγωγών μας καί 
τής θέσεως τοΰ Κράτους, τό όποιον μέ διαρκώς έντεινόμενον ένδιαφέρον, ώθού- 
μενον έκ τής άνάγκης τών πραγμάτων, περιβάλλει τήν γεωργικήν συνεταιρι
κήν κίνησιν, δέν παραμένει ούδεμία άμφιβολία, ότι τό άγροτοσυνεταιρικόν μας 
κίνημα, θά έοραιούται καί θά ίσχυροποιήται βαθμηδόν έντός τοΰ οικονομικού 
χώρου, τόσον τοΰ έσωτερικοΰ, όσον καί τοΰ έξωτερικοΰ, γεγονός όπερ θά έχη 
ευμενείς άντικτύπους έφ’ ολοκλήρου τής έθνικής ήμών οικονομίας καί ιδία 
έπί τής τοιαύτης τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμού.

Τό άγροτοσυνεταιρικόν μας κίνημα άποτελεΐ πλέον έν γεγονός έθνικής 
σημασίας. Συντελεί εις τήν βελτίωσιν τής ζιοής τών άγροτών καί «άποτελεΐ 
μοναδικόν όργανον άμύνης, προστασίας καί προόδου τών οίκονομικώς άδυνά- 
των καί συνεπώς ό οικονομικός καί κοινωνικός ρόλος αυτού είναι άποφασι- 
στικός»55.

ΙΙέραν τούτων, ή συνεταιριστική όργάνωσις τής άγροτικής παραγωγής 
ύποβοηθεΐ αίσθητώς καί τήν έπέκτασιν τής παραγωγικής δυναμικότητος τής 
άγροτικής μας οικονομίας, δεδομένου ότι δι’ αύτής καθίσταται πλέον έπωφε- 
λής καί άποδοτική, ή χρησιμοποίησις τών συντελεστών τής παραγωγής είς 
τήν γεωργίαν καί συνεπώς άξιοποιεΐται πληρέστερον ό είς έκ τών δύο συντελε
στών τής οικονομικής άναπτύξεως, δηλ. ή μεγαλύτερα παραγο)γικότης55α τών 
διαθεσίμου συντελεστών παραγωγής.

Ή  άναγνώρισις αυτη τής συμβολής56 τών Γεωργικών Συνεταιρισμών είς 
τήν άνάπτυξιν τής Έθνικής μας οικονομίας, συμπορεύεται καί μέ τά προσφά- 
τως, έπί εύρωπαϊκού έπιπέδου, έξαχθέντα συμπεράσματα, καθ’ ά : «Οί γεωργι
κοί συνεταιρισμοί άντικατοπτρίζουν εν οικονομικόν καί κοινωνικόν φαινόμενον, 
τό όποιον δέν δύναται ν’ άγνοηθή έκ μέρους τοΰ Κράτους, οοθέντος ότι δέν 
εξυπηρετεί τό γενικόν συμφέρον έάν έκαστος γεωργός έξυπηρετή μόνον 
εαυτόν»57.

Πάντα ταΰτα όμως δέν σημαίνουν καί ότι δέν ύφίστανται πολλαπλά εί
σέτι προβλήματα έντός τοΰ άγροτοσυνεταιριστικού μας κινήματος καί δή τοι- 
αΰτα αναγόμενα τόσον εις αυτούς τούτους τούς άγρότας δσον καί είς τά όργα-
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νωτικά καί θεσμικά πλαίσια τών Γεωργικών Συνεταιρισμών.
Έν αναφορά πρός τά πρώτα, προσφάτως γενομένη ερευνά άπέδειξεν58 δτι 

άπό τούς "Ελληνας γεωργούς ελλείπει ή εδραία συνεταιριστική συνείδησις, 
δεδομένου δτι οδτοι ο>ς μοναδικό γνώμονα τής δράσεώς των έχουν τό «άμεσον 
οικονομικόν των συμφέρον έκ τής συμμετοχής των είς ένα συνεταιρισμόν, πρα- 
γμα λογικόν καί απολύτως δικαιολογημένον, έφ’ δσον ο συνεταιρισμός άποβλέ- 
πει πρωτευόντως, άπό ίδρύσεώς του, είς τήν καλλιτέρευσιν τής οικονομικής 
καταστάσεως τών μελών του».

'Όσον διά τό δεύτερον, διαπιστοΰται δτι ή όργάνωσις τών μικρών γεωργι
κών έκμεταλλεύσεων είναι λίαν καθυστερημένη, «τόσον άπό έπιστημονικής 
δσον καί άπό πρακτικής - όργανωτικής πλευράς, έν συγκρίσει πρός τάς άλλας 
χώρας τής Ε.Ο.Κ., με τήν γεωργίαν τών όποιων καλούμεθα έντός ολίγου νά 
συναγωνισθώμεν έπί ίσοις δροις»59.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς εκτη

Ή  ΐδρυσις γεωργικών βιομηχανιών ύπδ Συνεταιρισμών 
καί αί ύπ’ αύτών έπεξεργασθεΐσαι ποσότητες προϊόντων.

1. Ώ ς  πρός τήν ΐδρυσιν Γεωργικών Βιομηχανιών ύπό συνεταιρικών όργα- 
νώσεων, κατά τό δεκαετές διάστημα 1952— 1961, αύτη έμφανίζει60 τήν έξής 
πορείαν, είς άριθμον καί είδος δραστηριότητος.

{ α /α Ε ίδος  Γεωργικής Β ιομηχαν ίας

ι 10 | 11 
! 12
{ 13 
| 14 
ί 15
S 16

17
18
19
20 
21 
22
23
24

’ Ε λα ιο υ ρ γ ε ϊα  
ΠυρηνελουργεΤα 
Σπορελα ι ο υρ γε ία  
Κονσερβοπο ιε ία  όπωροκηπευτικων 
Κονσερβοπο ιε ία  χυμώ ν μήλων 
’ Εργοστάσια χυμών εσπερ ιδοε ιδώ ν 
Κονσερβοπο ιε ία  βρωσίμων ελα ίω ν 
0 ίνοπ ο ιεΤ α  
Τυροκομεία  
Γ αλακτοβ ιομηχαν ία ι  
’ Ε κ κ ο κ κ ισ τή ρ ια  βάμβακος 
’ Αποστε ιρωτηρ ι ex σύκων 
Τρ ιβεΤον πεπερεως 
Κέντρα συσκευασίας οπωρων 
Συσκευαστήρια σταφυλων 
Ψ υγε ία  -  σ τα θμ ο ί προψύξεως 
Κ υ τ ιοπ ο ιεΤ α
’ Εργοστάσια συγχαροπηκτων 
Εργοστάσια μ ε λ ι τ ο ς  

Κυλινδρόμυλο ι 
ΣαπωνοποιεΤον 
Ξηραντηρ ιον  δαμασκηνών 
’ Εργοστάσιον τσ ίχ λ α ς  εκ μ ασ τ ίχης  
Π ρ ισ τη ρ ιο ν  ξυλεΓας



Ένταΰθα δέον νά σημειωθή οτι πάσαι αί άνωτέρω Γεωργικαί Βιομηχανί- 
αι, άνερχόμεναί είς 279, ίδρύθησαν ύπό τών Συνεταιρικών οργανώσεων, κα
τόπιν ένισχύσεως61 τής Α.Τ.Ε.

’Επίσης, είς τάς 279 ταύτας Γεωργικάς Βιομηχανίας62, δέον νά προστε- 
θώσιν καί αί έξής συνεταιρικαί εγκαταστάσεις: α) Έλαιοδεξαμεναί 13, β) 
Σταφιδεργοστάσια 2 (πλήν τό ύπό τής ΚΣΟΣ άνεγερθέν είς Ηράκλειον Κρή· 
θης), γ) Έργοστάσιον συκοπάστας καί δ) Έμφιαλωτήρια οίνων 5.

2. ’Εν προκειμένψ, ώς τρωτόν σημεΐον τής ύπό τής Α.Τ.Ε. άσκήσεως 
τής πιστωτικής πολιτικής, είς τόν τομέα τών γεωργικών βιομηχανιών, σημει
οΰμεν τό γεγονός δτι, τό ποσοστόν συμμετοχής τής χρηματοδοτήσεως τών έν 
λόγψ βιομηχανιών, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961 εμφανίζει πτωτικάς τά
σεις. Ούτως, ένφ ή έπί τοΐς ο /ο  αναλογική συμμετοχή63 τών χρηματοδοτήσεων 
τούτων, είς τό σύνολον τών μακροπροθέσμων δανείων άνήρχετο είς 18,74ο/ο, 
έν ετει 1952, κατά τό ετος 1961, ή συμμετοχή των κατήλθεν είς 9,44ο/ο, εν 
σχέσει πρός τάς μεσομακροπροθέσμους χορηγήσεις τής Α.Τ.Ε.

Τοΰτο σημαίνει δτι ή ’Αγροτική Τράπεζα δέν ήκολούθησε τήν ένδεδειγμέ- 
νη πορείαν τής περαιτέρω ένισχύσεως τών συνεταιρικών γεωργικών βιομηχα
νιών, μολονότι ή αυξησις είς απολύτους αριθμούς είναι αισθητή, άνελθοΰσα 
άπό 22.640.000 δραχ. (1952) είς 104.650.000 (1961).

Ή  κατ’ έτος χρηματοδότησις τής Α.Τ.Ε., πρός τάς γεωργικάς βιομηχανί
ας, εμφανίζεται ούτο)64, μεταξύ τών έτών 1952— 1961, (ποσά είς έκατομμύ
ρια δραχ .).

’Έτος Ποσόν

1952 22,64
1953 14,95
1954 33,12
1955 15,42
1956 37,30
1957 47,60
1958 43,65
1959 84.85
1960 120,92
1961 104,65

0 λ 0 V 525,10

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρο) στοιχείων συνάγεται δτι, άπό τοΰ έτους 1952 
μέχρι τά έτη 1960— 61, ή σημειωθεΐσα αυξησις, τών πρός τάς γεωργικάς βιο
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μηχανίας χρηματοδοτήσεων, ήτο σχεδόν πενταπλασία, είς άπολύτους αριθμούς.
3. Ή  γενική παρατήρησις, τήν οποίαν θά ήδυνάμεθα νά σημειώσωμεν έν 

προκειμένψ, είναι τό γεγονός δτι, κατά τό ώς άνω δεκαετές διάστημα, χάρις 
είς τήν πολύμορφον βοήθειαν τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ή Ελληνική άγροτο- 
συνεταιριστική κίνησις απέκτησε σημαντικόν άριθμόν Γεωργικών Βιομηχανι
ών, αί όποΐαι καί είς τήν άξιοποίησιν τοΰ μόχθου τών Ελλήνων άγροτών συν- 
τελοΰν καί είς τήν περαιτέρω αυξησιν τοΰ άγροτικοΰ καί κατ’ έπέκτασιν τοΰ 
έθνικοΰ εισοδήματος.

Ή  είδικωτέρα παρατήρησις, άφορ£ τήν πράγματι σημαντικήν αυξησιν 
τών συσταθέντων ελαιουργείων (1 0 9 ), τυροκομείων (91) καί κονσερβοποιεί
ων όπωροκηπευτικών (5 ) , γεγονός τό όποιον κατέστησε πολλαπλασίαν τήν 
ύπ’ αύτών έπεξεργασθεΐσαν ποσότητα, έν σχέσει πρός τό έτος 1954, ώς τοΰτο 
προκύπτει καί έκ τοΰ αμέσως παρατιθεμένου πίνακος έξ ού έμφαίνεται ή ύπό 
τών διαφόρων συνεταιρικών έργοστασίων έπεξεργασθεΐσα ποσότης.

4. Ούτως, ή είς τόννους έπεξεργασθεΐσα ποσότης άγροτικών προϊόντων, 
ύπό συνεταιρικών όργανώσεων άνωτέρου βαθμοΰ, μεταξύ τών έτών 1954—  
1961, έχει ώς κάτωθι65.

ΕΪδος κατεργυ:σΓας Κατεργασ0εν προϊόν
Ποσότης είς τόννους Ιοσοστόν {
------------ |------------ αυζησεως

1954 1961 at
/°

35.200 46,179 31
1C0 3,166 306Γ

5.393 18.369 241

2.352 8.501 261

1 .403 3.909 164
1 .993 2.947 40

37.701 50.447 34
13.024 23.255 68

190 380 104
107 432 304

15.628 17.987 15
1 .805 2.841 51

344 557 62
1 .505 4.868 207
1 .176 2 .9 8 0 153

220 990 350
105 207 12

4.631 6.465' 40

'Εκκόκκισις  
"ΕκΒλίψΐς 
Παστερ Γωσις

Τυροκόμησις κλπ.

"Εκϋλιψ ις 
’ Ε£ευγε\/ισμός (ρά
φι νάρ ισμα)
6 ( νο',το Γησ ις 
Κονσερβοπο Γησις

’ Αποστε Γρωσις 
'Αλευροπο Γησις 
ΐΐπεζεργασ Γα ρητίνης 
Συνττίρηα ις-Συσκευασ Γα

Βάμ.'βαξ
’ Ελαιουχοι σπόροι 
Γάλα αγελαδινόν 
Γ άλα αγελαδινόν  
καΓ πρόβιον 
’ Ελα ιόκαρπός

"Ελαια-πυρηνελαια

ΣταφυλαΓ 
Τομάτα
Λαχανικά
’ Οπώραι 
Συκα 
Γ. ι τηρά 
Ρητ Γνη
ΣταφυλαΓ έιπτραπ. 
'Εσπεριδοειδη  
Κ Γτρα 
ΐΥΙαστ Γχη
Σταψίς κορινθιακή

Συνεπώς, έκ τής συγκριτικής πα,ρατηρήσεως τών άνωτέρω δεδομένων 
προκύπτει δτι: α) ή κατεργασία τοΰ βάμβακος, τοΰ έξευγενισμοΰ (ραφιναρί- 
σματος) , τής οίνοποιήσεως, τής άποστειρώσεως σύκων καί τής μαστίχης, έση- 
μείωσεν αυξησιν μέχρι 50ο /ο , β) ή έπεξεργασία τής τομάτας, τών σιτηρών
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■καί τής ρητίνης έσημείωσεν αύξησιν άνω τοΰ 50ο /ο  καί γ) πασαι αί λοιπαί. 
κατεργασίαι προϊόντων ύπό τών συνεταιρικών οργανώσεων, μεταξύ τών έτών 
1954— 1961, έσημείωσαν διπλάσιάν καί τριπλασίαν αύξησιν.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων έκ τής άπόψεως τών ποσοτήτων τών 
κατεργαζομένων γεωργικών προϊόντων, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι, προϊόντος 
τοΰ χρόνου, όλονέν καί περισσότερον, χάρις είς τήν συνεταιρικήν δραστηριότη
τα, τά γεωργικά μας προϊόντα ύφίστανται τήν ένδεδειγμένην κατεργασίαν, 
έπεξεργασίαν καί τυποποίησιν, γεγονός τό όποιον άφ’ ένός μέν διευκολύνει 
τήν διάθεσιν αύτών, άφ’ έτέρου δέ προσθέτει νέαν αξίαν, ήτις έπιδρά αύξητι- 
κώς τόσον έπί τοΰ εισοδήματος τών παραγωγών, όσον καί έπί τοΰ ’Εθνικού 
τοιούτου. Παραλλήλως διά τής έπεξεργασίας ταύτης έπιτυγχάνεται χαμηλό- 
τερον κόστος, συγκράτησις66 τών τιμών καί αποτροπή τού κινδύνου φθοράς τών 
προϊόντων.

Ένταΰθα δέον νά ύπογραμμισθή καί νά έξαρθή τό γεγονός δτι, ή διαρ
κώς αυξουσα ϊδρυσις γεωργικών βιομηχανιών είς τόν χώρον τής δρώσης άγρο- 
τοσυνεταιρικής κινήσεως, όφείλεται είς τάς προσπαθείας τής Α.Τ.Ε. ήτις πα- 
ρέσχε τήν παντοειδή καί πολύτιμον βοήθειάν της πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ- 
την. Αί προσπάθεια αυται τής Α.Τ.Ε. συνεπορεύοντο καί πρός τάς έπιδιώξεις 
τών συνεταιρισμένων άγροτών μας, οί όποιοι έτάσσοντο ύπέρ τής δημιουργίας 
αγροτικών βιομηχανιών. Ούτως, είς τό Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστικόν 
Συνέδριον τοΰ 1956 καί έν τώ σχετικψ ψηφίσματι ύπεγραμμίζετο: «Νά έν- 
ισχυθοΰν αί Γεωργικαί Συνεταιριστικαί Όργανώσεις, διά τήν δημιουργίαν 
τών άναγκαιουσών είς τόν άγροτικόν παραγωγικόν χώρον βιομηχανιών, πρός 
τόν σκοπόν τής έπί τόπου άξιοποιήσεως τών πρώτων υλών καί τού σχολάζον- 
,τος έργασιακοΰ δυναμικοΰ... Νά δημιουργηθούν αί άπαραίτητοι βασικαί βιο- 
μηχανίαι καί κυρίως τά συνεταιριστικά έργοστάσια αζώτου κα λοιπών λιπα
σμάτων, έλκυστήρων καί άλλων γεωργικών μηχανημάτο^ν... Νά δημιουργη- 
θοΰν συνεταιριστικαί κλωστοϋφαντουργία^.. Νά δημιουργηθούν συνεταιριστι- 
καί βιομηχανίαι έπεξεργασίας τού σίτου... Νά παρασχεθούν είς τάς Συνεται- 
ριστικάς Όργανώσεις τά άναγκαιοΰντα μέσα διά τήν δημιουργίαν κένΐρων 
τυποποιήσεως γεωργικών προϊόντων... καταλλήλων καί έπαρκών ψυκτικών 
καί άποθηκευτικών χώρων. Νά χρηματοδοτηθούν αί Συνεταιριστικαί Ό,ργα- 
νώσεις διά τήν είς τά κέντρα παραγωγής έγκατάστασιν έργοστασίων κονσερ- 
βοποιΐας καί διατηρήσεως νωπών προϊόντο)ν»67.

Έν προκειμένψ διετυπώθη ή άποψις68 δτι: «Ή  έργασία αυτή δικαιωμα
τικά ανήκει στούς ίδιους τούς γειοργούς, συνεταιριστικά οργανωμένους, γιατί 
άποτελεΐ συνέχεια καί προέκταση τής παραγωγικής τους λειτουργίας... ό συν
δυασμός αυτός παραγωγής πρώτης ύλης καί κατεργασίας της μέσα στούς κόλ 
πους τού συνεταιρισμού άποκλείει τό δυαδισμό τών συμφερόντων παραγωγού
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πρώτης ύλης καί βιομηχάνου, πού τόση ανωμαλία μπορεί νά φέρη στην παρα
γωγική λειτουργία μέ δυσάρεστες συνέπειες καί οικονομικές καί κοινωνικές».

Ενταύθα σημειοΰμεν ότι, παρά τάς έπελθούσας σημαντικάς αυξήσεις είς 
τόν τομέα τής βιομηχανικής έπεξεργασίας τών αγροτικών προϊόντων, ύπό τών 
Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, έν τούτοις τά περιθώρια τών συναφών δραστηριο
τήτων είναι τφ οντι άπεριόρισια καί μάλιστα, κατά μίαν έτέραν άποψιν69» 
«πόρρψ άπέχομεν τού ποθητού σημείου ώστε ολόκληρος,, εί δυνατόν, ή γεωρ
γική μας παραγωγή ή χρήζουσα περαιτέρω κατεργασίας νά διέρχηται διά τών 
Συνεταιρικών έγκαταστάσεων... Ή  πρόοδος πάντο^ς προχωρεί μέ άλματα, ιδία 
μεταπολεμικώς, είναι δέ τούτο εύνόητον λόγψ τών ωφελειών70, άς αποκομίζει 
καί ο παραγωγός καί ή εθνική ήμών οικονομία έκ τής συνεταιριστικής δρα
στηριότητας είς τόν παραγωγικόν τομέα».

Πράγματι, ώς ειδομεν άνωτέρω, το πνεύμα τούτο διακατείχε τόσον τήν 
Α.Τ.Ε., όσον καί τούς συνεταιρισμένους άγρότας μας, γεγονός το όποιον έπέ- 
δρασεν εύεργετικώς πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην. Ούτως, ολιος ένοεικτικώς, 
άναφέρομεν ότι, τά συνεταιρικά έκκοκιστήρια βάμβακος, μεταξύ τών έτών 
1952 —  1961, ηύξήθησαν71 άπό 36 είς 51, ή δέ έκκοκισθεΐσα ποσότης συσπό- 
ρου βάμβακος, ύπό τών συνεταιρικών έκκοκιστηρίων, άνήλθεν άπό 22.652 
οκάδας είς 82.070 τόννους, καλύπτουσα τό 30ο/ο  τής συνολικής έκκοκισθείσης 
ποσότητος, τού υπολοίπου 70ο/ο έκκοκισθέντος ύπό τών 110 ιδιωτικών έκ- 
κοκιστηρίων.

’Επίσης, κατά τό αυτό διάστημα, ή ύπό τής ΚΓΔΕΠ  συγκεντρωθεΐσα73 
ποσότης έκκοκισμένου βάμβακος, ηύξήθη άπό 3.705 τόννους (1952) , είς 
8.447 (1961) , ένφ ή ύπ’ αύτής διατεθεΐσα είς τό έσωτερικόν ποσότης, άπό 
1.149 τόννους (1952) άνήλθεν είς 6.633 (1961) , έμφανίσασα πτωτικάς τά
σεις ώς πρός τάς έξαγωγάς καί ώς πρός τό ποσοστόν συγκεντρώσεως έπί τής 
συνολικής παραγωγής, τό όποιον άπό 15ο /ο  (1952) κατήλθεν είς 8 ,5ο/ο 
(1961).

Είς τόν τομέα τής ίδρύεως Συνεταιρικών Κονσερβοποιείων, πρός τον σκο
πόν τής έπεξεργασίας τών αγροτικών προϊόντων, σημειοΰμεν τήν ιορυσιν τών 
Κονσερβοποιείων: α) «ΘΗΡΑΣ» (1952) , β) «ΑΒΙΚΩ» (1955 ), γ) «ΛΑΓ
ΚΑΔΑ» (1957) καί δ) «ΝΑΟΓΣΑ» (1960) , τό όποιον, ώς καί τό τού «ΛΑΓ
Κ ΑΔΑ», άποτελεΐ Κοινοπραξίαν τής Α.Τ.Ε. μετά τών Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Βερροίας, Εδέσσης καί Ναούσης.

Τέλος, ώς πρός τήν ί'δρυσιν Συνεταιρικών Σταφιδερογστασίων'4, άνα
φέρομεν τήν σύστασιν τοιούτων ύπό: α) τής Εταιρείας Παραγωγών Βραχα- 
τίου (Κ ο ρ ιν θ ία ς) (1953) , β) τής Ένώσεως Συνεταιρισμών Ζακύνθου (1956) , 
γ) τής Ένώσεως Συν/μών Αίγιαλείας (1960) καί δ) τής Κ.ΣΟ.Σ. (Η ρά
κλειον Κρήτης) (1961) , ένώ άπό τού έτους 1929 καί έντεΰθεν έλειτούργουν



έτερα τοιαΰτα είς Σητείαν, Χανιά, Π άλλην Κεφαλληνίας καί Ένώσεως Σουλ
τανοπαραγωγών Κρήτης. Τό κίνητρον τής ιδρύσεως τών συνεταιρικών σταφι- 
δεργοστασίων άπετέλεσεν ή κατά τό παρελθόν «παροιμιώδης έκμετάλλευσις τών 
παραγωγών»75 ύπό τοΰ ιδιωτικού εμπορίου.

5. Ένταΰθα, καί έν άναφορα πρός τόν τεχνικόν εξοπλισμόν τών Συνεται
ρικών Όργανώσεων, σημειοΰμεν δτι, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, αύται 
απέκτησαν τά εξής μηχανήματα, είτε έξ ιδίων κεφαλαίων, είτε διά δανείων 
τής Α.Τ.Ε. α) Μηχανάς άλωνιστικάς 94, β) μηχανάς θεριζοαλωνιστικάς 41, 
γ) έλκυστήρας 174 καί δ) άντλητικά συγκροτήματα 60. Επίσης, έντός τών 
καταβληθεισών προσπαθειών διά τήν έναποθήκευσιν τών άγροτικών προϊόντων, 
αύται άνήγειρον αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητος 1.551.000 μ3, τά 
δποΐα έν ετει 1961 ηύξήθησαν76 είς 1.857.000 μ3, τής σχετικής δραστηριό
τατος χαρακτηρισθείσης ώς «σταυροφορίας»77, ήτις ύπεβοηθήθη καί ύπό τής 
Α.Τ.Ε., έπιδειξάσης έντονώτερον ένδιαφέρον πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, 
ιδία άπό τοΰ έτους 1957. Πράγματι, τοσοΰτον έντονος ύπήρξεν δ δργασμός 
πρός τήν προσπάθειαν κατασκευής άποθηκευτικών χώρων, ώστε έντός τής τρι
ετίας 1959— 1961 άνηγέρθησαν78 13.970 άποθήκαι συνολικού δγκου 2.
419.000 μ3.

Είς δ,τι άφορα είδικώτερον τάς Συνεταιρικάς άποθήκας, αύται έσημείω
σαν σημαντικωτάτην79 αύξησιν, τόσον κατ’ αριθμόν, δσον καί είς χωρητι
κότητα. Ούτως, ένψ τό ετος 1954 αί Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρικαί ’Οργανώ
σεις διέθετον 403 άποθήκας χωρητικότητος 176.374 μ3, κατά τό 1961 αύται 
ηύξήθησαν άνελθοΰσαι είς 1.739, συνολικής χωρητικότητος 820.268 μ3.

Επίσης, κατά τό αύτό διάστημα, αί Συνεταιρικαί άποθήκαι τών δευτε
ροβαθμίων όργανώσεων, άπό 207, εχουσαι χωρητικότητα 219.780 μ3, άνήλθον 
είς 613, συνολικής χωρητικότητος 1.036.782 μ3.

Τέλος, πρός σχηματισμόν μιας πληρεστέρας είκόνος, περί τών ύπό τών 
Συνεταιρικών Όργανώσεων διατιθεμένιον καί έκμεταλλευομένων ύπ’ αύτών 
έγκαταστάσεων, σημειοΰμεν δτι, κατά τό ετος 1959, αύται (πρωτοβάθμιοι καί 
δευτεροβάθμιοι) είχον: Αλευρομύλους 104, έγκαταστάσεις ήλεκτροφωτισμοΰ 
27, Έκκοκιστήρια βάμβακος 22, Οινοποιεία 36 (μέ οίνοδεξαμενάς χωρητικό
τητος 73.895 μ3) , έγκαταστάσεις έπεξεργασίας στεμφύλων 11, κονσερβοποιεία 
16, θαλάμους προβλαστήσεως γεωμήλων 39, άποστειρωτήρια σύκων 33, έτέ- 
ρας βιομηχανικάς έγκαταστάσεις 48.

Επίσης, κατά τό αύτό ετος, αί πρωτοβάθμιοι καί δευτεροβάθμιοι Συν- 
εταιρικαί ’Οργανώσεις διέθετον80 τά έξής μηχανήματα: Έλκυστήρας 362, 
μηχανήματα διαλογής σπόρων 247, άντλητικά συγκροτήματα 65, θεριστικάς 
μηχανάς 50, θεριζοαλο^νιστικάς μηχανάς 33, άλοινιστικάς μηχανάς 207, έκ- 
κοκιστήρια άραβοσίτου 33, αύτοκίνητα 211 κλπ., ένώ είς τόν χώρον τής δια
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λογής καί τής συσκευασίας τών έσπεριδοειδών είχον ίδρυθή 10 κέντ,ρα δια
λογής, μεταξύ τών έτών 1955 — 1960, γεγονός τό όποιον επέφερε σημαντι- 
κάς ώφελείας είς τούς συνεταιρισμένους παραγωγούς καί προεκάλεσε ανάλογο 
ένδιαφέρον τοΰ ιδιωτικού έμπορίου ένώ προηγουμένως «παρετηρεΐτο παντελής 
Ιλλειψις κέντρων διαλογής οπωρών προοριζομένων διά έξαγωγήν81.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς έβδομη

Συνεπειαι τινές τής αύξονσης έαιχειρηματικής δραστηριότητος τών 
Γεωργικών Σιτνεταιρισμών

1. Ή  διαρκώς αύξουσα δραστηριότης τών Γεωργικών Συνεταιρισμών έπί 
τού πεδίου τής έπιχειρηματικής δραστηριότητος καί τής κατ’ ακολουθίαν αύ- 
ξήσεως τών συνεταιρικών κεφαλαίων, εντός τής δεκαετίας 1952 — 1961, εί
χεν ώς συνέπειαν, τον ύπ’ αύτών πενταπλασιασμόν σχεδόν τών χορηγηθέντων 
δανείων έξ Ιδίων κεφαλαίων. Ούτω, μεταξύ τών έτών 1954— 1961, έχορη- 
γήθησαν ύπό τών Πρωτοβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων τά έξής ποσά 
δανείων είς τά μέλη των, έξ ιδίων κεφαλαίων. (Ποσά είς χιλιάδας δρχ.) .

’Έτος Ποσόν

1954 23.557
1955 35.022
1956 43.781
1957 52.058
1958 53.594
1959 86.688
1960 79.661
1961 103.542

Σ ύ ν ο λ ο ν 477.703

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι, τό έξ ιδίων κεφαλαίων 
τών Πρωτοβαθμίων Συνεταιρισμών χορηγηθέν ποσόν δανείων έπολλαπλασιά- 
σθη κατά 4 1 /2  φοράς περίπου, ένώ ό μέσος δρος τών έτών ήτο 59. 713. 
000 δρχ..

2. Ί ο  άνωτέρω ποσόν τών 477.703.000 δρχ. τό όποιον έχορηγήθη συν
ολικώς ύπό τών Ιδίων κεφαλαίων τών Συνεταιρισμών είς τά μέλη των, κατά
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τήν οκταετίαν 1954— 1961, είναι βεβαίως λίαν άσήμαντον συγκρινόμενον 
πρός τά μέσψ τής Τραπέζης χορηγηθέντα είς τούς συνεταιρισμένους άγρότας 
δάνεια, κατά τό αύτό ώς άνω διάστημα.

Ούτω, τά ύπό τών ΙΙ,ρωτοβαθμίων Συνεταιρικών Όργανώσεων έκ τής 
Αγροτικής Τραπέζης συναφθέντα καί έπαναχορηγηθέντα ύπό τούτων βραχυ
πρόθεσμα δάνεια, έχουν ώς κάτωθι82, μεταξύ τών έτών 1954 —  1961. (Ποσά 
είς χιλιάδας δρχ .).

"Ετη
Σ υ ν α φ θ έ ν τ α  δ ά ν ε ι α  j >_ύνολον 

j Γιΐέσω'Ενώσεων J ”Ανευ μεσολαβήσεως' Ενώσεων ί Εΐς X1 ^ X  · j

1954
1955

1956
1957

1958
1959

1960

1961

1 .241 .341 
1 .21 6 .0 6 6  
1 .4 0 5 .2 1 9  
1 .75 1 .17 3  
2 .0 7 0 .5 7 7

1 .9 3 6 .1 9 8  
1 .95 9 .09 7  

2 .1 3 6 .2 5 6

455 .514  
473.429  
656.616  
849.462  
771.939  
721.051  
620.172  
739.106

| 1 .6 9 7 .3 3 5  j
j 1 .6 94 .4 95 ι I

2 .0 6 1 .8 3 5  I 
2 .6 0 0 .6 3 5  {

j 2 .8 4 2 .5 1 6  
| 2 .6 5 7 .2 4 9  |

J 2 .5 7 9 .2 6 9  

J 2 .3 7 5 .3 6 2  j
ί

1 9 .0 1 1 .1 9 6  !ZuvoAovj 1 3 .7 1 6 .4 2 7 5 .2 9 2 .2 3 9

’Ήτοι, έκ τών στοιχείων τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται δτι: 
α) τό διά μέσου τών Ενώσεων Συνεταιρισμών χορηγηθέν ύπό τής Α.Τ.Ε. 

ποσόν βραχυπροθέσμων δανείων, άπό 1.241.841.000 δρχ., κατά τό 1954. 
άνήλθεν είς 2.136.256.00 δ,ρχ. 

β) τό απ’ ευθείας ύπό τών Συνεταιρισμών άναληφθέν ποσόν, κατά τό αύτό 
διάστημα, άπό 455.514.000 δραχ., άνήλθεν είς 739.106.000. 

γ) τό σύνολον τών βραχυπροθέσμου χορηγήσεojv τής Α.Τ.Ε. πρός τάς πρωτο
βαθμίους Συνεταιρικάς ’Οργανώσεις, μεταξύ τών έτών 1954 —  1961, άνήλ
θεν είς 19.011.196 χιλιάδας δρχ. Τό ποσόν τοΰτο συγκρινόμενον πρός το 
ύπό τών Ιδίων κεφαλαίο)ν τών Συνεταιρισμών χορηγηθέν ποσόν δανείων 
πρός τά μέλη των, τό όποιον, ώς είδομεν άνωτέρω, άνήρχετο είς 477.703 
χιλιάδας δρχ., είναι ύψηλότερον τούτου κατά 40 φοράς περίπου. Τοΰτο 
σημαίνει δτι τά ύπό τών Συνεταιρισμών, έξ ιδίων κεφαλαίων, χορηγούμενα 
πρός τά μέλη των δάνεια, είναι λίαν ασήμαντα συγκρινόμενα πρός τά ύπό 
τής Α.Τ.Ε. χορηγούμενα χρηματικά ποσά. Ή  διαπίστωσις αυτη άγει πε
ραιτέρω είς τό συμπέρασμα, ότι τό άγροτοσυνεταιρικόν μας κίνημα, εύρί- 
σκεται είς τά σπάργανα τής άσκήσεως πιστωτικής πολιτικής διά τής χρη- 
σιμοποιήσεως καί διαθέσεο)ς ίδίο>ν κεφαλαίο^ν, τής ’Αγροτικής Τραπέζης
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φερούσης σχεδόν άποκλειστικώς έπί τών ώμων της τήν άσκησιν τοΰ έργου 
τούτου, αν καί ώς εί'δομεν, μεταξύ τών ετών 1954 —  1961, τό έξ Ιδίων 
κεφαλαίων τών Συνεταιρισμών χορηγηθέν ποσόν είς τά μέλη των έπολλα- 
πλασιάσθη κατά 4 1 /2  φοράς, 

δ) ό διά μέσου τών Ένώσων πραγματοποιύμενος έφοδιασμός τής γεο^ργίας διά 
δάνειοί ν τής Α.Τ.Ε., έξακολουθεΐ νά είναι δ κύριος διοχετευτικός άγωγός 
τών προς αυτήν πιστώσεων, 

ε) δ μέσος ο,ρος τών ετών (1954 —  1961) τών μέν δανείων τά όποια συνήφθη- 
σαν τή μεσολαβήσει τών Ενώσεων άνήλθεν είς 1.714 εκατομμύρια, τών 
ανευ τής μεσολαβήσεως τούτο>ν είς 661 έκατομ. καί δ μέσος δρος τοΰ συν
όλου είς 2.375 εκατομμύρια κατ’ ετος.

Τέλος, σημειοΰμεν δτι, ό άριθμός τών συνεταιρισμένων παραγωγών, οί 
όποιοι έκάλυψαν τάς πιστωτικάς των άνάγκας μέσψ τών Ενώσεων Συνεταιρι
σμών, άπό 437.350, κατά τό ετος 1954, άνήλθεν είς 489.780 τό ετος 1961, 
ήτοι έσημείωσεν αυξησιν 12ο/ο  περίπου, ένώ κατά τήν δεκαετίαν 1952 —
1961, ή πραγματοποιηθεΐσα αυξησις τών συνεταιρικών κεφαλαίων άνήλθεν83 
άπό 13.995.000 δρχ. είς 80.239.000 δρχ., ή άλλως έπολλαπλασιάσθη κατά 
5,7 φοράς.

Ή  όσημέραι διευρυνομένη επιχειρηματική δράστη,ριότης τών Συνεταιρι
κών ’Οργανώσεων είχεν ώς συνέπειαν καί τήν αυξησιν τών κεφαλαίων αύτών, 
τά όποια μεταξύ τών έτών 1954 —  1959, έσημείωσαν τήν έξής άνοδον84:

Συνεταιρικά κεφάλαια 1954 ( ε ί ς  δρχ
" ί  ;
. )  j 1959 (εις δρχ.) 

ι

Α, Πρωτοβαθμίων ’ Οργανώσεων
ιIII

α) ΔηλωΒεϊσαι μερίδες 0 4 .9 9 0 .0 0 0 ί 3 2 2 .2 7 0 .0 0 0

β) Καταβεβλημέναι μερίδες 4 5 .4 4 1 .0 0 0 ! 1 5 6 .5 3 2 .0 0 0

γ) Λοιπά κεφάλαια 

Β. ΔευτεροβαΠμίων ’ Οργανώσεων

6 5 .4 5 1 .0 0 0 | 1 5 6 .4 3 9 .0 0 0
Iι
ί|

α) ΔηλωΟεΤσαι μερίδες 8 .2 3 4 .0 0 0 31 .1 4 3 .0 0 0

β) Καταβεβλημέναι μερίδες 5 .1 5 0 .0 0 0 2 3 .9 9 8 .0 0 0

j γ) Λοιπά κεφάλαια 4 3 .7 5 3 .0 0 0 | 1 3 7 .45 7 .0 00

’Ήτοι, έκ τών άνο)τέρο3 δεδομένων προκύπτει δτι, εντός τής ώς άνω πεν
ταετίας, τά άναφερόμενα μεγέθη έπολλαπλασιάσθησαν άπό 2 —  4 φοράς περί
που, ένψ παραλλήλους σημειοΰται βελτίωσις έφ’ ολοκλήρου τής οικονομικής 
καταστάσεως τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων.

Ούτω, συμφώνως πρός τήν Έκθεσιν85 τής Υπηρεσίας Συνεταιρισμών τής 
Α.Τ.Ε., ή οικονομική κατάστασις τών Ενώσεων Συνεταιρισμών, εμφανίζεται. 
ώς κάτωθι, μεταξύ τών έτών 1955 —  1957. (Ποσά είς χιλιάδας δρχ.).
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Σ τ ο ι χ ε Τ α
1955 ('Ενώ

σεις  121)
1956 ('Ενώ

σ εις  129)

I
1957 ( Ενώ-! 

σ εις  123) {

’ Ενερνητικόν

Διαθέσιμα . 4 1 . 000 54 .000 47 .000  |

’ Ακ ι νητοπο ΐΓ|Ε)εντα 25 4 .00 0 286 .000 359 .000  !

Κυκλοψοροϋντα 1 .0 6 9 .0 0 0 1 .3 3 1 . υΟΟ 1 .5 1 0 .0 0 0  |

’ ϋφειλαί έκ μερίδων 3 .0 0 0 3 . 000 4 .0 0 0  |

Λιάφοροι χρεωστικο ί λογαριασμο ί 304 .000 23 4 .000 310 .000

ΠαΒητικόν

1. Συνεταιρικά κεφάλαια :

α) Συνεταιρικαί μερίδες 9 .0 00 11 . 000 16 .000

Ρ) Τακτικόν άποΠεματικόν κεφάλαιον 2 .5 0 0 3 . 000 4 .0 0 0

γ) Διάιρορα αποΒεματικά 6 2 .500 8 9 .000 1 2 8 . 000 ί
2 .  ’ Αποσβέσεις 51 .000 6 2 . 000 70.000
3 .  Καταθέσεις ε ίς  'Ενώσεις 8 .0 0 0 9 .0 00 13 .000  j

4 .  Υποχρεώσεις έν γένει 1 .2 2 5 .0 0 0 1 .4 5 3 .0 0 0 1.704.000
5 .  Διάφοροι πιστωτικοί λογ/σμοί 3 2 0 .00 0

_____________ J
293 .000 31 1 .00 0  j

’Ήτοι, έκ των άνωτέρω στοιχείο>ν προκύπτει δτι:

α) κατά τό έτος 1957 έσημειώθη αυξησις τών έπενδύσεων είς άκίνητα, ήτις, 
έν συγκρίσει πρός τάς έπενδύσεις τοΰ 1955, άνήλθεν εις 40ο/ο, 

β) έσημειώθη αυξησις τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων τών Ενώσεων, ήτις, 
συγκριτικώς πρός τό 1955, άνήλθεν εις 41ο/ο περίπου, 

γ) έσημειώθη αυξησις τοΰ έκ μεριδίιον συνεταιρικού κεφαλαίου, άνελθοΰσα είς 
75ο/ο περίπου,

δ) τά έν γένει συνεταιρικά κεφάλαια (μερίδες καί άποθεματικά) ηύξήθησαν 
σημαντικώς έμφανίσαντα διπλασιασμόν έν συγκρίσει πρός τά τοΰ έτους
1955 καί

ε) αί καταθέσεις είς τά Ενώσεις Συνεταιρισμών τών μελών αύτών, άπό 8.000. 
000 δραχ. τοΰ 1955, άνήλθον είς 13 έκατομ., κατά τό έτος 1957, δηλαδή 
έσημείωσαν αύξησιν 62ο /ο  περίπου.

4. Έτέρα συνέπεια τής αύξούσης συνεταιρικής έπιχειρηματικής δραστη- 
ριότητος είναι καί ή αυξησις τών μερίδων καί άποθεματικών τών έπί μέρους 
Συνεταιρικών Όργανώσεων.

Ούτω, συμφώνως πρός τά ύπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα86 στοιχεία, αί 
συνεταιρικαί μερίδες καί τά άποθεματικά τών όργανώσεων δευτέρου βαθμοΰ
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καί άνω, εμφανίζουν τήν κάτωθι έξέλιξιν, μεταξύ τών έτών 1951 καί 1961 
(έπί τών δηλο)θεισών μερίδων) . Τά αναγραφόμενα ποσά έκφράζουν χιλιά

δας δρχ.
------------ --------------

Ι υ ν ε τ α ι ρ ι κ α ί "Ε  
1 1

τ  ο  ς 1 9  5  1 τ  ο  ς 1 9  6  1

μ ε ρ ί δ ε ς Ε ν ώ σ ε ι ς Κ ε ν / κ α ί  
^ Ε ν ώ σ ε ι ς

KO LVO -
π ρ χ ξ ί α ι

r ,  .  ι , Γ  ,  ι Κ ε ν / κ α ί ι Κ ο ι ν ο - ι Γ ,  , ι 
Σ ύ ν ο λ ο ν  ι Ε ν ώ σ ε ι ς ! Ι Σ υ ν ο λ ο ν  

ι ι Ε ν ώ σ ε ι ς t π ρ α ξ ί α ι ΐ

Σ υ ν ε τ α ΐ ρ ι κ α ί
μ ε ρ ί δ ε ς

5 . 0 0 2 1 . 6 4 4 2 3 2 6 8 2 7

Τ
j 5 3 . 6 1 2 5 3 3

1
7 . 2 0 6 | 6 1 . 3 5 1  

1 I

Τακτικά Α π ο θ .  
κ ε φ ά λ α ι α

1 . 6 3 5 191 2 . 0 0 5

1

ί 4 . 7 7 8 i 1 1 3
I

j

1 . 2 6 1  i 6 . 1 5 2  i 
1 
1

" Ε κ τ α κ τ α
Ά π ο θ . κ ε φ ά λ

1 4 . 0 8 0 9 1 . 4 6 7 1 5 . 5 5 6 1 5 5 . 7 6 2
ι
ι

2 7 7
1
1

1 8 . 7 1 8 !  7 4 . 7 5 7  
1 
1

Λ ο ι π ά ' Α π ο θ ε -  
μ α τ ι κ ά

1 2 . 2 3 0 5 3 - 1 2 . 2 8 3
I
j 9 7 . 9 0 8  
ι

!

j 3 . 1 0 8

1

8 . 7 0 1  j1 G 9 . 71 7  
|

Σ ύ ν ο λ ο ν 3 2 . 9 4 7 1 . 7 8 5 1 . 9 9 0 3 6 . 7 2 2 j 2 1 2 . 0 6 0 j 4 . 0 3 1 3 5 . 8 8 6  |251 . 9 7 7

| Ά π ο θ ε μ α τ ι κ ά  
J α π ο σ β έ σ ε ω ν

1 9 . 3 7 8 - 2 . 7 6 1 2 2 . 1 3 9
1 -

11 9 3 . 3 8 4  
i  _  _

ί 3 4 . 9 7 4  
1

1 9 . 7 0 8  Ϊ 2 4 9 . 1 6 6
I - . . ........ .1------------

Ένταΰθα σημειοΰμεν ότι τό άνωτέρω ποσόν τών 61.351.000 δρχ. διά τό 
ετος 1961 άφορα τάς δηλωθείσας συνεταιρικάς μερίδας, έναντι τοΰ όποιου 
κατεβλήθησαν 40.579.000 δρχ.

Έ κ τών στοιχείων τοΰ άνωτέρω πίνακος συνάγεται ότι: 
α) τό σύνολον τών συνεταιρικών μερίδων, κατά τό ώς άνω διάστημα, ηύςή- 

θη κατά 54.473.000 δρχ. ή άλλως έπολλαπλασιάοθη 9 φοράς περίπου, 
β) τό σύνολον τών τακτικών άποθεματικών κεφαλαίων έτριπλασιάσθη.
γ) τό σύνολον τών εκτάκτων άποθεματικών έπενταπλασιάσθη.
δ) τά λοιπά άποθεματικά έσημείωσαν αυξησιν κατά 9 φοράς περίπου,
ε) τό σύνολον τών συνεταιρικών μερίδων καί τών πάσης φύσεως άποθεματι—

κών ηύξήθη άπό 36.722.000 δρχ. είς 251.977.000, ήτοι έπολλαπλασιά- 
σθη 6 φο,ράς καί πλέον καί 

στ) τά άποθεματικά αποσβέσεων, κατά τό αύτό ώς άνω διάστημα, έπολλαπλα- 
σιάσθησαν 11 φοράς περίπου.
Έν προκειμένψ δέον νά ύπογραμμισθή τό γεγονός ότι, ή τοιαύτη αύξη- 

σις τών πάσης φύσεως άποθεματικών, άφ’ ένός μεν ύποδηλοΐ τήν προϊοΰσαν 
αυξησιν τών κερδών τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, άφ’ ετέρου δέ συντελεί 
είς τήν πολύμορφον προστασίαν τών συμφερόντων τών συνεταιρισμένων άγροτών.

Χαρακτηριστικώς, ό Π. Χασαπόπουλος γράφει87: «Ιδιαιτέρας σημασίας 
διά τήν οικονομικήν ύπόστασιν καί ασφάλειαν τοΰ συνεταιρισμού είναι ή σύ- 
στασις άποθεματικών κεφαλαίων. Παίζουν ταΰτα σπουδαΐον ρόλον είς τήν ζωήν 
τών συνεταιρισμών... τροφοδοτούνται δέ κυρίως διά τών κερδών... Ίδιάζουσαν 
σημασίαν εχει διά τούς παραγωγικούς συνεταιρισμούς τό άποθεματικόν κεφά-
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λαιον άποσβέσεως. Τό κεφάλαιον αύτό άποσκοπεΐ νά καταστήση δυνατήν τήν 
έν καιρψ άντικατάστασιν τών φθειρόμενων βαθμιαίως μηχανικών έγκαταστά- 
σεων ή ταχέως άχρηστευομένων, ύπό τάς σημερινάς μάλιστα συνθήκας τής 
ραγδαίας τεχνολογικής προόδου... Επίσης, έξαιρετικώς χρήσιμον είναι καί τό 
άποθεματικόν κεφάλαιον άσφαλείας ή έξισορροπήσεως τιμών, διά τοΰ οποίου 
αντιμετωπίζονται, είς τούς γεωργικούς ιδίως συνεταιρισμούς πο)λήσεο)ς, ση- 
μαντικαί διακυμάνσεις τιμών, λόγω τής γνωστής άσταθείας τών γεωργικών 
προϊόντων, διά τής παρακρατήσεως ένός ποσοστού έκ τών ηύξημένων προσό- 
δων καλών έποχών πρός εισοδηματικήν ένίσχυσιν τών συνεταίροι είς έποχάς 
πτο')σεως τών τιμών ή άφορίας».

5. 'Ως περαιτέρω συνέπεια τής σημειωθείσης άνόδου τών έπιχει,ρηματι
κών δραστηριοτήτων τών συνεταιρικών όργανώσεων έντός τής Έλληνικής οί-' 
κονομίας, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν καί τήν παράλληλον αύξησιν τών κατα
θέσεων είς τάς πρωτοβαθμίους Συνεταιρικάς 'Οργανώσεις.

Ούτω, μεταξύ τών έτών 1955 — 1961, ή πορεία τών καταθέσεο^ν είς τάς 
πρωτοβαθμίους Συνεταιρικάς ’Οργανώσεις ύπήρξεν ή έξής: (Ποσά είς χι
λιάδας δρχ.) .

'Ετη

Η-

Γ1 ✓ > , r ! Αυξησις έπ Γ τοΤς % μέΠοσον ε ι ς  χ ιλ ιά δά ς δρχ . j g T0[J ρ<5σΕω|_ 1955 = 1ϋ0

1955
1956
1957 
195Q
1959
1960
1961

1 .294 
2.201 

3.263 
3.848 
5.664 
5.864 
5.528

100
170,17
218,42
236,41
337,71
353,16
327,2

λύνολον 27.662 227,2

’Ήτοι, έκ τών ώς άνω δεδομένων προκύπτει δτι: 
α) ή σημειωθεΐσα αυξησις τών καταθέσεων είς τάς πρωτοβαθμίους Συνεται- 

ρικάς ’Οργανώσεις άνήλθεν είς 16.500.000 δραχ. ή άλλως είς 227ο /ο ’ 
β) ό μέσος έτήσιος ρυθμός αύξήσεως τών καταθέσεων τούτων, έν σχέσει πρός 

τό ετος 1955 ήτο 233ο /ο  περίπου' 
γ) δ μέσος δρος τών καταθέσεων, κατά τήν ώς άνω έπταετίαν, έκινήθη είς 

τά έπίπεδα τών 3.950.000 δρχ.
Έν προκειμένφ δμως δέον νά ύπογραμμίσωμεν δτι τό ύψος τών καταθέ-
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σεων τούτων, παρά τήν ώς άνω σημειωθεΐσαν αυξησιν, είναι λίαν χαμηλόν, 
σχεδόν μηδαμινόν θά έλέγομεν, τόσον διά τήν κάλυψιν τών είς κεφάλαια αναγ
κών τών συνεταιρικών δραστηριοτήτων, όσον καί έν συγκ,ρίσει πρός τάς ανώ
τερο) σημειωθείσας έπιχειρηματικάς δραστηριότητάς των.

Ένδεικτικώς καί πρός σχηματισμόν μιας άδροτάτης συγκριτικής είκόνος, 
άναφέρομεν ότι τό σύνολον τών προμηθευτικών έργασιών τών πρωτοβαθμίων 
Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, κατά τήν τετραετίαν μόνον 1958 —  1961, άνήλ
θεν είς το ποσό τών 4.339.682.000 δρχ., ένφ αί πραγματοποιηθεΐσαι ύπ’ αύ
τών πωλήσεις, άνήλθον είς 1.212.713.000 δρχ.

Επίσης, ή μηδαμηνότης τών καταθέσεων τούτων, καθίσταται πλέον εμ
φανής, έάν ληφθή ύπ’ οψιν τό γεγονός ότι, μεταξύ τών έτών 1952 —  1961, 
οί συνολικώς δανειοδοτηθέντες ύπό τής Α.Τ.Ε. συνεταιρισμένοι άγρόται άνήλ
θον είς 14.433.047, καί τό ύπ’ αύτής χορηγηθέν ποσόν πρός Γεωργικούς ’Ορ
γανισμούς καί ’Οργανώσεις άνήλθεν είς 9.259.541.000.

ΙΙάντα ταϋτα σημαίνουν, ότι το έν Έλλάδι άποταμιευτικόν κοινόν δέν 
έσυνήθισε είσέτι πρός τήν ιδέαν τής καταθέσεως τών άποταμιευμάτων του είς 
τάς Συνεταιρικάς ’Οργανώσεις, μολονότι έκ τής ένεργείας ταύτης, θά ειχε καί 
έμμέσους ώφελείας, άπό τής θέσεως τοΰ καταναλωτοΰ, δεδομένου ότι άποκτώ- 
σαι αύται τά άναγκαιοΰντα πρός έπιχειρηματικήν δραστηριότητα κεφάλαια, 
θά ήτο είς θέσιν νά παράγουν προϊόντα ύπό εύνοϊκοτέρας συνθήκας, τούτέστιν 
προϊόντα μέ χαμηλότερον κόστος καί άνωτέρας ποιότητος.

Ή  ’Αγροτική Τράπεζα, γνωρίζουσα τάς ώφελείας ολοκλήρου τής Εθνι
κής Οικονομίας έκ τής αύξήσεως τών ρευστών κεφαλαίων τών Συνεταιρικών 
’Οργανώσεων, ύπογραμμίζει88: «... ενεκεν τούτων συνεχίζεται έντατική προσ
πάθεια τών έποπτικών Οργάνων τής Τραπέζης διά τήν περαιτέρω κατά τό δυ
νατόν αυξησιν τών συνεταιρικών κεφαλαίων, ώς καί διά τήν αυξησιν τών κα
ταθέσεις είς τάς Όργανιοσεις, δοθέντος ότι τά δι’ αύτών συγκεντρούμενα κε
φάλαια έχουν χαμηλότερον κόστος».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952-1961

Π α ρ ά γρ α φ ο ς  όγδόη 

Ή  κίνησις και τά ποσά τών έπ'ι μέρους και συνολικών χορηγήσεων.

Ι.Έ ν αρχή δέον νά ύπογραμμίσωμεν δτι, τήν άνωτέριο έπιχειρηθεΐσαν 
άνασκόπησιν περί τής κινήσεως καί έξελίξεως τής παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεται- 
ρικής δράσεως, δέν είναι δυνατόν νά τήν έρευνήσωμεν έκτός τής συναφοΰς δρά
σεως τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί ιδία έκτος τοΰ πλέγματος τής πιστωτικής 
της πολιτικής.

Τοΰτο δέ διότι, άπό τής συστάσεως τής Α.Τ.Ε., αΰτη συνεδέθη διά δε
σμών αρρήκτων μετά τής ελληνικής γεωργίας καί έκτοτε τόσον ή παρ’ ήμΐν 
άγροτοσυνεταιρική κίνησις, δσον καί τό περιεχόμενον καί αί κατευθύνσεις ταύ- 
της, έπηρεάζονται τά μέγιστα έκ τής άναλόγου δράσεως τής Τ,οαπέζης.

Είδικώτερον, συνεπεία τής έκπαλαι ύφισταμένης έλλείψεως κεφαλαίων 
παρά τή Ελληνική Γεωργία, ή πιστωτική δρασις τής Α.Τ.Ε. έπηρεάζει καί 
καθορίζει έν πολλοΐς τούς στόχους τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήματος.

2. ’Εν προκειμένω διετυποΰτο ή άποψις - διαπίστωσις, ύπό τοΰ έν ετει
1956 συνελθόντος Πανελληνίου Άγροτοσυνεταιρικοΰ Συνεδρίου, δτι: «Ή  άν- 
επαρκής αύτη χρηματοδότησις τής γεωργίας έπηρεάζει καί έκδηλώνεται τε- 
λικώς είς δλας άνεξαι,ρέτως τάς φάσεις τής γεωργικής δραστηριότητος καί κα
θιστά άνέφικτον τήν έφαρμογήν ενός ρωμαλέου προγράμματος γεωργικής άνα- 
συγκροτήσεως καί άναπτύξεως, διά τής άναπληρώσεως ή συμπληρώσεως τοΰ 
φθειρομένου ή άναγκαιοΰντος κεφαλαίου ύπό μαρφήν παγίων έγκαταστάσεων 
καί μηχανικού έξοπλισμοΰ είς δλους τούς τομείς τής παραγωγής καί έμπορίας 
τών γεωργικών προϊόντων...»1.

Ένταΰθα δέον έκ προοιμίου νά ύπογραμμισθή δτι, παρά τά διαρκώς αύ- 
ξανόμενα πασά, τής Α.Τ.Ε. π,ρός τήν γειοργίαν, οί έκρπόσωποι τοΰ άγροτικοΰ 
κόσμου έθεώρουν ταΰτα λίαν χαμηλά.

Ούτως, είς τό ώς άνο) Συνέδριον, διεπιστοΰτο δτι, συνεπεία τοΰ διπλα
σιασμού τών πιστούχων αύτής, κατά τό ετος 1955, τά πρός τούς άγρότας χορη- 
γηθέντα δάνεια, κατά τό ετος τοΰτο, ήσαν κατώτερα, έν σχέσει πρός τό 1938, 
κατά 23ο/ο , μολονότι έκ τοΰ συνολικοΰ ύψους έδείκνυον αύξησιν κατά 29©/ο.

Τούτου ενεκεν ή ύπό τής Α.Τ.Ε. άσκουμένη χρηματοδότησις έχαρακτη- 
ρίζετο άνεπαρκής2 καί έζητεΐτο όπως άναθεωρηθή πλήρως ή πιστωτική πολι
τική αύτής πρός τάς ακολούθους κατευθύνσεις: νά αύξηθή δ όγκος τών χο-
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,ρηγήσεων δι’ δλας τάς κατηγορίας δανείων καί συγκεκριμένως: Τά βραχυπρό
θεσμα δάνεια διά τήν άντιμετώπισιν όλων τών καλλιεργητικών αναγκών, ήτο; 
δι’ αγοράν γεωργικών εφοδίων, πληρωμήν ήμερομισθίων, συντήρησιν τών α
γροτικών οικογενειών κλπ. Τά μεσοπρόθεσμα δάνεια διά τήν ένίσχυσιν τοΰ 
ζωϊκοΰ κεφαλαίου καί αύξησιν τοΰ μηχανικοΰ έξαπλισμοΰ κλπ. Τά μακροπρό
θεσμα δάνεια διά τήν έκτέλεσιν μεγαλυτέ,ρων εγγειοβελτιωτικών έργων καί 
αγοράν μεγάλων μηχανημάτων.

Οϋτω πως έχόντων τών πραγμάτων, ή Α.Τ.Ε. εύρίσκετο ένώπιον αδυνα
μίας, συνεπεία τών ύπ’ αύτής διατιθεμένων ανεπαρκών πόρων, νά ίκανοποιή- 
ση τά αιτήματα ταΰτα τών αγροτών, άν καί ήσκει λίαν έκτεταμένην βραχυ
πρόθεσμον πίστιν, ήτις άπό τής άπόψεως τής έπιστημονικής όρθοδοξίας κατε- 
κρίθη δριμύτατα. Χαρακτηριστικώς ό καθηγητής Δ. Στεφανίδης έγραφε: 
«Δεν είναι δυνατόν νά ζή επ’ άπειρον ή πλειονότης τών αγροτών μας μέ τάς 
ένέσεις τών καλλιεργητικών καί τών επί ένεχύρψ δανείων»3.

3. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος4 προκύπτει τό ύψος τών πάσης φύσεως χο- 
ρηγηθέντων υπό τής Α.Τ.Ε. δανείων πρός τήν γεωργίαν, μεταξύ τών ετών 
1952— 1961 (είς έκατομμύρια δ,ραχ.) .

Κ α τ η γ 
.....

ο ρ C α ι δ α ν ε C ω V Χρηματοδότησι ς 
γεωργικων 

' Οργανώσεων

Συνολον
δανείων"Ετη Β ρ α χ υ π ρ ό 9 ε σ μ α Μεσομακρο-

Καλλιεργητικά^ 
μ .  λ. π.

Γ ,  , 2
'Επ’ ένεχύρψ

πρόθεσμα κατ
ετος

Ποσόν % του 
συνόλου

Γ Τ
,ΤΤοσόν !1

% του 
συνόλου ΤΤοσόν % τοΏ

συνόλου Ποσόν % τοΰ 
συνόλου

1952

! 
ο

 -5
! 

CD 53 201,9 j 12 120,8 468,8 28 1672,5
1953 1065,7 49 308,1 | 14 89,2 723,7 33 2186,7
1954 1503,2 54 408,1 | 15 176,5 6 691,0 25 2778,8
1955 1590,5 55 470,5 ! 16 155,3

5
694,6 24 2910,9

1956 1940,0 50 707,8 ί 18 320,5 8 949,7 24 3918,8
1957 2477,8 50 806,6 j 16 520,5 11 1127,8 23 4932,7
1958 2882,0 51 782,9 | 14 742,3 13 1189,1 22 5536,3
1959 2743,7 51 676,7 j 12 1012,8 19 962,1 18 5395,3
1960 2747,1 49 543,9 ! 9 1174,2 21 1171,7 21 5636,9
1961 2839,3 48 667,0 | 11 1108,9 

. ..... .

19
L _ J

1281,7
— I

22
_  __L

5896,9

1. Τά έπ’ ένεχύοφ δάνεια περιλαμβάνουν τούς μεμονωμένους καί συνεταιρισμένους· 
άγρότας καί τό 93ο/ο τούτων απορροφούν τά καπνοπαραγωγικά δάνεια.

2. Τό ποσόν τών καθαρώς καλλιεργητικών δανείων, κατά τήν αυτήν δεκαετίαν,, 
άνήλθεν άπό 731,5 έκατομμ. (1952) είς 2088,8 (1961). Έ κ τοΰ κατ’ ετος χορη
γούμενου ποσοϋ, τό 42— 49ο/ο έχορηγεΐτο ύπό μορφήν καλλιεργητικών εφοδίων 
καί τό υπόλοιπον εις μετρητά. ’Ίδε άναλυτικά στοιχεία Α .Τ .Ε . ,ενθ·’ άν., σελ. 10U
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Έ κ τών στοιχείων του άνωτέρω πίνακος προκύπτει δτι:

α) το σύνολον τών βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών δανείων, έντός τής δε
καετίας, άνήλθεν είς 20.771 εκατομμύρια, αύξηθέν εν σχέσει πρός το
1952 κατά 222ο/ο, 

β) ό μέσος δρος τής δεκαετίας, τών χορηγηθέντων βραχυπροθέσμων καλλι
εργητικών δανείοιν, έν σχέσει πρός τό σύνολον, ήτο 51,3ο/ο, 

γ) το συνολικόν ποσόν τών έπ’ ένεχύρψ δανείων άνήλθεν είς 5.573 έκατομ- 
μύρια, αύξηθέν έν σχέσει πρός τό 1952 κατά 232ο/ο , 

δ) ό μέσος δρος τών έπ’ ένεχύρψ δανείων, έν σχέσει πρός τό σύνολον, ήτο 
13,4ο/ο,

ε) τό συνολικόν ποσόν τών μεσομακροπροθέσμων δανείων άνήλθεν είς 5.421 
έκ., αύξηθέν έν σχέσει πρός τό 1952 κατά 818ο/ο, 

στ) ό μέσος δρος τών μεσομακροπροθέσμων δανείων, κατά τό ώς άνω δεκαε
τές διάστημα, άντιπροσώπευε τό 11,3ο/ο τοΰ συνόλου, 

ζ) τό συνολικόν ποσόν τών προς τάς γεωργικάς όογανώσεις χρηματοδοτήσε
ων άνήλθεν είς 9.260 έκ. αύξηθέν, μεταξύ 1952 καί 1961, κατά 210ο/ο, 

η) ό μέσος δρος τών χορηγήσειον πρός τάς γεωργικάς οργανώσεις άπερ.ρόφα 
τό 24ο/ο  τοΰ συνόλου, 

θ) τό συνολικόν ποσόν τό όποιον έχορηγήθη πρός τήν γεωργίαν, κατά το 
δεκαετές διάστημα, άνήλθεν είς 40.867.000.000, ένώ ή σημειωθεΐσα αΰ- 
ξησις μεταξύ 1952 καί 1961 άνήλθεν είς 250ο/ο  περίπου.
Έ κ τής άναλύσεως ταύτης, τών ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγηθέντων πιστώσε- 

03ν, έξάγεται τό συμπέρασμα δτι τό ήμισυ τών χρηματοδοτήσεων (51ο/ο) , δκυ- 
χετεύετο πρός τάς καλλιεργητικάς πιστώσεις, τούτέστιν πρός πιστώσεις καλυ- 
πτούσας άμέσους άγροτικάς άνάγκας. Τοΰτο σημαίνει δτι ή έλληνική γεο)ρ- 
γία, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, δέν ήόυνήθη νά άποδεσμευθή έκ τοΰ 
κλοιοΰ τής ανάγκης καί τής άντιμετωπίσεως τ,ρεχουσών άναγκών.

Ό  Δ. Στεφανίδης, άναφερόμενος είς τήν χορήγησιν τών καλλιεργητικών 
καί έπ’ ένεχύρψ δανείων, γράφει δτι τά δάνεια ταΰτα «μαρτυροΰν άνεπάρκει- 
αν τοΰ εισοδήματος τοΰ "Ελληνος άγρότου, τό όποιον συμπληροΰται διά τών 
ώς άνω τραπεζικών χορηγήσεων, άνευ τών οποίων μέρος τών άγροτών θά κα- 
τεδικάζετο μοιραίως είς πλήρη οικονομικήν έξαθλίωσιν»5.

Βεβαίως, κατά τό ώς άνω διάστημα, έσημειώθη αύξησις 12ο /ο  έπί τών 
χορηγηθέντων μεσομακροπροθέσμων δανείων, πλήν δμως, λαμβανομένου ύπ’ 
δψιν τοΰ γεγονότος δτι τά δάνεια ταΰτα είναι ούσιαστικώς τά παραγωγικώτε- 
ρα, ή σημειωθεΐσα αύξησις δέν ήδυνήθη νά καλύψη τάς άνάγκας τής ελλη
νικής γεωργίας είς μακροπνόους βελτιώσεις καί έπενδύσεις.

Τέλος, σημειοΰμεν τήν έμφανιζομένην φθίνουσαν άναλογικήν συμμετοχήν 
τών χρηματοδοτήσεων τών γεωργικών οργανιόσεων, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν
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τό ετος 1953, γεγονός τό όποιον σημαίνει δτι ή ’Αγροτική Τράπεζα οέν ήδυ- 
νήθη νά άνταποκριθή έναντι τής έπιβαλλομένης ένισχύσεως τούτων και δή 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής έπιχειρηματικής δραστηριότητός των. Τοΰτο προ
κύπτει καί έκ τοΰ γεγονότος ότι τό 65ο/ο τών π,ρός τάς γεωργικάς οργανώ
σεις χρηματοδοτήσεών της «διετέθησαν κυρίως διά τήν προστασίαν τών τιμών 
τών αγροτικών προϊόντων καί κατά δεύτερον λόγον διά τόν έφοδιασμόν τών πα
ραγωγών μέ γεωργικά εφόδια»6, πράγμα τό όποιον σημαίνει περαιτέρω ότι ή 
Α.Τ.Ε. έκινήθη έντός έντόνου προστατευτικού κλίματος τών αγροτικών προϊ
όντων. Παρά ταΰτα όμως, τό έν έτει 1956 συνελθόν Πανελλήνιον Άγροτοσυ- 
νεταιριστικόν Συνέδ,ριον, διεπίστωνε ότι, «ή έμμεσος προστασία τής άγροτικής 
παραγωγής διά τής χορηγήσειος δανείων έπ’ ένεχύρψ καί διά τής χρηματοδο- 
τήσεως τών γεωργικών Συνεταιριστικών 'Οργανώσεων, είναι έπίσης άνεπαρ- 
κής, διότι τά δι’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις αύτάς διατιθέμενα ποσά είναι μι
κρά έν σχέσει μέ τάς πραγματικάς άνάγκας. . . »7.

Ή  θέσις όμως αύτη τών Ελλήνων άγροτών άπετέλει άνασχετικόν παρά
γοντα τής έπιβαλλομένης έπιταχύνσεως τοΰ ρυθμοΰ συναγωνιστικότητος τής 
"Ελληνικής γεωργίας έναντι τών αγροτικών οικονομιών τών ευρωπαϊκών χω
ρών, δεδομένου ότι οί άγρόται έστήριζον πολλάκις τάς έλπίδας των είς τάς 
τιμάς συγκεντρώσεως. ’Επί τοΰ σημείου τούτου καί πρός τόν σκοπόν όπως πα-

„J Ετη 

1___

Ά ξ Γ α  
σιτηρων

["Εξοδα  
!σ υ γκεν -  
{ τρώσεως

Σύνολον  
πληρωΒόν- 
των ποσών

Ποσότητες

Σ ΐ τ ο ς

ε ί ς  τόννους  

j Σ ίκ α λ ι ς

[ ’ Αριθμός  
-j συναλλα-  
[ γ£ντων  
[_πορα^ω^ων_]

Γ
| 1952 364.006 j 22.779 386.782 159.291

ι
I 5 .756 [ 165.388

ί 1953 915.861 j 59.836 975.697 346.482 5.688 j 394.869
1954 475.116 [ 34.272 509.388 130.544 j 1.120 167.840 ]
1955 568.995 [ 32.427 601.422 196.032 } 1.242 178.427 |
1956 643.009 j 56.812 699.821 195.905 1.661 j 2 2 3 .9 4 3 j
1957 1 .611 .639 [172.362 1 .784 .000 495.186 1 .045 [ 386.143
1958 1.611.271 [147.793 1.759 .064 491.000 [ 1.119 J 392.539
1959 1.258 .972 [119.972 1.378 .944 411.439 [ 1.645 [ 406,529
1960 1 .799 .186 1125.007 1 .924 .193 661.907 [ 1.355 435.834
1961 1 .520 .439 [116.768 1 .637.207 4 8 9 .4571 J 2.239 [ 369.938

Σύνολον
Ί

10 .768 .494  [888.028 11.656.522 3 .627 .243 j 22.870 |^3.121 .450

1. Ή  μειωμένη αίίτη ποσότης του συγκεντρωθέντος σίτου κατά τό ετος 1961, έν 
σχεσει προς το 1960, οφείλεται εις το οτι κατά τό ετος 1961 άπεφασίσθη ή απ’ 
ευθείας άγορά σίτου υπό τών άλευροβιομηχάνων, ή οποία άνήλθεν είς 104.621 
τόννους, άξίας 275 εκατομμυρίων δραχμών.
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ρασχεθή μία ένδεικτική είκών τών καταβαλλόμενων δια τήν συγκέντρωσιν τών 
άγροτικών προϊόντων, ύπό τοΰ Κράτους ποσών, προβαίνομεν είς τήν παράθε- 
σιν τοΰ κάτωθι πίνακος. (Βλ. πίνακα σελ. 584) .

4. Έ κ τοΰ πίνακος8 τούτου προκύπτει ή συγκεντρωθεΐσα ποσότης σιτη
ρών, τά καταβληθέντα διά τήν εξαγοράν ύπό τοΰ Κ,ράτους —  μέσω τής ΑΤΕ—  
χρηματικά ποσά, ώς καί ό αριθμός τών συναλλαγέντων παραγωγών, μεταξύ 
τών έτών 1952— 1961. (Ποσά είς χιλιάδας δραχμάς. Ποσότητες είς τόννους) .

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι, κατά μέσον δρον τής ώς 
άνω δεκαετίας:
α) έκ τοΰ κρατικοΰ προϋπολογισμού κατεβάλλετο ποσόν 1.076.849.000 έτησί- 

ως διά τήν συγκέντρωσιν μόνον τοΰ σίτου καί τής σικάλεως, 
β) τά έξοδα συγκεντρώσεως τών δύο τούτων προϊόντων άνήρχοντο κατά μέ

σον δρον είς 88,8 εκατομμύρια έτησίιος. Συνεπώς, προστιθεμένου καί τοΰ 
ποσού τούτου είς τήν έτησίως καταβαλλομένην διά τά π,ροϊόντα ταΰτα αξίαν 
έξ 1.076.849.000 έπεται δτι το συνολικώς καταβαλλόμενον έτησίως ποσόν 
διά τήν συγκέντρωσή τών δύο τούτων προϊόντων άνήρχετο είς 1.165.
000, 649.000 δραχμάς, 

γ) δ μέσος ετήσιος αριθμός τών παραγωγών οί όποιοι προέβαινον είς τήν πα- 
ράδοσιν σίτου καί σικάλεως άνήρχετο είς 312.250 περίπου. Τοΰτο σημαί
νει δτι κατ’ έτος, διά τήν έξυπηρέτησιν τών παραγωγών τούτων έτίθεντο 
είς κίνησιν οί ύπηρεσιακοί μηχανισμοί τής Α.Τ.Ε. καί τών άλλων Κεντρι
κών καί μή Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, οί όποιοι άπησχολοΰντο μετά τών 
θεμάτων τής συγκεντρώσεως έπ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα.

5. Τέλος, προκειμένου νά παράσχο)μεν τήν συνολικήν εικόνα τών ύπό τής 
Α.Τ.Ε. χορηγηθέντων πάσης φύσεως δανείων, κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα 
τής Χώρας, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, παραθέτομεν τά ύπ’ αύτής πα
ρεχόμενα στοιχεία9, τά όποια έχουν ώς κάτωθι. (Ποσά είς εκατομμύρια δρχ., 
μή άναφερομένων τών χιλιάδων).
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1.............................

j Γεωγραφικά 
{Διαμερίσματα

--------
Καλλι
εργητι
κά κλπ. 
βραχυ
πρόθε
σμα 
δάνεια

ΤΙοσο-1 Δάνεια j Ποσο-ί Χρτμα- j ΤΤοσο- J Δάνεια 
σπ5ν%ι έπ' [στόν^ xo6o-jcn3v %}Μέσης 

των j ένε- [ των { τ^ρεις[ των j καί 
βραχυ-]χύρψ | έπ' [ Γεωρ-jχρήμα-1f'bopog 
προθ£-| ! έν ε - | γικων j τοδο- j  Γ|χ>9ε- 
σμων j } χ-ύρψ | tjDya- j τφεων j σμίας

ί νίπεων ι 
1 1 1 1 ....

ΤΤοσο- ιΓενι- 
cra5v % j κόν 

τ!3ν ]Σύνο— · 
Μεσο-{ λον 
μαχρο-ί 
προ9£-1 
σμων I

------- [
ΤΤοσο- j
στόν$ |
•ου γε-{
νικοΰ ]
συνό- |

λου I 
t ι I

ΙΔυτ.Θράκη 1.135 5 ,5 552
r—  - γ ι

9 ,9  j 70 j 0 ,8 323 6 ,0 2.082 5,1 ί

j ftv. Μακεδονία 1.974 9 ,6  ;2.601 «46,7 203j 2 ,2 405 7 ,5 5.184 1 2 ,7  |

j Κεν. " 3.089 1 5,0 714 j 1 2 ,8 737| 8 ,0 986 18,2 5.528 13,5  j
ΙΔυτ. 11 795 3 ,9 214 3 ,9 141 j 1 ,5 187 3 ,5 1.338 3 ,3  |

|Θεσσαλία 2.942 14,3 262 4 ,7 ! 3ϋ0| 3 ,2  j ί 543 10,0 4.049 9 ,9 ; |

j &φεά* Ελλάς 3.092 1 5 ,0 972? 1 7 ,5 989j 10,7 936 17,3 5.991 1 4 ,7  |

"Ηπειρος 720 3 ,5 76 1 ,4 183j 2 ,0 215 4 ,0 1.196 2 ,9  j
Πελοπόννησος 4 .499 21 ,8 130 2 ,3 | 1 .3 1 4 j1 4 ,2 1.014 1 8 ,7 6.959 17,0  j

N?ptx Αιγαίου 448 2 ,2 35 0 ,6 | 803 1 8 ,7 138 2 ,5 1.425 3 ,5  ί 
ι

Μηηι Κυκλάδες 123 0 ,6 - - j 62 | 0 ,7 67 1 ,2 253 0 ,6

Μτ}σος Κρήτη 1.151 5 ,6 6 0,1 949|10,2 377 7 ,0 2.484 6,1 ί

j NfjOOL ' Ιόνιοι 341 1 ,6 5 0,1 214 J 2 ,3 130 2 ,4 691; 1 , 7 -

}Δωδεκάνησος 295 ■ 1 4 111* ■ _ - ί 174| 1 ,9  
1 1

93 1 ,7
5 6 4 1

1 ,4  j

[Κεντρικαί 
|'Οργανώσεις - - ! 3 .144  

1 1
33,6

'
" 3.114 7 ,6  !

!

I

Σύνολον 
! ’ Ελλάδος 20.604 100 5.573 100 I 9 .260  

r .

100 5.420 100 . 40.865
ι , ° ° Ι

6. Ή  κατανομή τών βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών χορηγήσεων, έπί 
τών Γεωγραφικών Διαμερισμάτων τής χώ,ρας, εμφανίζει10 τήν έξής πορείαν, 
μεταξύ τών έτών 1952— 1961. (Ποσά είς έκατομμ. δραχ., μή άναφερομένων 
τών χιλιάδων).
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Γεωγραφικά ίΐ952! 
Διαμερίσματα |  ̂ | 1953

Γ Τ
1954 j

_

1955| 1956 
1

"
1 957 

—————
1958

T  
1 959 | 1960

1
1961 J

Δυτ. Βράκη
Ι

50 ί | 61 59 ΐ
r -1

58 i 94 j 153 170

j—

159 ί 1 159
I

168 |

'Ανατ. Μακεδονία j 71 ! 1 84 1 20! ι 1 29 1 172 1 264 269 284 ! 1 284 293 j

Κεντρ. " 117 | 152 203 ί 2 23 1 263 361 457 432 ! 1 433 442 j

Δυτ. " 30 j 39
ι

55 j 5 5 1 66 85 106 115 | 115 124 |

Θεσσαλία 114 | 167 241 j 2 4 4 | 299 340 394 377 j 377 386 [

Στερεά'Ελλάς 145 | 158 229| 253! 291 j 377 418 402 j 
1 403 412 i

"Ηπειρος 28 ί 35 45! 51 i 64 99 107 9 2 \ 92 102 }

Πελοπόννησος 207 j 239 337 j 369 j 438 532 592 590 | 591 600 i
, ι

Νήσοι. Αιγαίου j 18j 21 42 j 35 j 62 48 56 51 j 51 59 |

Νήσοι. Κυκλάδες j Β 8 1θ| 1 3 | 12 14 12 u j 14 14 j

Νήσος Κρήτη 51 j 52 9 5 1 97 j 119 |
135 160 144 ! 144 150 j

I
ιΜησοι' Ιόνι,οι. I1 I 16| 28 3 0 1I 27 i 25 | 30 41 46 J 1 46 49 j

Δωδεκάνησος
" I 1 1 3

31 ! 1
. , ...... , , I

31 | 28
. r . -I _ _|

34 33 32 I 1 32 33 1 1 1
Σύνολον'Ελλάδος| 

Ο
876 jl 

1_

,

.057
.......

1 .667 ! 
__  _ i

. 58511 .933  
1 .

2.472 2.815 2 .734 |2.741 
1

_  1
2.852 } 
__ —1

’Ήτοι, συμφώνως πρός τά ύπό τής Α.Τ.Ε. παρασχεθέντα στοιχεία, ή ση- 
μειωθεϊσα αυξησις11 τών ύπ" αύτής χορηγηθέντων βραχυπροθέσμων καλλιερ
γητικών δανείων, ήτο ή έξής έπί τών έπί μέρους Γεωγραφικών Διαμερισμά
των, μεταξύ τών έτών 1952— 1961: Δυτ. Θράκη 232ο/ο, Ά νατ. Μακεδονία 
311ο/ο, Κεντρ. Μακεδονία 276ο/ο, Δυτ. Μακεδονία 313ο/ο, Θεσσαλία 239ο/ο,. 
Στερεά Ελλάς 184ο/ο, ’Ήπειρος 253ο/ο , Πελοπόννησος 190ο/ο, Νήσοι Αι
γαίου 231ο/ο, Νήσοι Κυκλάδες 83ο/ο, Κρήτη 190ο/ο , Νήσοι Ίόνιοι 208ο /ο  
καί Δωδεκάνησος 55ο/ο.

'Ως πρός τόν μέσον δρον τής σημειωθείσης αύξήσεως έφ’ ολοκλήρου τής 
Ελλάδος, αύτη άνήλθεν εις 222ο/ο.

7. Ώ ς  πρός τήν κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα τής χώρας κατανομήν 
τών ύπό τής Α.Τ.Ε. χορηγηθέντων Μεσομακροπροθέσμων δανείων, αύτη εμφα
ν ίζει12 τήν έξής πορείαν, μεταξύ τών έτών 1952— 1961. (Ποσά είς εκατομ
μύρια δραχ., μή άναφερομένων τών χιλιάδων)13.
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ί Γεωγραφί-κά 
! Διαμερίσματα 1952

Γ_ _1—  _Ί

1953| 1954 
ιI

-

1955 1956
........ Ί

1957

-------

1958 1959

Ί"
1960|

ιI
1961

j Δυτ.Θράκη 5

11

3 ! 9 ,0 22

...........1

32 45 62 71 ί 60

[ ’ Ανατ.Μακεδονία 5  ̂ ί 12 ,2 23 29 48 72 96 j 101

Κεντρ.Μακεδονία 13
12 ί

24 27 37 72 122 186 285 | 203

Δυτ. Μακεδονία1 3 3 ί 4 C3 12 16 28 38 371 36

ι Θεσσαλία 9 9 i | 19 20 | 45 59 84 105 96 ί 91

1 Στερεά 'Ελλάς 29 ' τ  ί 33 30 53 109 130 165 192 ΐ 174

[ ”Ηπει.ρος 6 « ί 6 7 22 19 •24 42 37} 40

| Πελοπόννησος 23 9 1 27 21 56 96 140 198 203. | 235 j

! Nt̂ jol Αιγαίου 3 3 ί 1 7 4 10 14 23 23 23|ι 23,

Νήσοι. Κυκλάδες 1 1 ! I 1 1 3 4 6 10 ;16 ί 19

Νήσος Κρήτη 11 5 ί 10 θ 1 Β . 37 62 75 78 ί 67
[ ΝήσΟΙ, ' I0VLOL 3 0 ί 9 2 θ 13 1 = 18 Ί 9 [ 31

Δωδεκάνησος
■

2‘τ 2 ! ι 8
I

ΊJ I 5 12 9.
12 ι  s ! 22

ι Γΰνολον'Ελλάδος 
1 .

113 83 ! 
1

169 150 ! 314 512 736
^  1
1 .0 0 6 I 

1
1.168J1

ι
.102 j

8. Τέλος, έκ τής είδικωτέρας άναλύσεως έμφαινομένης έκ τοΰ κάτωθι 
πίνακας, προκύπτει14 ή πορεία των κατά Γεωγραφικόν Διαμέρισμα γενομέ- 
νων υπό της Α.Τ.Ε. χρηματοδοτήσεων, προς Γεωργικούς ’Οργανισμούς καί 
’Οργανώσεις, κατά την δεκαετίαν 1952— 1961. (ΙΙοσά εις εκατομμύρια δρχ., 
μή άναφερομένων των χιλιάδων)15.
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Γεωγραφικά
Διαμερίσματα 1952 1953

I
1954 j

I

. .. .
1955

Γ ■■ ■ 
1956 1957 1958

Ί
1959

.......
1960 1961

Δυτ.Θράκη 11 5
I1

3 ! 1 3 5 6 13 6 7 6

' Ανατ. Μακεδονία 19 13
37

10 10 12 28 25 23 23

Κεντρ. Μχκεδονία 2Β 40 75 ! 40 45 83 94 72 98 157

Δυτ. Μχκεδονία 7 8 7 | 8 12
! 15 19 19 21 20

Θεσσαλία 11 19 16 !
29 37 39 40 34 37 33

Στερεά*Ελλάς 31 89 55 ! 109 122 ! 93 96 98 127 163

’’Ηπειρος 6 10 10 i I 20 24 ! 22 23 15 23 28

Πελοπόννησος 37 128 129 | 139 148 154 159 111 134 172

Νήσοι Αιγαίου 53 59 62 i 5Θ 62 131 105 85 72 111

Νήσοι Κυκλάδες 3 5 6 : j 3 3 ! 9 1 9 5 8 7

Νήσος Κρήτη 46 78 80 ! I 79 83 92 113 95 143 134

Νήσοι ' Ιόνιοι 4 6 θ 1 1 7 8 ! 17I 25 24 74 36

Δωδεκάνησος

Κεντρικαί

5 7
e i

1

9 12 ί 32
1

28 21 26 2*.

’ Οργανώσεις^ 200 248 189 ί 
1 
1

174 372 415
I

430 345 372 363

Σύνολον Ελλάδος 
i .................... ...

468 723
___

691 !1
fc

694 949
1
1.127

.
1.189 962 1 .171

”1

1 .281 
—. -  J

9. Έ κ του κάτωθι πίνακος προκύπτει τό κατ’ ετος, υπό της Α.Τ.Ε., χορη- 
γηθέν ποσ&ν διά βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά κλπ. δάνεια, εις μετρητά καί 
εις εφόδια, διά την δεκαετίαν 1952— 1961. (Ποσ!ά εί<£ ι>ζΐλιά3χς δραχμών)»

1. Σ.τ.Σ. Τά δάνε;α προς τάς Κεντρικά; ’Οργανώσεις χορηγούνται εις ταύτας και 
διά μέσου τοιπτων διοχετεύονται εις ολόκληρον την χώραν και ως εκ τουτου δεν 
καίΚσταται ευχερής ό διαχωρισιιός των κατά Διαμέρισμα.



I "Ετη Μ ετρητά ’ Εψ οδια Σύνολον

| | 1
j 1952 5 4 6 .7 5 6 3 3 4 .3 1 9 8 8 1 .0 7 5

1953 691.608 374 .0 6 2 1 .0 6 5 .6 7 0
j 1954 7 7 7 . 6 1 6 7 2 5 .5 8 8 1 .5 0 3 .2 0 4

1955 912.092 6 7 8 .4 2 9 1 .5 9 0 .5 2 1

1956 1 . 1 7 8 . 9 0 0 7 6 1 .9 4 4 1 .9 4 0 .8 4 4
1957 1 . 6 2 6 . 5 7 0 8 5 1 .2 3 0 2 .4 7 7 .8 0 0

\ 1958 1 . 7 8 4 . 6 6 2 1 .0 3 7 .3 4 2 2 .8 2 2 .0 0 4
| 1959 ί • 1 . 7 8 7 . 5 1 4 9 5 6 .1 1 9 2 ,7 4 3 ,6 7 3

{ 1960
Ί I

1 . 8 5 3 . 3 3 7 8 8 8 .7 6 3 2 .7 4 7 .1 0 0
1961 1 . 9 0 5 . 5 3 5 9 3 3 .7 3 4 2 .8 3 9 .2 6 9

Έ κ των άνωτέ,ρω στοιχείων συνάγεται δτι, κατά τό ώς άνο) διάστημα, 
τά συναφή ποσά τά όποια έχορηγήθησαν υπό της Α.Τ.Ε., ηύξήθησαν κατά 
248ο/ο ώς πρός τά μετρητά, 180ο/ο ο>ς προς τά έφόδια καί 222ο /ο  ώς πρός 
τό σύνολον.

10. 'Ως πρός την ιδιότητα των παραγωγών ο! όποιοι έδανειοδοτήθησαν 
ύπό της Α/Γ.Ε. διά βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών καί λοιπών δανείων, 
κατά τό ώς άνο) δεκαετές διάστημα, εμφανίζεται εκ τοΰ κάτωθι πίνακος έξ 
©δ προκύπτει δ άριθμός τών κατ’ ετος μεμονωμένων καί συνεταιρισμένων πα
ραγωγών.

’Έ τη Αριθμός 
μεμονωμένων

------ ---------------- -
ΑριΒμός 

συνετάιρισμένων

Σύνολον 
δανειοδοτούμενων| 

παραγωγών ι

1952 2 3 9 .9 4 9 6 4 1 .1 26 0 8 1 .0 7 5
1953 2 9 9 .2 1 5 766 .1 58 1 .0 6 5 .6 7 0
1954 4 13 .8 8 7 1 .0 8 9 .3 1 7 1 .5 0 3 ,2 0 4
1955 4 4 8 .Β48 1 .1 4 1 .6 7 3 1 .5 9 0 .5 2 1
1956 5 7 1 .7 9 9 1 ,3 6 9 .0 4 5 1 ,9 4 0 ,8 4 4
1957 748 .298 1 .7 2 9 .5 0 2 2 ,4 7 7 .8 0 0
1958 7 80 .0 79 2 .0 4 1 .9 2 5 2 .8 2 2 .0 0 4
1959 8 4 8 .9 3 9 1 .8 9 4 .7 3 4 2 ,7 4 3 ,6 7 3
1960 8 5 0 .0 2 5 1 .897.075 2.747.100
1961 876.777 1,962.492 2.839.269
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Έ κ της περαιτέρω άναλύσεως των στοιχείων τούτων προκύπτει ή έξης 
έκατοστιαία αναλογία μεταξύ των μεμονωμένων καί συνεταιρισμένων άγ,ροτών.

' Ε τ η

’ Α ν α λ ο γ  Γ α  έ π Γ  τ ο Τ ς  %  

τ ω ν  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ω ν  

α γ ρ ο τ ώ ν

-------------

1952 27

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-0 

1 
OJ 

1 1 ι 1 1 1 1 ι 1 1 1

1953 29 71
1954 28 72
1955 29 71
1956 30 70
1957 31 .69

1958 28 72

1959 31 69
1960 31 69
1961 31 69

___________________________ __________________________

’ Α ν α λ ο γ ί α  έ τ Γ Γ  τ ο Τ ς  %  I 

τ ω ν  σ υ ν ε τ ά ι ρ ι σ μ έ ν ω ν  j  

α γ ρ ο τ ώ ν

Έ κ της άναλύσεως ταύτης συνάγονται περαιτέρω αί κάτωθι είδικώτε- 
ραι διαπιστώσεις:

α) τό ποσοστόν τοΰ μέσου δρου της δεκαετίας των δανειοδοτηθέντων διά βρα
χυπροθέσμων πιστώσεων μεμονωμένιον αγροτών άνήρχετο εις 29,5ο/ο, ενώ 
οι συνεταιρισμένοι άγρόται άντεπροσώπευον τό 70,5ο/ο ,

β) κατά την δεκαετίαν 1952— 1961, αί προς τούς μεμονωμένους χορηγηθεΐ- 
σαι βραχυπρόθεσμοι πιστώσεις ηύξήθησαν κατά 265ο/ο, ένφ αί τοιαΰται 
προς τούς συνεταιρισμένους, κατά 206ο/ο καί

γ ) τό συνολικόν ποσόν τών βραχυπροθέσμων καλλιεργητικών καί λοιπών δα
νείων, ηύξήθη κατά 222ο/ο.

11. ’’Ως προς τήν ιδιότητα τών παραγωγών, οι όποιοι ελαβον δάνεια έπ’ 
ένεχύρψ προϊόντων, κατά τό δεκαετές διάστημα 1952— 1961, προκύπτει έκ 
τοΰ κάτωθι πίνακος, έξ ού έμφαίνηται ό άριθμός τών κατ’ έτος δανειζομένων, 
έπ’ ένεχύρψ, μεμονωμένων καί συνεταιρισμένων παραγωγών.



Γ
! "Ε τη

---  _ — __ _ -

I
’ Αριϋμός 

μεμονωμένων
’ Αριθμός 

συνετάιρισμένων
Σύνολον δανειοδο-  
ττβέν'των έιτ7ένεχύρω 
προϊόντων ποραγωγων

1952 6 2 .9 3 3 133 .8 6 7 2 0 1 .8 5 0

! 1953 9 4 .4 1 5 j 2 1 3 .7 1 1 3 0 3 .1 2 6

ί 1954 1 4 1 .7 7 7 j 2 6 6 .3 3 5 4 0 0 .1 1 2 |
I 1955 1 6 9 .1 1 3 3Q 1.3 4 4 4 7 0 .4 5 7

ί 1956  { 2 4 0 .2 9 3 4 6 7 .4 7 0 7 0 7 .7 6 3

I 1957 2 5 9 .5 4 9 5 4 6 .8 9 4 3 0 6 .4 4 3

| 1950 2 9 2 . ί77 4 0 3 .7 3 0 7 3 2 .6 0 7

| 1959 2 3 6 .0 2 6 4 3 9 .9 1 9 6 7 6 .7 4 5

! 1960 10Π. 535 350.441 543.976
j 1961 
ι 225.110

ι
441.911 667.029

Έ κ της περαιτέρω άναλύσεως των στοιχείων τοΰ ανωτέρω πίνακας προ
κύπτει ή έξης έκατοστιαία άναλογία μεταξύ των μεμονωμένων κα'ι συνεταιρι
σμένων άγροτών, οί οποίοι έδανειοδοτήθησαν διά δανείων επ’ ένεχύρψ.

I 1
1 ·” γ  !{ Ε τ η  ί 
1 1 
μ _______ ·

’ Αναλογ ία  έττί τοΤς % 
των μεμονωμένων 

αγροτών

’ Αναλογ ία  ε π ί  τ ο ί ς  % 
των σ υ νετα ιρ ισ μ ένω ν  

άνροτων

! 1952 } j j 32 68
i 1953 !j I 31 69
ί 1954 ί 
i

35 L J

| 1955 I 36 Γ4
! 1956 j j | 34 66
! 1957 ί| I 33 C7
j 1953 ίι | 38 r  ■*>L- *1

j 1959 ί 35 65
j 1960 J
I 1 35 65
j 1961 } 
1 1

34 66

Έ κ της άναλύσειος ταύτης συνάγονται περαιτέρω αί κάτο^θι είδικώτε.ραι 
διαπιστώσεις:
α) τό ποσοστόν του μέσου δρου της δεκαετίας των δανειοδοτηθέντων, έπ’ ένε-



χύρψ προϊόντων, αγροτών άνήρχετο εις 30,3ο /ο , ενώ οί συνεταιρισμένοι 
άγρόται άντεπροσώπευον τό 69,7ο/ο, 

β) κατά την δεκαετίαν 1952— 1961, αί προς τούς μεμονωμένους χορηγηθεΐσαι 
πιστώσεις ηύξήθησαν κατά 2δ7ο/ο, ένφ αι προς τούς συνεταιρισμένους κα
τά 218ο/ο καί

γ) τό συνολικόν ποσόν τών επ’ ένεχύρψ χορηγηθεισών πιστώσεων, ηύξήθη 
κατά 230ο/ο.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς ένάτη

Ή  κίνησις τών καταθέσεων παρά τχ\ Α.Τ.Ε. και τό ΰψος 
τών άπασχοληθεντων κεφαλαίων αύτης εις την γεωργίαν

1. Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος16 προκύπτει ή πορεία κινήσεως τών παρά 
τή Α.Τ.Ε. πάσης φύσεως καταθέσεων, μεταξύ τών έτών 1952— 1961. (Εις 
χιλιάδας δραχμών) .

ι
ΐ "Ετη 
ι ιII--------I
I 1952  

j 1953  

1954ι
! 1955

! 1956

I 1957  ι
i 1958I
| 1959  

| 1960  

| 1961

’Ήτοι, έκ τών δεδομένο)ν τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει ή καταπληκτι
κή άνοδος τών πάσης φύσεως καταθέσεων παρά τη Α.Τ.Ε., έντός τής δεκαε
τίας 1952— 1961, καί δή τών τοιούτων Ταμιευτηρίου, προθεσμίας καί δεσμευ
μένων. Είδικώτερον:
α) α! καταθέσεις Ταμιευτηρίου έπολλαπλασιασθησαν κατα 170 φοράς 
β) αι όψεως έπολλαπλασιασθησαν κατά 4]4 φοράς' 
γ) αι προθεσμίας κατά 5954)4 φοράς*

Ε Τ 6 ο ς κ α τ α Β έ σ

ι---------------

>3ω

£υνολον
τΤαμι ευτπρ t ου

„
Οψεως

, Ί
Προθεσμιας

,
Δεσμευμεναι
_ ---------

2 .7 7 7 ' 100.454 9 22 .399 125 .639

3.U63 142 .589 13 39.911 185.582

3 .7 5 9 153.557 14 43 .635 200.965

3 .9 35 164.068 10 166.883 334 .896

49.991 185.102 9 .4 42 144.614 389.149

153 .054 234 .592 15 .547 83 .518 536.711

227.250 231 .186 21.591 102.297 502.332

30 4 .002 •255.716 28 .9 2 6 100.858 689.502

375.121· 38 0 .8 2 ? 69 .933 199.248 1 ,0 2 5 .1 3 4

47 3 .343 •427.736 5 3 .5 9 2 159 .540 1 ,114 .211



δ) od δεσμευμέναι κατά 7 φοράς καί
ε) τό σύνολον των καταθέσεων πα,ρά τη ’Αγροτική Τραπέζη εντός της αυτής 

ώς άνω δεκαετίας, έπολλαπλασιάσθη σχεδόν κατά 9 φοράς.
Τέλος, παρατηρητέον δτι από τοΰ έτους 1952 μέχρι τοΰ έτους 1961, έτέ- 

θη, διά μέσου τών καταθέσεο)ν, εις την διάθεσιν της Α .Τ.Ε., ποσόν άνερχόμε- 
νον εις 51.321.000. Τοΰτο σημαίνει δτι ή Τράπεζα απέκτησε σημαντικώτατα 
χρηματικά μέσα διά την άσκησιν εύρυτέρας πιστωτικής πολιτικής εϊοικώτερον 
καί την παροχήν πάσης δυνατής βοήθειας προς τήν γεωργίαν γενικώτερον.

2. Τοΰτο προκύπτει καί έκ τής κατ’ ετος έξελίξεως τοΰ ΰψους τών απα
σχολούμενων κεφαλαίων τής Α.Τ.Ε. προς την γεωργίαν γενικώς, υπό τήν μορ
φήν δανείων πάσης φύσεως καί γεω,ργικών εφοδίων, κατά τήν αυτήν δεκαε
τίαν, ή οποία είχεν ούτως17 (εις εκατομμύρια δραχ.)18.

’Έτος Ποσόν εις εκατ. δραχ.

1952 2.466,4
1953 2.706,8
1954 3.453,7
1955 4.193,8
1956 4.930,7
1957 6.124,8
1958 7.221,0
1959 8.131,3
1960 8.990,2
1961 10.006,3

Σύνολον 58.227,0

Έ κ τοΰ άνωτέρο) πίνακος συνάγεται δτι, τά ύπό τής Α.Τ.Ε. άπασχολη- 
θέντα κεφάλαια εις τήν γεωργίαν, τετραπλασιάσθησαν εντός τής ώς άνω δε
καετίας.

3. Ή  είδικωτέρα άνάλυσις καί κατανομή τών άνωτέρω άπασχολουμένων 
κεφαλαίων τής Α.Τ.Ε., είχεν ώς κάτωθι: (Εις εκατομμύρια δραχ.).
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια Δάνεια Κέ- 'Αξία γε -

"Ετη

ι

Καλλιεργη
τικά κλπ. 

δάνεια

' Επ'ένεχύρφ J Χρηματοδα- 
πρός μενο-{τήσεις Γε-  
νωμένους η | ωργι,κων 
συνεταψι- ιΟργανισμών 
σμένους I

σης καί 
Κακρας 

Προθεσμίας

ωργικων
έφοδίων

πρός
διάθεσιν

Σύνολον
ποσοΰ

έκατ. %
I I  Ί

έκατ.] % j έκατ. /Ο .εκατ. % έκατ. %

1952 079,2 36 212,0  [ 9 578,5 23 521 ,2 21 275,5 11 2 .466 ,4

1953 976,4 36 202,9 j 11 559,4 20 509,2 19 378,9 14 2 .706 ,8

1954 1.307 ,6 38 379,0 ! 11 543,4 16 574,6 16 648,7 19 3.453 ,3

! 1955 1 .540,1 37 487,4 I 12I 661 ,6 16 811 ,0 19 693,7 16 4 .193 ,8

1956 1 .858 ,7 38 651 ,9  j 13 874,4 18 983,1 20 562,6 11 4 .9 3 0 ,7

| 1957 2 .128 ,5 35 714,9 j 12 1 .071 , 8 17 1 .333 ,9 22 875,7 14 6.124 ,8

I 1958 2.560,1 35 7ΐ;6,2 | 10 1 .270 ,8 17 1 .886 ,8 26 797,1 12 7 .22 1 ,0

! 1959 2 .852 ,4 35 687,2 ! 8 1.090,1 13 2 .600 ,7 33 900,9 11 8 .131 ,3

! 1 960 3 .099 ,6 34 581 ,0  I 6 1 1.160 ,9 13 3 .327 ,9 38 02G,8 9 8 .990 ,2

| 1961 3 .264 ,2 33 671,2 ] 7
I

1 .543 ,0 15 3.891 ,6 39 636,3 6 10.006,3

Έ κ της είδικωτέρας παρατηρήσεως τών συνολικώς άπασχοληθέντων κε
φαλαίων της Α.Τ.Ε., κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, προκύπτουν τά άκόλουθα:

α) τό σύνολον τών καλλιεργητικών καί λοιπών βραχυπροθέσμων δανείων ά- 
νήλθεν εις 21.223 Ικατομμύρια,

β) τά επ’ ένεχύρψ δάνεια πρός τούς μεμονωμένους καί συνεταιρισμένους πα
ραγωγούς άνηλθον εις 5.606 έκατομμύρια,

γ) τό ύψος τών πρός τάς γεωργικάς οργανώσεις χορηγήσεων άνήλθεν εις 
9.726 έκατομμύρια,

δ) τό ύψος τών χορηγηθέντων μεσομακροπροθέσμων δανείων είς 16.903 έκα
τομμύρια,

ε) ή αξία τών χορηγηθέντων γεωργικών εφοδίων είς 6.978 έκατομμ. καί

στ) τό συνολικώς χορηγηθέν ποσόν τής δεκαετίας, άνήλθεν είς 60.838 έκα
τομμύρια.

Επίσης, δυνάμει τών στοιχείων τοΰ πίνακος τούτου, συνάγεται ή έξης 
έπί τοϊς ο /ο  συμμετοχή έκάστης κατηγορίας δανείων, έν σχέσει πρός τό σύνο
λον: Βραχυπρόθεσμα 35,7ο/ο, επ’ ένεχύρψ 10ο/ο , δάνεια γεωργικών οργανώ
σεων 16,8ο/ο, μέσης καί μακράς προθεσμίας 25,3ο/ο καί δάνεια είς γεωργικά 
έφόδια 12,2ο/ο.
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Π α ρά γρ α φ ο ς δ εκά τη

Ή  έξέλιξις τοΰ ΰψους τών επιτοκίων τών mo της Α.Τ.Ε. 
χορηγηθεντων δανείων, μεταξύ τών ετών 1949— 1961

1. 'Ως πρός τήν πορείαν των έπιτοκίων19, των υπό τής Α.Τ.Ε. χορηγηθέν- 
των δανείων πρός τήν γεωργίαν, ταΰτα έκυμάνθησαν20 ώς κάτωθι, μεταξύ τών 
έτών 1949— 1961.

j Κ α τ η γ ο ρ ί α  δ α ν ε ί ω ν  κ α ί  δ α ν ε ι ζ ο μ έ ν ω ν
' Α π ό  j ' Α π ό  

1 - 1 - 1 9 4 9  | 1 - 1 - 1 9 5 4  
t  | %

' Α π ό
1 - 4 - 1 9 5 7

%

" Ά π ό  'j
1 - 3 - 1 9 6 1  j 

%
Α )  Κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ά  κ λ π . Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ μ α

δ ά ν ε ι α

-  Π ρ ό ς  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς 9 7 7 6  1 / 2

— Π ρ ό ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς 8 6 1 / 4 6  1 / 4 5 3 / 4

-  Τ Τ ρ ό ς ' Ε ν ώ σ ε ι ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν 7 6 6 5 1 / 2

Β )  Δ ά ν ε ι α  κ α ί  χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι ς  έ π '

έ ν ε χ υ ρ ψ

-  ΤΓρός μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς 1 0  1 / 2 8  1 / 2 8  1 / 2 7
-  Π ρ ό ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς 9  1 / 2 7  1 / 2 7  1 / 2 6  1 / 4
-  Π ρ ό ς ' Ε ν ώ σ ε ι ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ώ ν Β 1 / 2 7 7 7ι

Γ )  Δ ά ν ε ι α  μ έ σ η ς  κ α ί  μ α κ ρ δ ς  π ρ ο θ ε σ μ ί α ς

-  Π ρ ό ς  μ ε μ ο ν ω μ έ ν ο υ ς 9  1 / 2 7 8 7
-  Π ρ ό ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς 8 1 / 2 6  1 / 4 7  1 / 4 6  1 / 4

ι -  Π ρ ό ς ' Ε ν ώ σ ε ι ς  Σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ μ ό ν 7  1 / 2 6 7 6

! Δ )  Ε ι δ ι κ ά  χ α μ η λ ό τ ο κ α  ( ά π ό  τοΰ έ 
τ ο υ ς  1 9 6 0 ) 2

Συνεπώς, έκ τής συγκρίσεως τών ανωτέρω έπιτοκίων συνάγεται δτι, ή· 
μείωσις τούτιον έκυμάνθη ώς έξής, άπό τοΰ έτους 1949 (καί κατ’ άκολουθίαν· 
από τοΰ έτους 1952) μέχρι τό 1961, διά τάς διαφό,ρους κατηγορίας δανείων:

α) ή μείωσις ο /ο  τών έπιτοκίων τών καλλιεργητικών δανείων, διά τάς έπί 
μέρους κατηγορίας δανειζόμενων ήτο: 2J4, συνεταιρισμένοι 2/2 καί Έί- 
νώσεις Συνεταιρισμών 1̂ 2,

β) ή μείωσις ο /ο  τών έπιτοκίων τών δανείων έπ’ ένεχύρψ ήτο: μεμονωμένοι
3)4, συνεταιρισμένοι 3% καί Ενώσεις Συν/σμών 1)4,

γ) ή μείωσις ο /ο  τών έπιτοκίων τών δανείων μέσης καί μακράς προθεσμίας; 
ήτο: διά τούς μεμονωμένους 2)4, διά τούς συνεταιρισμούς 2)4 καί διά. 
τάς Ενώσεις Συνεταιρισμών 1)4·
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Ή  παρατηρούμενη μεγαλύτερα ο /ο  μείωσις τών έπιτοκίων, ώς πρός τούς 
μεμονωμένους, ερμηνεύεται έκ τοΰ γεγονότος ότι τά δι’ αυτούς ίσχύσαντα έπι- 
τόκια ήσαν υψηλότερα έν συγκ,ρίσει πρός τά έπιτόκια τών συνεταιρισμών καί 
Ενώσεων τούτων.

Έ ν τή πραγματικότητι οι μεμονωμένοι έξηκολούθουν νά καταβάλλουν τά 
υψηλότερα έπιτόκια, έφ’ όλων τών κατηγοριών δανείων, τής μεγαλυτέρας ταύ- 
της διαφοράς κυμαινομένης πέριξ τοΰ 1 ο /ο . Έν τούτοις φρονοΰμεν δτι ή έλα- 
χίστη αύτη διαφορά τών έπιτοκίων μεταξύ μεμονωμένων καί συνεταιρισμών 
καί Ενώσεων δεν είναι ικανή νά στρέψη τούς μεμονωμένους άγρότας πρός τήν 
ενταξίν των εις τούς συνεταιρισμούς, έάν δεχθώμεν δτι ή ιδιαιτέρα έπιτοκιακή 
πολιτική τής Α.Τ.Ε. επί τών συνεταιρισμών ήκολουθήθη καί δι’ αυτόν τον λό
γον. Πρός τήν άποψίν μας ταύτην συμπορεύεται καί ή έσχάτως γενομένη 
π,ρότασις, καθ’ ήν τό ύψος τοΰ έπιτοκίου πρός τούς μεμονωμένους άγρότας εδει 
νά άκολουθήση τήν πορείαν τών λοιπών τραπεζών21.

ΙΙαρά τό γεγονός δμως τής προϊούσης μειώσεως τών έπιτοκίων τής Α. 
Τ.Ε., τό Πανελλήνιον ’Αγροτοσυνεταιριστικόν Συνέδριον τοΰ έτους 1956, με
ταξύ τών άποφάσεών του, άπεφάσισε «νά μειωθή τουλάχιστον εις τό ήμισυ»22 
τό έπιτόκιον τών δανείων, τό όποιον έθεωρεΐτο ύψηλόν καί ύπό τοΰ Καθηγητοΰ 
X. Εύελπίδη, έν άντιθέσει πρός τά συμβαίνοντα είς τάς άλλας χώρας23.

2. Εκείνο τό όποιον δέον νά έξαρθή, ώς πρός τόν τρόπον τής άσκήσεως 
τής πιστωτικής πολιτικής τής ’Αγροτικής Τ,ραπέζης, είναι τό γεγονός δτι αυτη 
διά τών κατεσπαρμένων καθ’ άπασαν τήν χώραν Υποκαταστημάτων της καί 
Πρακτορείων, προβαίνει ε!ς τήν χορήγησιν τών είς τούς γεωργούς δανείων, 
άνευ τής μεσολαβήσεως τοΰ Κεντρικοΰ αυτής Καταστήματος.

Τοΰτο σημαίνει δτι οί δανειοδοτούμενοι, κατά κανόνα οΐ έκπρόσωποι τών 
συνεταιρισμένων αγροτών, εισπράττουν τά δάνεια μεταβαίνοντες είς τά πλησιέ- 
στερα Υποκαταστήματα τής Τραπέζης, πραγματοποιουμένης οΰτω καί ταχυ- 
τέρας διεκπεραιώσεως καί έξοικονομήσεως χρόνου καί δαπανών μεταβάσεως.

Έ κ  τών παρατιθεμένων στοιχείων π,ροκύπτει δτι τό σύνολον σχεδόν τών 
μεσομακροπροθέσμων δανείο^ν τής Α.Τ.Ε., χορηγείται απ’ ευθείας ύπό τών 
περιφερειακών αυτής Καταστημάτων, άνευ παρεμβολής τής Κεντρικής Υ πη
ρεσίας (πλήν ελάχιστων έξαιρέσεων).

'Όσον αφορά είς τόν τρόπον χορηγήσεως τών βραχυπροθέσμων δανείων, 
ταΰτα χορηγούνται έξ δλοκλήρου ύπό τών Περιφε,ρειακών Υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης.

3. Έ κ  τοΰ κατωτέρω πίνακος24 προκύπτει ό αριθμός τών δανείων Μέσης 
καί Μακράς προθεσμίας έγκριθέντων απ’ ευθείας ύπό τών 'Γποκ/των τής Α. 
Τ.Ε. καί τοιούτων έγκριθέντων ύπό τοΰ Κεντρικού Καταστήματος αυτής, με
ταξύ τών έτών 1953— 1961.
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' Δάνεια έγκριΘίντα άπ’ εύθείας j Δάνεια έγκμιθίντα ΰπό του ι ι . .  !υπό των 'Υποκαταστημάτων Κεντρικού Καταστήματος
j - τ π
11 Α ρ ι Ο μ . δ α ν ε  Τ ω ν % τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ

ι , ,| ΑριΟ μ . δ α ν ε ι ω ν % τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ

I 1 9 5 3 2 7 . 0 7 5 9 8 , 2 4 9 7 1,8
| 1 9 5 4 5 2 . 7 0 9 9 8 , 8 6 4 7 1,8
| 1 9 5 5 3 7 . 0 9 4 9 7 , 9

• :ιcn 2,1
! 1 9 5 6 6 4 . 2 0 1 9 8 , 3 1 . 1 3 6 1,7

1 9 5 7 8 0 . 5 5 8 9 3  , 0 1 . 6 4 9 2,0
1 9 5 3 1 1 1  . 2 1 0 9 9 , 0 5 1 . 0 6 2 0 , 9 5

1 9 5 9 1 3 4 . 6 5 8 9 9 , 3 6 i 869 0,64
1960 132.215 9 9 , 3 6 858 0 , 6 4

1 1961 1 4 1 . 6 3 9 9 9 , 2 3 1 . 1 0 3  
.1__________________

0,77

’Ήτοι έκ τών άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι:

α) δ άριθμός τών χορηγηθέντων υπό της Α.Τ.Ε. δανείων, κατά το ώς άνω 
διάστημα, ηύξήθη κατά 600ο/ο περίπου,

β) ή έκ μέρους τοΰ Κεντρικού Καταστήματος έγκ,ρισις τών μεσομακροπροθέ- 
σμων δανείων, έμφανίζει διαρκώς φθίνουσαν τάσιν τείνουσαν είς τήν δλο- 
σχερή έκμηδένισιν, μολονότι κατά τό έτος 1953 μόνον τό 1,8ο/ο τών δα
νείων τούτων ένεκρίθη ύπό τούτου.

Π α ρ ά γρ α φ ο ς  ένδεκά τη

Ή  καθυστέρησις τής συνεταιρικής έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι 
και ή συναφής υποτονική δράσις του Κράτους και τής Α.Τ.Ε.

1. Έ κ  τής προηγηθείσης έρεύνης διεπιστώθη δτι τό άγροτοσυνεταιρικόν 
κίνημα παρ’ ήμϊν άποτελεΐ γεγονός πανεθνικής σημασίας μέ περαιτέρω π,ροσ- 
δοκομένας σημαντικωτάτας προόδους καί εξελίξεις.

Ή  μέχρι τουδε σκιαγραφηθεΐσα πορεία τής έξελίξεως τών πρωτοβαθμίων, 
δευτεροβαθμίων καί τριτοβαθμίων Συνεταιρικών ’Οργανώσεων προδικάζει ά- 
ναμφιβόλως τήν έπέκτασιν τών δραστηριοτήτων αυτών είς πλείστους τομείς τής 
έθνικοκοινωνικοοικονομικής ζωής τοΰ Έθνους.

Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πραγμάτων, έπεβάλλετο καθ’ ήμάς, ή έπί- 
δειξις πλέον έντόνου ένδιαφέροντος, τόσον ύπό τοΰ Κράτους, δσον καί ύπό τών 
αρμοδίων Συνεταιρικών φορέων καί παραγόντων, είς δ,τι άφορά τήν ειδικήν 
συνεταιρικήν έκπαίδευσιν καί μετεκπαίδευσιν καί τήν διάδοσιν στοιχειωδών 
συνεταιρικών γνώσεων είς τήν μαθητιώσαν νεολαίαν τής Ελλάδος.
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Ή  άνάγκη τής συνεταιρικής έκπαιδεύσεως παρ’ ήμΐν, αποκτά ιδιαιτέραν 
σημασίαν, λαμβανομένου ύπ’ οψιν τοΰ γεγονότος, δτι ό συνεταιρισμένος άγρο- 
τικός πληθυσμός κατανοήσας τό άδήριτον ταύτης εντός μιας πολυσυνθέτου καί 
διαρκώς έξελισσομένης αγροτικής οικονομίας έτάχθη υπέρ τής καθιερώσε- 
ώς της.

Ούτως, είς τό έν ετει 195(3 συγκληθέν Πανελλήνιον ’Αγροτοσυνεταιριστι- 
κόν Συνέδριον, μεταξύ τών έκδοθέντων ψηφισμάτων, ύπό τών έπί μέρους διαμε
ρισμάτων τής Χώρας, πε,ριελήφθη καί τοιοΰτον άφορών τήν συνεταιρικήν έκ- 
παίδευσιν καί ιδιαιτέρως έζητήθη « . . . ή  εισαγωγή τής διδασκαλίας τής γε
ωργικής καί συνεταιριστικής οικονομίας είς τά γυμνάσια καί τάς παιδαγω- 
γικάς ακαδημίας»25.

Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι, ύπό τήν έπίδρασιν τών μεταπολεμικών κατευθύν
σεων τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ μας κινήματος, έπί τοΰ τομέο>ς τής συνεταιρικής 
έκπαιδεύσεως, τό Κράτος ήρξατο νά κινήται διά τήν λήψιν συναφών μέτριον. 
Ούτως, έν ετει 1961, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ έπί τής Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων Ύπουργοΰ, ελαβε χώραν εύρυτάτη σύσκεψις26 ειδικών 
έπιστημόνων καί συνταιρικών παραγόντο^ν, πρός τόν σκοπόν δπως έξετασθή 
τό θέμα τής εισαγωγής τής συνεταιρικής έκπαιδεύσεως είς τά ’Ανώτατα έκ- 
παιδευτικά ιδρύματα τής Χώρας. ’Ατυχώς δμως, παρά τήν εκτοτε έπισημαν- 
θεΐσαν αναγκαιότητα τής είσαγο:>γής τής συνεταιρικής έκπαιδεύσεως είς τόν 
χώρον τής Άνωτάτης Παιδείας, αί σχετικαί προσπάθειαι παραμένουν είσέτι 
άκαρποι, μολονότι έν τή αλλοδαπή ήδη άπό ήμίσεος αίώνος καί πλέον εχουσι 
συσταθή εδραι συνεταιρικής οικονομίας είς τά Πανεπιστήμια καί τάς ’Ανωτά- 
τας Σχολάς.

2. Έπί τοΰ σημείου τούτου, ό Γ. Γραμματόπουλος γράφει: «Είς δλα τά 
Πανεπιστήμια τοΰ κόσμου ό Συνεργατισμός διδάσκεται είτε ώς Γδιον κεφάλαιον 
είς τό μάθημα τής πολιτικής οικονομίας (κοινωνικής οικονομικής) είτε ώς 
άντικείμενον ειδικής έδρας ή ενός ’Ανωτέρου ’ Ινστιτούτου Ερευνών».

Πράγματι, ή έν προκειμένω δραστηριότης τών ξένων Χιορών είναι ση- 
μαντικωτάτη καί μάλιστα αΰτη έξεδηλώθη προ αρκετών δεκαετηρίδων. Ούτω:

α) έν ετει 1921, τή πρωτοβουλία τής Όμοσπονδίας Συνεταιρισμών, συνε- 
στήθη έν Γαλλία εδρα τοΰ Συνεργατισμοΰ, δστις έδιδάχθη είς τά Πανεπι
στήμια N AN Cr, LTON, Λ ΙΧ , BORDEAN, GRENOBLE. Επίσης, άπό 
τοΰ έτους 1944, τό Πανεπιστήμιον τών Παρισίων, ώς καί έτέρων πόλεων 
διαθέτουν αύτοτελή εδρα τών συνεταιρισμών

β) έν Γερμανία27, τά Πανεπιστήμια τοΰ Βερολίνου, INSBRUK, Κολονίας 
καί Μονάχου διαθέτουν έπίσης αυτοτελείς έδρας τοΰ συνεργατισμοΰ, ώς 
καί ανάλογα ’ Ινστιτούτα,



γ) έν Αυστρία καί Ελβετία ύφίστανται επίσης, έν τοΐς Πανεπιστημίοις καί 
ταΐς Άνωτάταις Σχολαΐς, συναφείς έδραι καί ’Ινστιτούτα,

δ) είς τό Βέλγιον, από τοΰ έτους 1927, είσήχθη ή διδασκαλία τοΰ συνεργα
τισμού είς τό Πανεπιστήμιον τών Βρυξελλών καί μεταγενεστέρως συν- 
εστήθησαν συνεταιρικαί έδραι είς τήν Νομικήν Σχολήν τής Λιέγης καί 
είς τό Πανεπιστήμιον τής LOUVAIN,

ε) έν ’Αγγλία, ή συνεταιριστική οικονομία άποτελεΐ ιδιαίτερον μάθημα είς 
έπτά Πανεπιστημιακάς Σχολάς, ένφ είς τήν Πολωνίαν καί Τσεχοσλο
βακίαν, ύφίστανται αυτοτελείς Πανεπιστημιακαί έδραι συνεταιριστικής 
οικονομίας.

στ) Τέλος, είς τά πλεϊστα τών Πανεπιστημίων τών Η.1Ι.Α. έχει προ πολλοΰ 
είσαχθή ή διδασκαλία τοΰ συνεργατισμού, ώς έπίσης καί είς τάς Χώρας 
τής Λατινικής ’Αμερικής, ’ Ινδίας, Μεξικόν, Φιλιππίνας, Ταϋλάνδην ’Αρ
γεντινήν, Καναδάν κλπ.

Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι έν τή αλλοδαπή, ή διδασκαλία τής συνεταιρι
στικής οικονομίας καί τοΰ συνεργατισμού γενικώς «διδάσκεται είς ολας, σχε
δόν, τάς μέσας έπαγγελματικάς, γεωργικάς καί έμπορικάς Σχολάς, ένίοτε δέ 
καί είς τά Γυμνάσια ώς μάθημα προαιρετικόν... καί είς τά σχολεία τής στοι
χειώδους έκπαιδεύσεως»28.

3. Συνεπώς, ούτως έχόντων τών π,ραγμάτων, ώς πρός τήν διδασκαλίαν 
τοΰ συνεργατισμού έν τή αλλοδαπή, δέν δυνάμεθα παρά νά συμφο^νήσο)μεν απο
λύτως μέ τήν διαπίστωσιν τοΰ Γ. Γραμματοπούλου, οστις γράφει έν προκει- 
μένω δτι, «δπολειπόμεθα είς τον τομέα αυτόν καί αυτής τής καθυστερημένης 
Τουρκίας»29.

Όμολογουμένως πρόκειται περί μιας αδυναμίας, ήτις δέον νά έκλειψη 
έστω καί λίαν καθυστερημένως.

Δέν είναι νοητόν το όξύμωρον τούτο φαινόμενον νά συνεχίζεται έν Έλλά- 
δι, ήτις διεκδικεΐ τά πρωτεία τής συλλήψεως καί τής έφαρμογής τής συνεται
ρικής ιδέας έν τή πράξει από ολόκληρον τον κόσμον καί είς τήν οποίαν ήοη 
άπό τοΰ έτους 1914 είχον ριφθή τά πρώτα σπέρματα τής συμμετοχής τών 
διδασκάλων είς τήν συνεταιρικήν κίνησιν.

Πράγματι, διά τοΰ άρθρου 91 τού Νόμου 602/1914 «περί Συνεταιρισμών» 
καί τού έπακολουθήσαντος Ν.Δ. τής 28.11.1925, τό όποιον συνεπλήρωσε τήν 
αρχικήν διάταξιν, έθεσπίσθη καί διάταξις έχουσα ούτως: «Είς διδασκάλους 
ή άλλα έκτος τής άρμοδίας υπηρεσίας πρόσωπα, ίδρύοντα βιώσιμους συνεται
ρισμούς ή καθοδηγοΰντα αυτούς καί έπιστατοΰντα είς τήν εύδόκιμον λειτουρ
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γίαν αυτών δύναται νά παρέχηται ύπό τών ά,ρμοδίων υπουργών... χρηματική 
αμοιβή...».

Ή  διάταξις αΰτη σημαίνει δτι τό Κράτος, άντιληφθέν τήν μεγίστην συμ
βολήν τών διδασκάλων είς τήν έξάπλωσιν καί έδραίωσιν τής συνεταιρικής κι- 
νήσεως παρ’ ήμΐν, ήθέλησε νά κεντρίση τό ενδιαφέρον αυτών, μολονότι οδτοι 
«ένεκολπώθησαν αμέσως τάς άρχάς τοΰ συνεταιρισμού καί άπετέλεσαν τούς 
πρώτους πυρήνας διαδόσεως τοΰ θεσμοΰ»30.

4. Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι άπό τοΰ έτους 1954 είσήχθη παρ’ ήμΐν δ 
θεσμός τοΰ Σχολικού Συνεταιρισμού, δστις ετυχε τοιαύτης υποδοχής έκ μέρους 
τών διδασκάλων καί τών μαθητών τών Σχολείων, ώστε κατά τό ετος 1959/ 
60 έλειτούργησαν 828 σχολικοί συνεταιρισμοί, άριθμοΰντες 40.000 μέλη, τό δε 
έπόμενον σχολικόν ετος (1 9 5 0 /6 1 ), οί συνεταιρισμοί οδτοι άνήλθον31 είς 1.000.

Ή  σημειωθεΐσα στροφή τού Σχολείου καί τών διδασκάλων πρός τόν συν
εταιρισμόν ύποδηλοΐ προφανώς άπομάκρυνσιν έκ τού εκπαιδευτικού προγράμ
ματος τού άπωτέρου παρελθόντος καθ’ ο «ή πολιτεία κατά τήν κατάρτσιν τού 
διδασκάλου, αντί νά τοΰ δώση γενική φόρφωσι χρήσιμο για τή ζωή τής ύπαί- 
θρου... τόν περιώρισε στενά στο σύστημα μόνον τής διδασκαλίας πού ετοιμά
ζουν έκάστοτε μέ ένα καί το αυτό καλοΰπι γιά τάς πόλεις καί τήν ύπαιθρον 
οί αρμόδιοι τού Υπουργείου. Τόν κατέστησαν απλώς τεχνίτην γιά νά μετα- 
δίδη πιστά μέσα είς τούς τέσσα,ρας τοίχους τού σχολείου δ,τι τοΰ έτοίμασαν...32.

Είναι προφανές, δτι οί πρωτοπόροι τής άγροτοσυνεταιρικής κινήσεο)ς έν 
Έλλάδι, έθεώρουν άναγκαίαν τήν συμμετοχήν τών διδασκάλων είς τήν ύπό- 
θεσιν τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, τονίζοντες δτι «είς τούς δημοδιδασκά
λους πρέπει νά θέσωμεν χρηστάς ελπίδας διά τήν διάδοσιν τών Συνεταιρι
σμών»33.

5. 'Ως έξαίρεσιν τής νυν παρεχομένης παρ" ήμΐν συνεταιρικής έκπαιδεύ- 
σεως άναφέρομεν τήν έν Θεσσαλονίκη λειτουργοΰσα Συνεταιριστική Σχολή τής 
Πανελληνίου Συνομοσπονδίας, ήτις προετοιμάζει μεσαία συνεταιρικά στελέχη.

Ή  ΠΑΣΕΓΕΣ κατανοήσασα ήδη προ πολλοΰ καί ένισχύουσα τήν μέ- 
σην συνεταιρικήν έκπαίδευσιν, ώδηγήθη μεθ" ολοκλήρου τοΰ άγροτοσυνεταιρι- 
κού κόσμου τής Χώρας είς τήν εκδοσιν Ψηφίσματος, τό δποΐον ύπεγράμμιζε: 
«Νά καταστή δποχρεωτική ή φοίτησις παντός έπιλεχθέντος δπως προσληφθή 
υπάλληλος είς τήν Συνεταιριστικήν Σχολήν τής Πανελληνίου Συνομοσπονδίας, 
έξαιρουμένου τού επιστημονικού προσωπικού. Νά καταστή υποχρεωτική ή 
προοδευτική έξειδίκευσις είς τήν έν λόγω Σχολήν τού ήδη ύπηρετοΰντος είς 
τάς παντός βαθμού καί μορφής συνεταιριστικάς οργανώσεις προσωπικού...»34, 3δ.

Έν προκειμένψ δέον νά ύπογραμμισθή καί τό γεγονός δτι ή ανυπαρξία 
τής ένοεδειγμένης συνεταιρικής έκπαιδεύσεως άνεγνωρίσθη ήδη καί ύπό τού 
Προγράμματος Οικονομικής Άναπτύξεως, τό δποΐον, μεταξύ τών άδυναμιών
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τών Γεωργικών Συνεταιρισμών, επισημαίνει καί τήν «περιωρισμένη καί άν- 
επαρκη συνεταιριστική έκπαίδευσιν» καί προβαίνει εις τήν εξαγγελίαν μέτρων 
π,ρός άρσιν του φαινομένου τούτου. Πράγματι, τό Πρόγραμμα αναφέρει σχε- 
τικώς δτι εντός τών κατευθύνσεων τούτων είναι καί ή «ΐδρυσις καί λειτουργία 
συνεταιριστικών σχολών καί αποστολή στελεχών εις τό εξωτερικόν προς έκ- 
παίδευσιν εις συνεταιριστικά θέματα καί παρακολούθησιν τοΰ τρόπου λειτουρ
γίας τών συνεταιρισμών έτέρων Χο)ρών»36.

Ά τυχώς δμως, ή τόσον έπιβεβλημένη έκ τών πραγμάτων κατεύθυνσις 
αυτη τοΰ Κράτους, δεν ήκολουθήθη καί από τήν λήψιν τών άναλόγων μέτρων. 
Αί προθέσεις του παρέμεινον άνευ πρακτικοΰ αποτελέσματος.

Έ ξ δσων δυνάμεθα να γνω,ρίζωμεν37, άφ’ ενός μέν ή λειτουργία Συνεται
ρικών Σχολών δέν έλαβε είσέτι χώραν, άφ’ ετέρου δέ, ή αποστολή υποτρόφων- 
εις τήν αλλοδαπήν προς παρακολούθησιν τοΰ τρόπου τής έκεΐσε δράσεως τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών δέν έπραγματοποιήθη. Πέραν τούτων, τα ’Ανώτα
τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα παρ’ ήμΐν στερούνται είσέτι τών συναφών έδ,ρών. 
Ή  συνεταιρική οικονομία πέ,ριξ τής οποίας δροΰν καί κινούνται εκατομμύρια 
Ελλήνων αγροτών καί ή δποία έπηρεάζει αίσθητώς τήν οικονομικήν ζωήν 
τής Χώρας δέν εύρεν είσέτι τήν θέσιν ήτις τής αρμόζει εις τον χώρον τής 
Άνωτάτης Ικπαιδεύσεως.

Έλπίζομεν δμως, δτι τό Κράτος, θά ώδηγηθή τελικώς εις τήν λήψιν 
τών αναγκαίων μέτρων. Τό ζήτημα τοΰτο φρονοΰμεν δτι κατέστη ήδη ύπερ- 
ώριμον.

Ειδομεν, δτι εις τό άπώτατον παρελθόν, ή αυθόρμητος τάσις προς τήν συν- 
ταιρικήν ιδέαν, ήτις ενυπήρχε παρά τώ έλληνικψ Λαώ, προηγήθη τοΰ Κρά
τους επί τοΰ πεδίου τής πρακτικής εφαρμογής της.

Τό γε νΰν εχον τά πράγματα επιβάλλεται δπο)ς ή σχετική πρωτοβουλία 
άναληφθή ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ Κράτους. Οϋτω πο ς̂ θά καταστή δυνατόν νά 
είσαχθή ή διδασκαλία τής συνεταιρικής ιδέας καί τής ειδικής συνεταιρικής 
οικονομίας εις τάς Άνωτάτας Σχολάς τής Χώρας, ϊνα ουτω τό επιστημονικόν 
φώς κατευθύνη τό συνεταιρικόν γεωργικόν κίνημα προς νέους ορίζοντας καί 
νέας έπιτεύξεις. Διά τής τοιαύτης διδασκαλίας θά έπιτευχθή παραλλήλους καί 
ή μετάδοσις τών συνεταιρικών γνώσεων εις τήν σπουδάζουσαν νεολαία μας, 
τής όποιας σημαντικόν τμήμα προέρχεται έκ τών άγροτικών περιοχών τής 
Χώρας καί συνεπώς ήνδρώθη καί άνδροΰται υπό τήν σκέπην τής έκτυλισσομέ- 
νης δράσεως τών Γεωργικών Συνεταιρισμών. ’Άλλωστε, δέον νά μή μάς δια
φεύγω ή έπισημανθεΐσα άλήθεια, δτι «ή φωτισμένη πίστις είναι διά τον συν
εργατισμόν καί τήν συνεταιριστικήν ιδέαν ζωτική ανάγκη»38 καί συνεπώς ο 
πέπλος τής σιωπής, ό όποιος καλύπτει τήν έκπαίδευσιν μας, εις δ,τι άφορά 
τον συνεργατισμόν καί τά προβλήματά του, επέστη ή στιγμή νά συρθή διά τής
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ένδεδειγμένης πρωτοβουλίας τοΰ Κράτους. Ή  πρωτοβουλία αύτη υπαγορεύεται, 
σήμερον έκ τής προδήλου άναγκαιότητος τής συζεύξεως τής ειδικής συνεται
ρικής καταρτίσεως μετά τής γενικής θεωρητικής συναφοΰς γνώσεως, ήτις 
άπτεται τής δράσεως ολοκλήρου τοΰ παρ’ ήμΐν άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήματος.

Μόνον οΰτω θά καταστή εύχερεστέρα καί άποδοτικωτέρα, ή δημιουργία 
τών απαραιτήτων συνεταιρικών στελεχών, τά όποια θά σπονδυλώσουν τήν πυ
ραμίδα τοΰ άγροτοσυνεταικοΰ μας κινήματος καί θά άποτελέσουν τούς αρμούς 
τής συντονισμένης καί παραγωγικωτέρας δράσεώς του έντός τοΰ διαρκώς δι~ 
ευρυνομένου οικονομικού κυκλώματος τής αγροτικής οικονομίας, ή οποία όσημέ- 
ραι καθίσταται πλέον σύνθετος, απαιτούσα ώς έκ τούτου, έξειδικευμένας τε- 
χνικοοικονομικάς καί έπιστημονικάς39 γνώσεις.

6. Έν άναφορα πρός τήν δραστηριότητα τής Α.Τ.Ε. είς τον τομέα τής 
έπιμορφώσειος καί καταρτίσεως συνεταιρικών στελεχών καί οή έπί τών συγ
χρόνων τάσεο)ν τής τε θεωρητικής καί έφηρμοσμένης συνεταιρικής κινήσεως 
καί μεθοδολογίας, δέον νά ύπογραμμίσωμεν ότι αύτη υπήρξε κατωτέρα τών 
έπιβαλλομένων καί δυνατών έπιδόσεών της.

Τούτο συνάγεται, τόσον έκ τοΰ αριθμού τών υπαλλήλων τής Τραπέζης, οί 
όποιοι έστάλησαν δαπάναις της είς τήν αλλοδαπήν, δσον καί έκ τής γενικω- 
τέρας δράσεώς της, διά τήν έπιμόρφωσιν τού προσωπικοΰ της έν τώ έσωτερι- 
κώ, έπί θεμάτων άπτομένων τών συγχρόνων προβλημάτων καί κατευθύνσεων 
τού άγροτοσυνεταιρικοΰ μας κινήματος.

Συγκεκριμένως, κατά τήν δεκαετίαν40 1952 —  1961, έστάλησαν ύπό τής 
Τραπέζης διά μετεκπαίδευσιν είς τό έξωτε,ρικόν 56 συνολικώς υπάλληλοι, έκ 
τών οποίων 3 μόνον άνήκον είς τήν συνεταιριστικήν υπηρεσίαν της. Οί τρεις 
ούτοι υπάλληλοι άντεπροσώπευσαν τήν δραστηριότητα τής Α.Τ.Ε., είς δτι 
αφορά τάς προσπαθείας της διά τήν μετεκπαίδευσιν καί έπιμόρφωσιν τοΰ προ
σωπικού της είς τήν αλλοδαπήν, έπί καθαρώς συνεταιρικών θεμάτων.

Τό άσήμαντον τού ποσοστού τούτου προκύπτει καί έκ τοΰ συνολικού αρι
θμού τών υπαλλήλων της, οί όποιοι κατά τήν αυτήν δεκαετίαν, έκυμάνθησαν41 
πέριξ τών 4.000 περίπου κατά μέσον όρον. Συνεπώς, ούτως έχόντων τών πρα
γμάτων, τό άποσταλέν πρός μετεκπαίδευσιν καί έπιμόρφωσιν είς τήν αλλοδα
πήν προσκοπικόν τής Τραπέζης άνέρχεται είς τό 1,4ο/ο  περίπου τοΰ συνόλου. 
Είδικώτερον δέ, δσον αφορά τό ποσοστόν τοΰ προσωπικοΰ της, τό όποιον εστά
λη διά καθαρώς συνεταιρικά θέματα, τοΰτο άνέρχεται είς 0,07ο/ο  περίπου. 
Επίσης, πενιχρά είναι ή ύπό τής Τραπέζης έπιοειχθεΐσα δ,ραστηριότης, είς 
δ,τι αφορά τήν έπιμόρφωσιν τού προσωπικού της είς τό έσωτερικόν έπί συνεται
ρικών θεμάτων, περκορισθεΐσα είς σεμινάρια καί ομιλίας βραχυτάτης διαρκείας.

Ταύτης ούσης τής δραστηριότητος τής Α.Τ.Ε., έπί τοΰ τομέως τής συν
εταιρικής έπιμορφώσεως καί καταρτίσεως τών υπηρεσιακών της στελεχών,
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δεν ήτο δυνατόν νά επίδειξη αΰτη γενικωτέρα δραστηριότητα άφορώσα τήν 
έν τώ έσωτερικψ καί δή παρά τω άγροτικψ πληθυσμφ έκλαίκευσιν τών συγ
χρόνων τάσεων καί κατευθύνσεων τοΰ άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήματος.

Έν άλλοις λόγοις, φρονοΰμεν δτι, ή έπί τοΰ π,ροκειμένου δρασις τής Τρα
πέζης υπήρξε κατώτερα τών δυνατοτήτων της καί τής έκ τών πραγμάτων έπι- 
βαλλομένης έντάσεως τών προσπαθειών της.

Είναι πρόδηλον δτι, έντός μιας διαρκώς διαμορφουμένης πολυσυνθέτου 
συνεταιρικοοικονομικής δραστηριότητος καί έν δψει τής περαιτέρω προεκτά- 
σειος τών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τών Συνεταιρικών Ό,ργανώσεων, 
έπιβάλλεται, τόσον ύπό τής Α.Τ.Ε., όσον καί ύπ’ αυτών τούτων τών συνεται
ρικών φορέων, ή έπίδειξις πλέον εντόνου ένδιαφέροντος διά τήν κατάρτισιν 
έξειδικευμένων συνεταιρικών στελεχών καί τήν μετάγγισιν τών έπιστημονι* 
κών κατακτήσεων είς όσον τό δυνατόν ευρύτερα στρώματα συνεταιρισμένων 
άγ ροτών.

Τοΰτο συμπορεύεται καί πρός τάς γενικωτέρας άπαιτήσεις ολοκλήρου τής 
συγχρόνου παιδείας, δεδομένου δτι, κατά μίαν έγκυρον άποψιν: «Ή  καλά άφο- 
μοιωμένη καί φωτισμένη διδασκαλία τοΰ Συνεργατισμοΰ καί ή προσεχτική 
έφαρμογή της στά σχολεία μοΰ φαίνονται —  ώς έλεγεν δ Γάλλος Υπουργός 
τής Παιδείας LUCIEN PAVE —  δλο καί περισσότερο αναγκαίες γιά τήν 
άγωγή τοΰ παιδιού, γιά τήν προετοιμασία τοΰ πολίτη καί γιά τή μόρφωση τοΰ 
παραγο)γοΰ. Ό  Συνεταιρισμός πρέπει νά πάρη ξεχωριστή θέση σέ δλες τις 
βαθμίδες τής διδασκαλίας»42.
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Κ Ε Φ Α Α Α ΙΟ Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν

ΟΛΙΓΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΟΕΙΣΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1952-1961

Π αράγραφ ος δωδεκάτη

1. Έν αρχή δέον να ύπογραμμισθή ένταΰθα ότι, κατά τήν ώς άνο) δεκα
ετίαν, ή παρουσία τοΰ Κράτους κατέστη πλέον έντονος εις τόν χώ,ρον τής ελλη
νικής γεωργίας. Τό αυτό συνέβη καί μέ τήν Α.Τ.Ε., ή οποία έπέδειξε έντο
νον δραστηριότητα πρός ύποβοήθησιν ολοκλήρου τοΰ γεωργικοΰ τομέως.

’Ιδιαιτέρα ύπήρξεν ή μέριμνα τής ’Αγροτικής Τραπέζης διά «τήν άνά- 
πτυξιν καί εφαρμογήν τών βελτιωμένων συστημάτων καλλιεργείας, έν στενή 
πάντοτε συνεργασία μετά τοΰ Υπουργείου Γεωργίας...»1, μέ στόχους τόν εκ
συγχρονισμόν τών μεθόδων καλλιεργείας, τήν αϋξησιν τής παραγωγής καί τής 
παραγωγικότητος, τήν ποιοτικήν βελτίωσιν τών προϊόντων, διά τοΰ έκμηχανι- 
σμοΰ τής γεωργίας, τής αύξήσεως τών αρδευομένων έκτάσεων, τής πλέον εύ- 
ρυτέρας χρησιμοποιήσεως λιπασμάτων, τής εισαγωγής καταλλήλων καί εκλε
κτών ποικιλιών σπόρων, φυτών κλπ.

Επίσης, έπεδιώχθη υπό τής Α.Τ.Ε., ή αυξησις τής έντατικοποιήσεως 
τών αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέ προέχοντα στόχον τήν άναδιάρθρωσιν τών 
καλλιεργειών, ώς καί τήν εφαρμογήν καί διάδοσιν νεωτέρων μεθόδων άξιο- 
ποιήσεως τής άγροτικής παραγωγής, διά τής τυποποιήσεως, συντηρήσεως, με- 
ταποιήσεως καί διαθέσεως τών άγροτικών προϊόντων.

Έν ένί λόγψ, κατά τήν ώς άνο.) δεκαετίαν, τόσον υπό τοΰ Κράτους, όσον 
καί όπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης, κατεβλήθησαν προσπάθειαι καί έλήφθη- 
σαν μέτρα, τά όποια συνετέλεσαν είς τήν συνολικήν πρόοδον τής έλληνικής 
γεωργίας.

2. Ό  μηχανικός εξοπλισμός τής έλληνικής γεωργίας, έμφανίζεται οΰτω2, 
μεταξύ τών ετών 1952 —  1961.

Α) ’Αριθμός γεωργικών έλκυστήρων καί ισχύς τιον είς HP.
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ι ‘-ΤΠ 1 1 1
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'Αλυσότροχοι Τροχοφόροι I1

I 1952 60G 5.500 ; 6 .100 230.000
1ΐ1 000

! 1953 600 6.0U0 6 . 600 245.000
111 1 . 000

| 1954 620 6.500 7.120 2 7 0 .0U0 111 1.1 υο
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ί 1956 | 654 10.530 11 .192 425.000 ι 1 .500

ί 1 957 700 13.300 1 4 . 000 532.000
111 2 .000

11958 720 17 /700 18.420 7 00 . 000 111 3 . 000

11959 720 10.850 19.570 738.000 1 3 .500
j 1 960 720 20 .620 23 .340 812.000 11 4 .300

Μ 961 · 730 23 .000 23 .730 875.000
1■
1

6.000

’Ήτοι, έκ τών ανωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι: α) οί άλυσότροχοι έλκυ- 
στήρες έσημείωσαν αύξησιν 130ο/ο, β) οί τροχοφόροι έπολλαπλασιάσθησαν 
κατά 4 φοράς καί πλέον, γ) οί μικροί έπολλαπλασιάσθησαν, έντδς τής αυτής 
δεκαετίας, κατά 5 1 /2  φο,ράς περίπου καί δ) ή συνολική αυξησις τής ισχύος 
τών HP ετεινε είς τον τετραπλασιασμόν.
Β) 'Ως πρός τά λοιπά εί'δη μηχανημάτων , ταΰτα ηύξήθησαν ώς έξής3, μετα

ξύ τών έτών 1952, 1961.

----------------------------------------------

| Είδος μηχανημάτων
ιI
L _ _ ______________

’ Αριθμός μηχανημάτων
*

1952 1961

ι 'Αλω νιστικαί μηχσναί 
| 0εριζοαλωνιστικαΓ

Οεριστικοα " 
Στταρτ ι κα Γ
Χορτοκοπτικαί-όετικαί " 

’’ Αροτρα έλκόμενα 
Δισκάροτρα-Δισκοσβαρναι 

’ Αντλητίκά συγκροτήματα
ι

1 .650  
600 

2.000  
1 .000  
1 .500  
6.200  
7.000  

24 .000

2 .1 50  
1 .950
3 .000
3 .000
5 .0 00

23 .000
16 .000  
70 .000

Καί έκ τών στοιχείων τούτων προκύπτει σημαντικωτάτη αυξησις τών δια
φόρων μηχανημάτων, ήτις έξικνεΐται μέχρι τοΰ τριπλασιασμοΰ σχεδόν.

Ενταύθα δέον νά λεχθή δτι ή αυξουσα έκμηχάνησις τής ελληνικής γε
ωργίας, κατά τήν ώς άνω περίοδον, ώφείλετο καί είς τά ύπό τής Α.Τ.Ε. χο- 
ρηγηθέντα μεσομακροπρόθεσμα πρός αύτήν δάνεια. Ούτως ό άριθμος τών μη-
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^ανημάτων τά όποια άπεκτήθησαν υπό τής γεωργίας έκ τών πιστώσεων τού- 
υων ήτο ο εξής4:

------------

"Ετη
’ Αριθμός καί είδος μηχανημάτων

j

'Ελκυ-
στηρες

I,
ί'Αλώνι -  
I στικαΓ 
| μηχανα Γ

Γ
I3 έ ρ ιζοαλω-
! ν ισ τ ικα Γ

Σπαρτι-  
κα Γ

Σ ιτοκα-  
θαρ ι -  
στηρ ^α

'Ψεκα
στήρες
δόνδρων

Λο ΐπά
μ η χ α 

νήματα

Γ "
1952 64 8 ! 3 302 37 230 580
1953 130 16 4 454 43 268 690
1954 225 | 10 i 3 510 56 290 810
1955 223 ι 6 ! 7 384 67 342 760

1956 395 4 ! 9 387 64 395 890

1957 412 3 12 393 59 465 1 .210
1958 520 2 17 390 51 650 1 .320

| 1959 612 3 ! 27 393 42 744 1 .470

1960 I 585 ; 2 ; 17 465 48 858 1 .680

| 1961 j 460 13ι ! 14 552 41 1 .387 1 .700

|Euvq\ ov J3. 726 ! 57 113 4.230 508 5 .629 11.100

Ή  μεγίστη συμβολή του μηχανικού έξοπλισμοΰ τής ελληνικής γεωργίας 
εις τήν καθ’ δλου πρόοδον αυτής, καθίσταται πλέον άπτή έάν άναφερθή οτι 
ή μηχανική καλλιέργεια άφ’ ενός μεν επιφέρει έλάττωσιν τοΰ κόστους παρα
γωγής, άφ’ ετέρου δε «αυξησιν τής παραγωγής μέχρις 20ο /ο»ϋ.

3. Έλέχθη ανωτέρω ότι ή Α.Τ.Ε. έπέδειξεν έντονον ενδιαφέρον διά τήν 
χρησιμοποίησιν λιπασμάτων. Συγκεκριμενως, κατα την δεκαετίαν 1952 
1961, διετέθησαν συνολικώς ύπ’ αυτής, τά κάτωθι6 είδη λιπασματων, εις συν
ολικόν βάρος εις λιπαντικάς7 μονάδας. (Εις χιλιάδας τόννους) .

Σ υ ν ο λ ικ ώ ς  υπό Ε ις  λ ιπ α ν τ ι κ ά ς  μονάδας Σ υ ν ο λ ικ ω ς  ε ι ς }
” Ετη τ η ν  εμ π ο ρ ικ ή ν  

μορφήν ’ Αζώτου Φωσφόρου Καλ Του
λ ιπ α ν τ ι κ ά ς  

μονάδας

1952 296.825 28 .473 24 .674 3 .3 74 56.521
1953 312.610 29 .586 28 .055 3 .047 60.688
1954 400 .036 45 .067 37.138 4 .193 36 .398  ί
1955 370.157 40 .002 35.071 4 .356 7 9 .429  j
1956 420 .307 53 .322 38.748 6 .130 90 .200
1957 405 .004 55 .519 46 .817 7 .103 109.519
1950 556.184 70 .600 55 .500 8 .2 0 0 134.300
1959 530 .330 69 .387 52 .230 7 .663 129.280  I
1960 532.490 68 .955 54 .749 7 .884 131.488
1961 603.347 78 .334 62 .637 8 .77b 149.747

I—  _ J _________ I_______ _____________ I



Ή  συνολική αυξησις τών ύπό τής Α.Τ.Ε. διατεθέντων λιπασμάτων, προ
κύπτει έκ τοΰ δείκτου 1961. Οΰτω μέ βάσιν τό 1952 =  100, κατά τό 1961 
οΰτος άνέρχεται8 είς 265.

4. Έ κ  τοΰ κατωτέρω πίνακος9 προκύπτει ή ποσότης τών ύπό τής Α.Τ.Ε. 
χορηγηθέτων φυτοφαρμάκων, μεταξύ τών ετών 1952 — 1961. (Είς τόννους).

Ύ
*-τη

ι £.'ί οος φαρμάκου__ι
ϋ εΤ ο ν  κ α ί !

□ ε ι ϊ  κός  ιΛ ι  άφορα  
χαλκός  !

Σύνολον

Γ -------------Τ- ι ι
1 952 16.711 ! 1 .269 17.980 | 100,0 | 100,0
1953 17.421 ί 1 .265 18.686 | 103,9 ! + 3 ,9
1954 18.403 ! 1 .061 19.464 I 108,3 J + 8 ,3
1955 17.076 ί 1 .070 18.146 I 100,9 I + 0 ,9
1956 15.152 ! 1 .548 16.700 i 92 ,9 7,1
1957 16,977 ί 1 .140 18.117. ! 100,8 i + 0,8

' 1950 17.436 I 1 .121 1 8 .5 5 7 ' ί 103,2 i + 3 ,2
1959 19.686 ί 1 .511 21.197 ! 117,9 ! + 17,9

| 1960 20.862 ' 1 .418 22.230 ! 123,9 J + 23,9
[ 1961
I ____ _______  _

21.046 j
L ______— Α--

1 .743 22.789 ! 126,6 ! + 26 ,6

[Σύνολον 180.770 | 13.146 193.916 ! I

Δ ε ίκ τ η ς  1961 μό 
βάσι ν 1952 = 100

Α υξησ ις  η 
μ ε ίω σ ις  %  

έν  σχεσει 
πρός τό 

1952

’Ήτοι, έκ τών άνωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι: α) κατά τήν ώς άνω 
δεκαετίαν, ή χρησιμοποιηθεΐσα ποσότης φυτοφαρμάκων ηύξήθη κατά 26,6ο/ο.

Ένταΰθα σημειοΰμεν δτι μεγάλο>ς συνέβαλεν είς τήν διάδοσιν καί εύχρη- 
στον χρήσιν τών φυτοφα,ρμάκων, τό έν ετει 1954 συσταθέν ύπό τής Α.Τ.Ε. 
έν Πειραιεΐ ειδικόν έργαστήριον, είς τό όποιον διενεργεΐται ή περαιτέρο) έν- 
δεδειγμένη κατεργασία τών είσαγομένων φυτοφαρμάκων.

Δέον δμως νά παρατηρηθή δτι αί άνωτέρω σημειούμεναι ποσότητες φυτο
φαρμάκων είναι άνώτεραι τών πράγματι χρησιμοποιηθέντων, δεδομένου δτι 
κατά τά ύπό τής Α.Τ.Ε. παρεχόμενα στοιχεία, τό σύνολον τών χρησιμοποιηθέν- 
των ποσοτήτων τούτων, άνεξα,ρτήτως φορέως διαθέσεο')ς των, άνέρχεται, κατά 
τήν ώς άνο) δεκαετίαν, είς 119.985 τόννους θείου καί είς 179.770 τόννους 
χαλκοΰ.

Ή  Α.Τ.Ε. σημειώνει σχετικώς10: «... αί ύπό τής ελληνικής γεωργίας 
άπορρωφώμεναι ποσότητες φυτοφαρμάκων είναι περισσότεραι... Κατά τινας 
έμπειρικάς εκτιμήσεις, τά ύπό τής Α.Τ.Ε. διατιθέμενα φυτοφάρμακα καλύ
πτουν το 25ο/ο τής συνολικής καταναλώσεως, πλήν τοΰ θείαυ, το όποιον κα
λύπτει τά 100ο /ο  περίπου».

5. Γ£,2ς προς τήν αύξησιν τών καλλιεργηθεισών11 εκτάσεων, μεταξύ τών 
ετών 1952 —  1961, σημειοΰμεν δτι αύται άπό 25.231.000 στρέμματα έν έτει 
1952, άνήλθον είς 28.666.000 τό 1961, δηλαδή έσημείωσαν αύξησιν 13,6ο/ο.
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6. Σημαντικάς προόδους έσημείωσεν ή ελληνική γεωργία καί είς ο,τι 
άφορα τάς άρδευομένας έκτάσεις.

Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος12 προκύπτει ή πορεία τής αύξήσεως τών αρ
δευομένων εκτάσεων, μεταξύ τών έτών 1952 — 1961. (Είς χιλιάδας στρέμ
ματα) .

Ετη Φυσική ροή Τεχνική
ανυϋίωσις

f-----------------------
Σύνολον άρδευο- 
μίνης έκτίσεως

*Εκ του συνόλου διά  
τεχνητης βροχής

[
1 1952 2 .0 4 3 700 2.750 15

1933 2.080 800 2.880 25
1954 2.110 890 3.000 40
1955 2.150 960 3.110 55
1955 2.175 1.115 3.290 75
1957 2.240 1 .350 3.590 150

1958 2.315 1 .585 3.900 255

1959 2.385 1 .695 4.080 270

1960 2.240 1 .940 4.360 330

1961 2.570 2.250 4.820 395_________ ___

’Ήτοι, έκ τών ανωτέρω στοιχείων προκύπτει δτι: α) αί συνολικώς άρδευ- 
θεΐσαι εκτάσεις, κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, ηύξήθησαν κατά 2.080.000 
στρέμματα ή άλλως κατά 75ο /ο  καί β) αί διά τεχνητής βροχής άρδευθεϊσαι 
εκτάσεις ηύξήθησαν σημαντικώτατα πολλαπλασιασθεΐσαι κατά 26 φοράς.

Είναι εύνόητον δτι, ή κατά τά ώς άνω πραγματοποιηθεΐσα αυξησις τών 
άρδευομένων έκτάσεων έπέδρασεν εύεργετικώς έπί τής στρεμματικής καί κατ’ 
δγκον άποδόσεως τής ελληνικής γεωργίας.

Προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην συνέβαλλον καί τά πάσης φύσεως έκτελε- 
σθέντα, κατά τδ αύτδ διάστημα, εργα έγγειων βελτιώσεων έπί «έκατοντάδων 
χιλιάδων στρεμμάτων γαιών»13.

7. Πάντα τά ανωτέρω, ώς καί έτερα μέτρα, είχον ώς συνέπειαν τήν αΰ- 
ξησιν τής ακαθαρίστου άξίας τής γεωργικής παραγωγής, καθώς καί τήν αύξη- 
σιν τοΰ ακαθαρίστου άγροτικοΰ εισοδήματος έν συγκρίσει προς τδ άκαθάριστον 
εθνικόν εισόδημα. Οΰτω:
Α) Έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος 14 προκύπτει ή πορεία τής αύξήσεως τής ακα

θαρίστου άξίας τής γεωργικής παραγωγής (είς σταθεράς τιμάς τοΰ έτους
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"Ετη
Άκαΰάρ ιστός άξία ε ίς  εκατομμύρια

I
% της γεωργικης

Σύνολον αγροτικής Ά ξ ί α  γεωργικής ! έ ,  
[

Γ του συνόλου

παραγωγής ιιI
παραγωγής Iιι

1 I
1952 17 .976

1
1I 12 .784

11 71 ,1

1953 22 ,650 111 16.938 74 ,8

1954 22 .466 1 16 .200 72,1

1955 24 .383
1
I 17. ’’■23

111 71 ,0

1956 24 .808 11
! 17 .446 1

1 7 0 ,3

1957 2 8 .4 4 7
1ι1| 20 .745

1111 7 2 ,9

1958 27*155
ιI
} 19 .022

ι11 7 0 ,0

1959 28*16? 1111

19 .777
1111 7 0 ,0

1960 26*889 18'.176 1 67 ,6

! 1961 31 .2 8 8
. .

11 2 2 .3 2 9
1111
1

71 ,4

Έ κ τών ανωτέρω στοιχείο>ν προκύπτει δτι:

α) ή ακαθάριστος άξία τοΰ συνόλου τής αγροτικής παραγωγής ηύξήθη κατά 
13.312 έκατομμύρια δρχ.,

β) ή ακαθάριστος άξία τής γεωργικής μόνον παραγωγής ηύξήθη κατά 9.545 
έκατομμύρια δρχ. καί

γ) δ κλάδος τής γεωργίας, κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, έκάλυπτε κατά μέσον 
ορον τό 71,14ο/ο τοΰ συνόλου τής άκαθαρίστου άξίας τοΰ γεωργικοΰ το- 
μέως.

Β) Έ κ τοΰ κατωτέρω πίνακος15 προκύπτει ή έξέλιξις τοΰ Άκαθαρίστου Ά γρο- 
τικοΰ Εισοδήματος έν συγκρίσει πρός τό Ακαθάριστον Εθνικόν Εισόδη
μα (είς σταθεράς τιμάς έτους 1954 καί είς έκατομμύρια δρχ .).
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Ετη

’ Ακαθάρ ιστον ε ισόδημα ε ι ς  έ κ α το μ .δ ρ χ .  

ΣταθεραΓ τ ιμ α Γ  1954

- - - - - Γ 1  
Ε τή σ ιος  ρυΐίμος· αυ -

—  — J

>Γη ,  ΐ ίΔ ε Γ κ τ η ς  
ΕΒν,κίν |19s1al(J5 Ηγροτ ικον

-------
Δ ε ι κτης  
1951=100

ε ί ς  σταθερός τ ιμ ά ς  

’ Ε0νι κόν"| 'Λ γ ρ ο τ ι  κόν

1952 44.425 99 ,6 14.432 94,3 -  0 ,4  | -  5,7
1953 50.525 113,2 10.071 118,9- +13,7  ! +26,1
1954 52.434 117,6 17.729 116,6 + 3 ,9  ί - 1 , 9
1955 56.405 126,4 19.304 127,0 + 7 ,5  | + 8 , 9
1956 59.924 134,3 19.483 123,2 + 6 ,2  | + 0 ,9
1957 65.404 146,6 22.499 140,0 +10,1 j +15,4
1958 67.210 150,6 20.812 136,9 + 2 ,3  | -  7 ,5

! 1959 70.464 157,9 21.840 143,7 + 4 ,8  j + 4 ,9
! 1960 73.418 164,5 20.435 134,4 + 4 ,2  | -  6 ,4
! 1961 81.874 183,5 24.153 153,9 +11,5 | +10,2
ί  __ ________ _______ ι

Έ κ τών ανωτέρω δεδομένων προκύπτει δτι:

α) κατά τήν ώς άνω δεκαετίαν, τό ποσοστόν αύξήσεως τοΰ ’Ακαθαρίστου Έθνι- 
κοΰ Εισοδήματος άνήλθεν εις 83,5ο/ο, ένφ τό ’Ακαθάριστον ’Αγροτικόν 
Εισόδημα ηύξήθη κατά 58,9ο/ο καί 

β) ή κατ’ έτος έξέλιξις τοΰ ’Εθνικοΰ Εισοδήματος έπηρεάσθη σημαντικώς έκ 
τών διακυμάνσεων τοΰ αντιστοίχου Άγροτικοΰ, ώς τοΰτο διαφαίνεται έκ 
τής συγκρίσεως άμφοτέρων τών εισοδημάτων τών έτών 1952, 1954, 1958 
καί 1960, καθ’ ά συνεπεία τοΰ έπιβραδυντικοΰ αυξητικού ρυθμοΰ τοΰ άγρο- 
τικοΰ εισοδήματος, έπηρεάσθη πτωτικώς καί δ έτήσιος ρυθμός αύξήσεως 
τοΰ Εθνικού.

8. ’Ετονίσθη ήδη ανωτέρω δτι, κατά τήν δεκαετίαν 1952 — 1961, τό 
ένδιαφέρον τοΰ Κράτους προς τήν γεωργίαν κατέστη έντονώτερον καί πολύ
πλευρον.

Τοΰτο συνάγεται καί έκ τών πραγματοποιηθεισών έπενδύσεων τοΰ Δημο
σίου τομέως εις τήν γεωργίαν, αί'τινες εβαινον διαρκώς αύξανόμεναι.

Ουτω, κατά τήν δεκαετίαν 1952— 1961, αί ακαθάριστοι έπενδύσεις πα-

1. ’ Ακαθάριστον Εθνικόν Εισόδημα: 1951 =  100 =  44.G21 εκατομμύρια δραχ., εις 
σταθεράς τιμάς.

2. ’Ακαθάριστον ’Αγροτικόν ΕΙσόδημα: 1951 =  100 =  15.201 εκατομμύρια δραχ., 
είς σταΐ)εράς τιμάς.
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γίου κεφαλαίου προς τήν γεω,ργίαν γενικώς, ήκολούθησε τήν έξής16 πορείαν. 
(Ποσά είς τρεχούσας τιμάς, έκατομμυρίων δρχ.) .

"Ετη 1952 1953 1954 1955 1956
ι

1957 j 1958 | 1959 1960 1961 j

'Επενδύσεις 
Δημόσιαι 169 222 268 227 334 501 77Uj 891 1.519

I
1.880 ]

’ Επενδύσεις
ΙδιωτικαΓ 355 293 498 585 771 1 .174 1 .55711 .775 ιI

1.971
I

1.816 j

Σόνολον 
έκατομμύρια 

___________
524 515 766 812 1 .105 1.675 2.335 j2.666 3.490 3.696

Ένταΰθα παρατηρητέον δτι, συνεπεία τών ύπέρ τής γεωργίας ληφθέντων 
μέτρων, έπετεύχθη και ή διαρκώς αΰξουσα τάσις του έκ τής γεωργίας άκα
θαρίστου έγχωρίου προϊόντος καί τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος. Ουτω, κατά τήν 
αυτήν ώς άνω δεκαετίαν, τά μεγέθη ταϋτα έμφανίζουν τήν έξής17 πορείαν 
(είς σταθεράς τιμάς τοΰ 1958. Ποσά είς έκατ. δρχ .).

"Είτη! 1952 j 1953 j 1954 j 1955 j 1956 1957', 1950 j 1959 j 1960 j 1 ? f

Ποσόν 116.301 J 20.5 9 6 119 .974| 21.3511 21 .944 24.003 j 22.946', 20,09512 2 .1Qs| 27,15

9. Τέλος, περατοΰντες τήν σύντομον ταύτην άναφοράν μας, έπί τών ση- 
μειωθεισών έξελίξεων είς τόν χώρον τής έλληνικής γεωργίας, δέον νά άνα- 
φερθώμεν καί είς τήν σημειωθεΐσαν βελτίωσιν τοΰ άγροτικοΰ είσοδήματος,. 
συνεπεία τής μεγαλυτέρας αύξήσεως τών τιμαριθμικών δεικτών τών άγροτι- 
κών προϊόντων έν συγκρίσει πρός τήν αύξησιν τών βιομηχανικών ειδών .

Τοΰτο συνάγεται έκ τοΰ κατωτέρω πίνακος18 έξ οδ προκύπτει ή έτησία. 
έξέλιξις τών δεικτών τών τιμών τάς οποίας είσέπραττον οί γεωργοί, διά τά 
δπ’ αυτών πωλούμενα άγροτικά προϊόντα, έν σχέσει π,ρός τήν παράλληλον 
έξέλιξιν τών δεικτών τών ύπ5 αυτών καταβαλλομένων τιμών, διά τήν προμή
θειαν είδών γεωργικής καί βιομηχανικής προελεύσεως. (’Έτος βάσεως 1951 
=  100).
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'Ετη
Γενικός δ ε Γκτης απο
λαμβανόμενων τιμών 

υπό των αγροτών 
1951 =100

Γενικός δείκτης κατο:βαλλο^ενων τ ι 
μών υπό των αγροτών,διά είδη γεωρ
γικής καί βιομηχανικής προελεύσεως 

1951 = 100

1952 ί 99,2 98,6
1953 j 111,6 103,9
1954 128,4 113,1
1955 j 137,6 120,5
1956 152,4 133,5
1957 146,2 132,5
1958 | 141 ,8 127,2
1959 j 143,0 125,9
1960 143,2 132,0
1961 | 151 ,5 136,4 II_____ _±

’Ήτοι, έκ τής ανωτέρω πορείας τών γενικών δεικτών, προκύπτει δτι, ένφ 
ό δείκτης τών υπό τών γεωργών απολαμβανόμενων τιμών ηύξήθη κατά 51,5ο/ο, 
δ δείκτης τών υπ’ αυτών καταβαλλομένιον τιμών, διά τήν άπόκτησιν αγαθών 
γεωργικής και βιομηχανικής προελεύσεως, ηύξήθη δλιγώτερον, άνελθών είς 
36,4ο/ο. Τοΰτο σημαίνει δτι τήν μεταξύ τών δύο τούτων δεικτών σημειωθεΐ- 
σαν διαφοράν έκ 15ο/ο έκαρπώθησαν οι άγρόται, τών δποίων ουτω τό εισό
δημα ηύξήθη άναλογικώς, κατά τό ποσόν τής έν λόγψ διαφορας.

Έ κ τής περαιτέρω άναλύσεως τών δεδομένων τούτων προκύπτει δτι δ 
μέσος δρος τών ετών τών δύο δεικτών έμφανίζει διαφοράν 4ο /ο  περίπου υπέρ 
τοΰ δείκτου τών άπολαμβανομένων υπό τών γεωργών τιμών, έν σχέσει πρός 
τάς ύπ5 αύτών καταβαλλομένας.

Παρά ταΰτα δμως, τό έν έτει 1956 συγκληθέν Πανελλήνιον Άγροτο- 
συνεταιριστικόν Συνέδριον, μεταξύ τών διαπιστώσεών του, ύπεγράμμιζε —  
άνευ προσκομίσεως συγκεκριμένος στοιχείων —  δτι: «Είς τήν άνοδον τών 
τιμαριθμικών τιμών τών γεωργικών προϊόντων καί τών είδών γεωργικής χρή- 
σεως ύφίσταται πάντοτε σημαντική διαφορά υπέρ τών τιμών τής δευτέρας κα
τηγορίας, άποδεικνύουσα έμπράκτως τούς δρους υπό τούς οποίους άσκοΰνται αί 
συναλλαγαί μεταξύ τών αγροτών καί έμπορων καί τόν βαθμόν έκμεταλλεύσεως 
τόν όποιον ύφίστανται οί πρώτοι»19.
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Έ κ τοΰ συνόλου τής προκειμένης μελέτης συνάγεται άδιασείστως ότι τό 
πνεύμα τής οικονομικής συνεργασίας διέπει έκπαλαι τήν ζο)ήν τών Ελλήνων.

Τούτο κατεδείχθη είς τό περί τών Ναυτικών Συνεταιρισμών τών τ,ριών 
νήσων κεφάλαιον.

Τοΰτο επίσης κατεδείχθη, τόσον έκ τοΰ υφισταμένου παρ’ ήμΐν συνεται
ρικού πνεύματος, καθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ 19ου αίώνος, όσον καί έκ τοΰ 
πνεύματος τούτου εις τήν γεωργίαν, είς ήν ήρξατο έμφανιζόμενον έκασταχοΰ 
τής Χώρας, ιδία άπό τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος.

Είς δ,τι άφορα ιδιαιτέρως τήν ϋπαρξιν τοΰ πνεύματος τούτου είς τήν 
Ελληνικήν Γεωργίαν καί τούς "Ελληνας άγρότας, διεπιστώθη δτι ήδη, προ 
τής ψηφίσεως τοΰ Νόμου 602/1914 «ΓΙερί Συνεταιρισμών», ούτοι προέβησαν 
είς τήν ποικιλόμορφον ιδρυσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών καί άγροτικών Σ ω 
ματείων καί Συλλόγων, προπορευθέντες ουτω τής σχετικής κρατικής πρωτο
βουλίας.

Έν προκειμένφ, δυνάμεθα μάλιστα νά ειπωμεν ότι, ή έμφάνισις τοΰ Νό
μου 602, δέν ήτο άλλο τι ή μή ή άναγνώρισις καί ή έπισφράγισις τοΰ έν δια- 
χύτψ καταστάσει υφισταμένου παρά τω έλληνικφ άγροτικω πληθυσμφ συν
εταιρικού πνεύματος.

Ή  ψήφισις τοΰ Νόμου 602 έπετάχυνε τήν διάδοσιν τών Γεωργικών Συν
εταιρισμών μεταξύ τοΰ αγροτικού πληθυσμοΰ καί δή κατά τοιοΰτον τρόπον, 
ώστε εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων αγροτών νά άποτελοΰν ένεργά μέλη τού
των καί εκατομμύρια Ελλήνων νά ζοΰν, νά κινούνται καί νά προοδεύουν, υπό 
τήν σκεπήν τής ιδέας, ή οποία τείνει δια,ρκώς προς τήν βελτίωσιν καί πρόοδον 
τού άνθρώπου.

Τά μέχρι τοΰδε έπιτεύγματα τών Γεωργικών Συνεταιρικών "Οργανώσεων 
μάς έπιτρέπουν νά τρέφωμεν τάς πλέον αίσιοδόξους προοπτικάς πε,οί τού 
μέλλοντος των καί τής περαιτέρω συμβολής των είς τήν βελτίωσιν τής ζωής 
τοΰ Έλληνος αγρότου. ’Ήδη τοΰτο, χάρις είς τήν Κρατικήν συμπαράστασιν 
καί δή τής πολυπλεύρου ένισχύσεως τής Α.Τ.Ε. πρός τάς Συνεταιρικάς ’Ορ
γανώσεις, έπετεύχθη εν τινι μέτρψ. Βεβαίως τό πεδίον δράσεως τών Γεωργι
κών Συνεταιρισμών είναι λίαν έκτεταμένον καί συνεπώς πλεΐστα δσα δύναν- 
ται νά έπιδιωχθοΰν πρός αυτήν τήν κατεύθυνσιν. Βεβαίως πλεΐστα δσα τά 
όποια εοει νά γίνουν δέν έπραγματοποιήθησαν. Τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν 
επέστη ήδη ό αρμόδιος καιρός. Τό Κράτος οφείλει καί ήμπο.ρεΐ νά προσφέ- 
ρη περισσότερα είς τήν έθνικήν αυτήν ύπόθεσιν.
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Oc 'Έλληνες άγρόται απέδειξαν δτι έχουν βαθέως έρριζωμένο τό αίσθη
μα τής συνεργασίας καί τής αλληλοβοήθειας. Οί άρμόδιοι φορείς τής Πολι
τείας ας διοχετεύσουν διά τών καταλλήλων μέτρων τάς συνεται,ρικάς ροπάς, 
τών Ελλήνων άγροτών πρός τούς ένδεδειγμένους αγωγούς τής περαιτέρω- 
προόδου καί ας οδηγήσουν ταύτας είς ανώτερα έπίπεδα οικονομικής συμπρά- 
ξεως έπ’ άγαθφ τής συνεταιρικής ιδέας, τών ύπηρετούντων αυτήν, καί τής έ- 
θνικής οικονομίας.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ

Είς τήν παρούσαν μελέτην προσπαθήσαμεν νά άνασύρωμεν τήν ΰπαρςιν 
καί τήν έξέλιξιν, έν τή διαδρομή τοΰ χρόνου, τοΰ υφισταμένου πνεύματος τής 
συνεργασίας επί τοΰ οικονομικού πεδίου, είς τάς τρεις ήρωϊκάς μας νήσους 'Ύ
δραν, Σπέτσας καί Ψαρά καί περαιτέρω νά καταδείξωμεν τήν συμβολήν τοΰ 
πνεύματος τούτου καί τών φορέων του είς τήν μεγάλην ύπόθεσιν τοΰ υπέρ ανε
ξαρτησίας τοΰ Έθνους Άγώνος.

Τό κατά πόσον ήδυνήθημεν νά άνταποκριθώμεν είς τάς άπαιτήσεις τής 
μελέτης επί τών σημείων τούτων, θά κριθή πρωτίστως έκ τής εύμενοΰς ή μή 
αποδοχής της, υπό τής άρμοδίας επιτροπής τής ’Ακαδημίας Αθηνών καί έν 
συνεχεία τοΰ άναγνωστικοΰ κοινοΰ.

Έν προκειμένψ ήμεΐς εν καί μόνον έπιθυμοΰμεν νά ύπογραμμίσωμεν: Δια- 
θέσαμεν όλας μας τάς δυνάμεις καί δυνατότητας, π,ρός έξεύρεσιν, έπιλογήν ά- 
ξιολόγησιν, κατάταξιν καί κριτικήν άνάλυσιν τοΰ τεραστίου βιβλιογραφικού 
καί ίστορικοΰ ύλικοΰ, ιδία είς δ,τι άφορα τήν τεκμηρίωσιν τών έκφραζομένων 
άπόψεών μας.

Περαιτέρω, κατεβλήθη πάσα δυνατή προσπάθεια διά τήν σκιαγράφησιν 
καί ιστορικήν άναδίπλο>σιν, τόσον τών πηγαίων εκδηλώσεων καί τάσεων τής 
άγροτοσυνεταιρικής μας κινήσεως, από τής άπελευθερώσεως τής Χώρας, όσον 
καί τών σημειωθεισών προόδων τοΰ οργανωμένου άγροτοσυνεταιρικοΰ κινήμα
τος, μετά τήν ψήφισιν τοΰ Νόμου 602/1914 «ΙΙερί Συνεταιρισμών».

Πάντως, παραμένομεν με τήν σκέψιν, ότι ήδυνήθημεν νά παράσχωμεν 
μίαν εικόνα τής όλης πορείας τοΰ παρ’ ήμΐν συνεταιρικού πνεύματος, έκκινοΰν- 
τες από τούς ευφυείς καί θρυλικούς καραβοκύρηδες τών τριών νήσων καί φθά- 
νοντες μέχρι τών συγχρόνων μορφών οικονομικής συνεταιρικής συμπράξεως είς 
τήν γεωργίαν.

Τό προέχον σημεΐον τό οποίον δέον νά εξαρθή ιδιαιτέρως ένταΰθα, είναι 
τό γεγονός ότι, καθ’ δλην τήν διαδρομήν τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, ώς ανεξαρ
τήτου Κράτους, ιδία δέ από τής δευτέρας δεκαετίας τού παρόντος αίώνος, ση- 
μειοΰται τφ δντι σημαντική πρόοδος είς ολους τούς τομείς τής έθνικοκοινωνι- 
κοοικονομικής δράσεως.

Τό Ελληνικόν Κράτος μέ διαρκώς έντεινόμενον ένδιαφέρον έγκύπτει είς 
τά έθνικοκοινωνικοοικονομικά προβλήματα, τιθέμενον έπικεφαλής τής αναπτυ
ξιακής προσπαθείας ολοκλήρου τού ’Έθνους καί ή Ελλάς εισέρχεται είς τήν· 
άρένα τής εύγενοΰς άμίλλης μεταξύ τών πεπολιτισμένων καί ανεπτυγμένων 
χωρών.
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Ή  διαδρομή τών 150 χρόνων άπό τής Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, ευρί
σκει τό Ελληνικόν 'Έθνος εις λίαν ύψηλά έπίπεδα άναπτύξεως, παρά τό γε
γονός δτι, Ιριδες έσωτερικαί, έμφύλιοι σπαραγμοί καί αλλεπάλληλοι πόλεμοι 
έπέδρασαν άνασχετικώς έπί τής καθ’ δλου άνοδικής του πορείας καί άνε- 
λίξεως.

Τό ένυπάρχον παρά τψ Έλληνικώ Λαφ πνεΰμα συνεργασίας καί αλλη
λοβοήθειας ήδυνήθη νά ύπερπηδήση πολλάκις τάς έκάστοτε αντιξοότητας. Δυ- 
νάμεθα δέ νά ειπωμεν δτι, εάν τό πνεΰμα τοΰτο, τό όποιον είς τό παρελθόν 
άπετέλεσε τό κρηπίδωμα τής ελευθερίας τοΰ ’Έθνους, καταστή είς τό παρόν 
καί τό μέλλον πλέον έντονον καί αρραγές, τότε θά είναι πλέον ή βεβαία ή 
πραγμάτιοσις τών ονείρων τοΰ Έλληνισμοΰ καί ίσιος τότε θά έκπληρωθή όλο- 
σχερώς ή έπιθυμία τών Φιλελλήνων1 καί θά δικαιωθή ή θυσία των υπέρ τής 
ανεξαρτησίας τής Ελλάδος. Μόνον εντός μιας εύημερούσης, όμονοούσης καί 
άρραγοΰς Ελλάδος θά δικαιωθοΰν αί προσδοκίαι τοΰ μεγάλου Φιλέλληνος Λόρ
δου Βύριονος2, ό όποιος τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν ό λεπτοδείκτης τής ιστο
ρίας κατέγραφε, είς τό ήρωϊκό Μεσολόγγι, τούς τελευταίους κτύπους τής Έ λ
ληνικής καρδιας του, έφώναζε τό ονομα τής Ελλάδος, λέγων: «σοί εδωκα παν 
ο,τι δύναται νά δώση άνθριοπος' τήν περιουσίαν μου, τόν καιρόν μου, τήν υ
γείαν μου καί αύτήν τώρα τήν ζωήν μου" είθε ή θυσία μου άποβή είς αγα
θόν σου»3.

Ύπό τό κράτος τοιούτο)ν προσδοκιών καί αισθημάτων άπέθανον πολεμών- 
τες καί οι πρόγονοι ήμών, άτενίζοντες τό φωτεινό μέλλον τής Χώρας. Ό  X. 
ΙΙερραιβός, περαίνων τά άπομνημονεύματά του καί απευθυνόμενος πρός τάς έ- 
περχομένας γενεάς τών Ελλήνων, κατέληγεν: «έπιθυμοΰμεν δμως, καί παρα- 
καλοΰμεν αύτούς τήν, μέ τοσαύτας θυσίας καί δάκρυα άναστηθεΐσαν Ελλάδα, 
νά τήν άνυψώσωσιν είς τήν πρώτη της λαμπρότητα καί ευδαιμονίαν διά τής 
σοφίας, εύνομίας καί ανδρείας* τότε καί αί ψυχαί ήμών θέλει άγάλλονται ώς 
μή μάτην υπέρ αύτής άγωνισθεΐσαι, καί ώς γνησίους απογόνους καταλι- 
ποΰσαι»4.

Ή  κληρονομιά καί αί ύποχρεώσεις δλων ήμών είναι βαρεΐαι, διότι εί'μεθα 
κληρονόμοι τής πολυχιλιετοΰς καί λαμπράς Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Πολιτι- 
σμοΰ καί άπόγονοι εκείνων οί όποιοι έδημιούργησαν τό παγκόσμιον θαΰμα τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821, ή δποία «άπεκάλυψεν τήν μεγάλην ζωτικότητα, τόν 
άκμαϊον πατριωτισμόν, τήν αύταπάρνησιν καί τήν εθελοθυσίαν τοΰ Έλληνος, 
τά πάντα θυσιάζοντος ύπέρ τής γλυκείας πατρίδος καί ύπό τήν εποψιν ταύτην 
αποτελεί μνημεΐον οόξης, προ τοΰ οποίου μετά σεβασμοΰ θά παρέρχωνται οί 
αιώνες καί αί γενεαί. Ό  χρόνος ούδαμώς θά έλαττώση τήν αί'γλην αύτής' σε
λίδας τιμής θά κατέχη πάντοτε ού μόνον εν τή Ελληνική άλλά καί έν τή 
Παγνοσμίψ Ιστορία ώς έν τών μεγίστιον κατο,ρθιομάτων τοΰ πατριωτισμού καί 
τοΰ πρός τήν ελευθερίαν εροηος»5.
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To ένδοξον παρελθόν τοΰ Έλληνικοΰ 'Έθνους δέν επιτρέπει έφησυχασμόν 
καί έπανάπαυσιν είς τάς μέχρι τοΰδε έπιτευχθείσας προόδους τοΰ Νεοελληνι- 
σμοΰ, οστις «ου μόνον δέν διέψευσε τάς τών προγόνων αύτοΰ, τολμηρών ήγε- 
τών της Παλιγγενεσίας, καί τών φιλελλήλων ελπίδας έπί τό μέλλον αύτοΰ 
αλλά καί έδικαίωσε ταύτας απολύτως. Τηρήσας άσβεστον τό πΰρ της έθνικής 
ιδέας καί της φυλετικής αύτοΰ άλληλεγγύης καί περισυλλογής έν τή μικρά 
καί άγόνω έλευθέρα γωνία, ήν έξησφάλισεν αύτψ ή μετά τόσους αγώνας έπελ- 
θοΰσα ειρήνη καί άποκατάστασις είς ελεύθερον κράτος, έχρησιμοποίησε ταύτην 
ώς κέντρον δράσεως καί όρμητήριον πρός επιδίωξιν τής τελικής αύτοΰ άπο- 
καταστάσειυς καί πνευματικής έξυψο')σεως»6.

Ήμεΐς σήμερον ειμεθα υποχρεωμένοι νά συνεχίσωμεν τάς συντόνους προ- 
σπαθείας διά τήν περαιτέρω άνύψωσιν τής Ελλάδος. Ά ς  όδεύσωμε λοιπόν τήν 
εθνικήν λεωφόρον τής ένότητος καί συνεργασίας. ’Ά ς  μήν διαψεύσωμεν όσους 
άπέθανον διά τήν Ελλάδα καί τήν προκοπήν της, ανεξαρτήτως τής αφετηρίας 
έκ τής οποίας έξεπορεύθησαν. ’Ά ς  μήν μάς διαφεύγη τό γεγονός, δτι ό γεωρ
γικός πληθυσμός τής Χώρας, «έν μέσω τών φοβεροηάτιον κλονισμών διετήρησε 
πάντοτε τήν άδιατάρακτον δεξιότητά του καί τήν φαιδράν αύτοΰ ένε^^τικότη- 
τα. . . Έν μέσψ περιστάσεων, αϊτινες ήθελαν απελπίσει λαόν τινα τής εσπε
ρίας, οι "Ελληνες γεωργοί παρέμειναν πιστοί είς τήν κλήσιν αυτών. . . »7.

Ή  Ελληνική Τστορία μαρτυρεί περιτράνως, δτι δ Ελληνισμός καί ή αέ
ναος ζωτικότης του είναι είς θέσιν νά έπιτελέση λαμπρά καί αξιοθαύμαστα 
εργα.

Σήμερον, είς τούς φορείς του άναπόκειται νά κρατήσουν τον πυρσόν τής 
προόδου άνημμένον καί άντλώντες δύναμιν έκ τών άνεξαντλήτων άποθεμάτων 
τής Ελληνικής Φυλής καί τών Κασταλίιον πηγών τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος, 
νά υλοποιήσουν περαιτέρω τάς δυνάμεις ταύτας έπ’ ΑΓΑΘΩ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 
τά συμφέροντα τής οποίας δέον νά άποτελοΰν τον άκρογωνιαΐον λίθον καί τον 
γνώμονα τών σκέψεων καί ενεργειών πάντων τών Ελλήνων.
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Πρωτοψάλτης Ε .: Συνοπτική 'ιστορία τής έλληνικής έπαναστάσεως 1821 (εκ- 

δοσις τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής), Άθήναι, 1971.
Πρωτοψάλτης Ε.: Πολιτική καί διπλωματική έπισκόπησις τοΰ έθνικοΰ άγώ- 

νος τοΰ 1821 (άνάτυπον έκ τοΰ περιοδικού λαϊκή τέχνη), Ά θ ή 
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Πρωτοψάλτης Ε.: Σκέψεις καί κρίσεις έπί τοΰ ίεροΰ άγώνος τού 1821 (άνά
τυπον διαλέξεως), Άθήναι, 1972.

Πρωτοψάλτης Ε .: Ή  Φιλική Εταιρεία (πανηγυρικόν λεύκωμα έκδοθέν ύπό 
τής Ακαδημίας Αθηνών, έπί τή συμπληρώσει 150 έτών από τής 
ίδρύσεως τής Φιλικής), Άθήναι, 1964.
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Σάθας Κ .: Τουρκοκρατουμένη Ελλάς. Ιστορικόν δοκίμιον, Άθήναι, 1869.
Σάρρος Δ .: Γράμματα άναφερόμενα είς τούς άγώνας τοΰ Σουλίου καί της Πάρ- 

γης, Άθηναι, 1928.
Σβώλος Α .: Τό δικαίωμα τοΰ συνεταιρίζεσθαι, Άθηναι, 1915.
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Σμπαρούνης Α .: Σκέψεις τινές διά μεταπολεμικήν βιώσιμον Ελλάδα, Ά θή- 
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Σπηλιάδης Ν .: Απομνημονεύματα (έκδοθέντα ύπό X . Φιλαδελφέως), τόμοι 
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Στεφανίδης Δ .: Εισαγωγή είς τήν αγροτικήν πολιτικήν, Άθηναι, 1947.
Στεφανίδης Δ .: Ή  Αγροτική πίστις είς τό πλαίσιον τής οικονομικής μας άνα- 

συγκροτήσεως, Άθήναι, 1947.
Στεφανίδης Δ .: Ή  Κοινωνική οικονομική έν τή ιστορική της έξελίξει, τόμοι 

Α-Γ, Άθήναι, 1948— 1949.
Στεφανίδης Δ .: Μαθήματα Αγροτικής Πολιτικής, Άθήναι, 1952.
Στεφανίδης Δ .: Εισαγωγή είς τήν Έφηρμοσμένην Κοινωνικήν Οικονομικήν, 

Άθήναι, 1952.
Τερζάκης X .: Αγροτική συνεταιριστική δργάνωσις, Άθήναι, 1928.
Τερζάκης X .: Πρόοδος καί πολιτισμός στό χωριό, Άθήναι, 1937.
Τζωρτζάκης Θ.: Συνεταιριστική Οικονομία, Άθήναι, 1971.
Τζωρτζάκης Θ.: Ό  Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων καί ή σύγχρονος συνε

ταιριστική κίνησις είς τήν Χώραν μας, Θεσσαλονίκη, 1932.
Τζωρτζάκης Θ.: Οί Συνεταιρισμοί είς τήν Ελλάδα. (Μελέτη περιλαμβανο-

μένη είς τό ύπό τοΰ Γ. Χασαποπούλου μεταφρασθέν £ργον τοΰ Ε.
Griinfeld, Οί Συνεταιρισμοί), ΙΙάτ,ραι, 1932.

Τζωρτζάκης Θ.: Παραδόσεις συνεταιριστικής οικονομίας (πολυγραφημέναι), 
Άθήναι, 1960.

Τομπάζης I .: Αδελφοί Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης (Βιβλιοθήκη Μα- 
ρασλή), Άθήναι, 1912.

Τρακάκης Γ .: Ή  Συνεταιριστική Όργάνωσις έν Έλλάδι καί ή Εθνική Τρά-
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πεζα. (Μελέτη περιλαμβανομένη είς τό Άρχεΐον Οικονομικών καί 
Κοινωνικών Επιστημών τοΰ έτους 1925).

Τρικούπης Σ .: Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, εκδ. 4η, τόμοι Α-Δ, 
Άθήναι, 1925— 1932.

Τσάκας Κ .: Οί Συνεταιρισμοί, Άθήναι, 1933.
Τσάκωνας Δ .: Προβλήματα Έλληνικότητος, Άθήναι, 1970.
Τσοποτός Δ .: Γή καί γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Βό
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Τσουδερός I .: Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έν τψ πλαισίψ τής έλληνικής κοι

νωνικής διαρθρώσεως, Άθήναι, 1960.
Φαρμάκης Τ .: Κώδιξ Νομοθεσίας Συνεταιρισμών (μετά προλόγου Σ. Ίασε- 

μίδου), Άθήναι, 1926.
Φιλάρετος Γ .: Πολιτεΐαι καί Κοινότητες, Άθήναι, 1902.
Φιλάρετος Γ .: Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί Άμπελακίων, "Υδρας, Σπετσών, 

Ψαρών, Άθήναι, 1927.

Φιλάρετος Γ .: Ή  Ελληνική ναυτιλία κατά τάς παραμονάς τής έπαναστάσε
ως, Άθήναι, 1907.

Φιλήμων I .: Δοκίμιον ιστορικόν περί τής έλληνικής έπαναστάσεως, τόμοι 
Α -Δ , Άθήναι, 1859— 1861.

Φίνλεϋ Γ .: Ιστορία τής Έλληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Α, Αθήνα, 1972, 
Μετάφ,ρασις Α. Γεωργούλη, Σχόλια Τ . Βουρνά.

Φλογαΐτης Θ.: Έγχειρίδιον Συνταγματικού Δικαίου, Άθήναι, 1895.
Φωκάς Α .: Συνεταιρισμοί καί συνεταιριστική οίκονομία, Άθήναι, 1935.
Φωτάκος (ύπασπιστής τοΰ Θ. Κολοκοτ.ρώνη) : Απομνημονεύματα περί τής 

έλληνικής έπαναστάσεως, Άθήναι, 1858.
Χαριτάκης Γ .: Φυσικόν περιβάλλον καί οίκονομία, Άθήναι, 1943.
Χασιώτης Σ .: Ή  Γεωργία έν Έλλάδι, Άθήναι, 1921.
Χασιώτης Σ .: Αί κυριώτεραι βάσεις μιας άληθους γεωργικής πολιτικής, Ά 

θήναι, 1916.
Χατζηαναργύρου Α .: Τά Σπετσιώτικα, τόμοι Α-Γ, Πειραιεύς, 1861.
Χριστίνης Δ .: Μελέται περί τής έν Έλλάδι γεωργίας, Άθήναι, 1899.
Herkner - Καλιτσουνάκις: Τό έργατικόν ζήτημα, τόμοι Α-Β, Άθήναι, 1919, 
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Ψαρός Δ .: Μία ελληνική κοινότης. Ό  αναγκαστικός συνεταιρισμός Μαρκο- 

πούλου Αττικής καί δ θεσμός γεωργοκτηνοτροφικής κοινοπρα
ξίας τών κατοίκων. (Μελέτη δημοσιευθεΐσα είς τό περιοδ. Έπιθε- 
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Ψαρός Δ .: Περί τών συγχρόνων προβλημάτων τής τοπικής αύτοδιοικήσεως
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Ψαρός Δ .: Ό  νέος δημοτικός καί κοινοτικός Κώδιξ (Ν.Δ. 2888/1954) , είς 
Ε.Τ.Α., 1 9 5 4 /Γ '.
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Boulanger F .: Ambelakia ou les Associtions et les Municipalites Helleniques 
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Gide C .: ,Αρχαί πολιτικής οικονομίας. (Μετάφρασις Θ. Παπακΐονσταντίνου), 
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Gide C .: Πολιτική οικονομία. (Μετάφρασις Σ. Κροκιδα, έκ τής Γαλλικής
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Jurien de la Graviere: Ιστορία τοΰ ναυτικοΰ τών άρχαίο)ν Έλλήνιον. (Μετά- 
φρασις Κ. Ράδου) , Άθήναι, 1890.

Lockhart J. καί Επιτροπής έμπειρογνωμόνων Ε.Ο.Κ.: Ό  θεσμός τών γεωρ
γικών συνεταιρισμών είς τήν Εύρο)παϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα. 
(Επιμέλεια έκδόσεως Α .Τ .Ε .), Άθήναι, 1971.

Μένδελσων - Βαρθόλδης Κ .: Ιστορία τής Ελλάδος άπό τό 1453. (Μετάφρα- 
σις Α. Βλάχου), τόμοι Α-Β, Άθήναι 1873, 1876.

Murdal G .: Τό πολιτικό στοιχείο στήν οικονομική θεωρία. (Μετάφ,ρασις Κ. 
Σοφούλη), Άθήναι, 1971.

Pouqueville F .: Voyage de la Grece, Paris, 1820.
Weber Α .: Εισαγωγή είς τήν σπουδήν τής κοινωνικής οικονομικής. (Μετά- 

φρασις - σχόλια Ε. Βουζίκα), Άθήναι, 1940.





ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Ανθολογία ναυτικών κειμένων (έκδοθεΐσα ύπό τοΰ Υπουργείου Ναυτιλίας —  
Μεταφορών —  ’Επικοινωνιών) , Άθηναι, 1972.

Απολογισμός χρήσεως τών ετών 1955— 1956 καί 1959— 1960, του Αύτονό- 
μου Σταφιδικού ’Οργανισμού.

Απολογισμός ’Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, έτους 1945.
Απολογισμός Τραπέζης 'Ελλάδος, τών ετών 1941— 1946, 1947, 1953.
Γενικοί ’Ισολογισμοί της Συνεταιριστικής Ένώσεως Καπνοπαραγωγών Ε λλά

δος (ΣΕΚΕ) , τών ετών 1955— 1961 (πολυγραφημένοι).
’Εκθέσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ, περί τών πεπραγμένων τών 

έτών 1956— 1961 (πολυγραφημέναι).
’Εκθέσεις ’Επιθεωρητών της ’Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, περί τοΰ έργου 

της «ΣΓΚΙΚΗΣ», κατά τά ετη 1954— 1961 (πολυγραφημέναι καί δα- 
κτυλογραφημέναι).

Ό  Ελληνικός καπνός καί τά δεκάχρονα (1947— 1957) της ΣΕΚΕ, Άθηναι, 
1958.

Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος - Λαρούς», τόμοι 11— 12, Άθηναι, 1964.
Λογοδοσία τού X. Τερζάκη, επί τών πεπραγμένων τοΰ έτους 1913, της έν Κα- 

λάμαις Ελληνικής Εταιρείας Έξηυγενισμένων Φυτωρίων (άρχεΐον X. 
Τερζάκη) , 1914.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ τοΰ Πανελληνίου Άγροτοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου τοΰ έτους 
1956 (εκδοσις 1ΙΑΣΕΓΕΣ) .

Όμιλίαι —  Εισηγήσεις —  Συζητήσεις —  Ψηφίσματα τοΰ Πανελληνίου Ά -  
γροτοσυνεταιριστικοΰ Συνεδρίου, έτους 1968 (εκδοσις Π Α Σ Ε ΓΕ Σ ).

Κώδιξ Θέμιδος τών έτών 1920— 1921 καί 1929.
Πρακτικά Συνεδριάσεων τοΰ Α ' Πανμεσσηνιακοΰ Γεωργικοΰ Συνεδρίου, (άρ

χεΐον X . Τερζάκη), 1912.
Περίληψις Πρακτικών της Α ' Εκτάκτου Συνελεύσεως τών Γεωργικών Συν

δέσμων Μεσσηνίας (άρχεΐον X. Τερζάκη) , 1913.
Πρακτικά τών Συνεδριάσεων της Βουλής, τών έτών 1852— 1853.
Μεσσηνιακό Βιογραφικό Λεξικό, Άθήναι, 1962.
Διεθνές Γραφεΐον ’Εργασίας, Συνεργατισμός, μετάφρασις Ν. Πολύζου, εκδ. 

Άνωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, Άθήναι, 1959.
«Μεσσηνιακά», Άθήναι, 1968.
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Πρόγραμμα Οικονομικής Άναπτύξεως τής Ελλάδος (1968— 1972) , εκδοσις 
Υπουργείου Συντονισμοί), Άθήναι, 1968.

Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος, Τδ Έργον μιας δεκαετίας (1930— 1939) ,. 
Άθήναι, 1939.

Αγροτική Τράπεζα τής Ελλάδος, Τό ’Έργον μιας δεκαετίας (1951— 1961) , 
Άθήναι, 1962.

Δ ' Συνέδριον τών Πόλεων τής Ελλάδος (1951). Έκδοσις Δήμου Αθηναίων. 
Άθήναι, 1951.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ -  ΑΠΟΓΡΑΦΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Γεωργική Άπογραφή τής Ελλάδος, έτους 1911.
Γεωργική Άπογραφή τής Ελλάδος, έτους 1929.
Γεωργική Άπογραφή τής Ελλάδος, έτους 1961. 
Οικονομική Έπετηρίς τής Ελλάδος, τών έτών 1929— 1935. 
Στατιστική Έπετηρίς τής Ελλάδος, τών έτών 1929— 1937. 
Στατιστική Έπετη,ρίς τής Ελλάδος, έτους 1955.
Άπογραφή Πληθυσμού τής Ελλάδος, έτους 1961.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αττικόν Ήμερολόγιον Άσωπίου, Άθήναι, 1883.
Ανθολογία τών Κοινωφελών Γνώσεων, Άθήναι, 1836— 1838.
'Ο Βοηθός τών Συνεταιρισμών, Άθήναι, 1918 έπ.
Γεωργικό Δελτίον, Άθήναι, 1913 έπ.
Δελτίον τής έπί τής Έμψυχώσεως τής Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπής, 

θήναι, 1878 έπ.
Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, Άθήναι, 1964.
Ελληνική Γεωργία, Άθήναι, 1885 έπ.
Θέματα συνεταιρισμών καί τραπεζών, Άθήναι, 1970 έπ.
Έπιθεώρησις Τέχνης, τεΰχος 85, Άθήναι, 1962.
Έπιθεώρησις Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, 1954, 1955, 1964.
Μηνιαΐον Δελτίον Τραπέζης Ελλάδος, τεΰχος Σεπτεμβρίου, έτους 1940. 
’Ολύμπια, Άθήναι, 1860, 1870.
Παναθήναια, μηνός ’ Ιουνίου, έτους 1909, Άθήναι.
Ό  Συνεταιριστής, τών έτών 1925— 1940 καί 1946— 1963 (τόμοι 3 2 ) , 

θήναι.
Ό  Σύντροφος τοΰ Γεωργοΰ, Σπάρτη, 1919.
Ή  Φωνή τών Συνεταιρισμών, Άθήναι, 1947 έπ.



ΑΡΧΕΙΑ

’Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Β, περίοδος Β, Άθήναι, 1862.
Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Λ , (έπανέκδοσις ύπό τής βιβλιοθή

κης τής Βουλής τών Ελλήνων τής έκδόσεως τοΰ έτους 1857 ), Άθήναι.
Άρχεΐα Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α, (περίοδος 1821— 1832) , Ά θή 

ναι, 1972.
Άρχεΐα Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Α., Άθήναι.
Άρχεΐα Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος (ερευνά) .
Άρχεΐα Χειρογράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης (ερευνά).
Ά ρχεΐα Χειρογράφων Άγροτικής Τραπέζης Ελλάδος (ερευνά) .
Άρχεΐον X. Τερζάκη (ιδιωτικόν) .
Άρχεΐον Κοινότητος Τδρας, τόμοι 16 (Α -ΙΣ Τ ), Πειραιεύς, 1921— 1932.
Ιστορικόν Άρχεΐον Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, τόμ. Ε, (εκδοσις τής Α 

καδημίας Αθηνών, Επιμελητής έκδόσεως Ε. Πρωτοψάλτης) , Ά θή 
ναι, 1963.

Ιστορικόν Άρχεΐον Διονυσίου Ρώμα, τόμοι Α-Β (έκδοθέν ύπό Δ. Καμπούρο- 
γλου), Άθήναι, 1901, 1906.

Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινιονικών Έπιστημαίν (ά,ρχεΐον Δ. Καλιτσου- 
νάκι), έτους 1925, Άθήναι.

Απομνημονεύματα άγωνιστών τοΰ 21, τόμοι Λ— Ζ, επιμελητής έκδόσεως Ε. 
Πρωτοψάλτης, Άθήναι, 1951— 1957.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ

Άθηνά, έτους 1832 έπ.
Άκρόπολις τής 9.7.1913 καί 25.8.1914.
Αθηναϊκά Νέα τής 17.4.1937.
Βραδυνή, Νοεμβρίου 1932.
Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος, έτους 1824.
Ελληνικά Χρονικά, έτους 1824.
Ελεύθερον Βήμα, τής 29-30.10.1927 καί 21.11.1937.
«Εφημερίδα» (έκδοθεΐσα έν Βιέννη έν ετει 1790 ύπό τών άδελφών Που- 

λίου) , τόμοι Α-Γ (εν φωτοτυπία) .
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Έφημερίς τής Έλληνικής Γεωργίας, 1855 έπ.
ΈφημερΙς Γεωργική, τών μηνών ’ Ιουλίου - Αύγουστου 1912. 
ΈφημερΙς τής Γεωργίας, έτους 1861.
ΈφημερΙς Ερμής τής 3-12, 17.10.1900 κα'ι 8.6.1902 —  16.3.1903. 
ΈφημερΙς τής Κυβε,ρνήσεως, τόμ. Α, έτους 1856.
ΈφημερΙς Συζητήσεων τής Βουλής, Σύνοδος Α, έτους 1929.
Νέα Η μέρα τής 4.8.1912.
Νέα Ελλάς τής 9.12.1913.
Παράρτημα Έφημερίδος τής Βουλής, έτους 1896.
Οικονομικός Ταχυδρόμος τής 24.6.1954 καί 1974.
ΙΙρωΐα τής 24-7, 31-7, 7-8, 14-8/1932 καί 17.4.1937.
Σημαία Καλαμών τής 9-1 καί 5-12/1915.
Ό  Φίλος του Νόμου, Ιτους 1824.
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Τ Ι  Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν  Γ Ι Α  Τ Ο  Ε Ρ Γ Ο

Α )  Ή  'Εταιρεία τών Φίλων του Συνεργατισμόν:

«''Η  εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού με εύχαρίοτησιν έπληροφορήϋη δτι 
άπεφασίσατε να προβητε είς την εκδοσιν του τιμηϋέντος υπό της 5Ακαδημίας 
Ά ϋ η νώ ν  έργου σας, τό όποιον είναι προϊόν μεγάλου μόχθου, επιστημονικής 
έφέσεως και συνεταιριστικής πίστεως.

'Η  άπόφασίς σας νά ΰ'έσετε —  διά της έκτυπώσεως —  την λίαν άξιό- 
λογον αυτήν εργασίαν σας είς την διάθεσιν τοΰ επιστημονικού κόσμον και τοΰ 
ενρντέρου αναγνωστικού κοινού, πρέπει νά έπαινεΰή Ιδιαιτέρως διότι είναι 
γνωσταί αι οίκονομικαϊ ΰνσίαι αί όποϊαι απαιτούνται έν προκειμένω.

Έλπίζομεν ότι όλοι οί αρμόδιοι και οί δυνάμενοι νά βοηϋήσουν ΰά συμ- 
βάλονν ώστε τό εργον νά κνκλοψορήση μεταξύ εύρντέρου άριϋμού προσώπων 
και δη μεταξύ τώ ν νεωτέρων επιστημόνων διά νά δυνη'&ούν νά πληροφορή
σουν και νά εκτιμήσουν την προσφοράν και τάς δυνατότητας τών Συνεται
ρισμών και νά γίνουν φίλοι τού 'θεσμού ώστε νά έξυπηρετηΰή μέσω αντοϋ ή 
οικονομική και κοινωνική άνάπτυξις τού ‘Ελληνικού Ααού.

Μέ συνεταιριστικούς χαιρετισμούς

Ό  Πρόεδρος 

Ν. Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Ό  Γ εν. Γραμματευς

Α . Κ Α Η Μ Η Σ

(Ακαδημαϊκός) (  Σ νγγρα φ εύς)» .
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Την ύφ υμών έκπονηϋ-εΐσαν και βραβευΰεϊσαν ύπό της ’Ακαδημίας 
Μελέτην (συγγραφήν) άφορώοαν «τό πνεύμα της οννεργασίας εις τον οι
κονομικόν τομέα έν Έλλάδι κατά τάς ,παραμονάς της Ελληνικής Έπαναστά
σεως τον 1821)) μετά μεγάλου ενδιαφέροντος άνεγνώσαμεν και σάς συγχαί- 
ρομεν έγκαρδίως διά την από πάσης άπόηρεως άξιόλογον έργασίαν σας.

'Η  όρ'&ολογισμένη νφ 5 υμών παράϋεσις πλείστων ιστορικών ντοκουμέν
των ύπό άφΰόνου βιβλιογραφικού ύλικον θεμελιώνει άδιασάλευτα την οι
κονομικήν συμμετοχήν και συμβολήν τών τριών νήσων " Υδρας  —  Σπετσών 
—  και Ψαρών είς την επιτυχή εκβασιν του άγώνος τοΰ 21.

Ή  έν λόγω έργασία σας φέρει εις φως κατά τεκμηριωμένον τρόπον τό 
ύφιστάμενον πνεΰμα οικονομικής συνεργασίας έν Έλλάδι κατά τάς παραμο- 
νάς τής Έλληνικής Έπαναστάσεως καί μάλιστα καταδεικνύεται σαφέστατα 
τό συνεταιριστικόν πνεύμα είς τάς τρεις νήσους "Υδραν, Σπέτσας και Ψαρά, 
τό οποίον άπέφερεν τεράστια πλούτη, ατινα μετέπειτα διετέΰησαν ώ ς γνω- 
οτόν, εις τήν ύπόΰεσιν τής ανεξαρτησίας τοΰ Γένους.

'Η  μελέτη σας αντη, προϊόν μόχϋου μεγάλου, είναι μοναδική εις τήν 
σχετικήν Ελληνικήν βιβλιογραφίαν και προσφέρει Έ ϋνικας Υπηρεσίας, 
ύπό τήν έννοιαν τής έξάρσεως τοΰ πνεύματος τής συνεργασίας και τής όμο- 
νοίας μεταξύ τών Ελλήνων.

Και πάλιν, Κύριε, σας συγχαίρομεν όλοψνχως και σάς ευχόμενα ή πε
ρισπούδαστος αύτη ογκώδης μελέτη σας, νά εύρη τήν σχετικήν άνταπόκρισιν 
πρός διάδοσίν της έπ5 άγαϋώ τής φιλτάτης Έλληνικής Πατρίδος.

Μετά τιμής

Β )  ' Η  α δελ φ ότης  τ ώ ν  Υ δ ρ α ί ω ν  έ ν  ’Α ΰ ή ν α ι ς :

'Ο Πρόεδρος 

77. Λ . Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ ΙΩ Τ Η Σ

'Ο Γεν. Γραμματενς 

Γ . I. Σ Α Χ ΙΝ Η Σ





«'Η  νποβληθεϊσα και τιμηθεϊσα έργασία είναι προϊόν μόχϋον μεγάλου, 
επιστημονικής έφέσεως και συνεταιριστικής πίστεως. . .  ό κ. Παπαγαρυφάλ- 
λου διαθέτει ένα πλούσιον έπιστημονικόν εξοπλισμόν. . . και άξιόλογον δρα
στηριότητα εις τά κοινωνικά θέματα. Δ ι αντό και εϊδε και αντιμετώπισε τό 
θέμα τής μελέτης του μέ ευρύτητα και τό έτοποϋέησε εις τήν όλην εκτασιν 
τής ζωής του Ελληνικού ’Έ θνους κατά τήν υπό έξέτασιν περίοδον. ΕΊς τάς 
πολλάς εκατοντάδας σελίδας τής έργασίας του τήν όποιαν διεξήλθομεν ενρο- 
μεν πλούσιον υλικόν, γνώσεις και παρατηρήσεις, διάθεοιν και ικανότητα επι
στημονικής έρεύνης. Ε ιδικώς εις τον τομέα τών Συνεταιρισμών ή ερευνά 
τον έπεξετάθη όχι μόνον πρός τά ήδη γνωστά βιβλιογραφικούς αλλά —  όσον 
ήτο δυνατόν —  και πρός τάς πηγάς. Καί κοντά εις τά γνωστά —  διά τους 
ειδικούς —  παρουσιάζει και αρκετά πρωτότυπα στοιχεία, τό σύνολον τών 
όποιων αποτελεί μίαν άξιόλογον εργασίαν δι ήν δικαίως ελαβε διάκρισιν 
τής 5Ακαδημίας. IIιστεύομεν δε ότι με κατάλληλον έν καιρώ συμπλήρωσιν. . . 
θά ήτο δυνατόν νά έμφανισθή εις πλήρης τόμος περί τής ιστορίας τής συνε
ταιριστικής κινήσεως έν Έλλάδι. Σνγχαίρομεν θερμώς τόν τιμηθέντα 
συγγραφέα)).

Γ )  Τ ό  π εριοδ ικ ό  <(Θ έματα  Σ υνετα ιρ ισμ ώ ν)) ,  τενχ .  19 τοΰ 1 9 1 4 :

Δ ) Τό Περιοδικό «Ό  Οικονομικός Ταχυδρόμος)), φ. 1040/28.3.74:

«. . . Ί Ι  ογκώδης αυτή έργασία που καλύπτει 700 σελίδες . . . έχει πο
λύ ενρύτερο ένδιαφέρον άφοϋ δίνει τήν ευκαιρία στο συγγραφέα, δόκιμο και 
γνωστό μελετητή τών συνεταιριστικών θεμάτων στή χώρα μας, νά άσχο/.ηθή 
γενικώτερα μέ τή θεωρία περί σννεργατισμον και τις σχετικές εκδηλώσεις 
τοΰ συνεργατικού πνεύματος στην Ελλάδα άπό τήν άρχαιότητα μέχρι σήμε
ρα, άλλά ταυτόχρονα και γιά ιστορικές παρατηρήσεις και άπόψεις για θέ
ματα άμφισβητονμενα ή διαφορετικά περιγραφόμενα άπό τονς ιστορικούς. . . 
μάς νπενθνμίζει ότι «ή τονρκοκρατηθεϊσα Ε λλάς είναι ή πατρίδα τον θεσμόν 
τών συνεργατικών εταιρειών» κι δτι ή καταπληκτική εμπορική ναυτιλία, που 
άνθησε κατά τήν περίοδο τής Έπαναστάσεως και χάρις στήν όποια εγινε 
δυνατή ή άπελενθέρωσι τής Χ ώ ρας, στηρίχθηκε στή στενή συνεργασία εργο
δοσίας και εργαζομένων καθώς και στή συμμετοχή τώ ν τελευταίων στα 
κέρδη . . . » .
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Ε )  Τ ά  'Υ δ ρ α ϊκ ά  Ν έα ,  φ. 41 , Μ α ρ τ ίο υ  1 9 7 4 :

«.  . . ’Εκ της άναγνώσεως πολλών σελίδων τοΰ ογκώδους εργον καί κυ
ρίως έκ της μνημονευόμενης πλονοιωτάτης βιβλιογραφίας τον. . . καταφαί
νεται ή τεραοτία πράγματι π ροοπάϋεια π ον έπι 2 ετη κατεβλήϋη νπό τον ονγ- 
γραφέως διά την άρτίωσιν τον αληθώς μνημειώδους τούτον &ργον. . . Τό 
άληϋώς ,περισπούδαστο)’ τοΰτο εργον είναι έϋνικη ανάγκη νά έκδοϋή και νά 
ειοαχθη είς τάς βιβλιοϋήκας τών Σχολείων καί τών Πνευματικών Ιδρυ
μάτων, . . » .
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕ ΙΑ  ΤΟΓ Σ1ΊΤΡΑΦΕΑ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΑΛΟΥ
Γεννήθηκε στη Αάριοα όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές σπουδές. Στη  
συνέχεια σπούδασε ο τά Πανεπιστήμια Ά ϋ η νώ ν  και Θεσσαλονίκης και σε Α 
νώτατες Σχολές και έλαβε τό δίπλωμα της Π αντείου ’Ανώτατης Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών, τοΰ Κέντρου Κοινωνικών Σπουδών της Α νώ τατης  
Βιομηχανικής Σχολής Π ειραιώς, τής Σχολής Νομικών και Οικονομικών 
’Επιστημών τοΰ Αριστοτελείον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τοΰ Τμή
ματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Α ΰη νώ ν.

Τό 1958 διορίστηκε υπάλληλος τοΰ Οργανισμού Απασχολήσεως και Ά σφ α -  
λίσεως Α νερ γ ία ς  και τό 1963 δικηγόρος.

Τό 1963 διορίστηκε επιστημονικός βοηθός στην έδρα τοΰ Εμπορικού Δικαίου 
τής Π αντείου Σχολής άπό όπου άπολύθηκε τό 1967 άπό τή δικτατορία. Τό 
1968— 70 εκτοπίστηκε στο ΙΊαρθένι τής Αέρου. Τό 1973 άνακηρύχθηκε δι- 
δάκτωρας τής Παντείου και άπό τό 1976 είναι επιμελητής τής ίδιας Σχολής.

Τό 1973 τιμήθηκε μέ χρηματικό έπαθλο άπό τήν Ακαδημία Α ΰ η νώ ν  για 
τη συγγραφή τοΰ παρόντος έργου και τό 1976 βραβεύτηκε μέ χρηματικό έ- 
πα-θλο άπό τό Δήμο ’Αθηναίων ώς ό καλύτερος μεταπολεμικός συγγραφέας 
οτά θέματα της Τοπικής Αύτοδιοικήσεως.

*Έκανε επιστημονικές ανακοινώσεις σέ διεθνή συνέδρια και σέ ελληνικές 
επιστημονικές εταιρίες και εδωσε διαλέξεις μέ επιστημονικό αντικείμενο. 
*Έγραψε μελέτες και άρθρα σέ ελληνικά περιοδικά και εφημερίδες.

Διετέλεσε άντιπρόεδρος τοΰ συλλόγου πτυχιούχων τής ΙΙαντειου Σχολής 
(1960— 6 4 ), γεν. γραμματέας τής Ε τα ιρ ία ς Φίλων τοΰ Συνεργατισμού
(1974), τοΰ ελληνικού τμήματος τοΰ C .IjR .I.E .C . (Κ έντρον Ε ρευνώ ν και 
Έ νημερώσεως τής Συλλογικής Οικονομίας)  —  (1975 ), τής εθνικής επι
τροπής κυπριακού άγώνος (1966 ), πρόεδρος τού συλλόγου πτυχιούχων πολι
τικών και οικονομικών επιστημών τών ελληνικών καί ξένω ν ΊΙανεπιστημίο/ν
(1975) καϊ ενεργό μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών, ,
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To 1975 εργάστηκε ώ ς ειδικός σύμβουλος στο γραφείο Δοξιάδη γιά την 
έκπόνιση της μελέτης τοΰ χωροταξικού προγράμματος της περιοχής πρω- 
τενούσης. Τόν Δεκέμβριο του ’76 δίδαξε  «Θέματα Τοπικής Αύτοδιοικήσε- 
ω ς» στη Σχολή Έ πιμορφώσεως δημοσίων υπαλλήλων του Ύτιουργείου Π ρο
εδρίας και άπό τόν ’Οκτώβριο του ’ 76 μέχρι τόν Φεβρουάριο τον ’ 77 παρακο
λούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα οτό Centre Universitaire des Communautes 
Europiennes (Paris 1) και στο Institut de droit des Affaires (Paris 2).

5Εγραψε:

1 .  Οί Γεω ργικοί Συνεταιρισμοί στην Ε λ λ ά δ α  (1821 — 1940), 
’Αθήνα, 1973.

Ή  Δημοσία Διοίκησις, 1973.

3 .  Τό ’Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίων Υπηρεσιώ ν, 1973.

Λ,. Α ί καταβολαί του θεσμού τής αύτοδιοικήσεως έν Έ λ λ ά δ ι 
καί αί προσπάθειαι διοικητικής όργανώ σεώ ς του, 1974.

5». 'Αρμοδιότητες τών ’ Οργανισμώ ν Τοπικής Αύτοδιοικήσεω ς 
έν τή αλλοδαπή, 1974.

<>. Τό πρόβλημα τής ούσιαστικοποιήσεως τών αρμοδιοτήτων 
τής τοπικής αύτοδιοικήσεως στήν Ε λ λ ά δ α , Ί974.

Ύ . Τοπική Αύτοδιοίκησις καί Δημοκρατία, 1974.

ί·*. Ή  μεταπολεμική έ ξέλιξις καί διάρθρωσις τών οικονομικών 
τής τοπικής αύτοδιοικήσεως στήν Ε λ λ ά δ α , 1975.

1*. Ή  συγχώνευσις τών Κοινοτήτων στήν Ε λ λ ά δ α , 1975.

JLO . Τό Σχέδιο Συντάγματος καί ή τοπική αύτοδιοίκηση, 1975 
(προτάσεις στή Βουλή τών Ε λ λ ή ν ω ν ).

J. 1 .  Ή  τοπική αύτοδιοίκηση καί τό Νέο Σύνταγμα, 1976.

1  *■£. Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου περί Γεω ργικώ ν Συνεται
ρισμών, 1976.

1 3 .  θ έμ α τα  Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, 1977.

Ή  τοπική αύτοδιοίκηση στά π λα ίσ ια  τοϋ Νέου Σ υ ντά γμ α 
τος (ύπό εκτύπω ση).
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Ή  εκτύπωση τοϋ βιβλίου αύτοΰ 
άρχισε τόν Αυγουστο του ’74 
καί τελείωσε τόν ’Απρίλιο τοΰ ’77, 

στό Τυπογραφείο 
του Γεωργίου Βασιλείου,

Βαο. Κων/νου 28, Καισαριανή. 
Τό εξώφυλλο φιλοτεχνήΦηκι «πό 
την Βάσω Γεωργίου καί ή επιμέ
λεια τής έκδόσεως ί'Ί/νε από τ ι ;  

εκδόσεις «Σπουδή».
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