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Ή  Ιστορική γνώση γεννιέται μέ τήν προσεκτική, μεθοδική καί σέ βάθος μελέτη των 

τεκμηρίων τοΰ παρελθόντος. 'Ακόμη καί τό παρόν, πού βέβαια μάς παρασύρει 

συναισθηματικά, μπορεί νά γίνει "άντικειμενική" Ιστορική είδηση, δταν τά κείμενα 

πού τό έκφράζουν καί τά Ιδια τά γεγονότα μελετηθούν μέ σταθερά κριτήρια.

Ή συλλογή μας είναι, προφανώς, ένδεικτική καί στόχο της έχει νά άποτελέσει 

βοήθημα χρήσιμο γιά έμβάθυνση σέ ένα φάσμα κειμένωνπού καλύπτουν ποικίλα 

θέματα καί πού, όρισμένα άπ’ αύτά, άνήκουν σέ μαρτυρίες πού δέν είμαστε 

συνηθισμένοι νά προσέχουμε.

Τό Ιστορικό πλαίσιο καί ή βιλιογραφία, πού άκολουθούν τό κάθε κείμενο, άποτελοΰν
Φ

τήν πρώτη βάση γιά τήν περαιτέρω μελέτη.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

* Η * Επυλογή μας αύτη δέν παρο υσυάζευ κείμενα χαύνο ύργυα. 'Αντυχεί- 
μενο της είναι, να ύποδείξευ μυά μέθοδο ί,στορυχής ερμηνείας χευμενων της 
Νεώτερηε 'Ιστορίας μας. ’Ακόμη, τελυχός στόχος της είναυ να βοηθήσευ τον 
χαθε μελετητή να προχωρήσει ο υδυος αυτόνομα στην χρυτυχή θεώρηση χαυ ε
πεξεργασία τοΟ ί,στορυχοΟ ύλυχοϋ* της υδυας της Ιστορυας.

Δέν πρόχευταυ λουπόν έδώ γυά μυά συστηματυχή συλλογή υστορυχών χευ- 
μένων. *0 ’Απόστολος Βαχαλόπουλος καί ό Στέφανος Παπαδόπουλος μας έχουν 
προσφέρει,, εκτεταμένα 6 πρώτος^ καί γυά μυχρότερη χρονυχη περυοδο ο δευ-

Λ

τερος , δυο πολύτυμα έργα, πού άποτελοΟν ούσυαστυχή συμβολή στην κατα
γραφή καί δημοσίευση των πηγών τής ίστορέας μας χαί προλευαυνουν το έδα
φος γυά τη δημυουργία μελλοντικά ένος εύρυτερου corpus. Καέ ου δυο υστο- 
ρυχου έχουν συντάξευ τυς συλλογές τους μέ βάση τη δυάταξη της ύλης των υ- 
στορυχών τους συνθέσεων, που άποτελοΟν έτσυ χαυ το πλαυσυο-βοήθημα γυά 
την επεξεργασία των χευμένων. ’Αντίθετα στοχος της δυχής μας εργασίας 
ήταν ή επυλογή όρυσμένων χευμένων ποι5 άναφέρονταυ σέ συγχεχρυμένο θέμα 
χαυ ό ί,στορυχος σχολυασμος τους. Προσπάθευά μας ήταν τά κείμενα νά θί
γουν χαίρυα υστορυχά προβλήματα χαυ νά προέρχονταυ άπο δυάφορες πηγές:α- 
πομνημονευμα, όυεθνής συνθήκη, ένθύμηση, εφημερίδα, συζήτηση στη Βουλή. 
Μέ τον τρόπο αυτό θά μπορέσουμε νά έχτυμησουμε καλύτερα τη βαρύτητα (-αξία) 
πού η κάθε κατηγορία χευμένων έχευ γυά την υστορόα καί παράλληλα νά οιαπυστω- 
σουμε τά υδυαίτερα προβλήματα πού ή ερμηνεία της χαθεμυας παρουουαζευ.

* Η εργασία μας πάνω στο κάθε κείμενο θά άρχίσευ "φυσυολογυχά", ώ- 1

1. ’Απ.Βαχαλοπούλου, Πηγές της υστορίας τοΟ Νέου ’ΕλληνυσμοΟ, τόμ. 
Α'-Β#, άεσσαλονίχη 1965-1977.

2. Στεφ.Παπαδοποόλου, 'Απελευθερωτυχοί αγώνες των ‘Ελλήνων έπυ 
Τουρκοκρατίας (Συλλογή φροντυστηρυαχών χευμένων),τεύχος A '(1U53-1669 ),ΰεσ- 
σαλονίχη 1969.

3. Μέ πολύ βάθος ό *Απ. Βαχαλόπουλος τοποθετεί σέ γενυχές γραμμές 
το πράβλημα τής μελέτης των ί,στορυχών χευμένων’ βλ. στην Ευσαγωγή των δυο 
τόμων των Πηγών.
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σάν πρωτύτερα να ρή γνωρίζαμε τίποτε πάνω στό θέρα. "Ετσυ θά ρπορέσουρε 
νά περάσουρε άβίαστα καί ανεπηρέαστα δλα τά στάδυα τής έπεζεργασίας καί 
να άποχορίσουρε έπομένως την περισσότερη ώφέλευα.

"Οταν πάρουρε στα χέρυα τό κείμενο, πρώτη μας δουλευά είναυ νά τό 
κατακτήσουμε γλωσσυχά καί νά έρρηνεύσουρε τούς νομυχούς, τεχνυχούς χλπ. 
ορούς η τίς εύδυχές έχφράσευς (τής δυπλωματέας, τής ρητορυχής χλπ.) πού 
σ'αύτό υπάρχουν. 'Εάν τό χεύρενο άνήκευ σε παλαβότερη έποχή, θά ήταν ά- 
ρυστο νά τό μεταγράφαμε άπό τό πρωτότυπο* η τρυβή αυτή θά μδς τό κατα
στήσει, πυό οίχευο. 'Εξ άλλου ή παλαυογραφία καί ή δυπλωματυχή άποτελούν 
τήν ύποδορή του υστορυχού.

'Αμέσως θά άρχύσουρε τήν προσεχτυκή ρελέτη του κευρένου χατά πα
ραγράφους καί περυόδους. Τά στουχευα πού θά συγχεντρώσουρε είναυ:

α)'Η προέλευση τού κευρένου: πού συντάχτηκε, ή κατηγορία πού άνή
κευ, πού σήρερα άπόκευταυ καί πού πρωτοδημοσυεύτηκε.

3)'Η χρονολόγηση.
γ) Τό όνορα τού συντάκτη του.
δ) Τό θέρα πού θέγευ.'Εάν υπάρχουν πολλά θέρατα καί συρπλέκονταυ, 

θά χαταταχθούν σέ ένότητες καί θά άναζητήσουρε τό κεντρυκό θέρα. "Υστερα 
θά γίνευ ένας “σκελετός1* τού κευρένου.

ε) 0(1 πληροφορίες πού προσφέρονταυ (καί πού θ'άναγραφούν ρέ κάθε 
λεπτομέρευα).

στ)*Η (Ιδεολογία τού κευρένου. Πώς ό σ. κρίνευ τά γεγονότα χαί πουές 
άπόψευς προβάλλευ.

'Αφού συλλέξουρε αυτό τό ύλυκό, θά προβούρε σέ σύντορη άξυολόγηση 
τού κευρένου. Τό πρώτο αύτό στάδυο ε£ναυ τό περυσσότερο δύσκολο,άλλά χαί 
έκευνο πού προσφέρευ τά έχέγγυα δτυ τό ύστορυκό ντοκουρέντο έχευ άντυρε- 
τωπυστευ χωρίς όπουαδήποτε προκατάληψη, ένώ στον έχπαυδευόρενο παρέχεταυ 
ή καλύτερη άσκηση.

Στή συνέχευα θά ρελετήσουρε τό χείρενό ρας σέ συνδυασρό ρέ δλες 
τίς άλλες πηγές (-πληροφορίες) πού έχουρε στή δυάθεσή ρας σχετυχά ρέ τό 
υδυο θέρα. Θά δυερωτηθούρε συγχεκρυρένα:

α) Πουές ου συνθήκες κάτω άπό τίς όπούες συντάχτηχε τό χείρενο. 
β) Πουές ου νέες πληροφορίες πού αύτό προσθέτευ σέ δσα γνωρυζαρε.
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γ) Πουά ή άξυοπυστία καί άκρίβευα τού συντάκτη τού κευμένου. Σέ 
πουό βαθμό μπορούν ου άπόψευς του νά γενυκευθούν η μήπως πρόκευταυ γυά 
μυά όυκή του "απολογία".

6) Πουά τά προβλήματα πού τά κεύμενο θέτευ καί άφήνευ άνουκτά γυά 
παραπέρα δυερεύνηση.

ε) Πουά ή έπίδραση του κευμένου στους συγχρόνους του καυ πουά η 
θέση του καυ πουό το γενυκοτερο ένδυαφέρον του στον εύρύτερο χώρο της έ- 
στορυκής γνώσης.

Στήν πόρευα πού θά δυατρέξουμε γυά νά δώσουμε απάντηση στά παρα
πάνω έρωτηματυκά θά μδς βοηθήσουν:

1) *Η βυβλυογραφία πού ύπάρχευ γύρω από τό θέμα.
2) Γεωγραφυκοί χάρτες πού θά μας δώσουν τήν εύκονα του χώρου οπού

φ

δυαδραματύζεταο ή άναφέρεταυ το γεγονός.
3) Φωτογραφυκό ύλυκό, δπως καυ τά καλλυτεχνυκά έργα ή άλλα μου- 

σευακά άντυκευμενα της εποχής.
Η)"Ενας πύνακας μέ αναγραφή σέ παράλληλες στήλες των γεγονότων τής 

έποχής (πολοτυκών,πολυτοστυκών,έκκλησυαστυκών κ.ά.), πράγμα πού θά μας 
δι,ευκολύνευ στυς συγκρόσευς μας καυ στήν όλυκή κατανόηση τής περοόδου.

Στο τέλος θά παραθέσουμε τά συμπεράσματά μας σέ μορφή δυαγράμμα- 
τος, ώστε νά γυνονταυ μέ σαφήνευα καταληπτά.

[’Εκτος άπο τά κείμενα, καλή άσκηση πάνω σέ υστορυκά θέματα προ
σφέρουν . καί σύντομα άρθρα δοκίμων έπυστημόνων, δπου γίνεταυ ανάλυση ε
νός προβλήματος καί έπυδυώκεταυ ή λύση του].

*

*Η υστορία δέν έχευ στόχο νά μας μάθευ μόνο πώς άκρυβώς έγυνε το 
γεγονός, άλλά καυ τό γυατυ αυτό έγυνε* ακόμη, νά μας έζηγήσευ γυατυ ή πο
ρεία των πραγμάτων πήρε τή συγκεκρυμένη έξέλυζη. Γυά νά απαντήσου στά ε
ρωτήματα αυτά, ό ίστοροκός έχευ ώς έργαλευα καί έφόδυα τυς μαρτυρίες πού 
μας σώζονταυ καί τήν υκανότητά του νά δυαβάζευ σωστά (=έρμηνεύευ) τυς 
πηγές. *0 μελετητής άναλύευ τό γεγονός στά στουχευα πού τό συνθέτουν, ά- 
ξυολογεΐ τό καθένα καί έκτυμα τον ρόλο τους στήν τελυκή δυαμόρφωση πού 
πήρε τό υστορυκό φαυνόυενο. Καθώς ή υστορυκή ζωή δεν είναυ παρά μυά συ
νεχής έξέλυζη, ό υστορυκός θά πρέπευ νά συλλάβου τον ουθμό τής κάθε έπο-
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χη$, τήν πορεία των προβλημάτων της Mat νά άποδώσεε στά φαενόμενα τες σ~ 
ληθενές τους δεαστάσεες, πού εσως οε σύγχρονοε δέν είχαν συνεεδητοποεή- 
σεε. Μέ τον τρ<5πο αυτό ό εδεος καί οε αναγνώστες του θά νοεώσουν μέ πλη- 
ρότητα τούς δεσμούς τους μέ τό παρελθόν καί θά συνεεδητοποεήσουν καλύτε
ρα τή σημερενή μορφή τής κοενωνεας τους.

*

Γ ε ν ε κ ά  Β ο η θ ή μ α τ α :  Δεαθέτουμε τέσσερεες βεβλεογρα-
φεκές συλλογές, πού έγγέζουν, μπορούμε νά πούμε, τήν πληρότητα:

1. Οε τόμοε τής 'Ιστορίας τον) Νέου 'Ελληνεσμού τού 'Απ.Βακαλοπού-
λου.

2. 'Η 'Ιστορία τού 'Ελληνεκού ''Εθνους τής 'Εκδοτεκής 'Αθηνών.
3. '0 βεβλεογραφεκός οδηγός τον) Σπ.'Ασδραχδ (στήν'Ε^σχόπηση τής 

Νεοελληνεκής' Ιστορεας τον) Ν. Σβορώνου, 'Αθήνα 19762).
4. *0 δημοσεευμένος Κατάλογος τής Γενναδείου Βεβλεοθήχης τής 'Αθή

νας.
Τά λεξεκά καε οε έγκυκλοπαεδεεες αποτελούν πάντα τήν πρώτη *ηγή 

γεά τήν ένημέρωσή μας. >
Ή  τρέχουσα εστορεκή βεβλεογραφέα παρακολουθεΐταε άπά τό περεοδε- 

κό "Μνήμων".

Τά κείμενα τής Τουρκοκρατίας καί τής Βενετοκρατίας παρουσεάζουν 
πολλές φορές σημαντεκές γλωσσεκές δυσκολίες, γεατί περεέχουν ξένες λέ- 
ξεες καί σέ μορφή παρεφθαρμένη. 'Ολοκληρωμένο λεξεκό πού καλύπτεε τίς α
νάγκες τής έπεστήμης δέν δεαθέτουμε, άλλά ύπάρχουν αρκετά βοηθήματα πού 
παρέχουν σημαντεκή βοήθεεα. Τά δυό λεξεκά τον) 'Ανδρεώτη (επίτομο) καί φε- 
αρδ (έχεε φθάσεε στόν έκτο τόμο) αποτελούν ένα καλό γλωσσεκό οδηγό. 'Ε
ξάλλου, καθώς οε ξένες λέξεες στή γλώσσα μας είναε πάμπολλες, τό αίτημα 
των ερευνητών άποβλέπεε στό νά καταγραφούν όσες συναντεούνταε συχνότερα 
ή έκεύνες πού έχουν αλλαγμένη μορφή στά έλληνεκά, ώστε δύσκολα ν'άναγνω- 
ρεζεταε η άρχεκή τουρκεκή η βενετεκή (εταλεκή) γραφή τους, οπότε μπορού
με νά προστρέξουμε σέ λεξεκό αυτών τών γλωσσών.

Γεά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας ύποδεεκνύουμε εξε "λεζελόγεα" πού 
μπορούν πρακτεκά νά βοηθήσουν τούς έρευνητές, ένώ μπορούμε νά χρησεμο-
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(

r ποεύσουμε καί τες δημοσεευμένες συλλογές έγγραφων, πού ό ύπομνηματεσμός 
[ τους παρέχει, χρησεμο γλωσσεκό ύλεκο*
ί 1. Β.Δημητρεάδη, *Η Κεντρεκη καί Δυτεκη Μακεδονία κατά τον’Εβλεγεα
I Τσελεμπ?),Θεσσαλονίκη, *Εταερ.Μακεδ.Σπουδών, 1973.

2* Α.Δρακάκη,'Η Σύρος έπε Τουρκοκρατίας,τόμ.Α'(καί μοναδεκος), ένis
*Ερμουπολεε 1948 (μέ καλό σχολεασμο).

3. Κ.Κουχκεδη,Λεξελογεον έλληνεκών λέξεων παραγομένων έκ της τουρ
κικής γλώσσης,"*Αρχείον τού θρακεκού Λαογραφεκού καί Γλωσσεκού θησαυρού" 
τομ.24(1959),σελ. 281-312,τομ.25(1960),σελ.121-200.

4. Χρ.Μαυροπούλου,Τουρκικά έγγραφα άφορώντα την ίστορίαν της Χίου, 
κατά μετάφρασεν — , έν’Αθηναες 1920.

5. B.G.Spiridonakis,Empire Ottoman. Inventaire des memoires er do
cuments aux Archives du Ministere des Affaires Etrangeres de Franco,Thes-

\ saloniki,IMXA,197 3.
j; 6. N.Σταυρενεδου,Μεταφράσεις τουρκεκών εστορεκών εγγράφων,τομ.A ',
I 'Ηράκλεεον Κρητης 1975.
ί

Γεά τα κείμενα των βενετοκρατούμενων περεοχών η γεά εκείνα πού ε- 
[. χουν συνταχθεί στον ευρύτερο εταλοφωνο χώρο γλωσσεκό ύλεκό θά βρούμε στες
[ σχολεασμένες συλλογές, πού πληθαίνουν την τελευταία εικοσαετία (χάρη στην
ϊ
■ ίδρυση τού*Ελληνεκού*Ινστετούτου Βενετίας). Το έργο πάντως τού φελολογου 
; άπέναντε σ’αύτά τά έγγραφα είναε πεο εύκολο, γεατε ή γνώση της λατενεκης 
[ καί μεάς νεολατενεκης γλώσσας καθεστδ το γλωσσεκό ύλεκό πεο οεκείο.
[ Τρία λεξεκά έχουμε στη δεάθεση μας:
■ 1. G.Boerio,Dizionario del dialetto veneziano,Venezia 1856'-.
I

2. A.Ζωη,Λεξεκον εστορεκον καί λαογραφεκον Ζακύνθου,τομ.1-2,* Αθή
να ε 1963.

3. O.Markl, Ortsnamen Griechenlands in ,ffrankischer" Zeit, 
Koln 1966 (εεδεκά γεά τά τοπωνύμεα).

Gras-



Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
1

‘Ο Τυπογράφος πρός τόν άναγινώσκοντα τήν παροϋσαν ιστο
ρίαν χαίρειν.

Προσφέρω σοι, ώ φιλοϊστωρ άναγνώστα, ώς σημειον του πό
θου καί τής προθυμίας μου όπου έχω πρός σέ διά νά σέ ώφελή- 
σω, όχι ένα μυθολογικόν ή άχρηστον βιβλίον, άλλά μίαν ‘Ιστο
ρίαν ώραίαν, περίεργον καί Αξιόπιστον, ήτις φέρει καί έπι- 
γραφήν καί μετονομάζεται ‘Ιστορία του παρόντος πολέμου Ανα
μεταξύ τής ‘Ρουρίας, των Λέχων καί των Τούρκων, ώσάν, όπου 
διηγείται λεπτομερώς τά πράγματα όπου έγιναν, Αφ ' ού καί άρ- 
χισεν ό πόλεμος, συμβαίνουσιν έως τήν σήμερον καί θέλουσι >έ- 
νη έως νά τελειώση. Μή θαυμάζης άν ίσως καί βλέπης ίστορημέ- 
νον τόν πόλεμον είς τούτον τόν πρώτον τόμον, διατί κάμνει 
χρεία πρώτον νά έρευνήσωμεν τήν Αρχήν, πόθεν δηλαδή Αρχισεν 
6 πόλεμος, ποια τά αίτια όπου τόν έπαρακίνησαν καί τίνες οί 
πρωταίτιοι τών κακών καί σκανδάλων, διά νά εύρωμεν τό ποθού- 
μενον τέλος, καθώς λέγει καί ό Μέγας Γρηγόριος ό Θεολόγος είς 
τά Γνωμικά του ,ι#Αρχής καλής κάλλιστον είναι καί τέλος, όρ- 
θώς δοκουσιν οί όροι τών πραγμάτων”. Ταϋτα δέ όλα γουν άν τά 
όνομάσης Προλεγόμενα τής ‘Ιστορίας καί του Πολέμου,δέν σφάλ
λεις τίποτες. "Αν ίσως δέ πάλιν καί όταν άναγινώσκης τό βι
βλίου, θεωρήσης κανένα πράγμα έξω του προκειμένου, τούτο μή 
σέ ταράττη, διατί καλλωπισμόν μάλλον καί κόσμον τής ‘Ιστορί
ας πρέπει νά τό κρίνης. Μή δειλιάσης ούν είς τήν Αρχήν μηδέ 
άποκάμης, άν δέν βλέπης ώς έν ριπή όφθαλμου τό ποθούμενον, 
διατί τοϋ Θεού συνεργουντος μοι έλπίζω νά τό Απόλαυσης όγλή- 
γορα είς τόν δεύτερον τόμον, τόν όποιον κατά τό παρόν τυπώ
νω, καί είς άλλους όποϋ καθεξής θέλω τυπώσει· Δέξαι λοιπόν 
εύχαρίστως, φίλτατέ μοι άναγνώστα, τούτο τό μικρόν σημειον
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τής πρός σέ Αγάπης μου, καθώς έμπράκτως έγνώρισες έως τώρα, 
6td τά βιβλία όποΟ πολλά καί θιάοοοα έκοιν^λόγηοα πρός χοή- 
αίν οου καί Λ £/.wiav# Οιά νά λάβω αιτίαν νά προθυμοποΐοΟιιαι 
καί τό ηειό· τ^Οτα, μΛ άψυχΰντας μήτε κόπους μήτε έ£οόα,
6ιά »ά ώτελ.ίΓη *;ο Γένος μου καί ύγίαινε κατ'άμφω τόν άνθρω-
rrc'"-· .

Πρόλογος στό βιβλίο. 'Ιστορία του παρόντος πολέμου αναμεταξύ Ρού- 
σιας και της 'Οθωμανικής Πόρτας. Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1770,σελ. 
4-5 (E.Legrand ,Bibliographie Hellenique,XVIIIe s0 ap.726).

Παρατηρήσεις ατό κείμενο. Τό Βιβλίο άναφέρεται στον ρωσοτουρκιχό 
πόλεμο του 1768 που τελείωσε στα 1774 μέ τή συνθήκη του Κιουτσούκ Και- 
ναρτζή. '0 πόλεμος αυτός είχε ώς αποτέλεσμα νά γίνει καί ό πρώτος διαμε- 
λισμός τής Πολωνίας (Λεχίας).

'Η έκδοση του Βιβλίου έγινε για να έπηρεάσει τούς ''Ελληνες, πού 
είχαν κιόλας πάρει τα δπλα (ή έπανάσταση πού πήρε τήν ονομασία "'Ορλωφι- 
κά"). Πρόκειται δηλαδή γic£ μια ιστορική αφήγηση σύγχρονων γεγονότων. 'Ω
στόσο τό πράγμα αύτό δέν επηρεάζει τόν έκδοτη, πού προσπαθεί νά δώσει δ- 
σο γίνεται πιο αντικειμενική εικόνα των συμβάντων. "Εχουμε λοιπόν μπρο
στά μας ένα παράδειγμα γιά τό πώς μπορεί νά γραφεί καί σύγχρονη ιστορία 
μέ αξιώσεις αντικειμενικότητας.

"όχι ένα μυθολογικόν ή άχρηστον βιβλίον". ’Ο εκδότης προ
βάλλει τό βιβλίο του ώς ιδιαίτερα παιδευτικό, αλλά περισσότερο δείχνει 
περιφρόνηση πρός τά λαϊκά μυθιστορήματα ("φυλλάδες"), πού είχαν τή μεγα
λύτερη κυκλοφορία* τό φαινόμενο δμως αύτό δέν ήταν (δπως καί σήμερα δέν 
είναι) μόνο ελληνικό.

Τό βιβλίο έκδόθηκε στή Βενετία, πού υπήρξε τό μεγαλύτερο ελληνικό 
έκδοτικό κέντρο κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. Στήν πόλη αύτή υπήρ
χε ισχυρή ελληνική κοινότητα, ένώ τά βενετικά τυπογραφεία ήταν άπό τά κα
λύτερα τής Ευρώπης.

'Ανάπτυξη τοϋ θέματος
Ή  ιστορική άφήγηση ύπήρξε πάντοτε ένα άπό τά πιό έλχυστιχά άνα-

8



γνώσματα του ανθρώπου. Καί αύτο δεν όψείλεταυ μόνο στην πλοκή των γεγο
νότων (πράγμα πού, όπως είναυ φυσικό, δυεγείρευ το ενδυαφέρον τού ανα
γνώστη), άλλα στηρίζεταυ κυρίως στο αίσθημα της αμεσότητας που δημυουρ- 
γευταυ ανάμεσα στην άληθυνη ιστορία καί στον κάθε άνθρωπο. Το κάθε υστο- 
ρυκό συμβάν, σε όπουοδηποτε μέρος της γης, ένδυαφε'ρευ αυτόματα τον καθέ
να μας καί η γνώση του εμπλουτίζει, τίς έμπευρίες μας. Αύτο γίνεται, γυα- 
τί ου πρωταγωνυστές (ου δράστες) ίταν ανθρώπου δπως καί έμευς καί,παοάλ- 
ληλα, ή κάθε πράζη τους εχευ κουνά σημευα με τίς δυκες μας, όπως ακόμηέ- 
χευ σίγουρα έπυδράσευ καί στό δυκη μας σημερυνό πραγματυκδτητα. "Γτσυ δ 
δεσμός μας με' τά (περασμενα-χθεσυνά) γεγονότα, καθώς δυαβάζουμε την υ- 
στορυκη άφηγηση, γέννα στον καθένα μας έσωτερυκε'ς άντυδράσευς, σκεψε^ς 
καί συναυσθηματα, η με άλλα λδγυα προβληματυσμους. Καί πραγματυκά, ό τε- 
λυκδς σκοπός της υστορίας ευναυ ή καλλυεργευα τού ατόμου, η πουοτυκή ά
νοδος της κρίσης του.

Γυά νά πετυχευ δμως ή υστορυκη άφηγηση τον σκοπό της, πρε'πευ νά 
υπάρχουν όρυσμενες προΰποθε'σευς:

1) Πρεπευ η άφηγηση νά ευναυ"άξυόπυστοςΠ. Αύτο σημαυνευ δτυ δλα 
όσα ό υστορυκός άναφερευ πρεπευ νά παρατίθενταυ δπως άκρυδώς εγυναν.

2) * Η προσπάθευα γυά την αλήθευα θά ώθησευ τόν ί,στορυκό νά έρευνη- 
σευ καί τίς λεπτομερευες καί νά έκθεσευ, έάν χρευάζεταυ, Βήμα ποός Ρήμα 
την πορεία των γεγονότων.

3) *Η έζυστόρηση θά άκολουθησευ τη σευρά που τά γεγονότα έξελίχτΓ-
καν.

4) 'θ ΰστορυκός θά προσέζευ υδυαίτερα νά μη προβαίνευ σε' γσνυκές 
κρυσευς που δεν θά στηρίζονταυ καλά στά υστορυκά δεδομένα. *0 κίνδυνος 
που ό υστορυκός δυατρέχευ είναυ: μήπως περυπέσευ τόσο σε' (υστορυκά) σφάλ
ματα δσο καί σέ άπλουκές ερμήνευες των γεγονότων.

5) *Αφού θέσευ στίς παραπάνω Εάσευς την εργασία του, ό υστορυκός θά 
προχωρησευ στην άζυοποίηση του ύλυκου του. Αύτο ευναυ το στάδυο, όπου θά 
φανευ ή ούσυαστυκη προσφορά τοϋ ΰστοουκοϋ, πράγμα πού πρε'πευ ν' Γ-τοτελευ 
καί τόν τελυκό σκοπό του. Καί συγκεκουμένα:

"Οπως άναφέρεταυ καί στο κείμενο, δ υστορυκός θά έρευνπσευ πώςά:- 
χύσε τό γεγονός, δηλαδη πουε'ς αύτίες το προκάλεσαν. Καί ου αυτυες δεν 
βρίσκονταυ μόνο σ'ένα στυγμυαυο συμβάν η σ'ένα μόνο πρόσωπο, αλλά σέ κα-
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ταστάσεες πού έκαμαν πρόσφορο τό έδαφος, ώστε τ<£ μεμονωμένα συμβάντα νά 
έκδηλωθοΟν χαύ νά έχουν χαταλυτεκό (=εστορεκό) αποτέλεσμα.

Στό συνέχεεα, πρέπεε μέσα από τόν εστορεχό άφόγηση νά 6υαφανοΰν ό
λες οε φάσεες ιού πέρασε τό γεγονός χαύ νά τονεσθοϋν τά σημεία πού μπο- 
ροΌν νά χαραχτηρεσθοϋν ώς σταθμού. βΑχόμη, θα άναφερθοϋν ot δεσμού χαύ 
ot έπεδράσεες πού τύ γεγονός είχε μέ τόν xotvωvύa χαύ τόν οεχονομύα τός 
εποχές· Τέλος, θά αναλυθεί ή νέα πραγματεχότητα, πού τό γεγονός δημεούρ- 
γησε, πράγμα πού μέ τό σεtpά του θά έχχολάψεε αργότερα μεά νέα κατάστα
ση.

"Ετσε λotπόv, έάν ό εστορεκός θέσεt γερές Βάσεες (τύς παραπάνω προ- 
υποθέσεες) όταν άρχύζεε τό έργο του, θά μπορέσεε μέ άσφάλεta νά φθάσεε 
στό σωστό θεώρηση χαύ μελέτη των γεγονότων. Συνοπτεκά, μπορούμε νά πούμε
ότε καθήκον του elvau νά έπεσημάνεε όλους τούς παράγοντες (”ot όροι των 
πραγμάτων") πού γέννησαν χαύ καθόρεσαν τά γεγονότα. 1 Ανακεφαλαεώνοντας, 
μπορούμε νά πούμε ότε τελεκός σχοπός είναε η "ανασύσταση" του γεγονότος 
στην ολότητά του.

/
Στόχος τού χευμένου. Νά άναλυθεύ ή άζύα της *Ιστορύας χαύ νά ύπο- 

γραμμεσθούν τά άπαραύτητα στοεχεεα πού πρέπεε νά έχεε τό εστορεχό έργο.

Βοηθήματα. Ch.Langlois-Ch.Seignobos,Εεσαγωγη εες τάςεστορεκάςμε- 
λέτας,μετ.Σπ.Λάμπρου,εν’Αθηναες 1902. -Νεκ.Βλάχου,Τό πλάτος της * Ιστορύας, 
"’Αρχεεον των Οεκονομεκών χαύ Κοενωνεκων’Επεστημών" 5,τεύχος β',’Απρύλε- 
ος-’ΐούνεος 1925,σελ.97-134. -Τού εδεου,Θεωρητεχά χαύ μεθοδολογεχά προ- 
Βληματα εν τΤι * Ιστορύςι,εν’Αθηναες 1925. -Ρόζας ’ίμΒρεώτη, *Η δεδασχαλύα 
της 4Ιστορύας, "*Αναγέννηση" 1(1927) passim. Μεταγενέστερα δημοσεεύτηχαν 
χαύ άλλες μελέτες γύρω από τη μεθοδολογύα της ’Ιστορύας, όπως εΰχολα χα- 
νεύς μπορεύ νά τύς παραχολουθησεε μέσα από τά έλληνεχά εστορεχό περεοδε- 
χά. Γεά τύς νεώτερες τάσεες της εστορεχΤις έπεστημης καλός οδηγός είναε ή 
έργασύα τού Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou metier df historien, 
α' έχδ. Paris 1949, ένω χαθοδηγητεχό ρόλο παεζεε σήμερα τό περεοδεχό"Αη- 
nales, Economie, Societe, Civilisations" (Παρεσε). Πολύ χρησεμο έγχεερύ- 
δεο στά έλληνεχά είναε της Λεχ. Χρεστοφελοπούλου,Εεσαγωγό στύς εστορεχές 
σπουδές, 'Αθ^να 1978, 21979.
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Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

I
%0 δέ βασιλεύς μετά ταϋτα έσελθών ές την πόλιν, χατε- 

θεάτο τό τε μέγεθος καί τήν θέσιν αύτης τήν τε λαμποότητα καί 
καλλονήν, τό τε πλήθος καί μέγεθος καί κάλλος των τε ναών καί 
τών δημοσίων οικοδομημάτων, των τε ιδιωτικών οικιών καί κοι
νών καί τών έν δυνάμει δντων τήν πολυτέλειαν, έτι δέ τήν τε 
τοϋ λιμένος θέσιν καί τών νεωρίων καί τό πρός πάντα έπιτη- 
δείως έχειν τήν πόλιν καί εύφυώς, καί απλώς πάσαν αυτής τήν 
κατασκευήν καί τόν κόσμον.

*Εώρα δέ καί τό πλήθος τών άπολλυμένων καί τήν έρήμω- 
σιν τών οικιών καί τήν παντελή φθοράν αυτής καί τόν όλεθρον* 
καί οίκτος αύτόν εύθύς έσήει καί μετάμελος ού μικρός της Α
πώλειας τε καί διαρπαγής, καί δάκρυον άφήκε τών όφθαλμών καί 
μέγα στενάξας τε καί περιπαθές* "οίαν", έφη, "πόλιν ές διαρ- 
παγήν καί έρήμωσιν έκδεδώκαμεν"* ούτως έπαθε τήν Ψυχήν...

II
(α)

Μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ό δεσπότης κύρ 
Θωμάς φεύγοντας άπό τόν Μορέαν έπήγεν είς Ρώμην είς τόν πά
παν Πίον, είς τόν όποιον έχάρισε τήν κάραν του Αγίου Α π ο 
στόλου Άνδρέου του πρωτοκλήτου* χάκεινος πρός τό μόλις ζ,ΠΥ. 
μετά τών αύτου έδωρήσατο τήν μόνην καί άναγκαίαν τροφήν.

(β)
"Ετους ς^ιη' Απριλίου ιη' ό βασιλεύς κύρ Μανουήλ ήρ~ 

ξατο καθαίρειν καί οίκοδομειν αύτόν τόν * Ισθμόν, ούπερ έστί 
τό μήκος, ή μάλλον είπειν τό εύρος, έκ μιας θαλάττης είς τήν 
έτέραν δργίαις τρισχίλιαις καί όκτακόσιαις. "Εοικε δέ ή Πε-
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λοπόννησος πλατάνου φύλλου είς πάντα, τού 6έ φύλλου τό καΟ- 
λος ό 'Ισθμός έστίν* άνέστησε 6έ πύργους έν έαυτψ έκατόν πεν- 
τήκοντα καί τρεις, καί έντινι μαρμάρορ εύρών γράμματα γεγραμ- 
μένα λέγοντα ούτως* φώς έκ φωτός, Θεός άληθινός, έκ Θεού ά- 
ληθινοΰ, φυλάζη τόν αύτοκράτορα Ιουστινιανόν μετά των πι
στών όούλων αύτού Βικτορίου καί πάντας τούς έν τή *Ελλά6ι οί- 
κούντας τούς έκ Θεού ζώντας.

( Υ )

Καί προστάζει αύτοΰ, ήτοι τού άμηρά, οί εύρεθέντες Χρι
στιανοί έθαψαν τό βασιλικόν πτώμα μετά βασιλικής τιμής* ού- 
αί ούαί κάμοί τής προνοίας έν τινι καιρώ μέ φυλάττουσιν* ήν 
δέ πασα ή ζωή αύτού τού άοιδίμου καί μάρτυρος βασιλέως χρό
νοι τεσσαράκοντα έννέα καί μήνες τρεις καί ήμέρας είκοσι* δς 
έβασίλευσεν έτη δα καί μήνας 6α^. Έβασίλευσε δέ τό τών Πα- 
λαιολόγων γένος έν τήδε τή βασιλευούση τών πόλεων έτη ρψγα 
καί μήνας ια καί ήμέρας 6αε καί ύπό Κωνσταντίνου Φλαβίου ήρ- 
ζατο ή βασιλεία έν Κωνσταντινουπόλει καί έπί Κωνσταντίνου του 
Παλαιολόγου πέρας έλαβεν. Έ ν  τήδε τή τριτάλαινς; πόλει έπε- 
κράτησεν ή τών Ρωμαίων βασιλεία έτη ,αρλε' καί μήνας ια καί 
ήμέρας δα£.

Κείμενο I. Κριτοβούλου τοδ ’Ιμβρίου Ξυγγραφής ‘Ιστοριών Πρώτη, LX 
VIII. Έκδοση and τόν Κάρολο Muller (Παρίσι 1870) καί έτανέκδοση άπό 
τούς Νικ.Τωμαδάκη (Περί άλάσεως τής Κωνσταυτιυουκέλεως (1**53). Συναγωγή 
κειμένων,’Αθήναι 19692) καί A.Pertusi (La caduta di Costantinopoli. L'e- 
co nel mondo, Milano, Mondadori, 1976).

Κείμενο II. Σκ.Λάμκρου, Βραχέα Χρονικοί, έν Άθήναις 1932,σελ.θ2.

Παρατηρήσεις στέ κείμενο. *0 Κριτέβουλος είναι αύτο'ττηδ μάρτυρας 
τής Άλωσης. Κατηγορήθηκε ως κέλακας τοΟ σουλτάνου καί ώς ιρέδρομος ε
κείνων πού συμβιβάστηκαν μέ τούς Τούρκους* μήπως όμως ήταν ένας ρεαλι
στής, πού έβλεπε ότι ή κατάσταση δέν θ« άλλαζε γιά πολύ καιρέ καί χρεια- 
ζέταν κάκοια ευελιξία;

"ούτως έπ α θ ε  τ ή ν  ψ υ χ ή ν " . Πραγματικά 6 Μωάμεθ 6 Πορθητής ήταν
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καλλιεργημένος καύ σύγουρα έβλεπε πυό μακριά άπό τύς πρόσκαιρες υκανο- 
πουήσευς πού έδυναν ου πολεμυκές κατακτήσευς.

Τό κεύμενο II άναφέρεταυ σέ τρύα θέματα: στη φυγή των 'Ελλήνων στη 
Δύση, στήν οχύρωση τής Πελοπόννησου καύ στα γεγονότα τής "Αλωσης.'Η χρο- 
νυκή απόσταση ανάμεσα στα τρύα μέρη τού κευμένου II μας οδηγεί στο συμ
πέρασμα ότυ πρέπευ νά γράφτηκε από δύο τουλάχυστο (ή καύ τρύα) δυαφορε- 
τυκά πρόσωπα. Ου σύντομες αυτές ένθυμήσευς έχουν γραφεί άπό εγγράμμα
το (τους) καύ μέ κάπουο άξύωμα στο περυβάλλον των Παλαυολόγων. *0 συντά
κτης τής δεύτερης ένθύμησης πρέπευ νά βρυσκόταν ή νά είχε ζήσευ στήν Πε
λοπόννησο, γυατύ σέ αυτήν κυρύως άναφέρεταυ. 'Η κατασκευή του τεύχους 
στόν ’Ισθμό ορθά τονύζεταυ ως σημαντυκό όχυρωματυκό έργο, γυατύ προστά
τευε καύρυα τον Μορυά. ’Ακόμη, παρατηρούμε μυά κάπουα λαϋκή έπύδραση μέ 
την λεπτομερή αναγραφή άρυθμών τής βασυλεύας των Παλαυολόγων καέ μέ τήν 
αντιπαράθεση του ονόματος Κωνσταντίνος.

" κάκεΐνος...τροφήν". Γύνεταυ σωστή έκτέμηση τής ύποδοχής πού 
έτυχαν ου "Ελληνες άξυωματουχου, λόγυου κ.ά. στή Δύση. ’Εκτός άπό έλάχυ- 
στες έξαυρέσευς, όλου αναγκάστηκαν νά έργαστοΟν σκληρά ή νά έπαυτήσουν 
γυά νά έπυβυώσουν στο νέο περυβάλλον τους.

'Η χρονολόγηση γύνεταυ άπό κτυσεως κόσμου καύ πρέπευ νά άφαυρέ- 
σουμε τό 5508 (6918-5508=1410). 

άμηράς : ό σουλτάνος

’Ανάπτυξη του) θέματος 
α) 'Ο 'Ελληνυσμός καύ ου Τουρκου

'Η"Αλωση είναυ άπό τά σημαντυκότερα γεγονότα τής παγκόσμυας ΰστο- 
ρύας.'Η έξάπλωση των Τούρκων στά Βαλκάνυα καύ άκόμη πρός τή Δ.Ευρώπη (ατά 
1480 έπυχευρήθηκε απόβαση στό "Οτραντο) έπυβάλλευ ένα νέο παράγοντα στήν 
παγκόσμυα σκηνή,ενώ γυά τον'Ελληνυσμό εΐναυ μυά μεγάλη υστορυκή άτυχύα. 
Ή  τουρκυκή έπυκράτηση δέν όφεύλεταυ άποκλευστυκά στήν υκανότητα των κα- 
τακτητών (τόν καυρό τής"Αλωσης ή δύναμη του τουρκυκοί στρατού δέν ξεπερ- 
νούσε τούς 160.000 ανδρες καύ ό στόλος έφθανε τά 150 πλουα) ούτε ήταν κά- 
τυ τό άπρόβλεπτο γυά τούς συγχρόνους.Ή δυεύσδυση των ξένων άπό τόν ΙΓ ' 
αυ. στόν βυζαντυνό χώρο καύ ή συσσώρευση στό Βυζάντιο κουνωνυκών καύ πο-
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λετεχών προβλημάτων (η απογύμνωση τ^ς γ?ις άπύ τους γεωργούς,η όημεουργέα 
χεντρύφυγων δυνάμεων με την έμφάνεση χωρεστεκών ηγεμονεών (Δεσποτάτων), 
οε θρήσκευτεχές έρεδες καε η άπύσπαση έζ αετεας τους όλύχληρων πληθυ
σμών) είχαν ώς τελεχύ αποτέλεσμα τά συρρεκνωση τάς Αύτοκρατορεα ς καε Τύ 
άνοεγμα του δρύμου στοάς Τούρκους* Χώρες τάν παρουσία των Τούρκων 
Π Βυζαντενά Αυτοκρατορία θα εΰρεσκε ασφαλώς μύνη της λύσεες στα προβλά* 
ματα της, δπως βράχε καε η Δύση παλαεύτερα.

’Η ’Οθωμανεχη έζάπλωση προς τά Εύρωπαεχά εδάφη του Βυζαντίου άρ- 
χεσε στα 1353 με την κατάληψη της Καλλίπολης, άχρεβώς έκατύ χρονεα πρίν 
άπύ την πτώση της Πύλης. ’Ακολούθησαν άλλα σημαντεχά κέντρα: ή'Αδρεανού- 
πόλη στά 1361, οε Σέρρες στά 1383 καε στά δεκαετία 1390-1**00 τύ μεγαλύ
τερο μέρος της Βαλχανεχης (ώς τά Σχύπεα καε τον Δούναβη της Βουλγαρίας). 
Στά 1Η30 κυρεεύονταε ή Θεσσαλονίκη καε τά ’Ιωάννενα, ώστε στά 1Η53 ή Πό
λη νά είναε μεά νησίδα: δέν έμεναν παρά ή Πελοπύννησος καε ή Τραπεζούν- 
τα. Παρέμεναν άκύμη στά βενετεκά χέρεα η Κύπρος, η Κράτη, η Ευβοεα, νη- 
σεά τοΟ Αεγαίου, τά 'Επτάνησα, ή Μεθώνη-Κορώνη, τύ Ναύπλεο- Αργος,η Ναύ
πακτος,στους Γενουάτες ηΧεος καέ στους’Ιωαννέτες* Ιππότες η Ροδος.

"Οπως βλέπομε, μύνο η παρουσεα των Βενετών στύν έλληνεχύ παράλεο 
καε νησεώτεκο χώρο έδενε έλπεδες (μάταεες σχεδύν πάντα) γεά κάποεα βοά- 
θεεα άπύ τά Δύση, ενώ ταυτύχρονα οε βενετεχές άποεκίες άταν τύ καταφύγεο, 
ώς ένα βαθμύ, των καταδεωχύμενων 'Ελλάνων.

Τύ Βυζάντεο, ώς τες τελευταεες στεγμές του, θεωροϋσε τύνέαυτύτου 
ώς τμήμα τοΌ Ρωμαεχοϋ κράτους, δπως αύτύ αποκρυσταλλώθηκε τύν Δ' αέώνα. 
Καε ή πίστη αύτά ftrav εύλογη καε άπύ πολετεχης καε άπο πολετεστεχάς σχο- 
πεας. *Η 'Αναγέννηση της Δύσης άταν ταυτύχρονη μέ τύν ούμανεσμύ του Βυ
ζαντεου καε θά είχαμε καε στάν ’Ελληνεκά 'Ανατολά παράλληλη άνάπτυζη (μέ 
δρεσμένες οπωσδάποτε δεαφορές), άν δέν έρχονταν οε Τουρχοε. *Η "Αλωση έ
δωσε καε τύ τελευταεο ψυχολογεκύ κτύπημα, σβύνοντας κάθε ελπίδα γεά κά
ποεα ΜάνάστασηΜ της αύτοκρατορεας.

"Ετσε, δταν στά Δύση άρχεζε η συγκράτηση τών έθνεκών κρατών, γεν- 
νεοϋνταν οε έθνεκές γλώσσες καε άνθεζε ή τέχνη, οε έλληνεκές χώρες εμ- 
παεναν σέ περίοδο παρακμές. Δέν χρεεάζεταε ν ’άπαρεθμάσουμε τά καλλετε- 
χνεκά έργα πού στά Δύση τύτε δημεουργουνταε: δ Μεχαάλ 'Αγγελος, δ Ραφα-
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όλ, 6 Ντύρερ είναυ άπό τούς γνωστότερους ζωγράφους, ου καθεδρυκού ναού 
τοΟ Μυλάνου καύ της Φλωρεντύας είναυ άπό τα καλύτερα άρχυτεκτονυκά έργα 
καυ ό 'Ερασμος, ό Μακυαβέλλυ καύ ό Μπυντέ είναυ άπό τούς σπουδαυότερους 
δυανοουμένους. Το μεγαλύτερο δμως γεγονός πού θα άλλάξευ τούς παραδοσυα- 
κούς τρόπους δυάδοσης της γνώσης είναυ ή άνακάλυψη της τυπογραφίας δταν 
άκρυβώς επεφτε ή Πόλη. Τό βυβλύο θα γύνευ κτήμα των 'Ελλήνων,με κάπουα 
μαζυκη δυάδοση,μόλυς στα τέλη του ΙΗ' αύώνα.

'Από ούκονομυκη πλευρά ή τουρκυκη κατοίκτηση όταν πολύ έπυζημυα.'Η 
δυεύσδυση των Βενετών καυ Γενουατών (η άλλων Ευρωπαίων) στην 'Ανατολή,δ- 
σο καυ αν προκαλουσε ζημυές, όταν πάντα κάτω από την έπύβλεψη της Βυζαν- 
τυνης Αύτοκρατορύας. Τώρα ου Τούρκου ελέγχουν αυτού την κατάσταση. *Η με
γαλύτερη πάντως, καταστροφυκη θα λέγαμε, συνέπευα όταν δτυ δέν μπόρεσε 
η Βαλκανυκη να παρακολουθησευ την πρόοδο στόν τομέα της βυοτεχνύας (-βυο- 
μηχανύας), ώστε η 'Ανατολή να λευτουργησευ πυα ως τροφοδότης καύ μόνο 
πρώτων υλών, χωρύς έπυτόπυα ούκονομυκη επένδυση.

β) *Η 'Αλωση καύ ή κατάσταση στην Ευρώπη
'Ως τόν έποχη πού έπυκράτησαν ου Τούρκου ή 'Εγγύς 'Ανατολή, καύ 

γενυκα δ χώρος της 'Ανατ. Μεσογείου μέ τόν ένδοχώρα του, όταν η φτηνη ά- 
γορα πρώτων υλών γυα τύς εύρωπαυκές βυομηχανύες υφασμάτων, χρωμάτων καύ 
σαπουνυοϋ, γυα τόν προμήθευα ξυλείας (ύδυαύτερα γυα τό ναυπηγηση πλούων) 
καύ γυα την εύσαγωγη δημητρυακών, κρασυοϋ καύ λαδυου. *Η εγκατάσταση τών 
Τούρκων, δέν δυατάραξε μόνο την πολυτυκη ύσορροπύα, άλλα έμπόδυσε γυα μεγά
λο χρονυκό δυαστημα τύς έμπορυκές συναλλαγές, πού θά ζαναρχύσουν κανονυ- 
κά μόνο άπό τα μέσα τοΟ ΙΖ# αύώνα.

Παρ’δλο τόν δυσμενό άντύκτυπο πού είχε ή έξάπλωση τών Τούρκων, ού 
Δυτυκοευρωπαυου δέν θορυβήθηκαν ωστόσο ύδυαύτερα, γυατύ στο μεταξύ είχαν 
άρχύσευ τά ύπερατλαντυκά ταξύδυα, είχε γύνευ η ανακάλυψη του ηΝέου Κό
σμου” καύ μαζύ τό ανουγμα νέων πηγών πρώτων υλών. Πραγματυκά, άπό τά 1447 
ού Πορτογάλου είχαν φθάσευ στό Γουύνέα της 'Αφρυκός, ενώ ως τά τέλη του 
αύώνα είχαν συμπληρωθεί ού περυσσότερες ”άνακαλύψευς”: στά I486 ού Πορ
τογάλου έφθασαν στό άκρωτόρυο τής Καλ^ς 'Ελπίδας, στά 1492 δ Χρυστόφοοος 
Κολόμβος άποβυβάστηκε στόν Κούβα, στά 1497 ό Βάσκο ντέ Γάμα προσορμίστη-
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χε στυς 'ίνδυες χαυ στοί 1500 ου Πορτογάλου κατάλαβαν τή Βραζυλυα. Ταυτό
χρονα άρχυσε χαυ η μεταφορά μαύρων τής 'Αφρυχής στήν 'Αμερυχή (δουλεμτό- 
ρυο).

"Ενας άλλος λόγος του συνετέλεσε στήν χάπουα "άδυαφορυα" των Δυ- 
τυχοευρωταυων γυά τήν τύχη του Βυζαντυου είναυ τά πολεμυχά γεγονότα τού 
γυά δυό σχεδόν αίώνες δυαδραματυζονταν στόν ευρωπαϊκό χώρο, ατά τόν ΙΔ ' 
αυ. ώς τά τέλη του ΙΕ'αυώνα: 6 'Εχατονταετής πόλεμος (Γαλλυα -'Αγγλυα, 
1337-1453), ό πολερος των δύο Ροδών ('Αγγλυα, 1455-1485), ό έμφύλυος τό- 
λερος εύγενών στή Γαλλύα (1407-1453). 'Απορροφημένου λουπόν άπό τυς έμ- 
φύλυες δυαμάχες τους, πού προουώνυζαν τούς μετέπευτα άπουχυαχούς άνταγω- 
νυσμούς, ου Ευρωπαίου ήταν άνέτουμου (χαυ εξαντλημένου οϊχονομυχά χαυ πο- 
λερυχά) γυά ν'άντυμετωπυσουν την τουρχυχη άπευλή. 'Ακόμη, ή προοδευτυχή 
άποδυνάρωση των Παπών, πού έχασαν την προτερη χοσρυχή έπυβολή τους στα 
έθνυχά κράτη τής Δύσης, είχε ώς αποτέλεσμα νά καταστευ αδύνατη η συγκρό
τηση χάπουας σοβαρής σταυροφορυας γυά τή σωτηρυα τής Πόλης. 'Εξάλλου, ου 
Λατυνου εξακολουθούσαν νά θεωρουν τούς 'Ορθοδόξους ώς σχυσρατυκούς, ρη 
πυστεύοντας στά όσα ό βυζαντυνός αύτοχράτορας ομολόγησε στή Σύνοδο τήε 
Φλωρεντυας (1439). >

Τελυχά, ή ροναδυχη βοήθευα πού στάλθηκε άπό τή Δύση στην Πόλη ?ί- 
ταν έπτακόσυου περυπου ρυσθοφύρου ρέ αρχηγό τον 'Ιουστυνυάνη. *Από αυ
τούς σώθηκε ό 'ίουστυνυάνης βαρευά τραυματυσμένος χαυ λυγου συντρόφου τοα

γ) 'Η δυεθνήζ θέση τών Τούρκων
"Ως τόν χαυρό τήε "Αλωσης ου Τούρκου δέν είχαν έλθευ σε ούσυαστυ- 

χή έπαφή ρέ τούς Δυτυκοευρωπαυους. Μόνο ου Γενουάτες χαυ ου Βενετου (στά 
1403, 1408 χαυ 1430) είχαν προσπαθήσευ νά συνάψουν έρπορυκές συμφωνυες 
ρέ τούς Τούρκους, αλλά ούσυαστυκά ύστερα άχρυβώς άπό τήν "Αλωση ου επα
φές αύτές πήραν επίσημο χαρακτήρα, έστω χαυ αν ρερυκές φορές ου Βενετου 
άνέλαβαν πολερυκές έπυχευρήσευς. Στά 1454 χυόλας ου Βενετου εκλευσαν 
συμφωνία ρέ τούς Τούρκους. ’Η πρώτη ώστόσο άναγνώρυση τήδ νέας τάξης πραγ
μάτων σε δυεθνές, θά λέγαμε, πλαυσυο, θά γίνευ στά 1525, όταν ό Φραγκυ- 
σκος Α' τής Γαλλίας έξασφάλυσε δυορολογήσευς (δηλαδή φορολογυκού καί δυ- 
καστυκοϋ χαρακτήρα έλευθερέες).
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"Οπως άργησε η συνάψη δυπλωματυκων σχέσεων ανάμεσα στη Δ. Εύρώπη 
καί τοός Τούρκους, ετσυ χαυ αργά ου Ευρωπαυου ένδυαφέρθηχαν νά αποκτή
σουν άχρυβείς πληροφορίες γυά την χουνωνυα καί τήν χρατυχή οργάνωση των 
Τούρχων. Αύτό έγυνε από τον ΙΓΓ' αυώνα, όταν ολοένα πληθαυναν οΰ ταζυ- 
δυώτες χαυ ου περυηγητές. Παρατηρήθηκε όμως η αντίφαση, άπό τη μυά νά 
προβάλλεταυ ή στρατυωτυχη υσχό των Τούρκων, ένω άπό την άλλη ου υδυου νά 
χαρακτηρυζονταυ ως "βάρβαρου**, "έκφυλου", "άντυχρυστου" χλπ. Γενυκά μπο
ρούμε νά πούμε ότυ ή 'Οθωμανυκή Αυτοκρατορία άντυμετωπυστηκε άπό τους Δυ- 
τυκοευρωπαυους άρχυχά μέ άδυαφορυα, άργότερα ως μυά καλή έμπορυχη άγορά 
χαυ, στή νεώτερη έποχή, ως φραγμός στήν έζάπλωση τής Ρωσίας* αυτός ευναυ 
χαυ ό ούσυαστυχός χαρακτήρας του ’Ανατολυκου Ζητήματος.

Στόχος τοΟ χευμένου. Νά τοποθετηθεί ή "Αλωση στό ΰστορυκό της πλαό- 
συο χαυ νά τονυσθευ ή σημασία της γυά τίς τύχες του 'Ελληνυσμου.

Βοηθήματα. Σημευώνουμε ένδευχτυχά: Δ.Ζακυθηνου,*Η Τουρκοκρατία,'Α- 
θήναυ 1957. -Γ.Ζώρα,Περυ τήν αλωσυν τής Κωνσταντυνουπόλεως,Άθήναυ 1959. 
-Μ.Ι.Μανούσαχα,'Εχχλήσευς (1453-1535) των 'Ελλήνων λογίων προς τους ηγε
μόνες τής Ευρώπης γυά τήν απελευθέρωση τής'Ελλάδος,Θεσσαλονίκη 1965. -Α. 
Pertusi,La caduta di Costantinopoli. Le testimonianze dei contempcranei, 
Milano,Mondadori,1976.

"Αλλα θε'ματα γυά ερευνά 
Ι.'Η γεωγραφυχη θέση τής Πόλης.
2. Περυγραφή τών μνημείων τής Πόλης.
3. *Η Καθολυκή* Εκκλησία τήν εποχή αυτή στήν Ευρώπη
4. 'Η προσφορά τής ΚαΟολυκής Εκκλησυας οτό ουμανυ
5. * Η (πρόσκαυρη) πολυτυκή σημασία του Δεσποτάτου

στυκό κίνημα. 
Γου Μορυα.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ 
ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

3

I
*Η των Συναδέλφων όλομέλεια όφείλει νά συνέρχεται τρις 

τουλάχιστον τοϋ έτους, ήτοι τήν παραμονήν τής έορτής τής Α
ΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, τήν παραμονήν τής τοΟ Χριστού γεννήσεως,καί έν 
μιςί των έορτών τής Λαμπροφόρου Άναστάσεως.

'Εν ταΐς Συνελεύσεσι ταύταις οΐ τής Συναδελφότητος Αν
τιπρόσωποι όφείλουσι νά είδοποιώσι τήν άλομέλειαν αύτής περί 
των κατά τούς παρελθόντος μήνας πεπραγμένων άρχίζοντες άπό 
τής ήμέρας τής προτελευταίας συγκροτηθείσης κοινής Συνελεύ- 
σεως, όπως γένωσι πάντα τά ύπ'αύτών πεπραγμένα τοΐς πάσι γνο>- 
στά.

"Απαντες οι Συνάδελφοι όφείλουσι νά πληρώνωσιν έν τέ
ταρτον τοΐς έκατόν, έφ'όλων των οίουδήποτε είδους έμπορευμά- 
των, όσα διευθύνονται πρός αύτούς είς Λιβόρνον, είτε διά λο
γαριασμόν των ίδιον, είτε διά λογαριασμόν Ελλήνων έμπόρων 
τοΟ 'Ανατολικού δόγματος άφ'οίουδήποτε μέρους, πρός συνδρο
μήν τής 'Εκκλησίας. Τό τέταρτον τούτο τοΐς έκατόν θέλει λαμ- 
βάνεσθαι έπί τής έκκαθαρίσεως των λογαριασμών, ήτις προκύ
πτει άπό τά έμπορικά των Συναδέλφων βιβλία. Όπως δέ τό όπ~ 
θέν δικαίωμα συνάγηται εύκολώτερον, θέλομεν ό έκλεχθησόμενος 
Γραμματεύς τής 'Εκκλησίας νά λαμβάνη παρά τού Τελωνείου κα
τά μήνα σημείωσιν άκριβή των πρός τούς Συναδέλφους φθανόντων 
έμπορευμάτων σημειών τό βάρος καί μέτρον αύτών, ίνα τή βάσει 
τής όηθείσης σημειώσεως δύναται νά κάμη τούς Ανήκοντας ύπο- 
λογισμούς είς βάρος των Συναδέλφων, σημείων τού έμπορεύματος 
τήν ποιότητα, τό βάρος καί μέτρον. 'Εγχειρίζει δέ τούς ύπο-
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λογισμούς τούτους τφ Ταμίφ, όπως πληρωθή ούτος καθ d όηθησε- 
ται έν τοις έφεξής.

I I
Προνόμια καί Χάριχες περιεχόμεναι εις τά έπόμενα δύο 

Χαριέστατα Λύλικά Δεκρέτα τής ‘Ιεράς Λύτης Καισαρικοβασιλι- 
κής 'Αποστολικής Μεγαλειότητος, τής Τρισαυγούστου Αύτοκρατο- 
ρίσσης καί Βασιλίσσης της Ουγγαρίας καί Βοεμίας καί τά έξης. 
Ecc.Ecc. ΜΑΡΙΑΣ ΤΕΡΕΖΙΛΣ, υπέρ των Γραικικών "Αποικιών ούσών 
καί έσομένων έν τοις "Αδριαουστριακής Παραθαλάσσιοις καί ταις 
κατά Κληρονομιάν Αύτής Έπαρχίαις.

Μέ τό νά άνεψέρθη ταπεινώς τη ‘Ιερςί Καισαρική, Βασιλι
κή τε καί "Αποστολική Μεγαλειότητι της Αύτοκρατορίσσης καί 
Βασιλίσσης Ούγκαρίας καί Βοεμίας περί της "Αναφοράς του τε 
Οεοδώρου Μαρκάκη καί "Ιωάννου Παλατίνου Δεπουτάτων ένός Α 
ριθμού Φαμελιών Γραικών διεσπαρμένων είς διαφόρους Νήσους τού 
'Αρχιπελάγους, αίτινες έπιθυμούν τήν δόξαν είς τό νά καυχών- 
ται ‘Υπήκοοι Αυστριακοί, διορίζοντας τήν κατοικίαν αύτών είς 
τούς κατά κληρονομιάν αύτής Τόπους, έξαιρέτως δέ είς τήν Πε- 
ρίχωρον τής "Ακυληΐας καί Πόρτου ‘Ρέ, ή ‘Ιερά αύτής Καισαρι
κή,Βασιλική τε καί "Αποστολική Μεγαλειότης χαριέστατα κινου- 
μένη είς συνδρομήν τού σκοπού τών Παρακαλούντων καί διό, νά 
εύκολύνη τήν πράξιν, καθ'όσον είναι εύσυμπάθητον είς τό σύ
στημα τής Διοικήσεως, έκατέβασε τάς προσταγάς είς ταύτην τήν 
‘Υπερτάτην αύτής Αύλικήν Βουλήν τού Κομμερκίου, διά νά ψανε- 
ρώση πρός τούς όηθέντας Δεπουτάτους, όπως αύτοί πληροφορήσω- 
σι τούς συμπατριώτας αύτών διά τάς χάριτας καί Προνόμια, ό
που είς αύτούς θέλουσι δοθή, ως έπεται καί άκολουθει. 1

1. Δυνάμενοι αί παρακαλοϋσαι Φαμελίαι νά έννοούνται άφ' 
έαυτου των διηρημέναι είς δύο τάξεις, ήγουν είς έκείνην όπού 
καταγίνεται είς τέχνας καί Πραγματείαν καί είς έκείνην όπού
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θέλει νά δοθή είς τό υά γεωργή τήν γήυ, θέλει είναι συγκεχω~ 
ρημένον είς έκείυους τής πρώτης τάζεως νά κατοικήσωσιν ούμό- 
νον είς τήν Πόλιν τής 'Λκυληϊας καί Πόρτου-‘Ρέ (καθ'δσον ή 
Περιοχή τής αύτής Πόλεως θέλει άρκέσει είς τό νά τούς χωρή- 
αη) άλλα άκόμι καί είς Τριέστιον, Ήούμιου, Καρλοβάγου, Ρού- 
καριυ, Γιαβλόυατζ καί είς τά Πόρτα κοινώς λεγάμενα μόρτα,πρός 
τούτοις καί είς δλον τό ιιάκρος των Άουστριακών Παραθαλασσί
ων τοϋ 'ΛδριατικοΟ, ένθα μέ έζουσίαν καί προνόμιον διά νά έ- 
χωσιν Άποκτήματα άκίνητα (άδεια καί έΞουσία, όπου είς αυ
τούς θέλει δοθή άδωροδοκήτως) θέλουσιν ήμπορεΐ νά άγοράζωσιν 
όσπήτια καί νά κτίζωσι καί νά ένεργοϋν έλευθέρως τάς τέχνας 
αύτών καί πραγματείας κατά τά άξιώματα καί κανόνας τής καλής 
τάξεως, όπου γενικώς έδιωρίσθησαν. Καί έπειδή είς έκείνας τάς 
Γειτονίας δέν είναι πιθανόν νά στοχασθώμεν μίαν ά^τόλογον γε
ωργίαν, διότι δέν είναι τόποι δεκτικοί έργασίας, όποΟ νά μήν 
ήθελαν έχωσι τούς Λύθέντας αύτών, θέλει είναι όμως συγχωρη- 
μένον είς τούς νέους Κατοίκους νά άγροικηθώσιν άκόμι μέ τούς 
οίκοκυρέους διά τήν άπόκτησιν μερικών κάμπων καί χωραφίων διά 
μέσου αγοράς καί πωλήσεως. Είς δέ έκείυους τής δευτέρας τά- 
£εως, ήγουν είς τούς Γεωργούς, συγκαταβαίνει ή ίερά αύτής 
Καισαρική, Βασιλική τε καί Άποστολική Μεγαλειότης ΐνα διω- 
ρισθή είς αύτούς ένα διάστημα τόπου έπάνω είς τόν δρόμον Κα- 
ρολίνον όλίγον άπέχουτα άπό τήν θάλασσαν, ένθα εύρίσκουται 
τόποι πολλοί Ακαλλιέργητοι καί άγεώργητοι, έπάνω είς τούς ό
ποιους ήθελεν ήμπορή υά γυμνάζεται ή έπιτηδειότης καί προκο
πή τώυ νέων οίκοιτόρων, ξεόόιζώνοντες τά δένδρη των πολλών 
δασών έως είς κάποιου διάστημα καί προσαρμόζοντες αύτά είς 
καλλιέργειαν καί σύστασίν τους. Οί Δεπουτάτοι, όταν έχωσι νά 
έπιστρέψωσιυ, ήθελον κάμη καλώς νά άπέλθωσιυ έπάνω είς τόν Τό
πον διά νά βεβαιωθώσι περί τής Τοποθεσίας καί Ποιότητος τού 
τόπου καί νά δώσωσιυ λογαριασμόν είς τούς Συμπατριώτας αύτών 
καί νά συμφωνήσωσιυ, έάν άρμόζη είς τούς σκοπούς των καί διά 
πόσας φαμελίας ήμπορεί νά φθάση. Διά τό όποιον έδόθησαν ήδη
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at προσήκουσαι προσταγαί είς τούς κατά μέρος Διοικητάς, διά 
νά δώσωσιν εις τούς Δεπουτάτους ττάσαν δυνατήν βοήθειαν είς 
τήν έπιχείρησιν τής τοιαύτης δι'όφθαλμών θεωρίας.

2. Θέλει είναι συγκεχωρημένον είς τούς νέους κατοίκους, 
ου μόνον νά ένεργοΰσιν έλευθέρως τά τής έαυτών θρησκείας μέ 
τήν άνάλογον ποσότητα των %Ιερέων κατά τό Ποίμνιον καί άρι- 
θμόν του λαού, άλλά άκόμι νά οίκοδομώνται καί έκκλησίαι κατά 
τό δόγμα αύτών: είς τοιουτον τρόπον όμως, όποϋ μή δυναμένη 
διά τήν άνω είρημένην έλλειφιν τής γής όλη ή Αποικία νά συν- 
αχθή είς ένα τόπον, θέλουσιν ήμπορει οι νέοι έγκάτοικοι είς 
κάθε μέρος, όπου ήθελον εύρεθή έκατόν ή καί περισσότεροι Οα- 
μελίαι κατοικημέναι, μέ τήν ειδησιν καί συγκατάνευσιν τής κα
τά μέρος Διοικήσεως νά οίκοδομουσι μίαν έκκλησίαν/Εκτός τού
του ή*Ιερά αυτής Καισαρικοβασιλική καί Άποστολική Μεγαλειό- 
της υπόσχεται νά δίδη πρός κυβέρνησιν τριών Ιερέων έκ τής 
αυτών Θρησκείας τόν αυτόν έτήσιον μισθόν, όποϋ ήδη άπολαμβά- 
νουσι τινές * Ιερείς τοϋ ίδιου δόγματος είς διάφορα Μέρη τών 
κατά κληρονομιάν 'Επαρχιών της.

3. Οι όηθέντες νέοι κάτοικοι θέλουσιν έχει τήν δύναμιν 
καί άδειαν νά έκλέγωσιν ένα 'Επίσκοπον έκ τοϋ ίδιου αύτοϋ 
δόγματος πάντοτε έλεύθερον καί αμέσως άνεζήρτητον άπό οίαν- 
δήποτε υποταγήν τινός άλλου άνωτέρου έκκλησιαστικοϋ αξιώμα
τος. Θέλουσιν έχει όμως χρέος νά ύποτάσσωνται καί νά διαφυ- 
λάττωσιν όλας τάς γενικώς έκόοθείσας προσταγάς είς τάς κατά 
κληρονομιάν 'Επαρχίας τής Μεγάλειότητός της περί τών έκλογών 
τών 'Επισκόπων τής θρησκείας των, διά τό όποιον θέλει είναι 
άναγκαία διά τήν νομιμότητα έκάστης πράξεως είς έκλογήν ένός 
'Επισκόπου ή παρουσία καί συνέλευσις ένός Καισαοικοβασιλικοϋ 
Κομμισαρίου, όποϋ θέλει διορισθή έπιτροπικώς διά νά προβάλ- 
λη τρία υποκείμενα είς τό γένος, τό όποιον θέλει δυνηθή νά 
έκλέγη ένα έξ έκείνων διά τών πλειόνων Φή(ρων, καί ή έκβασις 
τής έκλογής μετά ταϋτα θέλει ύποταχθή εύλαβώς εις τήν Τρισ- 
αύγουστον Αύλήν, παρά τής όποιας θέλει κρέμαται ή έπιβεβαίω-
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οις του έκλελεγμένου καί Ψηφισμένου. Είς ένα τοιοϋτον 'Επί
σκοπον ή Αύτοκρατορική αυτής Βασιλική τε καί Άποστολική Με
γάλε ιότης θέλει διορίσει Από τό ταμείον αύτής (θησαυροουλά- 
κιον) μίαν έτησίαν πληρωμήν φλωοινίων 1500, ό όποια ποσότπς

Οελεν άποψασίση νά έλθη καί κατοικήση όμοϋ μέ αυτούς εις τα 
ρηθέντα μέρη των Αυστριακών 'Επαρχιών.

4. Τά μέλη τής νέας 'Αποικίας ευθύς όποϋ θέλουσι όιο-

λους έςίσου όλων τών προνομίων καί προτερημάτων τής όμογε-

σιν) τών ύψηλοτέρων Αξιωμάτων καί βαθμών κατά τήν προκοπήν 
καί προσωπικήν Αζιότητα του καθ'ένός.

5. Περί τής ποθουμένης συστάσεως ένός τάγματος στρατι
ωτικού (ρεγκιμέντου) συνθεμένου άπό ύποκείμενα τής αύτής Ά -

γκιμέντο, ήγουν διά τήν έκλογήν τών δύο έφημερίων έκ του αύ- 
τών δόγματος καί άδειαν είς τό νά ύπανδρεύωνται, ώσαύτως καί 
εις τό νά ήμπορώσι νά παραιτουσι τήν πολεμικήν δούλευσιν, ό
ταν ήθελον Οελήση, δέν ήθελεν ήσται του παρόντος καιρού νά

Ξις του τοιούτου προβλήματος θέλει κρέμαται κυρίως άπό έτοϋ- 
το, εάν δηλαδή ό άριθμός τής τάξεως τών Γεωργών θέλει είναι 
Αρκετός διά νά γίνη ένα όεγκιμέντο, διότι δέν είναι πιθανόν 
νά λογιάσωμεν διά τάς πολεμικάς δουλεύσεις έκείνους τής πλά
σεως , όποΟ καταγίνονται είς κάποιαν τέχνην ή πραγματείαν: τά 
δέ προνόμια όποϋ έχει (ώς λέγουσιν οι αίτοϋντες) τό Βασιλι
κόν τής Νεαπόλεως Μακεδονικόν 'Ρεγκιμέντο μή όντας έδώ γνω
στά καί μήν συγχωρώντας τοϋ καιρού ή στενότης είς τό \$*Λ/λά-

ρίση τήν κατοικίαν αύτών είς τήν διορισθείσαν αύτών Περιοχήν, 
θέλουσιν έχει τήν Απόλαυσιν ώς γνήσιοι ύπήκοοι μέ τούς άλ~

νείας, είς τρόπον όποϋ θέλουσιν είναι ού μόνον δεκτοί είς τήν 
πολεμικήν δούλευσιν, Αλλά Ακόμι καί πρός τήν έπίδοσιν (αυςη-

ποικίας μέ όλους τούς όφίκκιάλους μείζονας καί ύποτεταγμέ- 
νους καί περί τών προνομίων όπου θέλουσι δοθή είς τόαύτόόε-

όοθή έπάνω είς τοϋτο μία βεβαία Απόκρισις, έπειδή καί ή πρά-
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3ωμεν τάς Αναγκαίας είδήσεις, δέν είναι εύκολον νά κάμωμεν 
μίαν όρθήν κρίσιν, έάν τό τοιοϋτο Λρμόξη εις τήν αυτήν'Αποι
κίαν ούτε έάν είναι δεκτόν καί σύμίοωνον μέ τάς γνώμας τής εν
ταύθα Διοικήσεως. Διά. αύτάς τάς αιτίας λοιπόν Αναβάλλεται ή 
Άπόίρασις τοϋ τοιούτου προβλήματος καί, έως όπου να διορισθή 
ή κατοίκησις των νέων 'Αποικιών, θέλομεν λάβει μίαν ξεχωρι
στήν καί λεπτομερή ειόησιν άμωοτέρων των τάξεων, διά νά συμ- 
(ρωνήσωμεν μέ αυτούς ύστερα τήν πράξιν του αύτοϋ όεγκιμέντου.

6. Εις τούς Τόπους είς τούς όποιους ό Αριθμός των νέων 
κατοικητών θέλει φθάσει είς μερικός έκατοστάδας ^ραμελιών,θέ
λει τούς δοθή ή άδεια νΑ έκλέγωσιν ένα Μαγ ιστρατόν Από τό σώ
μα αύτών, τό όποιον κατά τό παράδειγμα των άλλων Μαγιστράτων 
νά ήμπορή, κατά τούς προορισθέντας νόμους τής Επαρχίας, νά

φ

θεωρή τάς κρίσεις πολιτικός τε καί έγκληματικάς κατά πρώτην 
αίτησιν: είς έκείνας όμως τάς πόλεις καί πλησιοχώοους ένθα τό 
πλήθος τοϋ λαού δέν θέλει φθάσει είς τόν όηθέντα Αριθμόν,θέ
λει ήμποροϋσιν οί νέοι κάτοικοι νά έκλέγωσιν αιρετούς κοιτάς 
διά νά συμψωνοϋσι καί νά τελειώνουσι φίλικώς διά κοινής ύπο- 
σχέσεως τάς πολιτικός κρίσεις όπου ήμποροϋν νά συνέβωσιν Α
ναμεταξύ των, έάν όμως τύχη άπέλλον, τόσον είς τάς Αποφάσεις 
του Μαγιστράτου, ωσάν καί είς τάς τελειιοσεις των Κριτών, έ- 
τουτο τό άπέλλον δέν θέλει είναι δυνατόν Αμέσως νά γίνεται 
είς τό τής έν Βιέννη Μητροπόλεως Κριτήριον, άλλά θέλει είναι 
πρέπον νά άναφέρεται πρός τά κατά μέρος Κριτήρια των 'Επαρχι
ών κατά τούς γενικώς διορισθέντας κανόνας.

7. Οι νέοι Κάτοικοι θέλουσιν είναι έλεύθεροι διά χρό
νους είκοσιπέντε άπό κάθε προσωπικόν δόσιμον, έξω μόνον άπό 
Κομμέρκια καί δοσίματα όπου έδιωρίσθησαν έπάνω είς πραγμα
τείας καί τροφός, είς τά όποια θέλουσιν έχει καί αυτοί χρέος 
νά ύποτάσσωνται καί νά ήναι μόνον έλεύθεροι, όταν ήθελον έλ- 
θη νά κατοικήσωσιν είς μίαν Πόλιν, όπου παρόμοια δοσίματα 
δέν έχουσι κατά τήν ώραν τόπον, ούτε καί διά τούς άλλους υ
πηκόους τής Βασιλείας της όπου έκει κατοικοϋσι.
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Περί δέ τοϋ διορισθέντος δοσίματος έπάνω είς ύπάρχοντα 
άκίνητα καί υποστατικά, ή Λύτοκοατορική αύτής Βασιλική τε και 
Άποστολική Μεγαλειότης έπρόσταξε χαριέστατα, ότι κάθε μούλ- 
κιον (τόσον όσπήτιον,ώσάν καί χωράφίον) όποϋ κατά τό παρόν 
είναι έπιφορτισμένον νά δίδη δόσιμον Βασιλικόν, μ'δλον όπου 
ήθελεν άπεράση διά μέσου άγοράς καί πωλήσεως άπό τόν καθ'αύ- 
τό καί κυρίως οίκοκύρην είς χείρας ένός έκ τών νέων Κατοικη- 
τών, έτουτο τό υποστατικόν ή μούλκιον μήνχάνωντας μέ τήν πώ- 
λησιν τό φυσικόν χρέος του δοσίματος δέν θέλει ήμπορέση ποτέ 
νά ήναι έλεύθερος ό νέος οίκοκύρης, άλλά θέλει έχει χρέος νά 
άκολουθή πληρώνωντας τό αυτό δόσιμον, όπου έπλήρωνε ό πρώην 
οίκοκύρης.

Έ ς  έναντίας ή %Ιερά αύτής Καισαρικοβασιλική καί Άπο- 
στολική Μεγαλειότης χαρίζει είς τούς νέους Κατοίκους μίαν έ_̂  
λευθερίαν δοσίματος διά χρόνους 25 έπάνω είς όλα τά όσπήτια 
καί χωράφια, όπου παρ'αύτών νεωστί θέλει οίκοδομουνται καί 
γεωργουνται. Σημείωσαι όμως είς τάς οικοδομάς τών όσπητίων 
πρέπει νά παρατηρώνται οι κατά μέρος κανόνες τής ευταξίας,ό
που πανταχοϋ έδιωρίσθησαν καί έστερεώθησαν.

8. Θέλει είναι έλευθερία είς τήν νέαν 'Αποικίαν νά κα- 
τασταίνη ένα κοινόν σχολειον στολισμένον άπό άξια υποκείμε
να, όπου νά ήμπορώσιν οι νέοι νά διδάσκωνται τάς άναγκαίας 
έπιστήμας, θέλει είναι όμως ύπόχρεος ή 'Αποικία νά ύποτάττη 
τόν τρόπον διά τήν στερέωσιν τοϋ τοιούτου σχολείου είς τήν 
σοφωτάτην έρευναν καί βεβαίωσιν τής Αύτοκρατορικής αύτής Βα
σιλικής τε καί 'Αποστολικής Μεγαλειότητος.

9. Συγχωρειται είς τήν αύτήν νέαν άποικίαν νά κατασκευ- 
άζη έμπορικά πλοία καί νά ταξιδεύη έλευθέρως μέ τήν Αύτοκρα- 
τορικήν Πανδιέραν, καθ'δν τρόπον ταξιδεύουσιν όλοι οί άλλοι 
Αύστριακοί υπήκοοι καί θέλουσιν είναι,

10. Οί Ναϋταί τους όλοι διά 15 χρόνους έλεύθεροι άπό 
τήν πληρωμήν οίουδήτινος ναυτικοϋ δοσίματος, παρά νά πληρώ
νουν μόνον έκεινο τοϋ Κομμερκίου.
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11. *Αγκαλά ε£ς τό Τριέστιον, Φιούμιον, Άκυληίαν και είς 
δλας σχεδόν τάς Πόλεις τής αύτής Μεγάλειότητος σώζονται Ό -  
σπητάλια, Σπετζερίαις, 'Ιατροί καί χειροΟργοι διά νά βοηθοϋ- 
σι τοΟ πτωχούς άρρώστους, μ'δλον τοΰτο έάν ποτέ ή νέα 'Αποι
κία ήθελεν αύζήση τόσον, ώστε α£ παροϋσαι κυβερνήσεις δέν 
ήθελαν πλέον άρκέση, άς είναι βεβαία ή νέα 'Αποικία ότι έκ 
μέρους τής Διοικήσεως τότε θέλουσι διπλασιασθή α£ περί αύτής 
φροντίδες κατά τήν χρείαν.

12. Διά νά εύκολύνη είς τήν νέαν 'Αποικίαν τήν έξοδον 
τοΟ ταξιδίου, ή Αύτοκρατορική αύτής Βασιλική τε καί Άποστο- 
λική Μεγάλειότης δίδει μίαν βοήθειαν άπό φιορίνια δέκα είς 
κάθε φαμελίαν. πληρώνοντάς τα άπό τό έαυτής ταμεΐον ευθύς δ- 
πού φθάσωσιν είς τόν Τόπον τής μελλούσης αύτών κατοικίας.

13. ‘Η αίτησις διά ζώα καί σπόρους Αναγκαίους διά χρό
νους τρεις δέν έχει τόπον, καθώς άκόμι,

14. Οί Πραγματευταί όποΟ θέλουσι ήσται μέλη τής αύτής 
νέας 'Αποικίας δέν θέλουσιν ήμπορεϊ κατ'ούδένα τρόπον νά λο- 
γιάσωσι καμμίαν πρόληψιν δανείσματος (άντιτζιπατζιόν) άπό τό 
Καισαρικοβασιλικόν ταμεΐον, άλλ'δμως τούς ύπόσχεται τό πλέον 
ένεργητικόν σκέπος, ύπεράσπισιν τε καί πάσαν δυνατήν εύκολί- 
αν είς τάς έπιχειρήσεις τής Πραγματείας.

15. Οί Τόποι διά τά Όσπήτια καί ή γή διά νά γεωργήται, 
όποΟ δέν έχουσιν οίκοκύρην, θέλουν μοιρασθή άδωροδοκήτως είς
τούς νέους Κατοίκους.

16. Τέλος πάντων μέ τό νά μήν έκρινεν Αρμόδιον ή Αύτο
κρατορική αύτής Βασιλική τε καί Άποστολική Μεγαλειότης νά 
συγκατέβη είς τόν πόθον των δεομένων, δπως δηλαδή τά παρόν
τα Προνόμια πρός αύτούς χαρισθέντα νά μήν δοθωσιν είς τινά 
άλλον, ή Αύλική Βουλή δμως, έ| ίδίας προσταγής τής Αύτοκρα- 
τορικής αύτής Βασιλικής τε καί Άποστολικής Μεγάλειότητος,ύ- 
πόσχεται είς τήν 'Αποικίαν, δτι είς τόν καιρόν αύτής, όταν 
θέλει φθάση νά γίνη ένα σώμα άξιόλογον, δέν θέλει ποτέ τήν 
βιάση νά δεχθή είς τήν Σύναζίν της τινά Εένον.
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* Εν Βιέννη τή ιό'.του 'Ιουλίου κατά τό q. ί> ο ε' έτος.
Τό παρόν Ίσον μετεωράσθη πιστώς άπό τό Γερμανικόν'Ιδίωμα είς 
τό 'Ιταλικόν καί προσοερθέν είς έμέ 5ι1 τήν αύτοΟ σύγκρισιν 
μέ τό καθολικόν αύτοϋ πρωτότυπον έπιβεβαιώθη, καί μαρτυρώ ό
τι είναι ίσον άπαράλλακτον.

Φρατζίσκος Κρίκ, τής Καισαρικοβασιλικής του Κομμερκίου 
Αύλικής Βουλής ΓραμματοψύλαΞ καί Έπιτιμητής.

(Τ.Β.)

Διό. προσταγής τής Ίεράς Καισαρικής, Βασιλικής τε καί 
Άποστολικής Μεγάλειότητος, τής τε Αύτοκρατορίσσης καί Βασι- 
λίσσης Ούγγαρίας καί Βοεμίας, Άρχιδουκέσσης τής Αύστρίας, 
Κυρίας ημών Σπλαχνινυχάτης πρός τόν 'Ιωάννην Παλατινον καί 
Θεόδωρον Μαρκάκη τούς Δεπουτάτους των Φαμελιών των Γραικών, 
όποΟ έπιποθοΟσι νά μετοικήσωσιν άπό τούς Τουρκικούς Τόπους 
πρός τήν πόλιν τής 'Ακυληίας (Άκουϊλέας) καί είς όλον τό μά
κρος των Αύστριακών Παραθαλασσίου, δηλοποιειται: ‘Επάνω είς 
τό ταπεινότατον αύτών Πρόβλημα διά τήν έκτασιν των εύεργεσι— 
ών, ως τήν Αύλικήν Άπόφασιν τής 14 τού Ιουλίου κατά τό 1775 
έτος, δποΰ έδόθησαν είς τάς ρηθείσας ψαμελίας Γραικικάς διά 
νά εύκολύνωμεν τήν μετοίκησιν αύτών, έπάνω είς τήν εύπειθε- 
στάτην ένδειξιν όποΟ περί τούτου έγινε, ή αύτής Μεγαλειότης 
εόαρεστήθη είς τό νά δώση έ£ω τήν άκόλουθον ‘Ανωτάτην'Απόψα- 
σιν.

1. At όηθεΐσαι Φαμελίαι Γραικών θέλουσι βαλθή είς τήν 
έξουσίαν τών δύο έρημωμένων ‘Εκκλησιών τών εύρισκομένων έν 
Άκυληΐς. διά νά άνακαινισθώσι παρ'αύτών, θέλει είναι άκόμι 
συγκεχωρημένον είς αύτούς νά οίκοδομήσουσι μίαν 'Εκκλησίαν 
είς έκείνους τούς Τόπους, ένθα τό όλιγώτερον κατοικοΟσι πε
νήντα Φαμελίαι, έάν ένας τοιοΟτος Τόπος άπέχη μακράν μίαν ώ
ραν άπό τήν πλησιεστέραν Γραικικήν 'Εκκλησίαν.

2. * Η Βασιλεία της άψήνει είς τά μέλη τής νέας‘Αποικίας 
έλευθέραν τήν έκλογήν ένός 'Επισκόπου, μέ συμφωνίαν όμως ότι
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6 ιά τήν έκλογήν τούτου, καθ'όν τρόπον έδιωρίσθη είς τήν προό- 
όηθεΐσαν άνωτάτην Άπόφασιν των 1775,κεφ.3., έκ μέρους της 
‘Υπερτάτης Αύλής κάθε φοράν νά διωρίξεται ένας Κομμεσάριος 
καί κατέμπροσθεν τούτου νά έκλέγωνται σεμνοπρεπώς τρία ύπο- 
κείμενα καί μετά ταΟτα νά φανερώνωνται πρός τήν αύτής Μεγα
λειότητα διά νά έκλέγη τό ένα Λπό αύτά τά τρία. “Οσον δέ διά 
έκεϊνο, δποΟ Αποβλέπει εις τήν υποταγήν τού όηθέντρς'Επισκό
που, δύναται νά έχη τόπον ή συνάφεια καί συγκοινωνία τούτου 
μέ τόν τής Κωνσταντίνου Πόλεως Πατριάρχην είς τόσον όπου ό 
ρηθείς 'Επίσκοπος, διά μέσου τού Καισαρικοβασιλικοΰ Μηνί- 
στρου του πρός τήν Πόρταν καθεζομένου, θέλει έχει χρέος νά 
ζητή τάς 'Εκδόσεις του καί νά πληρώνη κατά τό έθος καί συν
ήθειαν τά έκα^όν φλουριά, μέ διασάφησιν καί συμφωνίαν όμως 
ότι ή 'Επιστολή, δποΟ χάριν τούτων των 'Εκδόσεων παρ' αύτοϋ 
πρός τόν Πατριάρχην μέλλει γράφεσθαι, θέλει παόόησιάζεται άρ- 
χήτερα είς τήν έξέτασιν τοϋ Τοπάρχου, ήτοι τού ‘Ηγεμόνος τού 
Τόπου. Πρός τούτοις 6 'Αρχιερεύς θέλει άπέχει άπό κάθε Αντα- 
πόκρισιν μέ τόν Πατριάρχην: έάν τύχη όμως καί αύτός τού ήθε
λε γράφει, θέλει παραστήσει τήν 'Επιστολήν χωρίς νά τήν άνοι
ξη είς τόν ‘Ηγεμόνα τού Τόπου, έάν δέ τού ήθελεν έλθημίατοι- 
αύτη 'Επιστολή χωρίς νά ήξεύρη πως είναι παρά τού Πατριάρχου 
καί ότι έξ άγνοιας τήν ήθελεν άνοιξη, θέλει τήν προβάλλει Α
νοικτήν είς τήν έξέτασιν τού κυρίου Τοπάρχου.

3. Γυγχωρεΐται, ότι τά βρέφη δποϋ γεννωνται άπό τό συν- 
οικέσιον ένός Γραικού ούχ ένωμένου μέ ‘Υποκείμενον όποΰ νά μήν 
ήναι έκ τής ‘Ρωμάνας Θρησκείας, χωρίς διαφοράν, κ'άν Άρσε- 
νικά κ'άν Θηλυκά, νά θρέφωνται είς τήν Γραικήν Θρησκείαν τήν 
μή ένωμένην, μέ διασάφησιν όμως φανεράν ότι έάν ένα άπό τά 
δύο Μέρη όποΰ έρχονται είς γάμον ήθελεν ήσται έκ τής‘Ρωμάνας 
Θρησκείας, τά παιδία όλα θέλουσιν έχει χρέος νά άναθρέφωνται 
είς αύτήν τήν ΰστερην, δηλαδή τήν ‘Ρωμάναν.

4. 'Εκείνοι, όποΰ μεταξύ τών μελών τής νέας 'Αποικίας 
εύρίσκονται πλέον κυβερνημένοι, φανερώνονται άξιοι νά προβι-
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βασθώσιν etc τούς βαθμούς τής εύγενείας καθ'δν τρόπον Hat ot 
λοιποί όλοι ‘Υπήκοοι τής Μεγάλειότητός της, όταν ήθελον ζη- 
τήση τούτο τό προτέρημα xat γίνη καί ά£ιοευεργέτητοι καί πλή
ρωσή καί τό όόσιμον, όποΟ χάριν τούτου έόιωρίσθη.

5. Συγχωρεϊται είς αύτούς ή χαριεστάτη βεβαιότης ότι, 
καθώς είς κάθε πράγμα καθ'όμοιότητα των άλλων καισαρικοβασι- 
λικών υπηκόων, έχουσι νά ύπόκεινται είς τήν ύπερέχουσαν Δι- 
οίκησιν τού Τόπου, ούτως άκόμη καί αύτη (ή Διοίκησις δηλαδή) 
μόνον ή όποιος άλλος ήθελεν περί τούτου παρ'αύτής διωρισθή, 
θέλει έχει τήν άδειαν είς τό νά κάμη τήν Έπίσκεψιν καί πα- 
ρατήρησιν είς τήν Διοίκησιν τήν 'Εκκλησιαστικήν καί Κοσμικήν 
του Γένους.

6. Συγκαταβαίνει ή Βασιλεία της είς τό νά χαρίση είς 
τήν Νέαν 'Αποικίαν τήν οικειότητα καί έξουσίαν τών τόπων τής 
'Ακυληϊας διά τήν γεωργικήν άσκησιν, όσοι Τόποι δηλαδή είς 
τόν καιρόν τής παρούσης αύτών Κατοικήσεως δέν ήθελον έχειαό- 
θέντην. ‘Ωσαύτως νά τής όώση άκόμι καί τό ζητηθέν δάνειον 
πρός 4 τά % φιορίνια τρακοσίας χιλιάδας, τά όποια νά εχωσι νά 
τά έπιστρέφωσι μετά πέντε χρόνους πρός δεκαπέντε χιλιάδας τόν 
καθέκαστον Χρόνον, όπόταν ήθελον δυνηθή διά ένα τοιοΟτον δά
νειον νά δόσωσι τήν άρκετήν άσφάλειαν καί βεβαίωσιν έπάνωείς 
τά έαυτών όσπήτια.

6. Μ'όλον όποΟ ή Βασιλεία της δέν έχει γνώμην νά φανε- 
ρώση φράγκα άλλα Πόρτα είς τούς κατά κληρονομιάν αύτής Τό
πους έξω άπό τάς Πιάτζας τού Τριεστίου καί Φιουμίου,θέλουσιν 
ήμπορεϊ όμως έκεϊνοι τής αύτών Θρησκείας, όποΟ θέλουσιν άνα- 
χωρήση, είς τό νά κατοικήσωσιν είς τά Πόρτα λεγόμενα μόρτα 
καί είς τό μάκρος των Παραθαλασσίων (έάν όμως δέν ήθελον μό
νον καταφύγη έ£ αίτιας ένός βαρέος έγκλήματος), νά λογιάσοσι 
καί αύτά ωσάν τά άλλα Πόρτα φράγκα έπάνω είς τό άνώτατον σκέ- 
πος καί Καισαρικοβασιλικήν ύπεράοπισιν.

8. Συγχωρεϊται άναμφιβόλως ή έπιθυμία τής'Αποικίας,ότι 
τά έαυτής μέλη δέν θέλουσι βιασθή είς τό νά λάβωσι δούλευσιν
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Πολεμικήν καί δτι έκεινοι ότιοϋ θεληματικώς ήθελον την λάβη, 
άφ'οΰ ήθελεν άπεράση ή διορία τής ύποσχέσεώς των, νά μένωαιν 
έλεύθεροι, ωσαύτως,

9. 'Εάν είς καιρόν πολέμου μέ τήν 'Υπερτάτην άδειαν ή
θελον νά άρματώσωσι, νά τούς δίδωνται άδωροδοκήτως ή άναγ- 
καίαις πρός τοϋτο Πατένταις καί τά ‘Αρμαμέντα.

10. Μένει στερεά ή Άνωτάτη Άπόφασις, όποϋ είς αυτούς 
ήδη έψανερώθη, κατά τήν όποιαν έχαρίσθη είς αυτούς ή έλευθε- 
ρία όλων των Προσωπικών δοσιμάτων διά Χρόνους είκοσιπέντε,μέ 
έςαίρεσιν όμως φανεράν διά τά Κομμέρκια, είς τά όποια Οέλου- 
σιν ύπόκεινται καί αυτοί ωσάν όλους τούς λοιπούς υπηκόους,έ- 
άν δέν συνέβη όμως όπου νά ύπάγωσι νά κατοικήσωσιν είς μίαν 
Πόλιν, όπου παρόμοια βάρη δέν εύρίσκονται. Πρός τούτοιςήεύ- 
μενεστάτη βεβαιότης τούς πληροφορεί, ότι τά Γεννήματα αυτών τά 
Φυσικά τά διά των έργων των Χειρών αυτών τελεσφορούμενα δέν 
θέλουσιν ςετιμηθή διά τό Κομμέρκιον μέ περισσοτέραν ακρίβει
αν καί αύστηρότητα άπό των άλλων * Υπηκόων Καισαοικών Εασιλι- 
κών τής αύτής Περιοχής, μάλιστα θέλομεν έχει καί πρός αύτούς 
τήν αύτήν Φιλοστοργίαν.

11. Είς έκεινα τά Μέρη των Αύστριακών Παραθαλασσίων,ό
που τό ψάρευμα είναι έλεύθερον, ή νέα 'Αποικία, έ^ίσου μέ 
τούς λοιπούς υπηκόους Καισαρικοβασιλικούς, είς τό έρχόμενον 
θέλει ήμπορει νά λαμβάνη Μέρος.

12. Μέ τό νά έφανερώθη ήδη είς αύτούς σαφέστατα διά τής 
ύπερτάτης ρηθείσης Άποφάσεως, κεφ:6.,καί λεπτομερέστατα έ- 
διωρίσθησαν τά όρια τής έξουσίας του Μαγιστράτου των, ή Βα
σιλική αύτής Μεγαλειότητα κατά τήν ώραν δέν έννοεί νσ προσ- 
θέση. Μ'όλα ταυτα, όταν ποτέ θέλει γίνη Πρόεδρος καί Προε- 
στώς έπάνω είς τό Γένος ό άνω ρηθείς 'Επίσκοπος, αναβάλλεται 
είς τό νά άποφασίση τότε, έάν οι 'Ανατολικοί Γραικοί οι κα- 
τοικοϋντες κατά τό παρόν είς Τριέστιον καί υποκείμενοι είς 
τόν 'Αρχιμανδρίτην αύτών καί μέ αύτόν πρός τόν'Επίσκοπον τοϋ 
Καρλοσταδίου πρέπει νά μένωσι πλέον υποκείμενοι είς αύτόν τόν
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ύστερον, η έάν χρεωστούσι νά ύπόκεινται είς τό έΕής είς τόν 
νέον ‘Επίσκοπον.

13. Διά νά λάβωσι τήν άδειαν vd άποκόψωσι τά άκαρπα 
δένόρη, όπού εύρίσκονται γύρωθεν είς τήν Πόλιν τής 'Λκυληϊας, 
καί νά οίκοόομήσουσιν έχει όσπήτια καί vd μεταχειρισθώσι τά 
αύτά δένόρη πρός χρήσιν των αύτών οίκοδομών ,θέλουσι προστρέχει 
είς τόν καιρόν τόν αρμόδιον πρός τήν Διοίκησιν τού Τόπου, πρός 
τήν όποιαν θέλει δοθή ή Προσήκουσα Προσταγή διά νά δώση τήν 
άδειαν είς τήν Αποικίαν καί νά τής άφήση άδωροδοκήτως τόν 
Τόπον καί τά Εύλα, έκεϊ όπού ή ζεόόίζωσις ήθελεν ήσται ώα>έ- 
λιμος καί χρήσιμος καί ήμπορή νά γίνη χωρίς νά ποοξενήση βλά
βην ή ζημίαν είς τήν Κυριότητα των ύπαρχόντων ένός άλλου.Τέ
λος πάντων,

14. “Οσον δέ διά τήν μετοίκησιν αύτών άπό τούς Τουρκι
κούς Τόπους, ’Η ‘Υπερτάτη Λύλή δέν θέλει νά άνακατωθή, άλλά 
μόνον θέλει είναι των αύτων ή έπιμέλεια καί φροντίδα είς τό 
vd πωλήσωσι τά ‘Υπάρχοντά των ή νά τά φυλάζωσιν είς άλλους 
τρόπους. Καί έζ έναντίας, όταν ποτέ θέλουσιν ήναι ‘Υπήκοοι 
Καισαρικοβασιλικοί, ή Βασιλική αύτής Μεγαλειότης θέλει έχει 
κλίσιν είς τό νά ύπερασπισθή καί νά έΕηγήση μέ ένεργητικήν 
έπιμέλειαν πρός τήν Καισαρικήν ‘Ρουσικήν Αύλήν τά εύλογοφανή 
αύτων δικαιολογήματα μέ τρόπους άρμοδίους καί , έάν ήθελε χρει- 
ασθή άκόμι, καί μέ τήν μεσολάβησιν τού πρός τήν Αύλήν έκεί- 
νην Καισαρικού Βασιλικού Μινήστρου.

Λοιπόν περί τής όηθείσης ‘Υπερτάτης Άποωάσεως πρός
τούς Δεπουτάτους, διά στερεάν πληροφορίαν των είρημένων Φα- 
μελιών Γραικικών κατ'αύτόν τόν τρόπον γίνεται ή δηλοποίησις, 
ή δέ Αύτής Μεγαλειότης μένει μέ πολλήν εύνοιαν καί άγάπην 
πρός αύτούς, βεβαιώνωντάς τους περί των Καισαρικοβασιλικών 
'Αρχηγεμονικών αύτής Χαρίτων.

Άπόψασις διά τήν Ίεράν Καισαρικοβασιλικήν Μεγάλε ιότη-
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τα έν xQ τής Αύλικής Καγγελαρίας Βουλή, τή Βοεμιακή καί Αύ- 
στριακή.

Έ ν  Βιέννη xQ α! του Φευρουαρίου κατά τό <*ψοζ': έτος.
" Ένρίκος, Γαετάνος Κόμης του Βλήμεγεν·
" θαδόαιος, 'Αντώνιος, 'Ιωσήφ Δυνάστης του Έεϊσκιάχ.
" Φλωριάνος τοϋ Βεργεστέην.

Κείμενο I. θεσμοθεσίαι καί Συνθήκαι τοϋ ήμετέρου ναοϋ καθιδρυθέν- 
τος έν Λιβόρνψ έπ’όνόματι τής 'Αγ.Τριάδος, Λιβόρνψ 1775 (E.Legrand,Β.Η., 
XVIIIe s.,άρ.822).

Κείμενο II. "Προνομία καί Χάριτες δοθέντα παρά της...Μαρίας Τεοε- 
ζίας προς τήν Νέαν 'Αποικίαν των 'Ανατολικών Γραικών των μελλόντων κα- 
τοικειν έν 'Ακυλήίψ καί λοιποις Παραθαλάσσιοις Αύστριακοις τοϋ 'Αόριατι- 
κοϋ", έν Λιβόρνψ 1778 (E.Legrand,Β.Η.,XVIIIe s.,ap.93U).

Παρατηρήσεις στό κείμενο. Οι έλληνικές κοινότητες τοϋ 'Εζωτερικοϋ 
ιδρύθηκαν καί διοικήθηκαν με βάση τα καταστατικοί πού είχαν εγκρίνει οι 
'Αρχές της χώρας οπού γινόταν η έγκατασταση. "Ολες λοιπόν οί πτυχές τής 
ζωής τών παροίκων έλέγχονταν.

Τά καταστατικοί πού έδώ δημοσιεύουμε έχουν αύστηρή νομική διατύπω
ση μέ σαψεις διατάζεις για τή θρησκευτική, οικονομική, κοινωνική καί οι
κογενειακή ζωή (άς προσεχθεί κάθε παράγραφος χωριστά). Οι περισσότερες 
δεσμευτικές διατάζεις άφοροϋσαν τήν εκκλησιαστική δραστηριότητα καί ει
δικότερα τις σχέσεις μέ τό Οίκ.Πατριαρχείο. Τά καθολικά κράτη δέν ήθελαν 
καμιά άλλόδοζη παρουσία στόν χώρο τους καί ή Καθολική 'Εκκλησία εύνοοϋσε 
τούς ένωτικούς. 'Από τήν άλλη πλευρά παραχωροϋνταν κάθε είδους διευκολύν
σεις γιά τήν άνάπτυζη τών εμπορικών δραστηριοτήτων. Σέ ορισμένες περι
πτώσεις έπιτράπηκε στήν ελληνική κοινότητα νά εισπράττει φόρο γιά τις α
νάγκες της άπό τά καράβια έλληνικής ιδιοκτησίας, πού κατέπλεαν στό λιμά
νι (όπως έδώ στό Λιβόρνο). Τέλος, μερικές φορές δινόταν καί αρκετή αύτο- 
νομία στήν έσωτερική ζωή τής κοινότητας, μέ παροχή ακόμη καί δικαιωμάτων 
όικαστικοϋ χαρακτήρα (όπως στήν ’Ακυληία).

'Η κοινότητα τοϋ Λιβόρνου ύπήρζε ή τρίτη σέ μέγεθος στόν ιταλικό
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χώρο, μετά τή Βενετία καε τήν Τεργέστη. *Η παρουσεα 'Ελλήνων στήν Ακυ- 
ληεα συνδέεταε μέ τό κΟμα προσφύγων πού δημεουργήθηκε υστέρα από τήν Ε
πανάσταση τού 1770. Τελεκά στήν περεοχή αυτί έγκαταστάθηκαν «ολυ λέγα α- 
τορα.

’Αντετζεηατζεόν : προκαταβολή 
’Απέλλο : εφεση
’Αρμαμέντο : έζοπλεσμός,έφόδεο 
Δεκρέτο : δεάταγμα 
Δεπουτάτος : εκπρόσωπος 
Καρλοστάδεον : Karlstadt 
Κομμέρκεο : έμπόρεο//τελων.δασμός 
Κομμεσάρεος : άντεπρόσωπος 

Μακεδονεκό Ρεγκεμένο : πρόκεεταε γεά 
δονέα) ρεσθοφόρων στήν ύπηρεσ

Κρετήρεον : δεκαστήρεο 
Μαγεστράτος : δεκαστής 
Μηνεστρος : υπουργός 
Μόρτα : νεκρά,πού δέν λεετουρνοΟν

i
Μούλκεο : εδεοκτησεα 
Πατέντα : άδεεα,δεπλωμα 
Πόρτο : λεμάνε 
Φράνκο (φράγκο) : ελεύθερο 

τό σώμα των 'Ελλήνων (άπό τή Μακε- 
ία τοΟ βασελεδ τής Νεάπολης

’Ανάπτυξη τοΟ θέματος 
Χαρακτηρεστέκα τής μετανάστευσης

"Ενα άπό τα πεό έρφανή αποτελέσματα τής τουρκεκής κατακτησης ήταν 
η φυγή των κατοεκων άπό τήν πατρεκή τους γη σέ άλλες περεοχές. Τό ενα 
ρεύμα των μεταναστών κενήθηκε μέσα στά όρεα τής Οθωμανεκής Αυτοκρατορε- 
ας, άπό τή μεά όχθη τοΟ Αεγαέου στήν άλλη, άπό τα πεδενα προς τα όρεενά, 
άπό τά χωρεά πρός μεγαλύτερους οεκεσμούς. Τό άλλο ρεύμα στράφηκε εζω απο 
τήν ’Οθωμανεκή Αύτοκρατορεα, πρός όλες τες κατευθύνσεες, πρός τή Δ.Ευρώ
πη, την Κεντρεκή Εύρωπη, τή Ρωσεα, τή Νοτεοανατολεκή Μεσογεεο (- Εγγύς 
’Ανατολή).

’Η δεασπορά των 'Ελλήνων έξω άπό τήν εστορεκή κοετέδα τους είναε 
φαενόρενο παρατηρημένο καε στήν κλασσεκή έποχή, άλλα τότε ήταν ό υπερ
πληθυσμός καε έσωτερεκοε (πολετεεακοε) λόγοε πού ώθοϋσαν στή μετανάστευ
ση* ήταν δηλαδή καταστάσεες πού δεαμορφώθηκαν στούς κόλπους τούεδεουτου 
'ΕλληνεσμοΟ. Στόν καερό τής Τουρκοκρατίας ή φυγή όφεελεταε στήν πολετεκή 
κατάσταση καε στήν ξένη κατοχή, δηλαδή σέ έξωγενεες παράγοντες, πού δέν 
γεννήθηκαν φυσεολογεκά άπό τήν έξέλεξη τής έλληνεκής κοενωνεας.’Ακόμη,οε
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νέες συνθήκες του έρπορεου, όπως δεαρορφώθηκαν and τούς Δυτεκοευρωπαίους, 
άνάγκαζαν τούς "Ελληνες νά έγκαθεστανταε σε ξένους τόπους.

*Η έπελογη της ’Ιταλίας
*Η πρώτη χώρα πού προσηλχυσε τούς "Ελληνες ίταν ή ’Ιταλεκη Χερσό

νησος. Τό γεγονός αύτό δφείλεταε άφ'ένός στη γεετνεαση της Βαλκανεκης 
ρέ τόν 'Ιταλία καί αφετέρου στην κοενό πολετεστεκη (-θρησκευτεκη) παρά
δοση 'Ιταλών καί 'Ελλήνων. "Αλλος σοβαρός παροίγοντας ίταν ή παρουσία βε
νετικών άποεκεών στην 'Ανατολεκη Μεσόγεεο. Οε Βενετοί εύνοουσαν τόν εγ
κατάσταση νέων κατούκων στίς κτησεες τους, άλλοί καί τα άλλα κράτη της'Ι
ταλίας ζητούσαν ρετανάστες. 'Αχόρη, ύστερα άπό κάθε νέα τουρκεκη κατά- 
κτηση (δπως ρέ την πτώση της Κορώνης-Μεθώνης στα 1500, του Ναυπλίου στα 
1540, της Κύπρου στα 1571, της Κρητης στα 1669 καί του Μορεα στα 1715) 
όράδες άπό πρόσφυγες έφευγαν γεά την ξενετεά. Μέ τον καερό λοεπόν σχημα
τίστηκαν παροεκεες άπό "Ελληνες στον εταλεκό χώρο.

Κοενωνεκό τάξη των προσφύγων
Ου πρόσφυγες άντγκαν σέ δεάφορες τάζεες: ίταν γεωργού, ναυτεκοε, 

τεχνύτες, έμποροε καύ έπαγγελρατύες στρατεώτες. ’Από δλους αυτούς,έκεενοε 
πού είχαν την περισσότερη κοενωνεκό προβολή 7\ταν oi έμποροε καύ ot στρα
τεώτες. ’Αχόρη χαύ στύς περεπτώσεες πού ot ρετανάστες έλαβαν άγροτεκούς 
κλήρους, ή πραγματεκη υπηρεσία γεά την οποία αύτοί προορίζονταν ?ίταν ό 
(ρεσθοφορεχός) στρατός. Τά δεάφορα κράτη ήθελαν κυρίως έρπόρους καί στρα- 
τεώτες.

Οε έρποροε είχαν την περεσσότερη δύναρη άπέναντε στες χρατεχές ’Αρ
χές καί ρέ τόν οεκονομεκη τους εσχύ επηρέασαν άποφασεστεκά πολλές Φορές 
τες τύχες τών παροεκεών. Θά ίταν ωστόσο άδεχο νά μην άναφερθοϋν οε λόγε- 
οε, πού τον χαερό της "Αλωσης η άργότερα κατέφυγαν στη Δύση. "Ανδρες, δ
πως δ Βησσαρίων, ο Μάρκος Μουσοϋρος, δ ’Ιανός Λάσκαρες χ.ά. βοήθησαν ποε- 
χελότροπα τόν έλληνεκη υπόθεση, ρέ συνεχή δεαβηρατα στούς τότε ηγεμόνες, 
τόν Πάπα, τό Βενετό Δόγη, τόν Γάλλο βασελεά κλπ. Ξεχωρεστά πρέπεε νά το- 
νεστεε η προσφορά τών λογεων στόν έπόλυση τών δυσχερεεών πού άντεμετώπε- 
ζαν οε κοενότητες της Ρώρης καί της Βενετίας.
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Ου Παρουκυες
Οα εξετάσουμε δυαγραμματυκά τίς έλληνυκές καρουκίες μέ βάσητήχρο- 

νολογία τής ίδρυσής τους:
1. Ρώμη. *1! αίγλη καί ή δύναμη των Πάκων, άλλα καί ή θρησκευτικά 

συγγένευα η τό φυλενωτυκό πνεϋμα συνετέλεσαν ώστε καί κρίν άπό τήν "Αλω- 
ση νά υπάρχουν "Ελληνες στη Ρώμη. Δέν ύπάρχευ όμως έόώ οργανωμένη καρου- 
κία, με καταστατυκό, όπως σε άλλες πόλευς. Στή Ρώμη λευτούργησαν’Ελληνυ- 
MC Γυμνάσυο (151*4-1521) καί 'Ελληνυκό Κολλέγυο (1576-σήμερα), οκού μορ
φώθηκαν κολλά ‘Ελληνόπουλα. Στή νεώτερη εποχή το Κολλέγυο μορφώνευ άπο- 
κλευστυκά καθολυκούς.

2. Βενετία.*Ε6ω υδρύθηκε η παλαυότερη οργανωμένη κουνότητα. Στα 
1*497 ου βενετυκές ’Αρχές άναγνώρυσαν νομυκά την ’Αδελφότητα τοϋ’ΑγίουΝυ- 
κολάου, που απέκτησε ώραυο ναό, τοϋ αγίου Γεωργίου. Τά ονόματα των αγίων 
ύκοδηλώνουν την προέλευση των προσφυγών: ναυτυκοί (-έμπορου) καί στρατυ- 
ώτες. Χάρη στο Φλαγγυνυανό Φροντυστήρυο της παρουκίας, στά έλληνυκά τυ
πογραφεία της πόλης καί στό γευτονυκό Πανεπυστήμυο της Πάδοβας ή Βενετία 
έγυνε με τον καυρό ένα άπό τά σπουδαυότερα (ίσως τό σπουδαυότερο στη Δύ
ση) πνευματυκά κέντρα του 'Ελληνυσμοϋ τής Τουρκοκρατίας. *Η κουνότηταδυ- 
ατηρευταυ ώς σήμερα.

3. Νεάπολη.’Από τά 1518 υπήρχε έλληνυκός ναός. Την παρουκία ένί- 
σχυσαν αλλεπάλληλα κύματα προσφύγων, στά 153*4 άπό τήν Κορώνη-Μεσσηνία καί 
τον ΙΖ' αυ. άπό τή Μάνη. *Η κουνότητα δυατηρευταυ ώς σήμερα.

U . ’Αγκώνα. ’Από τά 152*4 ή παρουκία άπέκτησε ναό καί στά 1622 είχε 
σχολείο. Τό λυμάνυ είχε άναπτύξευ μεγάλη κίνηση μέ τήν ’Ανατολή καί άπο- 
δείχτηκε πολύ χρήσυμο τήν περίοδο τοϋ 'Αγώνα τοϋ 1821, γυατί στό Παπυχο 
Κράτος δέν υπήρχε ή άστυνόμευση τής 'Ιερας Συμμαχίας. 'Η κουνότητα δυα- 
λύθηκε πρίν άπό τόν Β' Παγκόσμυο Πόλεμο.

5. Λυβόρνο.’Από τόν ΙΖ' αυ. ου "Ελληνες δυάλεζαν τό λυμάνυ αυτό 
καί ίδρυσαν δυκό τους ναό. Στόν καυρό τοϋ 1821 ή πόλη είχε κηρυχθεϋ "ε
λεύθερη" καί έγυνε κέντρο των Φυλυχών. Σήμερα σώζεταυ τό έλληνυκό νεκρο
ταφείο μέ τάφους γνωστών 'Ελλήνων.

6. Μεσσήνη. Τό έλληνυκό στουχευο τής πόλης συζοϋσε μέ τούς Αλβα
νούς ομόδοξους, πού όλου τους είχαν έλθευ έκεί πρόσφυγες σέ δυαφορετυχές
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έποχές. Στυς αρχές τοΟ αυώνα μας η παρουκυα έσβησε.
7. Τεργέστη» *Από τόν ΙΗ' αυ. η έλληνυκό παρουσία όταν αυσθητη, 

GtXXdT κατά τόν ΙΘ ' at. έγυνε ή πυό ανθηρή έλληνυκη παρουκυα από ουκονομυ- 
κη άποψη, χάρη στην ανάπτυξη καί τη δύναμη της Αυστροουγγαρίας .Στην πόλη 
αύτη κυκλοφόρησαν σπουδαίες εφημερίδες, δπως η "Κλευώ" καί ή "’Ημέρα", 
καί ώς σήμερα δυατηρευταυ ό ναός του ’Αγ.Νυκολάου καί πλούσυα παρουκυα.

8. Βρυνδόσυο. Λυμάνυ πού πάντα είχε επαφή με τό Βαλκανυκη. "Ως τά 
1680 ή έλληνυκό παρουκία όταν ύπολογίσυμη, αλλά καί πάλε τον καυρό της 
’Επανάστασης δέχτηκε πολλούς προσφυγές.

9. Φλωρεντία. Σώζεταυ ακόμη καί σήμερα οδός των 'Ελλήνων (δίπλα 
στο Δημαρχείο). Ου πρόσφυγες ίταν έμπορου η σπουδαστές στο γευτονυκο Πα- 
νεπυστημυο της Πίζας.

10. Γένοβα^Καργέζε. Κατέφυγαν εκεί πολλοί Μανυάτες. Στο Καργέζε 
υπάρχουν ακόμη σήμερα ορθόδοξου ουνίτες καί ελληνόφωνου.

'Ελληνοφώνου υπάρχουν καί σέ χωρυά της ΝΑ. ’Ιταλίας (περυοχη Λέ- 
τσε), αλλά ή καταγωγή τους άνάγεταυ στον πρώυμο Μεσαίωνα.

11. 'Ακυληυα."Οπως είδαμε στά κείμενο πού μελετήσαμε, ου Αύστρυα- 
κου βοήθησαν την προσέλευση ’Ελλήνων ατό κράτος τους. "Ετσυ στην περυοχη 
της Τεργέστης καί της "ίστρυας έγκαταστάθηκαν "Ελληνες.

Στόχος τοΟ κευμένου. Νά κατανοηθεί τό μέγεθος της έλληνυκης μετα
νάστευσης στόν υταλυκό χώρο κατά τόν Τουρκοκρατία, ό έμπορυκός κυρίως χα
ρακτήρας των παρουκυών καί ή νομυκη υπόσταση των κουνοτητων.

Βοηθήματα. Γυά την έλληνυκη δυασπορά γενυκά χρόσυμο τό άρθρο του 
Τρ.Ευαγγελίδη,ΜΕΕ,τόμ.10,729-770. -Ν.Τωμαδάκη,Αυ έλληνυκαί κουνότήτες του 
έξωτερυκοϋ ώς παράγων της ’Ελληνυκης 'Επαναστάσεως, " Άθηνα" ΝΖ ' (1953) 
(καί αύτοτελώς), δπου καί βυβλυογραφυα. -Β.Κρεμμυδα, Σχετυκά μέ την υ- 
δρυση έλληνυκης παρουκυας στόν ’Ακυληυα τόν ΙΗ' αυ.,’Αθήνα 1972, δπου καί 
βυβλυογραφυα. -Δ.Βλάσση, *0 έπουκυσμός τ?ις ’Ακυληίας από "Ελληνες (ΙΗ αυ.) 
καί ό άνταγωνυσμός Αυστρίας-Βενετίας. ’Ανέκδοτα έγγραφα, "Θησαυρίσματα", 
τόμ.15(1978),σελ.177-214.
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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡATΙΑΣ

I
•α cp ν ζ'.ίνδ.α' ήμέρα 27 τοϋ 'Οκτωβρίου μηνός,τήν σή

μερον ό κρ. Νουτζος Σηγουρος έσυμψώνησε μέ τόν κρ. Νικόλαον 
'Αναγνώστη Καιρο(θύλαν ίνα ό(ρείλη νά μαθητεύση τό παιδί αύτοϋ 
όνόματι ΔραγανίΥος χρόνων ι’. τά γράμματα τής έκκλησίας ή- 
γουν προοιμιακόν, όκτόηχον, φαλτήριον, Λπόστολον καί γράψι- 
μον, νά γράφη καί νά διαβάζη άνεμποδίστως, ως έθος έστί των 
διδασκάλων καί νά δώση του διδασκάλου διά τόν κόπον του Φρού
ριά ζ' κουρέντε, υπό μαρτυρίαν μρ. Στάθη Νομικού, μρ. 'Αλε- 
ζαντρή Φαμελίτη καί μρ. Γεωργηλά Καλαματιανού.

II
Εύγενέσταΐοι άγαπητοί αδελφοί, οι κατοικουντες τήν χώ

ραν Χειμάρραν, σας άσπάζομαι καί παρακαλώ τόν άγιον Θεόν διά 
τήν ψυχικήν καί σωματικήν σας υγείαν. 'Εγώ άδελροί μου, ως 
δούλος άνάζιος ΧριστοΟ τού Θεού ήμών, περιερχόμενος καί δι
δάσκων τούς χριστιανούς τό κατά δύναμιν, μέ άδειαν των κατά 
τόπους αρχιερέων, ήλθον καί έδώ εις τήν χώραν σας καί βλέπων 
δτι δέν έχετε σχολειον νά διαβάζουν τά παιδία σας χωρίς πλη
ρωμήν , έπαρακίνησα τούς χριστιανούς καί έδωκαν τό κατά δύνα- 
μιν καί προαίρεσιν διά τό σχολειον έξ ιδίων πόνων, ή κοινώς 
άπό τήν χώραν, ή καί άπό βακούφια, διά νά λάβετε παρά Θεού 
τόν μισθόν καί τιμήν παρά των άνθρώπων. Είμαι δέ χρεώστης καί 
παρακαλώ τόν άγιον Θεόν, τόν εύλογοΟντα τά πάντα, νά εύλογή- 
ση καί τήν χώραν σας καί τό σχολειον καί τά παιδία σας καί νά 
σάς άξιώση νά ζήσετε καί έδώ καλά καί θεάρεστα καί νά σάς βά-
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λΐ) καί είς τόν παράδεισον νά χαίρεσθε καί νά εύφραίνεσθε καί 
νά δοξάζετε τήν 'Αγίαν Τριάδα. "Εβαλα 6έ έπίτροπον, μέ τήν 
γνώμην πάντων, τόν παπά κύρ Μιχαήλ καί έπιστάτας καί βοηθούς 
αυτού δλην τήν χώραν, μάλιστα δέ τόν κύρ Ζάχον, τόν παπά ΕπΟ- 
ρον, τόν Ήλία Δημητρίου, νά κυβερνήσουν τό σχολεΐον, καθώς 
τούς φωτίσει δ Κύριος.

.αψοθ'μήν Αύγουστος Κοσμάς Ιερομόναχος εύχέτης σας

III
...Διά νά μανθάνεται ή ‘Ελληνική γλώσσα καθώς πρέπε ι έξ 

άνάγκης πρέπει νά φροντίσετε νά άποκτήσετε καί διδάσκαλον τής 
Λατινικής. Είς τήν κατάστασιν, είς τήν δποίαν εύρίσκονται τά 
πράγματα, κανείς δέν έμπορεΐ νά καυχηθή ότι έξεύρει έντελώς 
μήτε τήν ‘Ελληνικήν, έάν δέν έχη είδησιν τής Λατινικής,καθώς
μήτε τήν Λατινικήν, άν δέν ήξεύρη τήν'Ελληνικήν........ Έ ξ ω
άπό τόν Λατινικόν διδάσκαλον, σάς χρειάζεται καί διδάσκαλος 
τής Γαλλικής γλώσσης, χωρίς τής όποίας καθώς τό προεΐπα, κα
νένας νέος Γραικός τήν σήμερον δέν πρέπει νά καυχάται ότι έ- 
λαβεν εύγενή Ανατροφήν.

Α λ λ ά  π ο ια ν  ώ φ έ λ ε ια ν  δ ύ ν α ν τ α ι  ν ά  σ ά ς  προξενή < *οσ ιν  ο ί  

Ε λ λ η ν ι κ ο ί ,  Λ α τ ι ν ι κ ο ί ,  κ α ί  Γ α λ λ ικ ο ί  Δ ιδ ά σ κ α λ ο ι ,  ή ό  Δ ιδ ά σ κ α 
λ ο ς  τώ ν έ π ισ τη μ ώ ν  χ ω ρ ίς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ν *  β ι β λ ί α  έ λ λ η ν ικ ά  έ χ ε τ ε  
π ο λ λ ά  ό λ ί γ α ,  κ α ί  τώ ν έ π ισ τη μ ώ ν  σ χ ε δ ό ν  δ έ ν  έ χ ε τ ε  τ ί π ο τ ε .  Θέ
λ ε τ ε  ν ά  ε ύ δ ο κ ιμ ή σ η  τ ό  σ χ ο λ ε ΐο ν  σ α ς ;  π ρ έ π ε ι  ν ά  Α ρ χή σ ετε  άπό  τ ό  
νά  κ α τ α σ τ ή σ ε τ ε  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ν  κ α λή ν  κ α ί  π λ ο υ σ ία ν *  Α νάγκη δ έ ν  ε ί 
ν α ι  ν ά  τ ή ν  κ ά μ ε τ ε  π α ρ ε υ θ ύ ς  τ ο ια ύ τ η ν ,  Α νάγκη όμω ς ε ί ν α ι  ν ά τ ή ν  
Α ρ χ ή σ ε τ ε . Α ρ κ ε τ ό ν  ε ί ν α ι  κ α τά  τ ό  π α ρ ό ν  ν ά  δ ιω ρ ίσ ε τ ε  έ ν α  Α ρ ι
θ μ ό ν  γ ρ ο σ ίω ν , όσα σ ά ς  σ υγχω ρή σ ουν  ο ί  π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς  ε ί ς  Α γοράν 
τώ ν  ά ν α γ κ α ιο τ έ ρ ω ν . Έ π ε ι τ α  μ ία ν  έ τ ή σ ιο ν  π ο σ ό τ η τ α  ν ά  έ ξ ο δ ε ύ -  
ω ντα ι κ α τ 'έ τ ο ς  ε ί ς  τ ή ν  α ύ ξ η σ ιν  τ ή ς  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς .Δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  χω
ρ ί ς  β ι β λ ί α  ε ί ν α ι  β ά π τ η ς  χ ω ρ ίς  β ε λ ό ν α ς ,  χ ω ρ ίς  ψ α λ ίδ ια ,  χ ω ρ ίς  

κ λ ω σ τή ν .
Ε υγχω ρήσ ατέ μ ε  έ ν τ ιμ ό τ α τ ο ι  κ α ί  φ ί λ τ α τ ο ι  σ υ μ π α τ ρ ιώ τ α ι ,ν ά
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κάμω άκόμη μιαν παρατήρησιν πριν δώσω τέλος etc τήν μακράν μου 
ταύτην έπιστολήν. 'Εάν έχετε ζήλον (καθώς δέν άμφιβάλλω δτι 
τόν έχετε) νά συνεργήσετε είς τόν φωτισμόν του Γένους,δέν άρ
χει μόνον νά εύκολύνετε τήν μάθησιν τής ‘Ελληνικής γλώσσης 
καί των έπιστημών* άνάγκη είναι νά πολλαπλασιάσετε και τά κοι
νά Σχολεία είς τά όποια παραδίδονται τά λεγόμενα χυδαϊκώς χο- 
λυβογράμματα, καί όχι μόνον νά τά πολλαπλασιάσετε άλλά καί 
νά τά διορθώσετε. Πρώτη διόρθωσις ή άναγκαιοτέρα άπόδλαςεί- 
ναι νά καταργήσετε τήν τυραννικήν συνήθειαν του ξυλοκοπήμα
τος. “Οστις διδάσκει μέ τό ξύλον είς τάς χειρας,έκείνος πρέ
πει νά πέμπεται πάραυτα νά βόσκη χοίρους ή γαδάρους, καί όχι 
νά συγχωρήται νά διδάσκη λογικά χτίσματα. Δευτέρα διόρθωσις, 
όστις διδάσκει-τά κοινά γράμματα πρέπει νά διδάσκη είς τόν 
αυτόν καιρόν καί τό γράψιμον. Τρίτη διόρθωσις είναι νά εύκο- 
λυνθή ή παράδοσις καί των κοινών γραμμάτων, καί άλλον τρόπον 
ευκολίας δέν βλέπω παρά τό νά ήναι τά βιβλία είς τά όποιαπα- 
ραδίδονται τά γράμματα γραμμένα είς τήν κοινήν γλώσσαν. Έ -  
χρειάζετο μία άλλη όλόκληρος έπιστολή διά νά σας παραστήσω 
πόσην διαφοράν εύκολίας κάμνει τό τοιοϋτον, άλλ'άρκουμαι είς 
εν μόνον παράδειγμα, καί ώς φρόνιμοι καταλάβετε τά λοιπά.ΡΙΣ 
λέγεται ‘Ελληνικά, τό όποιον είς τήν κοινήν γλώσσαν όνομάζε- 
ται Μύτη. ‘Υποθέσετε παιδίον τριών ή τεσσάρων χρόνων, ποιον 
άπό τά δύο θέλει μάθει εύκολώτερα καί γρηγορώτερα νά συλλα- 
βίζη; Μήν Αμφιβάλλετε ποσώς ότι τό μύτη, διατί; διότι αύτήν 
τήν λέξιν έμαθεν άπό τούς γονείς του, αύτήν άκούει καθ' ήμέ- 
ραν νά προψέρωσιν, όταν τοΟ λέγωσι νά σφογγίση τήν μύτη του* 
δλα τά φωτισμένα έθνη τής Εύρώπης τήν σήμερον παραδίδουσι τά 
κοινά γράμματα, καθ'έν είς τήν κοινήν γλώσσαν τήν όποιαν λα- 
λεί.

Κείμενο I. Ν.Κονύμου,"Αγιος Διονύσιος ό πολιούχος Ζακύνθου,'Αθήνα 
1969 ,σελ.78-79.

Κείμενο II. Μ.Γκιύλια,*0 Κοσμδς Αίτωλύς καί ή εποχή του,’Αθήνα 1972,
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- r \σελ·^26.
Κείμενο III. 'A.Kcpan, 'επεστολαέ ,έπεμ .Νεκολάου Δαμαλά,τέμ.γ έν 

*Αθύναες ΙΒοβ,σελ.5S1-563.

- x<,3t;.c*!crucτ6 κείμενο. *0 Κοσμάς Αετωλος xat ό *A6. Kopaf, ς 0- 
α·:ο τ~ύς ίιν^ρώπους ιού pc παοοησία έζένρασαν τή γνώμη τους γυά τά 

ί μας *.ο άγε-ΐιτα. Ζτύχος τους ^ταν πάντα ή επέκταση ττ̂ ς παεδεί- 
υς oc sjo τό rvrno ευρύτερα Χαύκά στρώματα.

Ιτύν Βυ νέτο κρατούμε ν-ις Γ.<ρρο>.ύς π ηαεόεία βρεσχοταυ κάτω and τ<5ν xpct- 
‘ ΧΓ-γχ·*. Zir.v ic’Tur' βενειεκη Δημοκρατία π σχολεχη πράξη Sr.pcnc να ε- 
;ορ; ο  κατονύρωση,σπως μας όείχνεε το συμΒόλαεο πού εδώ παραθέτουμε, 

νμ ο υο l i : ς λ■*· υρ εά 
κούρεντε : μ *' τ r'v τρέχουσα αξία 
μ ο : μ εc έ ρ , κ υρ ύο υ

'Ανάπτυξη του θέματος
*Η κυρίαρχη θέση πού η 'Εκκλησία κατέχεε στην εκπαίδευση στον καε- 

ρό της Τουρκοκρατίας δεν εεναε αποτέλεσμα μονο των προνομίων που αυτύ ε- 
λα£ε and τούς Τούρκους, άλλα όφείλεταε σε μεγάλο Βαθμό στην εκπαεδευτεκη 
κατάσταση πού έπεκρατουσε πρεν άπο την "Αλωση. Κατά την τελευταία Βυζαν- 
τενη περίοδο ή σχολεκη εκπαίδευση είχε πάρεε όλοκληρωτεκη στροφή προς τα 
"εερά γράμματα", εεχε παραμερεσθεε ή "θύραθεν παεδεία" καί επόμενό ίταν 
στον χώρο αύτο οε εερωμενοε νά καταλάβουν την πρώτη θέση καί να κυρεαρ- 
χησουν τόσο στες κατώτερες δσο καί στες ανώτερες βαθμίδες της παεδεεας. 
Δεν πρέπεε λοεπον νά μας έκπλησσεε ό θρησκευτεκος χαρακτήρας καί η εκ- 
κλησεαστεκή κηδεμονία πού στους αεώνες αύτούς παρατηρούνταν στην ελληνε- 
κη εκπαίδευση.

Δεν εύναε άλύθεεα δτε μονο ύστερα άπο τον έρχομο των Τούρκων επηλ- 
θε πνευματεκο σκοτάδε. Κατά τούς τελευταίους βυζαντενούς χρόνους παρατη- 
ρεεταε εκπαεδευτεκη κατάπτωση πού ίταν φυσεκο νά συνεχεστεε καί κατά τύ 
δεάρκεεα της Τουρκοκρατίας, ενώ παράλληλα οε πολεμεκές άναστατώσεες κα
τέστρεψαν η δεέκοψαν κατά τόπους την πνευματεκό ζωη. "Ετσε λοεπον κατά 
τούς ΙΕ# καί ΙΣΤ' αεώνες είναε λίγα τά έκπαεδευτεκά κέντρα, ενώ αύτά αύ- 
ζάνουν άπό τά τέλη του ΙΖ' αε. καί πολλαπλασεάζονταε άπό τόν ΙΗ# αεώνα.
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Κατά τύς πρώτες δεκαετύες μετά τήν Άλωση συναντούμε σχολεία στά 
μεγάλα άστυκά κέντρα η σε απομονωμένες περυοχές, σέ τοπους δηλαδή δπου ή 
άσφάλευα ήταν μεγαλύτερη. *Ετσυ μαρτυρούνταυ τά κέντρα: 'Αρτα, Δημητσάνα, 
'Ιωάννυνα, Καστορυά, Κοζάνη, Μυτυλήνη, Σέρρες, Χύος. Το σπουδαυοτεοο βέ- 
βαυα κέντρο ήταν ή Σχολή πού λευτουργούσε μέ τήν έποπτεύα του Ούκ.Πατρυ- 
αρχεύου. *Εκευ υπήρχαν καύ ου τρευς έκπαυδευτυκές βαθμύδες καύ ή Σχολή 
αύτή έμευνε άνουκτή σχεδόν χωρύς δυακοπή σέ δλη τή δυάρκευα τής Τούρκο- 
κρατύας.

Τά σχολευα συντηρούνταν άπδ τούς υδυους τούς κατούκους,μέ εύσφο- 
ρές πού βασυκά κάλυπταν τό μυσθέ του δασκάλου καύ τήν προμήθευα των βυ- 
βλύων. Άκδμη, μοναστήρυα δυατηρούσαν σχολευα, ένω εύπορου κυρύως τού'Ε- 
ζωτερυκου προυκοδοτοϋσαν πολλά έκπαυδευτυκά υδρύματα. *Η Κρατυκή Τράπεζα 
τής Βενετύας (Zpcca) φύλασσε ίσως τά περυσσοτερα χρηματυκά ποσά πού προ- 
ορύζονχαν γυά τέυ σκοπέ αύτο.

Στύς βενετοκρατούμενες περυοχές το κράτος στά μεγάλα άστυκά κέν
τρα δυατηρουσε δάσκαλο γυά τά παυδυά των Βενετών αλλά καύ των εύγενών ή 
αστών 'Ελλήνων* ήταν, μπορούμε νά πούμε, μυά μορφή δωρεάν παυδεύας. Στύς 
περυοχές αύτές άνευρύσκονταν πυο εύκολα καύ μορφωμένου, κληρυκού, συμβο- 
λαυογράφου, άπέφουτου Πανεπυστημύου, πού αναλάμβαναν τά καθήκοντα του ί- 
δυωτυκοϋ δασκάλου. θί βενετυκές άπουκύες ήταν σέ συχνή επαφή μέ τή Δύση 
καύ ήταν επόμενό έκευ νά κυκλοφορούν περυσσοτερο τά βυβλύα αλλά καύ οί ύ- 
δέες.

Στέν βενετυκέ χώρο ανήκουν καύ δύο υδρύματα πού ευεργέτησαν σέ με
γάλο βαθμά τον 'Ελληνυσμέ. Το ένα ευναυ το Φλαγγυνυανο Φροντυστήρυο τού 
ύδρύθηκε καύ λευτούργησε στούς κολπους τής έλληνυκής κουνοτητας Βενετύ
ας. Προκευταυ γυά ένα Κολλέγυο, δπως θά λέγαμε σήμερα, έψάμυλλο μέ τά κα
λά τής τέτε Εύρώπης. Το άλλο υδρυμα ευναυ το Πανεπυστήμυο τής Πάδο^ας.χά
ρη στή βενετυκή παρουσύα στήν ’Ανατολή το Πανεπυστήμυο αύτο άποτε'λεσε ού- 
συαστυκά το μοναδυκέ ανώτατο έκπαυδευτυκύ κέντρο δπου πήγαυναν ου “Ελλη
νες ώς τά μέσα τού ΙΗ' αυώνα. 'Ηγετυκές μορφές δπως δ Θεόφυλος ΚοουϋαΧ- 
λεύς, δ ’Αλέξανδρος Μαυροπορδάτος καύ δ ’Ιω. Καποδύστρυας φούτησαν στο' 
υδρυμα αύτδ, πού πραγματυκά μπορευ νά χαρακτηρυσθευ ώς n πνευματυκή τρο
φές τού ’Ελληνυσμοϋ.
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Στόχος τοΟ κειμένου. Νέ μελετηθούν ή Λειτουργώ» χα£ A συντήρηση 
των σχολείων και τά διδασκόμενα μαθήματα·

Βοηθήματα· Τ.Ευαγγελιδη,*Η παιδεία έπ £ Τουρχοχρατάχς,τόμ.1-2, #Α- 
θήναι 1936 (Ευρετήριο Κ.Ο.Λόππα,’Αθηναι 1973). -"Α·’Αγγέλου,Πλάτωνος Τό- 
χαι ('Η λόγια παράδοση στήν Τουρκοκρατώ»),'Αθήνα 1963. -Τ. Γριτσοκοόλου, 
Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή,τόμ.Α'-Β',’ΑθΙϊναι 1966-1971· -Κ. Θ.
Δημαρα,Νεοελληνικός Διαφωτισμός,’Αθήνα 1977·

"Αλλο θέμα γιά ερευνά·*Η έντυπη παραγωγή τΠδ Τουρκοκρατίας: τυπο
γραφικά κέντρα καί περιεχόμενο τών βιβλίων.
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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
I

1734 'Απριλίου 6. Στό Σαμόλι. Ένεφανίσθησαν ένπροσθεν 
έμοΰ νοταρίου τά παρόντα μέρη άπό τδνα ό σινιόρ Ζησιμάκης Χω
ραφάς κάνοντας διά όνομα τοΰ σινιόρ Άναστάση Χωρα<ρα καί άπό 
τό έτερο ό μισέρ Άθανάσης Μορα'ίτης τοΰ μισέρ Γεράσιμου άπό 
χωριό ‘Αγι-Δημήτρη. Τά ρηθέντα μέρη ήλθαν είς τήν παρών συμ
φωνία καί δίνει ό άνωθεν σινιόρ Χωραφάς τοΰ άνωθεν Μοραϊτη 
ένα κομμάτι χωράφι στόν Γκάμπο στό Μερσιά, συμπλιάζει πέρ μα
ΐστρο σινιόρ Χωραφά καί πέρ λεβάντε σινιόρ Άντρέα Τυπάλδου 
Δασκαράτου,'θέλει είστε βατζελίων όσον καί οιον έστί. Τό ό
ποιο τοΰ τό δίνει νά τό φυτέψη έφέτο σταφίδα, δουλεύη το καί 
καλλιεργή το ως καλός γεωργός καί άπ'ό,τι φροΰτο ξαποστείλει 
ό πανάγαθος Θεός νά τό ήμοιράζουνε άνά πέντε, ήγουν νά παίρ- 
νη ό σινιόρ Χωραφάς τρία καί ό δουλευτής δύο, μήν ήμπορώντας 
μήτε νά κλαδεύη μήτε νά τρυγάη άν πρώτα δέν είχε άνακοάξει 
τό σινιόρ Χωραφά διά νά παραστέκη. Καί περί πλέο όμπλιγάοε- 
ται ό άνωθε Μοραί'της ότι όλο τό φροΰτο πούχε κάνει τό άνωθεν 
ύποστατικό νά τό φέρνη μέ ζά του έδώ στό Σαμόλι στ'αλώνια τοΰ 
σινιόρ Χωραφά. Έτζι εύχαριστημένα τά μέρη είς μαρτυρίας τών 
κάτωθεν καί θέλει βεβαιώσει καί ό σινιόρ Χωραφάς ύπό χειοός 
του.

Ζήσιμος Χωραφάς βεβαιώνω
Μαρκαντώνης Χοϊδάς μαρτυρώ τάνωθεν
Πιέρρος Μαυροειδής νοτάριος

Κείμενο. Γ.Πετροεούλου,Νοταριαχαί πράξεις Κεφαλληνίας..., Αθήναν 
1962,σελ.215-6.
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1

‘Ο σχηματισμός τοΟ τσιφλικιού

Ό  Ιδιοκτήτης παοέχει τήν γήυ, δ καλλιεργητής τήν έρ- 
γασίαυ, τό κεφάλαιον τής έκμεταλλεύσεως (ζψα,σπόροι κλπ.) είσ- 
φέρεται υπό άμφοτέρωυ κατά ποικίλλας Αναλογίας άλλας είς άλ
λην περιοχήν, ή δέ διανομή των προϊόντων τής έκμεταλλεύσεως 
ποικίλλει έπίσης (μεσακάρικο,τρικάρικο κλπ.).Ή  έρευνα κατά 
ηεριοχάς τής ιστορικής καταγωγής τοΟ συστήματος έζηγεϊ καί 
τάς ποικιλίας είς τά Ανωτέρω σημεία, αί όποϊαι ήσαν δυσμενέ- 
στεραι η εύμενέστεραι διά τόν καλλιεργητήν έφ'δσον ή κολλε- 
κτιβιστική αυτή μορφή έγεινε διά τής βίας ή διά οίκειοθελούς 
συμφωνίας.

*0 τσιφλικούχος κατέβαλλενόλον ή μέρος τού καλλιεργητι
κού κεφαλαίου, έπίσης δέ παρεΐχεν είς τόν καλλιεργητήν κολλή- 
γον διά δανείων καί τά μέσα τής διατροφής του, μάλιστα έν πε- 
ριπτώσει κακής έσοδείας. Έπίσης κατεσκεύαζε τά οικήματα*καί 
έξετέλει έργα ύδοαυλικά, συγκοινωνιακά καί άλλα Απαραίτητα 
είς τήν καλήν δργάνωσιν καί λειτουργίαν τής έκμεταλλεύσεως. 
"Ο,τι, ώς βλέπει κανείς, είνε σημαντικόν έδώ, ώς πρός τόν ρό
λον τού ιδιοκτήτου, είυε ή δλως ίδιάζουσα μορφή, Οπό τήν ό
ποιαν οΰτος ήσκει τήν Αγροτικήν πίστιν, μορφή, εύπλαστοτέραν 
καί έλαστικωτέραν τής όποιας δέν γνωρίζει άλλην ή γεωργική οι
κονομία. 'Ελάμβανε δέ ό Ιδιοκτήτης τό ήμισυ ή τό τρίτον τής 
παραγωγής, έφ'δσον καί ό καλλιεργητής είσέφερε τμήμα τού καλ
λιεργητικού κεφαλαίου μεγαλύτερου ή μικρότερου. *0 καλλιερ
γητής έδικαιοΰτο νά μείνη είς τό κτήμα, ύποχρεωμένος ών νά 
καλλιεργή τόν κλήρου του...‘Η έργασία είς τό Τσιφλίκι,ύπό τήν 
είρημένηυ γενικήν κατεύθυυσιυ τού Ιδιοκτήτου, έστηρίζετο ά- 
ναλυτικώς είς τήν μικράυ άτομιστικήν οίκογένειαυ τού κολλή- 
γου, ή όποία έκαμνε έκτατικήν μικροεκμετάλλευσιν............
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Ό  κολλήγος, καί άν πολλαπλασιάσω τάς προσπάθειας του, 
θ'άπολαύση μόνον ένα μέρος τοΟ προϊόντος των κόπων του,έπει- 
6ή τό λοιπόν περιέρχεται είς τόν ιδιοκτήτην,πράγμα πού κατα
δικάζει τόν κολλήγον είς την κτηνώδη τεμπελιά καί τόν στερεί 
ούτω άπό τό κύριον δυναμικόν τής προκοπής του,άπό την δρεζιν 
δηλαδή τής ύπερεργασίας πού εϋνε,δπως είπομεν,ή βάσις κάθε 
πραγματικής δημιουργίας’ καί τό μειονέκτημα αύτό του συστή
ματος άφησε βαθύτατα ήθικά,πνευματικά καί ψυχολογικά ίχνη είς 
τούς υπό τό κολληγικόν καθεστώς διατελέσαντας λαούς τής Βαλ
κανικής* πράγματι είς τό Τσιφλίκι εύρίσκομεν τήν μειονεκτι
κήν μικράν οικογένειαν μέ ένα άκόμη δυσμενέστερον όρον,τόδτι 
δηλαδή εύρίσκεται έκει μέ δεμένα τά χέρια,χωρίς τόν γόνιμον 
ζήλον τής ύπΓερεργασίας.

Βεβαίως δ κολλήγος άπολαμβάνει κολοσσιαίας σημασίας πλε
ονεκτημάτων, ών στερείται ή μικρά οικογένεια τουέλευθέρουμι- 
κροκαλλιεργητου,τό δτι δηλαδή έχει μόνιμον έλαστικοτάτην πί- 
στιν παρά τψ τσίφλικιούχψ άσκουμένην πρός τό κοινόν συμφέρον 
καί έγγυημένην έπίσης ασφάλειαν,έπειδή μόνον έάν καί άπό δ- 
σον παραγάγη θά δώση είς τόν ιδιοκτήτην (πράγμα πού, σημειω- 
τέον,δέν συμβαίνει είς τό νοίκιασμα γαιών,δπου δ καλλιεργη
τής θά δώση σταθερόν ένοίκιον) καί επειδή καί είς περίπτωσιν 
καταστρεπτικής άφορείας ή άλλου άτυχήματος θά εύρη άσφάλειαν 
δπωσδήποτε τοϋ έλαχίστου δρίου συντηρήσεως αύτοϋ καί τής ερ
γασίας του πλησίον του ίδιοκτήτου,νέον σπόρον,νέα ζψα καί τά 
έζοδα τής ζωαρκείας του μέχρι νέας συγκομιδής...............

*0 κολλήγος ήσχολεϊτο κατά κανόνα είς μονοκαλλιέργειας, 
είς τά δημητριακά’ παραλλήλως έδικαιοϋτο νά τρέφη μερικά μι
κρά καί μεγάλα ζφα χωρίς ύποχρέωσιν νά άποδίδη μερίδιον έκ 
τής προσόδου αυτών είς τόν ιδιοκτήτην* μέσα είς χαμηλός κα
λύβας άπό χώμα, σχεδόν ύπό τήν γήν, πού του έκτιζεν δ ιδιο
κτήτης, βρωμερός καί άθλιος, έξησφάλιζεν ούχ# ήττον τά άπα- 
ραίτητα διά μίαν, δχι βέβαια ποικίλην, άλλά πάντοτε βιολογι-
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*0 σχήμα, τισμός τοΟ τσιφλικιοΟ

*0 Ιδιοκτήτης παρέχει τήν γήυ, δ καλλιεργητής τήν έρ- 
γασίαυ, τό κεφάλαιον τής έκμεταλλεύσεως (ζψα,σπόροι κλπ.) είσ- 
φέρεται Οπό άμφοτέρων κατά ποικίλλας Αναλογίας άλλας εις άλ
λην περιοχήν, ή δέ διανομή των προϊόντων τής έκμεταλλεύσεως 
ποικίλλει έπίσης (μεσακάρικο,τρικάρικο κλπ.).‘Η έρευνα κατά 
περιοχάς τής Ιστορικής καταγωγής τοΟ συστήματος έξηγεϊ καί 
τάς ποικιλίας είς τά Ανωτέρω σημεία, αί όποιαι ήσαν δυσμενέ- 
στεραι ή εΟμενέστεραι διά τόν καλλιεργητήν έφ'δσον ή κολλε- 
κτι3ιστική αύτη μορφή έγεινε διά τής βίας ή διά οίκειοθελοϋς 
συμφωνίας.

Ό  τσιφλικούχος κατέβαλλενδλον ή μέρος τοΟ καλλιεργητι
κού κεφαλαίου, έπίσης δέ παρεϊχεν είς τόν καλλιεργητήν κολλή- 
γον διά δανείων καί τά μέσα τής διατροφής του, μάλιστα έν πε- 
ριπτώσει κακής έσοδείας. Έπίσης κατεσκεύαζε τά οίκήματα'καί 
έ£ετέλει έργα Οδοαυλικά, συγκοινωνιακά καί άλλα Απαραίτητα 
είς τήν καλήν δργάνωσιν καί λειτουργίαν τής έκμεταλλεύσεως. 
“Ο,τι, ώς βλέπει κανείς, είνε σημαντικόν έδώ, ώς πρός τόν ρό
λον τοΟ ιδιοκτήτου, είνε ή δλως ίδιάζουσα μορφή, ύπό τήν ό
ποιαν οδτος ήσκει τήν άγοοτικήν πίστιν, μορφή, εύπλαστοτέραν 
καί έλαστικωτέραν τής δποίας δέν γνωρίζει άλλην ή γεωργική οί- 
κονομία.Έλάμβανε δέ ό Ιδιοκτήτης τό ήμισυ ή τό τρίτον τής 
παραγωγής, έφ'δσον καί δ καλλιεργητής είσέφερε τμήμα τοΟ καλ- 
λιεργητικοϋ κεφαλαίου μεγαλύτερου ή μικρότερου. *0 καλλιερ
γητής έδικαιοΟτο νά μείνη είς τό κτήμα, ύποχρεωμένος ών υά 
καλλιεργή τόν κλήρου του...*Η έργασία είς τό Τσιφλίκι,ύπό τήν 
είρημένην γενικήν κατεύθυνσιν τοΟ ίδιοκτήτου, έστηρίζετο ά- 
ναλυτικώς είς τήν μικράν άτομιστικήν οίκογένειαν τοΟ κολλή- 
γου, ή δποία έκαμνε έκτατικήν μικροεκμετάλλευσιν............
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*0 κολλήγος, καί άν πολλαπλασιάση τάς προσπάθειας του, 
θ'άπολαύση μόνον ένα μέρος τοϋ προϊόντος των κόπων του,έπει- 
δή τό λοιπόν περιέρχεται είς τόν ίδιοκτήτην,πράγμα πού κατα
δικάζει τόν κολλήγον είς την κτηνώδη τεμπελιά καί τόν στερεί 
ουτω άπό τό κύριον δυναμικόν της προκοπής του,άπό την δρεςιν 
δηλαδή τής ύπερεργασίας πού είνε,δπως είπομεν,ή βάσις κάθε 
πραγματικής δημιουργίας* καί τό μειονέκτημα αυτό του συστή
ματος άφησε βαθύτατα ηθικά,πνευματικά καί ψυχολογικά ίχνη είς 
τούς ύπό τό κολληγικόν καθεστώς διατελέσαντας λαούς τής Βαλ
κανικής* πράγματι είς τό Τσιφλίκι εύρίσκομεν τήν μειονεκτι
κήν μικρόν οικογένειαν μέ ένα άκόμη δυσμενέστερον όρον,τόδτι 
δηλαδή εύρίσκεται εκεί μέ δεμένα τά χέρια,χωρίς τόν γόνιμον 
ζήλον τής ύπΤερεργασίας.

Βεβαίως δ κολλήγος άπολαμβάνει κολοσσιαίας σημασίας πλε
ονέκτημά των, ών στερείται ή μικρά οικογένεια τουέλευθέρουμι- 
κροκαλλιεργητου,τό δτι δηλαδή έχει μόνιμον έλαστικοτάτην πί- 
στιν παρά τφ τσίφλικιούχψ άσκουμένην πρός τό κοινόν συμφέρον 
καί έγγυημένην έπίσης ασφάλειαν,έπειδή μόνον έάν καί άπό ό
σον παραγάγη θά δώση είς τόν ίδιοκτήτην (πράγμα πού, σημειω- 
τέον,δέν συμβαίνει είς τό νοίκιασμα γαιών,δπου δ καλλιεργη
τής θά δώση σταθερόν ένοίκιον) καί έπειδή καί είς περίπτωσιν 
καταστρεπτικής άφορείας ή άλλου άτυχήματος θά εύρη άσφάλειαν 
δπωσδήποτε τοϋ έλαχίστου δρίου συντηρήσεως αύτοϋ καί τής έρ- 
γασίας του πλησίον τοϋ ίδιοκτήτου,νέον σπόρον,νέα ζφα καί τά 
έξοδα τής ζωαρκείας του μέχρι νέας συγκομιδής...............

*0 κολλήγος ήσχολεϊτο κατά κανόνα είς μονοκαλλιέργειας, 
είς τά δημητριακά* παραλλήλως έδικαιοϋτο νά τρέφη μερικά μι
κρά καί μεγάλα ζφα χωρίς ύποχρέωσιν νά άποδίδη μερίδιον έκ 
τής προσόδου αύτών είς τόν ίδιοκτήτην* μέσα είς χαμηλός κα
λύβας άπό χώμα, σχεδόν ύπό τήν γήν, πού τοϋ έκτιζεν δ ιδιο
κτήτης, βρωμερός καί άθλιος, έξησφάλιζεν ούχ' ήττον τά άπα- 
ραίτητα διά μίαν, δχι βέβαια ποικίλην, άλλά πάντοτε βιολογι-
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κώς άρτίαν τροφήν, ικανήν δπως, παράλληλα μέ τήν χειρονακτι- 
κήν έργασίαν του, τοΟ διατηρήση ύγείαν καί εύρωστίαν, έφ' δ- 
σον οΐ δροι τοΟ κλίματος (ίδίως οί έλώδεις) έπέτρεπον τοΟτο* 
έτρέφετο μέ δευτερεύοντα δημητριακά, διότι δ σίτος διετίθετο 
είς τήν άγοράν, μέ είδη γαλακτερά καί μέ ένα ποσών κρέατος 
καί πουλερικών, έκ παραλλήλου δέ πωλών καί 6να ή δύο μόσχους 
καί όλίγα άρνιά έτησίως ή πουλερικά ή αύγά, έθησαύριζε καί 6- 
να μικρόν άπόθεμα είς ρευστόν χρήμα διά τάς έκτάκτους άνάγ- 
κας τής μικρας οίκιακής του οίκονομίας.

Κείμενο. Κ.Δ.Καραβίδα,'Αγροτικά. Μελέτη συγκριτική, 'Αθήνα 1978 
(φωτ.έπαν.μέ πρόλογο 'Ιω.Πεσματζόγλου καί εισαγωγή Ν.Μουζέλη).

ΙΙαρατηρήσεις στο κείμενο. 'Η οικονομία τής Τουρκοκρατίας (καί τής 
Βενετοκρατίας) ύπήρξε αγροτική μέ ελάχιστες έξαιρέσεις βιοτεχνιών.*Υπήρ
χε βέβαια καί μία τάξη έμκόρων, πού δμως συνήθως μετανάστευε καί 6έν έ- 
πένδυε στόν τόπο μας. Μελετώντας λοιπόν τήν αγροτική οικονομία μαθαίνου
με τόν τρόπο ζωής τοΟ συνόλου σχεδόν των 'Ελλήνων.

"συμπλιάζει πέρ μαΐστρο..." *Η δριοθέτηση τής αγροτικής ιδι
οκτησίας άκοτελοϋσε πάντα ένα ζωτικό πρόβλημα γιά τόν καλλιεργητή.'Η συ- 
νηθέστερη χάραξη γινόταν μέ βάση φυσικά σημεία τής έπιψάνειας τής γής: 
λόφους, ποτάμια, βράχους, δάση κττ. *Η τοποθέτηση τοΟ φράχτη ήταν μιά έ- 
πίσημη πράξη.

βαζέλιο : περ. 1200 μ2
όμπλιγάρω : υποχρεώνω

'Ανάπτυξη τοί) θέματος
Οί τουρκικοί νόμοι δέν αναγνώριζαν καταρχή τήν ατομική ιδιοκτησία. 

Θεωρητικά ή γή ανήκε στο κράτος. Αυτό παραχωρούσε τή γή απευθείας στούς 
καλλιεργητές,στους άξιωματούχους τοΟ κράτους,στά ιερά (μουσουλμανικά) ι- 
δρύματα.'Η ατομική ιδιοκτησία (μούλκ) των ελεύθερων γεωργών καί ή απονε
μημένη ιδιοκτησία (τιμάριο) ύπόκεινταν σέ φορολογία. Πρός τά τέλητοήΙΗ' 
αί.τό ίδιο τό οθωμανικό οικονομικό (φορολογικό) σύστημα επιτρέπει,μέςαά-
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πο μιά σειρά έξελίξεων,τή συγκέντρωση ατομικών δικαιωμάτων πάνω σε μεγά
λες έκτάσευς γής καί έτσι σχηματίστηκαν τά τσιφλίκια (τά μεγάλα αγροκτή
ματα).

"Οπως καί στη Βυζαντινή έτσι, καί στην’Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρ
χε κατακόρυφο, συγκεντρωτικό,διοικητικό σύστημα: δλα πήγαζαν άπό τον αύ- 
τοκράτορα (σουλτάνο),πού ή εξουσία του μέ τη μεσολάβηση των υπάλληλων έ
φτανε ως τ<5ν τελευταίο ύπήκοο. "Ετσι, δέν υπήρχε τρόπος νά δημιουργηθουν 
κλειστές τάξεις: δλα ήταν "αιρετά",ό κάθε άξιωματούχος (-πασάς η άλλης βα
θμίδας) μπορούσε οποτεδήποτε να χάσει τή θέση του.Τό σύστημα αυτό συνε- 
τέλεσε στό νά μήν υπάρξει, δουλοπαροικία ως τόν ΙΗ 'αί., τουλάχιστο επίση
μα,στόν χώρο τής γεωργίας.Μέ τήν βαθμιαία δμως εξασθένιση τής κεντρικής 
έξουσίας οί τοπικοί διοικητές κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν τέραστιες ατο
μικές περιουσίες,οπού περιλαμβάνονταν κάτω άπό ορισμένες συνθήκες καί οι 
καλλιεργητές (κολλήγοι).

Σέ αντίθεση μέ τήν τουρκοκρατούμενη 'Ελλάδα, οι περιοχές πού βρέ
θηκαν σέ βενετική κατοχή (κυρίως Κρήτη,Κύπρος, Επτάνησα καί Πελοπόννησος, 
1685-1715) ύπόκεινταν στό δυτικό δίκαιο. Αυτό αναγνώριζε τήν ατομική ι
διοκτησία καί τις κλειστές τάξεις (μέ χωριστά προνόμια συμμετοχής στή 
διοίκηση), ενώ τά κοινωνικά στρώματα είχαν ξεχωριστές φορολογικές υπο
χρεώσεις· Γιά τούς λόγους αυτούς ή νομική προστασία τής ιδιοκτησίας ήταν 
σαφώς καθορισμένη καί κάθε πράγμα πού τήν αφορούσε καταχωριζόταν στά κα
τάστιχα τοΟ συμβολαιογράφου.

Στήν τουρκοκρατούμενη καί στή βενετοκρατούμενη 'Ελλάδα δ καλλιερ
γητής μέ ιδιόκτητη γή μπορούσε νά νοικιάσει τό κτήμα του. 'Η ένοικίαση 
έπαιρνε διάφορες νομικές μορφές, ανάλογα μέ τή θέληση τού διαθέτη.'Η συ- 
νηθέστερη μορφή σύμβασης ανάμεσα στον ιδιοκτήτη τής γής καί στον καλλι
εργητή ήταν ή έπίμορτη αγροληψία, πού διακρινόταν στό τριτάρικο καί στό 
μισακάρικο σύστημα. Μέ τό πρώτο δ καλλιεργητής έδινε άπό τήν καθαρή πα
ραγωγή (αφού είχαν άφαιρεθεί τά έξοδα καλλιέργειας καί οι φόροι) τό 1/3 
στόν ιδιοκτήτη, ένώ δ ίδιος κρατούσε τά άλλα 2/3. Τό μισακάρικο, δηλαδή 
ή μοιρασιά στό μέσο, έφαρμοζόταν δταν ό ιδιοκτήτης είχε παραχωρήσει τούς 
σπόρους ή άλλα εφόδια στόν καλλιεργητή.
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Στή Δύση 6 χαλλεεργητής είχε τήν υποχρέωση τοΟ δοσεματος στάν ε- 
6εοχτήτη άνεξάρτητα άπά τήν ποσότητα τής παραγωγές η τήν χαλή ή χαχή σο- 
δεεά. ΐά σύστημα αυτά δέν έφαρμάστηχε άμεγώς στάν έλληνεχά βενετοχρατού- 
μενο χώρο, άλλα λαμβανάταν ύπάψη ή παραγωγή τής χρονεδς.

Στά χεεμενο βλέπουμε τάν συνηθεσμένο τύπο τρετάρεχου. Γενεταε σα
φής περεγραφή ιών όρέων τοΟ χτήματος χαε λεπτομερής χαταγραφή των υπο
χρεώσεων του χαθενάς. *Η προσφυγή σέ τέτοεου εεδους συμφωνεες ήταν απο
τέλεσμα τής έλλεεψης έργατεχών χερεών στο άμεσο περεβαλλον τοΟ εδεοχτή- 
τη. "Ετσε, αν δέν βρεσχονταν ένοεχεαστές, τα χτήματα έμεναν άχαλλεέργητα 
χαε έχουμε τήν έγχατάλεεψη τής γής. Η μεχρή απάδοση έξαλλου τοΟ χτήμα
τος μποροΟσε να έχει, ώς συνέπεεα τάν δανεεσμά άπά τάν χαλλεεργητή, μέ α
ποτέλεσμα τή δημεουργεα μέ τάν χαερά (χαε έδεως στήν τουρχοχρατούμενη 
* Ελλάδα) μεδς μορφής δουλοπαροεχεας. Τά πρύβλημα των τσεφλεχεών χαε τύα- 
γροτεχά ζήτημα γενεχάτερα άρχεσαν νά λύνονται, στή χώρα μας άπύ τήν εποχή 
τοΟ 'Ελ. Βενεζέλου.

Στάχος τοΟ χεεμένου. Νά ύπογραμμεσθεΕ η σημασεα τής άγροτεχής οε- 
χονομεας γεά τή χώρα μας ως τύς μέρες μας χαε νά τονεσθοΟν τά προβλήματα 
της.

Βοηθήματα. Δ .Κ.ΤσοποτοΟ,Γή χαε γεωργού τής Θεσσαλύας χατάτήν Τουρ-2
χοχρατύαν έπύ τή βάσει, έστορεχών πηγών, Βάλος 1912,1974 . -Κ.Βεργοπούλου, 
Τά άγροτεχά ζήτημα στήν 'Ελλάδα. Τά πράβλημα τής χοενωνεχής ένσωμάτωσης 
τής γεωργεας,'Αθήνα 1975. -Β.Κρεμμυδδ,Εεσαγωγή στήν εστορύα τής νεοελλη- 
νεχής χοενωνεας (1700-1821),'Αθήνα 1976,σελ.47-62. -'Η οεχονομεχή δομή
των βαλχανεχών χωρών στά χράνεα τής άθωμανεχής χυρεαρχεας, Εεσαγωγή- 
'Επελογή Σπ.'Ασδραχα,'Αθήνα,Μέλεσσα,1979. -Σπ.Άσδραχα,Μηχανεσμοέ τής οε- 
χονομέας των έλληνεχών περεοχών, άρθρο στήν 'Ιστορέα τοΟ 'ΕλληνεχοΟ "Ε
θνους (’Εχδοτεχή ’Αθηνών),τάμ.ΙΑ ',σελ.159 χ.έ.

"Αλλο θέμα γεά ερευνά. Τά γεωργεχά προεάντα τής Τουρχοχρατεας χαύ 
ποεά ή έμπορευματεχή τους άζέα.
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ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

6

‘Ο ένδοξότατος αύθέντης, αύθέντης Μπαλτατζηλάρ Κιαχα- 
γιασής καί μέγας φύλαξης της ύψηλοτάτης κυρίας Σάχ Σουλτάνας, 
Γ ι ουσούφ 'Αγάς.

Πρός έσένα Καντζιλιέρη Μάρκο και Γιέροντες καί Προε
στοί τής νήσου Σύρας.

Έστω*είς είδησίν σας, δτι άπό τήν ώραν όπου θέλετε λά
βει τό παρόν μου ένδοξον καί προστακτικόν γράμμα, ό Γιαννου- 
λάκης δέν είναι πλέον Κοτξάμασή μας καί έτζι σάς προστάζω ό
λου (ς) σας μέ όμογνωμίαν καί συμβουλήν τού Δεσπότου σας καί 
Κληρικών νά έκλέξετε καί νά ψηφίσετε όποιον ήθέλετε εύβρει εύ
λογον, νά τόν βάλετε διά Κοντζάμαση τής χώρας εύγάζοντας τόν 
Γιαννουλάκη, τόν όποιον προστάζομεν νά μήν άνακατωθή πλέον 
είς τό κοτζαμασιλήκι, ούτε είς καμμίαν ύπόθεσιν τής χώρας. 
'Αλλά νά θεωρήσετε τούς λογαριασμούς του δίκαια καί άν έχη νά 
πάρη, νά τού δώσετε καί άν έχη νά δώση, νά λάβετε. Καί του 
καινούριου Κοτζάμαση όποΟ ήθέλετε ψηφίσει, νά τοϋ κάμετε Πα
τέντα νά τήν βουλλώσετε μέ τήν βοΰλλαν τής Κοινότητος, νά πε- 
ρικαλέσετε καί τόν Δεσπότην σας νά τήν βουλλώση καί έκεϊνος 
μέ τήν βοΟλλαν του καί νά τήν στείλετε έδώ νά τήν βουλλώσωμε 
καί ήμείς καί θέλομεν τήν στείλει εύθύς όπίσω τοϋ καινούριου 
Κοτζάμαση, μαζί μέ τό έρχόμενον ίλτιζάμι τής νήσου μακτοϋ ά- 
πάνω εί(ς) τόν ραγιά. “Ομοίως θέλομεν στείλει καί τήν έξόυ- 
λησιν τοΟάπερασμένου έμιριοΟ όπου μάς έξόυλησαν όΜατΐκοςκαί 
ό Ζάννες καί δέν έχομεν πλέον νά λαμβάνωμεν τίποτις άπό τό 
άπερασμένο ίλτιζάμι, καθώς θέλει σας τό γράφωμεν.

Πρός τούτοις άκόμη προστάζομε σφοδρώς τόν καινούριο Κο
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τζάμαση καί όλους τούς Προεστούς νά πιάσετε τόν τρελλό Παπά 
τόν Λίπαρη και νά τόν σιδερώσετε μέ τά σίδερα, ότιοϋ σάς στέλ- 
λομεν καί νά τόν γγλείσετε είςέ μέρος δποΟ νά μήν ήμπορή νά 
(3ιαίνη έξω νά κάμνη άταξίαις, έως ότιοΟ νά ίδοδμε τί έχομενά- 
ποφασίσει διά λόγου του, έπειδή μέ τές παρακάλεσες τοΟ πα- 
τρός του, έλυπηθήκαμεν στοχάςοντες νά κάμωμεν καί ψυχικόν καί 
τό(ν) εύγά(λα)με άπό τίς παιδείες όπου εύρίσκονταν, όμως έ- 
πισμανέφσαμεν.

Ταυτα ώς άνωθεν ποιήσατε έξ άπο<ράσεως καί νά πείθεστε 
είς ταίς προσταγιές μου, διατί άν τινάς άντισταθή εις τό πα
ρόν μου ένδοξον καί προστακτικόν μπογιουρτί θέλει παιδεφθή 
σφοορώς. Καί νά μέ κάμετε ντούρα διά τήμ πολύετόν μας Βασί
λισσαν, διά τόμ Πασά τόν αύθέντην μας καί διά τοΟ λόγου μου.

Βασιλεύουσα: 1785: Όκ(ο)τωμβρίου : 8 
Τφ τιμιωτάτφ Μάρκφ Καντζιλιέρη Βαμπακάρη καί Προεστών 

καί Γερόντων τής νήσου Σύρας ύγιώς δοθήτω.

Κείμενο. Α.Σιγάλα,'Ανέκδοτα έγγραφα άφορώντα είς τήν εκλογήν των 
Κοτζαμπάσηδων, n'Ελληνικά*1 3(1930),σελ.75-76.

Παρατηρήσεις στο* κείμενο. Τό γράμμα (-έγγραφο) αυτό μδς δείχνει μέ 
ποιό τρόπο γινόταν ή εκλογή των κοινοτικών αρχόντων καί μας πληροφορεί 
ποια ήταν τά κύρια καθήκοντα τους. Οί Κυκλάδες υπάγονταν απευθείας στή 
μητέρα του Σουλτάνου (Βαλιδέ) καί είχαν ειδικό φορολογικό καθεστώς. ('Η 
υπόθεση Αίπαρι, πού έδώ άναφέρεται, δεν έχει σχέση μέ τήν έκλογή τοΌ κο- 
τζάμπαση).

έμιριό : φορολογία
έπισμανέφσαμεν : μετανοιώσαμε
ίλτιζάμι : έγγραφο πού αφόρα τόν έτήσιο φόρο
καντζιλιέρης : γραμματέας. Στις Κυκλάδες παρέμειναν λέξεις άπό 

τήν φράγκικη περίοδο 
μακτοί : κατ’αποκοπή φόρος
ντουβάς : δέηση // σιδερώνω : καθιστώ σιδηροδέσμιο, φυλακίζω
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’Ανάκτυξη του θέματος 
Καταγωγή του θεσμού -’Εκλογή των αρχόντων 

Το δνομα τών κοενοτεκών άρχοντων κοεκέλλεε άκο κερεοχή σε κερεο- 
χδ: κροεστώτες, κρωτογεροε, δημογέροντες, κοτσαμκασηδες, άρχοντες, εκε- 
τροκοε. Προκεεταε κάντα γεά την εδεα κατηγορέα κροσώκων κού έχουν έκλε- 
γεε άκο' τούς κατοέκους ένάς χωρεοΟ η μυας κερεοχης. ’Η κραξη αυτή (=τδ 
δεκαέωμα) να εκλέγουν δηλαδή οέ κοενωνεκές ομάδες τους αρχηγούς τους καέ 
τοές έκκροσώκους τους, ύκάρχεε άκο τα κεο καλαεά χρονεα σ ’δλους τους λα
ούς, μονο κού οέ κολετεκές συνθήκες άλλοτε τήν κερεορέζουν καέ άλλοτε τήν 
δυναμώνουν.

"Ετσε λοεκον ή κοενοτεκή δεοέκηση στο'ν χώρο μας κάντα ύκήρχε καέ 
δταν οε Τουρκοε κατέλαβαν τήν Βαλκανεκή δέχτηκαν τον θεσμό. Πρόβλημα ω
στόσο καραμένεε*άν καέ σε κοεο βαθμό οε Τουρκοε στην κρώτη κερέοδο της
κυρεαρχέας τους δεατήρησαν καέ βοήθησαν τον θεσμό καέ σέ κοεές κεοεοχές. 
Σέγουρα σέ μέρη δκου έλαβε χώρα έκουσεα ύκοταγη στον κατακτητή η κοενο- 
τεκη ζωή όεαφυλάχτηκε κερεσσοτερο, δκως άκο τήν άλλη κλευρά οέ άκοεακρυ- 
σμένες κερεοχές, τά χωρεά κού άνηκαν σέ έερά έδρυματα (βακουρεα) καέ τά 
άστεκά κέντρα μκορεσαν νά άνακτύξουν καλύτερη κοενοτεκή ζωη. Γενεκαμκο-
ρουμε νά κοϋμε δτε οέ κερεσσοτερες κληρορορέες γύρω άκο την τοκεκη αύτο-
δεοέκηση άνήκουν στην τελευταέα κερέοδο της Τουρκοκρατέας καέ δέν κρο- 
χωροϋν καλαεοτερα άκο τά μέσα τοΟ ΙΖ' αέώνα.

Δεαφορετεκύς κατά κερεοχές εέναε καέ δ τοοκος έκλογης τών κοενο- 
τεκών άρχύντων. *Η τυκεκή δεαδεκασέα κροβλέκεε τή συνάθροεση τών κατοέ- 
κων καέ τήν εκλογή τών ύκοψηφέων γεά το άζέωμα, κράγμα κου συνήθως γένε- 
ταε μέ βοή- 'Υκάρχουν δμως άρκετές μαρτυρέες κου καραδέδουν άλλου τοοκο 
έκλογης. "Ετσε, σέ όρεσμένες κερεκτώσεες δεκαέωμα στή δεαδεκασέα εκλογής 
έχουν μονο οέ ευκοροε, άλλου ύκάρχουν δυο στάδεα έκλογης, η γενεκή συνέ
λευση κού έκλέγεε ένα στενότερο σώμα,κου μέ τή σεερά του ύκοδεεκνύεε τούς 
κοενοτάρχες, ένώ σέ άλλες κερεοχές κρέκεε νά ύκάρχεε η συναένεσπ του τα- 
κεκοΟ έιεσκοκου γεά τούς μέλλοντες κοενοτάρχες. ^Αιίάμη'δεν -λεέκουν κεοε- 
κτώσεες κού έκεμβαένεε άκροκάλυκτα δ Τούρκος δέοε?*ήτ^, 'ορ^^τας τά ά- 
ρεστά σ ’αύτον κροσωκα, Οέ συνηθεσμένες ήμερομ’ήύ/ες εκλ^ης τέ$ ’ένεαύσε- 
ων κοενοτεκών άρχοντων εέναε η γυορτή του ‘Α^ιεωργέο^η ^ου’/ρ^Δηυητρέου
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Mat τόπος συγκέντρωσης του λαού ό περίβολος της εκκλησίας.

Κουνοτάρχες καί λαός
Πολλοί έχουν γραφεί γυά τός σχέσευς των κουνοτυκων αρχόντων μέ τόν 

λαό του τόπου τους. 'Ορυσμένου έφθασαν στό σημείο vc£ τούς άποχαλέσουν 
Τούρκους που φέρουν απλώς τό χρυστυανυκό όνομα η τουρκοπροεστώτες, καί 
τους χαρακτηρίζουν μέ πλήθος άλλα ύποτυμητυχά ονόματα. 'Ιδυαυτερα ου πε- 
ρυηγητές αναφέρουν παραδείγματα αρπαγών χοτσαμπάσηδων, που ευσπράττουν 
παράνομους φόρους, υόυοπουουνταυ σπυτυα καί χωράψυα η άπαυτοϋν αγγάρευες 
καί δοσίματα άπό τούς κατοίκους.

Ου Τοϋρκου είχαν παραχωρήσευ στοός αυρετούς άρχοντες των 'Ελλήνων 
τα θέματα εκείνα πού δέν ανήκαν στη στρατυωτυχή καυ πολυτυχή δυουκηση. 
ΤΗταν λουπόν έργο των υποδούλων ή φροντίδα γυά τήν εκκλησία καί τό σχο
λείο καί η έφαρμογη του χρυστυανυχοϋ ουχογενευαχοϋ δυχαυου. Στό τελευτάω 
ύποίγονταν ό γάμος, ή απόδοση τής προίκας, τό δυαζύγυο, η δυαθήχη, η υυο- 
θεσία. Στοός κουνοτάρχες είχαν δοθεί ακόμη δυκαυώματα να έκδυκάζουν ά- 
στυκές δυαφορές (σέ πρώτη φυσυκοί Βαθμίδα) καί νοί φροντίζουν τα φυλανθρω- 
πυκά υδρύματα. Τό σπουδαυότερο όμως έργο των αρχόντων ήταν η συλλογή των 
φόρων καί η απόδοσή τους στην τουρκυκή δυουκηση.

Σύμφωνα μέ όσα δυαγροίψαμε παραπάνω στήν πλευστή κουνωνία (μυχρο- 
κουνωνία) της κουνότητας (η της συνουκόας-ένορόας στην πόλη) ό χουνοτυ- 
κός άρχοντας είναυ ένας παράγοντας υσορροπυας καί συντήρησης. *Η πρώτη 
υδυότητα άναφέρεταυ στίς σχέσευς των υποδούλων μέ τούς Τούρκους, οπότε ό 
"Ελληνας άρχοντας αποτελεί τόν μεσάζοντα γυά τήν κανονυκή ευσπραζη των 
φόρων καί ταυτόχρονα γυνεταυ εκείνος πού έγγυάταυ, στό μέτρο φυσυχά τής 
δύναμής του, τήν πολυτυκή ύπακοή των χρυστυανών. Τό δεύτερο στουχείο α
φορά τήν έσωτερυκή ζωή τής κουνότητας, όπου ό χοτσάμπασης έπυΒλέπευ τή 
δυατήρηση τής κουνωνυκής υσορροπυας, πού στήν περίπτωση αυτή έχφράζεταυ 
μέ τήν αποδοχή των άγραφων καί γραπτών νόμων (έθυμυκό, έκκλησυαστυκό δυ- 
χαυο καί πολυτυστυχή παράδοση).

Παρουσυάζεταυ λουπόν τό κουνοτυκό σύστημα ώς ένας παράγοντας στα
θερότητας, πού δυαφυλάσσευ πρώτα-πρώτα τήν έθνυκή αύτοτέλευα, θά λέγαμε, 
των υποδούλων. Στό βαθμό πού ή προσωπυκότητα (κύρος-δύναμη) τοΟ χουνοτυ-
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χού άρχοντα το επίτρεπε, ή τουρκυκή δυοίκηση δεν ερχόταν σε άμεση έπαφή 
με τόν λαό, που μπορούσε έτσυ νά έχευ κάπουο αίσθημα 'ανεξαρτησίας'1. *Λπό 
την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε νά παραβλάψουμε δτυ αυτά τά υδυα τά καθή
κοντα έπέδρασαν καταλυτυκά στη συμπερυφορά τών προεστώτων.Ου τελευταίου θά 
φθάσουν τελυκά νά γίνουν οΰ άνασταλτυκοί παράγοντες γυά κάθε κουνωνυκή 
καί πολυτυκή (στη νεώτερη έποχη) έζέλυζη στον χώρο μας. Κε τον καυρό ου 
κουνοτυκοί άρχοντες έγυναν (δημυούργησαν) μυά μορφή κουνωνυκής τάξης μέ 
υδυότυπο χαρακτήρα, μυά που η έξουσία της ήταν "δοτή" άπο τούς Τούρκους, 
αλλά σχεδόν "αιρετή" άπο την πλευρά του λαού. Σε γενυκε'ς γραμμές μπορού
με νά πούμε δτυ η άξυολόγηση τού θεσμού έχευ ώς κρυτήρυο τον βαθμό που ου 
προεστώτες κουνωνυκά καί ούκονομυκά ταυτυζονταυ περυσσότερο η λυγότερο 
κάθε έποχή μέ την τουρκυκή δυουκηση.

Πέρα άπο τους κουνωνυκούς λόγους πού έπέβαλαν τον θεσμό τού χου- 
νοτυκου αρχοντα, έκευνο πού βασυκά συνετέλεσε στη δυατήρησή του σε δλητη 
δυάρκευα της Τουρκοκρατίας ήταν το σύστημα της φορολογίας. Γυά πρακτυ- 
κούς λογους ου Τούρκου θέσπυσαν την κατ’άποκοπη συλλογυκή φορολογία καί 
στή συνέχευα έκμίσθωση τού εισπρακτέου ποσού. Το έργο τής καταγραφής των 
φορολογουμένων (άτόμων-ουκογενευών) άνέλαβαν ου κουνοτυκοί άοχοντες, πού 
πολλές φορές γίνονταν καί ου άγοραστές τού συλλογυκού φόρου. "Ετσυ αύτοί 
άπέκτησαν εύθύνες άλλά καί δύναμη. Κυρίως όμως μέ τον τρόπο αυτό' ου προ
εστώτες άσκούσαν μυά κρατυκή, θά λέγαμε, λευτουργυα. Μέσα σ'αύτό το πλαί- 
συο επόμενό ήταν ή συμπερυφορά τους (-τοποθέτησή τους) νά έπηρεάζεταυ 
άφενάς άπο τυς άπαυτήσευς τής τουρκυκής δυουκησης καί άφετέρου άπο' τήν 
κουνωνυκοουκονομυκή κατάσταση τής κουνο'τητάς τους. Μπορούμε ν'άποόεχθού- 
με γενυκά δτυ τά φορολογυκά καθήκοντα υπήρξαν καθορυστυκά στην πορεία τού 
θεσμού. Τέλος, σέ μυά δυαχρονυκή θεώρηση τού προβλήματος,θά λέγαμε δτυ ο 
θεσμός τής κουνοτυκής αύτοδυοίκησης συμβάδυσε μέ τήν έξέλυζη, τον ρυθμό 
λευτουργίας καί τήν πουοτυκή στάθμη τής τουρκυκής κρατυκής μηχανής. Ετσυ 
άπό τόν ΙΗ' αυ. η χαλαρότητα πού ή τουρκυκή δυουκηση έμφανίζευ έπυδραάρ- 
νητυκά στούς κουνοτυκούς θεσμούς, πού γίνονταυ τροχοπέδη άπέναντυ σέ κά
θε αλλαγή.

Στόχος τού κευμένου. Νά έπυσημανθούν καί ου θετυκές καί ου αρνη-

53



Τί*€ζ Hsoii τ*.£ Cc t c s .'os t**.s xotve UcCnr-ent t«£ ΤουοχοχοΜίος.

Βο-.ό^υατα. ’.'.Γ.αντβζοιούλου, 'D.ltfvuv auc?ui.atJ3ti.£ x«t< τιίν Τουρ- 
xoxpatt'av.'Av-’Svat 1558. -ToO Citou,KeuvoTt.xd£ SuC£ cis trfv Οεττ»λοι»*γντ«- 
ctav ctt Tijo*c o 3Tuci£,'.iC90CtAovc>sn 1967. -Τίχη iTapaTCtouAOU, C έοωτεοι,- 
ν.ός i-rwva; xpcv x:iw χβτβ' Ή ν  'EnavciertapT·, tcO 1821,τίκ.λ ‘-L *, 'A6«5va 1357- 
197£. -Γ.j./.ovToyuwcyr.Ct. *EXXa6tx£s xouvxvtxij καί xoXtTtxis δυνάμεις 
cviv ίρτερη Tcvpxoxpatua, cri ευλλογυχό έργο !'Kotvuvux££ xai «oXtttxifi 
6vva'uet£ ctrtv Ελλάδα',Άδ^να,'Ιόντος,1977,σελ.5 x.e. ‘

ΛΛΛ: €cεν »α, Η : v>tcvoutHr* c^actc* τ&ν Κ\;>« λάό^νΓ χα£ τ<5
TpOVOV *ζχ>ίί TCVΖ xa^CwT^C, ··/ r·.

\?Φ·
- t .'; = - κ···' f ,V W

* ■ ;f- :■ ·

f, - »Vv - ί5-̂ ' , .! :' ■ . *· :;̂ -Τ : ' :
.: '·. '· Α · ·' ·

■ -t, > ' ; si’

Λ
'· .>

- * ν- ,* Ji.i' -■ ' : . -'ΤΦ.* . ·' ~

•yV^ >>#*# ; ”-Α »
V Γ- s>

-Λ .,-■- 'τ.-: ’■ ·. .=ν̂' ν'“;̂  ’’
..'·** Λ- ’**.·'■ ■.■'·■■ ■' ’ ·“
; ̂ ,·<·. ■ i ■ ■ ?,*Ι- - . ̂·*'·ί>ν> V .* *>Γ' ' ..■

r .·
- ’ .V■ : ■ ' ’ · "' ‘ f \  · f  V  ' y l A : ’- - : " *

·. '̂;·>··. .-·»·ν:ι>**.·_.ί *. . ' 2 ^ i · . ίί?·
’'-· '·'“·' : ' * ''■' '·* + Il <-t’‘ ",;■!*'? i(: 'v.hPPS''·*

>ί3Κ>ί
< ••"t-v·."'5··!'̂·*»···./ v"‘Ai v.t? ·̂Γΐ.>;: ssjjV'V·

' · '· '■ >' "■ V i V  ·-·' .-vVf : i -'ViVt-': 1 ^ ;r>
Ϊ-·;. Λ-.''- ·

-' ϊ - ■ .· > ,  : ;;/· -Λν v  ̂ « *-,
e«i?·V-■ · < Λ '·'-* . ίή*?!,'f\& : ' V -■■ i ? ¥ ' s ’ ^ i  Ci --V

54

'·. Λ’>.:·
- .ι·

.Jr- iL-V ·./* * . >

:Αί
τ λ̂

>.



Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

7

'Εκλαμπρότατος καί εύγενέστατοι άρχοντες, πρόεδροι τής 
χώρας καί τής νήσου τής ‘Αγίας Μαύρας, ταπεινώς χαιρετώ.

1802 'Ιανουάριου 22.
Βόνιτσα

Έλαβα τά πανέκλαμπρα δύο εύγενικά σας γράμματα, μέ τά 
όποια μοΟ έσημειώνετε τό πιάσιμον τοΰ καπετάν Κωνσταντή'Ιθα
κήσιου καί τοΰ υίοΟ τοΰ άποθανόντος καπετάν Τρύφου άπό τόν 
Νούρκα Φράταρι. 'Εγώ εύρισκόμενος είς Πρέβεζα έμαθα τό πιά- 
σιμόν τους, τούς όποιους τούς έφερεν είς Εόνιτζα καί τούς έ- 
πέρασαν είς Σαλαώραν καί πάλιν τούς μετάστρεφεν όπίσω.Καί ποΰ 
τούς έχει τήν σήμερον — μάρτυς μου ό Κύριος — δέν έχω καμμίαν 
είδησιν.Γυριζάμενος έγώ όπίσω άπό Πρέβεζα εύρηκα τόν αύτόν Νούρ
κα Φράταριν έδώ,τοΟ όποιου τοΰ έμίλησα πολλά καί διά χρέος χρι
στιανικόν καί διά χρέος τής γειτονίας καί διά τό σέβας,όποΰ προσ
φέρω είς τάς εύγενικά σας ύποκείμένα,ό όποιος μοΰ άποκρίθη δ-* 
τι δέν ήμπόρεσε νάκάμΐ) πλέον παρά αύτό τό έργον,διατί κάθονται 
οί ψαμελιές τών κλεπτών μέσα είς τήν χώραν καί είς τό νησί καί 
περπατοΰν οί ίδιοι κλέπται δίχως καμμίαν συστολήν αύτοΰ μέσα 
καί έξω νά έβγαίνουν νά ξεπατώνουν τόν βασιλικόν ραγιά, νά 
σκοτώνουν τούς Τούρκους, νά χαλοΰν τά μοναστήρια καί νά κά
νουν καί τόν τέλειον άφανισμόν είς τά τσιφλίκια τοΰ ύφηλοτά- 
του αύθέντος μου. Αύτά μου άποκρίθη, σάς δίνω μάρτυρες τόν 
θεόν. Σάς λέγω, έκλαμπρότατοι, δτι ό αύτός Νούρκας Φράταρης 
μου έκαμεν όρκον είς τήν πίστιν του, δτι άνθρώποι άπό μέσα ά
πό τήν χώραν σας καί άπό τό νησί σας τοΰ είπαν διά τούς κλέ
πτες καί διά τίς φαμελιές τους, ποΰ είναι καί είς τί χωρίον
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κ ext είς it σπίχι καί no tot είναι όπου χούς βοτιθοΟν, τόοον είς 
τά χωρία, ωσάν χαί είς χήν χωράν χσ.ί ωσάν έλθτ̂  έ£έχασις, τό
τες θέλει φανερώσει χούς ά.νθρά>πους όλους, όηοΟ χοΟ χά είπαν. 
Διά χούς άνωθεν 6ύο Ανθρώπους Πιασμένους θέλω προσπαθήσει νά 
μάθο.) που είναι και θέλω όιά χήν χαλωσύνπν χους ωσάν χοισχια- 
νών, καί είς αύχό μείνεχε ήσυχοι βέβαιοι. ΤαΟχα καί προσχάχ- 
χονχάς με εις ό,χι μέ γνωρίσεχε άΕιον μένω μέ δλον χό σέβας 
ως ύπογραφόμενος χής έχλαμπρόχηχός σας.

φίλος είλιχρινέσχαχος 
Νιχολός Λογοθέχης Χαλιχιόπουλος

Κείμενο. Ν.Σβορώνου,"Εγγραφα άναφερόμενα εις τούς εν Λευκαδι κλέ- 
φτας καί αρματωλούς, "’Επετηρίς του Μεσαιωνικού ’Αρχείου" τόμ.Α' (1939), 
σελ.115-116.

Παρατηρήσεις στό κείμενο. '0 Νιχολός Λογοθέτης Χαλικιόπουλος εί
ναι προεστός της Βόνιτσας έμπιστος των Τούρκων. 'Η Λευκάδα (δπως καί τά 
άλλα 'ΐόνια νησιά) είχε γίνει καταφύγιο κλεφτών (η βαρυποινιτών). 0 Νούρ- 
κας Φράταρης είναι αρματολός καί στήν περίπτωση αύτή κρατεί τούς συλλη- 
φθέντες ως όμηρους,για νά έξουδετερώσει τίς επιδρομές άπο τή Λευκάδα. Οι 
κλέφτες αδιακρίτως ληστεύουν καί τούς χριστιανούς (υπηκόους τοΟ σουλτά
νου, βασιλιά), τά μοναστήρια, τά τσιφλίκια του ’Αλή πασα καί τούς Τούρ
κους.

Πρόεδροι: τό Προεδρείο τής Τοπικής Συνέλευσης τής Λευκάδας*
Καπετάν Τρύφος: κλέφτης.
Σαλαώρα: στή βόρεια πλευρά τοϋ 'Αμβραχιχοϋ.

’Ανάπτυξη του θέματος 
’Αρματολοί καί Κλέφτες

*Η προώθηση καί έδραίωση τών Τούρκων στή Βαλκανική δέν υπήρξε έρ
γο εύκολο. Στις πεδιάδες ή προέλαση τών νέων κυρίων έγινε μέ πιό γρήγορο 
σχετικά ρυθμό, καθώς οί ’Οθωμανοί διέθεταν πολυάριθμο καί φανατισμένο 
στρατό, αλλά ή διείσδυση στούς ορεινούς όγκους τής Μακεδονία^, τής Στε-
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peas ’Ελλάδος κ.ά. άποδείχτηχε δυσχερής. *Ετσυ τέθηκε άμέσως το' προ'βλημα 
τής έπυβολής τής κρατυκής έξουσίας στίς τελευταίες αύτές περυοχες καέ πα
ράλληλα τής άσφάλευας των συγκουνωνυών καί του έμπορίου. *Αντυμετωπίζον- 
τας λουπάν την αντίσταση των κατοίκων καί τά "άβατα βουνά" ot ΤοΟρκου α
ναγκάστηκαν νά συνθηκολογήσουν καί νά συνεργαστούν μέ έκείνους άχρυβώς 
πού υπέταξαν.

*Η εμφάνυση του θεσμοΟ των αρματολών (=εκείνων ποί κρατουν αρμα- 
τα) τοποθετείται, στο πρώτο τέταρτο του ΙΕ' αίώνα. Στους αρματολούς ανα
τέθηκε ή φύλαξη τών περασμάτων (δερβενίων) καί ή άστυνο'μευση δυσπρόσιτων 
περι,οχών. 'Ως αρματολοί δωρίζονταν ανδρες πού μέ τή φυσυκή τους ίκανά- 
τητα είχαν άναδευχθεί αρχηγοί του πληθυσμού καί πού γενυκά είχαν δώσει, 
δείγματα πολεμικής δράσης καί μπορούσαν συνάμα νά στρατολογήσουν καί κά- 
πουον άρυθμά πολεμυστών. Τά άρματολυχά σώματα στην πρώυμη έποχή (IE' at. 
καί αρχές τού ΙΣΤ' at.) χρησtμoπotήθηκav καί σέ ptxpns έκτασης extxetpn-
aets στίς παραμεθ<^ες περωχές τής Baλκavtκήs

Τούς κλέφτες καί τά κλέφ^κα σώματα γέννησε δμota ή τoυpκtκή κα
τάχτηση. Στήν περίπτωση δμως αυτή προκευταυ γυά άτομα πού δέν δέχονταν 
νά υποταχθούν στούς Τούρκους ή νά συνεργασθούν μέ αυτούς. Τά άτομα αύτά 
(ot ομάδες η άκάμη ot πληθυσμοί) άποτραβήχτηκαν σέ δυσπρο'συτες τοποθεσί
ες, δπου μπορούσαν άποτελεσματυκά νά αναπτύξουν καί νά ύπερασπυσθουν κά- 
πουα μορφή ανεξαρτησίας. ’Ασφαλώς δρυσμένου κατέφυγαν στα βουνά ύστερα 
άπο' κάπουα βίαυη αντίδρασή τους σέ τουρκυκές aύθatpεσίeς , ή μετά άπο κά- 
πουα άξ^'πουνη πράξη τους.

Μέ τά σημερυνά κρυτήρυα ot κλέφτες θά μπορούσαν νά όνομασθουν αν
τάρτες καί ληστές μαζί. ’'Οπως το δνομά του δηλώνει ό κλέφτης πορέζεταυ 
τήν τροφή του άπά τρίτους, καταφεύγευ δμως καί στην καθαρή ληστεία καί 
στάν φόνο, προκευμένου νά άποκτήσευ χρήματα. Μέ τον xatpo' ό κλέφτης υέ 
τήν ομάδα του δημυουργεί φάβο (θρύλο) γύρω άπο τά πρόσωπά του καί αύτά 
τού 6tvet αίγλη. Καί δταν πυά θά exet γίνευ άληθυνά έπίφοβος καί τά κρα- 
τυκά δργανα δέν μπορούν νά τάν υποτάξουν, καλεύταυ άπά τούς Τούρκους σέ 
συνεργασία: τάτε τού προσφέρεταυ συνεργασία ή τού δίνεταυ ένα άρματολίκυ 
καί δ ίδυος αποκτά "νομυκή" προσνασία.

57



καί είς τί σπίτι καί ποιοι είναι όπου τούς βοηθούν,τόσον είς 
τά χωρία, ωσάν καί είς τήν χώραν καί ωσάν έλθη έζέτασις, τό
τες θέλει φανερώσει τούς Ανθρώπους όλους, όποϋ τοϋ τά είπαν. 
Διά τούς άνωθεν 6ύο Ανθρώπους πιασμένους θέλω προσπαθήσει νά 
μάθω που είναι καί θέλω όιά τήν καλωσύνην τους ώσάν χριστια
νών, καί είς αυτό μείνετε ήσυχοι βέβαιοι. Ταϋτα καί προστάτ- 
τοντάς με είς ό,τι μέ γνωρίσετε άξιον μένω μέ δλον τό σέβας 
ως ύπογραψόμενος τής έκλαμπρότητός σας.

φίλος ειλικρινέστατος 
Νικολός Λογοθέτης Χαλικιόπουλος

Κείμενο. Ν.Σβορώνου,"Εγγραφα άναφερόμενα είς τούς έν Λευκαδι κλέ- 
φτας καί άρματωλούς, "'Επετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού 'Αρχείου” τομ.Α (1939), 
σελ.115-116.

Παρατηρήσεις στο κείμενο. *0 Νικολός Λογοθέτης Χαλικιόπουλος εί
ναι προεστός της Βόνιτσας έμπιστος των Τούρκων. 'Η Λευχαδα (δπως καί τό 
αλλα 'Ιόνια νησιά) είχε γίνει καταφύγιο κλεφτών (η Βαρυποινιτών).*0 Νούρ- 
κας Φραταρηε είναι αρματολός καί στήν περίπτωση αύτή κρατεί τους συλλη- 
φθέντες ώς όμηρους,για να έξουδετερώσει τις έπιδρομές από τή Λευχαδα. Οι 
κλέφτες αδιακρίτως ληστεύουν καί τούς χριστιανούς (υπηκόους τοϋ σουλτά
νου,Βασιλιά), τα μοναστήρια, τα τσιφλίκια τοϋ 'Αλή πασα καί τους Τούρ
κους .

Πρόεδροι: τό Προεδρείο τής Τοπικής Συνέλευσης τής Λευκάδας.
Καπεταν Τρύφος: κλέφτης.
Σαλαώρα: στη Βόρεια πλευρό τοϋ 'Αμβρακικοϋ.

'Ανάπτυξη τοϋ θέματος 
'Αρματολοί καί Κλέφτες

' Η προώθηση καί έδραίωση τών Τούρκων στη Βαλκανική δέν υπήρξε έρ
γο εύκολο. Στις πεδιόδες ή προέλαση τών νέων κυρίων έγινε μέ πιό γρήγορο 
σχετικό ρυθμό, καθώς οι 'Οθωμανοί διέθεταν πολυόριθμο καί φανατισμένο 
στρατό, άλλό η διείσδυση στούς ορεινούς όγκους τής Μακεδονίας, τής Στε-
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ρέας ’Ελλάδος κ.ά. άποδεύχτηκε δυσχερής. "Ετσυ τέθηκε αμέσως τό πράΒλημα 
της έπυΒολάς τάς κρατυχάς έξουσύας στύς τελευταίες αύτές περυοχές καύ πα
ράλληλα της άσφάλευας των συγκουνωνυών χαύ του έμπορύου. 'Αντυμετωπύζον- 
τας λουπάν την άντύσταση των χατούκων χαύ τά ”άΒατα Βουνά” ου Τούρκου ά- 
ναγχάστηχαν νά συνθηκολογήσουν χαύ νά συνεργαστούν μέ έχεύνους άχρυβώς
πού υπέταξαν.

' Η έμφάνυση του θεσμοΟ των αρματολών (=έχεύνων ποι5 κρατούν άρμα
τα) τοποθετευταυ στο πρώτο τέταρτο τοϋ ΙΕ' αυώνα. Στους αρματολούς ανα
τέθηκε η φύλαξη τών περασμάτων (δερβενύων) χαυ η αστυνόμευση δυσπράσυτων 
περυοχών. *Ως αρματολού δυορυζονταν άνδρες πού μέ τη φυσυχη τους ΰχανο- 
τητα είχαν άναδευχθεύ άρχηγού τοϋ πληθυσμοϋ χαύ πού γενυχά είχαν δώσευ 
δεύγματα πολεμυχης δράσης χαύ μπορούσαν συνάμα να στρατολογήσουν καύ χά- 
πουον άρυθμά πολεμυστών. Τά άρματολυκά σώματα στην πρώυμη έποχη (ΙΕ' αυ. 
χαύ αρχές τοϋ ΙΣΤ' αυ.) χρησυμοπουάθηχαν χαύ σέ μυχρης έκτασης έπυχευρη-
σευς στύς παραμεθάρυες περυοχές τάς Βαλχανυχάς

Τούς χλέφτες χαύ τά χλέφτυχα σώματα γέννησε δμουα ή τουρχυχά χα-
τάχτηση. Στάν περύπτωση δμως αύτά πρύχευταυ γυά άτομα πού δέν δέχονταν 
νά υποταχθούν στούς Τούρχους η νά συνεργασθοϋν μέ αύτούς. Τά άτομα αύτά 
(ου ομάδες η άκάμη ου πληθυσμού) άποτραβηχτηχαν σέ δυσπροσυτες τοποθεσύ- 
ες, δπου μπορούσαν άποτελεσματυχά νά αναπτύξουν χαύ νά υπερασπυσθούν κά- 
πουα μορφή άνεξαρτησύας. 'Ασφαλώς όρυσμένου κατέφυγαν στά Βουνά ύστερα 
άπά χάπουα Βύαυη άντύδρασά τους σέ τουρχυχές αύθαυρεσύες. η μετά άπο κά- 
πουα άξυάπουνη πράξη τους.

Μέ τά σημερυνά χρυτάρυα ου χλέφτες θά μπορούσαν νά όνομασθοϋν αν
τάρτες χαύ ληστές μαζύ. *Οπως το δνομά του δηλώνευ, ό κλέφτης πορύζεταυ 
τάν τροφή του άπά τρύτους, χαταφεύγευ δμως καύ στην καθαρά ληστεύα καύ 
στάν φάνο, προχευμένου νά άποχτάσευ χράματα. Μέ τον καυρο 6 κλέφτης μέ 
την ομάδα του δημυουργευ φάΒο (θρύλο) γύρω άπο τά πράσωκά του καύ αύτά
τοϋ δύνευ αυγλη. Καύ δταν πυά θά έχευ γύνευ άληθυνά έπύφοΒος χαύ τά κρα- 
τυχά δργανα δέν μπορούν νά τάν υποτάξουν, χαλευταυ άπο τούς Τούρχους σέ 
συνεργασύα: τάτε τοϋ προσφέρεταυ συνεργασύα η τοϋ δύνεταυ ένα άρματολύκυ 
χαύ δ ύδυος άποχτδ ”νομυκάη προσνασύα.
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Σύγχρονα δμως ύπάρχεε καέ π άντέθετη πορεέα των άρματολών ίου υ
ποχρεώνονται, νοί γενουν κλέφτες. ‘'Οταν 6 αρματολός χάσεε τήν άναγνώρεσή 
του άπό τήν κρατεκή έζουσέα καέ κενδυνεύεε η ζωή του, τότε περνδ στήν πα- 
ρανομέα καε γένεταε κλέφτης. "Ετσε λοεπόν πρός τα τέλη τοΟ ΙΗ' αέ. καε 
στες αρχές τοϋ ΙΘ'αέ. η εννοεα τοΟ κλέφτη καε τοϋ άρματολοϋ συγκλένουν 
στην εδεα συγκεκρεμένη εννοεα: τοΟ αντάρτη. *Η παρουσέα πάντως τοϋ κλέ
φτη (τοΟ "νομεκά" παράνομου, δπως θά λέγαμε) καε του άρματολοϋ (τοϋ πο- 
λετεκά νόμεμου) έχεε κοενωνεκά καε έθνεκά χαρακτηρεστεκά, δπως θά δοϋμε 
αμέσως παρακάτω.

‘Η κοενωνεκη όεάσταση
‘Η τουρκεκή δεακυβέρνηση δέν έφερε τήν κοενωνεκή δεκαεοσύνη στες 

χώρες δπου έπεβλήθηκε ούτε δημεουργησε τές κατάλληλες συνθήκες γεά τήν 
εκτόνωση των κοενωνεκών προβλημάτων. *Η δυσφορέα των κατοέκων, γεά τή φο- 
ρολογέα, τη βέαεη στρατολογεα, τές ποεκέλες αύθαερεσέες καε γεά τές συν
θήκες τής ζωής γενεκότερα, ήταν πολύ φυσεκό νά είναε έντονη καέ δεαρκής, 
σέ δεαφορετεκό βαθμό βέβαεα από περεοχή σέ περεοχή.

’Εξαετέας λοεπόν τής κατάστασης αύτής επόμενο ήταν νά έμφανεσθοϋν 
ομάδες πού θά αναζητήσουν, στηρεζόμενες στές δεκές τους δυνάμεες, τήν 
αλλαγή. Κύρεο χαρακτηρεστεκό αύτών των ομάδων ήταν ή άρνηση τής"κατεστη- 
μένης” τάξης. *Η άντέθεση αύτή εκδηλώθηκε μέ δυό τρόπους: τήν ένοπλη πα- 
ρουσέα καέ τή φυγή σέ δυσπρόσετες περεοχές. ’Ανάμεσα λοεπόν στές ομάδες 
αύτές καέ τους φορεες τής έξουσέας, εέτε "Ελληνες εετε ΤοϋρΚοε κατέχουν 
αυτήν, έπέρχεταε σύγκρουση, πού έχεε πεά δεδομένο τον κοενωνεκό της χα
ρακτήρα. ’Ακόμη, ή νοθευμένη λεετουργέα τοϋ θεσμοϋ τής τοπεκής αύτοδεοέ- 
κησης καέ ή άντεκεεμενεκή, θά λέγαμε, συμπόρευση των κοενοταρχών μέ τό 
δθωμανεκό σύστημα ευνόησαν τή δημεουργέα των ψυχολογεκών καέ πραγματεκών 
έκεένων συνθηκών πού γέννησαν τήν άνταρσέα. "Ετσε οέ κλέφτες (καέ ώς ένα 
σημεεο καέ ου άρματολοέ) έφτεαζαν τή δεκή τους κοενωνέα, μέ τούς δεκούς 
της έσωτερεκούς νόμους τής έσότητας, δρώντας ώς μεά άλλη έζουσέα, παράλ
ληλη πρός τήν τουρκεκή καέ τήν κοτσαμπασεκή. *0 κλέφτης (πού πολλές φο
ρές έχεε τές ρέζες του στήν παραδοσεακή ληστεέα) έκφράζεε έτσε τήν άντέ
θεση "στό κατεστημένο”.
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’Ακόμη, σέ ένα χώρο δπουδέν ύπηρχαν πραγματεκά άστεκά κέντρα,ώστε 
νά γύνεε δυνατό νά δημεουργηθοϋν ένδεάμεσες τάξεες, καύ δπου στάν περί
πτωση πονί δημεουργοΟνταν έμπορεο ίταν αύτά πάντα εξαρτημένο άπο την άγρο- 
τεκά παραγωγή, έπάμενο ίταν οε κάτοεκοε νά άντεδράσουν. "Ετσε λοεπον ή 
κοενωνεκύ άκενησύα αεώνων, ot οέκονομεκές συνθήκες καύ ή καταπύεση έ
σπρωχναν τούς ανθρώπους στη δυαμαρτυρύα, στύν άμυνα, στη φυγή. 'Η άνταρ- 
σύα αύτη δέν είχε φυσεκά πάντα ξεκάθαρους στοχους. Κτυποϋσαν ot κλέφτες 
τον πλούσεο άλλο? καύ τον φτωχό xptOTtavo, δπως καύ τον φτωχό μουσουλμάνο 
μαζύ μέ τον άξεωματοϋχο ΤοΟρκο. ’Ακόμη, έχουμε παραδείγματα πού αρματο
λού έγεναν απλά όργανα καταπύεσης στα χέρεα χρεστεανών προεστών η πού ot 
εδtot ot αρματολού δtεκδύκησav μεά εσοτεμη θέση άπέναντε στούς "Ελληνες 
καύ Τούρκους τoπtκoύς άρχοντες.

Κοενωνεκη'λοεπάν δεαμαρτυρύα ?)ταν ή Κλεφτουρεά καύ δχε άπλη λη- 
στεύα ούτε βέβαεα μύα εύρύτερη ταξεκη έπανάσταση. Καύ αύτο φαύνεταε καύ 
άπο τύ δεατύρηση της ληστεύας στον βαλκανεκο χώρο καύ ύστερα άπο τη όη-
μεουργύα των έθνεκών κρατών, έως δτου νά έπέλθεε η χοενωνεκη εσορροπύα. 
"Ομως δέν μπορούμε νά άρνηθοϋμε, κάτω άπο δρεσμένες προϋποθέσεες,στη δρά
ση του κλέφτη καύ τά έθνεκά στοεχεεο.

*Η έθνεκη δεάσταση
Οε κλέφτες είναε αυτού πού προκαλοϋν την έξουσύα χαύ πού καταρρα

κώνουν ταυτόχρονα τάν αεγλη του κράτους. ’Ακόμη, ο κλέφτης ταυτεζεταε με 
τον έκδεκητη καύ, κυρύως, μέ τον ελεύθερο, μέ το παλληκάρε που αντεμετω- 
πύζεε τον αύθαύρετο κυρύαρχο. *0 έλεύθερος δμως αντάρτης δέν είναε ατο- 
μεκεστάς, δπως ύποστηρύχτηκε, άλλά τοποθετεε τά δράση του στον χώρο της 
περεοχύς του, της κοενωνύας του. Μέ τον τράπο αυτά οσο αυξανεε το κοενω- 
νεκά στοεχεεο στη δράση τοΟ κλέφτη τοσο δημεουργουνταε παραλληλα οε προ- 
υποθέσεες γεά νά πλησεάσεε δ άγώνας αύτάς τάν πεά άδύνατη κατηγορεα, πού 
ίταν οε χρεστεανού χωρεκού· Τάτε η άνταρσύα μαζύ μέ τον κοενωνεκο της χα
ρακτήρα π^ρε καύ έθνεκά, γεατύ ό καταπεεστης καύ άρνητάς της ελευθερύας 
ίταν κυρύως δ Τούρκος.

Πέρα άπά τύς γενεκάτητες δέν έχεε μελετηθεε σέ βάθος η συμμέτοχη 
των κλεφτών στά έθνεκά κενάματα της περεάδου της Τουρκοκρατύας.Πολλοεπρο-
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βαλαν κυρυως τή όραση τών κλεφτών κατα# τήν περυοδο των 'Ορλωφυκών καυ Αρ
γότερα (ώς τό 1821). Ηέ τοί στουχευα ωστόσο ιού δυαθέτουμε, εδναυ Ασφαλές, 
νομυζουμε, να δεχθούμε δτυ ου κλέφτες ίταν ου πρώτου καυ φυσυκου άγαινυ- 
στες σέ κάθε απελευθερωτικό κύνηση έναντυα στον κουνό έχθρό, τούς Τούρ
κους. Τύ τελευταυο αύτό γύνεταε ΒέΒαυα σαφές από τή δεύτερη Βενετοκρατύα 
στην Πελοπόννησο καυ ύστερα, από τότε πού ου Ελληνες αποκτούν μεγαλύτε
ρη έθνυκή αύτοπεπουθηση. Τό έθνυκό στουχευο φαυνεταυ καυ στήν άντυδραση 
πού πρόΒαλαν ου αρματολού, δταν ου ΤοΟρκου θέλησαν νοι τους έκδυωζουν η 
να τούς άντυχαταστήσουν μέ μουσουλμάνους. Τέλος, στοί Δημοτυκό Τραγουδυα, 
δπως του Κατσαντώνη, του Λυακου, τοΟ Μπλαχαβα, γυνεταυ ολοφάνερο πώς η 
άνταρσυα του κλέφτη έλαβε τήν έθνυκη της δυόσταση.

Ετόχος του κευμένου. Νοί τονυσθοΟν ου κουνωνυκές καυ εθνυκές συν
θήκες πού δημυούργησαν τούς αρματολούς καυ τούς κλέφτες καυ προσδυόρυσαν
τη συμπερυφορα τους.

Βοηθήματα. Ν .Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατυωτυκα ττ\ς 'Επαναστόσεως1 ■ ■■ ...........■ /
των * Ελλήνων 1821-1833. Προτασσεταυ υστορυα του άρματωλυσμοϋ,Ευσαγωγή καυ 
σημευώσευς Γ.Βλαχογυαννη, τόμ.Λ#-Γ',1939-1942. -Τ.Σταματοπούλου, 0 έσω- 
τερυκός αγώνας πρυν καυ κατά την 'Επαναστασυν του 1821, τόμ.Α '-Δ','Αθήνα 
1957-1975. -Ά .Πολυτη ,Τό δημοτυκό τραγούδυ. Κλέφτυκα,’Αθήνα 1973. -Σπ. 
'Λσδραχα, Quelques aspects du banaitisme social en Grece au XVIIIe sie- 
cle, '’Etudes Balkaniques" 1972 ,άρ.4,σελ.97-112. -Γ.Δ.Κοντογυώργη,Ου *Ελ- 
λαδυκές κουνωνυκές πολυτυκές δυναμευς στην ύστερη Τουρκοκρατία, στό συλ- 
λογυκό έργο ’'Κουνωνυκές καυ πολυτυκές δυναμευς στήν 'Ελλόδα",'Αθήνα, 'Ε
ξάντας, 1977,σελ.5 κ.έ.

*Αλλο θέμα γυα έρευνα. Τα Ίόνυα Νησυα στην εύρωπαυκή πολυτυκή της
εποχής.
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Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 

“Υδρα 29 Σεπτεμβρίου [ΐ83ΐ]
Τέσσαρας ήδη χρόνους ή * Ελλάς, άφοΰ μέ τόση δόξαν άπό- 

σεισε τόν βαρβαρικόν ζυγόν, κατεδικάσθη νά ύποωέρη νέον άλ
λον άρχοντος όμογενοϋς ζυγόν, άρχοντος τόν όποϋον έκάλεσε νά 
τήν κυβερνήση νομίμως καί άπό τόν όποιον μέ πλήρη πεποίθησιν 
ήλπισε τήν σωτήριον άποκατάστασίν της* άλλά φεϋΐ παοα3άτης 
αύτός άντί φύλακος πιστοϋ των ιερών του όρκων έκ πρώτης άωε- 
τηρίας, λύκος άντί ποιμένος, άνέτρεψεν άσυστόλως τής έθνικής 
θελήσεως τάς βάσεις, έσπάραξε σκληρά όλας τάς κοινώνικάς σχέ
σεις καί έματαίωσε όλας διά μιας τοϋ έθνους τάς έλπίδας.Έγ- 
καιρα ή δυσαρέσκεια άνεφάνη πανταχοϋ, πλήν ή βία προλαμβά- 
νουσα, ό δέ δόλος διαψθείρων δέν τόν άφησαν νά έκραγή έπίσης 
πανταχοϋ' έν τφ μεταξύ δέν έμεινε τάξις, άπό τής πρώτης έως 
τής έσχάτης, ή όποία νά μήν έδοκίμασε κατά τό μάλλον καί ήτ- 
τον τάς πληγάς καί περιφρονήσεις τής άπροσδοκήτου ταύτης Τυ
ραννίας: λόγιοι, πλούσιοι, βιομηχανικοί καί έμποροι, όλοι ά- 
διακρίτως έγιναν τής βαρείας σφύρας της οι άκμονες.

'Ολίγοι μολοντοϋτο μεταξύ των παθόντων είς τοιοϋτον υ
περβολής βαθμόν ήσθάνθησαν τοϋ αύθαιοέτου συστήματος τήν κα~ 
κωτικήν έπιρροήν ώς οι Μαυρομιχαλαϊοι' ή ένδοξος αύτη καί λαμ
πρά Οικογένεια τής Σπάρτης, τής όποιας τόσα μέλη έπεσαν θύ
ματα ύπέρ Πατρίδος καί είς τήν όποιαν διά τοϋτο ή Πατρίς χρε- 
ωστεΐ τήν έξαίρετόν της εύγνωμοσύνην, έσυρεν άπαρχής τοϋ Τυ
ράννου τήν όργήν έναντίον της, όχι δι'άλλο πλήν διότι δέν ή- 
θέλησε νά συναινέση είς τάς άθεμίτους θελήσεις του,πλήν διό
τι έπέμενεν Ακλόνητος είς τά πατριωτικά, είς τά εύγενή φ ρ ο - 
νήματά της. Τίς πλέον, όχι έντός τής Ελλάδος άλλά και μακράν
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της Ελλάδος, άγνοεΐ τήν παράνομον καί πολυχρόνιον φυλάκωσιν 
καί τάς δεινοπαθείας τοΟ σεβασμίου Αρχηγέτου αύτής τής Οίκο- 
γενείας, Πέτρου Μαυρομιχάλη; Τίς τά παθήματα καί τάς περι
φρονήσεις τοϋ Ίωάννου Κατσή, πατρός τοϋ ήρωος Ήλία Κατσά- 
κου; Τίς τήν όόλιον κατάσχεσιν τοΟ άδελ<ροΟ αύτού Κωνσταντί
νου; Τίς τάς Ατελείωτους κρισολογίας καί καταδρομάς τοΟ Γε
ωργίου; κτλ. κτλ.

ΤοιαΟτα καί τόσα ήσαν τά δεινά τής Μαυρομιχαλαίας Οι
κογένειας! Τά ύπέφερεν μολοντοΟτο καρτερικώς καί ήθελε τά ύ- 
ποφέρει μέχρι τέλους άγογγύστως, έάν δέν έβλεπε τήν άτμοσ©αί- 
ραν τής κακίας καί τοΟ δεσποτισμοΟ καταθλίβουσαν άα>όρητα καί 
όλους τούς όμογενεϊς της συγχρόνως. Άγανάκτησις λοιπόν χά- 
ριν των κοινών κακών, τής έθνικής συμφοράς μάλλον, παρά έκ- 
δίκησις ίδίων ύβρεων ένέπνευσεν είς τήν καρδίαν δύω, των νε- 
ωτέρων αύτής τής λαμπράς Οίκογενείας γόνων, Κωνσταντίνου καί 
Γεωργίου, τήν ύψηλήν άπόφασιν τού νά γενώσι μιμηταί τών ‘Αρ
μοδίων καί *Αριστογειτόνων, τών Βρούτων καί Κασσίων, διά νά 
άπαλλάςουν τό έθνος άπό τό τέρας τής Τυραννίας. Ένοπλοι είς 
τρόπον ώστε νά μή γνωρίζονται, διά νά μήν προλάβη τόν σκοπόν 
των ή άγρυπνος ‘Αστυνομία, είς τά πρόθυρα τού ναού ιστάμενοι 
μόλις είδον τόν Ίωάννην 'Αντωνίου δ' Ίστριαν είσερχόμενον 
καί τόν έπυροβόλησαν ό είς μετά τόν άλλον θανατηφόρα.Έπεσεν 
ό Τύραννος εύθύς* πλήν φεΟ! συγχρόνως έπεσεν καί είς έκ τών 
πυροβολησάντων, ό Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, έπιβουλευθείς 
άπό ένα άνθρωπον τής φρουράς* ή πράζις αύτη συνέβη τήν 27 Σε- 
πτεμ. τήν 7 ώραν πρό Μ.

*Ως άνθρωποι δέν δυνάμεθα παρά νά λυπηθώμεν καί νάθρη- 
νήσωμεν διά τό τοιούτον τραγικόν τέλος τοΟ Ίωάννου Κάπο δ* 
Ίστρια* ώς πολΐται όμως, φίλοι τής σωτηρίας τής Πατρίδοςπρό 
παντός άλλου, είμεθα πολλά μακράν νά καταδικάσωμεν τήν πρά- 
ξιν, έν <$ μάλιστα βλέπομεν δι'αύτής τήν ύψηλήν τής θείας δί
κης άπόφασιν έκπληρουμένην, είς άμοιβήν τών άρρήτων καί άθε- 
μίτων κακών έκ τών όποιων ή Ελλάς είχεν ύπερπληρωθή.Τόσφ δέ
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τιλέον ή πράζις μας φαίνεται γενναιοτέρα, δσψ χρεωστειται είς 
χειρας όχι έτεροκινήτων, δχι μισθωτών καί άσήμων, άλλα αυ
θορμήτων καί έπισήμων άνθρώπων, οι όποιοι, σιμά των τόσων καί 
τόσων θυσιών τής Οικογένειας των, άπεφάσισαν καί τήν ιδίαν 
των ζωήν νά προσφέρουν ώς έπισφράγισιν τοϋ πατριωτισμού των* 
καί τφόντι δ εϊς τήν έπροσέρερεν, ό δέ άλλος τόν αυτόν κίν
δυνον διατρέζας, έλυτρώθη.

Κείμενο. "'0 'Απόλλων. 'Εφήμερος τής "Υδρας πολιτική και φιλολο
γική", έτος Α',άρ.59 (Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 1831).

Παρατηρήσεις στά κείμενο. Τήν περίοδο τής δολοφονίας του Καποόί- 
στρια οί 'Υδραίοι είχαν κηρύξει ανοικτή επανάσταση, με τοπικά δημοσιο
γραφικά δργανο τήν εφημερίδα "'Απάλλων". Με γνώμονα τά τοπικά τους συμ
φέροντα καί οί Μαυρομιχαλαιοι είχαν ύποδαυλισει τάτε τήν ανταρσία στή Μά
νη. Τά κείμενο αύτά άπά τή μιά μδς δείχνει σέ ποιά σημείο είχε φθάσει τά 
μίσος των άντικαποδιστριακών καί άπά τήν άλλη μας αποκαλύπτει μέ ποιά ε
πιχειρήματα γινάταν 6 αγώνας των τελευταίων αύτών.

'Απά τά άρθρο τής εφημερίδας αναδύεται ή 'Ελλάδα πού περιμένει "σω- 
τήρες" (τήν σωτήριον άποκατάστασίν της), πού δέν διστάζει νά χρη
σιμοποιεί (καπηλεύεται) τά αρχαίο παρελθάν ( 'Αρμόδιος-#Αριστογείτων) 
γιά νά στηρίζει όποιοδήποτε επιχείρημα, πού άκάμη επικαλείται τάν θεά 
(θεία δίκη) γιά τις κάθε είδους πράξεις. 'Ωστάσο ή έφημερίδα δέν μπο
ρεί νά άποκρύψει τήν κοινωνική της τοποθέτηση, πού βέβαια δέν βρίσκεται 
στ ή μεριά του κατώτερου λαού (έσπάραζε τάς κοινωνικός σχέσεις, λό
γιοι... ), ούτε πάλι μας πείθει λέγοντας δτι τά καποδιστριακά καθεστώς 
ήταν "αστυνομικά" (άγρυπνος Αστυνομία) ή δτι οί δολοφάνοι ένήργησαν 
μέ αγνή παρορμηση, χωρίς προμελέτη (αυθόρμητοι).

'Ανάπτυξη του θέματος
*Η μορφή του Κάποδίστρια καί ή πολιτική του είναι άπά τά θέματα 

πού άκάμη συζητουνται, δχι μάνο άπά τούς ιστορικούς. Τάσο στο σχολείο, 
άλλά καί σέ πολιτικές συζητήσεις ή διακυβέρνηση, τά πράγραμμα καί ή γε-
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νυχότερη συμπεριφορά χαέ ζωό τοΟ πρώτου ανώτατου αρχοντα τής χώρας μας 
αποτελούν σημείο άναφορδς γυά τόν χρυτυχό τ^ς υστορυχής μας πορεέας.

ίΐραγματυχά, δέν γνωρίζουμε πουά θα ίταν ή έζέλυζη των έλληνυχών 
πραγμαίτων αν ό Καποδέστρυας παρέμενε άχόμη ytd πολύ δυάστημα στόν έζου- 
σέα. "Lva πράγμα δμως μπορούμε υσως μέ συγουρυά νά σημευώσουμε, οτυθάί- 
ταν δυαφορετυχη ή πόρευα, χυρυως στη ρύθμυση των έσωτερυχών πραγμάτων,α
πό έχεένη πού χάραζε το πολυτευαχό χαθεστώς των Βαυαρών.

*0 Καποδέστρυας ύπηρζε ένας τραγυχός πολυτυχός, πού χλόθηχε να ύ- 
πηρετησευ τό χώρα του με υστορυχά δεδομένα πού άντυστρατεύονταν τόσο τό 
3αθευά (προοδευτυχη) ψυχοσύνθεση του δσο χαέ τές έλπέδες του μεγαλύτερου 
μέρους του έλληνυχοϋ λαού. Γυατέ ούτε ή εύρωπαυχη πολυτυχό κατάσταση ζ- 
ταν εύνοϋχη ακόμη χαέ σ ’αύτη την έννουα της (έλληνυχης) επανάστασης ούτε 
χαέ ή χουνωνυχη χατασταση τ?Ίς 'Ελλάδας έδυνε περυθώρυα γυά τόν άπρόσχο- 
πτη άσκηση μυας σταθερής πολυτυχης γραμμής. Γεγονός πάντως είναυ οτυ πολ- 
λα από τα έργα του Καποδέστρυα θεωροϋνταυ χαέ σήμερα πρωτοπορυαχά γυά τιίν 
προσήλωσή πού δεέχνουν στην παυδεέα, στόν χουνωνυχό πρόνουα χαέ στόν ή- 
θυχη δυαχεέρυση των δημόσυων πραγμάτων.

Στόχος του χευμένου. Να αναλυθούν χυρέως τα χουνωνυχά δεδομένα πού 
οδήγησαν στην πτώση του Καποδέστρυα.

Βοηθήματα. Γρ.Δάφνη,* Ιωάννης Α.Καποδέστρυας.'Η γένεση τοΟ έλληνυ- 
χου κράτους,’Αθηναυ 1976. -Στεφ.Παπαδοπούλου,*ΗΜ *Ελληνυχη ΠολυτεέαΜ(1828- 
1832).Πανεπυστημυαχές παραδόσευς,*Ιωάννυνα 1977. -Α.Δεσποτοπούλου, Πολυ- 
τυχη υστορέα τ?|ς Νεωτέρας'Ελλάδος,τόμ.A ',1821-1832,τεΌχος A ',' Αθ?ιναυ 197α 
Ώ ς  πρόχευρες έντυπες πηγές μπορούν νά χρησυμοπουηθοϋν ου ’Επυστολές τοΌ 
Καποδέστρυα,μετάφραση Μ. Σχυνα,' ΑθτΊναυ 18Η1-18Μ^ χαέ ου νεώτερες πού έζέ- 
δωσε ό Π.'Ενεπεχέδης,'Αθήνα 1972.'Ακόμη χρησυμη είναυ ή ΑυτοΒυογραφέα, 
έχδοση Μ. Λάσχαρυ,' ΑθΤιναυ 1968. Γυά τήν ούχογένευα Μαυρομυχάλη,Χρ.Αούχου, 
*0 χυβερνήτης * Ιω. Καποδέστρυας χαυ ου Μαυρομυχαλαυου,"Μνημών" 4(1974),σελ. 
1- 110.

"Αλλο θέμα γυά έρευνα. Ό  σχοματυσμός χαυ ό χαθορυστυχός ρόλος των 
χομμάτων μέ τον ζενυχό τους προσανατολυσμό (φυλορωσυχό χττ.).
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Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΗΓΕΜΟΝΑ 

Λονδΐνον, 9/21 Matou 1830

Ό  ύπογεγραμμένος, σκεφθείς δσον Ενδέχεται ώρίμως, δέν δύναται 
νά μεταβάλη τήν γνώμην του, τήν όποιαν διεκοίνωσε πρός τούς πληρε
ξουσίους των συμμαχικών Αύλών είς τό Εγγραφόν του τής 15 τού ένε- 
στώτος. Άλλ’ούτ’έμπορεΐ νά θεωρήση τήν πρός τούς άντιπρέσβεις άπό- 
κρισιν τού Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος ώς περιέχουσαν πλήρη καί τελείαν 
τοϋ πρωτοκόλλου άποδοχήν. Τό Εγγραφον τούτο άναγγέλλει, κατά τήν 
γνώμην του, βεβιασμένην ύποταγήν είς τήν θέλησιν των συμμαχικών Δυ
νάμεων, καί ή ύποταγή αύτη μάλιστα γίνεται μέ προφυλάξεις πολλοΰ λό
γου άξίας.

Ό Κυβερνήτης Εκφράζεται σαφέστατα ατούς άντιπρέσβεις, δτι,κα
τά τό ψήφισμα τής Εν Άργει έθνοσυνελεύσεως,ή προσωρινή κυβέρνησις 
δέν Εχει καμμίαν Εξουσίαν νά άποφασίση τήν άποδοχήν τού πρωτοκόλλου 
έπ’όνόματι τού Ελληνικού Εθνους. "Οτι είναι γνωστότατον είς τούς 
άντιπρέσβεις, οίτινες ήσαν Εκεί παρόντες, τό περιεχόμενον τού περί 
ού δ λόγος ψηφίσματος, κατά τδν όποιον είς κανένα μεταξύ τής προσω
ρινής κυβερνήσεως καί τών συμμαχικών Δυνάμεων συμβιβασμόν δέν θέλει 
είσθαι Οπόχρεον τό Ελληνικόν Εθνος νά καθυποβάλλεται, Εάν δ συμβι
βασμός ούτος δέν άναγνωρισθή καί έπικυρωθή άπό τούς άντιπροσώπους 
του. "Οτι, άν οί άντιπρδσωποι Επροσκαλούντο είς συνέλευσιν, ήθελαν 
παρεκτροπή άπό τάς δδηγίας τών έπαρχιών των, άποδεχδμενοι τυχόν τών 
συμμαχικών Δυνάμεων τά προβλήματα. ’Αλλά τό τελευταίον μέρος τής 
άποκρίσεως τοϋ Κυβερνήτου σαφηνίζει άκριβέστερον τό πράγμα, τό ό
ποιον άναγκάζεται νά θεωρή συμφώνως δ ύπογεγραμμένος" διότι δ Κυ
βερνήτης λέγει, δτι, ώς πρός τήν οΰσίαν τής ύποθέσεως, φυλάττει ή 
κυβέρνησις είς Εαυτήν τό δικαίωμα νά βάλςι ύπ’δψιν τοϋ 'Ηγεμόνος, 
έκτός τής πρός τούς άντιπρέσβεις άποκρίσεως, δσας παρατηρήσεις δέν

9
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έμπορεί ν’άποκρύψη πρός αύτόν, χωρίς νά παραβή τά πρός τήν * Ελλάδα 
καί τόν ’Ηγεμόνα χρέη της.

’Εδώ κρίνει δίκαιον δ υπογεγραμμένος νά άναιρέση μίαν σφαλε- 
ράν γνώμην, τήν όποιαν έμποροΟσε νά πιστεύη τις κατά τήν έπιστο - 
λήν τοΟ Κυβερνήτου τών 6 ’Απριλίου. Ό υπογεγραμμένος δέν έδωκέ 
ποτέ άψορμήν εις τόν κυβερνήτην νά νομίση ώς πιθανόν τδ νά έναγκα- 
λισθή τό άνατολικόν δόγμα.

Οϋτως αί είρημέναι λεπτομερείς καί πραγματικοί παρατηρήσεις, 
τάς όποιας ό ύπογεγραμμένος καθυπέβαλεν εις τούς πληρεξουσίους διά 
τοΰ έγγράφου του τών 15 τοϋ ένεστώτος, είναι έπισήμως συνδεδεμέναι 
μέ τήν πρός τούς άντιπρέσβεις άπόκρισιν τής προσωρινής κυβερνήσεως. 
Αύταί είναι πολλοΰ λόγου δξιαι, έπειδή φανερώνουσι τάς περί τήςδια- 
τάξεως τοΟ πρωτοκόλλου γνώμας τής έλληνικής Γερουσίας, καί δέν άπο- 
κρύπτεται ή παραμικρά άμφιβολία είς τόν νοΟν καί τόν σκοπόν των,ού
τε είναι άξια παραδρομής τά έπακόλουθα αύτών. Ό Κυβερνήτης λέγει 
ρητώς, δτι τήν διακοίνωσιν τοΟ πρωτοκόλλου άπεδέχθη ή Γερουσία μέ 
κατήφειαν καί σιωπήν, καί, ότι ύστερον άπό έν συμβούλιον, γενόμενον 
μετά μεγάλης σκέψεως, ή αύτή Γερουσία τόν έκοινοποίησεν, ότι δέν εί
χε τήν έξουσίαν νά δεχθή τήν πρδξιν τής 3 Φεβρουάριου, άλλά καί 
άν έλάμβανε τοιαύτην πληρεξουσιότητα άπό τό έθνος, δέν ήμποροΰσενά 
τήν βάλρ εις πρδξιν χωρίς νά παραβή τά πρός τούς άδελφούς της καί 
ίδιά της καθήκοντα. “Οτι δέν θέλει στέρξει ποτέ νά άνεχθή δ Κυβερ
νήτης, έπ’όνδματι καί έκ μέρους τοΟ έθνους, τήν έκτέλεσιν τών πρω
τοκόλλων’ ότι αί συμμαχικοί Δυνάμεις δΰνανται μέν νά έκτελέσωσι τάς 
άποφάσεις των, αύτή όμως ή Γερουσία άναγκάζεται νά μείνο πάντοτε 
μακράν άπό τοιαύτην έκτέλεσιν, καί δτι, δν έδίδοντο είς τάς έπαρχί- 
ας έκτελεστικαί διαταγαί, κανείς δέν ήθελεν ύπακούσει.

Είς άλλο έγγραφον μηνολογημένον 22 ’Απριλίου, μεταγενέστερον 
τής πρός τούς άντιπρέσβεις άποκρίσεώς του τών 16 ’Απριλίου περί 
τής όποιας οι πληρεξούσιοι δμιλοΟσιν ώς άπαλλακτικής τοΟ φόβου τωγ, 
ό Κυβερνήτης λέγει Οτι ή Γερουσία τέλος πάντων έγκρίνει τήν πρός
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τούς άντιπρέσβεις άπόκρισίν του, καί δτι καταγίγνεται εις τήν 
σύνταξίν τίνος διαγγέλματος καί τίνος ύπομνήματος, είς τό όποιον 
κατά τάς προηγουμένας διακοινώσεις θέλει έκθέσει τούς λόγους, δι* 
ους άποδοκιμάζει τάς γενομένας των Συμμάχων συμβάσεις. Τό έγγρα
φον τούτο, μακράν τού νά διαλύσΓ) τούς έκ τής προηγουμένης άγγελί- 
ας προξενπθέντας φόβους, τούς βεβαιώνει μάλιστα πληρέστατα, διότι 
δ Κυβερνήτης άναφέρεται πάλιν είς τάς παρατηρήσεις τάς συναποσταλ- 
θείσας μέ τήν έπίσημον πρός τούς άντιπρέσβεις άπόκρισίν του, καί 
άπό δλα ταύτα πληροφορείται κάλλιστα ό ύπογεγραμμένος, δτι δ άλη- 
θής καί μή άμφιρρεπής γνώμη xfic Γερουσίας καί τού έλληνικοΰ έ
θνους άντίκειται σταθερώς καί άμετατρέπτως είς τάς άποφάσεις τών 
συμμαχικών Αυλών.

Τά άναμνησθέντα έγγραφα συνοδεύονται μέ τό παρόν καί είναι 
σημειωμένα Α'. Β'. Γ\ (ΝΑ'. ΝΒ'. ΝΓ’.).

*0 ύπογεγραμμένος θεωρεί ως πράγμα άσυμβίβαστον μέ τόν χρα- 
κτήρά του καί μέ τά αίσθήματά του τό νά ύποχρεωθή, ώστε ν’άρπάσο 
τρόπον τινά τήν ήγεμονίαν ένός λαού, μή στέργοντος εις τούτο, καί 
νομίζοντος αύτόν αίτιον τής έλαττώσεως των όρίων του, τής έγκατα- 
λείψεως των συναγωνιστών άδελφών του, καί τής άποξενώσεως άπό τάς 
γαίας καί έστίας των, άπό τάς όποιας έως τώρα οί Τούρκοι δέν ήμπό- 
ρεσάν ποτέ νά τούς έζώοωσι. παρά διά πρόσκαιρων έπιδρομών.

Τάς έκβάσεις ταύτας πάντοτε τάς έφοβεΐτο δ υπογεγραμμένος.
Είς τήν πρός τόν λόρδον τού θησαυρού διακοίνωσίν του τής 9 Φεβρου
άριου διεμαρτυρήθπ έναντίον τού νά ύπάγη διά νά διοικήσω τούς "Ελ
ληνας πρός έκτέλεσιν συνθήκης ήτις ήτον ένδεχόμενον νά έπιφέροπρός 
τοίς άλλοις αιματοχυσίας καί φόνους τών συναδέλφων των' άπεδοκίμα- 
σε δέ καί τήν νέαν δροθεσίαν ώς άσθενή καί κακώς ήσφαλισμένην ώς 
πρός τήν πολεμικήν της τοποθεσίαν, καί έπεκαλέσθη ύπέρ τών 'Ελλή
νων τό δικαίωμα νά φανερώσωσι τήν περί τής έκλογής του γνώμην των. 
Ό ύπογεγραμμένος χρεωστεΐ έδώ νά σημειώση, δτι είς δλον τό διά
στημα αυτών τών διαπραγματεύσεων, ποτέ δέν έγινε τό παραμικρόν κί-
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νήμα πρός σύστασιν συνθήκης, τής δποΐας τό πρωτόκολλον δέν έθεωρή- 
θπ ποτέ παρ’αύτοϋ άλλο τι, είμή ώς βάσις, ή δέ συνθήκη έξεικονίσθη 
άπ'αύτόν, ώς άνσγκαιδτης, είς τήν πρός τόν δοΟκα Ούελιγκτώνα ρηθεί- 
σαν διακοίνωσίν του* άν ή συνθήκη αΟτη άνεθλήθη, ή άναβολή αΟτη δέν 
είναι βέβαια πταίσμα τοϋ ίιπογεγραμμένου* ποτέ δέν άπέκρυψεν άπό 
τούς πληρεξουσίους, δτι δσον έπεθύμει νά κόμη τάς μεγίστας προσωπι
κός θυσίας χάριν τής ’Ελλάδος, ποτέ δμως δέν είχον κάνέν δίκαιον νά 
νομίζωσι περί αύτοΟ, δτι ήθελεν ύπάγει είς έκείνον τόν τόπον,χωρίς 
νά έχο τήν δι’έαυτόν καί διά τούς Έλληνας άσφάλειαν, τήν δποίαν 
ήμποροΰσε νά δώσρ μόνον καί μόνον συνθήκη, ήτις έπικυρωμένη γίνε - 
ται πασιφανής* μάλιστα είς τό άπό 8 Μαρτίου ύπόμνημά του αύτός έξη- 
γήθη μέ λόγους έπίσης σαφέστατους, διισχυριζόμενος, δτι, διά νά δο
θούν είς τούς Τούρκους αί είς αύτούς ύποχωρηθεΐσαι έπαρχίαι, ήτον 
άναγκαΐον νά τάς κατακτήσωσιν αύτοί διά των δπλων άπό τούς "Ελλη
νας, καί, δτι δ νέος Ήγεμών δέν ήμπορούσε νά κάμο τήν άρχήν τής 
κυβερνήσεώς του μέ άστυνομικά μέτρα, διά νά άναγκάσο τούς Έλληνας 
νά έγκαταλείψωσι τάς Ιδίας των έστίας.

’Εάν ή έλληνική Γερουσία, είτε δέν έδιδεν ούδεμίαν γνώμην,εί
τε τουλάχιστον ήθελε γνωμοδοτήσει είς τρόπον, ώστε νά ύποφαίνεται 
εύλογός τις έλπίς, δτι στέργει είς αύτά τά μέτρα, δ ύπογεγραμμένος, 
άν καί άκουσίως, ήθελεν δμως συγκατανεύσει νά γένι] δργανον τής έκ 
τελέσεως των συμμαχικών Δυνάμεων, καί ήθελε προσπαθήσει, δσον τό 
δυνατόν, νά μετριάσο τήν αΰστηρότητα των μέτρων τούτων, άντιβαίνων 
είς τούς σκοπούς των* άλλά τό ύφος της είναι τόσον έντονον, δσον 
τά αίσθήματά της είναι φυσικά.

Ούτως ή θέσις τού ύπογεγραμμένου κατασταίνεται θλιβερά, διό
τι ή έκλογή του συνέχεται μέ αύτά τά άπευκταΐα μέτρα. Τό πρώτον κί
νημά του, ώς 'Ηγεμόνας, άνάγκη νά είναι, ή νά βιάση τούς ίδιους του 
ύπηκόους, μέ τήν δύναμιν ξένων δπλων νά ύποχωρήσωσι τά ύπάρχοντα 
καί τάς Ιδιοκτησίας των είς τούς έχθρούς των, ή νά ένωθή μέ αύτούς 
διά νά έναντιωθή, καί νά άποφύγη τήν έκπλήρωσιν ένός μέρους αΰτής
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ταύτης τής συνθήκης, ή δποία τόν ΰψώνει είς τόν θρόνον 
τής 'Ελλάδος.

"Οτι ήθελεν άναγκασθή νά περιπέση είς μίαν άπό τάς 
δύο ταύτας περιπτώσεις είναι βέβαιον, διότι οίέκτόςτής 
γραμμής κείμενοι τόποι, otov ή 'Ακαρνανία καί μέρος τής 
Αίτωλίας, οί όποιοι χρεωστοΰνται τώρα νά έπιστραφοΰνείς 
τούς Τούρκους, έξουσιάζονται είρπνικώς δμοΟ μέ τά φρού
ριά των παρά των Ελλήνων. 01 τόποι ούτοι δύνανται κα
λύτερα νά έφοδιάζωσι τήν Ελλάδα μέ ξυλείαν πρός ναυπη
γίαν* άπό τούτους τούς τόπους έπορίσθη ή 'Ελλάς τούς ά- 
ρίστους στρατιώτας της καθ’δλον τό διάστημα τοϋ άγώνος, 
άπό Άκαρνδνας καί Αίτωλικάς φυλάς έλαβε τούς δπλαρχη- 
γούς της. Μετ'ά τά είς τήν 'Ελλάδα φθάσιμον τοΰ άπό 22 
Μαρτίου 1829 πρωτοκόλλου, καί τής κατά συνέπειαν τήςέν 
Άδριανουπόλει συνθήκης δημοσιευθείσης συναινέσεως των 
Τούρκων ύπέρ τής έκτάσεως των δρίων, δλαι αί σωθείσαι 
άπό τόν πόλεμον οίκογένειαι έπέστρεψαν καί άρχισαν νά 
άνακτίζωσι τάς οικίας καί πόλεις των, καί νά καλλιεργούν 
τούς άγρούς των. Ούτοι οί λαοί δέν θέλουν ποτέ ύποταχθή 
πάλιν είς τόν τουρκικόν ζυγόν χωρίς άντίστασιν, καί οί 
λοιποί "Ελληνες ούτε θέλουν οϋτ’έμποροΰν νά τούς έγκατα- 
λε ίψωσιν.

Είς τοιαύτας περιστάσεις τό πρός τήν Ελλάδα χρέος 
τού ύπογεγραμμένου είναι προφανές καί άναντίρρητον. Καθ’ 
δλον τό διάστημα των προκειμένων διαπραγματεύσεων δέν άπέ- 
βλεψεν δ υπογεγραμμένος είς άλλο παρά είς τά συμφέροντα 
τής Ελλάδος, διαμαρτυρδμενος κατά συνέπειαν τούτου τό - 
σον είς τάς έγγράφους διακοινώσεις του, καθώς καί είς 
τάς προσωπικάς συνδιαλέξεις του μετά των ΰπουργών τής 
’Αγγλίας, έτι δέ καί μετά των πληρεξουσίων τών συμμαχι-
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κών Αύλών, έναντίον τοΟ νά παραβιασθώσιν οΐ Έλληνες νά 
δεχθώσιν δποιανδήποτε σύμβασιν, παρ’αύτού θεωρουμένην 
ώς άντιβαίνουσαν είς τάς εύχάς των, καί άρπάζουσαν έ- 
κείνα τά δικαιώματα, τά δποία,καθώς δ Κυβερνήτης δικαί
ως παρατηρεί, αΐ μεγάλαι των θυσίαι τούς έδωκαν τό δι
καίωμα νά άπαιτώσιν.

"Οταν δ ύπογεγραμμένος έθεώρει τήν λαμπρόν τιμήν 
του ν'άποκατασταθή Ήγεμών τής Ελλάδος, έτρεφε τήν έλ- 
πίδα τού ν’ άναγνωρισθή έλευθέρως καί δμοφώνως ώς τοι- 
οΰτος άπδ τδ έλληνικδν έθνος, καί νά χαιρετηθή παρ’αύ- 
τοΰ ώς φίλος, διά μέσου τοΰ δποίου δ πολυχρόνιος καί ή- 
ρωικδς των 'Ελλήνων άγών έμελλε νά άνταμειφθή μέ τήν 
άσφάλειαν τής Ιδιοκτησίας των καί μέ τήν παντοτινήν 
έντιμον καί βάσιμον άποκατάστασίν των.

Μέ άπαρηγόρητον λύπην του βλέπει δ υπογεγραμμένος 
μεματαιωμένας τάς έλπίδας του ταΰτας, καί βιάζεται νά 
διακηρύξη, δτι αί συμβάσεις των συμμαχικών Δυνάμεων καί 
ή άντίστασις των Ελλήνων τόν έμποδίζουσι νά έκτελέση 
τδ ίερδν καί ένδοξον τούτο έργον, καί ήθελεν τδν κατα
δικάσει είς άποκλήρωσιν μιας ύπηρεσίας δλως διόλου δια
φορετικής φύσεως, τουτέστι, νά καταντήση νά γίνη άπε - 
σταλμένος των συμμαχικών Αύλών, διορισμένος άπδ αύτάς 
νά κρατή είς ΰποταγήν τήν 'Ελλάδα διά τής δυνάμεως τών 
δπλων των. Τοιαύτη άποστολή ήθελεν είσθαι τόσον άποτρό- 
παιος είς τά αίσθήματά του, καί ύβριστική είς τδν χαρα
κτήρα του, δσον άντιβαίνουσα κατ’εύθείαν είς τδν σκοπόν 
τής συνθήκης τής 6 ’Ιουλίου,είς τήν δποίαν αί τρεις Δυ
νάμεις έσυντρόφευσαν έπί σκοπφ νά ένεργήσωσι τήν είρη- 
νοποίησιν τής Ανατολής.

Τούτων ούτως έχόντων, δ ύπογεγραμμένος παραδίδει
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έπισήμως είς τάς χείρας τΰν πληρεξουσίων άξίαν,τής 6- 
ποίας τά καθήκοντα δέν τόν συνχωροΟν πλέον αί περιστά
σεις νά έκπλπρώσο οΟτε πρός Ιδίαν του τιμήν, οΟτε πρός 
δφελος τής 'Ελλάδος, οΟτε διά τά γενικά συμφέροντα τής 
Εύρώπης.

ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ, ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΟΥ ΣΑΞ.

* Ιστορικό πλαίσυο;
Μέ τό Πρωτόκολλο τής 3 Φεβρουάριου 1830 ου πληρεξούσυ- 

ου τής Γαλλίας,Μ.Βρετανίας καί Ρωσίας έξέλεγαν τόν πρίγκυπα 
τοΟ Σάξ-Κοβούργου Λεοπόλδο ώς ηγεμόνα τής ‘Ελλάδας. Αύτός εί
χε την προτίμηση τής άγγλυκής Αύλής, χωρίς όμως νά εχευ άμε
σους δεσμούς μαζί της, ώστε νά μην ύπάρχουν άντυρρήσευς άπό 
τίς άλλες Δυνάμευς. *0 Λεοπόλδος άποδείχτηκε οξυδερκής ώς 
πρός τούς κυνδύνους πού περυέκλευε ή δυακυβέρνηση τής ‘Ελλά
δας καί θέλησε νά έξασφαλυστευ πρίν άπό την όρυστυκή άποδοχή 
τής πρότασης. ‘Αποτάνθηκε τότε στόν ‘Ιωάννη Καποδίστρυα. ‘Ο 
τελευταίος περυέγραψε την άθλυα κατάσταση τής χώρας, πού εί
χε έζέλθευ καθημαγμένη άπό τόν ‘Αγώνα, καί του ύποδείκνυε:α) 
Ν ’άσπαστευ τό ορθόδοξο δόγμα, β) Νά σεβαστευ τίς άποφάσευς 
των ’Εθνυκών Συνελεύσεων. ‘Ο Λεοπόλδος τότε κατενόησε ότυ θά 
ερχόταν στην ‘Ελλάδα έχοντας τό βάρος πολλών δεσμεύσεων άπέ- 
ναντυ στίς Προστάτυδες Δυνάμευς, σ ’ενα κράτος πού δέν είχε 
πολλές δυνατότητες νά έπυβυώσευ μέ τά στενά σύνορα πού δυέ- 
θετε καί ούσυαστυκά μέ άνύπαρκτους οίκονομυκούς πόρους.“Ισως 
την εκλογή του Λεοπόλδου δέν είχαν ένστερνυστευ ένδόψυχα οί 
Δυνάμευς καί πυθανώς ό Καποδίστρυας νά ύπογράμμυσε ύπερβολυ- 
κά τίς δύσκολες έλληνυκές συνθήκες. ‘Η παραίτηση υπήρξε πρά-
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ζη αναγκαία άπό τά πράγματα, γυά όποιον έβλεπε ψύχραιμα τήν 

κατάσταση, χα ί ταυτόχρονα ε ίλ ιχ ρ ιν ή ς  καί γ ε ν ν α ία , γ ια τ ί  ύπο- 

χρέωσε τά ένδιαρερόμενα μέρη νά βοηθήσουν στήν έζομάλυνση τΟν 

προβλημάτων χα ί κυρίως νά λυ θε ί τά κ α ίρ ιο  έθνικό  ζήτημα τής 

έπέχτασης τδν συνόρων.

Β ιβλ ιογρα φ ία : Π .Β .Π ετρίδη, Νεοελληνική πολ ιτική  ισ το 

ρ ία  , τ .  A ' ,1828-1843, Θεσσαλονίκη«Παρατηρητής,1981 (όπου χα ί ή 

πρότερη β ιβ λ ιο γρ α φ ία , χαθώς χ α ί τό έδω κ ε ίμ ε ν ο ) . V: -Λ

i

72



1 0

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Πρός τήν Α.Ε. τόν Σ.Κυβερνήτην τής'Ελλάδος

Έξοχώτατε,
Τήν άλλεπάλληλον τόλμην, τήν όποιαν λαμβάνω καί Σάς 

ένοχλώ μέ τάς συχνός μου έπιστολάς, μή τήν άποδώσετε εις 
άλλο τι παρά είς τήν άναπόφευκτον άνάγκπν τήν δποίαν εύ- 
ρισκόμεθα οί έν Κορώνη Κρήτες.

Αύτοί, άφ’ού κατά διαταγήν τοϋ Γεν. ’Αρχηγού έπεστρέ- 
ψαμεν άπό τό Νησί είς τήν Κορώνην καί δέν εύρον τάς ό
ποιας είχον ύποσχεθή πρός αύτούς διαταγάς τής Σ. Κυβερνή- 
σεως περί χρηματικού αύτών πόρου, παρεπονέθησαν κατ’έμοϋ 
δτι τοός άπατώ κλπ.

Οί έδώ ραδιούργοι δέν λείπουν τό νά τούς διεγείρουν 
μέ λόγους τοιούτους "ιδού τί Κυβέρνησιν έχομεν, δ χειμών 
έβγήκεν καί οί δυστυχείς Κρήτες κάθηνται έξω καί άνευ σκη
νών", τάζουν δέ πρός αύτούς καί άλλα πολλά, otov βόδια,χρή
ματα κλπ. 01 Κρήτες μ’δλα ταύτα, πεπεισμένοι είς τά φιλάν
θρωπο σπλάχαν τής Υ. Έξοχότητος, δίδουν πρός αύτούς τάς 
όνηκούσας άποκρίσεις.

Γενοϋ λοιπόν ίλεως, Σ. Κυβερνήτα, είς δυστυχή, άνέ- 
στιον καί πεπλανημένον λαόν, μή καταδέχεσαι νά κοίτωνται 
τά των Κρητών βρέφη καί τέκνα ύπό σκηνάς έν καιρώ χειμώνος, 
άλλά διατάξατε τόν Διοικητήν τών Μεσσ. Φρουρίων καθώς καί 
τήν ’Επιτροπήν, δ,τι έγκρίνετε περί τής έν Κορώνη άποκα- 
ταστάσεως τών δυστυχών Κρητών καί περί τού πόρου τών πρός 
τό ζήν άναγκαίων τού ύποφαινομένου.

Μή θέλων νά βαρύνω περισσότερον τό πολυάσχολόν Σας 
ύποσημειοϋμαι μέ βαθύτατον σέβας.

’Εν Κορώνη τήν 26 7βρίου 1831.
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Τής Υ.Έζοχότπτος ταπεινός καί εύπειθέστατος
δοΟλος

Α. στεφανάκης

Πηγή: Δ.Β.Βαγι,αχάκου, ’'Εγγραφο περύ των Κρητων προσφύ
γων eis την Πελοπόννησον έπύ Καποόύστρνα, "Μνημοσύνη" 2(1968 
-69),166-167.

'ίστορυκό πλαίσυο:
*Η έπυστολη αύτη γράφτηκε την παραμονή τής δολοφονίας 

τοΟ 'Ιωάννη Καποδίστρυα ατό Ναύπλυο, ώστε δέν ύπάρχευ δυνα
τότητα νά βρεθεί άπάντηση του υδυου στό αίτημα αύτό. Το πρό
βλημα ωστόσο των προσφύγων έξακολουθοΟσε νά ύπάρχευ γυά δε
καετίες καί ή έπυστολη αύτη μας τό θέτευ μέ πολλή ένάργευα.

*Ή προσφυγοποίηση μυκρότερων η μεγαλύτερων τμημάτων, 
πληθυσμού κατά τη δυάρκευα της Τουρκοκρατίας ήταν φαυνόμενο 
πού ακολουθούσε ύστερα από κάθε πολεμυκή σύγκρουση. Ου τουρ- 
κοβενετυκοί πόλεμου, ου έπαναστάσευς των ύποδούλων καί ου πευ- 
ρατυκές έπυδρομές έσπρωχναν κύματα άνδρών καί γυναυκοπαίδων 
σέ άλλες περυοχές, πού η παρείχαν περυσσότερη άσφάλευα η κα
λύτερους οίκονομυκούς ορούς, δταν η πατρυκή γη είχε καταστρα- 
φευ. *Η 'Επανάσταση τοΟ 1821 καί ό μακροχρόνυος 'Αγώνας δταν 
φυσυκό νά δημυουργήσουν άνάλογες συνθήκες, καθώς ου πολεμυ- 
κές έπυχευρησευς είχαν τίς άμεσες συνέπευές τους στόν άμαχο 
πληθυσμό. 'Η νότυα 'Ελλάδα έγυνε άπό νωρίς ό κύρυος τόπος κα
ταφυγής, γυατό έκευ δημυουργήθηκαν ου πρώτες έλεύθερες περυ
οχές. Στη συνέχευα, μέ τή χάραξη τών πρώτων συνόρων τοΟ έ-
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Πρός τόν έπί των ’Εσωτερικών Γραμματέα τής Έλλην.Κυβερνήτ 
σεως.
Κύριε

Άφ’ής στιγμής άπεφασίσθη ή συγκάλεσις τής ’Εθνικής 
Συνελεύσεως, τίποτα δέν παραμελήσαμε διά νά παραστήσωμε 
καί κατ'Ιδίαν καί κοινώς πρός τά μέλη τής Διοικητικής’Επι
τροπής, άπό τά όποια έκρέματο ή συγκάλεσις αύτής τής λυπη
ρός συνεπείας, αί δποϊαι έξ άνάγκης έπρεπε νά άποβώσιν άπό 
τήν συγκάλεσιν Συνελεύσεως είς έποχήν, καθ'ήν συνεκρούσθη- 
σαν τά πάθη, καί έρεθίσθησαν είς τόν ύπέρτατον βαθμόν άπό 
τά τελευταία συμβάντα, καί καθ’ήν αί δυνάμεις αί άντιπρο- 
σωπευόμεναι είς τό έν Λονδίνψ Συμβούλιον, δμοφώνως μέτήν 
Αύλήν τής Βαυαρίας, ένασχολοΰντο νά έκπληρώσουσι τάς εύ- 
χάς, τάς δποίας τόσαις φοραίς τδ ’Ελληνικόν Έθνος έφανέ- 
ρωσεν είς τάς Αύλάς είς τάς δποίας αύτό έχρεωστοϋσε καί τήν 
άπελευθέρωσίν του, καί δλα τά μέσα τής εύρέσεως τής πολι
τικής του ύπάρξεως. Μ’δλα ταΟτα αί συμβουλαί μας καί οί λό
γοι μας δέν είσηκούσθησαν, έξ έναντίας ή Κυβέρνησις έπιτά- 
χυνε τήν συγκάλεσιν τής Συνελεύσεως,ή όποία συνήλθεν υπό 
τούς πλέον θλιβερούς οίωνούς, δ έμφύλιος πόλεμος καί ή ά- 
ναρχία έρήμωναν δλην τήν Ελλάδα, ή ένέργεια τής έκτελεστι- 
κής δυνάμεως δέν έκτείνεται έκεΕθεν τών κατεχομένων τόπων 
άπό τά στρατεύματα τής Συμμαχίας, καί πολλαί διαμαρτυρήσεις 
είχον άκυρώσει τήν νομιμότητα τής Συνελεύσεως. Είς τό μετα
ξύ τοΟτο μδς έκοινοποιήθησαν αί νέαι πράξεις τοΟ Συμβου-
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λεύθερου κράτους, ήταν έπόμενο νά καταφεύγουν σ ’αύτή όλοένα 
καί περυσσότερου καταδυωκόμενου η άπελκυσμένου άπό τή δού
λευα "Ελληνες·

'0 'Ιωάννης Καποδυστρυας έκαμε μεγάλη προσπάθευα νάά- 
νακουφίσευ τούς Μυκρασυάτες, Μακεδόνες, ’Ηπευρώτες καί νη- 
συώτες πρόσφυγες. Ου Κρητυκού πρόσφυγες είχαν δημυουργήσευ ύ- 
δυαίτερα προβλήματα στό νεοσύστατο κράτος τόσο μέ τόν άρυθμό 
τους δσο καύ μέ την τέλευα φτώχευα τους. *Η όρυστυκή παράδο
ση τής Κρήτης στούς Τούρκους μέ τό Πρωτόκολλο τοΟ 1830 ώθησε 
τούς κατοίκους στόν ζενητεμό, πού μέ τη βία τόσο οί ΤοΟρκου 
δσο, αργότερα, ή ’Ελληνυκή Κυβέρνηση συγκρατοΟσαν. *0 Καπο- 
δίστρυας πρόσφερε στούς πρόσφυγες κτήματα σέ πολλές περυοχές 
τής Πελοποννήσου. *Η έγκατάσταση δέν έζελίχτηκε χωρίς προστρι
βές μέ τούς ντόπυους, καί μόνο στήν περυοχή Μεθώνης - Κορώνης 
ή υποδοχή ύπήρξε εύμενής. Τά πενυχρά δμως κυβερνητυκά μέσα έ-
βράδυναν στή λύση τοϋ προσφυγυκοϋ προβλήματος, ώστε τό 18**8 
ό "Οθων νά έπυλύευ άκόμη τά προβλήματα των Κρητών τής Μεθώ
νης.

Ου "Ελληνες γνώρυσαν τό προσφυγυκό μαρτύρυο σέ δλο τό 
19ο αίώνα (ύστερα άπό τίς νέες έπαναστάσευς τής Κρήτης, τής 
Θεσσαλίας, τής ’Ηπείρου καί Μακεδονίας) μέ αποκορύφωμα τήν 
"Εξοδο τοΟ 1922.

Βυβλυογραφία; ’Απ.Βακαλοπούλου, Πρόσφυγες καί προσφυ- 
γυκόν ζήτημα κατά τήν ’Επανάστασυν τοΟ 1821,Θεσσαλονίκη 1939.
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λίου τοϋ Λονδίνου, διά τδν όποιων οι Σύμμαχοι Δυνάμεις, έ- 
πραγματοποίησαν τάς εύχάς τού Ελληνικού Έθνους, διά τής 
έκλογής χοΟ Άνακτος Βασιλέως, καί διά νά άσφαλίσωσι έτι 
μάλλον τό μέλλον τής Ελλάδος ,άπεφάσισαν τά άκόλουθα.

α: "Οτι ή προσωρινή Κυβέρνησις, ή όποια υπάρχει, νά δια- 
τηρηθή καθ'δλην της τήν άλομέλειαν μέχρι τής Άντιβα- 
σιλείας.

β: Ότι έν τοσούτψ δέν έπρεπε νά γίνη κάμμία πώλησις Εθνι
κών γαιών, ούτε κάνέν μέτρον νά δεχθή, ρέπον είς τά 
προξενήση εις τά νέον Κράτος οικονομικός άμηχανίας.

γ':'0τι συζήτησις-ένός Συντάγματος όριστικοϋ, ή νόμου θε
μελιωτικού, δέν ήμποροΰν πλέον νά λάβουν χώραν χωρίς 
τής συνδρομής τής βασιλικής έξουσίας, διότι τό τοιοΰ- 
τον ήθελεν είσθαι είς φανερόν άντίφασιν μέ τήν πράξιν, 
διά τής όποιας τό Ελληνικόν Έθνος ένεπιστεύθη είς 
τάς τρεις Αύλάς τό δικαίωμα τού νά έκλέξη δι’αΰτό ένα 
Ηγεμόνα.
Έσπεύσαμεν καί πριν λάβωμεν τάς έπισήμους πράξεις τού 

Συμβουλίου νά γνωστοποιήσωμεν τά σημαντικότερα πρός τόν έ- 
πί των Εσωτερικών Γραμματέα, ώστε νά δυνηθή νά κόμη χρή- 
σιν αΰτών κατάλληλον μέ τάς περιστάσεις.

Δέν δυνάμεθα λοιπόν παρά νά ίδωμεν μέ τήν πλέον βα- 
θείαν θλίψιν, δτι οι πληρεξούσιοι οι συνεννοηθέντες εις 
Πρόνοιαν έψήφισαν μέτρα τά όποια είναι τόσον ένάντια είς 
τάς πράξεις, δι’ών οί Σύμμαχοι Δυνάμεις ώρισαν τό μέλλον 
τής Ελλάδος, δσον είναι όλέθρια είς τά άληθή συμφέροντα 
τού Έλλ. Λαού. Ή Συνέλευσις αύτη άρπάζουσα τήν συντακτι
κήν δύναμιν, τήν όποιαν τής διαφιλονικεί τό Έθνος, καί ή
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όποια δέν δύναται πλέον σήμερον νά ύπάρξη, παρά διά τής 
συνδρομής τής βασιλικής*Εξουσίας, έκήρυξεν δχι μόνον τήν 
άπόφασίν τος νά βάλη τάς βάσεις δριστικοΟ Συντάγματος τοΟ 
Κράτους,καί νά ένεργήση τά περί τής διανομής τών ’Εθνικών 
γαιών, άλλά έδωσεν έσχάτως τό μέτρον τών σκοπών της καί 
των τελευταίων σχεδίων της, Ψηφίζουσα τήν κατάργησιν τής 
Γερουσίας, Σώματος τό όποιον άναπόσπαστον μέρος τής προ
σωρινής Κυβερνήσεως, καί τοΟ δποίου ή Οπαρξις έπισφραγι- 
σθεϊσα άπό τόν καιρόν, είναι σήμερον ύπέρ άλλοτε άναγκαία, 
διά νά σταματήσω τό ξεχείλισμα τών παθών, καί νά φέρΐ} τήν 
ένωσιν καί τήν συγχώνευσιν τών κομμάτων πρίν τής άφίξεως 
τής Άντιβασιλείας. Ή άνομος καί αυθαίρετος αυτή πράξις 
είς τήν άρχήν της θέλει φέρει έξ άνάγκης, καί άλλας παρο
μοίους συμβιβάστους μέ όσα άπεφασίσθησαν διά τήν μέλλουσαν 
τύχην τής 'Ελλάδος. Σάς προσκαλοΟμεν,Κύριε, νά γνωστοποιή- 
σητε, είς όποιον άνήκει τό περιεχόμενον τής παρούσης μας, 
καί νά διατρανώσητε ότι άπαιτοϋμεν τήν αΰστηράν διατήρη- 
σίν των, καί ότι θέλομεν ύποστρρίξει τό άπαραβίαστον τών 
έν αύτή διά τών μέσων τά όποια είναι είς τήν έξουσίαν μας. 
"Οτι κατά συνέπειαν διαμαρτυρούμεθα έναντίον πάσης παρα- 
βιάσεως γενομένης, ή δυναμένης νά γίνο άκολούθως, ή τέλος 
πάντων, ότι δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν ώς προσωρινή Κυβέρ- 
νησις, παρά έκείνην ήτις εύρέθη συστημένη πριν τής συγκα- 
λέσεως τής έν Προνοίςι Συνελεΰσεως, έξαιρουμένων τών τροπο
ποιήσεων τάς όποιας έπρονοήτως καί κατεπείγουσαι περιστά
σεις δύνανται νά ύποχρεώσωσι τήν Γερουσίαν νά κάμο κατάτό 
πνεΟμα τοΟ Πρωτοκόλου τής 7 Μαρτίου καί έως νά φθάσι). ή 
Άντιβασιλεία.

Σάς παρακαλοΟμεν Κύριε νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν
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τής έξαιρέτου ΰπολήψεώς μας·
έν ΝαυπλΙψ τήν 29 'Ιουλίου 1832

01 Άντιπρέρβεις 
Δώκινς 
'Ρουάνς 
'Ρουκμάν

Πηγή; Στεφ.Π.Παπαγεωργύου, Το άρχευο Γυαννάκη Ραγκού, 
’Αθήνα 1982 ('ίστορυκή καί ’Εθνολογυκή 'Εταυρεύα τής 'Ελλά
δος, σευρά Α' ,άρ/2).

'Ιστορυχό πλαίσιο:
'0 "Οθων έξελέγη βασυλεύς την 7 Μαίου 1832.'Η Δ'(κα- 

τά συνέχευα) ’Εθνυκή Συνέλευση της Πρόνουας στύς 20 ’Ιουλί
ου 1832 προχώρησε σε αναθεώρηση άρθρων τοϋ 'Ηγεμονυκοϋ Συν
τάγματος τής Ε' 'Εθνυκής Συνέλευσης, αλλά ου σχετυκές έργα- 
σύες σταμάτησαν, ύστερα άπό τό έγγραφο (πού έδώ δημοσυεύε- 
ταυ) των Αντυπρέσβεων" των Προστάτυδων Δυνάμεων. Στύς 5 
Αύγούστου 1832 ή Δ' *Εθν.Συνέλευση άποδεχόταν ούσυαστυκά τύς 
άπόψευς του έγγράφου καύ στό έξης ή πολυτευακή έξέλυξη τής 
χώρας θά έπαυρνε νέα μορφή. Στύς 20 Αύγούστου 1832 ή Συνέ
λευση αποδέχτηκε την αρχή του Μοναρχυχοϋ πολυτεύματος καύ de 
facto καύ τή δυνατότητα των Προστάτυδων νά ύπαγορεύουν ο
ρούς, δπως τήν μή δυανομή των έθνυκων γαυών.

Βυβλυογραφύα: Γ.Π.Νάκου, Το πολυτευακόν καθεστώς τής 
'Ελλάδος έπύ "Οθωνος μέχρυ τοΟ Συντάγματος του 1844, Θεσσα
λονίκη 1974.
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1 2

Η ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ TQN Μ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Επιστολή τής Α.Μ. τοΟ Βασιλέως Όθωνος πρός 
τήν Α.Μ. τόν Αΰτοκράτορα Νικόλαον.

Άθήναι 23 Ίανουαρ(ου 1848.
Λαβών ώς δδηνόν τήν συμβουλήν τής Ύμετέρας Αύτο- 

κρατορικής Μεγαλειότπτος, έθεσα τέρμα είς τήν διένεξιν, 
ήτις ύφίστατο μεταξύ τής Κυβερνήσεώς μου καί τής 'Υψη
λής Πύλης. Τό διάβημα, είς τδ όποιον έξουσιοδότησα,δπως 
προβή δ 'Υπουργός μου,κατ'άνάγκην έστοίχισεν είς έμέ, 
άλλ’εύρον είς τούς λόγους τής Ύμετέρας Αύτοκρατορικής 
Μεγαλειότπτος έγγύησιν τής άξιοπρεπείας τοΟ θρόνου μου 
καί. τής τιμής τής χώρας μου. Εύχαριστώ τήν'Υμετέραν Αύ- 
τοκρατορικήν Μεγαλειότητα διά τήν συμβολήν, τήν δποίαν, 
κατόπιν διαταγών Της,αΙ Αύτοκρατορικαί Πρεσβείαι έν Κων- 
σταντινουπόλει καί Άθήναις, προσέφερον είς τήν διευθέ- 
τησιν τής διενέξεως ταύτης. 'Υπολείπεται ήδη νά έκφράσω 
τήν εύχήν, δπως at σχέσεις τών δύο χωρών τοποθετηθούν 
έπί σταθερών βάσεων καλής συμμαχίας. Χωρίς νά σταματήσω 
έπί τής έπιστροφής ένός άντιπροσώπου, έλάχιστα ένδεδειγ- 
μένου διά τήν καλλιέργειαν φιλικών σχέσεων, χωρίς έπίσης 
νά έξάρω έκεΐνο, τό δποίον έλάχιστα ύποχρεώνει έμέ,δπως 
άνταποκριθώ είς αίτηαιν συνοδευομένην ύπό άπειλών, θά 
προσφέρω είλικρινώς τήν χεΐρα πρός διαπραγμάτευσιν συν
θήκης, τήν δποίαν έξ Ισου μέ τήν Πύλην έπιθυμώ καί τήν 
δποίαν πρό πολλοΰ έζήτηαα.
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θά αίσθανώ χαράν, έάν δυνηθώ έπίσης καί άκολουθήσω 
τήν δευτέραν συμβουλήν, τήν δποίαν ή Ύμετέρα Αύτοκρατο- 
ρική Μεγαλειδτης εύπρεστήθη νά δώσο εις έμέ, τήν άφορώ- 
σαν εις τάς μετά τής ’Αγγλίας σχέσεις μου’ ή ζωηρά μου 
έπιθυμία, δπως βελτιώσω τάς σχέσεις αύτάς, δέν θά έπρε
πε νά τεθή έν άμφιβόλφ, διότι στοιχίζει παρά πολύ είς 
τήν χώραν μου νά στερήται τής εύνοίας τής Δυνάμεως ταύ- 
της. Άλλ’έπικαλοΰμαι τάς προσφάτους είδήσεις, αί δποΐ- 
αι πρέπει νά περιήλθον είς γνώσιν τής Ύμετέρας Αύτοκρα- 
τορικής Μεγαλειότπτος. Αί πληροφορίαι αύται θά καταδεί
ξουν, έάν δύναμαι νά έλπίζω Ικανοποίησιν τής άπαιτήσεως 
τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως διά των μέτρων, τά όποια ή 
Ύμετέρα Αύτοκρατορική Μεγαλειότπς, έν τή μερίμνη της 
ϋπέρ τής καταστάσεως τής 'Ελλάδος,έκρινεν έπαρκή. Τότί
μημα,τό όποιον ή σημερινή Κυβέρνησις τής Αύτής Μεγαλειό- 
τητος τής Βρεταννίας φαίνεται νά ζητή πρός άπαλλαγήν στά
σεως, ίσοδυναμεί μέ θυσίας, είς τάς δποίας μία Κυβέρνη- 
σις δέν θά ήδΰνατο νά προβή, άνευ κινδύνου νά δδηγήσο 
τήν χώραν, τήν δποίαν έχει άποστολήν νά κυβερνήσω, είς 
συνεχείς άναστατώσεις καί δυσχερείας χωρίς διέξοδον.

Παρά ταύτα, δέν θά άδιαφορήσω, ώστε μία πλέον ύγτής 
έκτίμησις των δρων άσκήσεως τής έξουσίας είς πάσαν συν
ταγματικός κυβερνωμένην χώραν καταστήση τήν ’Αγγλίαν δι- 
καιοτέραν έναντι τής ’Ελλάδος. ’Ελπίζω έπίσης, δτι έκεΐ- 
νοι έκ των ΰπηκόων μου, πρός τούς δποίους ή ’Αγγλία έκ- 
δηλώνει άποκλειστικώς τάς συμπαθείας της, καί οίτινες 
μέχρι σήμερον διενοήθησαν νά καταλάβουν τήν έξουσίαν δι’ 
άντιπολιτευτικής δράσεως, πολλάιας άναρχικής, θά έπανέλ- 
θουν είς σκέψεις περισσότερον λογικός καί πατριωτικός. 
Τοιουτοτρόπως, έν τέλει, θά άνταμειφθοΰν, τυγχάνοντες
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τής διά τής ψήφου έμπιστοσύνης τών συμπολιτών των, τής 
όποιας σήμερον στεροΟνται, ώστε νά δοθή ή δυνατότηςείς 
τήν Κυβέ ρνησί,ν μου νά τούς χρπσιμοποιήσο. Παρακαλώ τήν 
'Υμετέραν Μεγαλειότητα νά είναι πεπεισμένη, άτι άντι - 
λαμβάνομαι έξ δλοκλήρου τά πνεύμα τών συμβουλών της 
καί δτι έκτιμώ τήν εύμενή των άξια. Είθε αί περιστά - 
σεις νά μού έπιτρέψουν, δπως τάς πραγματοποιήσω, θά έ- 
πίστευον δτι προσφέρω είς τήν χώραν μου μεγάλην ύπηρε- 
σίαν καί δτι καθιστώ κατά πολύ έλαφροτέραν τήν εύθύνην, 
ή δποία μοΟ έχει έμπιστευθή.

Ός πράς τάς θρησκευτικός ύποθέσεις, πιστεύω, δτι 
δύναμαι νά δώσω είς τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα τήν βε- 
βαίωσιν, δτι ή Κυβέρνησίς μου άφιέρωσεν έν προκειμένη 
καί θά άφιερώνο πάντοτε τήν μεγαλυτέραν της φροντίδα.Αί 
διαθέσεις τών σημερινών 'Υπουργών μου εύρίσκονται έν 
πλήρει άρμονίςι μέ τήν θέλησιν καί τά αίσθήματά μου. 
Γνωρίζω έκεϊνο, τό όποιον άπό τής άπόψεως αύτής δφείλω 
είς τδν λαόν μου. ’Αποδίδω ώς χριστιανός καί ώς Βασιλεύς 
τήν μεγάλην σοβαρότητα είς τήν στερέωσιν τού θρησκευτι
κού συναισθήματος καί φρονώ, δτι έξ Ιδίας πρωτοβουλίας 
έδωσα τότε, δτε έν ζήτημα μελλοντικόν άπήτει μίαν λύσιν 
έκ μέρους μου, άπόδειξιν έπιμαρτυροϋσαν τόν σεβασμόν 
μου είς τήν πίστιν τών ύποκόων μου. ΑΙ διαθέσεις μου δέν 
δόνανται νά παραγνωρισθούν ούτε ν’άφήσουν άμφιβολίαν διά 
τής φροντίδας, τάς όποιας θά λάβω πάντοτε διά τήν άξιο- 
πρέπειαν καί τά συμφέροντα τής έπικρατούσης έν Έλλάδι 
θρησκείας, ώς έπίσης καί περί τής άποτελεσματικής προ - 
στασίας τής δι’δρκου ύποσχεθείσης* ήν θά παράσχω πράς 
αϋτήν έγκαρδίως καί άδιαλείπτως.

Δέν δύναμαι νά τερματίσω τήν έπιστολήν ταΰτην, χω-
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ρίς νά εύχαριστήσω τήν 'Υμετέραν Μεγαλειότητα διά τήν 
ϋποδοχήν, τήν δποίαν έκαμεν εtς τό σχέδιον άποσβέσεως 
τοΟ δημοσίου χρέους, τοΟ συναφθέντος Οπό τήν έγγύησιν 
των τριών Δυνάμεων.

Συνιστών τήν νέαν μου πατρίδα είς τό εΰμενές ένδια- 
φέρον τής Ύμετέρας Αύτοκρατορικής Μεγάλειότοτος, δράτ- 
τομαι κ.τ.λ» κ.τ.λ. κ.τ.λ. .

Πηγή: Ίω.Χρ.Πούλου, Τό *Εκευσό6υον Μουσούρου,'Αθήναι, 
1958,σ.113-115. -

* Ιστορικό πλαίσιο: Αίτία τής ύπόθεσης Μουσούρου ήταν 
ή άρνηση τής οθωμανικής κυβέρνησης νά θεωρήσει, τό δι,αβατή- 
ρυο τοϋ Τσάμη Καρατάσσου, όπλαρχηγοΟ καί ύπασπυστή στην αύ- 
λή, γυά νά μεταβευ στην Κωνσταντινούπολη. *Η αγέρωχη στάση 
του έλληνυκής καταγωγής Τούρκου πρεσβευτή Κώστα Μουσούρου, 
πού στηριζόταν καί στη συμπαράσταση του "Αγγλου πρεσβευτή, 
τραυμάτισε ήθυκά τόν "Οθωνα, πού του ζήτησε έξηγήσευς σέ έ- 
πυτυμητυκό τόνο. *Η Τουρκία θεώρησε ως έθνι,κή προσβολή τήν 
έλληνι,κή στάση καί άνεκάλεσε τόν πρεσβευτή της. *0 "Οθων προ
σπάθησε νά έξομαλύνευ τη δοένεξη άποστέλλοντας έπυστολή στον 
Σουλτάνο. 'Ωστόσο ό τελευταίος δέν θέλησε νά δεχθεί τίς έξη- 
γήσευς. 'Η άγγλυκή καί ρωσι,κή πολυτι,κή βρήκαν τότε τήν εύκαυ- 
ρία νά ρίξουν τό σφάλμα στήν φυλογαλλυκή κυβέρνηση Κωλέττη 
καί ή δι,ένεξη έφθασε στήν πλήρη ρήξη 'Ελλάδος καί Τουρκίας.
Τή στυγμή αύτή έπέλεξε καί ή 'Αγγλία γυά νά ζητήσει, τήν πλη
ρωμή τόκων παλαι,οϋ δανείου, ένώ λίγο αργότερα ή Τουρκία λάμ- 
βανε οίκονομυκά μέτρα καί άπευλοΟσε πόλεμο. Τελυκά ό "Οθων
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τής διά τής ψήφου έμπιστοσύνης τών συμπολιτών των, τής 
δποίας σήμερον στεροΟνται, ώστε νά δοθή ή δυνατότηςείς 
τήν Κυβέ pvnotv μου νά τούς χρησιμοποιήσω. Παρακαλώ τήν 
Ύμετέραν Μεγαλειότητα νά είναι πεπεισμένη, δτι Αντι
λαμβάνομαι έξ δλοκλήρου τό πνεύμα τών συμβουλών της 
καί δτι έκτιμώ τήν εύμενή των Αξία. Είθε αΐ περιστά - 
σεις νά μού έπιτρέψουν, δπως τάς πραγματοποιήσω, θά έ- 
πίστευον δτι προσφέρω είς τήν χώραν μου μεγάλην ύπηρε- 
σΐαν καί δτι καθιστώ κατά πολύ έλαφροτέραν τήν ευθύνην, 
ή άποία μού έχει έμπιστευθή.

Ής πράς τάς θρησκευτικός ύποθέσεις, πιστεύω, δτι 
δύναμαι νά δώσω είς τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα τήν βε- 
βαίωσιν, δτι ή Κυβέρνησίς μου άφιέρωσεν έν προκειμένψ 
καί θά άφιερώνω πάντοτε τήν μεγαλυτέραν της φροντίδα.Αί 
διαθέσεις τών σημερινών 'Υπουργών μου εύρίσκονται έν 
πλήρει άρμονίρ μέ τήν θέλησιν καί τά αίσθήματά μου. 
Γνωρίζω έκεΐνο, τό δποΐον άπό τής άπόψεως αύτής όφείλω 
είς τόν λαόν μου. ’Αποδίδω ώς χριστιανός καί ώς Βασιλεύς 
τήν μεγάλην σοβαρότητα είς τήν στερέωσιν τοϋ θρησκευτι
κού συναισθήματος καί φρονώ, δτι έξ Ιδίας πρωτοβουλίας 
έδωσα τότε, δτε έν ζήτημα μελλοντικόν άπήτει μίαν λύσιν 
έκ μέρους μου, άπόδειξιν έπιμαρτυροϋσαν τόν σεβασμόν 
μου είς τήν πίστιν τών ύποκόων μου. ΑΙ διαθέσεις μου δέν 
δύνανται νά παραγνωρισθούν ούτε ν’άφήσουν Αμφιβολίαν διά 
τής φροντίδας, τάς δποίας θά λάβω πάντοτε διά τήν Αξιο
πρέπειαν καί τά συμφέροντα τής έπικρατούσης έν Έλλάδι 
θρησκείας, ώς έπίσης καί περί τής άποτελεσματικής προ - 
στασίας τής δι’δρκου ύποσχεθείσης, ήν θά παράσχω πρός 
αΰτήν έγκαρδίως καί άδιαλείπτως.

Δέν δύναμαι νά τερματίσω τήν έπιστολήν ταΰτην, χω-
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ρίς νά εύχαριστήσω τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα διά τήν 
ϋποδοχήν, τήν δποίαν έκαμεν είς τό σχέδιον άποσβέσεως 
τοΟ δημοσίου χρέους, τοΟ συναφθέντος ύπό τήν έγγύησιν 
των τριών. Δυνάμεων·

Συνιστών τήν νέαν μου πατρίδα είς τό εύμενές ένδια- 
φέρον τής Ύμετέρας Αύτοκρατορικής Μεγάλειότητος, δράτ- 
τομαι κ.τ.λ. κ.τ.λ. κ.τ.λ. ·

Πηγή: 'ΐω.Χρ.Πούλου, Το ’Επευσόδιον Μουσούρου,' Αθήναι, 
1958,σ.113-115. -

'Ιστορικό πλαίσιο: Αίτια τής υπόθεσης Μουσούρου ήταν 
ή άρνηση τής οθωμανικής κυβέρνησης νά θεωρήσει, τό διαβατή
ριο τοΟ Τσάμη Καρατάσσου, όπλαρχηγοΟ καί ύπασπιστή στήν αύ- 
λή, γιά νά μεταβεί στήν Κωνσταντινούπολη. *Η αγέρωχη στάση 
του έλληνιχής καταγωγής Τούρκου πρεσβευτή Κώστα Μουσούρου, 
πού στηριζόταν καί στή συμπαράσταση του ''Αγγλου πρεσβευτή, 
τραυμάτισε ηθικά τόν "Οθωνα, πού του ζήτησε έξηγήσεις σέ έ- 
πιτιμητιχό τόνο. 'Η Τουρκία θεώρησε ως έθνιχή προσβολή τήν 
έλληνιχή στάση καί άνεκάλεσε τόν πρεσβευτή της. *0 "Οθων προ
σπάθησε νά έξομαλύνει τή διένεξη άποστέλλοντας έπιστολή στον 
Σουλτάνο. 'Ωστόσο ό τελευταίος δέν θέλησε νά δεχθεί τίς εξη
γήσεις. 'Η άγγλιχή καί ρωσική πολιτική βρήκαν τότε τήν εύχαι- 
ρία νά ρίξουν τό σφάλμα στήν φιλογαλλική κυβέρνηση Κωλέττη 
καί ή διένεξη εψθασε στήν πλήρη ρήξη 'Ελλάδος καί Τουρκίας.
Τή στιγμή αύτή έπέλεξε καί ή 'Αγγλία γιά νά ζητήσει, τήν πλη
ρωμή τόκων παλαιοϋ δανείου, ένώ λίγο άργότερα ή Τουρκία λάμ- 
βανε οικονομικά μέτρα καί άπειλοϋσε πόλεμο. Τελικά ό "Οθων
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ” 
ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

13

Όθων Α'.Έλέψ Θεοϋ Βασιλεύς της ‘Ελλάδος 
Πρός τούς “Ελληνας.

“Ελληνες,
Προσκεκλημένος άτιό την έμπιστοσύνην των ενδόξων καί 

μεγαλοψύχων μεσιτων, διά της κραταιάς βοήθειας των όττοίων α
ποπερατώσατε ένδόξως τόν της καταστροφής τιόλεμον τόν ύτιερ τό 
δέον παραταθέντα, προσκεκλημένος προσέτι καί άπό την ίδιαν 
σας έλευθέραν έκλογήν, άναβαίνω εις τόν θρόνον τής ‘Ελλάδος, 
διά νά έκπληρώσω όσας υποχρεώσεις άνέλαβα δεχθείς τό προσ- 
φερθέν μοι βασιλικόν στέμμα, τόσον πρός εσάς όσον καί πρός 
τάς μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις.

Διά μακροϋ καί Φονικού πολέμου, θυσιάζοντες εκουσίως 
τά μέγιστα καί πολυτιμότατα άγαθά σας, άνεκτήσατε την πολι
τικήν σας ΰπαρξιν καί άνεξαρτησίαν, τόν θεμελιώδη όρον τής 
ευτυχίας καί εύημερίας παντός έθνους, καί διά τής ήρωϊκής εύ- 
τολμίας άνεδείχθητε άξιοι άπόγονοι των μεγάλων προγόνων σας, 
των όποιων ή δόξα άπό τό σκότος των άρχαιοτάτων αιώνων μέχρι 
τουδε διαυγάζει μέ άπαραμείωτον λαμπρότητα’ άλλ'έως τώρα στ ε- 
ρεισθε άκόμη τούς καρπούς του ένδοξοτάτου άγώνός σας. Οί ά- 
γροί σας είναι ήρημωμένοι, ή βιομηχανία σας άπονεκρωμένη, τό 
έμπόριόν σας, τό άλλοτε τόσον άκμάζον, εις πτώσιν. Είς μάτην 
υπό τήν αιγίδα τής ειρήνης έπερίμεναν αί τέχναι καί έπιστή- 
μαι τήν ώραν, καθ'ήν ήθελε ταις συγχωρηθή νά έπανέλθωσιν είς 
τήν άρχαίαν πατρίδα των. Τόν τόπον του δεσποτισμου κατέλαβεν 
ή άναρχία, ή όποια πλήττει τά νώτά σας άπανθρώπως μέ τήν αι
μοσταγή μάστιγά της. Καί δ,τι καλόν ό έρως τής πατρίδος άπέ-
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κτησε 6id ode διά τοΟ πλέον εύγενούς ένθουσιασμού, τό άφανί- 
£ει ή έσωτερική διχόνοια 6 id τοΟ πλέον βδελυρού έγωϊσμοΟ.

Τό νά δώσω τέλος είς τήν τοιαύτην κατάστασιν, καθ' ήν 
όιά τής φθοροποιοΟ άλληλομαχίας καταναλίσκονται at πρώτισται 
δυνάμεις, τό νά συγκεντρώσω είς τό έξής πΛσαν σπουδήν είς έ
να καί μόνον σκοπόν, τόν τής άκμής, τής εύδαιμονίας καί 6ό- 
£ης τής πατρίόος σας, άποκατασταθείσης ήδη καί ίδικής μου,τό 
vd έξαλείψω προσέτι κατ'όλίγον, διά τής εύλογίας τής ειρήνης 
καί τής σωτηριώδους έπιρροής τής κοινής εύταξίας, τά πολυά
ριθμα τών προτέρων καί έσχάτων δυστυχημάτων ίχνη, τά όποια 
καλύπτουσι τήν τόσον ώραίαν καί άπό τήν φύσιν τόσψ πλουσίως 
πεπροικισμένην γήν σας, τό νά λάβω είς σκέψιν τάς ύπέρ πα- 
τρίδος θυσίας σας καί τάς έκδουλεύσεις σας, τό νά ύπερασπι- 
σθώ μέ τήν αίγίδα τοΟ νόμου καί τής δικαιοσύνης τά πρόσωπά 
σας καί τήν ιδιοκτησίαν σας άπό τό αόθαίρετον καί τήν Ακολα
σίαν, καί 6ι'ωρίμων καί σταθερώς θεμελιωμένων θεσμοθεσιών,ά- 
ναλόγων μέ τήν κατάστασιν τοΟ τόπου καί μέ τάς δικαίας εύχάς 
τοΟ έθνους, νά σάς προμηθεύσω τά άγαθά μιάς άληθοΟς έλευθε- 
pCac. ή όποια δέν εύρίσκεται παρά ύπό τό σκήπτρον τών νόμων 
καί ούτως νά φέρω είς πέρας τήν άναγέννησιν τής * Ελλάδος, τού
το είναι, ώ “Ελληνες, τό ένδοξον μέν άλλά δυσχερές έργον, τό 
όποίον άνεθέμην είς έμαυτόν καί χάριν τού όποίου προθύμωςθυ
σιάζω τόν είς τήν πατρφαν μου γήν εύφρόσυνον καί εύδαίμονα 
βίον, τρέφων τό ίδιον αίσθημα, άπό τό όποιον κινούμενοςό Βα
σιλεύς, ό πατήρ μου, πρώτος μεταξύ όλων τών Μοναρχών, σάς έ- 
δωκε χειρα βοηθέίας είς τόν ύπέρ τής έλευθερίας ήρωϊκόν σας 
άγώνα.

Μέ πλήρη  π ε π ο ίθ η σ ιν  ά π ο τ ε ίν ω  τή ν  φω νήν μου π ρ ό ς  έσ ά ς, 
" Ε λ λ η ν ε ς ,  κ α ί  ζητώ  ν 'ά φ ιε ρ ώ σ η τ ε  μ ο ν α δ ικ ώ ς  ε ί ς  τό  έ ξ ή ς ,  έ ν  ά -  
δ ε λ φ ικ ή  ά γ ά π η , τ ά ς  δ υ ν ά μ ε ι ς  σ α ς  έκ  συμφώνου μ έ  έμ έ  ε ί ς  τό  
κ ο ιν ό ν  κ α λ ό ν  κ α ί  νά  μή σ τ έ ρ ξ η τ ε  π ο τ έ  ν ά  ά φ α ν ισ θ ώ σ ιν , έ ν  τφ  
μέσφ  τώ ν σπασμών κ α ί  τώ ν σπαραγμώ ν τών έμ φ υ λ ίω ν  δ ιχ ο ν ο ιώ ν  κ α ί 
τ ή ς  ά ν α ρ χ ία ς ,  τ ά  ά γ α θ ά , όσ α  ά π ε κ τ ή σ α τ ε  δ ι ά  τ ή ς  ά ν δ ρ ε ία ς  σ α ς ,
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διά της ε£ς τούς κινδύνους καρτερίας σας, δια του τιρός τήν 
πατρίδα έρωτός σας καί διά τοΟ θάρρους σας είς τήν θε ιαν ΙΙρό- 
νοιαν, ούόέ νά καταδεχθήτε νά σπιλωθώ άπό τας παραψορας των 
χαμηλών παθών τό όνομά σας, του όποιου τόσαι ήρωϊκαι πράξεις 
έγγυώνται τήν Αθανασίαν. ''Οσον μεγάλοι και άν ήναι οι αγώνες, 
τούς όποιους Απαιτεί παρ'ήμών ό υψηλός ούτος σκοπός, ή έπι- 
τυχία του μόνη θέλει μας είναι πλουσιωτάτη ανταμοιβή.

Άναβα ίνων τόν θρόνον τής ‘Ελλάδος δίδω τήν πάνδημον 
βεβαίωσιν τοΟ νά προστατεύσω εύσυνειδήτως τήν θρησκείαν σας, 
νά διατηρώ πιστώς τούς νόμους, νά διανέμηται ή δικαιοσύνη πρός 
ένα έκαστον καί νά διαφυλάττω άκέραια, διά τής θείας βοήθει
ας, έναντίον όποιουδήποτε τήν ανεξαρτησίαν σας, τάς έλευθε- 
ρίας σας καί τά δικαιώματά σας. ‘Η πρώτη μου φροντίς θέλει 
είναι ή άνόρθωσις καί στερέωσις τής κοινής ήσυχίας καί εύτα- 
ξίας, ώστε ν'Απολαμβάνη καθείς έξ ίσου άνενοχλήτως καί Ανε- 
πηρεάστως νόμιμον Ασφάλειαν. Ιίαραδίδων είς λήθην τάς είς τό 
παρελθόν πολιτικάς παραφοράς περιμένω πεποιθότως ότι έκα
στος υμών, ώ ''Ελληνες, νά Αποδώση είς τό έθνος τήν προσήκου- 
σαν υποταγήν είς τούς νόμους καί είς τάς άρχάς τάς έπιτετραμ- 
μ ένας τήν τούτων έκτέλεσιν καί νά έπιστρέψη είρηνικώς είς τήν 
έστίαν του.

Τοιουτοτρόπως έλπίςω μετά βεβαιότητος ότι θέλω ίδει έ- 
μαυτόν άπηλλαγμένον τής θλιβέρας άνάγκης τοΟ νά κάμω νά κα- 
ταοιωχθώσι μέ δλην τήν αυστηρότητα τών νόμων οι ταράττοντες 
τήν κοινήν ησυχίαν και οι άποστάται.

Είθε ή θεία ΙΙρόνοια νά εύλογήση τούς κοινούς ήμών Α- 
γώνας καί νά εύδοκήση νά έπανακμήση λαμπρότερον ό ωραίος ού
τος τόπος, δστις καλύπτει τήν κόνιν τών μεγίστων άνδρών καί 
τών μεγίστων πολιτών, τών όποιων οι Αρχαίοι χρόνοι άποτελοϋ- 
σι μίαν τών ώραιοτέρων έποχών τής ιστορίας καί τοΟ όποιου τό
που οι κάτοικοι είς τούς τελευταίους καιρούς Απέδειξαν είς 
τούς συγχρόνους των ότι ό ήρωϊσμός καί τό εύγενές φρόνημα τών 
Αθανάτων προγόνων των δέν άπεσβέσθησαν άπό τάς καρδίας των.
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eLv Ναυηλίφ τήν 25 'Ιανουάριου 1833.
Έ ν  όνόματι τοΟ Βασιλέως ή *ΑντιΒασιλεία 

%0 κόμης "Αρμανπεργ,πρόεδρος, Μάουρερ, "Ευδεκ.

Κείμενο. Π.Καρολιδου, Σύγχρονος ιστορώ* των ’Ελλήνων και των λοι- 
ιων λαών τής ’Ανατολής dud 1821 μέχρι 1921 ,τόμ .Α ',έν'Λθήναις 1922, σελ. 
526-530.

Παρατηρήσεις στό κείμενο. 'Επειδή πρόκειται για καθαρά πολιτικό 
κείμενο, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στήν καθεμιά φράση, στά ε
πιχειρήματα πού χρησιμοποιοΟνται γιά νά πεισθοϋν οι ’’Ελληνες, στις υπο
σχέσεις πού δίνονται και γενικά στήν πολιτική σκέψη πού όιέπει τό διάγ
γελμα. Γιά τήν καλύτερη κατανόησή του, είναι έζ άλλου απαραίτητο νά ανα
συγκροτηθεί το κείμενο σέ ένοτητες κατά θέματα, γιατί δέν έχει εύδιάκρι- 
τη δομή· Τέλος, νά προσέξουμε κατά τήν ανάλυση νά μήν έπεκταθοΟμε στις 
επόμενες περιόδους τής βασιλείας τοΟ "Οθωνα, γιατί τότε απαιτείται και 
άλλο ύλικο, ενώ σκοπός μας έδώ είναι νά έκτιμήσουμε τό ξεκίνημα (τή βά
ση) τής βασιλείας αυτής.

'Ανάπτυξη τοϋ θέματος
Τόσο 6 Καποδιστριας όσο και ό "Οθωνας και οι συνοδοί του Βαυαροι 

όταν έφθαναν στήν 'Ελλάδα είχαν νά αντιμετωπίσουν προβλήματε συσσωρευμέ- 
να και ιδιόμορφα. Τό κυριότερο όμως ήταν ότι είχαν μπροστά τους προβλή
ματα πού δέν υπήρχαν (τουλάχιστο στή μορφή και οξύτητα αύτή) στις χώρες 
όπου οι άνδρες αύτοι είχαν ςήσει. Μέ αύτά λοιπόν τά δεδομένα ό ιστορικός 
είναι αναγκασμένος νά έρωτήσει: οι δυο αύτοι πολίτικοι είχαν έπιγνωση τής 
πραγματικότητας αύτής και είχαν προετοιμασθει νά δώσουν αποτελεσματικές 
λύσεις; Μέ αύτό τό κριτήριο, όχι μέ όποιουσδήποτε συναισθηματισμούς,πρέ
πει νά σταθμίσουμε τό έργο τοϋ "Οθωνα.

Τό διάγγελμα τοϋ "Οθωνα αποτελεί ούσιαστικά τό πλαίσιο τοϋ πολι- 
τικοϋ του προγράμματος. Ποιό λοιπόν ήταν τό "πιστεύω" του, ποιά γνώμη εί
χε σχηματίσει γιά τούς "Ελληνες, πώς θεωροϋσε τόν ρόλο τών Μ.Δυνάμεωνστό 
ελληνικό πρόβλημα, ποιά ήτο#ν ή θέση του απέναντι στις αποφάσεις τών *Ε-
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θνικών Συνελεύσεων; Βέβαιο είναι ότι ό "Οθωνας αποτελεί οπισθοδρόμηση σέ 
σύγκριση με τον Καποδιστρια. *0 τελευταίος αυτός ούτε ώς έντολοδοχος των 
lipοστάτιόων Δυνάμεων είχε ελθει, ούτε αγνόησε τά Συντάγματα της χώρας (ά- · 
πλώς προσωρινοί τοί άνέστειλε), ούτε είχε λάβει θέση απέναντι στα πρόσωπα, 
στοί κοινωνικά στρώματα η στις ομάδες. *Η φτηνή ρητορεία στο διοίγγελμα για 
τις αρετές (η το παρελθόν) των 'Ελλήνων πολύ λίγο καλύπτει τη μικρή εκτί
μηση πού τρέφεται γι'αύτούς (βδελυρου έγωϊσμοϋ, χαμηλών τιαθών , ά- 
τχοστάταί. . .), όπως ακόμη το απολυταρχικό πνεύμα πολύ λίγο άποκρύπτεται 
κάτω από τήν επικαλούμενη νομική τάξη. *0 "Οθωνας ήλθε προκατειλημμένος 
και μέ τήν πρόθεση να επιβάλει μια κατάσταση δπως αύτός τήν εννοούσε. *Η 
εκλογή του ήταν τό αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού τόσο ανάμεσα στούς "Ελλη
νες δσο και άναμεσα στις Μ.Δυνάμεις: γι'αύτό τό έργο του είχε εξαρχής ύ- 1 
πονομευτει πολίτικα, παρ'δλες τις φιλότιμες προσπάθειες πού προς τό τέ- / 
λος της βασιλείας του κατέβαλε, για περισσότερη ανεξαρτησία στήν εξωτε
ρική πολιτική και για κάποια φιλελευθεροποίηση στο έσωτερικό.

Στόχος του κειμένου. ΝοΓ αναλυθούν οί πολιτικές ιδέες του "Οθωνα ίκαι των συνεργατών του κατά τήν άφιξή τους και τήν πρώτη περίοδο της πα- ν 
ραμονης τους στήν 'Ελλάδα.

Βοηθήματα. Τ.Πιπινέλη,* Η μοναρχία εν 'Ελλάδι 1833-1843, έν 'Αθή~ 
ναις 1932. -A.J.Petropoulos,Politics and Statecraft in the Kingdom of 
Greece 1833-1843, Princeton 1968 (Πρόκειται νά έκδοθει στα ελληνικά από 
τό Μορφωτικό "ίδρυμα της 'Εθνικής Τραπέζης). -Γ.Νάκου, Τό πολιτειακόν κα
θεστώς τής 'Ελλάδος έπι "Οθωνος μέχρι τοϋ Συντάγματος τοϋ 1844, Θεσσαλο
νίκη 1974.
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ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
14

Πρός άπαντας τούς Χριστιανούς τής ’Επαρχίας’Ιωαννίνων
Άταξίαι λυππροτάτου χαρακτήρος άναφαίνονται είς τήν 

Ήπειρον* ταραχοποιός 'Εταιρία τήν έδραν έχουσαν είς ένα 
των γειτονικών τόπων ώφελήθη άπό τήν παρούσαν έξαψιν των 
πνευμάτων Ενα είσβάλλη έπί τοΟ ’Οθωμανικού έδάφους,δπου 
καί βψωσεν σημαίαν έπαναστατικήν.

Μανθάνοντες δτι διά νά παρασύρουν τούς εύπίστους κα
τοίκους τών μερών τούτων είς τό άπενενοημένον κίνημά των, 
οί ταραχοποιοί διαδίδουν μεταξύ άλλων σπερμολογιών δτι ύ- 
ποστηρίζονται δήθεν άπό τάς συμπαθείας τής Γαλλίας καί’Αγ
γλίας, οί ύποφαινόμενοι εύρίσκονται είς χρέος νά διαψεύ- 
σουν έπισήμως τήν φήμην ταύτην, τής όποίας τό πιθανόν άπο- 
τέλεσμα ήθελεν εϋσθαι έκ διαμέτρου άντίθετον ώς πρός τάς 
άληθείς έπιθυμίας των Κυβερνήσεων των.

Οί χριστιανοί βεβαίως πρέπει νά πιστεύουν δτι ή Γαλ
λία καί ή ’Αγγλία προστατεύουσαι τά ήγεμονικά δικαιώματα 
τοΟ Σουλτάνου δέν έπαυσαν ποτέ ούτε θέλουν παύσει τοϋ νά 
ύποστηρίζουν συγχρόνως καί τάς δικαίας εόχάς καί τά νομί- 
μως συμφέροντα τών Χριστιανών των διαμενδντων ύπό τήν κυ
ριαρχίαν τής Ύ. Πύλης καί ή άλήθεια αΟτη τήν όποιαν δράτ- 
τουσι τήν εύκαιρίαν οί ύποφαινόμενοι νά διακηρύξουν έκ νέ
ου πρέπει νά θεωρηθή άπό τούς Χριστιανούς τής ’Ηπείρου ώς 
ύπόσχεσις καί έγγύησις ένός καλλιτέρου μέλλοντος τού πα
ρελθόντος. ’Αλλά κανείς όρθώς φρονών δέν δύναται νά ΰποθέ- 
ση Κυβερνήσεις φροντίζουσαι διά τήν τιμήν καί ύπόληψίντων, 
ώς οί Κυβερνήσεις τής Γαλλίας καί Άγγλίας,δύνανται νά ύπο- 
φέρουν,ώστε ύπό τών όφθαλμών των νά προσβληθούν οί έπίση- 
μοι συνθήκαι τάς όποιας αδται ύπέγρσφαν καί οίτινες ρητώς
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έγγυώνται τήν έπικαιρότητα τοΟ Όθωμανικοϋ Κράτους.
Έκαστος έπομένως πρέπει νά έννοήσΐ) δτι κατάκτησις 

ήτις σήμερον άπαγορεύεται έκ μέρους τής Ευρώπης όλοκλήρου 
είς Κράτος Ισχυρόν, ώς τήν Ρωσσίαν,δέν θέλει συγχωρεθή είς 
ούδέν άλλο Κράτος ούτε είς καμμίαν'Ομάδα άνθρώπων οίασδή- 
ποτε έθνικότπτος. Περιττόν νομίζουν οί ύποφαινόμενοι νά 
παρατηρήσουν άφ’έτέρου, δτι αί Χριστιανικοί δυνάμεις δέν 
ήθελον καταδεχθή είς οίανδήποτε περίστασιν καί δι’οίονδή- 
ποτε λόγον νά σπρώξουν έμπρός καί νά έκθέσουν είς τήν πρώ- 
την δρμήν αίματηράς πάλης μεταξύ έθνών καί θρησκειών έχ- 
θρών λαόν άοπλον, πτωχόν καί άδύνατον ώς τόν Χριστιανικόν 
λαόν τής ’Ηπείρου.Ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία χάριτι θείςι έ
χουν άρκετήν έπιρροήν έπί δλου τοΟ Κόσμου καί έχουν άρκε- 
τά πλοία καί στρατεύματα, ώστε ούδεμία άνάγκη ύπάρχει νά 
έπικαλεσθοΟν είς βοήθειαν τήν άταξίαν, τήν ραδιουργίαν καί 
τόν δλεθρον.

01 στόλοι καί τά στρατεύματα τής Γαλλίας καί Άγγλί- 
ας,άν ή χρεία τό καλέσι),θέλουν έμφανισθή είς τά παράλια 
καί έπί τοΟ έδάφους τής ’Ηπείρου,πλήν άς είναι άπό τοΟ- 
δε γνωστόν δτι θέλουν έλθει εί μή ίνα προστατεύσουν τήν 
τάξιν καί τήν κυριαρχίαν τοΟ Σουλτάνου.

01 Χριστιανοί τής ’Ηπείρου πρέπει νά έμπιστεύωνται 
είς τήν συμπάθειαν τήν όποιαν έμπνέουν τά άληθή δικαιώμα- 
τά των καί αί δίκαιαι εΰχαί των είς τάς μεγάλας δυνάμεις 
τής Εύρώπης»άλλά συγχρόνως πρέπει νά έννοήσουν δτι οί εύερ- 
γετικοί σκοποί τής Εΰρώπης καί ιδίως τής Γαλλίας καί τής 
’Αγγλίας δέν δύνανται νά καρποφορήσουν έν τή ΉπεΙρφ ένό- 
σψ διαρκώσιν έν αύτή αί άταξίαι καί δ έμφύλιος πόλεμος.
Έν όνόματι λοιπόν τΰν ίεροτέρων δικαιωμάτων καί τών πολυ- 
τιμωτέρων συμφερόντων συμβουλεΰομεν τούς Χριστιανούς τής
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’Ηπείρου νά άποκρούουν πάσαν έπαναστατικήν Ιδέαν ώς τήν δ- 
λεθριοτέραν έμπνευσιν, διότι μία στασιαστική έγερσις δέν 
θέλει βεβαίως έχει άλλο άποτέλεσμα εί μή νά έπαναφέρη είς 
τόν τόπον των , έπί τών προσώπων των, τών οικογενειών των 
καί τών περιουσιών των, τά δυστυχήματα μιάς έποχής,τής δ- 
ποίας ή σκληρά ένθύμησις είσέτι δέν έξελείφθη.

01 λαοί οί μέχρι τοΟδε ήσυχοι καί είρηνικοί πρέπει 
νά διατηρήσουν τήν φρόνιμον ταότην θέσιν, οί άνθρωποι,οί- 
τινες έκ τών περιστάσεων παρεσύρθησαν,πρέπει νά έπανέλ - 
θουν έντός τής τάξεως, τά καλά αίσθήματα τών πρώτων θέ
λουν άνταμειφθεί δεόντως, οί δεύτεροι δέ θέλουν λάβει ά- 
περιόριστον άμνηστείαν άμα φανερώσουν είλικρινώς τήν με- 
τάνοιάν τωνκαί καθ'δσον άφορά τάς ζημίας τάς έπ’έσχάτου 
συμβάσας,ώς έμπρησμούς οικημάτων, τάς άρπαγάς τών γεννημά
των τάς δποίας ένήργησαν είς τά χωρία συμμορίαι ξένων άν- 
θρώπων, έπί τφ φανερφ σκοπφ νά ένοχοποιήσουν τούς κατοίκους, 
οί χωρικοί δέν θέλουν ένοχληθή ύφ’οΰδενός,διότι είναι φα
νερόν, είς έλλειψιν δυνάμεως τής Κυβερνήσεως,άοπλοι χωρικοί 
δέν έδύναντο νά άντισταθώσιν είς τάς όλεθρίας θελήσεις τών 
συμμοριών αΰτών· δύνανται έπί τέλους οί Χριστιανοί πεπεισμέ
νοι, δτι τά φιλάνθρωπο αίσθήματα,άτινα χαρακτηρίζουν τόν 
Σουλτάνον,άπαγορεύουν είς τούς άντιπροσώπους του καί είς 
τάς τοπικάς άρχάς πάσαν Ιδέαν έκδικήσεως.

Προτρέπομεν λοιπόν τούς είρηνικούς καί τίμίους άνθρώ- 
πους νά διατηρώνται έντός τής τάξεως,ώς καί μέχρι σήμερον 
έπίσης προτρέπομεν τούς έπηρεαζομένους έκ τών περιστάσεων 
καί κατά συνέπειαν συνενοηθέντας μέ τούς ξένους ταραξίας 
νά χωρισθοΟν άνευ άναβολής καιρού άπ’ αύτών, ώστε ή δραστη- 
ρΐα καταδίωξις,ήτις έντός δλίγου θέλει έκτελεσθή,καί έκεί-
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νων, νά μή έπιπέση εΐ μΑ έπί τβν άληθΟς ένδχων. Etc olov- 
δήποτε Αθελε έπιστρέψη έκ τής άξιοθρηνήτου τούτης πλάνης 
καί ύποταχθΑ είλικρινΟς Kat ταχέως, τφ έγγυώνται ot ύπο- 
φαινδμενοι τήν προστασίαν καί συγχώρησιν ,τήν δποίαν ύπό- 
σχονται οί έπιτδπιοι άρχαί καί τΑς δποίας θέλουν χαίρει 
έντελΟς δσοι έμπιστευθοΟν είς τάς συμβουλάς ταότας,Έκεί- 
νοι δμως οίτινες θέλουν συλληφθΑ μέ τά δπλα είς τάς χεΐ- 
ρας παρά τδν δυνάμεων,αίτινες είσίν έτοιμοι νά προβώσιν 
κατά τών τυχοδιωκτών καί στασιαστών,δς γνωρίζουν άπό τοΟ- 
δε δτι θέλουν τιμωρηθώ μέ δλην τΑν αΰστηρδτητα τΑν δποίαν 
ΰπαγορεύει Α προστασία τής νομίμου τάξεως.

Έν Ίωαννίνοις τΟ 24 Μαρτίου 1854

'0 Πρδξενος τΑς Γαλλίας *0 Άντιπρδξενος Βρεττανίας
Β. ΒΕΡΤΡΕΝ θ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
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Πηγή: Εύρ.Ζ.Σούρλα, "Ηπειρος καί αύστριακή διπλωματία, 
"Ηπειρωτικά Χρονικά" 7(1932),67-130.

* Ιστορικό πλαίσιο: Το έπαναστατικό κίνημα τοϋ 1854 ευ
νοήθηκε από τόν Κριμαϊκό πόλεμο, πού έφερε αντιμέτωπες τήν 
Τουρκία, τή Γαλλία καί ’Αγγλία μέ τή Ρωσία κατά τήν περίοδο 
1853-1856· Τον ’Ιανουάριο 1854 οι ’Ηπειρώτες καί ένα μήνα αρ
γότερα οι Θεσσαλοί ξεσηκώθηκαν, πιστεύοντας ότι ή Τουρκία δέν 
θά είχε έπαρκεϊς δυνάμεις νά τούς άντιμετωπίσει. *Η άμφιτα- 
λαντευόμενη στάση τοϋ "Οθωνα έδωσε ελπίδες στούς ύποδούλους.- 
"Αμεση ύπηρξε ή αντίδραση των ’Αγγλογάλλων, πού έπέβαλαν τό
τε τό "βΥπουργείο Κατοχής” στήν ’Αθήνα, ώστε τόν ’Ιούνιο 1854 
νά έχει πλέον καταρρεύσει κάθε έλπίδα κάποιας έπιτυχίας. Μέ 
τόν τρόπο αύτό έπιβεβαιώθηκε άλλη μιά φορά τόσο τό δόγμα τής 
άκεραιότητας τής οθωμανικής αύτοκρατορίας όσο καί ή ολοσχε
ρής αδυναμία τοϋ έλληνικοϋ κράτους γιά τήν άσκηση αύτόνομης 
έξωτερικής πολιτικής. Παρά τίς νίκες της, ή Τουρκία ωστόσο 
ύποχρεώθηκε νά προβεϊ σέ μέτρα φιλελευθεροποίησης, μέ τό "Χά- 
τι Χουμαγιούν" τής 18 Φεβρουάριου 1856.

βιβλιογραφία: Στεφ.Ι.Παπαδοπούλου, Οι έπαναστάσεις τοϋ 
1854 καί 1878 στήν Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1970.
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Μετά τό τέλος τοΟ Κριμαϊκού πολέμου, δταν έπέστρεψα 
είς τήν πατρίδα μου, ήθέλησα νά γνωρίσω πρώτον τήν γνώμπν 
τής μητρός μου άπδ μακράν, χωρίς νά φανερώσω τόν καθ'αύτό 
σκοπόν μου. Τήν είδον δμως νά γίνεται άλλη έξ άλλης είς 
μόνην τήν ίδέαν δτι δ υίός της ήμποροΰσε νά είναι στρατιώ
της, καί τότε άπεφάσισα νά άναχωρίσω έν άγνοίς καί αύτής 
καί των συγγενών μου, διά νά μή τύχη καί μέ έμποδίσουν. 
Πραγματικώς έκατόρθωσα νά έπιβιβασθώ μίαν έσπέραν είς τό 
γαλλικόν άτμόπλοιον, χωρίς κανείς άπό τούς ίδικούς μουνά 
τό ήξεύρο, καί μετά τριάντα έξ ώρας ήμην είς Πειραιά. Εϊ- 
χον τότε δεκαοκτώ έτη, κεφαλήν γεμάτην άπό ένθουσιασμόν, 
καί τήν"δεκαεπτά χιλιάδων βαγιονέταν" πρό τών όφθαλμώνμου.

"Οταν έπάτησα τό έδαφος τοΟ Πειραιώς, καί είδον τούς 
πλατείς έκείνους δρόμους, (τούς κατασκευασθέντας άπό γάλ- 
λους στρατιώτας), τούς δημοσίους κήπους, τά μεγάλα κτίρια 
καί τάς βρύσεις τάς στολισμένος μέ άγάλματα, ήρώτησα έκθαμ
βος τόν έαυτόν μου πώς άρα γε πρέπει νά είναι ή πρωτεύουσα, 
άφ’ού ό λιμήν της είναι τοιούτος. Είς Πειραιά κατέλυσα είς 
τό ξενοδοχεΐον τοΟ Τζελέπη, διότι αύτό μέ είχον συστήσει 
συνταξειδιώται άπό τό άτμόπλοιον, καί είς έμέ καταλληλοτέ
ρα σύστασις άπό αύτήν δέν έγίνετο. "Αμα κατέβην είς τό κα- 
φενείον τοΟ ξενοδοχείου, τήν προσοχήν μου είλκυσαν τρεις 
τέσσαρες φουστανελοφόροι μέ πάλλαν καί χρυσά κομβία, πε
ριτριγυρισμένοι μέ σέβας άπό διάφορα άτομα, καί στρατηγοί 
τιτλοφορούμενοι* έδώ στρατηγός, έκεί στρατηγός, παρ’έκεί 
στρατηγός. Έπροσπάθησα καί έγώ νά πλησιάζω είς ένα άπό
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τούς στρατηγούς αύτούς, καί νά καταθέσω καί έγώ εις τούς 
πόδας του τάς ένδείξεις τού σεβασμού μου καί τήν διαβε- 
βαίωσιν τού ένθουσιασμοΰ μου, άλλά δέν έπρόσεξαν εις έμέ’ 
λόγος τις, τόν όποιον έρριψα διά νά λάβω μέρος εις τήν 
συνδιάλεξιν,έμεινε χωρίς άπάντησον. Είπον τότε κατ’έαυτόν 
Μή σάς μέλλη, καί έντός όλίγου δταν άποτελέσω μέρος τής 
"δεκαεπτά χιλιάδων βαγιονέτας", θά σάς δείξω άν είμα ά
ξιος νά γίνω καί έγώ στρατηγός!

Μετά δύο ήμερων διαμονήν εις Πειραιά είσήλθον εις 
άμαξαν άνεβαίνουσαν εις Αθήνας, καί έφθασα εις τήν πρω
τεύουσαν μετά μίαν ώραν καί τέταρτον. Τόν άναπόφευκτον κο- 
νιορτόν, ό όποιος εις τόν δρόμον μάς έπερικύκλωνε τόν ά- 
πέδιδον εις κινήσεις Ιππικού, άλλΙππικόν δέν. έφαίνετο'ή- 
μεθα ήδη εις τήν πόλιν, καί άκόμη τό έζήτουν στρέφων δφθαλ- 
μούς καί κεφαλήν πρός δλας τάς διευθύνσεις. Ή είσοδοςτών 
Αθηνών γινομένη τότε άπό τήν όδόν Έρμου, δέν έσυμβιβάσθη 
μέ τήν ιδέαν τήν όποιαν είχον σχηματισμένην περί τής πό- 
λεως* ούτε ή πλατεία τών άμαξών μέ έφερε καλήν έντύπωσιν. 
Καταβάς άπό τήν άμαξαν, έφόρτωσα τήν μικρά μου άποσκευήν 
εις τόν πρώτον παρουσιασθέντα ξυπόλυτον μαλτέζον, δστις ή- 
το καί μονόφθαλμος, ένθυμοΰμαι, καί έτράβηξα εις τό πλη- 
σιέστερον ξενοδοχεϊον κατά τήν διασταύρωσιν τών δύο κυριώ- 
τερων δδών, τοϋ Έρμου καί του Αιόλου.

Χωρίς νά χάνω καιρόν, έπροσκάλεσα τόν ξενοδόχον μου 
καί τόν παρακάλεσα νά μέ δδηγήση εις τόν "Διοικητήν τών 
συνταγμάτων τού Ιππικού”. Ό Μπάρμπα Νικολός, αύτό τό όνο
μα είχε, μ’έπαρατήρπσε πρώτον μέ άπορίαν, καί έπειτα μέ 
εΤπε πώς δέν γνωρίζει ούτε "Διοικητήν συντανμάτων ιππικού", 
ούτε συντάγματα Ιππικού εις τήν Ελλάδα. Πώς! τοϋ λέγω,
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Δέν είσαι Έλλην,-'Έλλην, καί μάλιστα γνήσιος, Αποκρίνεται' 
Καρπένησιώτης.-Πώς λοιπόν δέν ήξεύρεις τά συντάγματα τοΟ 
ιππικού τής 'Ελλάδος, καί έκεΐνον βστις τά διοικεί!-Φίλε 
μου, μέ λέγει τότε, τδ Ιππικόν τής Ελλάδος δέν τόσον με- 
γάλον ώστε νά άποτελή συντάγματα* μόλις έχομεν δύο τρεις 
ίλας, τάς όποιας διοικεί ένας ταγματάρχης-Βρέ άδελφέ, ή 
'Ελλάς δέν έχει "δεκαεπτά χιλιάδες βαγιονέτα";-Δέν ήξεύρω 
τίποτε άπό αύτά.

’Ελεεινολόγησα τήν άγνοιαν τοΟ Ανθρώπου, καί θά τόν 
άφηνα άμέσως, άν δέν είχον Ακόμη Ανάγκην αύτοΟ διά νά μά
θω τήν διεΰθυνσιν τοΰλάχιστον κάθενός άνωτέρου άξιωματι - 
κοΟ τοΟ Ιππικού. Άλλ’έκείνος είχεν, ώς φαίνεται, περισσο- 
τέραν Ανάγκην έμού, διά νά μάθη άλλα πράγματα* ώς έκ τού
του έπρόλαβε νά μέ έρωτήση άν είχον ύπόθεσίν τινα μέ τό ιπ
πικόν, ή άν ήλθον εις ’Αθήνας διά νά ζητήσω κανένα Αξιωμα
τικόν συγγενή μου ίσως.Έρριψα τότε ύπερήφανον βλέμμα έπ' 
αύτού καί μέ σοβαρότητα δχι κοινήν τού είπον'-"Ηλθον εις 
τήν Ελλάδα διά νά καταταχθώ έθελοντής εις τόν έλληνικόν 
στρατόν. Είμαι άξιος τής τιμής αύτής, διότι αΰτό είναι τό 
δνειρόν μου παιδιόθεν, καί δι’αΰτό άφησα πολλά δπισθένμου.

98



Πηγή; ’Ανωνύμου,’Η Στρατεωτεκή ζωή εν 'Ελλάδε, έπεμ.Μ. 
Vitti, ’Αθήνα 1977, σ.7-9.

'ίστορεχό πλαεσεο: 'Οσότου τό έλληνεκό κράτος λαβεε τή 
σημερενή μορφή του, μεγάλα τμήματα τοΟ ’Ελληνεσμόυ ζοϋσαν σέ 
μεγάλα κέντρα της Βαλκανεκής καε τής Μεσογεεου ή τής Κεντρε- 
κής Ευρώπης. Στά μεγάλα άστεκά κέντρα των χωρών αύτών υπήρχαν 
εύρεεες δυνατότητες γεά ποεοτεκά άναβαθμεσμένη ζωή, γεατί, τό 
έπέτρεπαν τόσο ή πληθυσμεακή πυκνότητα όσο καε ό πλούτος πού- 
ήταν συσσωρευμένος. Στήν ’Αθήνα τοΟ 1850 ή ζωή ήταν έντελώς 
έπαρχεακή, καθώς ή πόλη εφτανε μόλες τούς 40.000 κατοεκους 
καε οε οί,κονομεκές δυνάμεες τοΟ κράτους ήταν πολύ περεορεσμέ- 
νες. Παρόλα αύτά ή πρωτεύουσα τοΟ έλληνεκοϋ κράτους μαγνήτεζε 
τούς ύποδούλους, καθώς ήταν τό έθνεκό έλεύθερο κέντρο καί. ή 
κληρονόμος ενός ενδόξου ονόματος. *Η πεζότητα πού ό έπεσκέ- 
πτης τής 'Αθήνας αεσθανόταν ήταν ή πρώτη προσγεεωση στήν πραγ 
ματε^ότητα καε ή ψυχεκή αύτή κατάσταση συχνά μετατρεπόταν σέ 
απογοήτευση. Θά χρεεασθοϋν δεκαετίες, γεά νά ψθάσεε ή ’Αθήνα 
στό επίπεδο ζωής των εύρωπαεκών μεγαλουπόλεων.

Βεβλεογραφεα: Ματούλα Σκαλτσα, Κοενωνεκή ζωή καε δημό- 
σεοε χώροε κοενωνεκών συναθροίσεων* στήν ’Αθήνα του 19ου αεώ- 
να, Θεσσαλονίκη 1983.



Ο ΤΥΠΟΣ
ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΙΙ ΠΗΓΙΙ 

I
Αί Άθηναι έχουσι πεντάκις μυρίους uacoticooc Hat έψη- 

μερχδας υπέρ τάς Εκατόν* οι ΙΙαρίσιοι κατοίκους διακοσιάκις 
μυρίους καί πολιτικάς έφημερίδας είκοσι τό πολύ. "Αν είς έ- 
καχόν χιλιάδας Γάλλων άναλογή μία έφημερίς, είς χιλίους'Λθη- 
ναίους άναλογουσχ δύο.

Έ κ  τούτων τρεις ή τέσσαρες συντηροΟνται καρά των συν- 
όρομ?ιτών, πέντε ίσως άποζώσιν έκ χών κομμάτων, at δέ λοχπαχ, 
at γεννώμεναχ καί Ονήσκουσαι καθ'έκάστην, ούδένα άλλον έχου- 
σ lν ώμολογημένον πόρον ζωής πλήν τής ύβρεως, τής συκοφαντίας 
καί του σκανδάλου.

Των τελευταίων άν ό άριθμός εχναχ μέγας, ή υπαρζχς άψβ 
Ετέρου εχναχ βραχεία. Τάς Εφημερίδας ταύτας ήΟέλομεν άδχκή- 
σεχ λέγοντες δτχ ζώσι μίαν ήμέραν, ώς τά όόδα* βέβαιον όμως 
είναχ δτχ αχ πλεχσταχ αυτών θάλλουσχν έπχ τχνας μόνον Εβδο
μάδας, δσον δηλ. τά σκόρδα.

Αιτία τοϋ μεγάλου άρχθμοΟ καί τοΟ συντόμου βίου των 
Φύλλων τούτων είναι, δτχ οχ συντάκταχ αυτών θεωροΟσχ τό δη- 
μοσχογραφχκόν έπάγγελμα ώς άπλήν βαθμίδα πρόν ύψηλότερον στά- 
6χ_ον. Καί τψ δντχ, πολλοί τούτων, ύβρίζοντες καί συκοψαντοΟν- 
τες, κατορθουσχ μετ'ού πολύ νά δχορχσθώσι άστυνομχκοχ κλητή
ρες, σαρωταχ υπουργείου, νεκροσκόποι, Αγροφύλακες, δημοδιδά
σκαλοι ή καόόαγωγείς. "Αλλοι πάλιν, ούδέν τούτων έπιτυγχά- 
νοντες Ενεκα τοΟ συναγωνισμοί), τρέπονται είς άλλο έπάγγελμα, 
τήν ψηφοθηρίαν, τό λαθρεμπόριον ή τήν μαγειρικήν.

Άλλ'άποχωροϋντες τοΟ σταδίου τόν κάλαμον αώτων κληρο-
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δοτουσιν είς έτερον πλήρη ζήλου νεόφυτον δημοσιογράφον‘ώστε, 
άν τά πρόσωπα καί τά όνόματα των φύλλων άλλάσσουσιν άνά πά
σαν σελήνην, ή δημοσιογραφική φάλαγξ μένει Αναλλοίωτος κατά 
τε τήν ποιότητα καί τόν Αριθμόν.

...Τό όνομα των ψύλλων τούτων προδίδει ένίοτε τήν Απο
στολήν των. "Γάιδαρος", "Κόσκινον", "Τραμπούκος","Σκάνδαλον", 
"Σατανάς" καί "^αλλίς" είσί τίτλοι άφ'έαυτών έμφαντικοί.Πολ- 
λάκις όμως τό όνομα είναι εύηχότερον "Σκοπιά", "Βελτίωσις", 
"Πλάστιγξ", "Κυνηγός", "Χρόνος", "Τίς πταίει,"Λύχνος","'Γ- 
θνική Άσπίς". 'Οπωσδήποτε τό περιεχόμενον είναι στεοεοτύπως 
τό εξής: ειδήσεις τινές άντιγραφεισαι έκ τής Κλειους καί τής 
* Ημέρας, καί έπειτα 03ρεις κατά υπουργών, υπαλλήλων, προξέ * II
νων, γυναικώνκαί μαγείρων, μέχρις ου ρίψη αύτοις ένταΛ*ασ η 
κυβέρνησις, εικοσάδραχμου,ή ψοβηθείσα κυρία ή κόκκαλον, ο ςε- 
νοδόχος.

Συνήθως οι φαλαγγίται μετέρχονται τήν βιομηχανίαν τού
την δι'ίδιον λογαριασμόν* ένίοτε όμως προσχολλώνται και εις 
κόμμα, ύλακτουντες υπέρ αύτου τοίς μετρητοίς, όταν ηναι εν τη 
έξουσίςι ή,έπί πιστώσει,όταν Αγωνίζηται υπέρ αυτής.

'Επίτιμος πρόεδρος καί φυσικός Αρχηγός τής σπείοας εί
ναι 6 αξιότιμος κ.Βούλγαρης. 'Οσάκις ό άνήρ ούτος κυϊΐεσνδ .οι 
Φαλαγγίται όμιλούσι περί τάζεως, τρώγουσι καθ'ημέραν, τι,νες 
όέ τούτων άλλάσσουσι καί υποκάμισου όίς του μονός.

II
'Αλλ'αι Αφρονες τερΟ ρείαι Ανωνύμων ωωνασκών, νοό τ 

πικλήσεως του όνόματος των όποιων έ π ρ ε π ε  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ν '  
προσεκτ ική  ή άντιπολίτευσις, νά ό η μ ο σ ιεύ ω ν τα ι  έν τοΓς ^ . ' ;  

μ ο ι ς  αύτής δ η μ ο σ ιο γρ α φ ικ ο ί : ;  ό ρ γ α ν ο ι ς ,  τουτο γ* ί  ν ' 1 1 

πτον, όσον καί  λυπηοόν. Ή δύνατο  τό π ο ί ύ ,  πολι;. νά 
ατήται ένδομύχως α.υτη έπ ί  τ α ίς wtr 1 τής κυήερν^στωΓ £*·ΓΓ 
ομέναις λ ο ι δ ο ρ ί α ι ς  υπό Ανθοώπων Α ναξίων  τάση- πο-οοχ"'?. 
νά υ ίο δ ε τ ή  αύτάς, νά έπικαληται.  ώς έκδόλτ·^·.ν' · νς ί : ; γ '·Γ·
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τής έργαζομένης, τής τιονούσης ύτιέρ τοϋ τόπου κοινωνίας; ΤοΟ- 
το 6έν ήτο αυτή έπιτετραμμένον. Δέν Λρνούμεθα ότι έν ταις τά- 
£εσι τής άντιπολιτεύσεως ύπάρχουσι σοβαρά πρόσωπα, άξια τι
μής καί ύπολήψεως, διεστηκότα. 6ι'οιονδήποτε λόγον πρός τήν 
πολιτικήν τής κυβερνήσεως. *Κ κυβέρνησις δέν άξιοι ότι άντι- 
προσωπεύει τό άλάυητον, έπομένως 6έν δυσανασχετεί έπί τή έ- 
πικρίσει τής πολιτικής αύτής. 'Λλλ'δ,τι έπεθύμει, ήτο νά ιδη 
κατερχομένους δημοσία είς τόν κατ'αυτής άγωνα άξιοτίμους Αν
θρώπους, συνειδότας τήν ευθύνην καί τήν σημασίαν των κατ'αύ
τής λεγομένων, ούχί 6έ κοινωνικά έξαμβλώματα, άνάζια πάσης ά- 
κροάσεως καί προσοχής...

Κείμενο I. Μ*Λσμοδαίοςη φύλλο τής 21 Σεπτεμβρίου 1875.
Κείμενο II. ""Ωρα",έτος θ',φύλλο 338 (12'Οκτωβρίου 1884).

Παρατηρήσεις στο κείμενο. Τα παραπάνω αποσπάσματα του αθηναϊκού 
τύπου είναι αρκετά δηκτικά. "Εχουν δμως μεγάλη δόση αλήθειας και παρου
σιάζουν, δυστυχώς, τήν πραγματική είκάνα μεγάλου μέρους του ελληνικοϋ τύ
που στον περασμένο αιώνα αλλά καί στή μεταγενέστερη έποχή. 'Η κριτική πού 
ασκείται εδώ δείχνει ώστάσο δτι υπήρχαν άνθρωποι πού είχαν σωστή αντίλη
ψη τής αποστολής τής δημοσιογραφίας.

Δ.Βούλγαρης : άρχηγος κόμματός
έν τοίς έπισήμοις δημοσιογραφικούς όργάνοις : υπονοείται η έφημ. 

"Πρωία” .//Κλείω καί Ημέρα : ελληνικές εφημερίδες τής Τεργέστης.

'Ανάπτυξη τοΟ θέματος 
'Ορισμάς καί ύλη τοϋ Τύπου

Στήν κατηγορία τοϋ Τύπου (:έφημερίδα καί περιοδικά) ανήκουν έντυ
πα πού κυκλοφορούν σέ τακτά διαστήματα (καθημερινά ή κατά μεγαλύτερα χρο
νικά διαστήματα), πού απευθύνονται σέ δλο τά κοινά (κυκλοφορούν δημάσια) 
καί πού έχουν ύλη έπίκαιρη. Περιοδικά πού δέν άναφέρονται σέ σύγχρονα γε- 
γονάτα δέν μποροϋν νά περιληφθοϋν στήν κατηγορία τοϋ Τύπου.

*Η καθιερωμένη διάταξη τής ύλης τής έφημερίδας είναι:
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1) Τύ κύριο άρθρο (συνήθως στύν πρώτη σελίδα) η απλώς το άρθρο, 
πού μπορεί νά Βρίσκεται σέ άλλη σελύδα. Τά άρθρο αντικαθιστούν πολλές φο
ρές τά σχόλια, σύντομα δηλ. άρθρα. Μέ το άρθρο καύ το σχόλιό ή έφημερύδα 
έκφράζει τό γνώμη της πάνω στα προβλήματα στιγμής.

2) *Η τοπικό η εθνική εέδησεογραφύα. Πρόκειται γιά τύς ειδήσεις πού 
άφοροΟν την πύλη οπού έκόιδεται ή έφημερύδα η την χώρα γενικότερα.

3) *Η διεθνές εέδησεογραφύα.
4) Ot σελύόες με ειδικό περιεχόμενο: Λογοτεχνική (η Φιλολογικό) 

-Τέχνης-Οικονομύας-Αύτοκινητου-’Αθλητικό χλπ.
Πολλές φορές στην ίδια σελύδα υπάρχουν περισσότερες κατηγορύες θε

μάτων. Τότε ή χάθε κατηγορύα τοποθετείται σέ χωριστό "στηλη" καύ έτσι έ
χουμε άθλητικη-φιλολογικη χλπ. στηλη.

Τά πεpboδLκά ακολουθούν καύ αύτά περύπου τό διάταξη της ύλης των 
έψημερύδων.

Οι πηγές των ειδήσεων
*ίί πρώτη πηγη γιά τά τοπυκά θέματα είναι το υλικό πού συγκεντρώ

νει ό ίδιος ό δημoσboγpάφoς, καθώς έρχεται σ ’έπαφό μέ τούς συμπολίτες του 
καύ καθώς περιέρχεται την περιοχή του. Δεύτερη πηγη είναι οι δημοσίες αρ
χές καύ όλες οι ιδιωτικές οργανώσεις, πού στέλνουν στον Τύπο τις ανακοι
νώσεις τους. Τρύτη πηγό είναι οί ανταποκριτές της έφημερύδας, πού στέλ
νουν ύλιχο άπό άλλους τύπους, τοϋ έσωτερικοΟ καύ του έζωτεριχου.

Γιά τύς διεθνείς ειδόσεις υπάρχουν σήμερα τά διεθνή ποαχτορεία ει
δήσεων, μέ δύκτυο ανταποκριτών καύ μέσων έπιχοινωνύας σ ’δλο το'ν κοσμο,ό
πως: το Reuter (’Αγγλύας), το Γαλλικό Πρακτορείο (συνέχεια τοΟ havas), ό 
* Ηνωμένος Τύπος (ΗΠΑ), ένώ σέ κάθε χώρα υπάρχει εθνικά πρακτορείο: τόΆ- 
θηναίκό Πρακτορείο Ειόόσεων (ΑΠΕ), τύ ΤΑΓ (ΕΣΣΔ), Ταγκιούγκ (Γιουγκοσλα
βίας) χλπ. *£1ζ τά μέσα δμως τοΟ περασμένου αιώνα, δταν δέν υπήρχαν τά ση
μερινά μέσα μετάδοσης (τηλέγραφος,τηλέφωνο χλπ.), η πληροφόρηση γινόταν 
άπύ ειδικούς ταχυδρόμους (δπως σήμερα είναι περύπου οί απεσταλμένοι), α
πό τούς ταξιδιώτες η μέ τύ ληψη τών φύλλων άλλης έφημερύδας* φυσικά τότε 
ύπόρχε καθυστέρηση στό γνωστοποίηση των ειδόσεων.
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*0 Τύπος χτές καί σήμερα
Χτές ή εφημερίδα στη χώρα μας (ώς τα τέλη του Ιυ'αε., άλλα καί ώς 

τά 1910) είχε μέσο cpo κυκλοφορίας 500 φύλλα,μέ έλάχεστες έζαερέσεες τά 
2000 φύλλα. ’ ii δεανομή γευόταν μέ τά ταχυδρομείο, κυρίως σέ συνδρομητές, 
γερτε ρολες στα 1077 ιδρύθηκε Κεντρεχό Πρακτορείο γεά τήν αποστολή σέ ό- 
λο του έθνεκό χώρο καί τήν πώληση μέσα σέ κάθε πόλη. Σήμερα έχουμε εφη
μερίδες μέ κυκλοφορία πού φθάνεε πολλές φοράς τα 200.000 φύλλα καί ένα 
γρήγορο τρόπο όεανομής.

Με τη σημερενή δμως πρόοδο τών μέσων μαζεχής πληροφόρησης ό Τύπος 
εχεε χάσεε πολύ την αξία πού είχε παλαεοτερα. Το ραδεόφωνο χαε η τηλεό- 
ρασπ έχουν ζεπεράσεε σε ταχύτητα χαε ζωντάνεα (μέ τήν εικόνα) το έντυπο. 
Χτες η έφημερεοα ίταν η μονή πηγή ενημέρωσης, σήμερα χαλεεταε νά παίζεε 
άλλον ρόλο."ίτσε ή εφημερίδα "συμπληρώνεε” πεά τά ασύρματα αύτά μέσα έ- 
ίΐυκοευωνίας καί προσπαθεί νά προσαρμοσθεε. Σ*ένα λοεπόν κόσμο δπου τά ό- 
πτεκοαχουστεκά μάσα έχουν δλο χαε μεγαλύτερη δεάδοση, ποεά μέλλον μπορεί 
να εχεε ό Τύπος; * Η απάντηση βρίσχεταε στο τί ζήτα σήμερα 6 άνθρωπος άπό 
τήν έφημερεοα καί αν μπορούν τά όπτεχοαχουστεχά μέσα νά τοΟ χαλύψουν δλη 
τήν ακτίνα τών ένόεαφεροντων: ασφαλώς το έντυπο εχεε τή θέση τουχαεστόν 
χοσμο τού αύρεο.

*h εφημερίδα σίγουρα εχεε δυνατότητες πού τά άλλα μέσα δέυ έχουν, 
ίο 3ασεχο της πλεονέκτημα είναε η δυνατότητά της νά άναφέρεταε μέ λεπτο- 
μέρεεα στο κάθε θέμα, πράγμα πού άλλο μέσο έπεκοενωνεας δέν μπορεί νά χά- 
νεε. Ιέ αντίθεση μέ την προγραμμαχεσμένη εκπομπή ειδήσεων τοΟ ραδεοφώνου 
χαε της τηλεόρασης, η εφημερίδα είναε στή δεάθεση τοϋ αναγνώστη σέ όποεα- 
οήποτε ώρα. *Ακόμη, η έφημερεδα προσφέρεε τή δυνατότητα νά έχφραστοϋν ό
λες οε άποψεες, δλων τών κομμάτων, οργανώσεων, ατόμων (στήλη αναγνωστών), 
πράγμα πού είναε άνέφεχτο μέ τά άλλα μέσα, γεά λόγους χρόνου καί χρήμα
τος.

*0 εστορεχός χαε ό Τύπος
Μέ βάση λοεπόν όλα όσα δεαπεστώσαμε παραπάνω, μέ ποεά χρετήρεα θά 

προσεγγεσεε ο εστορεχός τήν έφημερεδα (-περεοδεχό);
Τό πρώτο πράγμα πού θά ρωτήσουμε είναε σέ ποεόν άνήχεε, άτομο η
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ομάδα, η έφημερυδα’ πουος φανερά την έκδίδευ καυ πουου (αν υπάρχουν) βο- 
ηθοΟν τάν έχόάτη. Χράσυμες ευναυ καί ου γνώσευς μας πάνω στους κύρυους 
συνεργάτες τής έφημερυδας. 'Αμέσως μετά θά δυερωτηθούμε γυά τον σχοπο πού 
έκδίδεταυ η έφημερυδα: αύτά πού όνομάζεταυ "γραμμή". Τύ είδους εΰδύσευς 
θέλευ νά προσφέρει, καί άπο πουά σκοπυά. Κατά τρέτο λογο θά έζακρυβώσουμε 
τύν τοποθέτηση της σέ σχέση μέ τές άλλες σύγχρονές της εφημερίδες: άρυθ- 
μος κυκλοφορίας φύλλων, φυλυκές η έχθρυκές σχέσευς μέ άλλες εφημερίδες.

Μαζί μέ τά παραπάνω πρέπει, νά γνωρίζουμε πουές δυνατάτητες έχει, ό 
Τύπος στή χωρά γενυκά; πουά συναγωνυσμά έχει, άπο τά άλλα μέσα έπυκουνω- 
νίας, πουά συνολυκη κυκλοφορία έχουν δλες μαζί ου εφημερίδες, πουου νο
μού περί Τύπου υσχύουν στή χώρα.

"Υστερα άπο τά γενι,κά αυτά ερωτήματα προχωρούμε στα ευόυκάτερα:
1) 'Απά πού παίρνει, τίς ευδησευς. Εέ κάθε είδηση άναφέρεταυ συνή

θως ή πηγή.
2) Τί χώρο δίνει, σέ κάθε κατηγορία είδησης.
3) Πώς προσφέρει, τίς ευδησευς: τίτλου έντυπωσυακου, περυληψευς τον 

ευόησεων η αύτούσυες.
*0"Αν άφύνευ νά εκφραστούν δυαφορετυκές άπάψευς άπο τίς στήλες της.
5) Τά άρθρα είναυ έπώνυμα, προσφέροντας έτσυ περυσσοτερη άζυοπυ-

στυα;
'Αφού θέσουμε λουπάν προηγουμένως τά παραπάνω κρυτηρυα, μπορούμε, 

νομίζουμε, μέ άρκετη άσφάλευα νά χρησυμοπουήσουμε το κάθε έντυπο καί νά 
το έκτυμήσουμε ώς υστορυκη πηγή. Εύνοητο ευναυ δτυ γυά μυά άντυκευμενυ- 
κδτερη γνωρυμία τών γεγονάτων είναυ άπαραυτητο νά λάβουμε ύποψη περυσσο- 
τερα έντυπα. (’Εξάλλου πουά υστορυκη πηγή ευναυ έκευνη πού 6έν ύποβάλλε- 
ταυ σέ έλεγχο;).

*Η υδανυκοτερη πάντως έφημερυδα γυά τον υστορυκο (άλλά καί γυά τον 
σοβαρά άναγνώστη) είναυ έκευνη πού παραθέτευ τίς ευδήσευς δπως αύτές με- 
ταδίδονταυ άπο τούς δημοσυογράφους (η τά πρακτόρευα),χωρίς νά πρσβαίνευ 
σέ έπεζεργασία τους (συντόμευση, προβολή της μυας η τής άλλης κλπ.)."0σο 
καί αν η άντυκευμενυκοτητα τής είδησης έζαρταταυ κυ' αύτή άπο την υκανά- 
τητα καί τήν τυμυάτητα τού δημοσυογράφου, ώστοσο η "στεγνή’' άποδοση της 
πληροφορίας είναυ η προτυμάτερη, ή πυο άσφαλης καί η πλησυέστερη στήν ά-

*
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λάθευα. Τέλος, σημεεώνουμε δτε η γαλλεχή έφημερέδα MLe Monde" χαθεέρωσε 
έναν αξεπέραστο ώς τώρα χανδνα: τδν σχολεασμδ τΑς εεδησης μέ 5λλη (χρο- 
γενέστερη ή δεαφορετεχής χηγής «(ίνω στδ εδεο θέμα), χώρες η έδεα νά έχ- 
φέρεε γνώμη.

Μέ οσα χαραχάνω έχθέσαμε, έγενε, χεστεύουμε, κατανοητέ δτε 6 Τύ
πος είναε ένα χοενωνεχδ άγαθδ, δτε άσχεε, τδ θέλουμε η δχε, χολετεχή 
γωγή χαέ δτε άχοτελεΕ σήμερα εστορεχή χηγή. *Η έφημερέδα χαέ τδ χερεοδε- 
χδ εέναε έσως τά καλύτερα μέσα γεά τήν άσκηση τοϋ νέου στήν χολετεχή nat 
στήν εστορεχή χρετεχή.

Στδχος τοΟ χεεμένου. Net μάθουμε νά χρήσιμοχοεοΟμε τδν Τύχο μέ σω
στά χρετήρεα.

Βοηθήματα. Κ.Μάγερ,'Ιστορέα τοΟ *ΕλληνεχοΟ Τύχου,τδμ.Α#-Γ# 1790-
1959, 'Αθήναε 1957-1960. -Γ.Ζεούτου,Εύσαγωγή στήν έχεστήμη τοϋ Τύχου,'Α- 
θήναε 1954. -Γ.Πλουμέδη,Οε έφημερέδες "Πρωία" χαέ Μ"βρα" στά χρδνεα τοΟ 
Χαρελάου Τρεχούχη (1882-1886), "Δωδώνη” (#Εχεστ.’Εχετηρέδα Φελοσ. Σχολής 
Παν.’Ιωαννένων) 5(1976),σελ.193-208. Πολύ χρήσεμη εϊναε η έχέσχεψη στδ 
Μουσεεο-Βε3λεοθήκη Τύχου τής ΕΣΗΕΑ.

"Ασκηση. Πως έμεες θά συντάσσαμε εεδήσεες τής σημερενής ημέρας.
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ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ

I
...%Η ένεστώσα κυβέρνησις δέν στηρίζεται έπί της άνο- 

χής, ο Οδέ θέλει νά στηριχθή εις τό μέλλον έπ'αύτής. Ούδεμίαν 
έκολάκευσεν άδυναμίαν. 'Επέβαλε φόρους. Ηαί . Διότι οι οδοί καί 
οι σιδηρόδρομοι άπήτουν τούς φόρους..·'Επέβαλε φόρους# διότι 
έτιρετιε νά Ηλε ίση ή όόός τών δανείων. Έκυβερνήυημεν έτιι πεν- 
τήκοντα έτη διά δανείων* ή το καιρός νά ζήσωμεν έκ τών ιδίων 
πόρων. Δέν άγουσιν είς τήν χρεωκοπίαν οι φόροι# άλλα τα ασύ
νετα δάνεια. 'Επέβαλε φόρους έπί της καταναλώσεως του καπνού 
καί έπί τών είδών τής πολυτελείας# άλλ'Λπήλλαξεν ή όλοσχεοώς 
ή παντός σχεδόν βάρους τά είδη τής πρώτης άνάγκης# άπήλλαζε 
τόν γεωργόν έκ τής δεκάτης καί ήνοιξεν είς τήν έλληνικήν νο
ημοσύνην πολλούς κλάδους βιομηχανικής παραγωγής κλειστούς μέ
χρι σήμερον. Είσήγαγε τήν έμμεσον φορολογίαν έν πολλοίς αντί 
τής άμέσου# ίνα άνακουφίση τόν παραγωγόν# άλλά καί ίνα άπαλ- 
λάξη πρό πάντων αύτόν έκ τών είσπρακτόρων.. . Άλλά τό έργον 
τούτο όπως συντελεσθή έχει άνάγκην έγκαρτερήσεως καί χοόνου. 
υέλει πίστιν άκμαίαν καί θέλησιν...

I I
...* Η υπό τών αύλικών ραδιουργιών διά τών χρηματιστών 

καί τών ξένων σκευωρηθεισα κυβερνητική μεταβολή κέκτηται,καθ' 
όλα τά φαινόμενα# σοβαρωτέραν έννοιαν καί σημασίαν#άφορν£ εις 
μεταβολάς ριζικωτέρας# υποκρύπτει άνοσιωτέρους σκοπούς. Ύπό 
τήν αίγίδα τών κοινοβουλευτικών θεσμών ή κυριαρχία τών χρη
ματιστών καί τών ξένων έν Έλλάδι έσται πάντοτε Αδύνατος#μι-
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oc^uivn υπό xoO λαού καί βδελυκτή είς τούς άγαπωμένους ύτίαό- 
τού... Όπέκρωτο ραίνεται, ό ουγγραρεύς τού "Τίς πταίει" θύμα 
ήδη καί έρμαιου θείας άνταποδόσεως, νά έπιδιώξη τήν σωτηρίαν 
τών δημοσίων 6ι Απολύτου οεσπότου καί μονάρχου βασιλέως, αύ- 
τός 6 αύσαοως τιρό όλίγων μόλις έτών άποδούς τήν κυβερνητικήν 
τοΟ έθνους κακοδαιμονίαν είς τήν έπίδρασιν τοΟ βασιλέως καί 
τήν κατάχρησιν τών Ηγεμονικών προνομίων, νά έγκαλή σήμερον ώς έρ- 
γάπιν αύτής τόν λαόν τής Ελλάδος, ζητών νά κηρύξη αύτόν έν Απα
γορεύσει καί νά τάξη Οπό τήν κηδεμονίαν τών θεραπόντων τής Αύλής.

III

Όποιον έκαμες καλόν είς τήν πτωχήν ‘Ελλάδα 
Ά ν  τήν δραχμήν της ένδυσας μέ φραγγικήν βελάδα;
Καί τάχα διπλωματικήν Ανάγκην είχες ποίαν 
Νά μάς άμοίψης δι'αύτό μέ τήν χρεοκοπίαν;

Δέν δικαιούνται οί λαοί μέ δάνεια καί φόρους 
‘Αλλά μέ μεγαλόνοιαν κ* έν πνεύματι θυσίας.
Τλήμων ‘Ελλάς! τούς "Ελληνας προβλέπεις Αχθοφόρους 
Διότ ' δ λαοπλανισμός παρήγαγεν Παρίας.

Κατέστη προβληματικός είς όλους μας δ βίος,
Άφ' δτου είς τούς κόλπους μας δ δφις Σύ δ κρύος 
Θερμήν άνέλαβες ζωήν κ* έκτοτε μ* άνανδρείαν 
Τού εύεργέτου Σου λαού σπαράττεις τήν καρδίαν 
Αίμα έζήτησας Αύτοΰ καί δέν Σοί τό ήρνήθη,

Άλλ' είς τόν χάρτην φοβερός στρατός έτεχνουργήθη 
Διά έξόφλησιν χρεών άπήτησας θυσίαν 
Καί όλα τά ήσώτευσας διά τήν έξουσίαν.
*0 τόπος ώς μονομανή άν Σ' άμνηστεύση νάννον 
Πάντα θά Σέ βδελύσσεται ώς τυχοθήρα πλάνον.

|ΐ Νοεμβρίου 1883|
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Κείμενο I* ""Ωρα",έτος Ι #,φύλλο 150 (7'Απριλίου 1885). 
Κείμενο II. "Πρωία" φύλλο 2229 (21 ’Ιουνίου 1886).

Κείμενο III. Π.ΣυνοδινοΤ), *0 Χαρίλαος Τρικούπης εκ των ανεκδότων 
πολιτικών σατυρικών, 'Αθήναι 1883.

Παρατηρήσεις ατό κείμενο. "Οπως καί σε προηγούμενο κείμενο διαπι- 
στώσαμε,ό Τύπος αποδίδει με πολλή ένάργεια τό κλίμα μιας έποχής. ’Ακριβώς, 
ή πολιτική συμπεριφορά (οί "τρόποι") καί ή λογική τού μέσου ανθρώπου εκ
φράζονται στά αρθρα αύτά,ένώ ή σάτιρα,πού τά χρόνια αυτά ιδιαίτερα ανθεί 
(πρβλ.Σουρής),αντανακλά τά αισθήματα τής στιγμής των λαϊκότερων, περισσό
τερο ,στρωμάτων.

'Ανάλυση τοϋ θέματος
Είναι κοινός τόπος στήν ελληνική ιστοριογραφία ήταύτιση τής περι

όδου του Τρικούπη μέ τήν πρώτη εκβιομηχάνιση τής χώρας μας, μέ τή θέσπι
ση ευνοϊκών ορών γιά τήν προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων άπό τό εξωτερικό 
καί μέ τή δημιουργία έγχώριας κεφαλαιοαγοράς. Την προσπάθεια αύτή τό κρά
τος πλαισίωσε μέ τήν έκτέλεση έργων υποδομής: λιμενικών εγκαταστάσεων .σι
δηροδρομικού καί όδικοϋ δικτύου καί εγγειοβελτιωτικών έργων. 'Η αποξήραν
ση τής Κωπαίδας καί ή διάνοιξη τοϋ 'Ισθμού της Κορίνθου ήταν τά πιο* ση
μαντικά έπιτεύγματα τής περιόδου.

Σύγχρονοι, όπως καί μεταγενέστεροι, έψεξαν ωστόσο τήν οικονομικό 
αύτή πολιτική, γιατί στηρίχτηκε στή φορολογία τών κατώτερων καί μεσαίων 
τάξεων, σέ πληθωρικό χρήμα καί στον εξωτερικό δανεισμό, ενώ ή μετανάστευ
ση είχε αρχίσει νά απογυμνώνει τήν ύπαιθρο. Οι κατηγορίες αύτές είναι σί
γουρα βάσιμες, αλλά έπίσης είναι αλήθεια ότι τό τρικουπικό πρόγραμμα έ
θεσε τά θεμέλια γιά τή δημιουργία ντόπιας βιομηχανίας. ’Ακόμη, τά ανα
πτυξιακά έργα απέδωσαν καρπούς στον επόμενο αιώνα, όσο καί άν πληρώθηκαν 
μέ τήν πτώχευση τοϋ κράτους στά 1893.

*
Μιά άλλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια τοϋ Τρικούπη ήταν ή έπιβολό 

τής "δεδηλωμένης" στήν πολιτική μας ζωή, ότι δηλαδή ό βασιλιάς ?,ταν υπο
χρεωμένος νά επιλέγει ώς πρωθυπουργό έκεινον πού θά παρείχε τίς περισσό*
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τεοες έγγυήσεες δτε θα έχεε τήν ύποστήρεξη τΤΙς Βουλές. Μέ τόν τρόπο αύτό 
θα έπετυγχανόταν π μεκρότερη άνάμεζη έξωκοενοβουλευτεκών παραγόντων στήν 
πολετεχή ζωή, η μακροβεότητα των κυβερνήσεων καε n βαθμεαέα έξυγέανση τών 
τ.ολετεχών ηθών. *0 Τρεκουπης ε£χε έκθέσεε τές άπόψεες αυτές σέ αρθρα του 
στην εφημερέόα "Καεροέ" μέ τόν τετλο "Τες πταέεε;" (29 ' Ιουνέου 187*4) καε 
•'iuxpeλΟον καε ένεστώς" (9 ’ Ιουλέου 187*4). Μ ’αύτά χαλοϋσε τόν βασελεά να 
θεσεε σέ ύγεέστερες βάσεες τον χοενοβουλευτεσμό καε να τηρεε περεσσότερο 
το πνεύμα καέ δχε το γράμμα του Συντάγματος, που τυπεκά του έδενε απόλυ
τη έξουσέα νά δεαλυεε τη Βουλή καε νά έπελέγεε τόν πρωθυπουργό. Πάντως 
καε 6 Τρεκουπης 6έν κατόρθωσε νά μήν έμπλαχεε στά "παρασχήνεα" καε ούτε 
φυσεκά αλλαξε άπό τότε 6 πολετεκός βέος* αύτό εγενε πεό σταθερά μετά τό 
1910. 'ίΐς κατακλεέδα μπορούμε νά ποΟμε δτε 6 Χαρελαος Τρεκούπης υπήρξεα
πλώς μεταρρυθμεστήζ καε δχε επαναστάτης, δπως καε δ χατευθεεαν πολετεκός 
του όεάδοχος 'Ελευθέρεος Βενεζέλος.

Στόχος του χεεμενου. Νά άξεολογηθεε ή προσφορά του Χαρ. Τρεχούππ 
στον οεκονομεκό καε στόν πολετεκό τομέα (δέν έξετάζεταε ή έζωτερεκή πο- 
λετεκη του).

Βοηθήματα. Περε Χαρελάου Τρεκοόπη.’Ανάλεκτα έκ δημοσεευμάτων,τόμ. 
1-1*4, ’Αθηναε 1907-1917 (τό έργο άποτελεε πηγή γεά τήν τρεκουπεκή περεο- 
δο). -Γ.Δερτελη,Κοενωνεχός μετασχηματεσμός καε στρατεωτεκή επέμβαση 1880- 
1909,’Αθήνα,*Εξάντας,1977. -"Οσα αναφέρουν τά γενεκά οεχονομεχά έργα τών 
’Αναστασοπουλου, ’Ανδρεάδη, Ζολώτα, Κορδάτου, Χαρετάκη.-Κ.Βεργοποόλου,φά- 
τος καε οεκονομεκή πολετεκή στόν 19ον αεώνα ( *Η έλληνεκή κοενωνέα), ’Αθήνα 
1978.

*Αλλο θέμα γεά έρευνα. Πώς η οεκονομεκή ανάπτυξη άπαέτησε άστεκές
μεταρρυθμέσεες του πολετεύματος, που έτεεναν πρός την αποδοχή της "άξεο- 
κρατέας".
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Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Διακοπείσα ή 'Ελλάς έκ τού σταδίου καί τής σειράς τών προόδων 
της» ένεκα τού έπελθόντος κατακλυσμού εις τό κλασικόν έδαφός τπς» 
άπώλεσε ή άπέμαθε μετά τών λοιπών καί πλείστας έκ τών μεθόδων τής 
καλλιέργειας, περιορισθείσα είς τήν παραγωγήν τών άπολύτως άναγκαί- 
ων πρός συντήρπσιν τού διασωθέντος μικρού πληθυσμού τπς.

Κατά τό μακρόν δέ τούτο τής δουλείας διάστημα, ή έπί τής γής 
καί τών κτημάτων, ιδιοκτησία, ήτις είναι ή μόνη ηρσάγουσα τήν γεωρ
γίαν δύναμις, δέν ύπήρχεν κυρίως' τά δέ πρόσωπα παρακολουθοΰντατά 
πράγματα άνήκον κατά κανόνα είς τόν κύριον τής γής, έργαζόμενα καί 
δουλεύοντα διά τόν δεσπότην χωρίς νά έχωσιν ούδενός τήν άσφάλειαν, 
ύπό τοιαύτην δέ δουλικήν κατάστασιν είναι μάταιον νά ζητή τις νά 
μάθη τόν βαθμόν τής καταπτώσεως, είς ήν μετά τών άλλων περιήλθε καί 
ή γεωργία τής 'Ελλάδος.

"Αμ’δμως διά τού ήρωΐκού άγώνος της καί διά τής προστασίας 
τών εύεργετίδων Δυνάμεων άνεκτήσατο τήν έλευθερίαν καί αύτονομίαν 
της, ως καί οι λοιποί κλάδοι τής έθνικής ένεργείας, ούτω καίή.γεωρ- 
γία ήρξατο βασίμως νά προοδεύη καί άναπτΰσσεται.

Ή γεωργία τής 'Ελλάδος, καί διαρκοΰντος έτι τού ύπέρ άνεξαρτη 
σίας Ιερού άγώνος της, δέν διεκόπη δλοσχερώς τών έργασιών της.Φοβε
ρά δέ πάντοτε διά τών τέκνων αύτής εις τάς κατά τού έχθρού μάχας 
της, έξακολούθησε δρέπουσα διπλός δάφνας, έφ’δσον δ σίδηρος καί αί 
πυρκαΐαί τού έχθρού δέν είχον είσέτι άποτεφρώσει τά πάντα. Άλλ’αί 
πρόοδοι αύτής ήρξαντο κυρίως άμέσως μετά τήν δφιξιν τού Κυβερνήτου, 
δστις διά διαφόρων συνετών μέτρων του είχε μεγάλως συντρέξει τά 
πρώτα βήματα τής άποκαταστάσεως τού ‘Εθνους. Διακοπεΐσαι δέ μικρόν

1U



άκολούθως έπαναλήφθησαν αύθις καί έλαβον έπίσημον χρονολογίαν με
τά τήν άναγόρευσιν τής 'Ελλάδος είς Βασίλειον, άφ'δτου έξπκολούθη- 
παν έφεζής μετά μεγάλης ζέσεως έκ μέρους των κατοίκων, τών όποιων 
6 πρός τήν ιδιοκτησίαν πόθος, ήν είχον πρό αίώνων στερηθή, καί δ 
ζήλος πρός τήν ταχείαν άποκατάστασίν των, συνέτεινον ούκ όλίγον 
εις τό νά ύπερνικήσωσιν οΟτοι δλας τάς δυσκολίας, τάς άποίας παρε- 
νέβαλον τά αντίθετα οικονομικά μέτρα τοϋ έπικρατήσαντος κυβερνη
τικού συστήματος, καί ούτως έν βραχεί διαστήματι άπέραντοι έκτά- 
σεις χέρσων γαιών καί δρομώνων μετεβλήθησαν είς θαλερός πεδιάδας 
παντοίων σπορών καί είς περιβόλια, προηγηθεισών τών πολυεξοδωτέ- 
ρων καλλιεργειών, οίον τών σταφιδαμπέλων, έλαιών, καί μορεών, τών 
πλουσίων τούτων πηγών, είς δς ήντλησε τό "Εθνος τά πρώτα τής άπο- 
καταστάσεώς του μέσα.

Δέν έξηλέχθησαν μέχρι τούδε έπισήμως αί πρόοδοί της, δπωςδώ- 
σωμεν συγκριτικήν αύτών κατάστασιν. Έζ ιδιαιτέρων δμως έκθέσεων 
συνάγεται, δτι αί πρόοδοι αύταιύπηρξανμεγάλοι. Μεταξύ δέ τών άλ
λων ιδού τί περί τούτων άνέφερεν ή έπί τής παγκοσμίου έκθέσεως 
τού 1855 τών Παρισσίων Έλλ. έπιτροπή έν τζ> έπιλόγφ τού δημοσιευ - 
θέντος καταλόγου τών Έλλ. προϊόντων. "Ή γεωργίαάνεπτύχθησημαντι
κά είς τό μέρος αύτό ένθα έπεκράτει πρότερον ή σιγή τού τάφου’καί 
πρός άπόδειξιν άναφέρομεν τήν αύξησιν τής παραγωγής τών πλουσιωτέ- 
ρων προϊόντων της. Ή μέταξα,ήτις κατά τό 1821 μόλις έφθανε τάς 
18.000 χιλιόγραμμα, άνεβιβάσθη είς 90.000 χιλιόγραμμα. Ή Κορινθια
κή σταφίς άπό 16-18 έκατομμύρια ένετικών λιτρών έφθασε τά 60 έκα- 
τομμύρια* αί άμπελοφυτεΐαι καί έλαιοφυτείαι έξετάνθηκαν έπίσης κτλ.

"Τέλος,δπως καταστήσωμεν καταληπτωτέρας τάς προόδους, αίτινες 
άπετελέσθησαν έν διαστήματι 20 περίπου έτών έν Έλλάδι, παρατηρού- 
μεν, δτι ή Ελλάς κατά τό διάστημα τοΟτο ήδυνήθη νά διπλασιάση καί 
έτι πλέον τήν παραγωγήν τών προϊόντων της* δτι κατηνάλωσε πλέον 
τών 200 έκατομμυρίων δραχμών είς διαφόρους φυτείας καί δτι κατέβα-
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λε έν κεφάλαιον άνώτερον, πρός άνέγερσιν των καταστραφεισών πόλεων 
καί χωρίων της κλπ."

Δύο διδόμενα άφ’έτέρου παρέχουσιν ήμΐν τό μέσον τοΟ νά έκτι- 
μήσωμεν τάς προόδους ταύτας τής γεωργίας.

1) Ή σημαντική αύξπσις του πληθυσμού, δστις άπό 675.616 άνε- 
βιβάϋβη εις 1.096.810 άπό τού 1821 έως τού 1861 καί υποθέτει άν- 
αγκαίως αύξησήν έργασίας καί προϊόντων (*) καί

2) Ή έπίσης σημαντική αύξησις τών δημοσίων έγγειων φόρων,οί- 
τινες, μ’δλας τάς έπενεχθεΐσας έλαττώσεις, άπό 4.651.204 δραχ.,είς 
δς περιορίζοντο κατά τό 1833,έφθασαν τά 10 έκατομμύρια περίπου δραχ- 
μάς κατά τό 1860 κατά τούς δημοσιευθέντας ύπολογισμούς.

Βεβαίως τό κεφάλαιον των αυξήσεων καί βελτιώσεων τούτων υπερ
βαίνει πάντα μέτριον υπολογισμόν, έάν ληφθή ύπ’δψιν δτι κατά τήν 
διάρκειαν τού άγώνος τό πλεΐστον μέρος των έλαιώνων, μορεώνων,στα
φιδαμπέλων καί άλλων καρποφόρων δένδρων κατεστράφησαν, αί γεωργικοί 
άποθίγκαι καί τά παντοειδή καταστήματα καί σκεύη, οί άροτήρες βόες 
καί τ’δλλα έργατικά καί παραγωγικά ζώα ήφανίσθησαν, καί δτι άπαντα 
έδέησε νά άνακαινισθωσιν έξ Οπαρχής διά νέων καταβολών. Ήθελε δέ

(*) Έάν κατά τήν νέαν περί έκτιμήσεως τού πλούτου των Εθνών, 
ήν ύποστηρίζει δ Σοφός Κ. J. Du Mesuil-Marigoy, μέλος τής Εταιρεί
ας τής Πολιτικής Οίκονομίας τών Παρισίων, ύπολογίσωμεν, δτι δι'έκα
στον κάτοικον τής Ελλάδος χρειάζονται κατά μέσον δρον, πρός δια - 
τροφήν του καί λοιπά άναγκαΐα έξοδά του, δραχμαί 150 κατ'έτος, εύ- 
ρίσκομεν δτι τό άπαιτούμενον ποσόν πρός διατροφήν τού κατά 421.164 
κατοίκους,ώς άνω, αύξηθέντος πληθυσμού αύτής δέν θέλει είσθαι όλι- 
γώτερον τών δραχ. 63.174.600 έτησίως, καί δτι ή έγχώριος παραγωγή 
ηΰξησεν άναλόγως, ώς προκύπτει καί έκ τής κατά 5 περίπου έκατομμύ
ρια δραχμών αύξήσεως τών έγγειων φόρων, τό δεκαπλάσιον τών όποιων 
μάς δίδει σχεδόν τό αύτό ποσόν.
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μένει ζήτημα δυσδιάλυτον, δι’έκαστον άναλογιζόμενον τά μέσα καί 
τήν κατάστασιν των κατοίκων μετά τοιοΟτον αίματηρόν καί καταστρε- 
ιιτικδν άγώνα, πώς ήδυνήθησαν ν'άνθέζωσιν οΰτοι είς τά πρώτα τής ά- 
ποκαταστάσεώς των έξοδα καί νά καταβάλλωσι προσέτι τόσας δλλας δα- 
πάνας βελτιώσεων' τό δποϊον έν τούτοις έλυσαν διά τής φιλοπονίας 
των, εΐ καί ούχί άνευ θυσιών των, έπίκουρον έχοντες τήν αύστπράν 
οΙκονομίαν, ήτις ευκολύνει τδν "Ελληνα είς δλα τά μεγάλα έργα του, 
τήν ευκολίαν τής κτήσεως ή κατοχής τού πρώτου κεφαλαίου τών γαιών, 
καί τά μεγάλα κέρδη, ά έδιδεν ή καλλιέργεια προΐ'όντων τινών, ένεκα 
τ;ις ύψώσεως τής τιμής των.

Τδ σύνολον δμως τών κεφαλαίων τούτων υπήρχε πάντοτε μέγα καί 
τοιοΟτον otov καί είς μεγάλα καί παλαιά Κράτη δέν ήδύνατο νά μήφέ- 
η στενοχώριας καί κλονισμούς, άνευ έκτάκτων συνδρομών καί μέτρων 
Κυβερνητικής προνοίας. Μή δυνηθεισα έπομένως ή γεωργία νά έπαρκέσΐ) 
είς τόσα βάρη, καί μήν εύτυχήσασα νά έχη έκ προνοίας τοιαύτης ίδι
ον πιστωτικόν κατάστημα καί κεφάλαια εύπόριστα κατά τάς άνάγκαςτης, 
ήναγκάσθη νά καταφύγρ είς ίδιώτας δανειστάς καί νά γεI vq έξ άρχής 
υποχείρια τής σκληροτέρας τοκογλυφίας, ήτις ώσεπιτοπλείστον κατεί
χε καί έξεμύζανε τά θύματά της ύπό τό πρόσχημα τής φιλανθρωπίας καί 
τής άγαθότητος, δτέ μέν χορηγούσα καρπούς καί σπόρους, δτέ δέ προ- 
καταβολάς χρηματικός πρδς καλλιέργειαν έπί προστοιχίσει τών προϊόν
των. Καί έφ’δσον μέν τά κέρδη καί αΐ ώφέλειαι τών κτηματικών καί 
γεωργών ήσαν άνάλογα ώστε νά Ικανοποιώσι τοιαύτας βαρείας ύποχρεώ- 
σεις, άντείχον ούτοι* άκολούθως άμως ήναγκάσθησαν νά ΰποκύψωσι κα- 
ταβληθέντες έκ τε τού βάρους τών ύπερόγκων τόκων καί έξ άλλων κοι
νών δυστυχημάτων, έξ ών ϋπέφερεν έφεξής ή ‘Ελληνική γεωργία, του- 
τέστι τοϋ κατά τό 1850 συμβάντος παγετώδους χειμώνος, δστις άπεξή- 
ρανε πολλάς παραγωγικός δενδροφυτείας, έκτός τής μενάλπς καταστρο
φής τών ποιμνίων. Τής κατά τδ 1853 έπισκηψάσης νόσου είς τά πλου- 
σιώτερα καί σημαντικώτερα τών προϊόντων της, τούς σταφιδώνας καί
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άμπελώνας, ήτις δυστυχώς έξακολουθεΐ είσέτι είς πολλά μέρη. Τής έ- 
τέρας μάστιγος, ήτις άπά του 1858 μέχρι τοϋδε μαστίζει τούς μετα
ξοσκώληκας, στερούσα πολλάς έπαρχίας ένός των πολυτιμωτέρων προϊ
όντων των. Καί τέλος τής μέχρι άζπτησίας έξακολουθούσης ύποτιμήσε- 
ως τής Κορινθιακής σταφίδος, ήτις ίιπάρχει ό μόνος σχεδόν πόρος δ- 
λοκλήρων έπαρχιών. "Ενεκα δθεν άπάντων τούτων, έπήλθον καταστροφαί 
καί δυστπχήματα μεγάλα είς τάς γεωργικός τάξεις, καί εί καί ή γε
ωργία όχρελήθπ δπωσδήποτε έκ των άνωειρπμένων προόδων, ήφανίσθησαν 
δμως τά έπενεγκόντα αύτάς πρόσωπα, έπεσαν δέ πρώτα θύματα οΐ παλαι
οί οίκοκυραΐοι καί κτηματίαι, οίτινες εϋρεθέντες έξπσθενπμένοι ώς 
έκ τής προεξοφλήσεως τών Ιερών χρεών τού άγώνος, ου τό βάρος μετ’ 
αύταπαρνήσεως έβάστασανδιά τε τής περιουσίας καί τών αιμάτων των, 
δέν ήδυνήθησαν νά άνθέξωσιν άπωλέσαντες τά κτήματά των δι’εύτελή 
ποσά, δ έδανείσθπσαν, χωρίς νά δυνηθώσι νά τά πλπρώσωσιν όλοσχερώς. 
Καί έκ τών νεωτέρων δέ κτηματιών διετηρήθησαν μόνοι οί αΰτοκαλλιωο- 
γηταί, δσοι δηλαδή έκαλλιέργουν άπ’εύθείας μόνοι των τά κτήματά των. 
μήν ϋπολογίζοντες είς τά έξοδά των, τό όποιον συμβαίνει καί είς 
τούς γεωργούς, τούς κόπους καί τήν προσωπικήν των έργασίαν, άλλά 
καί οΰτοι ούχί δνευ δανείων, είς τρόπον ώστε σήμερον οι πλείοτοι 
τών κτηματιών καί γεωργών εύρίσκονται βεβσρυμένοι μέ χρέη, ών τό 
ποσόν δέν δύναται μέν νά ύπολογίση τις, άλλ’είναι πάντοτε σημαντι
κόν.

*Ετέρα πληγή δευτερεύουσα μέν τής τοκογλυφίας, άΛλ’ήτις δέν 
συνέτεινεν δλιγώτερον είς τάς καταστροφάς καί τά δυστυχήματα τού
τα τής γεωργίας, ΰπήρξε καί τό έπικρατούν δυστυχώς παρ'ήμΐν ωορολο- 
νικόν σύστημα τής Δ ε κ ά τ η ς, τό όποιον έχθρόν πόσης νεωργι.κήο 
προόδου παραδίδει τόν γεωργόν κατ’έτος είς τήν άπληστίαν τών ύπεο- 
θεματιζόντων τήν παραγωγήν του ένοικιαστών τού δημοσίου, οίτινες, 
κατάσκοποι άδυσώπητοι πόσης βελτιώσεως τού κτήματός του. φορολονοϋ- 
σι καί τόν τελευταΐον Ιδρώτα του* έπειδή δέ κατά τό ίδιον σύστημα
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είσηράττονται καί ol δημοτικοί ιρόροι, καί έκείνοι προσέτι, οϋςπλη- 
ρώνει δι’εύοεβή του χρέη, καί δι’άλλος νομίμους Οποχρεώσεις του, 
δ γεωργός συμβαίνει κατά τήν έπίσπμον στιγμήν τής συγκομιδής τών 
προϊόντων του νά περιστοιχήται άπδ σμήνος φορολόγων καί δανειστών, 
οϋς πολλάκις μή δυνάμενος νά έξοοΜση,άποσύρεται μέ κενόν τόν σάκ- 
κον, δστις έμελλε νά πληρωθή διά τών καρπών τών έπί έτος σχεδόν κα- 
ταβαλλομένων ύπ’αύτοϋ κόπων. Τά έπί τής γεωργίας όλέθρια άποτελέ- 
σματα του φορολογικού τούτου συστήματος έξηλέγχθησαν έπισήμως παρ’ 
άρμοδίων προσώπων καί άλλων ειδικών άνδρών καί κατέκρινενσφοδρώς 
δ έλευθερος τύπος. Άν δέ δέν έξήρκουν ταύτα, ήθέλομεν έπικαλεσθή 
τήν μαρτυρίαν άνδρδς, είς τήν πατρίδα τοΟ όποιου έπεκράτει, άλλά 
δι’έν είδος φόρων, τοϋ τών έφημερίων, καί ύπό εύνοίκωτέρας άσυγκρί- 
τψ λόγφ περιστάσεις τό σύστημα τής Δ ε κ ά τ π ς, τοΟ περιφήμου 
Άγγλου άγρονόμου D’Arthur Young, τοΟ μεγάλως συντελέσαντος είςπολ- 
λάς άναμορφώσεις καί βελτιώσεις τής γεωργίας τής πατρίδος του, δ- 
στις ιδού πώς έκφράζεται κατά τής Δεκάτπς. "Άς σκεφθώσι καλώς οί 
έχοντες τό καθήκον, άς καταμετρήσωσιν άκριβώς τά όλέθρια άποτελέ- 
σματα τής γενικής καταστάσεως, ύπό τήν όποιαν ή είσπραξις τοΰ φό
ρου τής Δ ε κ ά τ π ς  κάμνει νά στενάζη ό γεωργός* άς περιφέρωσι 
τά βλέμματά των έπί τών γαιών, αίτινες είναι έξηρημέναι τοϋ τυρανι- 
κοΰ αύτοϋ φόρου, καί άς παρατηρήσωσιν εις τίνα βαθμόν εύτυχίας ύ- 
ψοϋται ή παραγωγή των, ένώ αί είς τήν μάστιγα τοϋ φόρου τούτου ύπο- 
κείμεναι, παριστώσι τήν θλιβεράνείκόνα τής δυστυχίας καί τής άπο- 
θαρρύνσεως τοϋ γεωργοϋ’ άς συγκαταβώσι δέ νά ύπολογίσωσιν άκολού- 
θως τήν αϋξπσιν τών εισοδημάτων, δημοσίων τε καί ιδιωτικών, ήτις 
θέλει άναγκαίως προκύψει έκ τής έγκαταλείψεως τοϋ συστήματος τού
του, καί τάς μεγάλας βελτιώσεις, δσαι θέλουσι παρακολουθήσει τήν 
ιδιοκτησίαν κτλ."

Άφ’έτέρου δ γεωργός τής 'Ελλάδος, οϋ περιγράφομεν τά βάρη, 
διά νά έκτιμηθώσι κατά τήν άξίαν των τά κατορθώματα καί ύπολογι - 
σθώσιν αί μεγάλοι πρόοδοι αίτινες θέλουσι πηγάσει έκ τής άφαιρέσε-
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ως τών δεσμών του πρός κοινήν καί μερικήν εύημερίαν, δ γεωργός λέ- 
γομεν, άθλπτής γενναίος τής έλευθερίας, παρωράθη μέχρι τοΟδε ίνα 
μένπ άθλπτής τής πενίας, ώς έκλήθη, άπλοϋς καλλιεργητής διατελών 
τής γής, ήν έβαφε διά των Ιδρώτων του ύπέρ τού κατακτπτοΰ, πρίν ή 
βάψπ αύτήν διά των αίμάτων του, δέν ήλλαξεν σχεδόν τύχην, ούτε ώς 
πρός τά βάρη, ούτε ώς πρός τήν ιδιοκτησίαν, καί δν που έβίασε τήν 
θύραν τής τύχης του, καλύψας τήν άγονον έπιφάνειαν των γαιών διά 
φυτειών πλουσίων, άποφερουσών μέγα είσόδπμα είς τό δημόσιον, τού
το έπραξε παραβιάσας αύστηράς άπογορευτικάς διατάξεις, αίτινες 
έθεώρουν τήν γήν άνέπαφον καί μεταλλεΐον προωρισμένον πρός έπαύξπ- 
σιν μόνον τών χρημάτων τού δημοσίου Ταμείου, μέχρις ού βαθμηδόν ή 
άπέραντος πρδτερον έκτασίς της έμειώθη είς βαθμόν άπίστευτον, δια- 
φυγούσα διά τών δακτύλων τής Κυβερνήσεως, χωρίς νά δυνηθή νά λάβω 
ούτος είσέτι τήν ύποσχεθείσαν αύτψ μερίδα παρά τών έθνικών Συνελεύ
σεων.

Πρός έπίμετρον δ’δλων τούτων, δ γεωργός είναι δ πρώτος, πολλά- 
κις δ’δ μόνος, δν θηρεύουσιν δλοι οί διά κοινωφελείς σκοπούς καί 
κοινωνικός άνάγκας έπιβαλλόμενοι διά νόμων φόροι καί προσωπικοί έρ- 
γασίαι, καί έκεΐνοι δ’οΰς άποφασίζει δ κλήρος, αύτόν ώσεπιτοπλεί - 
στον παρακολουθοΰσι κατά βάσκανον τής τύχης ένέρνειαν. "Ωστε πράγ
ματι δ γεωργός τής 'Ελλάδος φέρει,ώς άλλος Άτλας,δλα τά βάρη τής 
έπικρατείας, χωρίς νά υπάρξω μέχρι τοϋδε τό άντικείμενον φιλοστόρ- 
γου μερίμνης καί ένθαρρύνσεων, ών έχει άνάγκπν πρός άνάπτυξιν τών 
εύεργετικών έργασιών του, δι’ών τροφοδοτείται ή κοινωνία.

'Υπό τοιαΰτα βάρη καί άνάγκας διατελοΰσα ή 'Ελληνική γεωργία, 
δέν ήδύνατο βεβαίως νά παραδοθή είς γεωργικός βελτιώσεις καί δόκι
μός τελειωτέρων μεθόδων καλλιεργείας, μήν ούσα είς κατάστασιν,ού
τε τά κεφάλαια νά καταβάλω, ούτε νά διακινδυνεύσω τήν παρούσαν πρό
σοδον, ήτις ύπήρχεν δ μόνος πόρος της πρός θεραπείαν τών παντοίων 
άναγκών της. 'Επομένως όλίγας προόδους έν γένει έκαμε ώς πρός τό
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σύστημα καί τά μέσα τής καλλιέργειας.
ΑΙ Αγραναπαύσεις είναι δ ισχύων γεωργικός νόμος καθ* Απαντα 

σχεδόν τά μέρη."Ενεκα τούτου δ γεωργός στερείται των ωφελειών του
λάχιστον τού ήμίσεως των κεφαλαίων του, διατηρών άργήν τήν γήν 
του τόν περισσότερον χρόνον, καί άψίνων εις τήν φύσιν νά πράξη 
άσθενώς, δ,τι ή πρόοδος τής γεωργίας έφηύρεν πρό πολλού ήδη, πρός 
γονιμοποίησιν καί πολλαπλασίασιν τής παραγωγής της.

Τεχνηταί νομαί καί λειβάδια είναι λίαν σπάνια. Τό σύστημα των 
άγραναπαύσεων τά κρατεί έπίσης άπομεμακρυσμένα μετά των άμειψοσπο- 
ρειών, των όποιων είσίν άναγκαίον παρακολούθημα. Στερούν δέ τήν κτη
νοτροφίαν τής ήμέρου ταύτης τροφής της, συντελεί εις τό νά χάνηται 
δ σημαντικώτερος πλούτος, δστις συνδέει τήν γεωργίαν μετά τής κτη
νοτροφίας καί τήν καθιστά άναγκαίον σύμμαχόν της. Εις τδ έπιζήμιον 
δέ τούτο διαζύγιον έπενεργεί μεγάλως καί τό φορολογικόν σύστημα,τό 
όποιον έπιδιώκει πάντοτε τήν έργασίαν καί τούς Ιδρώτας τού γεωργού 
καί άφήνει Αφορολόγητον τήν άναπαυομένην ή άκαλλιέργητον γήν.

Μήν ύποδειχθείσης είσέτι έπί μεγάλης κλίμακος τής ώφελείαςτών 
παχευμάτων, ένεκα τής έλλείψεως των άμειψοσποριών,ή χρήσις των 
περιορίζεται εις όλίγας τινάς καλλιέργειας, έπομένως Αφθονία παντοί- 
ων τοιούτων υπάρχει, έξ ών ωφελούνται μόνοι οι είδημονέστεροι καί 
φρονιμώτεροι.

Τελειώτερα γεωργικά έργαλεΐα καί μηχαναί, έκτός τινών έξαιρέ- 
σεων, δέν είσήχθησαν' ή δέ έλληνική γεωργία χάνει κατ’έτος πολλά 
έκατομμύρια δραχμών έκ τής στερήσεως των τελειοτέρων τούτων βραχιό
νων της, οΐ όποιοι δχι μόνον έκτελοϋσιν εΰθηνότερον τήν έργασίαν, 
άλλά καί τελειότερον έργαζόμενοι ως δ μάλλον γεγυμνασμένος έργάτης. 
'Ως δέ προέκυψεν έκ τής συγκριτικής έργασίας τών παλαιών καί τών 
νεωτέρων έργαλείων, ήτις έγίνετο κατά τήν συγκροτηθεΐσαν έν Άθή- 
ναις τό 1859 πρώην γεωργικήν έκθεσιν τών ’Ολυμπίων, τό μέν έντόπι- 
ον δροτρον δέν φθάνει ούτε τό ήμισυ τής έργασίας τού εύρωπαίκού, 
άφίνον πάντοτε άκαλλιέργητον τό ήμισυ σχεδόν τής έκτάσεως, τήν δ-
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ποιαν δέν δύναται ώς έκ τής κατασκευής του νά έγγίξο* at δέ πρός 
έκκόκισιν τοΟ άραβοσίτου, τού βάμβακος κ.λ. μηχαναί, έξετέλεσαν 
έργασίαν πολλών άνθρώπων έν βραχεί διαστήματι* ή δέ μηχανή τής 
σποράς άπέδειξεν δτι χάνεται διά τοΰ έν χρήσει τρόπου τό ήμισυ 
σχεδόν ποσόν τού σπόρου.

Άπόπειραι τινές έγένοντο πρός έξευγένισιν τής έγχωρίου γενε
άς τών ίππων καί τινων άλλων παραγωγικών ζώων, άλλά μή έπιδιωχθεϊ- 
σαι μετά ζήλου δέν παρήγαγον μεγάλα άποτελέσματα. Ουτωςή 'Ελληνι
κή γεωργία εύρίσκεται ώπισθοδρομπμένπ καί ώς πρός τούς τρεις μεγά
λους κλάδους της, τήν γενικήν καλλιέργειαν, τήν δενδροκομίαν καί 
τήν κτηνοτροφίαν.

4. Μέτρα βελτιώσεων
Μετά τήν γενικήν ταύτην σκιαγραφίαν, περί τής καταστάσεως τής 

γεωργίας, ήν έκ τής άνάγκης έβιάσθημεν νά κάμωμεν διά μεγάλων γραμ
μών, αίτοΰντες συγνώμην καί διά ταύτην καί δι’άλλας πολλάς έλλεί - 
ψεις, άς δέον νά παρουσιάζω τό έργον ήμών ώς πρώτον, έπιτραπήτφ ή- 
μϊν νά συμπεράνωμεν σημειοΰντες τά γενικώτερα, ών έχει άνάγκηνπρός 
βελτίωσίν της, έρανιζόμενοι αύτά έκ διαφόρων έκθέσεων τών γεωργικών 
συμβουλίων καί τών διοικητικών άρχών* είναι δέ ταύτο τά έξής :

1) Ή σύστασις γεωργικών τραπεζών δανειζουσών διά μακροχρονί
ων προθεσμιών καί χρεωλυτικών δόσεων κατά τό σύστημα τής κτηματι - 
κής πίστεως.

2) Ή άλλαγή τοΰ ύπάρχοντος φορολογικοϋ συστήματος καί ή πα
ραδοχή τού τελειωτέρου τής κατ’έκτασιν φορολογίας.

3) Ή διανομή τής έθνικής γής καί ή κατά προτίμησιν παραχώοη- 
σις τής άναγκαίας είς τούς γεωργούς.

4) Ή κατασκευή άμαξητών δδών καί ή έπέκτασις έν γένει τών μέ
σων τής συγκοινωνίας.

5) Ή έξασφάλισις τών καλλιεργειών διά τής καταλληλοτέρας διορ- 
γανώσεως τής άγροτικής άστυνομίας καί τής έκλογής τών όργάνων της,
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Ιδίως δέ των άγροφυλάκων, καί διά τής συντάξεω ς τοϋ άναγκσίου κωδι
κός τής άγροφυλακής.

6) *Η σύστασις πρακτικών γεωργικών σχολείων.
7) Ή διευκόλυνσις καί ένθάρρυνσις έταιριών έζασφαλιστικών κα

τά τής χαλάζης, τών έπιζωοτιών καί άλλων γεωργικών έταιρειών καί 
γεωργικών έκθέσεων.

5. Νομοθεσία περί τής γεωργίας
Ή φροντίς καί ή άρμοδιότπς περί τής έμψυχώσεως τής γεωργίας 

είναι άνατεθειμένη είς τό Ύπουργείον τών έσωτερικών. Έν τψ ίδίφ 
Ύπουργείφ προσετέθπ βραδύτερον έπί τούτψ ιδιαίτερον Γραφείον, ύπό 
τήν έπωνυμίαν "Γραφείον τής Δημοσίου οίκονομίας" τό όποιον, άναδι- 
οργανισθέν δυνάμει τού άπό 3 'Απριλίου 1859 νόμου, έχει τήν έντο- 
λήν, μεταξύ τών άλλων καθηκόντων αύτοΟ, νά έργάζηται Οπό τάς διατα- 
γάς τού είρημένου 'Υπουργείου καί έφ’δλων τών άφορώντων τήν πρόοδον 
τής γεωργίας.

Ός βοηθητικόν Σώμα, καί συμβουλευτικόν συνάμα τοΟ ύπουργείου, 
συνεστήθη έπιτροπή δωδεκαμελής, Οπό τήν έπίκλησιν "’Επιτροπή έπί 
τής έμψυχώσεως τής ’Εθνικής βιομηχανίας",ής ή άρμοδιότης έπεκτείνε- 
ται έφ’δλων τών κλάδων τής Βιομηχανίας, ως διαλαμβάνει τό άπό 25 
’Ιανουάριου 1837 καταστατικόν της. Είς τήν ίδιαν έπιτροπήν άνετέθη 
δυνάμει τού άπό 19 Αύγούστου 1858 3. Διατάγματος καί ή έκτέλεσιςτοΟ 
περί συγκροτήσεως τής έν Άθήναις ’Εθνικής έκθέσεως τών ’Ολυμπίων 
καταστατικοΟ τοϋ ίδρυτοϋ αΟτής Κ. Εύαγγέλου Ζάππα, ήτις ώρίσθη νά 
τελήται κατά τετραετίαν, συγκροτηθείσης τής πρώτης τό 1859.

"Οπως συμβοηθήται τό ύπουργείον καί έκ τών έπιτοπείων γνώσεων, 
συνεστήθησαν δυνάμει τοϋ άπό 23 Αύγούστου 1852 Β. Διατάγματος γεωρ
γικά συμβούλια άπό έν είς έκόστην πρωτεύουσαν νομοϋ.

Πρός διάδοσιν τών πρακτικών καί θεωρητικών γνώσεων τής γεωργι
κής συνεστήθη διά τοϋ άπό 23 ΜαΙου 1846 νόμου Γεωργική σχολή έν Τί- 
ρυνθι.
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Διά νά εύκολύνωνται οι κτηματίαι είς τήν προμήθειαν δένδρων κα- 
λοϋ είδους καί είς εύθηνάς τιμάς, συνεστήθη έν Άθήναις δενδροκομεϊ- 
ον δυνάμει τού άπό 22 Νοεμβρίου 1835 Β. Διατάγματος.

Τό Β. Διάταγμα τής 5 Δεκεμβρ. 1845 περί καθηκόντων των νομαρ
χών, Ιδίως έν τοΐς άθροις 10, 52-54 αύτοϋ,έπιβάλλει αύτοΐς ιδιαί
τερα καθήκοντα ύπέρ τής γεωργίας.

Τό Β. Διάταγμα τής 31 Δεκεμβρίου 1836 περί δημοτικής άστυνομί- 
ας περιλαμβάνει ίδιας διατάξεις περί άγροφυλακής έν ταΐς άρθροις 
65-77 αύτοϋ, πρός πρόληψιν των είς τάς ιδιοκτησίας καί τά προϊόντα 
φθορών. Τό δρθρ. 67 αύτοϋ δρίζει, δτι δέν δύναται νά ένεργηθή κράτη- 
σις κανενός γεωργού, ένασχολουμένου μέ ζώα εις γεωργικός ή άλλας έρ- 
γασίας, ή πρός φύλαξιν ποιμένων, πριν ή γεIvrj πρόβλεφις πρός έξασφά- 
λισιν τών ζώων.

Ό άπό 13 Μαϊου 1835 Νόμος περί τής προξενούσης βλάβης έκ τής 
βοσκής τών ζώων.

Ό άπό 31 Δεκεμβρ. 1836 Νόμος περί προφυλάξεως τών σπαρτών καί 
τοΰ διορισμοϋ άγροφυλάκων, τροποποιηθείς διά τού άπό 15 Σεπτεμβρ. 
1856 νόμου.

Ό  άπό 1 ’Ιουλίου 1838 Νόμος περί εύθύνης τών δήμων διά τάς γε- 
νομένας είς τά δένδρα καί τάς φυτείας φθοράς.

Ό  άπό 16 Φεβρουάριου 1848 νόμος περί ζωοκλοπίας καί ζωοκτονί- 
ας.

Ό άπό 14 Μαϊου 1842 νόμος περί καταδιώξεως τών άκρίδων.
Ό άπό 31 Δεκεμβρ. 1852 νόμος περί άποξηράνσεως έλών.
Ό άπό 29 Φεβρουαρ.1848 νόμος δι’οδ παραχωρεϊται δωρεάν σνά έν 

στρέμμα γής εις έκαστον γεωργόν.
Ό  άπό 1844 Νόμος δι’οϋ παραχωρεϊται ή άδεια είς τούς γεωρνούς 

τού νά κόπτουν δωρεάν τά γεωργικά έργαλεϊα των έκ τών έθνικών δασών.
Γεωργική τράπεζα Ιδία διά τούς κτηματίας καί γεωργούς δέν υπάρ

χει. Συνέστη άπό τοϋ 1841 ή Οπάρχουσα Οπό τήν έπίκλησιν έθνική τρά
πεζα, ήτις μετά τών προεξοφλήσεων, τής κυκλοφορίας καί άλλων τινών
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έργασιών έχει καί τό τής χορπγήσεως δανείων έπί ύποθήκη.
Τό άπ6 23 Σεπτεμβρ. Β. Διάταγμα περί μέτρων καί σταθμών παραδέ 

χεται νέον σύστημα, βάσιν έχον έπί τών έκτάσεων τδ Γαλλικόν μέτρον. 
Τό Διάταγμα δμως τοΟτο δέν έζετελέσθη είσέτι καί έπομένως ίσχύει τό 
παλαιόν σύστημα, κατά τό όποιον τά ώς πρός τήν γεωργίαν μέτρα καί 
σταθμά έχουσιν ώς έζής:

Μέτρα έκτάσεως Β ά ρ η Μέτρα χωρητικόιητος.
*0 πήχυς 

*0 πήχυς άνα- 
λογεί πρός 75 
έκατοστά τοΟ 
ΓαλλικοΟ μέ

τρου.

Τό στρέμμα 
Τό στρέμμα 

πρός έν δέκα- 
τον τοΟ Γαλ. 
έκτόρ.

δράμι ’Οκά Κοιλόν Βαρέλα
Τό δράμι πρός Σόγκειται έκ Τό κοιλόν 12- Ή  Βαρέλα 18 
3 περίπου Γαλ. 400 Δρομέων 21 όκ.(δρα σελ. όκ. 
grannies. 35-47.)

6. Περί νεωτέρων συγγραφέων
Ολίγους έχομεν νά άριθμήσωμεν τοιούτους* είναι δέ οί έζής*
Ό Κ. Γρπγόριος Παλαιολόγος,πρώτος Διευθυντής τοΟ έν Τίρυνθι 

άγροκηπίου, συνέγραψε πλήρες σύστημα περί Γεωργικής. Τό σύγγραμα αΰ- 
τοϋ θεωρείται έτι καί νϋν τό πληρέστερον τών ϋπαρχόντων είς τήν γλώσ
σαν μας καί δύναται νά λάβη τίς έπωφελώς ύπ’δψιν. Σόγκειται έκ δύω 
τόμων είς 8ον καί έσχεν μέχρι τοΰδε δύω δημοσιεύσεις, τήν τελευταί- 
αν κατά τό 1837.

’Εκτός δέ τούτου συνέγραψε καί έδημοσίευσεν ό ίδιος είς φυλλά
δια κατ’έγκρισιν τής Κυβερνήσεως διαφόρους είδικάς πραγματείας* ήτοι 
περί τής καλλιέργειας τής κανάβεως, τής όνοβρυχίδος, τής Μηδικής 
καί τού μήκωνος τού ύπνωτικοΟ.

Ό  Μ. Κόμης Πάλμας Άρειοπαγίτης, φίλος τών γεωργικών προόδων, 
άφιέρωσε τάς στιγμάς τής άναπαύσεώς του συγγράψας άξιόλογον σύγγρα- 
μα, περί οινοποιίας, έκδοθέν ύπ’αύτοΟ τό 1836 καί πραγματευόμενον 
έν έκτάσει περί τής κατασκευής διαφόρων είδών οίνων καί δζων.
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Ό Μ. Σ. Χωματιανός,Διευθυντής τής έν Τίρυνθι Γεωργικής Σχολής, 
έξέδοτο τό 1838 ώσαύτως άξιόλογον σύγγραμμα περί κηπουρικής, τό ό
ποιον είναι λίαν διδακτικόν διά τούς ένασχολουμένους είς τούς δύω 
πλουσιωτέρους κλάδους τής γεωργίας, τήν δενδροκομίαν καί τήν κηπου
ρικήν.

*0 ίδιος μετά τού Μ. I. Πρωίου συνέγραψε καί έδημοσίευσε κατά 
διαταγήν τής Κυβερνήσεως δδηγίαςπερί γαιωμήλων καί περί των άποτε- 
λεσμάτων τού χαράγματος των σταφίδων.

Τελευταΐον δ κ. Νικόλαος Λοβιζέλης, ’Ιταλός, έξέδωκεν είς φυλ- 
λάδιον δδηγίας περί μορεοφυτείας καί σκωληκοτροφίας, αίτινες έχου- 
σι τδ πλεονέκτημα, δτι συνετάχθησαν παρ’άνδρός έπί πολλά έτη μετελ- 
θδντος εύδοκίμως τό έπάγγελμα τού σκωληκοτρόφου κατά τόν ’Ιταλικόν 
τρόπον, δι’δπερ έν άρχή μετεκλήθη καί προσελήφθη παρά τού Κ. Κωνστ. 
Δουρούτη, τού συστήσαντος τά πρώτα τελειότερα μεταξουργεία έν Σπάρ
τη καίΜεσσηνίςι.

7. Περί κλίματος καί περί γαιών.
Τό κλίμα τής 'Ελλάδος κατέχει άκριβώς τόν μέσον δρον μεταξύ τής 

Οπερβολικής ζέστης καί τού ψύχους άλλων μερών τής ’Ανατολής. Ό χει- 
μών είναι βραχύς, άλλ'άνεμώδης. Τό θέρος, εί καί θερμόν, μετριάζε
ται πολύ έκ τε τών άηό τής θαλάσσης καί τών όρέων πνεόντων ανέμων. 
Ή έπιφάνειά της έν γένει άνώμαλος μετά πλουσίων κοιλάδων' τό έδσ- 
φός της ποικίλον, άργιλλώδες είς τινα μέρη, είς άλλα έλαφρόν καί αμ
μώδες. Άλλ’εΙ καί τυγχάνει κατά τό πλεΐστον μέρος όρεινη κσί πετρώ- 
δης, ψιλή καί λεπτδγειος, έχει δμως καί έδάφη Ικανώς εύφορο καί εύ- 
μοιρούντα δλων τών στοιχείων τής γονιμότητας, τά όποια, χωρίς υπερ
βολήν, δύνανται νά συγκριθώσι μετά τών εύφορωτέρων άλλων μερών. Τοι- 
αϋτα δ’είναι τά τής Λεβαδείας, τού έλους τής Λακεδσίμονος, τής ’Η
λείας, τού Παμίσου τής Μεσσηνίσς, τής Βερτζοβας τής Μαντινείας, μέ
ρος τής Άργολίδος, τής ’Ακαρνανίας, τής Φθιώτιδος καί τής Εύβοίσς. 
Είς πολλά έξ αύτών τό έν δίδει μέχρις 20 κατά τόν συνήθη άτελη τρό
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πον τής καλλιέργειας.
ΊΙ υλική έκταυις τής έηιφανείας τής 'Ελλάδος, ώς έζάγεται έκ 

τοΟ ΓαλλικοΟ χάρτου, περιλαμβάνει στρέμ. 45,699,248, διαιρουμένη ώς 
έζής'

ΓαΙαι καλλιεργούμενοι.
Σπειρόμ ε ν α ι .  At σπειρόμεναι γαΐαι διαιρούνται εις 

δύω μέρη, τό έν κατεχόμενον διά δημητριακών καρπών καί τό έτερον 
άναπαυάμενον, εις τό όποιον έπανέρχονται οΐ γεωργοί, άλλου κατά δι
ετίαν καί άλλοΟ κατά τριετίαν, ύπόρχουν δέ καί μέρη, εις τά όποια 
καλλιεργούνται κατ’έτος τά αύτά έδάφη.

Ή  έκταοις τών σπειρομένων τροποποιείται ,ή κατά τό 1860, ώς 
έξήχθη έκ τών συλλεχθεισών πληροφοριών, άναβαίνει είς στρέμ, 
2,369,696 διατεθειμένη ώς έξής κατ'είδος.

Δημπτριακοί καρποί.
Σίτος .........................  Στρέμ. 944,093
Κριθή ..........................  " 362,871
Σιτοκριθή .......................  " 361,825
Δίμηνος ......................... " 3,675
Σίκαλη .....................   " 24,121
Βρόμη ..........................  " 41,486
Καλαμβόκιον.....................   " 36,983
’Αραβόσιτος ......................  " 512,586
Όσπρια ......................... " 29,172
Κέγχρος .....................    " 434
Βίκος..........................  " 84°
'Ρώβη ...................................................    " 3»178
Σισάμη .........................................................    " 1,222
Κίμυνος ......................... " 1°4
Καπνός .........................  " 25,996
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Βαμβάκια Στρέμ. 21,105

Τδ δλον...........................  Στρέμ. 2,369,696

Δέν έμπεριλαμβάνονται αI διά ήιζαρίων, γεωμήλων, κρομμύων καί 
άλλων τινών μικροτέρας έκτάσεως. Προσθέτοντες δέ καί τάς γαίας τού
των καί λαμβάνοντες ύπ’δψιν, δτι οΐ γεωργοί, ώς κατέχοντες άρκετάς 
έκτάσεις έθνικών γαιών καί μή πλπρώνοντές τι δσάκις δέν τάς καλ- 
λιεργοΰσι, δέν σπείρουσι πάντοτε τήν αΟτήν έκτασιν κατ’έτος, άλλ’ 
άναλδγως τής άνάγκης καί τής ζητήσεως άλλων καλλιεργειών' τουτέστι 
δτέ μέν περισσοτέραν δτέ δέ όλιγωτέραν, ώς προκύπτει καί έκ τής 
παραγωγής των παραλαβόντων έτών, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν οτι έν 
δλψ σπείρονται κατά μέσον δρον......... Στρέμ. 3,560,000

Αί δέ νεκραί ΰπολογίζονται είς ...... " 2,516,000

Τδ δλον ......................

’Αμπελώνες .........
Σταωεδωνεε ............

Δενδροφυτεϊαι

. Στρέμ. 

. Στρέμ.
II

6,076,000

492,502
153,058

’ ΓλπυΤινεε ............. <1 370,000
Μοοεώνεε ........ .. II 75,000
5υκ(Τινεε ............................... ft 18,000
Βαλανίδωνεε . . . . . . · · · · · · · II 13,000

238,310νΔλλπι ιτπλλι t r w j p i  πι ........ II

Τδ δλον ............... 1,359,900

Γ η Τ η ι  ι no ι vrrwvi . . .
Ακαλλιέργητοι

II 11,718,9001 UlUl UfJwvl>|JUv A^puiit · · «
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Όρη καί φυσικοί νομοί .............
Δάση ................ .........
Τέλματα καί έλη..................
Πόλεις «χωρία,6δοί,ποταμοί,χείμαροι κλπ....

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Ι
1. Καλλιεργούμενοι ................
2. Δενδροφυτείαι .................
3. ’Ακαλλιέργητοι κλπ...............

Τ6 δλον .....................

Στρέμ. 18,599,240
η 5,419,660
Μ 833,448
«I 1,653,000

Στρέμ. 38,253,348

Στρέμ. 6,076,000If 1,359,900•1 38,253,318

Στρέμ. 45.699,248

Πηγη : Σ ,Α. Σπηλιωτάκη, Στατιστική τrjs γεωργίας, έν *Α- 
θήναις 1864.

"Ιστορικό πλαίσιο: *Η αύξηση τοΟ άγροτικοΟ εισοδήματος 
στό ελληνικό κράτος ήταν ή συνάρτηση πολλών παραγόντων: τοϋ
κατακερματισμού της γης η αντίθετα της μεγάλης ιδιοκτησίας, 
του φορολογικοϋ συστήματος καί της ποιότητας των καλλιεργη
τικών μεθόδων. Ό "Ιωάννης Καποδίστριας συνέλαβε τη σπουδαι- 
ότητα της γεωργίας στην νεοαπελευθερωμένη 'Ελλάδα, πού είχε 
καθηλωθεί στην παραδοσιακή πρακτική καλλιέργεια. Πέρασαν ω
στόσο δεκαετίες γιά νά απελευθερωθεί ό αγροτικός κόσμος άπό 
τη φορολογία τής δεκάτης (καταργήθηκε τό 1880), ένώ μόλις κα
τά τό 1922 αρχίζει ή ουσιαστική κατάργηση τών τσιφλικιών. Τα
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βήματα yi& νά βελτυωθευ ή θέση τοϋ αγρότη καύ νά αναβαθμίστε^ 
ή πουότητα των προϊόντων υπήρξαν αργά καύ μακρόχρονα.Το 1887 
ύδρύθηκε Τμήμα Γεωργύας στό ’Υπουργεοο ’Εσωτερυκών, τό 1899 
ύδρύθηκε ή Σταφυδυκή Τράπεζα, τό 1910 συστήθηκε τό ’Υπουργευο 
Γεωργύας, ’Εμπορύου καύ Βοομηχανύας, τό 1920 τό άμι,γές 'Υπουρ
γευο Γεωργύας καύ τέλος τό 1928 την άγροτυκή χρηματοδότηση ά- 
νέλαβε ή ’Αγροτυκή Τράπεζα. *Η προσοχή τοϋ κράτους στη γεωρ- 
γύα συμβάδυζε τόσο μέ την πύεση τής πληθυσμυακής αύξησης όσο 
καύ μέ την ανάγκη νά δυαφοροπουηθεϋ ή παραγωγή καύ νά γύνευ 
άνταγωνυστυκή στό έξωτερυκό.

Βυβλυογραφύα; Κ.Βεργόπουλου, Τό άγροτυκό ζήτημα στήν 
‘Ελλάδα, ’Αθήνας,'Εξάντας,1975. -Θ.Σταυρόπουλου,'Ιστορυκή ά-

φ

νάλυση τοϋ άγροτυκοϋ ζητήματος στήν*Ελλάδα,’Αθήνα,Νέα Σύνορα, 
1979.
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ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΕΙς τό 1856 Ετος, σεπτεμβρίου 30, ήμέρα Κυριακήν,έ- 

καμεν ένα μέγαν σεισμόν είς τά 9 ώρας τής νυκτός ξημερώ
νοντας ή αυτήν Κυριακήν, 6 όποιος έβάσταξεν έπτά μινοΟτα, 
καί έκαμε μεγάλα κακά είς τήν νήσον Σαντορίνη, έχάλασε πε
ρίφημος έκκλησίας έκ θεμελίων, έχάλασε δσπίτια είς όλα τά 
καστέλια,έκρήμνισε έκεΐνα έκείνα τά Οψηλά καί ϋπερήφανα 
παλάτιαν, οίνοθήκες έρήμαζε καί έτρεχαν άποταμοί τό κρα- 
σΐν καί έπήγαινε μέσα είς τάς γιστέρνας, μάλιστα άπερισ- 
σότερη φθοράν έγινε είς τό μετόχι τής μονής τής ΆμοργοΟ, 
τό όποΐον εύρίσκεται είς τό Μεγάλον Χωρίον, μάλιστα τήν 
πρώτην τού ’Οκτωβρίου μηνός, έγινε άγρυπνία είς τήν Ζωοδόχον 
καί είς όλα τά καστέλια, καί πάλιν τήν άρχομένην Κυριακή, 
δηλαδή είς τάς 7 τοϋ ίδίου μηνός, έκαμαν καί είς τούς Άγί 
ους ’Αναργύρους άγρυπνίαν, όμοίως καί είς δλα τά καστέλια 
τής νήσου ταύτης. - Καί είς τάς 10 τοϋ αϋτοϋ Όκτωμβρίου, 
ήμέρα Τετράδη, έκαμε μίαν τρικυμία μεγάλη, δπου όλοι μας 
έτρομάξαμε καί έπήγαμε είς τήν Παναγίαν καί έκαμαν παράκλη 
ση καί μετά τήν παράκληση έκαμαν άλιτανεία, όμοίως έκαμαν 
καί τά λοιπά καστέλια. Είς τόν όποιον σεισμόν μερικοί άν
θρωποι έπλακώθησαν καί άπό τόν πολύν σεισμόν τίς έξέχωναν 
καί έβγαιναν οί άνθρωποι μόνοι τως» μερικοί δέ άπό αύτοός 
άπέθανον. Αύτήν τήν μέρα έχάλασε καί τό Μεγάλο Κάστρο είς 
Κρήτη καί Ρέθεμνος καί έχάθησαν καί άνθρωποι πολλοί- καί 
έχάθησαν καί ένα μέρος τής Πάτρας - καί είς δλα τά νησιά 
έκαμε αύτόν τόν σεισμό.
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Πηγή: Β.Κυρυαζόπουλου, Δυο κείμενα γυά τόν σευσμό τοΟ 
1856 καυ την έκρηξη τοϋ ήφαυστείου Θήρας τοϋ 1866, "Δελτύον 
τής 'ίστορυκής καυ 'Εθνολογυκής 'Εταυρείας τής 'Ελλάδος”
22(1979),σ.6-7·

'Ιστορυχό πλαίσυο: Τη λαϋχή φαντασία πάντα έζήπταν τά 
φυσυκά φαυνόμενα πού ή μνήμη τους παρέμενε σέ μορφή στίχων, 
προφορυχων αφηγήσεων ή ”ένθυμήσεων” στό περυθώρυο των ανα
γνωσμάτων. Τά μυκρά αυτά Χρονυχά, δπως άποχαλοϋνταυ, είναυ 
πολύ χρήσυμα γυά τυς παλαυότερες εποχές (μεσαυωνυκή καυ Τουρ 
κοκρατύα ), δταν δέν υπήρχαν τά σημερυνά μέσα καταγραφής 
(έντυπα,φωτογραφία,τηλεπυκουνωνία). Τά κείμενα αύτά είναυ χα 
ρακτηρυστυκά γυά τήνένάρνείά τους,τή βραχύτητά τους καυ τόν 
τονυσμό τοϋ άνθρώπυνου παράγοντα.

Βυβλυογραφία: 'Αγγ.Γ.Γαλανόπουλου, Σευσμυκή γεωγραφία 
τής 'Ελλάδος, ’Αθήναυ 1955.



2 0

01 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έν Βερολίνψ iQ 26 Νοεμβρίου 1880 

Ό  Κύριος ΡαγκαβΠς πρός τόν Κύριον ΚουμουνδοΟρον

Λαβών τό ύμέτερον κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα τής 
22 Νοεμβρίου,εί καί έγνώριζον έκ προοιμίων τό μάταιον 
τοΟ έμοϋ διαβήματος, έπορεύθην ούχ ήττον πρός τόν Κύρι
ον 'Υπουργόν των ’Εξωτερικών, καί τφ είπον, ώς έν συνό- 
ψει,δτι ή Εύρώπη,ήτις προτρέπει τήν 'Ελλάδα εις ύπομο - 
νήν^δι’ένός πρό πάντων μέσου δύναται νά διευκολύνη καί 
εις τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν νά συνιστφ αύτήν εις τόν 
λαόν τής ’Ελλάδος, κάί εις τούς "Ελληνας νά παρατείνωσι 
τήν άνοχήν,δσον δλικώς είναι δυνατόν, δν άποδείξη δτι 
δέν έγκατέλειψε τήν ύπόθεσιν τής ’Ελλάδος, καί μεριμνά 
ύπέρ των συμφερόντων αυτής καί είναι έτοιμη νά τά ύπο- 
στηρίξη. Τούτου δέ δείγμα δριστον θά έδιδεν άν οι τοΟ 
Μαυροβούνιου μακρυνόμενοι στόλοι, καί δν δέν θέλωσι νά 
μείνωσι πλέον έπί ταύτό, τούλάχιστον κατελάμβανον σταθ
μούς διαφόρους έν ταϊς Έλληνικαίς θαλάσσαις, ώστενάμεί 
νη ή έντύπωσις εις "Ελληνας καί εις Τούρκους, δτι έν πρώ
τη περιστάσει έσονται έτοιμοι νά ύποστηρίξωσι τήν έκτέλε 
σιν τής Βερολινείου άποφάσεως.

Άλλ’ό κόμης Λιμβούργ μοί άπήντησεν δτι τοΟτο έ- 
στίν δλως άντίθετον είς τήν άπόφασιν τής Εϋρώπης, ήτις 
διέλυσε τήν ναυτικήν έπίδειξιν καί άπέσυρεν όριστικώς 
τούς στόλους της* δτι ή Γερμανία ήτο πάντοτε έναντίαείς

130



έπίδειξιν ούτως δσκοπον, καί προσετέθη μόνον είς αύτήν, 
διότι αΐ δλλαι Δυνάμεις τό ήθελον, ήδη δέ τό πλοίον της 
"Victoria" δτι τό πέμπει είς τάς Δυτικός ’Ινδίας.

Τό δλίγον έπωφελές, τφ εϋπον, έπιδείξεως ής άπ’άρ- 
χής άμέσως άφαιρεϋται δ καταναγκαστικός χαρακτήρ,τό εν
νοώ* άλλ’αί Δυνάμεις έπρεπε νά έννοήσωσι, καί ή άμερό- 
λππτος καί ίδια συμφέροντα μή διεκδικοϋσα Γερμανία έπρε
πε νά ταίς έξπγήση, δτι,δν θέλωσιν είρήνπν έν ’Ανατολή, 
πρέπει νά βιάσωσι τήν Τουρκίαν είς έκτέλεσιν τού ευρω
παϊκού δόγματος’ δν δ’δλλως πράξωσι δτι πιθανώτατα θά 
προκύφή πόλεμος, διότι οΙ”Ελληνες καί οί λοιποί λαοί 
τής ’Ανατολής έπί πολύ δέν θά δυνπθώσι νά ύπομείνωσι,κσί 
ή άναπόφευκτσς αυτών άνάστασις έσται έκρηζις.

—Ότι τις δέν θέλει, μοί είπε, τούτο λέγει, δτι εί
ναι άδύνατον.

“Τό νά μή θέλη ή 'Ελλάς νά παραμείνή έπί πολύ, τώ 
άπήντπσα είναι φυσικώτατον* άλλά τζ> έπανέλαβον τούς λό
γους δι’οΰς καί δν θέλει ή κυβέρνησίς της, fi κδν ό λαός 
νά πειθαρχήσο είς τήν τόσψ άόριστον ταύτην προτροπήν της 
Ευρώπης, άληθώς καί όλικώς δέν θά δυνηθζ, καί δτι τότε 
μόνον δύναται νά μή σπεύσο αύτή νά έκτελέσί] τήν άπάφασί.ν 
τής 2υνδιασκέψεως, δν σπεύσο άντ’ αύτής ή Εύρώπη.

-Ή συμπάθεια ήμών ύπέρ τής ’Ελλάδος, μοί ά'ιήντπ- 
σεν, είναι μεγάλη καί είλικρινής. Τών κτηθέντων δικαιω
μάτων δέν είναι δυνατόν νά στερηθή. άλλ'έξ άγάπης πρός 
αύτήν τήν προτρέπομεν νά μή επιχειρήσω τι αυτή μόνη καί 
αύτογνωμόνως. "Ατοπον είναι νά ζητή. τις δι'αιματηρών α
γώνων δ,τι δραττόμενος τής καταλλήλου στιγμής (χωρίς νσ 
είπβ τίς έσται αϋτη), θέλει άποκτίσει άναιμωτί. Ιό μέλ
λον τής Ελλάδος είναι ευρύ' δδιάφορον αν θά περίμεΐνη
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έπί δλίγον καιρόν μέχρις οδ τά συμφέροντά της εύρεθώσι 
συνδυαζόμενα μετά των τής Ευρώπης, έν, δύο ή τρία έτη, 
είσί στιγμαί μόνον όπέναντι τής Ιστορίας.

Έν τούτοις καί δ Πρεσβευτής τής Άγνλίας μέ έβε- 
βαίωσεν δτι άληθώς πολλή ύπάρχει ένταΟθα συμπάθεια ύπέρ 
τής έλληνικής (ιποθέσεως, άλλ’δτι ή Γερμανία ,συνδεδεμένη 
ήδη οδσα άπό τοΟ Σεπτεμβρίου μετά τής Αύστρίας, δένδύ- 
ναται ν’άκολουθήσο γραμμήν μή συνφδουσαν πρός τήν έν 
Βιέννη διαγραφομένην, καί έπιθυμεΐ παντί σθένει ν’άπο- 
φύγρ πάσαν συντάραξιν, ήτις πιθανώς θά έπέφερε σύγκρου- 
σιν μεταξύ Αύστρίας καί ’Ρωσσίας, καί θά ήνάγκαζε τήν 
Γερμανίαν νά κηρυχθή Οπέρ τής μιδς των Δυνάμεων τούτων 
καί κατά τής άλλης, δπερ κατά τό ένόν θέλει ν’άποφύγο.

Καί 6 Πρεσβευτής τής ’Ιταλίας μοί είπε πολλά πε
ρί των συμπαθειών τής κυβερνήσεώς του, προσθείς δμως 
δτι,μετά τήν αίφνηδίαν άποσκίρτησιν τής Γαλλίας καί τής 
Αυστρίας, ή ’Ιταλία δέν ήδύνατο ή νά παρακολουθήσρ ώς 
αί άλλαι Δυνάμεις, πρόθυμος οδσα νά έπανέλθο, άν Οπερ- 
νικήσωσιν αί περί τούτου άρχαί τής ’Αγγλίας καί τής 
'Ρωσσίας. Καί προτρέπει μέν καί αυτός ύπομονήν ίνα μή 
πάθο ή ’Ελλάς έξ άκαίρου κινήματος, άλλ’έννοεί τήν άνυ- 
πομονησίαν της καί τούς λόγους, αίτινες δύνανται ν’ 
άναγκάσωσιν αύτήν νά μή ύποκύψη μέχρι τέλους είς τάς 
διδομένας αύτή συμβουλάς.

*0 λόρδος Όδδων μοί εΐπεν δτι άριστον σύμπτωμα έ- 
στίν δ θερμδς λόγος τού λδρδου 'Ρόσβερρυ, διότι ό λόρδος 
ούτος έστί στενώτατος φίλος του Κ. Γλάδστωνος καί ούδέν 
έξέρχεται έκ τοΟ στόματος αύτοΟ,δ ύπ’έκείνου νά μήέγκρί- 
νηται.

Ή  άγγλική έφημερίς "Σημαία" περιείχε κατ’αυτάς τη-
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λεγράφημα, λέγον, δτι έν Φριδερισροϋ (xQ έπαύλει τού 
πρίγκηπος Βίσμαρκ) δ άρχιγραμματεύς τής Γερμανίας,δ Πρε
σβευτής τής Γαλλίας κόμης S. Vallier, καί δ τής Αύστρί- 
ας» συννενοήθησαν πρδς τοίς άλλοις καί έπί τοις έξής:νά 
καταβάλωσι πδσαν προσπάθειαν, ίνα μή κινηθώσιν είς στά
σιν αί έλληνικαί έπαρχίαι τής Τουρκίας, δν δμως τούτο 
συνέβαινε, καί ή Τουρκία ήθελε νά είσβάλη είς τήν'Ελλά- 
δα, νά τήν έμποδίσωσι τοΟ νά χωρήση πέραν των Τρικάλων, 
καί πέραν τοΟ Σουλίου καί Μαργαριτίου. 'Αλλά πως θά τήν 
έμποδίσωσι χωρίς καταναγκαστικδν μέτρων;

Έπληροφορήθην δμως θετικβς, δτι δλον τοΟτο τό τη
λεγράφημα, τό ένταύθα πολλήν άποτέλεσαν έντύπωσιν, οδδε- 
μίαν ύπδστασιν έχει.

Δίξασθε κ.τ.λ.

Α . ΡΑΓΚΑΒΗΣ



’Εν Άθήναις,τήν 27 Δεκεμβρίου 1880
Ό  Κύριος ΚουμουνδοΟρος πρός τόν Κύριον 
ΒράΙλαν.

"Εγνων τό περιεχόμενον άμφοτέρων των έμπιστευτικών έγ- 
γράφων τού Κυρίου έπί των ’Εξωτερικών ΎπουργοΟ τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας, άτινα άνεκοινώθησαν Ομΐν, ώς καί τής 
Ομετέρας έπιστολής, δι’ής άπηυθύνατε τάς παρατηρήσεις ύ- 
μών καί σκέψεις έπί τοΟ πρώτου έξ αυτών πρός τήν ΑύτοΟ 
’Εξοχότητα τόν Κύριον Barthelemy de S' Hilaire.

"Οσψ νομίζω περιττόν ν’άναπτύξω ύμίν διά μακρών τήν 
αληθώς όδυνηράν έντύπωσιν, ήν μοί έπροξένησεν ή άνάγνω- 
σις τών έγγράφων τού Κ. έπί τών ’Εξωτερικών ΎπουργοΟ 
τής Γαλλίας, τοσούτψ νομίζω άναγκαίον νά σδς έκφράσω τάς 
ευχαριστίας καί έμοΰ προσωπικώς καί τής Βασιλικής Κυβερ- 
νήσεως, έπί τή αύθορμήτψ άναιρέσει του περιεχομένου αύ- 
τών, ήν μετά τοσαύτπς δεξιότητος έπεχειρίσατε διά τής 
ύμετέρας πρός τόν Κύριον de S'Hilaire έπιστολής.

Δέν άνήκει βεβαίως είς τήν ’Ελληνικήν Κυβέρνπσιννά 
έξηγήσο τήν έπί του ζητήματος τής διαρρυθμίσεως τών ’Ελ
ληνικών όρίων παράδοξον τροπήν τής γαλλικής πολιτικής, 
ουδέ νά άναζητήσξΐ τά αίτια τής αίφνιδίου μεταβολής τής 
προτέρας έκθύμου ύποστηρίξεως τοΟ ΈλληνικοΟ ζητήματος 
Οπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Δέν δύναται δμως ή ’Ελληνι
κή Κυβέρνησες καί τό ’Ελληνικόν Έθνος δλόκληρον νά λη- 
σμονήσωσιν, δτι άντιπρόσωπος τής Γαλλίας έν τφ συνεδρίψ 
τοΟ Βερολίνου ύπήρξεν ό λαβών τήν ύπέρ τής διαρρυθμίσε
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ως των 'Ελληνοτουρκικών δρίων πρωτοβουλίαν, ήτις άπέλη- 
ξεν είς τό ΙΓ' Πρωτόκολλον καί τό 24 δρθρον τής Συνθή - 
κης τοϋ Βερολίνου’ δτι ή Γαλλία προέστη πάντοτε μέχρις 
έσχάτων πόσης διπλωματικής ένεργείας πρός πραγματοποίη- 
σιν των πανηγυρικών έκείνων καί διεθνών δρισμών* δτι 
άντιπρδσωπος τής Γαλλίας ύπήρζεν δ προτείνας καί ύπο - 
στηρίξας έν τή Συνδιασκέψει τοϋ Βερολίνου τήν διά τής 
άποφάσεως αϋτής δρισθεΐσαν νέαν δροθετικήν γραμμήν τοϋ 
Βασιλείου* δτι ή Γαλλική Κυβέρνησις είναι έκείνπ ήτις 
άπήτησεν έπισήμως, νά έπεκταθή καί είς τό 'Ελληνικόν ζή
τημα ή ϋπέρ τής λύσεως τοϋ μαυροβουνιωτικοΰ ζητήματος 
προταθεΐσα ναυτική έπίδειζις, καί δτι ή Κυβέρνησες τέ
λος τής δημοκρατούμενης Γαλλίας ύπήρζεν ή έκθύμως πάντο
τε μέχρι τής χθές σχεδόν πρωταγωνιστήσασα έν μέοψ χών 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων ύπέρ τής αίσίας λύσεως ζητήματος, 
ύπέρ πάν άλλο ζωτικού διά τό 'Ελληνικόν Βασίλειον καί 
τό 'Ελληνικόν έθνος. Ούδέν τούτων πάντων δύναται νά λη
σμονήσει ή 'Ελλάς, καί διά τούτο ή όδύνη ήν αισθάνεται 
έπί τή άνεξηγήτψ τροπή τής γαλλικής πολιτικής είναι το- 
σούτφ μείζων καί τοσούτφ βαθυτέρα. Διά τούτο όέν κατορ- 
θοϊ σχεδόν νά πιστεύση ή 'Ελληνική Κυβέρνησες οχι είναι 
μία καί ή αύτή ή Γαλλία ή χθές προτείνουσα τό ΙΓ'πρωτό- 
κολλον καί προκαλοΰσα τήν άπόφασιν της Βερολινεϊου Συ··,- 
διασκέφεως καί σήμερον άνομολογοϋσα δτι πάντα χαϋτο εί
ναι χάρτης άγραφος, ή Γαλλία ή άπαντώσο χθές navnvupL- 
κώς είς τάς άντιστάσεις καί τάς ύπεκφυγάς τής Τουρκίας, 
δτι ή άπόφασις τής Συνόδου είναι μία, δριστική καίάνέκ- 
κλητος. Μόνον δέ περί τής έκτελέσεως αυτής δύναται νό 
γείνη λόγος, καί ή Γαλλία ή σήμερον, ή άναιροΟσσ έαυτήν 
καί παραδεχομένη δυνατήν νέαν συζήτησιν έπί γνώμης πα
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νηγυρικής καί έσκεμμένης τής Εύρώπης όλοκλήρου, πανηγυ
ρικός καί έσκεμμένως καί έπιτακτικώς, άνακοινωθείσης εις 
τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν.

Δέν κατορθοί, προείπον, νά πιστεύσο ή 'Ελλάς τοιαύ- 
χην τροπήν, καί δμως τά πράγματα άποκρούουσι πάσαν δυ
σπιστίαν, καί ή γαλλική κυβέρνησες άποφαίνεται έπισήμως 
καί παραγγέλλει τόν πρεσβευτήν αύτής ν’άνακοινώσρ εις τήν 
'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, δτι 6 ύπέρ αύτής τίτλος, δν έξέ- 
δωκε τδ έν Βερολίνψ Ευρωπαϊκόν Συνέδριον καί ή κατόπιν 
αυτού έπελθούσα σύνοδος δέν είναι τίτλος έπιδεκτικός έ- 
κτελέσεως, δτι αύταί αί γαλλικαί λέξεις άπέβαλον τήν ση
μασίαν αυτών, δτι decision δέν σημαίνει πλέον άπόφασιν 
άλλά μόνον γνώμην, καί δτι ή 'Ελλάς, άπόφασιν έχουσα,ά- 
πέναντι τής άδιαφορίας καί έγκαταλείψεως τής Εύρώπης, 
νά τολμήση τήν ίδί? δυνάμει έκτέλεσιν τών Εύρωπαϊκών άπο- 
φάσεων, παραβιάζει τό διεθνές δίκαιον καί άντιποιείται 
δικαιώματος δπερ δέν έχει.

Ό  Κύριος έπί τών ’Εξωτερικών 'Υπουργός τής Γαλλίας 
έπιχειρεΐ άλπθώς νά στήριξη έπί λόγων εύλογοφανών καί 
κατ’έπιφάνειαν εύπροσώπων τήν σημερινήν γνώμην τής Γαλ
λικής Κυβερνήσεως, άπαιτοΰσης νά έξαρτήση καί πάλιν ή 
’Ελλάς τήν λύσιν τού έθνικοϋ αύτής ζητήματος άπό νέων 
διπλωματικών διαπραγματεύσεων καί νέων δογμάτων, άπό δι
αιτησίας καί διαιτητικής άποφάσεως. Άλλ’ή ϋμετέρα έπι- 
στολή πρός τόν Κ. de S' Hilaire άναιρεί μετά πολλής έπι- 
τυχίας τά έπιχειρήματα τού έπί τών ’Εξωτερικών ’Υπουρ
γού τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί τίθησι τό ζήτημα ύπό 
τό μόνονάληθές αύτού φώς, δπερ άποτελεϊ ή σύμπτωσις δύο 
άναμφισβήτων γεγονότων, τού δικαίου τής Ελλάδος καί τής 
πανηγυρικής αύτού άναγνωρίσεως ύπό τής Εύρώπης.
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Πρδς πλείονα δμως έτι ένίσχυσιν των ΰμετέρων έπιχει- 
ρημάτων καί έκφανεστέραν άναίρεσιν τοΟ Ισχυρισμού τού 
Κυρίου έπί των ’Εξωτερικών 'Υπουργού τής Γαλλίας, δτι ή 
Ελλάς ούδέν έχει δικαίωμα νά άποπειραθή τής ίδίρ δυνά
μει έκτελέσεως των ύπέρ αυτής άποφάσεων τής Ευρώπης,σκό- 
πιμον έκρινα νά έκθέσω ύμίν τάς κατωτέρω σκέψεις, άς 
άφίημι είς τήν Ομετέραν δεξιότητα νά χρησιμοποιήσητε δ- 
πως ήθέλετε νομίσει πρόσφορον.

Έπί τού τελευταίου μεταξύ Τουρκίας καί 'ΡωσσΙας 
πολέμου, δ ’Ελληνικός στρατός άποτελείτο έκ 35-40 χι
λιάδων άνδρών’ ούδείς δέ πιστεύω υπάρχει δ δυνάμενος ν’ 
άμφισβητήση, δτι ή άνάμειξις αύτοΰ είς τήν τότε συγκρο- 
τουμένην πάλην ήθελεν έπιφέρει γενικήν τής ΕύρωπαΓκής 
Τουρκίας άναστάσωσιν καί έπιφέρει άναποδράστως τήν ρι
ζικήν καί τελικήν λύσιν τού ζητήματος,δπερ άπασχολεί 
σήμερον τήν Εύρώπην. Ή  κατάστασις τής Θεσσαλίας,τής’Η
πείρου καί τής Κρήτης ώθουν έπιτακτικώς είς τοιαύτην 
έπέμβασιν τό ’Ελληνικόν Βασίλειον» εί καί ή ’Ελλάς δέν 
ύπετίμησε τότε τούς κινδύνους ούδέ τάς περίπλοκός, αΐ- 
τινες άνυπολόγιστοι ήθελον ένσκήψει κατά τε τής ’Ανατο
λής καί τής Δύσεως έκ γενικής άναστατώσεως τής Εύρωπαϊ- 
κής Τουρκίας, είσήκουσε δέ τούναντίον τάς σύμβουλός τής 
Εύρώπης, προύτίμησε νά συντελέση είς πραγματοποίησιν τής 
ύπέρ ταχείας είρηνεύσεως τής ’Ανατολής έπιθυμίας της, 
ένέδωκεν είς τήν άπαίτησιν αΰτής, καί άνέστειλε τήν ήο- 
χισμένην ήδη ένέργειαν της πρδς πραγματοποίησιν προαιω- 
νΐων έθνικών δικαίων τού 'Ελληνισμού. Έπαναγάγουσα τό
τε τήν τάξιν καί τήν ειρήνην είς τάς έπαναστατημένας’Ελ- 
ληνικάς έπαρχίας τής Τουρκίας, έπραξε τούτο ή ’Ελλάς,ά- 
Φθϋ ή Εύρώπη δητώς τή ύπεσχέθη, δτι έμελλε έν εύθέτψ ώρς

137



νά έζετάση εύμενώς τά έλληνικά δίκαια καί. νά θεωρήσΐ) 
τήν έπανάστασιν των είρημένων έπαρχιών ώς ύφισταμένην 
πάντοτε, καθ’ήν ώραν ήθελεν άσχοληθή είς τήν όριστικήν 
ΟιευΟέτηοιν των πραγυάτων τής 'Ανατολής. Έκχοιούτων προ
ηγουμένων καί τοοοϋτων (ιποσχέσεων τής Εϊιρώπης έπήγασε τό 
ΙΓ' Πρωτόκολλον των συνεδριάσεων τοΟ Βερολινείου Συνεδρί
ου, σκοπόν προτιθέμενον νά θέση τέρμα δριστικόν είς τάς 
έπαναστάσεις των ύπό τήν Τουρκίαν διατελουσών 'Ελληνικών 
έπαρχιδν καί νά άσφαλίσο έπί εδραίας βάσεως τήν ειρήνην 
αύτών. Οϋτω κυρία άφορμή καί κύριος σκοπός τοΟ πρωτοκόλ
λου υπήρξε νά κανονίσο δικαιώματα, άτινα πρό μικρού έχι 
διεχέλουν, ούτως είπεϊν, έν ένδπλφ ϋπερασπίσει έαυχών.
'Εκ τούτου δέ φρονεί ή 'Ελληνική Κυβέρνηοις δτι πηγάζει 
κυρίως καί σήμερον χό δικαίωμα αύτής εις διεκδίκησίν των 
καί ή ύποχρέωσις αΰτής εις πραγματοποίησιν έκείνου τοΟ 
δικαιώματος. Κατά τήν έποχήν έκείνην, δτε ή Ευρώπη έπέ- 
τασσεν εις τήν 'Ελλάδα ν'άπόσχο πάσης πολεμικής ένεργεί- 
ας, έζήσκει αύτη ίδιον άναμφισβήτητον δικαίωμα, ατενώς 
συνδεδεμένον πρός τάς ύποχρεώσεις αύτής άπέναντι των ύπό 
τόν ζυγόν έτι στεναζόνχων 'Ελλήνων καί πρός τάς ύποχρε- 
ώσεις αύτής άπέναντι έαυτής τής Ιδίας, τής ήσυχίας καί 
άσφαλείας τού παρόντος αΰτής καί τής άποκαταστάσεως τοΟ 
μέλλοντος της* δτε δέ, άναστέλλουσα τήν πολεμικήν αύτής 
ένέργειαν καί είρηνεύουσα τάς έν έπαναστάσει έπαρχίας, 
ύπετάσσετο είς τήν βούλπσιν τής Εύρώππς, τό δικαίωμα αύ
τής ούτε έξπλείφετο ούτε παρεγράφετο, άλλά μεταβάλλετε 
εις όητήν έγγύπσιν άπέναντι τών δούλων έτι τέκνων της, 
δτι ή Ευρώπη ήθελε κατά τήν έπίσπμον αύτής έπαγγελίαν 
πράξει ύπέρ αύτών δ,τι δέν έπεθύμει νά πράξουν άπό κοι
νού τό 'Ελληνικόν Βασίλειον καί έκείνοι. Τήν έγγύησιν δέ
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ταύτην έδωκεν ή 'Ελλάς οΰχί αϋτογνωμόνως άλλ’έντολή ί>η- 
τή τής Εύρώππς.

Τδ πρωτόκολλον τοΟτο τού Βερολίνου, δπερ ώς έκτης 
άφορμής αΟτοϋ έκύρου τδ προειρημένον δικαίωμα τής'Ελλά- 
δος, άνεγνώρισεν ή 'Οθωμανική Κυβέρνησις, άφοϋ δίς κατ' 
έπανάλπφιν προήλθεν είς διαπραγματεύσεις μετά τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως πρδς πραγματοποίησιν αύτού, διε<ρώ- 
νησε δέ μόνον ώς πρδς τάς λεπτομερείας του' οΰτω τ·ό δι
καίωμα τής 'Ελλάδος έτέθη έκτοτε έκτός πάσης άμφισβητή- 
σεως, ή δέ Εύρώππ μετά τήν άποτυχίαν των έν Πρεβέζζΐ καί 
Κωνσταντινουπόλει διαπραγματεύσεων, άνέλαβε, πρός έκιέ- 
λεσιν αύτού -έκείνου τού πρωτοκόλλου, δπερ ή Τουρκία μό
νον ώς πρδς τάς λεπτομερείας δέν άνεγνώριζεν ώς υποχρε
ωτικόν, νά έξασκήσρ τήν μεσολάβησιν αυτής έπί τή Βάσει 
αύτού καί έπί των κυρίων σημείων τής παρ’αύτού δριζο- 
μένης γραμμής.

Τδ έργον τούτο άνέλαβεν ή Εύρώπη έν νιώσει πάντων 
τών προηγουμένων καί έν πλήρει συνειδήσει των γενουέ - 
νων ήδη καί μελλουσών άντιρρήσεων τής Πύλης. Συνελθοϋσα 
δέ είς Συνέδριον, όπως όρη έκ μέσου τάς ύφισταμένας δυ
σχέρειας, σκοπόν βεβαίως προετίθετο νά λύση δριστικώς 
τήν άμψισβήτησιν καί ούχί νά έκδώσο άπλώς ννώμην συμβου
λευτικήν, δόγμα ούτως είπείν ακαδημαϊκόν, οδτινος ή έκ- 
τέλεσις νά μή ένδιαφέρο αύτήν μηδέ νά ήνσι κδν δυνατή 
είτε παρ’αύτής είτε παρά των ένδιαφερομένων. Ούδεϊζ έ- 
πίστευεν, ούτε ήτο δυνατόν νά πιστεύση τότε, δτι κόποι 
χρόνων μακρών, άγώνες βαρείς, θυσίαι άδιόκοποι, χρήμα
τα καί αίματα, αναστατώσεις καί δ̂ ώσεις καί πανωλεθρία*· 
ήθελον καταλήξει είς άποτέλεσμα ιδανικόν καί άγονον,ηρο- 
ωρισμένον έκ των προτέρων ν’αυξήση κατ’δλίγα φύλλα τά
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διπλωματικά άρχεϊα τής Ευρώπης* oOte f| Τουρκία, ής τήν 
άντίστασιν ποιείται σήμερον περί πολλοΟ ή Ευρώπη, έπί- 
οτευε τότε εις τοιοϋτδν τι Αποτέλεσμα καί άπόδειξιςτού
του είναι, ότι καί έκ των προτέρων καί έκ τών ύστέρων έ- 
σπευσε νά διαμαρτυρηθή κατά τής άποφάσεως τής £ν Βέρο - 
λίνψ Συνόδου* ούτε ή ‘Ελλάς έπίστευεν δτι ή Ευρώπη δέν 
έαπούδαζε, καί διά τοΟτο, τή γνώσει καί συγκαταθέσει 
τής Ευρώπης, έσπευσε νά παρασκευασθή, Ενα καταλάβη *άς 
έπιδικασθείσας αυτή χώρας. Άλλ’ούδ*αύταί αί μεσολαβή - 
ααααι Δυνάμεις έπίστευον δ,τι δέν έπίστευεν ή Τουρκία 
υΰϋ'ή ‘Ελλάς* καί άποτελέσασαι όητώς άπόφασιν τήν έν 
ϋερολίνψ όμόθυμον καί έπίσημον αυτών πράξιν, ώς έδήλω- 
σεν έν τή Συνεδριάσει τής 1ης ’Ιουλίου δ πληρεξούσιος 
τής Γαλλίας, λέγων αύτδ: "un document qui " exprime la 
decision unanime des six Grandes Puissances", προσεκά- 
λεσεν έπιτακτικώς τήν Τουρκίαν καί τήν Ελλάδα ν’ άπο- 
δεχϋώοι τήν άπόφασιν ταύτπν, ώς σύμφωνον έντελώς πρδς 
τό γράμμα καί τό πνεύμα τής Συνθήκης τοΟ Βερολίνου καί 
του ουμπληρούντος αύτήν ΙΓ’ πρωτοκόλλου τού Συνεδρίου.
Ό  Πρόεδρος αύτδς τής έν Βερολίνψ Συνδιασκέψεως κηρύσ- 
οων τήν λήξιν τών συνεδριάσεών της, είπε δητώς:"εβίίβ 
manifestation de la volontd de 1'Europe ne saurait «I la 
longue rencontrer de resistance serieuse, et nous avons 
tout lieu d'espdrer que 1' oeuvre humanitaire et politi
que, λ laquelle nous avons eu l'honneur de collaborer, 
trouvera une realisation qui rendra la paix 3 des re
gions trop longtemps troubles par des impatiences na
tionals." Διά τόν αύτδν δέ βεβαίως λόγον, δτι ή άπόφα- 
σις τών Δυνάμεων ήτον σπουδαία, προέτεινεν ή Γαλλία καί 
άπεδέξαντο οί Δυνάμεις, προκειμένης τής πρδ τοΟ Δουλσί-
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νου ναυτικής έπιδείξεως, νά έξακολου θήση αΟχπ καί 
διά τό 'Ελληνικόν ζήτημα.

'Αν θελήσο τις νά παραδεχθή, δτι ούδέν έχει άπαιτη- 
τόν δικαίωμα ή Ελλάς είς διεκδίκησιν των παραχωρηθει - 
σών αύτή έπαρχιών, ή μεσολάβησις των Δυνάμεων έν Βερολί
νο στερείται πόσης οίασδήποτε πρακτικής βάσεως,καί αύτή 
δέ ή διαιτησία ούδένα έχει πρακτικόν σκοπόν ούδετέρα 
αύτών, έν τοιαύτή ύποθέσει, δύναται νά γεννήσει μή υπάρ
χοντα δικαιώματα, ούδέ νά εύκολύνή έπ’έλάχιστον την 
πραγματοποίησιν αύτών, άν αΰτη έξαρτηθή άπλώς άπό τοΰ 
πρός τάς συνθήκας καί τάς πανηγυρικός διεθνείς πράξεις 
σεβασμού' καθότι ούτε ή 'Ελλάς ούτε ή Εύρώππ είναι πλέον 
δυνατόν σήμερον νά πλανηθώσιν έπί στιγμήν ώς πρός τό μέ- 
τρον των έλπίδων, δς δίκαιοί ό πρός τάς συνθήκας σέβα - 
σμός τής 'Οθωμανικής κυβερνήσεως.

Άν δέ, τέλος, ή Ελλάς παρά πάντα δσα άνωτέρω έξε- 
τέθησαν, θεωρηθή ώς μή έχουσα δικαίωμα νά διεκδικήσή δι ά 
τής βίας τάς παραχωρηθείσας αύτή έλληνικάς χώρας, πρέπει 
άραγε νά θεωρηθή ή Τουρκία ώς έχουσα δικαίωμα νό κατα- 
κρατή αύτάς; Ή  κατάκτησις δέν γεννδ δικαιώματα, ή καν 
δικαιώματα άπαράγραπτα, διότι ούδεμιδς χρονικής περιόδοι 
πάροδος δύναται νά κυρώσή τήν βίαν' ένόσιρ αΰτη κρατεί, 
δύναται καί ν’άποκρουσθή διά τής βίας, ούδέ πρέπει τις, 
άποκαλών έκείνων δικαίωμα, νά μή όνομάσή δικαίωσα κοί 
ταύτην έπίσης. Τις δύναται σήμερον ν’άγνοή τήν κατάστα- 
σιν των μεθορίων έπαρχιών; 0L λαοί αύτών, μηδεμιός άπο- 
λαύοντες άσφαλείας ζωής, τιμής ή περιουσίας, λήστευόμε- 
νοι άναφανδόν καί έπισήμως παρ’αύτών τών όργάνων τής ε
ξουσίας, άγνοϋν καί αυτήν τήν Ιδέαν τών κοινοτάτιον άγα- 
θών βίου κανονικού, έπιχείρησαν τοσάκις καί έσχάτως έτι
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νά υ ιε κ δ ικ ή σ ω α ι  τά ά ν θ ρ ώ π ιν α  δ ικ α ιώ μ α τ ά  των δ ιά  τών δ -  

πλων* τά διτλα ταΟ τα ά φ ή ρ ε ο ε ν  άπό τών χ ε ιρ ώ ν  των ή ‘ Ελ

λ ά ς ,  tfj π α ρ α γ γ ε λ ία  τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς, ύ π ο σ χ ο μ έ ν η ς  θ ε ρ α π ε ί α ν .  

"Οτε δέ σ ή μ ε ρ ο ν  κ η ρ ύ τ τ ε ι  ή Γ α λ λ ία  δ τ ι  ή έ π α γ γ ε λ θ ε ΐσ α  θ ε 

ρ α π ε ία  Γ|co άπλή ε υ χ ή ,  δ τ ε  τ ρ ι ε τ ε ί ς  δ ιπ λ ω μ α τ ικ ο ί  ά γ ώ νες  

χ ο τ έ λ η ξ α ν  ε ι ς  τ ό  π α ρ ά δ ο ξ ο ν  ά π ο τ έ λ ε σ μ α  νά χα ρ α κ τη ρ ισ θ Ι)  

Ε υρω παϊκή ύ π ό φ α σ ις  ώς άπλή  σ υ μ β ο υ λ ή , ή ς έ κ τ έ λ ε σ ι ς  ε ί ς  

π ύ δ έ ν α  ε ί ν α ι  έ π ι τ ε τ ρ α μ μ έ ν ρ ,  δ έ ν  ά ν α κ τ ώ σ ιν  ά ρ α γ ε  ο ί  λ α ο ί  

έ κ ε ι ν ο ι  τό  δ ικ α ίω μ α  α υ τ ώ ν , δπω ς δ ιά  τών δπλω ν δ ι ε κ δ ι κ ή -  

οω σι τά ά ρ χ ικ ά  κ α ί ά π α ρ ά γ ρ α π τ α  αυτώ ν δίκαια; κ α ί δ έ ν  δ ι 

καιούται ά ρ α γ ε  ή ‘ Ε λ λ ά ς , ή τ ι ς  έ φ ρ α ξ ε  τ ό τ ε  ε ί ς  α ύ τ ο ύ ς  

τή ν  ο δ ό ν  τή ς έ θ ν ι κ ή ς  των ά π ο κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς , νά  τ ε ί ν ρ  χ ε ί ρ α  

β ο ή θ ε ι α ς  π ρ ό ς  ά δ ε λ φ ο ύ ς  λ ς ισ τ ε υ ο μ έ ν ο υ ς ,  π υ ρ π ο λ ο υ μ έ ν ο υ ς ,  

σ φ α ζ ο μ έ ν ο υ ς  κ α ί κ ι ν δ υ ν ε ύ ο ν τ α ς  νά  έ ξ α φ α ν ισ θ ώ σ ιν  ύπδ ά δ α -  

μ ά σ το υ  φ α ν α τ ισ μ ο ύ ;
Ή  'Ε λ λ ά ς  ο ύ δ έ π ο τ ε  έ π α υ σ ε ν  δ μ ο λ ο γ ο ύ σ α , κ α ι δ μ ο λ ο  -  

ν ε ΐ  π ά ν τ ο τ ε ,χ ά ρ ι τ α ς  ε ί ς  τ ή ν  Εύρώπην ά ν θ ’ δσων έ π ρ α ξ ε ν  ϋ -  

π έρ  α υ τ ή ς*  ά π ό φ α σ ιν  δέ  έ χ ε ι ,  δπως έ π ρ α ξ ε  μ έ χ ρ ι  τ ο ύ δ ε ,ν ά  

σ υ ν τ ε λ έ σ ο  τό  καΟ’ έ α υ τ ή ν  ε ί ς  δ ια τ ή ρ π σ ιν  τ ή ς  Ε υρω παϊκή ς  

ε ιρ ή ν η ς »  π ρ ό ς  ά π ο φ υ γή ν  τών έκ  το ύ  π ο λ έ μ ο υ  δ ε ι ν ώ ν ,  ά τ ι ν α  

ή τ τ ο ν  π α ν τ ό ς  ά λ λ ο υ  ύ π ο τ ιμ φ . Α ίσ θ ά ν ε τ α ι  κ α ί ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι  

πλήρη κ α ί ά μ ε ίω τ ο ν  τή ν  ύ π ο χ ρ ε ώ σ ίν  τ η ς  τ α ύ τ η ν  ά π έ ν α ν τ ι  

τ ή ς  Ευρώπης κ α ί τ ή ς  Ε ύρ ω παΙκ ής ε ί ρ ή ν η ς  κ α ί β α θ ε ία ν  έ χ ε ι  
έ ι ι ι θ υ μ ί α ν  νά  έρ γ α σ θ ή  ε ί ς  έ κ π λ ή ρ ω σ ιν  τ ή ς  ύ π οχρ εώ σ εω ς τ α ύ -  

τ η ς .  Δ έν  δ ύ ν α τ α ι  δμως νά  λ η σ μ ο ν ή σ ρ , δ τ ι ,  π λ ή ν  α υ τ ή ς .  δ -  

χ ε ι  κ α ί  ά λ λ α ς  Ι ε ρ ό ς  έ π ίσ η ς  ΰ π ο χ ρ ε ώ σ ε ις  π ρ ό ς  τά έ ν  δου -  

λ ε ίς ι  τ έ κ ν α  τ η ς ,  π ρ ό ς  έ α υ τ ή ν  τ ή ν  Ι δ ί α ν  κ α ί τό  έ θ ν ι κ δ ν τ η ς  

μ έ λ λ ο ν .  Π ι σ τ ε ύ ε ι  δ έ  π ά ν τ ο τ ε  ά κ ρ α δ ά ν τ ω ς , δ τ ι  ή Ε υ ρ ώ π η ,χά -  

ρ ι ν  τ ή ς  γ ε ν ι κ ή ς  Ε ύρω παΙκ ής ε ί ρ ή ν η ς .  χ ώ ρ ιν  τ ο ύ  χ ρ ι σ τ ι α ν ι 

κού  π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ ,  χ ά ρ ι ν  τ ή ς  χ ε ιρ α φ ε τ ή σ ε ω ς  λα ού  δ ο ύ λ ο υ , ά -
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ξ ίο υ  κ ρ ε ί τ τ ο ν ο ς  τ ύ χ π ί  κ α ί ά π ’ α ίώ νω ν σ τ ε ν ά ζ ο ν τ ο ς  ΰπό τ ό ν  

β α ρ ύ τ α τ ο ν  των ζ υ γ ώ ν , δ ύ ν α τ α ι ,  ά ρ κ ε ί  νά  τ ό  θ έ λ rj, νά  π α ρ -  

εμ β ά λο  τή ν  κ ρ α τ α ιά ν  α ϋ τ ή ς  χ ε ί ρ α  κ α ί νά έκ τ ε λ έ σ ζ )  δ , τ ι  

αΰτή ή Ι δ ία  ά π ε φ ά σ ισ ε  χ ά ρ ι ν  αύ τών έ κ ε ίν ω ν  των σκοπώ ν*  

ο ύ δ ’ ε ΐ ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  νά  φ ρονή  ή Εύρώ ππ, δ τ ι  ή έ ξ α σ φ ά λ ι σ ι ς  

τ ή ς  ε ί ρ ή ν η ς  π ρ έ π ε ι  ή δ ΰ ν α τ α ι  νά  σ τ η ρ ιχ θ ή  έ π ί  τών σ υ μ φ ο 

ρών κ α ί τώ ν α ίμ ά τ ω ν  ό λ ο κ λ ή ρ ο υ  λαοΟ .

Τάς σ κ έ ψ ε ις  μου τ α ύ τ α ς  έ κ τ ι θ έ μ ε ν ο ς  ε ί ς  Ο μ δ ς, σ ά ς  

παρακαλώ  νά  ά ρ υ σ θ ή τ ε  έ ξ  αύτώ ν δ , τ ι  ή θ έ λ ε τ ε  ν ο μ ί σ ε ι  π ρ ό -  

σψ ορον ε ί ς  ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ ι ν  τώ ν έ ν  τ 0  έ π ισ τ ο λ ή  Ομών π ρ ό ς  

τ ό ν  Κ ύ ρ ιο ν  de S . H i l a i r e  έ π ι χ ε ι ρ π μ ά τ ω ν .

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
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Μ ε τ ά φ ρ α σ ι ς

Έ ν Ά θ ή ν α ις , τήν 4 'Ιανουάριου 1881

Ό  έν Ά θ ή να ις  Πρεσβευτής τής Αΰστρίας ήλθε παρ’έμοί δπως μέ 

λαλήοτ) έκ νέου ιιερί του ζητήματος τής δ ια ιτη σ ία ς . Μοί ε ίιιεν  δτι ή- 

ιο  έντεταλμένος νά συμβουλεύοΓ) ε ι ς  τήν Κυβέρνησιν νά μή καλέστ} τήν 

έφ εόρείαν,καθότι τοιοϋτο  μέτρον δύναται νά θεωρηθή ώς κήρυζις πο

λέμου. Προσέθηκεν δ τ ι αί Δυνάμεις δέν δύνανται νά μάς δώσωσιν έκ 

τών ηροιέρων ούδεμίαν διαοάφησιν περί των βάσεων τής δ ια ιτη σ ία ς κα

θόσον ιοϋτο ά ντ ίκ ε ιτ α ι πρός τήν φύσιν αυτής τής δ ια ιτ η σ ία ς ,ά λ λ 'δ τ ι  

κΰσαν έχομεν έλπίδα  περί τών διαθέσεων τής Ευρώπης νά μάς παραχω

ρήσω δοφ τό δυνατόν πλείονα  καί δ τ ι ,  ώς πρός τήν έπιθυμίαν μας νά 

λάβωμεν έκ ιών προτέρων έγγύησιν διά  τήν έκ τέλεσ ιν  τής δ ια ιτη τικ ή ς  

ύποφάσεως, ή έκ προκαταβολής συναίνεσης τής Πύλης παρείχε έπαρκή 

έγγύη σιν. Συνεπέρανε διαβεβαιών με περί τών πρός ήμάς ευνοϊκών δ ια 

θέσεων τής Αυστρίας, περ ί τής έπ ιθυμίας τής Ευρώπης νά διατηρήση 

τήν ειρ ή νη ν, περί τής μονώσεως έν  Π ήθελεν εύρεθή ή ’ Ελλάς έ π ιχ ε ι -  

ροϋσα τόν πόλεμον καί περί τής άποφάσεως τής Εύρώπης νά περιορίσρ  

τόν αγώνα μεταξύ Τουρκίας καί Ε λλά δ ος.

Απάντων ε ί ς  τόν Πρίγκιπα Wrede τψ παρετήρησα δ τ ι ή πράσκλπ- 

σ ις  τής έφ εδρείας ήτο φυσική συνέπεια  τής έπ ισ τρ α τ ε ία ς ,ή τ ις  έ γ έ ν ε -  

το έν τψ μέσφ τών πανταχόθεν σχεδόν άφικνουμένων ήμϊν συμβουλών νά 

παρασκευασθώμεν δ ιά  τήν κατοχήν τών έπαρχιών καί δνευ ούδεμιδς  

πρός άποδοκιμασίαν διαμαρτυρήσεως τής Εύρώπης,καί δ τ ι ,  έπειδή ο ΐ  

έφεδροι έχουσ ιν  άνάγκην πούλάχιστον δύο μηνών δπως προσέλθωσι καί 

παρασκευασθώσι, τό τοιοΟτον μέτρον τής Κυβερνήσεως δέν δύναται νά 

θεωρηθή παρά τής Εύρώπης ώς έπ ικ ειμ ένη  άπειλή τής είρ ή νη ς. Ό σον
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άφορή τάς σκέψεις τής δ ια ιτη σ ία ς , τάς δποίας ή Κυβέρνησις έπ ιθυμεΐ 

νά γνωρίσει, έπέμει να λέγων δ τ ι ή Κυβέρνπσις έδικαιούτο νά άπαιτήσιρ 

δπως φωτισθή, ίνα  μάθο ά ντί τ ίν ο ς  τιμήματος ήδύνατο νά παραιτηθώ 

τίτλου κεκτημένου. Ώ ς  πρός τήν έκ τού συνυποσχετικού πηγάζουσαν 

έγγύη σιν, άπήντησα δτι ή Τουρκία ε ίχ ε ν  ύπογράψει καί δλλας συνθή- 

κας,δς δέν έξετέλεσε μεθ’ δλας τάς πανηγυρικός αύτής υ π ο σ χ έ σ ε ις .’Α

ναγνωρίζω, ύπέβαλον, δτι ή άπόφασις τής Συνδιασκέψεως ήτο πρδξις  

άπλής μεσολαβήσεως,άλλ’δ τρόπος καθ’δν άνεκοινώθπ ε ι ς  τά ένδιαφ έ-  

ροντα μέρη μετέβαλε τδν χαρακτήρα τη ς. Άλλως τ ε , αύταί αί Δυνά -  

μ ε ις , άπαντώσαι ε ί ς  τήν Τουρκίαν, έχαρακτήρισαν τήν πράξιν ταύτην 

ώς άμετάκλητον. Δ ια νοείτα ι άραγε ή Εύρώππ νά τήν άνακαλέσει; Ή Ευ

ρώπη έπιθυμεΐ πρό παντός τήν είρήνρν καί ή έπ ιθυμία  αϋτπ πρωτεύει 

βεβαίως τής έπιθυμίας τού νά έλθει ε ί ς  άρωγήν μας.

Ούτως, θ έλ ε ι ίσως εύρεθή ε ί ς  τήν άνάγκπν νά παραδεχθή έτέραν 

γραμμήν εύάρεστον ε ί ς  τούς Τούρκους,δπως υπερνικήσει τήν άντίστα-  

σίν των,καί τούτο θ έλ ε ι εϋσθαι τό πρώτον βήμα ε ί ς  νέας παραχωρή

σ ε ις  έν περιπτώσει νέας άντιστάσεως τής Τουρκίας. Έ ν τ ο ύ τ ο ις ,ή 'Ε λ 

λάς θέλει έξακολουθήσει έξαντλουμένη. Ά λ λ ’δν ή Εύρώπη ε ίν α ι  π ε π ε ι

σμένη δτι ή έκ προκαταβολής σ υ να ίνεσ ις  τής Τουρκίας ε ί ς  τήν δ ια ιτη 

σίαν άποτελεΐ άποχρώσαν έγγύησιν διά τήν έκ τέλ εσ ιν  τής δ ια ιτη τικ ής  

άποφάσεως,διά τ ί  δέν μάς δ ίδ ε ι  τήν παραχωρπθεΐσαν ήδη ήμϊν έδαψι- 

κήν έκτασιν, *ήν αύτή ή ίδ ια  έκρινε κατάλληλον καί δ ικα ίαν; Τό έ π 'έ -  

μ ο ί, προσέθηκα δέν φρονώ δ τ ι ή Τουρκία θ έλ ε ι άποδεχθή τήν δ ια ιτη 

σ ίαν, χωρίς νά ΰποσημανθώσιν αύτή α ί βάσεις τής μελλούσπς άπυφάσεως. 

Επομένω ς, δέν δυνάμεθα νά ρυθμίσωμεν τήν πορείαν μας έπ ί τού Ανα
βλητικού τής Τουρκίας συστήματος, ή τ ις  δύναται νά τό παρατείνει έπ' 

άπειρον,δπως μάς κουράσει καί έξαντλήσεΐ.

Ώ ς  πρός τήν πρόθεσιν τής Εύρώπης νά περιορίσει τόν πόλεμον,τώ  

παρετήρησα,οτι τά πρός τούτο μέσα θέλουσι βεβαίως τή διαφυγή έν τή 

λίαν πιθανή περιπτώσει καθ’ήν έπαναστστήσωσιν α ί χ ρ ισ τ ια ν ικ ο ί έ θ ν ι -
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κότητε<;. Ιυνεπέρανα δτι δίν ήννόουν νά δώσω κατηγορηματικήν άιιάντη- 
Ήν κσί Οτι έπιψυλαυσόμην νά τδ πράζω κατόπιν όητής προτάσεως καί 
ΰφοϋ λάβω ννώσην τής άπαντήσεως τής Τουρκίας.

Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Ηηγή: ‘Υπουργειον ‘Εξωτερικών. Διπλωματικά έγγραφα α- 
7'θρώντα εις το μεθοριακόν ζήτημα, έν ‘Λθήναις 1882, σ.^-Ηδ, 
13?·-139 ,1*31-152 .

*Ιστορικό πλαίσιο: Στίς 19 Φεβρουάριου 1878 υπογραφό
ταν ή Συνθήκη του ‘Αγίου Στεφάνου πού παραχωροΟσε περιοχές 
της οθωμανικής αύτοκρατορίας στά άλλα βαλκανικά κράτη, έκτος 
άπο τήν * Ελλάδα. Ί \ διπλωματική αυτή νίκη της Ρωσίας έπέσυρε 
την οργή της ‘Αγγλίας, ιού προώθησε ένα νέο Συνέδριο, τοΟ Βε
ρολίνου. Το τελευταίο άρχισε τήν 1 ‘Ιουνίου 1878 καί έληξε 
με κέρδη της ‘Ελλάδας. *Η χώρα μας λάμβανε μεγάλο τμήμα τής 
Θεσσαλίας καί μικρέ μέρος τής ‘Ηπείρου. ‘Η φιλική στάση των 
Δυνάμεων απέναντι στήν Τουρκία δέν εύνοοΟσε τήν διεκδίκηση 
περισσότερων εδαφών. ‘Εξάλλου τόσο η ‘Αγγλία, μέ τήν απόκτη
ση τής Κύπρου, δσο καί ή Γαλλία, μέ τήν προσάρτηση τής Τύνι- 
δας, είχαν ικανοποιήσει πρός στιγμήν τίς βλέψεις τους. Την 
ακροβασία των διπλωματικών χειρισμών τής κυβέρνησης Κουμουν- 
δούρου καταδείχνει ή διπλωματική του άλληλογραφία, πού φωτί
ζει παράλληλα καί τά παρασκήνια τής διεθνοΟς πολιτικής.

Βιβλιογραφία; Σ.Θ.Λάσκαρι, Διπλωματική ιστορία τής ‘Ελ
λάδος 1821-1911* ,έν ‘Αθήναις 19**7,σ.159 κ.έ.
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Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ: ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ;

TQ Σεβαστή Ίερςί Συνόδφ 

τού Βασιλείου τής 'Ελλάδος 

2 Δεκεμβρίου 1898

Σεβασμιώτατε

"Οταν διαρκοΟντος τοΟ πολέμου καί μ ετ’α ύ τόν,μ ο ί έδό-  

θη άφορμή νά γνωρίσω καλύτερα τδν λαόν μου, μετά μεγάλης 

μου λύπης παρετήρησα, δ τ ι αΰτός σ τ ερ ε ίτ α ι τής άληθοϋς καί 

μόνης παρηγορίας, ή δποία δύναται νά παρέχηται ε ί ς  όλους 

τούς Χ ριστιανούς, δ ιό τ ι  δέν δύναται νά έννοήσι) τήν γλώσσαν 

τοΟ Κειμένου τοΟ 'Αγίου Εύαγγελίου.

Μοί έπήλθε λοιπόν ή Ιδέα νά ylvri παράφρασις τοΟ 'Α

γίου  Εύαγγελίου ε ί ς  τήν γλΟσσαν, τήν όποίαν δ λαός ό μ ιλ ε ΐ  

καί καταλαμβάνει καί νά δοθή αϋτο ε ί ς  χε ϊρ α ς  τού λαού, ό 

πως μοί στερήται ούτος τής παρηγορίας τού Εύαγγελίου.

Τήν παράφρασιν ταύτην άνέθηκα ε ί ς  πρόσωπον,τό όποιον  

μέ τήν βοήθειαν τού θεού τήν έφερεν ε ί ς  πέρας.

Ήδη ύπολείπεται ή έγ κ ρ ισ ις  τής Ί ε ρ ά ς  Συνόδου, όπως 

τό έργον λάβή τόν έπίσημον χαρακτήρά του καί δυνηθή νά τύ-  

XQ τής πρεπόύσης διαδόσεως παρά τφ λαφ.

Μοί ε ίν α ι  γνωστόν, ό τ ι ο ί  παντός ε ίδ ο υ ς  παραφράσεις 

τού ’Αγίου Εύαγγελίου, α ί όποία ι έκυκλοφόρουν, άπηγοοεύθη- 

σαν αΰστηρώς ύπό τής Ί ε ρ ά ς  Συνόδου -  καί δικαίως - δ ιό τ ι  

ο ί  παραφράσεις αύται έγ ινα ν  ύπό προπαγάνδων διαφόρων καί 

ε ί ς  αύτάς πάρεισέφρυσαν πολλά δογματικά, ό χ ι καθαρως τής 

δρθοδόξου ’ Εκκλησίας. Πλήν νομ ίζω , ό τ ι ή αύσχηρά αΰτη άπα- 

γόρευσις τής κυκλοφορίας των παραφράσεων έν γ έ ν ε ι  δύναται 

νά περιορισθή ε ί ς  τάς μέχρι τούδε ύπαρχούσας διά  τούς λό

γ ο υ ς , >τοΰς όποίους πρό δλίγου έΕέθεσα.

2 1
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Ζητώ δμως τήν Έ γκ ρ ισ ιν  τής Ί ε ρ ά ς  Συνόδου καί τοΟ 

Kuptou tu t  τών ’Εκκλησιαστικών ΎπουργοΟ δ ιά  τήν έπιθυμίρ  

μου γενησομένην τούτην παράφρασεν, ή όποια ε ίν α ι  αύστηρώς 

ακριβής καί πιστή κατά τό ’ Ιερόν Κείμενον τοΟ 'Αγίου Ευαγ

γελ ίο υ .

Ίσω ς ή άπλή γλώσσα δέν ίκανοποιήσρ τάς άπαιτήσεις  

των λογίων καί φιλολόγω ν, άλλ’ έδώ δέν πρόκειτα ι έάν ή γλώσ

σα τής ιιαραφράσεως ε ίν α ι  καθαρεύουσα καί καθ’δλους τούς  

αύστπρούς κανόνας τής γραμματικής καί τής συντάξεω ς, πρό

κ ε ιτ α ι μόνον νά γίνΐ) τό Εύαγγέλιον καταληπτόν ε ίς τ ή ν κ α ρ -  

δίαν τοΟ ΈλληνικοΟ λαοϋ, καί δ ιά  τούτο μεταχειριζόμεθα  

τήν ζωντανήν γλώσσαν, ε ι ς  τήν όποίαν ό λαός ό μ ιλ ε ΐ καί τήν 

δποίαν φυσικά καί καταλαμβάνει. Οί δέ λ ό γ ιο ι  καί σοφ οί, 

ε ί ς  τούς όποιους ή γλωσσά αύτή άπαρέσκει, ε ίν α ι  έλεύθεροι 

νά μή άναγνώσουν, δ ιό τ ι  ώς μορφωμένοι έχουσι τό εύτύχημα 

νά καταλαμβάνουν τήν γλώσσαν τοΟ κειμένου τοΟ ’Αγίου Εύαγ- 

γ ελ ίο υ .

Έξεφράσθη ποτέ τ ι ς ,  δ τ ι τό Εύαγγέλιον έν παραφράσει 

θά καταπέσρ έκ τοΟ γοήτρου Του καί θά έκχυδαυσθρ. ΤοΟ 

Εύαγγελίου δμως τό γόητρον καί τό (ίψος δέν έγ κ ε ιτ α ι μόνον 

ε ί ς  τάς λ έ ξ ε ις  καί ε ί ς  τό νεκρόν γράμμα, ά λλ’ε ί ς  τό ϋψος 

καί τήν δύναμιν τών έννοιώ ν καί τής ού σ ία ς . Καί ε ίν α ι ,φ ρ ο 

νώ, προτιμότερον νά θεωρπθή ή γλώσσα τής παραφράσεως χυδαί-  

ζουσα καί δ πολύς λαός νά τήν καταλαμβάνρ,παρά ν ’άκούρ μό

νον ήχους λέξεω ν, ο ί ό π ο ιο ι δέν τοΟ ποριστούν καμμίαν 

έννο ια ν  καί δέν τοΟ δ ιεγ ε ίρ ο υ ν  καμμίαν ιδέαν παρήγορον,διό

τ ι  δέν έν ν ο ε ί τήν γλώσσαν.

Πρός τούτο , Σεβασμιώτατοι, πέμπω Ύ μ ίν  τό χειρόγρα

φον τής παραφράσεως, δπως έχο ντες  αύτδ άνά χείρ α ς  έξελ έγξη -
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τε έκ παραλλήλου μέ τό κείμενον τοϋ ΊεροΟ Εΰαγγελίου καί 
δώσπτε τ6 κΟρος τής έγκρίσεως Ύμΐν είς τό έργον, τό όποι
ον θά γίνη μεγίστης ήθικής ώφελείας πρόξενον παρά τφ λαφ.

Διά νά διαδοθή δμως καί νά άναγιγνώσκπται,άπαιτήται 
σύντονος ένέργεια. Δυστυχώς ό λαός βιβλιόφιλος δέν είναι 
πολύ* πρέπει λοιπόν ή παράφρασις αϋτη νά δοθή είς χεΐρας 
πάσης οικογένειας, νά δοθη είς χεΐρας δλων τών μαθητών,καί 
τών δημοτικών καί τών ιδιωτικών σχολείων άμφοτέρων τών φύ
λων, νά διαταχθοΟν δέ οί κατά τόπους κύριοιΈπιθεωρηταί 
τών σχολείων νά ύποχρεώσουν τούς δημοδιδασκάλους κατά Σάβ- 
βατον νά γίνηται ή άνάγνωσις καί έρμηνεία τής κατά Κυρια
κήν είς τήν έκκλησίαν άναγινωσκομένης περικοπής τού 'Αγίου 
Εΰαγγελίου, καί οδτω άπό τού σχολείου τό Εύαγγέλιον νά εί- 
σαχθή είς τήν οικογένειαν καί γενικευθή ή γνώσίς Του είς 
τόν λαόν.

Ή διά τών σχολείων διάδοσις τής παραφράσεως ταύτπ.ς 
θέλει έπιτευχθή διά συστατικών ’Εγκυκλίων τού Κυρίου έπί 
τών’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως’Υπουργού, 
τάς δποίας θά δημοσιεύση ούτος άμα ώς τό έργον έκτυπωθέν 
είναι έτοιμον πρός κυκλοφορίαν.

Μετά σεβασμού 
ΟΛΓΑ
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ΑΝΑΚΤΟΡΑ
2 Malou 1899

TfJ Σεβαστή 'Ιερή Συνδδφ 
τοΟ Βασιλείου τής 'Ελλάδος

Ιεβασμιώτατοι,
Μετ’εύλαβείας άνέγνων τήν άπάντπσιν τής Ίερδς Συνό

δου, τήν άφορώσαν τό ζήτημα τής μεχαφράσεως τής Καινής Δια
θήκης είς γλώσσαν καταληπτήν τφ λαφ μας.'Οφείλω δμως νά 
έκφράοω Ύμΐν, δτι ή δρνησις τής έγκρίσεως Υμών πρός έκδο- 
οιν τής έν λόγψ μεχαφράσεως καιρίως μέ λυπεί.

"Αν καί ή δρνησις Υμών δικαιολογείται ίκανώς,μοί εί
ναι πάνχι άδύνατον νά πείσω έμαυτήν,δτι ή έκδοσις τοΟ ‘Α
γίου Εύαγγελίου έν μεταφράσει ένέχει τι τό άπαγορεύσιμον. 
Ναί μέν προβάλλεται ώς Ισχυρά δικαιολογία ή άπαγορευτική 
Τγκύκλιος του άοιδίμου Πατριάρχου Γρηγορίου τοΟ ΣΤ'κατάτό 
1899,άΛλ’έν συνειδήσει θεωρώ τήν άπαγορευτικήν έκείνην 
έγκύκλιον, ώς άφορώσαν άποκλειστικώς τάς τότε κυκλοφορού- 
σας παραφράσεις καί μεταφράσεις τής Καινής Διαθήκης, τάς 
διαδεδομένος δι’ίεραποστόλων διαμαρτυρομένων, οόχί έμφο- 
ρουμένων ύπό μόνου τοΟ σκοποΟ τής γενικεύσεως τών παρηγό- 
ρων καί σωτηρίων ίδεών τοΟ Αγίου Εύαγγελίου, άλλ’ύποκρυ- 
πτόντων ίσως σκοπούς προσηλυτικούς.

Τό μέτρον τής μεταφράσεως ταύτης θεωρώ άναγκαίον,διά 
νά θεραπεύσει προσωρινώς τάς έπειγούσας ψυχικάς άνάγκας τοΟ 
λαοΟ, δστις,ένεκα τοΟ περιορισμένου τής άναπτύξεως αύτοΟ 
καί τής έκπαιδεύσεως, δέν είναι εις θέσιν νά κατανορ τήν
γλώσσαν τοΟ ’Αγίου Εύαγγελίου. Πλήν έλπίζω, δτι δσον τά-
χιον δ λαός μας,μορφούμενος καί άναπτυσσδμενος θά καταστή
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ικανός είς τήν κατάληψιν της γνώσης τοΰ κείιένου χού Άγι
ου Εύαγγελίου, ή δέ μετάφρασες αΟτη 9ά καταπέση άψ’έαυχής, 
ώς μή χρήσιμος πλέον.

"Οθεν καί πάλιν μετά τοΟ προσήκοντος πρός 'Υμάς σε
βασμό 0 ύποβάλλω 'Υμίν έκ νέου τήν έκφρασιν τής έπιθυμίας 
μου, δπως τύχη ή έν λόγφ μετάφρασες τής Σ. Έγκρίσεως κοί 
των Εύλογιών τής Ίερδς Συνόδου.

Παρακαλώ δέ 'Υμάς, δπως συνεννοηθήτε άπ’εύθείας πε
ρί τής μεταφράσεως ταύτπς καί μετά τής έν Κωνσταντινουπό- 
λει Μεγάλης ’Εκκλησίας πρός τελείαν έκκαθάρισιν τοΟ ζητή
ματος, καί εύαρεστούμενοι μοί άνακοινώσητε άπάντησιν έπί 
τούτου, έκτός έάν ή 'Ιερά Σύνοδος κρίνη εύλογον νά συννε- 
νοηθώ άπ’εύθείας μετά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας.

Κρίνω δλως περιττόν νά έπαναλάβω δ,τι έζέθηκα ήδη 
Ύμΐν, τό δτι δ λαός μας στερείται τής έπαρκούς καί ύγιούς 
παρηγορίας, τής έκ τοΰ ’Αγίου Ευαγγελίου. Τούτο γνωρίζω θε
τικής έξ ίδίας άντιλήψεως καί πείρας καί είμαι βεβαία δτι 
ή μετάφρασις τού Αγίου Ευαγγελίου, θά συντελέση τά μέγι
στα είς τήν ριζικήν άναμόρφωσιν τού λαού καί είς τούτο έλ- 
πίζω, δτι προθύμως θά μέ συντρέξς ή 'Ιερά Σύνοδος, έπικυ- 
ροΰσα καί έγκρίνουσα τό έργον.

Μετά σεβασμού 
ΟΛΓΑ
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"Ιστορικό πλαίσιο: "Η προσπάθεια νά μεταφερθει ή *Αγ. 
Γραφή στη νεοελληνική (την καθομιλουμένη) άρχισε από τον 17ο 
αιώνα κιόλας, όταν ό Μάξιμος Καλλιπολίτης έξέδωσε στά 1638 
στη Γενεύη σέ δύο τόμους την Καινή Διαθήκη, "Ακολούθησαν οί 
μεταφράσεις των Σεραφείμ Μυτιληναίου (1703), "Αναστασίου Μι
χαήλ (1710), του αρχιμανδρίτου "ίλαρίωνος (1828), τοΟ Νεοφύ
του Βάμβα (1831) καί τοΟ Συλλόγου rf"Ανάπλασις" (1900),γιά νά 
φθάσουμε στη μετάφραση του 1900 πού ή βασίλισσα ""Ολγα είχε 
αναθέσει στη γραμματέα της "Ιουλία Σωμάκη καί τον καθηγ. "Ι
ωάννη Πανταςίδη. Τελευταία ακολούθησε ή μετάφραση του "Αλ.Πάλ- 
λη στά 1901. "Η έπίσημη "Ορθόδοξη "Εκκλησία στίς προσπάθειες 
αυτές άντέτασσε πάντα την άρνησή της (μέ έξαίρεση τόν Κύριλλο 
Λούκαρι, πού δέχτηκε τό έργο του Καλλιπολίτη). Δέν προκαλοΟσε 
ανησυχία μόνο ή τυχόν ορθή ή μή απόδοση του κειμένου, όσο τό 
γεγονός ότι τά κείμενα, μέ τήν νέα τους μορφή, πρόσφεραν μό
νιμο έδαφος γιά τήν διείσδυση ερμηνειών πού προπαγάνδιζαν οι 
Προτεστάντες. Στην "Αθήνα τήν 6 Νοεμβρίου 1901 έγινε συλλαλη
τήριο των φοιτητών κατά τών μεταφράσεων πού έξετράπη σέ βιαι
ότητες. "Ακολούθησαν επεισόδια στίς 7 καί στίς 8 Νοεμβρίου καί 
οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα οκτώ νεκρούς. Τά επεισό
δια είναι γνωστά ως "Εύαγγελικά11 καί κατέληξαν μέ τήν τελική 
καταδίκη άπό τό Οίκ.Πατριαρχείο κάθε επίσημης αποδοχής τής με
ταφρασμένης *Αγ.Γραφής. Τά γεγονότα αυτά ήταν μοιραίο νά Χά
βουν καί πολιτικό χαρακτήρα καί νά θεωρηθούν ως έργο τών "Σλα- 
βιστών", πίσω άπό τούς όποιους βρισκόταν ή Βασ."θλγα.

Βιβλιογραφία: 'Εμμ.Κωνσταντινίδου, Τά Εύαγγελικά, εν 
"Αθήναις 1976 (οπού καί τό έδώ δημοσιευόμενο κείμενο, σ.123- 
125,131-132).
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22
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 1909

*0 Λαός των Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς είς πάνδημον ~υν- 
ελαών συλλαλητήριον, ΐνα σκε-φθή κερί τών Κοινών, ήτοι κερί 
γενικές των κακώς έχόντων Ανορθώσεως, πολιτικής τε καί στρα
τιωτικής, ήν άηό μακροΟ ήδη χρόνου έπόθησε καί έζήτησε kui 
τήν όποιαν τό κίνημα τής 15 Αύγουστου άνέλαβε νά πραγματοποι
ήσω* Αποβλέπων είς τό ότι τό έννομα συμφέροντα καί όικαιώμα-

Φ

τά του ούσιωδώς έθυσιάσθησαν ύπό τό εύπρόσωπον κάλυμμα έλευ- 
θέρου πολιτεύματος, τών Αντιπροσώπων αύτοΟ μετα,βληθέντων είς 
ίόιοτελή όλιγαρχίαν, άντικαταστήσαοαν τόν Νόμον διά της θε- 
λήσεώς της, συνεταιρισθεϊσαν 5έ μετΑφορολογήτου πλουτοκρα
τίας, ένφ αύτός στενάζει ύπό τό βάρος τών άδικωτάτων φόρων, 
ήτοι τών έπί τής καταναλώσεως, χωρίς ν'Απολαμβάνη ώς αντάλ
λαγμα τήν Ασφάλειαν τής ζωής, τιμής καί ιδιοκτησίας του.

Ψ η φ ί ζ ε ι :
1) 'Εκφράζει τήν χαράν αύτοΟ, διότι ό Στρατός ήγέρθη πρός 

κατάλυσιν τής πολιτικής συναλλαγής καί ένίσχυσιν τών Στρατι
ωτικών καί Ναυτικών τής Χώρας δυνάμεων, είς ας τό έΟνικόν μέλ
λον στηρίζεται.

2) 'Απευθύνεται εύλαβώς πρός τήν Α.Μ.τόν Βασιλέα,ώς τόν 
πρώτον καί άναπόφευκτον παράγοντα τής έπιδιωκομένης πολιτι
κής παλιγγενεσίας, έν τή πεποιθήσει, ήν έχει, περί τοϋ ότι ό 
ύπέρ ταύτης άγών δέον νά είνε κοινός Στέμματος, Λαού καί Στρα
τού.

3) 'Εκφράζει τήν πεποίθησιν αύτοΟ έπί τό δυνατόν σοβα
ρών οικονομιών, ώς πόρου ένισχύσεως τοΟ ΣτρατοΟ καί τοΟ Ναυ- 
τικοΟ, τήν μέχρι τοΟδε Αποτυχίαν τοιούτων Αποδίδων είς αύτό 
τό ίδιον σύστημα, οΰτινος τήν κατάργησιν έπιδιώκει ήδη.
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4) 'Εν άπολύτψ άνεπαρκεί(* τοΟ έ£ οικονομιών πόρου,συνι- 
στφ χήν υπέρ χοΟ Ταμείου τής 'Εθνικής 'Λμύνης καθιέρωσιν τοΟ 
έπί τοΟ γενικού είσοδήματος φόρου άποχρούων διαρρήδην πάσαν 
νέαν αύςησιν χών έπί χής καχαναλώοεως καί φρονών, ότι τού- 
ναντίον λογικωχέρα χοΟ Δασμολογίου διαρρύθμισις θά είναι συγ
χρόνως τιρός όφελος χοΟ Δημοσίου καί άνακούφισιν τοΟ ΛαοΟ.

5) Ά£ιοΓ νά ίδη χήν Κυβέρνησιν ύποβάλλουσαν τό ταχύτε- 
ρον είς χήν Βουλήν καί ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα νο
μοθεσίας, ύτιό χό τινεΟμα πολέμου κατά χής συναλλαγής, άνορθω- 
σεως όλων χών κλάόων χής όιοικήσεως καί προστασίας τής παρα
γωγής, ίδίς. όέ*

Νά ψηφίσθή νόμος αερί προσόντων καί μονιμόχητος όλων 
ανεξαιρέτως χών όημοσίων υπαλλήλων, όπως οΰτοι,καταλλήλως έκ- 
λεγόμενοι, μή άπολυόμενοι 6έ ούόέ μετατιθέμενοι άλλως ή ώς ό 
νόμος οιακελεύει, καταστώσιν άληθώς λειτουργοί τής Πολετειας, 
άνχί όργάνων χοΟ κόμματος, ώς είναι σήμερον.

Νά έπιδιωχθή ή διά καταλλήλων νομοθετημάτων καί ίδίως 
διά νόμου κατασταλτικοί} τής δημοσίας άσφαλείας, τοΟ πρώτου 
τούτου γνωρίσματος πάσης εύνομουμένης Πολιτείας.

Νά προστατευθή ή γεωργία, ή κτηνοτροφία, ή βιομηχανία, 
τό έμπόριον καί ή ναυτιλία τής χώρας διά νομοθετημάτων ώς είς 
άλλας χώρας καί ίδίως διά Γεωργικών τραπεζών καί συνδικάτων 
προτιμωμένων συγχρόνως, υπό ίσους όρους, χών έγχωρίων προϊ
όντων, τιροκειμένου περί προμηθειών τοΟ Δημοσίου.

Νά ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως τής τύχης τοϋ έργά- 
του, δουλεύοντος ήδη χήν χειριστήν τών δουλειών πρός τό κε- 
φάλαιον όι'έλλειφιν παντός προστατευτικού αύτοΟ νόμου.

Νά ψηψισθώσι νόμοι όργανικοί, έπί τό άπλούστερον ρυθμι- 
ςοντες τάς δημοσίας ύπηρεσίας καί δή τήν λογιστικήν.

Νά ψηφίσθώσιν άπλούστεροι δικονομικοί νόμοι πρός ταχυ- 
τέραν καί οίκονομικωτέραν άπονομήν τής Δικαιοσύνης,ώς καί ά- 
στικός κώδι£, ό άπό τόσων δεκαετηρίδων είς μάτην άναμενόμε- 
νος.
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; Νά έκλειψή χό ταχύτερου χό μέγσ. οκάν 5αλον '* ·ρ υ λακών - >:"
[ ταγωγίων", όργανι ζομένων Αληθώς τοιούτων και συγ κεν ιηουμένων 
| πρός έζυπηρέτησιν του κοινωνικού σκοπού, ον έττιδιώκουσιν.

6) ά ιαμαρ cupε cuι κατά της σημερινής της Πολιτείας
[ αφορίας περί μορφώσεως κλήρου καί πρακτικο>τέραι; δημοτικής εκ- 
[ παιόεύσεως, τών δύο τούτων ισχυρότατων παραγόντων ίου Ατόμου.

7) Στιγματίζει ώς κοινωνικόν Αδίκημα τήν κρατούσαν το
κογλυφίαν καί θεωρεί έπείγοντα τόν άμεσον κατ'αυτής πόλεμον 
οιά νομοθετικού ιιροσόιορισμού Ανυπερβλήτου όρίου του tκ συμ~ 
βάσεως τόκου·

6)*Ως όρον Αναπόφευκτου πάσης σο3απάς νομοθετικής ερ
γασίας Αξιοι τήν άμεσον μεταβολήν το0 κανονισμού της Βουλής, 
τοΟ τήν κωλυσιεργίαν ύποθάλφαντος καί τελείως ιιαραλύσαντος
τήν του πολιτεύματος λειτουργίαν.

9) Διακηρύττει τήν σταοεράν αυτού ίιπόωασιν πχοι tvte- 
λεχοΟς έποπτείας Κυβερνήσεων καί Βουλών, μέχρις ού έπιτύχς 
τήν ηραγματοποίησιν όλων τών είρημένων πόθων του, Αναγόμενων 

\ είς ισάριθμα όικαιώματά του, τα όποια έννοει νά υποστηρίζω 
ί όιά πόσης θυσίας·
I Έ ν  Άυήναις τή 14η Σεπτεμβρίου 1909.

Κείμενο. Δ.Πετρακάκου,ΚοινοΑουλευτική ιστορία της 'ΐ,λλάόος, τοι. 
Ζ'/Αθήναι 19Ηΐ*,σελ. 216-218.

Παρατηρήσεις στο κείμενο. *Η προσεκτική μελάτη θα μάς δείξει ότι 
πρόκειται για κείμενο πού δέν είναι ενα απλό ψήφισμα: και ί, διάταξη και 
τό περιεχόμενο (ποό καλύπτει δλες τις πτυχές τοΟ δημόσιου Βίου) δίνουν τή 
σαφή εικόνα ενός προγράμματος που προορίζεται νά Βοηθήσει στή σύνταξη νό- 
ου καταστατικοΟ χάρτη τής χώρας.

Δέν πρέπει νά μας ξενίζει ή καθαρεύουσα του κειμένου, γιατί τότε 
δλα τά στρώματα τοΟ λαοΟ χρησιμοποιούσαν τή γλώσσα αυτή στον γραπτό λόγο.
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’Ανάπτυξη τοΟ θεατός
Μέ τό Κίνημα τοΟ 1909 άνοεξε γεά τήν πολετεχή ζωή μεά νέα ένοχή» 

ηού τελεχά έχλεεσε μέ τόν Β # Παγχόσμεο Πόλεμο. 'II άνάμεζη πάντως τοϋστρα- 
τοΟ ατά πολετεκά πράγματα άποτέλεσε μεά κακή αρχή γεά αλλεπάλληλες στή 
συνέχεεα έπεμβάσεες καί (όπως καί στήν περίπτωση τοΟ Κενήματος τοΟ 1909) 
δέν άφέθηχε ό τόπος νά βρεζ χάθε φορά μόνος του τίς ομαλές (πολετεχές) 
λυσεες. Ποεό λοεπόν ήταν τό κέρδος άπό τό κίνημα τοΟ Στρατεωτεκοϋ Συνδέ
σμου;

"Οσο καί αν σήμερα τό άντεμετωπεζουμε μέ σκεπτεκεσμό, τό Γουδί χαε- 
ρετίστηχε εδεαίτερα από τοός συγχράνους. Στο ένεργητεχο του είναε ή πρό
σκληση τοϋ ’Ελευθερίου Βενεζέλου χαε ή ώθηση ποό δόθηκε στή λεετουργεα 
τής χρατεχής μηχανής. Πάντως ήταν ένα "κίνημα" χαε όχε μεά επανάσταση.

’Ακόμη, δέν ήταν ή έσωτερεκή κατάσταση ποό γέννησε τήν αδημονία 
τών στρατεωτεκών. Τήν καταλυτεκή έπεδραση είχαν τά έζωτερεκά γεγονότα: ή 
Νεοτουρχεχή έπανάσταση τοΟ 1908, οε πολεμεκές προετοεμασεες των βαλκανε- 
κων κρατών (κυρίως τής Βουλγαρίας) καί τό Κρητεκό Ζήτημα, ποό είχε φθά- 
σεε σέ άδεέξοδο.

Τά αετήματα ποό περεέχονταε στο ψήφεσμα τοΟ συλλαλητηρίου του 1909 
δέν έκφράζουν μόνο τό έπρεπε νά γενεε, αλλά καί ποεά ήταν τή στεγμή ε
κείνη ή ’Ελλάδα σέ όλους τοός τομεες: στρατεωτεκό, έκπαεδευτεκό,δεκαστε- 
κό. Πρόκεεταε γεά θέματα που ή κάθε έποχή τοποθετεε από τήν αρχή, καθώς 
τά κοενωνεκά δεδομένα μεταΒάλλονταε. Καί οε "Ελληνες του 1909 δέν υπολεί
πονταν ούτε σέ έπαναστατεκότητα ούτε σέ σωστή γνώση των πραγμάτων, όπως 
τό άπέόεεζαν καί στό επόμενο συλλαλητήρεο τής 5 Σεπτεμβρίου 1910,όταν ζή
τησαν καθεστωτεκή αλλαγή. Καί Βέβαεα ήταν ό λαός τής ’Αθήνας ποό,μέ τήν 
ολόψυχη συμπαράστασή του, έδωσε τή νίκη στο Κίνημα, του προσέδωσε αίγλη 
καί τό επέβαλε πολετεκά.

Στόχος τοΟ κεεμένου. Νά γνωρίσουμε τό ξεκίνημα μεδς νέας ένοχης 
τοϋ έθνεκοϋ μας βίου καί νά έκτεμήσουμε καλότερα τά υπέρ χαε τά χατά τοϋ 
Κενήματος τοϋ 1909.

Βοηθήματα. Γ.Βεντήρη,’Η ’Ελλάς τοϋ 1910-1920,τόμ.A ’Αθήναε 1970.
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f -Γ·Δερτιλη,Κοινωνικός μετασχηματισμός *at στρατυωτεκή έιόμ&αση 1880-1909,
ί
t 'Αθήνα,’ΐζαντας,1977. -d.Βερέμη, At. έχεμβασεες τοΟ στρατοί) στην ελληνεκή
t

| noAcruni 191G-1936,’ΛΟιίνα,'.Εξχ* νιας, 1977 (trf εύσαγωγειυί κεφαλαίο).

"Αλλο θέμα γεα ερευνά. Πωε ο αλύτρωτοί Ελλπνεσμοε (Κρΐ)ΐιι,Ι(ενιζε-
ί λος) τότε άκοτελοϋσε ^ Τ δ ύ ν α υ η ε  («νευματεκήί,οικονομάς,«ολικής) γεα 

χόν *Ελλαδεκό χώρο·

ί * '■
X '· . . .
ί - - - · ■ ■ . · ■ . ' "  --'ί i ■ ' ■ * ■■ . ·: · ν *Τ ··-·β· * -;
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Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Φ

Τατόί, 22 Σεπτεμβρίου/5 ’Οκτωβρίου 1910.
Φίλε κύριε Ρωμανέ,

Έλαβον πρό δλίγων ήμερων τήν έκ τοΟ A1x-1e$-Ba1ns 
έπιστολήν σας καί άνέγνωσα μετ’εύχαριστήσεως δσα μοί γρά
φετε περί των πρός με αίσθπμάτων των κατοίκων τοΟ Α1χ, 
οΰς καί έγώ πολύ συμπαθώ. ’Επί δύο συνεχή έτη έστερήθην 
τής θεραπείας μου*ένεκα των ένταϋθα γεγονότων.

’Εκ τής προσφάτου περιοδείας μου είς τάς νήσους ή- 
σθάνθπν μεγάλπν άνακούφισιν κυρίως έκ τής έπισκέψεώς μου 
είς τήν Σϋρον, ένθα δλος δ λαός μέ ύπεδέχθπ μέ πολλήν χα
ράν καί έγκαρδιότπτα. Ή υποδοχή αυτπ ήτο άπολύτως αυθόρμη
τος, άφοΰ οί κάτοικοι ήγνόουν τήν ήμέραν καί τήν ώραν τής 
άφίξεώς μου.

'Υποθέτω δτι γνωρίζετε πάν δ,τι έγινε μετά τήν έπί- 
σημον έναρξιν τής διπλής Βουλής. Τά πράγματα δέν έζειλίχθπ- 
σαν δπως έπρεπεν. ’Αλλά χάρις είς τούς σθεναρούς λόγους τοΟ 
κ. Δραγούμη κατέστη δυνατόν νά τεθή τέρμα είς τήν έξέγερ- 
σιν των παρισταμένο. βουλευτών, έξ ών οί πλεϊστοι έζήτουν 
νά έπωφεληθοϋν τής άπουσίας τοΟ κ. θεοτόκη καί ένός μεγά
λου άριθμοϋ βουλευτών, διά νά δηλώσουν δτι ή Έθνοσυνέλευ- 
σις δέν έπρεπε νά είναι άναθεωρπτική, άλλά ή Γ'Έθνοσυνέ- 
λευσις τών ’Ελλήνων,καί ως έκ τούτου συντακτική. Τό ζήτη
μα θά έλθη πάλιν έπί τάπητος μετά τήν έκλογήν τοΟ προέδρου.

Ό λόγος τοΟ κ. Βενιζέλου, άμα τή άφίζει τούτου έν 
Άθήναις, άπετέλεσε ψυχρολουσίαν διά τάς θερμάς κεφαλάς,
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άα»οδ μέ πολύ σθένος έδήλωσε τρίς ότι ή συνέλευσις έδει νά 
είναι άναθεωρητική. Τούτο έπέφερε ποιόν τινσ ναλήνην,ήτιο 
έπέτρεφεν είς τήν Βουλήν νά άσχοληθή μέ τήν έξέλεγξιν των 
έκλογών, ήτις θά περατωθή μετ’δλίγας ήμέρας. Ή £ναρξις 
αδχη δέν προμπνύει δυστυχώς τίποτε καλόν καί φοβούμαι ότι 
μετ’οΰ πολύ θά εύρεθώμεν πρό άδιεξόδου. Φαίνεται δτι τά 
κόμματα εϊνε αποφασισμένα νά άνατρέφουν τήν κυβέρνησιν. 
'Ιδίως τοιαύτπ είναι ή πρόθεσις τοϋ κ. Ράλλη, όπως τό εί- 
πεν άλλως τε 6 ίδιος είς τόν κ. Δραγούμην. Ό κ, Δραγού- 
μης νομίζει, ώς πρός έαυτόν, δτι όφείλει μετά τήν έκλονήν 
τοδ προέδρου νά ύποβάλη τήν παραίτησίν του. Αλλά άναμένων 
τήν έξέλιζιν των γεγονότων διερωτώμαι,ύπό ποιας άλλης προ- 
σωπικότητος θά ήτο δυνατόν νά άναπληρωθϊ) ό κ. Δραγούμης 
μέ χρησιμότητα διά τήν χώραν. Ή βουλή, δπως είναι συγκε- 
κροτημένη, είναι άνίκανος νά δώσΐ] σταθεράν Κυβέρνησιν. Οΰ- 
δείς έκ των δύο άρχηνών θά δυνηθή, νομίζω, νά άναλάβη τόν 
σχηματισμόν νέου 'Υπουργείου, άφοΰ ή πλειοψηφία των δέν εί
ναι άρκούντως ισχυρά. Ό κ. Βενιζέλος είναι πάρα πολύ συνε
τός καί δέν θά θελήσι) έπί τοδ παρόντος νά θέσή τήν ύποψηφιό- 
τητά του διά τήν προεδρίαν τής κυβερνήσεως. ’Εάν ή έπιθυμία 
τού κ. Ράλλη είναι τοιαύτη, δ κ. Βενιζέλος είναι άρκετά ο
ξυδερκής,διά νά έννοήσο δτι θά διεκινδύνευε σοβαρώς τό μέλ
λον του, έάν άφίετο νά δελεασθή άπό τάς πρός αΰτόν γενομέ- 
νας προτάσεις φιλίας. Άλλως τε έδήλωσεν δτι, έπί τοδ πα
ρόντος, δέν θά έδέχετο νά σχηματίσο κυβέρνησιν.'Επομένως 
δέν ύπάρχει άλλος έκτός τοϋ κ. Δραγούμη, δστις θά είναι είς 
θέσιν, μέ νέους συνεργάτας, νά διευθύνρ τάς έργασίας τής 
διπλής Βουλής καί δστις κατέχει δλα τά πρός τοϋτο προσόντα. 
’Αλλά διά νά δυνηθή νά πράξη τοϋτο,πρέπει νά ύποστηριχθό ύπ’
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άμφοτέρων τών κομμάτων, θά τό θελήσουν δμως; That Is the 
question. Ώς πρός τόν κ. Θεοτόκον, πιστεύω ότι συμμερίζε
ται τήν γνώμην μου, άλλ'ό κ. Ράλλης λέγει πρός πάντας δτι 
ό κ. Δραγούμης πρέπει νά έκλείψη, διότι φοβείται δτι ούτος 
προπαρασκευάζει τήν άνοδον τού κ. Βενιζέλου είς τήν άρχήν. 
Ό κ. Μαυρομιχάλπς έζακολουθεΐ φρονών δτι ή συνέλευσις αύ- 
τπ πρέπει νά είναι συντακτική. ’Ιδού είς ποιον σημείον εύ- 
ρισκόμεθα. Ή έκλονή τού προέδρου, ήτις θά γίνΐ) είς τό τέ
λος τής έβδομάδος, θά μάς διαφώτιση δρα γε περισσότερον; 
θά τό ίδωμεν.

Ευτύχημα είναι δτι τό τόσον άκανθδδες ζήτημα των τρι
ών Κρητών βουλευτών, μή Ελλήνων ύπηκόων, έλύθη κατά τρό
πον Ικανοποιητικόν χάρις είς τήν Ικανότητα τού κ. Δραγού- 
μη.ΟΟτω έτελείωσεν ή ύπόθεσις αυτή, άποσοβπθέντος ένός με
γάλου κινδύνου διά τήν χώραν.

Τό άποτέλεσμα τών γενικών έκλογών καταδεικνύει άναμ- 
(ριβόλως φθοράν τών παλαιών κομμάτων, ήτις όφείλεται είς 
τήν άδράνειαν καί τήν έλλειψιν προβλέφεως τών άρχηγών τών 
κομμάτων τούτων. Ένόμιζον, ώς φαίνεται, δτι ήρκει νά συ
στήσουν είς τούς ύποψπφίους των νά ένωθοΰν,διά νά έπικρα- 
τήσουν. Δέν ύπεβλήθπσαν ποτέ είς τόν κόπον νά περιοδεύσουν 
είς τάς έπαρχίας διά νά έξηγήσουν είς τόν λαόν τούς λόγους, 
διά τούς οίους ή ένωσις αυτπ τών κομμάτων ήτο άπολύτως 
άναγκαίσ πρός έπίτευξιν ισχυρός καί συμπαγούς πλειοψηφίας 
καί τερματισμόν τού έρνου τής διπλής Βουλής καλουμένης έ- 
πί τω μοναδική σκοπώ νά άναθεωρήση μερικά άρθρα τού Συντάγ
ματος, Ενα οϋτω είσέλθη ή χώρα είς τήν έννομον τάξιν. Οί 
άλλοι έπωφελήθησαν τής άδρανείας αότής. Άποδεικνύει δέ 
τούτο έπσρκώς ή σύνθεσις τής Βουλής. Φοβούμαι δτι έχομεν
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ήδη καταστή ό περίγελος τού κόσμου, διότι νί ι:ύρ>ο: ;ίο·.ί-
λευταί δέν θέλουν νά έννοήσουν ότι ό ύπόληψις τής χώρας ί- 
παιτεϊ, δπως λησμονήσουν σήμερον τά πάθη καί τάς έριδας των 
καί σκεφθοΰν μόνον τό καλόν της πατρίδος. Σοβαρό ευθύνη βο·- 
ρύνει τούς άρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων, διότι,ύπείκώ'· 
εις τάς συμβουλάς των, ύπεχώρησα καί έδωκσ την ουγκατάθεσίν 
μου διά τήν σύγκλησιν τής 'Αναθεωρητικής Συνελευσεως, καί* 
τοι διαωωνών, άφού τούτο ήτο αντίθετον πρός τό άρθρον ":07 
τού Συντάγματος. Καί κατά τήν γνώυπν τού κ. Βενιζελου fire 
τό μόνον μέσον διά νά έξέλθη ή χώρα έκ του άόιεξόδου,εΐςτά 
όποιον τήν είχε ρίψει τό κίνημα των αξιωματικών. Ας έλπι- 
σωμεν δτι ή κατάστασις θά διευκρινιοθή μετό τήν εκλογήν τού 
προέδρου.

"Οσον άφορςι τόν κ. Βενιζέλον τό μέλλον θά μας δείξπ,, 
άν είναι τόσον μεγάλης άξίας, δσον τό ύπέθετε, καί άν κατέ- 
χη τά έφόδια, τά όποια τού άναγνωρίζετε. 'Ελπίζω εις τόν 
θεόν δτι τοιαύτη θά είναι ή πραγματικότης καί δτι θά υπηρε
τήσει ούτος τήν χώραν του καί τόν Βασιλέα του-έμέ ή τόν υιόν 
μου-μέ πάσαν άφοσίωσιν, έχων πρό όφθαλμών τά συμφέροντα της 
πατρίδος μας καί τήν θέλησιν τού λαού. Βεβαίως δέν είμαι έ- 
γό έκείνος, δστις θά τού παρεμβάλω δυσκολίας κατά τήν έκ- 
πλήρωσιν τού καθήκοντός του. 6ά τόν βοηθήσω πρός τούτο μέ 
δλας μου τάς δυνάμεις, δταν έπιστή ή ώρα καί κληθή είς τήν 
άρχήν. Άλλ’άγνοώ μέχρι τοΰδε τό πρόγραμμά του, άφού δυστυ
χώς δέν ένόμισεν άναγκαΐον νά παρουσιασθή είς έμέ,διά νά 
μοί τό άναπτύξη. Τούτο δέ είναι τόσψ μάλλον περίερνον, καθ' 
δσον μετέβη πανταχού, έπισκεφθείς καί δλους τούς ξένους πρέ
σβεις.

Βλέπω είς τάς έψημερίδας καί είς αυτούς τούς Times,6-
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τι είς τήν Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν Αρχίζουν νά καχανοΟν δτι 
ή Νέα Τουρκία δέν Αξίζει περισσότερον έκείνης τής Άβδούλ 
Χαμίτ. Ώς έκ τούτου Ας έλπίσωμεν δτι αί διαθέσεις τής 
Γαλλικής Κυβερνήσεως θά ΑποβοΟν εΰνοίκώτεραι δι'ήμδς. *Εν 
τούτοις φοβούμαι δτι, έφ’δσον ό κ. Louis διατηρεί τήν δι- 
εύθυνσιν τού 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών, αί διαθέσεις αύ- 
ται δέν θά μεταβληθοΟν ούσιωδώς. Τόν γνωρίζω πρό πολλοθ, 
καίτοι δέ μοί λέγει μέ υπερηφάνειαν δτι έχει κλασσικήν μόρ- 
φωσιν, έν τούτοις τούτο δέν φαίνεται νά τού έμπνέΐ) συμπα- 
θείας διά τήν σύγχρονον ’Ελλάδα.

Ζώμεν είς έποχήν έξαιρετικώς ταραχώδη. ’Ιδού ή Πορ- 
τογαλλία έν πλήρει έπαναστατικφ όργασμφ. Λυπούμαι τόν δυ
στυχή νεαρόν Βασιλέα καί ιδίως τήν μητέρα του, τήν Βασίλισ
σαν ’Αμαλίαν, ήτις διήλθε τόσας δοκιμασίας. Τά νέα είναι 
έξαιρετικώς σοβαρά καί είμαι πολύ Ανήσυχος διά τήν τύχην 
των. Σάς παρακαλώ νά μοί δώσητε δλας τάς λεπτομερείας, Ας 
γνωρίζετε είς Παρισίους, διά πάν δ,τι γίνεται'είς Λισσαβώ- 
να.

Έπαναλαμβάνων τάς ειλικρινείς εύχαριστίας μου διά 
τήν έπιστολήν σας.

Διατελώ έγκαρδίως ύμέτερος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Πηγή: "Αθω Ρωμανού, 'Εποστολή του βασολέως Γεωργίου Α' 
1909-1913, έν Άθήναος 1935, σ. 14-17.

'ίστοροχό πλαίσοο: Στη Σερβία τό 1903, στην Πορτογαλία 
τό 1908 καί στην Τουρκία το 1908 είχαν έκδηλωθεο στρατοωτοχά 
κονήματα πού άποτέλεσαν τό παράόεογμα γοά τό έλληνοχό κίνημα 
ατό Γουδί. Στην 'Ελλάδα περίμεναν τη λύση τους προβλήματα τό
σο κοονωνοκά δσο καί έθνοκά. *0 Δοεθνής Οόχονομοχός "Ελεγχος 
καί η άπεολή των έθνοχοστών Νεοτούρχων (μέ άνοοχτό τό θέμα 
τής ένωσης τής Κρήτης) αποτελούσαν μόνομη αίτία τής λαοχής 
δυσαρέσκειας. Μέ άφορμήτήν άπεολούμενη έπαγνελματοχή τους 
έξέλοξη, αλλά ασυνείδητα στην αρχή καί συνειδητά στη συνέ- 
χεοα καί έχφραστές τής κοονής γνώμης, ου στρατοωτοχοί έχα-

φ

μαν τό κίνημα στό Γουδί, πού πρόβαλε ως αίτημα χαθολοχό ρυ- 
ζοκές αλλαγές, ώς καί πολοτεοαχή μεταρρύθμιση. *0 ηγέτης τής 
Κρήτης Έλευθέροος Βενοζέλος τότε πρόβαλε ώς ό νέος καί κα
τάλληλος πολύτοκος πού θά εφερνε τή νέα τάξη. *0 βασολεύς 
Γεώργοος τήρησε ψύχραομη καί συνετή στάση, όπως έπίσης καο 
ό πραγματιστής Βενυζέλος δέν προχώρησε σέ άχραοες λύσευς. 
’Εξάλλου τότε τά έζωτερυκά ζητήματα δέν άφηναν πολλά περο- 
θώρυα γυά πευραματυσμούς.

Βυβλυογραψία: Βίχτωρος Παπακοσμα, *0 στρατός στήν πο- 
λυτυκή ζωή τής Ελλάδος,Αθήνα,Εστία, 1981.
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24

Σ Υ Ν Θ Η Κ Η  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ι Α Σ  
μεταξύ ’Ελλάδος καί Σερβίας τής 19ης Μαϊου 1913 

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ)

Η Λύτου Μεγαλειότης δ Βασιλεύς των ’Ελλήνων καί ή ΑύτοΟ Μεγα- 
λειότης δ Βασιλεύς τής Σερβίας, θεωροΰντες δτι έχουσι καθήκον νάέπα- 
νρυπνώσιν έπί τής άσφαλείας των λαών των καί έπί τής ήσυχίας τών Βα
σιλείων των' θεωροΰντες έπί πλέον, έν τή σταθερά αύτών έπιθυμίαπρός 
διατήρπσιν είρήνης διαρκούς έν τή Βαλκανική Χερσονήσψ, δτι τό λυσιτε- 
λέστερον μέσον πρδς τούτο είναι νά συνδεθώσι διά στενής άμυντικήςσυμ- 
μαχίας.

Άπεφάσισαν νά συνομολογήσωσι συμμαχίαν ειρήνης, φιλίας καί άμοι- 
βαίας προστασίας, ύποσχόμενοι άλλήλοις ΰπως ούδέποτε δώσωσι έννοιαν 
έπιθετικήν είς τήν καθαρώς άμυντικήν συμφωνίαν των, καί έπί τφ σκοπφ 
τοΰτ(|) διώρισαν ως πληρεξουσίους των:

Ή Αύτοΰ Μεγάλειότης δ Βασιλεύς των Ελλήνων τόν Κον Ίωάννην 
Άλεξανδρόπουλον, Πρεσβευτήν ΑύτοΟ έν Βελιγραδίψ, Ταξιάρχην τοΟ Βασι
λικού Τάνματος τοΰ Σωτήρος, Άνώτερον Ταξιάρχην τοΰ ΒασιλικοΟ Τάγμα
τος τοΟΊακόβου.

Ή ΑύτοΟ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς τής Σερβίας τόν Κον Mathias Βο- 
schovitch, Πρεσβευτήν ΑύτοΟ έν Άθήναις, Άνώτερον Ταξιάρχην τοΟ Βα
σιλικού Τάγματος του Σωτήρος.

ΟΙτινες, άφ’ού άντήλλαξαν τά πληρεξούσια αύτών έγγραφα, εύρβ- 
θέντα έν τάξει, συνεφώνησαν σήμερον τά έξής:
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Ιον) Τά δύο 'Υψηλά Συμβαλλόμενο Μέρη συνομολογοΟσι ρητώς άμοε- 
βαίαν έγγύησιν των κτήσεών των καί άναλαμβάνουσι τήν ύποχρέωσεν, έν 
περεπτώσεε καθ’ήν, παρά πάσαν έλπίδα, τόν έν έκ των δύο Βασελείων ή- 
θελεν ύποστή έπίθεσεν δνευ ούδεμεάς έκ μέρους του προσκλήσεως, δπως 
παράσχωσεν άμοεβαίως βοήθεεαν δε’δλων των ένόπλων δυνάμεών των,συνο- 
μολογήσωσε δ’άκολούθως είρήνην μόνον άπό κοενοϋ καί έκ συμφώνου.

2ον) Κατά τήν δεανομήν των έδαφών τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας, δτε- 
να μετά τό πέρας τού παρόντος πολέμου θέλουσεν έκχωρηθή είς τά Βαλκα- 
νεκά Κράτη δεά τής μετά τού Όθωμανεκοΰ Κράτους Συνθήκης περί είρή- 
νης, τά δύο ’Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουσε τήν ύποχρέωσεν δ
πως είς ούδεμίαν έλθωσεν ίδεαετέραν συνεννόησεν μετά τής Βουλγαρίας, 
δπως παρέχωσε πράς άλληλα σταθερόν βοήθεεαν καί δπως ένεργώσε πάντο
τε έκ συμφώνου,'ύποστηρίζοντα άμοεβαίως τάς έδαφεκάς αύτών δεεκδεκή- 
σεες καί τάς κάτωθε καθορεζομένας δροθετεκάς γραμμάς.

3ον) Τά δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, θεωρούντο δτε είναε συμφέ
ρον ζωτεκάν των Βασελείων των δπως ούδέν έτερον Κράτος παρεμβληθή με
ταξύ των οΙκείων αΰτδν κτήσεων πράς δυσμάς τού ποταμού Άξεοΰ(Βαρδάρ), 
δηλοϋσεν δτε θά συνδράμωσεν δλληλα Ενα ή 'Ελλάς καί ή Σερβία άποκτήσω- 
σε κοενήν συνορεακήν γραμμήν.

Ή συνορεακή αύτη γραμμή, βασεζομένη έπί τής άρχής τής πραγματε- 
κής κατοχής, θ’άναχωρή άπό τής ΰψηλοτέρας κορυφής τής δροσεερδς Κάμνα, 
καθορίζουσα τά λεκανοπέδεον τού Άνω-Σκούμπε, θά παρακάμπτη τήν λί
μνην τής Άχρίδος (Όχρεδος), θά συναντά τήν δυτεκήν δχθην τής λίμνης 
Πρέσπας, είς τό χωρίον Κοϋσκο, καί τήν άνατολεκήν δχθην, είς τό Κάτω- 
Δούπλεανε (Δόλνε Δούπλεανε), θά δεέρχηταε πλησίον τού Ραχμανλή,θά άκο- 
λουθή τήν γραμμήν τού δεαχωρεσμοΰ των ύδάτων μεταξύ τού ποταμού Έρε- 
γώνος (Τσέρνας) καί τής Μογγλενίτσας καί θά καταλήγη είς τόν ποταμόν 
Άξεόν (Βαρδάρ) είς άπόστασεν τρεών περίπου χελεομέτρων πρός νότον 
τής Γευγελής, συμφώνως πρδς τήν γραμμήν τήν καθορεζομένην έν λεπτομε
ρείς έν τφ ύπ’άρεθ. 1 Παραρτήματε τή<: παρούσης Συνθήκης.
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4ον) Τά δύο ’Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοΟοιν ότι αΐ συ
νοριακοί γραμμαί Έλληνοβουλγαρική καί Σερβοβουλγαρική θέλουσι κα- 
θορισθή έπί τή βάσει τής άρχής τής πραγματικής κατοχής καί τής Ισορ
ροπίας μεταξύ των τριών Κρατών, ώς έπεται:

Ή άνατολική Σέρβική συνοριακή γραμμή θ’άκολουθή άπό τής Γευγε
λής τόν ροϋν τού ποταμού ’Αξιού (Βαρδάρ) μέχρι τής συμβολής τού Βο- 
ζίνια-Ντερέ, θ'άνέρχπται τόν ποταμόν τούτον καί, διερχομένπ διά τών 
υψομέτρων 120, 350, 754, 805, 571 καί τών ποταμών Κρίβα, Λακαβίτσα, 
Βρεγγαλνίτσα καί Ζλετόφσκα, θά διευθύνηται πρός σημεΐον τι τών πα
λαιών Τουρκοβουλγαρικών συνόρων έπί τής Όζογγύφσκας Πλανίνας, ύψό- 
μετοον 2225, συμφί. ως πρός τήν γραμμήν τήν καθοριζομένπν έν λεπτο
μερείς έν'τώ ύπ’άρ̂ θ. 2 Παραρτήματι τής παρούσπς Συνθήκης.

Ή πρός τήν Βουλγαρίαν Ελληνική συνοριακή γραμμή θ’άφίνη είς 
τήν Ελλάδα έπί τής άριστερδς όχθης τού ’Αξιού (Βαρδάρ) τά ύπό τών 
’Ελληνικών καί Σερβικών στρατευμάτων κατεχόμενα έδάφη άπέναντι τής 
Γευγελής καί τού Δαβιδόβου μέχρι τού όρους Μπέλες καί τής λίμνης 
Δοϊράνης, άκολούθως διερχομένπ πρός νότον τού Κιλκίς, θά διασχίζη 
τόν ποταμόν Στρυμώνα βορείως τής γεφύρας τού "Ορλιακο καί θά κατευ- 
"‘virtai διά τής λίμνης τού ’Αχινού (Ταχινοΰ) καί τού ποταμού Άγγί- 
του (Άγγίστα) εις τήν θάλασσαν, δλίγον τι πρός άνατολάς τού κόλπου 
τών ’Ελεύθερον, συμφωνως πρός τήν γραμμήν τήν καθοριζομένην έν λε
πτομερείς έν τφ ύπ'άριθ. 3 Παραρτήματι τής παρούσπς Συνθήκης.

5ον) Έν περ τώσει καθ’ήν έγεννδτο διαφωνία τις μετά τής Βουλ
γαρίας, καθ’όσον αψορςί είς τάς ώς άνω καθοριζομένας συνοριακός γραμ- 
μός, πάσα δέ φιλική διευθέτπσις καθίστατο άδύνατος, τά δύο Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσονται νά προτείνωσιν άπό κοινού καί έκ 
συμφώνου είς τήν Βουλγαρίαν, όπως ή διαφορά ύποβληθή είς τήν μεσο
λάβησήν ή τήν διαιτησίαν τών ’Ηγεμόνων τών Δυνάμεων τής τριπλής Συν- 
εννοήσεως ή τών Αρχηγών άλλων Κρατών. Έν περιπτώσει καθ’ ήν ή Βουλ
γαρία ήρνεΐτο νά άποδεχθή τόν τρόπον τούτον τού ειρηνικού διακανο-
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νισμοϋ καί έλάμβανε στάσιν άπειλητικήν έναντίον ένός έκ των δύο Βα
σιλείων, ή έπιχείρει νά έπιβάλη τάς άξιώσεις της διά τής βίας, τά 
δύο 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άναλαμβάνουσιν έπισήμως τήν ύποχρέωσιν 
νά παράσχωσιν άλλήλοις βοήθειαν διά τού συνόλου των δυνάμεων των καί 
νά συνομολογήσωσιν άκολούθως είρήνην μόνον άπό κοινού καί έκ συμφώ
νου.

6ον) Πρός προετοιμασίαν καί έξασφάλισιν των στρατιωτικών μέ
τρων άμύνης θέλει συνομολογηθή σύμβασις στρατιωτική έντός βραχυτά- 
της δυνατής προθεσμίας άπό τής υπογραφής τής παρούσης συνθήκης.

7ον) Ή Αυτού Μεγαλειότης δ Βασιλεύς των 'Ελλήνων άναλαμβάνει 
τήν ύποχρέωσιν δπως ή Κυβέρνησές του παράσχη πάσας τάς αναγκαίας 
εύκολίας καί έγγυηθζ έπί μίαν πεντηκονταετίαν διά τήν πλήρη έλευθε- 
ρίαν τού έξαγωγικοϋ καί είσαγωγικοΰ Σερβικού έμπορίου διά τού λι- 
μένος τής Θεσσαλονίκης καί διά των άπό Θεσσαλονίκης είς Σκόπια καί 
Μοναστήριον σιδηροδρομικών γραμμών.

Ή έλευθερία αΰτη έσεται ώς οΐόν τε εύρυτέρα, άρκεί μόνον νά 
συμβιβάζηται μέ τήν πλήρη καί δλοκληρωτικήν ένάσκησιν τής Ελληνι
κής κυριαρχίας.

Ειδική σύμβασις θέλει συνομολογηθή μεταξύ τών δύο 'Υψηλών Συμ- 
βαλλομένων Μερών έντός ένός έτους άπό σήμερον πρός διακανονισμόν τών 
λεπτομερειών τής έφαρμογής τού παρόντος άρθρου.

8ον) Τά δύο Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοϋσιν δπως, άμα 
τφ δριστικφ διακανονισμφ πάντων τών έκ τού παρόντος πολέμου άπορρε- 
όντων ζητημάτων, τά Γενικά 'Επιτελεία τών δύο στρατών συνεννοηθώσι 
πρός τόν σκοπόν νά διακανονίσωσι παραλλήλως τήν αΰζησιν τών στρατιω
τικών δυνάμεων έκατέρου Κράτους.

9ον) Τά δύο 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοΰσι προσέτι δπως, 
άμα τφ δριστικφ διακανονισμφ πάντων τών έκ τού παρόντος πολέμου ά- 
πορρεόντων ζητημάτων, προβώσιν άπό κοινού καί έκ συμφώνου είς τήν με
λέτην σχεδίου τελωνειακής συμβάσεως πρός στενοτέραν σύσφιξιν τών
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έμπορικών καί οικονομικών σχέσεων τών δύο χωρών.
10ον) Ή  ισχύς τής παρούσπς άρξηται άμα τή ύπογραφή αύτής,δέν 

δύναται δέ αύτπ νά καταγγελθώ πρό τής παρελεύσεως δεκαετίας. Ή 
πρός παΟσιν τής ισχύος αύτής πρόθεσις δέον νά κοινοποιηθώ έξ μήνας 
πρότερον παρά του ένός τών δύο Ύι̂ ΐλών Συμβσλλομένων Μερών πρός τό 
έτερον, παραλειπομένου δέ τούτου ή συμφωνία θά έξακολουθήση δεσμεύ- 
ουσα τά δύο Κράτη μέχρι τής παρελεύσεως ένός έτους άπό τής ήμέρας 
τής καταγγελίας.

11ον) Ή  παρούσα Συνθήκη τηρηθήσεται αύστηρώς μυστική.Δέν δύ- 
ναται νά άνσκοινωθή, είτε έξ όλοκλήρου είτε έν μέρει,είς άλλην τινά 
δύναμιν, είμή xfj συγκαταθέσει τών δύο Ύφηλών Συμβαλλομένων Μερών.

Έπικυρωθήσετσι δέ όσον ένεστι τάχιστα καί αί έπικυρώσεις 
άνταλλαγήσονται έν Άθήναις.

Εις πίστωσιν οΐ οικείοι πληρεξούσιοι ΰπέγραφαν τήν παρούσαν 
συνθήκην καί έπέθηκαν τάς σφραγίδας αύτών.

Έγένετο έν Θεσσαλονίκη εις διπλούν τώ δεκάτη έννάτη Μαίου 
τού έτους χιλιοστού έννεακοστοϋ δεκάτου τρίτου.

(Ύπ.) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ( ' Υπ.)Μ. B0SCHK0VITCH
(Τ.Σ.) (Τ.Σ.)
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
μεταξύ 'Ελλάδος καί Σερβίας της 19 Μαΐου 1913

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ)

Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης δ Βασιλεύς των 'Ελλήνων καί ή ΑύτοΟ Μεγα- 
λειδτης δ Βασιλεύς τής Σερβίας, έπιθυμοΰντες νά συμπληρωσωσι τήν 
μεταξύ τού Βασιλείου τής Ελλάδος καί τού Βασιλείου τής Σερβίας συνο- 
μολογηθείσαν Συνθήκην συμμαχίας διά συμβάσεως στρατιωτικής, διώρισαν 
πρδς τδν σκοπόν τούτον ώς πληρεξούσιούς των:

Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς τών 'Ελλήνων τδν Λοχαγόν τού Μηχανικού Ξε- 
νοφώντα Στρατηγόν τού Γενικού ’Επιτελείου τού στρατού.

Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς τής Σερβίας τδν Συνταγματάρχην τού Γενικού 
’Επιτελείου Peter Pechiet καί τόν συνταγματάρχην τού Πεζικού Douchan 
Toufegdjited.

Οίτινες άνακοινώσαντες πρδς άλλήλους τά πληρεξούσια αύτών,εύρε- 
θέντα έν τάξει, συνεφώνησαν τά έπόμενα :

Άρθρον 1ον
’Εν περιπτώσει πολέμου μεταξύ τού ένδς των Συμμάχων Κρατών 

καί τρίτης Δυνάμεως, έκραγέντος ύπδ τάς περιστάσεις τάς προβλεπομέ- 
νας ύπδ τής μεταξύ 'Ελλάδος καί Σερβίας Συνθήκης συμμαχίας, ή ένπε- 
ριπτώσει έπιθέσεως έξ άπίνης σημαντικών δυνάμεων-δύο μεραρχιών κατ’ 
έλάχιστον-τού Βουλγαρικού στρατού έναντίον τού 'Ελληνικού ή τού Σερ- 
βικού στρατού, τά δύο Κράτη ’Ελλάς καί Σερβία ύπόσχονται πρδς άλ- 
ληλα άμοιβαίαν στρατιωτικήν ϋποστήριξιν, ή μέν Ελλάς δι’δλων αϋτής
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των κατά ζπράν καί θάλασσαν δυνάμεων, ή δέ Σερβία δι’δλων τών κα
τά ξπράν δυνάμεών της.

Άρθρον 2ον
Κατά τήν έναρξιν των έχθροπραξιών, εις οίανδήποτε στιγμήν 

καί άν άρχίσωσιν αΟται, ή Ελλάς ύποχρεοΟται νά έχο στρατόν έξ ένε- 
νήκοντα χιλιάδων μαχητών, συγκεντρωμένον μεταξύ τοΟ δρους Παγγαίου, 
τής Θεσσαλονίκης καί τής Γουμενίτσης, ή δέ Σερβία στρατόν έξ έκατόν 
πεντήκοντα χιλιάδων μαχητών, συγκεντρωμένον έν ταίς περκρερείαις 
Γευγελής, Βελεσσών (ΚιοπρουλοΟ), Κουμάνοβου, Πιρότ. 'Επί πλέον ή 
' Ελλάς ύποχρεοΟται νά έχΐ) συγχρόνως τόν στόλον της έν τζ> Αίγαίψ έ
τοιμον πρός ένέργειαν.

Άρθρον 3ον
Τά δύο Κράτη ύποχρεοΟνται νά μεταφέρωσιν εις τήν ζώνην τώνέπι- 

χειρήσεων τάς ύπολοίπους στρατιωτικός αΰτών δυνάμεις, εΰθύς ώς άύ- 
ται θά καθίσταντο διαθέσιμοι.

Άρθρον 4ον
Δέν έπιτρέπεται έλάττωσις τών έν τφ άρθρψ 2 άναφερομένων δυ

νάμεων, είτε δι’άποστρατεύσεως, είτε δι Αποστολής στρατευμάτων άλ- 
λαχού, έκτός μόνον κατόπιν έγγράφου συμφωνίας τών Γενικών ’Επιτε
λείων τών στρατών τών δύο συμμάχων Κρατών.Άλλ’έάν ή Ελλάς έν τή 
προβλεπομένο ύπό τοΟ άρθρου 1 περιπτώσει εύρίσκετο συγχρόνως εις 
τήν όνάγκην νά άμυνθζ έναντίον έπιθέσεως άλλης, ή τής Βουλγαρίας, 
Δυνάμεως, θά ύποχρεοΟται νά σπεύσο εις βοήθειαν τής Σερβίας, προσ- 
βαλλομένης ύπό τής Βουλγαρίας, δι'άριθμοΰ στρατευμάτων καθοριζομέ- 
νου διά κοινής συμφωνίας έν δέοντι χρόνψ μεταξύ τών δύο Γενικών’Ε- 
πιτελείων, άναλόγως τής στρατιωτικής καταστάσεως καί λαμβανομένης 
ϋπ’δψιν τής άσφαλείας τού έδάφους τοΟ Βασιλείου τής Ελλάδος.

Τάνάπαλιν, έάν ή Σερβία εύρίσκετο εις τήν άνάγκην νά άμυνθή
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έναντίον έπιθέσεως άλλης, ή της Βουλγαρίας, Δυνάμεως, θά ύποχρεοΰ- 
ται νά σπεύση είς βοήθειαν τής Ελλάδος, προσβαλλομένης ύπό τής 
Βουλγαρίας, δι’άριθμοϋ στρατευμάτων καθοριζομένου διά κοινής συμ
φωνίας έν δέοντι χρόνψ μεταξύ των δύο Γενικών ’Επιτελείων, άναλόγως 
τής στρατιωτικής καταστάσεως καί λαμβανομένης ύπ’δψιν τής ασφαλείας 
τοΟ έδάφους τοϋ Βασιλείου τής Σερβίας.

Άρθρον δον
Έν περιπτώσει καθ’ήν τδ έν των δύο συμβαλλομένων Μερών έκή- 

ρυττε τδν πόλεμον έναντίον τής Βουλγαρίας ή έναντίον άλλης Δυνάμε
ως άνευ προηγουμένης συμφωνίας καί συναινέσεως τού έτέρου συμβαλλο- 
μένου Μέρους, τούτο θέλει άπαλλαγή τών ύπό τών άρθρων 1 καί 2 τής 
παρούσης Συμβάσεως έπιβαλλομένων ύποχρεώσεων. Ούχ’ήττον όφείλει νά 
τηρήση εύμενή ούδετερότητα πρδς τόν σύμμαχόν του καθ'δλην τήν διάρ
κειαν τού πολέμου καί θέλει ύπέχει τήν ύποχρέωσιν νά έπιστρατεύση 
άμέσως, ή μέν Ελλάς τούλάχιστον τεσσαράκοντα χιλιάδας μαχητών, ή 
δέ Σερβία τούλάχιστον πεντήκοντα χιλιάδας μαχητών, έπί τοϋ έδά
φους του, κατά τρόπον ώστε νά προστατεύση τήν ούδετερότητά του καί 
συνεπώς τήν έλευθερίαν τών κινήσεων τού συμμαχικού στρατού.

"Αρθρον 6ον
Αί έναντίον τής Βουλγαρίας στρατιωτικοί έπιχειρήσεις θά βασί- 

ζωνται έπί κοινού σχεδίου έπιχειρήσεων. Τό σχέδιον τούτο τών έπι- 
χειρήσεων θά καταστρωθή ύπό τών οίκείων Γενικών ’Επιτελείων τών 
δύο Κρατών ή ύπό τών άντιπροσώπων αυτών* δύναται δέ νά μεταρρυθμι- 
σθή βραδύτερον συνεπείς μεταβολής τής στρατιωτικής καταστάσεως 
διά κοινής έγγράφου συμφωνίας τών δύο Γενικών ’Επιτελείων.

"Αρθρον 7ον
Μετά τήν έναρξιν τών έχθροπραξιών, οίαδήποτε καί άν ή ή πο

ρεία τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων καί οίαδήποτε καί άν ώσι τά μέ-
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ΡΠ δι’ών κατά τήν διάρκειαν των στρατιωτικόν έπιχειρήσεων διέρχον
ται τά στρατεύματα τοΟ ένός ή τοΟ έτέρου τών συμμάχων Κρατών, καί 
οίαιδήποτε καί άν ψσι αί πόλεις, τά χωρία ή αί θέσεις, αίτινες θέ- 
λουσι καταληφθή ύπό τών έν λόγψ στρατευμάτων χάριν στρατιωτικών ά- 
ναγκών, ή δριστική κατοχή τής χώρας τής κειμένπς πέραν τής μεταξύ 
'Ελλάδος καί Σερβίας άφ’ένός καί Βουλγαρίας άφ’έτέρου συνοριακής 
γραμμής τής προβλεπομένης ύπό τής Έλλπνοσερβικής Συνθήκης συμμα- 
χίας, ής ή παρούσα Σύμαβσις άποτελεϊ συμπλήρωμα, κανονίζεται ώς 
έξης:

Ή 'Ελλάς δικαιούται νά καταλάβη όριστικώς καί νά προσαρτήση 
τήν χώραν τήν κειμένην νοτίως καί άνατολικώς τής γραμμής, ήτις,άνα- 
χωροΰσα έκ σημείου έπί τού Βαρδάρ κειμένου άμέσως πρός βορρδν τού 
Σεχόβου, διέρχεται μεταξύ τών χωρίων Βαγοροδίτσα καί Ματσίκοβον,εΙ- 
τα διά τής κορυφογραμμής μεταξύ τών χωρίων Σελεμλή καί Δαουτλή, δι
ευθύνεται πρός τά ύψόμετρα 535, 227, διασχίζει τήν λίμνην κατευθυ- 
νομένη πρός τό ύφόμετρον 208 καί άκολούθως πρός τά ύψόμετρα 307, 
1494, κορυφογραμμήν τού δρους Μπέλες, κορυφήν 1800 Μ. βορειοδυτι- 
κώς τού Καράκιοϊ μέχρι τού ύψομέτρου 2194 (Περελίκ).

Ή Σερβία δικαιούται νά καταλάβη όριστικώς καί νά προσαρτήση 
τήν χώραν κειμένην βορείως καί βορειοδυτικώς τής είρημένης γραμμής.

Ή 'Ελλάς στέργει δπως ή Σερβία καταλάβη έδαφικήν ζώνην πλά - 
τους δέκα χιλιομέτρων κειμένην έπί τής άριστεράς δχθης τού Νέστου- 
Μέστα (Καρασοΰ), βορείως τής Ξάνθης καί άνατολικώς τού Μπουρού - 
Γκιολοϋ. Ή Σερβία άφ'έτέρου ύποχρεοϋται νά έπιτρέψη έλευθερίαν διό
δου είς τήν Ελλάδα διά μέσου τής ζώνης ταύτης καί δηλοϊ δτι άναγνω- 
ρίζει τήν 'Ελληνικήν έπιρροήν έφ’δλου τού έδάφους τού κειμένου πρός 
άνατολάς τής ζώνης ταύτης καί άναγνωρίζει δτι ούδεμίαν έχει έπ* αύ- 
τού άξίωσιν.

Έάν κατά τήν διάρκειαν τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων δ είς έκ 
τών δύο στρατών καταλάβη μέρος χώρας, πόλεις ή χωρία, κείμενα έν τή
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ζώνρ ήτις δέον νά καταληφθή ύπό τού έτέρου στρατού, δψείλει νά έκ- 
κενώσο ταύτα εύθύς ώς ήθελεν αίτήσο τούτο ό στρατός ,δστις, συμφώ- 
νως πρός τό προηγούμενον έδάφίον, έχει τό δικαίωμα τής κατοχής αύ- 
τών.

Άρθρον 8
Των στρατιωτικών έπιχειρήσεων των συμμάχων στρατών 'Ελλάδος 

καί Σερβίας έχουσών ώς τελικόν σκοπόν τήν καταστροφήν των στοατιω- 
τικών δυνάμεων τής Βουλγαρίας, έάν δ είς έκ τών δύο στρατών άδυνα- 
τή νά έπιτύχο τόν σκοπόν τούτον έπί τού ίδίου αύτού θεάτρου έπιχει
ρήσεων, ύποχρεοΰται νά δεχθή τήν βοήθειαν τού έτέρου στρατού έπί 
τού αύτού θεάτρου έπιχειρήσεων. Ούχ’ήττον δ στρατός δστις έπέτυχε 
τόν σκοπόν* τούτον δέ τφ ίδίφ αύτού θεάτρψ έπιχειρήσεων ύποχρεοΰται 
νά προστρέξρ είς βοήθειαν τού έτέρου, άνεξαρτήτως έάν ή βοήθεια αυ
τή ήθελεν ή ού αίτηθή παρ’αύτοΰ, ινα οΰτω διά κοινής ένεργείαςτών 
δύο συμμάχων στρατών έζαναγκασθή ή Βουλγαρία νά ύποκύψη είς τούς 
έπιβληθπσομένους ύπό τών δύο συμμάχων Κρατών δρους καί συνάψη είρή- 
νπν.

Άρθρον 9
Ουδέτερος τών δύο συμμάχων στρατών δύναται νά συνάψΐ) άνακωχήν 

διαρκείας πλέον τών 24 ώρών ή νά άναστείλη σιωπηρώς τάς έχθροπρα - 
ξίας.

Ανακωχή διαρκείας μακροτέρας τών 24 ώρών δύναται νά συναφθζ 
μόνον κατόπιν έγγράφου κοινής συμφωνίας τών δύο συμμάχων Κρατών,έν 
τή όποίφ δέον νά καθορισθώσιν συγχρόνως οί δροι τής άνσκωχής.

Άρθρον 10
Τά συμμαχικά στρατεύματα θά άπολαύωσιν άμοιβαίως, τό έν έπί 

τού έδάφους τοΟ έτέρου συμβαλλομένου Μέρους, δλων τών δικαιωμάτων
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καί προνομίων τών άπονεμομένων είς τά στρατεύματα τής χώρας(έθνικά) 
ύπό των έν ίσχύϊ νόμων καί διαταγμάτων, έξαιρέσει τών διατάξεων, 
καθ’δσον άφορό είς τήν συντήρησιν έν γένει, τόν άνεφοδιασμόν, τήν 
υγειονομικήν υπηρεσίαν, τάς μεταφοράς των τραυματιών καί τών άσθε- 
νύν, τήν ταφήν τών νεκρών, τάς μεταφοράς παντός ύλικοϋ καί τών προ
μηθειών τών προωρισμένων πρός χρήσιν τών στρατευμάτων. Πρός τόν 
σκοπόν τούτον αί στρατιωτικοί καί πολιτικοί Άρχαί τών δύο συμβαλ- 
λομένων Μερών ύποχρεοϋνται νά παράσχωσι πάσαν συνδρομήν καί ύπηρε- 
σίαν αίτουμένην ύπό τών συμμαχικών στρατευμάτων.

Ή πληρωμή τών γενομένων άγορών διά τάς άνάγκας τού στρατού 
τού ένός έκ τών δύο συμμάχων Κρατών, εύρισκομένου έπί τού έδάφους 
τοΰ έτέρου, δέον νά γίνηται τακτικώς τοΐς μετρητοις, κατά τάς άγο- 
ραίας τιμάς. Ή πληρωμή δΰναται έξαιρετικώς νά γίνη διά γραμματίων 
είς τήν διάθεσιν τού συμμαχικού στρατού, έπί τή αιτήσει του, ύπό 
τών άρμοδίων ’Αρχών τού έτέρου συμμάχου.

Ή τρέχουσα τιμή τού ’Ελληνικού καί τού Σερβικοϋ μεταλλικού 
νομίσματος ή χαρτονομίσματος θά καθορισθή διά κοινής συμφωνίας ύ
πό τών δύο συμμάχων Κυβερνήσεων. ’Εννοείται δτι έπί τών έδαφών, 
άτι να άφηρέθησαν άπό τοΰ έχθροΰ καί κατέχονται ύπό τών συμμάχων 
στρατών, τά δύο συμβαλλόμενα μέρη άπολαύουσι, καί δσον άφορφ είς 
τήν συντήρησιν καί τόν άνεφοδιασμόν τών στρατευμάτων των, τών Οπό 
τοΰ δικαίου τού πολέμου άναγνωριζομένων δικαιωμάτων.

Έκάτερος τών συμμσ κών στρατών άπολαύει τών προνομίων τού
των μόνον έπί τοΰ έδάφους τό όποιον άνήκει είς τήν ίδίαν αύτοΰ ζώ
νην κατοχής, ώς αύτη καθορίζεται έν τζ> άρθρφ 6 τής παρούσπς συμ - 
βάσεως. Τά έξοδα μεταφορών τών στρατευμάτων, παντός άναγκαίου ά
λικου έν γένει, τών λαφύρων πολέμου κλπ. διά τών σιδηροδρόμων ή 
διά πλοίων, θέλουσι βαρύνει έκείνο τών συμβαλλομένων Κρατών έπί 
τού έδάφους τού όποίου αί μεταφοραί αύται ήθελον διενεργηθή.
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“Αρ8ρον 11
Τά λάφυρα πολέμου άνήκουσιν είς τόν λαβόντα αύτά συμμαχικόν 

στρατόν.
Έν περιπτώσει καθ’ήν τά λάφυρα ληφθώσιν έν κοινή των συμμα

χικών στρατευμάτων μάχη έπί τού αύτού πεδίου μάχης, θά διανεμηθώ - 
σιν άναλόγως του άριθμοϋ των μαχητών των δύο στρατών, αίτινες συμ- 
μετέσχον είς τήν μάχην.

Άρθρον 12ον
Ή παρούσα Σύμβασις Ισχύει έφ’δσον παραμένει έν ίσχύΐ καί ή 

μεταξύ 'Ελλάδος καί Σερβίας Συνθήκη συμμαχίας, ής άποτελεΐ συμπλή
ρωμα.

Τό άρθρον 2 τής παρούσπς Συμβάσεως δύναται νά τροποποιηθή διά 
κοινής έγγράφου συμφωνίας τών Γενικών ’Επιτελείων των οίκείων δύο 
Κρατών, μετά τήν λήξιν τής παρούσης κρίσεως καί άφ’ού διαταχθή ή 
άποστράτευσις.

Άρθρον 13ον
Ή Ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως άρχεται άφ’ής ήμέρας τύχειτής 

έπικυρώσεως τών Αύτών Μεγαλειοτήτων τού Βασιλέως τών Ελλήνων καί 
τού Βασιλέως τής Σερβίας, ή τής τών οίκείων Κυβερνήσεων τών συμμά
χων Κρατών.

Είς πίστωσιν ή παρούσα Σύμβασις ύπεγράφη ύπό τών πληρεξουσίων.
Έγένετο είς διπλούν έν Θεσσαλονίκη τή δεκάτη έννάτη Μαίουτού 

έτους 1913.

Διά τήν Ελλάδα Διά τήν Σερβίαν
Ξ.ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Συνταγματάρχης PETAR PECHITCH

Συνταγματάρχης DOUCHAN TOUFEGDJITCH
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Π η γ ή :  'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών. Διπλωματικά έγγραφα 
1913-1917,έν Άθήναις 1920*,α.38-47,151-152.

Ιστορικό πλαίσιο: ’Η βουλγαρική έπίθεση τής 8 Μαιου 
1913 ώθησε την ’Ελλάδα στη σύναψη τής συμμαχίας μέ τη Σερ
βία, ώστε νά υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση τοΟ νέου 
k o u v o O έχθροΟ. 'Ο Β'Βαλκανικός πόλεμος πού άρχισε άπό τά μέ
σα ’Ιουνίου 1913 είχε ώς στόχο τις έπιχειρήσεις στην περιο
χή δυτικά του Στρυμόνα καί έληξε στις 18 'Ιουλίου 1913 καί 
επισφραγίστηκε μέ τη συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 ^Ιουλίου 
1913). βΗ 'Ελλάδα έφθανε ώς τόν ποταμό Νέστο, ένώ καί τά άλ- 
Xu βαλκανικά κράτη είχαν ποικίλα κέρδη. Είχε λήξει μια φάση 
των ανακατατάξεων των έθνικών κρατών πάνω στό σώμα τής πα
λιάς ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σχέσεις μεταξύ των βαλκα
νικών κρατών θά διέλθουν καί άλλες δοκιμασίες.

Βιβλιογραφία: Δ.Δ.Σούλη,’Ο δεύτερος βαλκανικός πόλεμος,
Άθηναι 19 3θ.

.Ji.
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25
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

'Υπόμνημα τοΰ Ν. Στράτου 
πρός τδν Βασιλέα Κωνσταντίνον

Μεγάλειότατε
ΑΙτοΟμαι εΰλαβώς τήν άδειαν δπως ύποβάλω τη Ύμετέρρ Μεγαλειό- 

τητι έκθεσιν των γνωμών μου περί τής θέσεως τής Ελλάδος, συναφών 
πρός τήν όκρόασιν, δι’ής μέ έτίμησεν ή 'Υμετέρα Μεγαλειότπς τή 15η 
τρ. μ (ηνός].

"Οπως έκτιμπθή φυχραίμως ή είδική θέσις τής 'Ελλάδος σήμερον 
είναι άναγκαία πρώτον ή έξέτασις τής γενικής θέσεως τών έθνικών συμ
φερόντων καί τής καθόλου καταστάσεως τής χώρας.

Γενική άποψις έθνικών συμφερόντων. Διά τής συνομολογήσεως τής 
Συνθήκης τοΟ ΒουκουρεστΙου έξεπλήρωσεν ή 'Ελλάς τδ μέρος τοΰ έθνι- 
κοΰ της προγράμματος, δπερ έθεωρείτο πάντοτε ώς τό μάλλον δυνάμε - 
νον πρακτικώς νά έπιδιωχθή κατά τό πρό τής ένάρξεως τών Βαλκανικών 
πολέμων έλληνικόν καθεστώς. Ή έθνική ένίσχυσις, ήν παρήγογεν ή Συν
θήκη τοΰ ΒουκουρεστΙου καί ή στρατιωτική παράδοσις, ήν έδημιούργη- 
σαν οΐ δύο πόλεμοι δγουσι τήν χώραν ύποχρεωτικώς είς τήν άντιμετώπι- 
σιν τοΟ ΰπολοίπου μέρους τοΰ έθνικοΰ προγράμματός της. Τοΰτο δέ 
στρεφδμενον άποκλειστικώς πρός Άνατολάς τής Θράκης περιλαμβάνει τρία 
στάδια: Α’) Πρόσκτησιν τής Θράκης, άποτελούσης μετά τής Κωνσταντινου
πόλεως τό ίδανικώτερον μέρος τοΰ έθνικοΰ προγράμματος, τήν κιβωτόν 
τών ίερωτέρων νεοελληνικών παραδόσεων, αίτινες συνεκράτησαν τήν ένό- 
τητα τής φυλής καί έγένοντο δημιουργοί τής άνατάσεως αύτής. Β’)Άπο- 
κατάστασιν τών Δώδεκα Νήσων καί τής Κύπρου. Γ')’Επιδίωξιν τών μικρα
σιατικών βλέψεων, αίτινες συνιστώσι τόν νεοελληνικόν Αύτοκρατορισμόν, 
έχουσαι διά τήν νεωτέραν 'Ελλάδα έθνικόν χαρακτήρα ού μόνον ένεκα τών 
αύτόθι έλλπνικών έγκαταστάσεων, άλλά καί ένεκα τής Ιστορικής παραδό-
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σεως, ώς είχον διά τήν άρχαίαν 'Ελλάδα χαρακτήρα Αποικιακής άνάγκης 
ιών έλληνικών φυλών, έξελιχθείσης είς 'Αθηναϊκόν τό πρώτον, Σπαρτι
ατικόν τό δεύτερον καί Μακεδονικόν τελικώς Αύτοκρατορισμόν. At αΰ- 
τοκρατορικαί αΟται βλέψεις άποτελοΟσι στοιχείον ούσιωδέστατον τής 
βιομηχανικής καί έμπορικής πολιτικής τής 'Ελλάδος διά τε τό παρόν 
καί διά τό προσεχές καί άπώτερον μέλλον.

Έν φ τοιαύτρ είναι ή έπιτακτική έζέλιζις του έθνικοΟ προγράμ
ματος, είς λύσιν προετίθετο διά τήν έλληνικήν πολιτικήν τό ζήτημα 
τής Βορείου 'Ηπείρου, κληροδότημα τής Συνθήκης τοΟ Λονδίνου καί ή 
πρός τήν Βουλγαρίαν άντιζρλία διά τήν 'Ανατολικήν Μακεδονίαν, έτι 
δέ αΐ τουρκικοί άζιώσεις έπί τών νήσων τού Αίγαίου πελάγους.

Οΰτως έχόντων τών πραγμάτων ή χώρα βαλκανικώς είχε μετά τήν 
συνθήκην τού Βουκουρεστίου θέσιν άντίπαλον πρός τήν Τουρκίαν καί 
τήν Βουλγαρίαν, παράπλευρον δέ πρός τήν σύμμαχον Σερβίαν καί πρός 
τήν ένεκα τών συμφερόντων της άλληλέγγυον διά τήν τήρησιν τής βαλ
κανικής Ισορροπίας Ρουμανίαν. Ύποχρέωσιν δ’ύπείχε χάριν άσφαλείας 
αύτής, χάριν έπιλύσεως τών έκ τών Βαλκανικών πολέμων κληροδοτηθέν- 
των έκκρεμών ζητημάτων καί χάριν έπιδιώξεως βαθμιαίας καί σώφρο- 
νος του έθνικοΟ προγράμματος δπως έπιδοθή είς εύρείς στρατιωτικούς 
έξοπλισμούς καί είς ναυτικούς έξοπλισμούς, έξασφαλίζοντας τήν ίσορ- 
ρόπησιν τών ναυτικών ήμών δυνάμεων πρός τάς τουρκικός.

Έκραγέντος του ΕύρωπαΙ’κοΟ πολέμου ή είς τοΟτον συμμετοχή τής 
Τουρκίας καί Βουλγαρίας έθήκεν έπί τάπητος τήν έξέτασιν καί τήν άνα 
λόγως τής έκβάσεως τοΰ πολέμου όριστικήν έπίλυσιν ή τήν σοβαρόν ή 
μετρίαν έξέλιξιν τοΟ ΆνατολικοΟ ζητήματος.Τίθεται δρα ή 'Ελλάςπρό 
τής άνάγκης Ενα έξετάσΐ) τάς έθνικάς αύτής άνάγκας πολύ ταχύτερον ή 
δ,τι ήτο δυνατόν νά ύποτεθή,δτι είς τήν έξέτοσιν τούτων θά ήγε τήν 
χώραν ή όμαλή τών πραγμάτων έξέτασις.

Βαλκανική δποψις. Άπό ταύτης δέν δύναται ή Ελλάς νά έπιθυμή 
τήν αύξησιν τής βουλγαρικής δυνάμεως είς βάρος έαυτής ούτε τών κρα-
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των, ότι να αΐ έθνικαί άντιζηλίαι ή τό βαλκανικόν συμφέρον ύποχρε- 
οί εις άλληλεγγύην μετά τής 'Ελλάδος πρός άπόκρουσιν βαλκανικής ή- 
γεμονίας τής Βουλγαρίας. Τούτο μέν διά τήν άμυναν τής ύπό των Βουλ
γάρων διεκδικουμένης έλληνομακεδονικής χώρας, τούτο δέ διά τήν έπι- 
διωκτέαν πρόσκτησιν τής Θράκης. Τούναντίον δ’ύποχρεοϋται,δπως έπι- 
θυμήση τήν ήτταν τής Βουλγαρίας πρός δριστικήν έαυτής άσφάλειαν. 
Ύποχρεουμένη δ’δπως έπιθυμή τούτο, ύποχρεοϋται άμα δπως παράσχη 
τήν συνδρομήν της εις τό έργον, καθόσον ή ήττα τής Βουλγαρίας προ- 
ώρισται, δπως άποκαταστήσΐ) ίσχυροτέρας τήν Σερβίαν καί τήν Ρουμα
νίαν, έπέρχεται δ’ούτω νέα διαταραχή τής ισορροπίας των μικρών 
κρατών εις βάρος τής 'Ελλάδος. Ή συμμετοχή άρα τής Ελλάδος εις 
τόν άγώνα τόν έπιδιώκοντα τήν βουλγαρικήν ήτταν είναι μέτρον 
άσφαλείας κατά'τών βουλγαρικών διεκδικήσεων, μέτρον άσφαλείας,δι’ 
αύζήσεως τού κράτους, τής ισορροπίας τών μικρών κρατών, μέσον έ- 
πιτεύζεως τής προσκτήσεως τού θρακικοϋ τμήματος τού έθνικοϋ προ
γράμματος.

Δέν δύναται έπίσης ή 'Ελλάς νά έπιθυμή ού μόνον τήν βελτίω- 
σιν τής τουρκικής δυνάμεως, άλλ’ ούδέ κάν τήν κρατέωσιν τού τουρ
κικού καθεστώτος, otov διέπλασαν αυτό αί συνθήκαι Λονδίνου καί 
’Αθηνών. Ή Τουρκία περιορισθείσα κατόπιν τών Συνθηκών τούτων είς 
κράτος κατ’έξοχήν άσιατικόν πρός μόνην τήν 'Ελλάδα δύναται έξ δ- 
λων τών βαλκανικών κρατών νά έχη έθνολογικής φύσεως προστριβάς.
Ή πρόσκτησις τών νήσων Μυτιλήνης, Χίου καί Σάμου, έλληνικών προ
σκόπων πρός τάς άκτάς τής Μικρός ‘Ασίας, κατέστησεν ήδη τήν Τουρ
κίαν ύποπτον πρός τάς ελληνικός βλέψεις, ού ένεκα έπήλθον οί τε
ρατώδεις διωγμοί τής Μικρός ’Ασίας. Ή έλληνική πολιτική άπεκα- 
λύφθη προώρως ώς έπειγόντως κατακτητική, άφ’ής έν έλληνικόν πολι
τικόν κόμμα διά τού άρχηγοϋ του έξεδήλωσεν άφρόνως διά τύμπανο - 
κρουσίας άξιώσεις έπί τής Μικρός 'Ασίας. Αί άξιώσεις αύται έρρι- 
ψαν τό σπέρμα τής τουρκικής έχθρότητας πρός τόν μικρασιατικόνΈλ-
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ληνισμόν, δστις άπό ειρηνικού παράγοντος έμπορικής καί βιομηχανι
κής έκμεταλεύσεως μετεβλήθη διά τήν τουρκικήν άντίληψιν είς στοι - 
χεΐον προπαρασκευής τής έγκαταστάσεως τής έλλπνικής κυριαρχίας έν 
ταίς ύπ’αύτοϋ οίκουμέναΐς μικρασιατικαΐς έπαρχίαις. Τούτων ένεκα 
τάς ελληνοτουρκικός προστριβάς έν μέλλοντι δημιουργεί ή έχθρότης 
σϋτπ τοϋ Τούρκου κυριάρχου πρός τόν “Ελληνα Ιθαγενή, τού δποίουτήν 
Οπαρξιν καί τά συμφέροντα είναι ύπδχρεων δπως προστατεύσο τό έλλη- 
νικδν κράτος. Πρός τούτοις δμως τάς προστριβάς προάγει τδ κρατήσαν 
όοιστικώς έν Τουρκίςι νεοτουρκικόν πνεύμα, άποκλειστικώς Τουρκικού 
Αΰτοκοατορισμοΰ, δστις δέν δύναται νά περιορισθή είς τήν έπιδιω- 
κομένην έξοθωμάνισιν τού ύπολειφθέντος τουρκικού κράτους διά κατα- 
θλίψευς καί διωγμού παντός άλλοφύλου στοιχείου, άλλ’έπεκτείνεται 
κοί είς τό στάδιον τής πνευματικής καί ιδεολογικής έπιβολής έπίτών 
6πό ξένον σκήπτρον δθωμανικών πληθυσμών. Ή τάσις δ’αϋτη, ήτις έξε- 
δηλώθη σαφώς διά τών όρων τής Συνθήκης τών ’Αθηνών καί ήτις πρα- 
κτικώς έξεδπλώθη διά τής παρασκπνιακής έπεμβάσεως τής δθωμανικής 
πρεσβείας κατά τάς έλληνικάς βουλευτικός έκλογάς πρός καθορισμόν 
τοϋ φρονήματος τών όθωμανών έκλογέων, καθιστώσα πνευματικώς κυρίαρ
χον τό τουρκικόν Κέντρον έπί τών έν Έλλόδι οίκούντων όθωμανών, θά 
δπυιουργή καθημερινώς νέας προσθέτους προστριβάς μεταξύ τών δύο 
κρατών, άφ’ου ού μόνον έν Τουρκίςι έφεζής θά ίιπάρχΐ) έθνική έλληνική 
ένέργεια έξ ’Αθηνών διευθυνομένη, άλλά καί έν Έλλάδι θά ύφίσταται 
οθωμανική έκλογική δύναμις, ήτις διευθυνομένη έκ Κωνσταντινουπόλε
ως θά δύναται νά δρά άρνπτικώς κατά παντός μέτρου δυναμένου νά βλά- 
ψη τά καθσρώς δθωμανικά συμφέροντα.

Ή βεβαιότης αϋτη περί τών μελλουσών προστριβών έπιβάλλει είς 
τήν ’Ελλάδα διηνεκώς ναυτικούς έξοπλισμούς πρδς έξασφάλισιν τής Ι
σορροπίας τών ναυτικών δυνάμεων έκατέρωθεν. *0 έν τφ θέματι τούτψ 
διαγωνισμός άγει μοιραίως είς τήν οικονομικήν έξάντλησιν τής χώ
ρας, ήτις καλοιιμένη δπως συντπρή ισχυρόν στρατόν πρός άσφάλισίντης
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κατά τής Τουρκίας, δμως ύποβάλληται εις θυσίας κολοσσιαίας έκάστο- 
τε πρός συντήρησιν προσφύγων θά καμφθή τάχιστα κατά τρόπον μέλλον
τα νά καταστήση αύτήν όριστικώς άμαχον.

Συνεπείς τούτων ή 'Ελλάς ύποχρεοϋται νά έπιθυμή τήν ήτταν τής 
Τουρκίας, ήτις άποσοβεΐ δι’αΰτήν τήν άνωτέρω έπιζπμίαν κατάστασιν, 
ύποχρεουμένπ δ’δπως έπιθυμή τούτο, έχει καί συμφέρον δπως συντελέ- 
ση είς τήν ήτταν τούτην, 1ον) δπως άποτελεσματικώτερον έπιτευχθή 
έξασφάλισις τής άπό Τουρκίας μελλοντικής ήσυχίας τής "Ελλάδος,2ον) 
δπως έπιδιωχθή,εί δυνατόν,ή όριστική έπίτευξις των μικρασιατικών 
έλλπνικών βλέψεων, 3ον) δπως, τούτου άδυνάτου έν τψ παρόντι άποβαί- 
νοντος, καθ'ήν περίπτωσιν διαμελισμός τής Τουρκίας δέν άποφασισθή, 
έπιτύχη ή 'Ελλάς έγγυήσεις άσφαλείας διά τόν έλληνικόν μικρασιατι
κόν πληθυσμόν άπέναντι τής Τουρκίας καί τήν άναγνώρισιν σφαίρας 
έθνικών βλέψεων άπέναντι των συνενδιαφερομένων διά τήν τύχην τού 
άσιατικοϋ όθωμανικού κράτους Δυνάμεων.

Ευρωπαϊκή άποψις. ’Απέναντι των κατηρτισμένων ήδη καί διαμα- 
χομένων εύρωπαΐκών συνδυασμών ή θέσις τής Ελλάδος έχει ως έξής:

Γαλλία. Ούδεμία σύγκρουσις έθνικών βλέψεων, έφ’δσον ή γαλλι
κή πολιτική θά είναι αύτόβουλος καί θά παύση ή περί τά άνατολικά 
πράγματα ύποτέλειά της είς τήν Ρωσίαν. Δεδομένου δ'δντος δτι ήδη 
ή Γαλλία ήρξατο έκδηλούσα τάσεις Αύτοκρατορισμοΰ, είναι άναμφισβή- 
τητον δτι, μετά νίκην τής Γαλλίας έν τφ ΕύρωπαΙκφ πολέμψ,ή δημιουρ- 
γηθησομένη νέα στρατιωτική παράδοσις έν τή συνειδήσειδτι τήν δρι- 
στικήν καταστροφήν τών Συμμάχων παρεκώλυσεν εύθύς άμέσως ή άποτε- 
λεσματική γαλλική άντίστασις καί δτι συντελεστής κύριος τής νίκης 
είναι ό γαλλικός στρατός καί ή οικονομική εύρωστία τής Γαλλίας,ή 
γαλλική πολιτική θά άξιώση κυρίαν θέσιν είς πάντα τά παγκόσμια 
ζητήματα καί Ιθύνουσαν θέσιν είς τά μεσογειακά, ών τμήμα είναι καί 
τό έλληνικόν. Μόνον προστριβή μετά τής Αύτοκρατοριαζούσης Γαλλίας 
θά ύπάρξη θρησκευτικοπολιτικής φύσεως έν Παλαιστίνη, έφ’δσον ή Γαλ
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λική Δημοκρατία ήθελεν έν μέλλοντι άναλάβη πάλιν τήν προστασίαν 
τοΟ Καθολικισμού έν 'Ανατολή. Άλλ’ή τοιαύτη προστριβή ούδέποτε 
δύναται νά άναχθή είς τήν περιωπήν συγκρούσεως συμφερόντων.

Αγγλία. Ούδεμία έπίσπς υπάρχει σύγκρουσις συμφερόντων,τού- 
ναντίον ύφίσταται άπάλυτος συνταότισις συμφερόντων μετά τής 'Ελλά
δος, έφ’δσον ή νίκη τής Συνεννοήσεως είναι προφανές δτι θά σημάνη 
τήν έναρζιν νέου άγώνος έπικρατήσεως μεταξύ ’Αγγλίας καί Ρωσίας, 
καθ’δν ή 'Ελλάς έσται έν στρατιωτικόν άντισλαβικόν πρόχωμα έν’Ανα
τολή καί μία πρόσθετος ναυτική ένίσχυσις είς τήν άγγλικήν μοίραν 
τής Μεσογείου. Τήν κοινότητα των συμφερόντων ένισχύει ή παγκόσμιος 
ναυτική υπεροχή τής ’Αγγλίας , έζ ής έξαρτδται ή κοινωνική ζωή 
έν Έλλάδι ένεκα τής έλλείψεως αΰταρκείας τής χώρας. Διά τής συμ- 
πράξεως τής 'Ελλάδος μετά τής ’Αγγλίας θά εύκολυνθή ή λύσις τού
Κυπριακού ζητήματος, δπερ μόνον δύναται νά λυθή διά δωρεάς τής
'Αγγλίας πρός τήν ’Ελλάδα.

Ρωσία. Έχει συμφέρον ή 'Ελλάς νά ίδη τήν Ρωσίαν καταλαμβά - 
νουσαν τήν ’Αρμενίαν καί κατερχομένην είς τήν ΆλεξανδρέτανΙΗ κα- 
τάληψις τής ’Αρμενίας σημαίνει διαμελισμόν τού όθωμανικοΰ κράτους 
καί όριστικήν άπαλλαγήν τής 'Ελλάδος άπό τού κληρονομικού έχθροϋ.

Ή έν τοιαύτη περιπτώσει προσκύρωσις είς τήν Ελλάδα των ά- 
κτών τής Μικρός ’Ασίας μόνον τότε είναι στρατιωτικές διά τήν’Ελλά- 
δα άκίνδυνος, διότι λόγφ των συγκρουομένων συμφερόντων των Μεγά
λων Δυνάμεων ή έλληνική κυριαρχία θά στηρίζηται έπί τής πραγμα
τικής άλληλεγγύης μετά των Μεγάλων Δυνάμεων, ών τά μεσογειακά συμ
φέροντα άποκρούουσι τήν ύπό τής Ρωσίας κατοχήν των άκτών τής δυ
τικής Μικράς ’Ασίας. Ή κάθοδος τής Ρωσίας είς Άλεξανδρέταν, εί- 
σάγουσα είς τήν Μεσόγειον θάλασσαν έν ρωσικόν ναυτικόν όρμητήριον, 
θά καταστήση τόν έλληνικόν στόλον άπολύτου χρησιμότπτος συμμαχικόν 
παράγοντα διά τάς μεσογειακός ναυτικός Δυνάμεις, έν $ τής ’Ελλά
δος μετά τήν καταστροφήν τής Τουρκίας μή έχούσης πλέον άντίζήλον
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ναυτικόν Αντίπαλον ή ναυτική άνάπτυξις, ώς τείνουσα νά δημιουργή
σει στόλον έλληνικόν ώς συμπληρωματικόν Αλλων ναυτικών Δυνάμεων καί 
ούχί ώς αύτοτελή, δέν θά παράγη τόν κίνδυνον τής οίκονομικής έξαντ- 
λήσεως. 'Υπό τοιαύτας προϋποθέσεις τής 'Ελλάδος ή άξια είναι ύπο- 
λογιστέα καί διά τάς ναυτικός δυνάμεις της, άλλά καί διά τά όρμη- 
τήριά της.

’Από τοιαύτης άπόψεως συμφέρει είς τήν 'Ελλάδα ή ρωσική νίκη. 
’Αλλά γεννς αίίτη τήν δδύνην δτι τίμημα τής νίκης θά ζητηθή ύπότής 
Ρωσίας ή κατάληψις τής Κωνσταντινουπόλεως, περί ής κατά τάς ύπαρ- 
χοόσας διπλωματικός πληροφορίας ύπάρχει συμφωνία μεταξύ των Συμμά
χων. Έπί τού σπουδαιοτάτου τούτου Αντικειμένου, τοϋ θίγοντος τήν 
έθνικήν χορδήν, δσον ούδέν άλλο, σκέψεις ψύχραιμοι είναι άναγκαΐ-

ΦGI ·. ·
Έφ’δσον ή έλληνική συμβολή είς τόν πόλεμον δέν καλείται ό

πως σημάνη τήν νίκην των Συμμάχων καί μάλιστα νίκην δριστικήν έπι- 
βάλλουσαν τόν διαμελισμόν τής Τουρκίας,ή 'Ελλάς όφείλει νά σκέπτη- 
ται πρακτικώς περί τού ζητήματος της Κωνσταντινουπόλεως. 'Αν ή Συν- 
εννόησις καταγάγη τοιούτου μεγέθους νίκην, θά όφείληται αϋτη είς 
τάς άγγλογαλλικάς στρατιάς του δυτικού μετώπου καί είς τάς ρωσικάς 
στρατιάς τού Ανατολικού καί είς τήν έξάντλησιν τής Γερμανίας είς 
άνδρας καί εις ύλικόν. ’Απέναντι των άντιπαρατεταγμένων τούτων 
δγκων ή μικρά έλληνική δύναμις έπέχει θέσιν Απλού βοηθού, έξ οΰ 
δέν έξαρτάται ή μεγάλη κρίσις τού άγώνος, άλλά μόνον ή έπιτάχυν- 
σις τής κρίσεως. Έφ’δσον άρα δνευ τής Ελλάδος ή νίκη δύναται νά 
έπέλθη, ή τύχη τής Κωνσταντινουπόλεως θά καθορισθή άνευ τής έλλη- 
νικής γνώμης. Ή έμφάνισις τής 'Ελλάδος ώς άγωνιστρίας έν τφ πολέ- 
μφ, άν μέν ή νίκη δέν ύπάρξη πλήρης ,κατ’ούδέν θά βλάψη τό μέλλον 
τής Κωνσταντινουπόλεως, άν δ’αϋτη άποβή δριστική,θά γεννήση τήν 
σκέψιν: Δεδομένης τής δριστικής κατακυρώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως είς τήν Ρωσίαν συμφέρει είς τήν ’Ελλάδα ίνα μεσολαβή μεταξύ 
τούτης καί τής Κωνσταντινουπόλεως ή βουλγαρική Θράκη ή συμφέρον
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έπικρατέστερον είναι ή διά προσκτήσεως τής βουλγαρικής Θράκης 
γειτνίασις τής ’Ελλάδος πρός τήν Κωνσταντινοόπολιν, ήτις θά έπι- 
δρά πάντοτε έπί τοΟ έθνολογικοΟ χαρακτήρος αύτής καί ή σύγχρονος 
έπαύζησις τού έλληνικοΟ κράτους συνεπάγουσα τήν νέαν τούτου ένί- 
σχυσιν; Άλλ’ή συμμετοχή τής ’Ελλάδος είς τόν πόλεμον θά συντελέση 
είς τήν έξασφάλισιν των έθνικοθρησκευτικών ζητημάτων των σχετι- 
ζομένων πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί είς τήν λήψιν άσφα- 
λειών ύπέρ τού έλληνικοΟ πληθυσμού τής πόλεως. ’Απώτεροι έλπίδες 
δύναται νά στπριχθώσιν είς τήν σύγκρουσιν των συμφερόντων αύτών 
των συμμάχων Δυνάμεων περί τής τύχης τής Κωνσταντινουπόλεως. Ή 
όριστική κατοχή τής πόλεως ύπό τής Ρωσίας δημιουργεί τοιούτους κιν
δύνους είς τά έν τή Μεσογείψ ναυτικά συμφέροντα τής Γαλλίας καίείς 
τήν παγκόσμιον ναυτικήν θέσιν τής ’Αγγλίας, δι’ήν ή έγκατάστασις 
ένός ρωσικού ναυτικού δρμητηρίου καί μιδς ρωσικής στρατιωτικής προ
φυλακής έν Κωνσταντινουπόλει,έν συνδυασμψ πρός τήν έτέραν τής ’Α
λεξάνδρειάς, δημιουργεί διαρκή κίνδυνον διά τήν διώρυγα τού Σουέζ, 
ήτοι διά τήν άμυναν των Ινδιών, ώστε νά δύναταί τις νά στηρίξη 
τήν άσθενή ελπίδα δτι τό συνδρομή τών διεθνών διπλωματικών ραδιουρ
γιών, αίτινες θά λάβωσι χώραν είς τά παρασκήνια τού μέλλοντος συν
εδρίου τής ειρήνης, ώς έλαβον χώραν έν παντί έτέρψ συνεδρίψ, θά 
είναι δυνατόν νά άνακληθή ή έκτέλεσις συμφωνίας, ήτις συνετελέσθη 
μέν καθ'δν χρόνον αί ρωσικαί στρατιαί έκρίνοντο δτι έσωζον τήν 
στρατιωτικήν κατάστασιν τής Συμμαχίας, άσθενώς βοηθουμένην ύπό τής 
έν άρχή άνεπαρκούς άγγλικής στρατιωτικής δυνάμεως, θά έκτελεσθή 
δέ καθ’δν χρόνον θά είναι κεκριμένον δτι τήν κατάστασιν μετά τήν 
ρωσικήν ήτταν τού 1915 έσωσεν ή γαλλική άντίστασις τού 1916 καί θά 
είναι άναμφισθήτητον δτι ή ’Αγγλία άρξαμένη τού πολέμου ώς ναυτική 
μόνον δύναμις θά τεοματίσΐ) τούτον ώς σοβαροτάτη στρατιωτική δόνα - 
μις μέ έγκατεστομένην νέαν στρατιωτικήν παράδοσιν καί μέ οίκονομι-
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κήν άκμήν έπιτρέπουσαν αυτή,Ενα tfj συνδρομή τής ύργανώσεως τών ά- 
ποικιών της έξελιχθή είς στρατιωτικήν δύναμιν σοβαρόν. Διά τήν έμ- 
φάνισιν τοιαίιτπς άσθενοΰς έλπίδος, έρειδομένης είς τήν έλάχιστην 
άξίαν, ήν έχουσιν αί διεθνείς συμφωνίαι, δταν ύπάρχωσι συμφέρον
τα δγκώδη άντιτιθέμενα εις τήν έκτέλεσίν των καί δυνάμεις στρατι
ωτικοί έπαρκεΐς δπως τά συμφέροντα ταϋτα ύποστπρίζωσιν, ή συμμε
τοχή τής 'Ελλάδος είς τόν πόλεμον παρέχει είς τούς ένδιαωερομέ - 
νους ύπέρ τής διεθνοποιήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ισχυρόν έθνο- 
λογικόν έρεισμα, χρήσιμον είς τήν ιδεολογικήν κάλυψιν τού πολιτι
κού συμφέροντος των ισχυρών, οίτινες διαρκοϋντος τού Ευρωπαϊκού 
πολέμου παρέσχον άπτάς άποδείξεις τής άνάγκης ήν αισθάνονται, δπως 
τήν έπιδίωξιν τών χυδαιοτέρων έτι συμφερόντων των καλύπτωσι καί 
ύπό ψευδή έτι ιδεολογίαν.

’Ιταλία. Πρδς ταύτην είναι καταφανής ή άντίθεσις τής 'Ελλάδος 
γενικώς μέν λόγψ τού νεοφανούς 'Ιταλικού Αύτοκρατορισμοΰ είδικώς 
δέ διά τό ζήτημα τών Δωδεκανήσων καί τό Βορειοππειρωτικόν. Έφ’δ- 
σον δμως δέν πρόκειται νά ήττηθώσιν αί Δυνάμεις τής Συνεννοήσεως- 
άπό τοιαύτπς δ’άλλως προϋποθέσεως συζπτείται ή έλλπνική ύπόθεσις- 
ή λύσις τών ζητημάτων τούτων άπέναντι μιάς μεγάλης Δυνάμεως έσται 
μόνον διπλωματική. Συμφέρον δέ τής Ελλάδος είναι δπως ταχθή είς 
τό πλευρόν τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, αίτινες έχουσι διττόν 
συμφέρον. Αον) Νά μή περιέλθΐ] όλόκληρος ή Άδριατική θάλασσα είς 
χεΐρας τής ’Ιταλίας μετά ισχυρός έγκαταστάσεως ταύτης έν τή Βαλ
κανική - ήτις άλλως τε άπάδει καί πρός τό νοτιοσλαβικόν συμφέρον- 
καί Βον) Νά μή έγκατασταθή ή ’Ιταλία έν τφ Αίγαίψ πελάγει είς σύμ
πλεγμα όλόκληρον ναυτικών όρμπτηρίων. Μόνον δ’Ελλάς εύαρεστοΰσα 
είς τάς δύο ταύτας δυνάμεις ώς συναγωνίστρια δύναται νύ τύχη τής 
τοιαύτης συνδρομής των, ής ύπάρχει πρόκριμα ή άναγνώρισις παρ’ 
αύτών τε καί τής ’Ιταλίας τής έκλογής βουλευτών έν Βορείφ Ήπείρψ.

Γερμανία. Έφ’δσον ύπάρχι] τουρκικόν κράτος, είναι τοιαΰτα τά
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γερμανικά συμφέροντα έν τή έκγερμανίσει τής άσιατικής Τουρκίας μετ’ 
άπωτέρων βλέψεων πρός τόν μουσουλμανικόν κόσμον των Ινδιών, ώστε, 
δσονδήποτε έγκάρδιος καί δν άποβή δ έλληνογερμανικός σύνδεσμος , ή 
'Ελλάς έσται μικρόν λίθινον τετραγωνίδιον συμπλπροΟν τό μωσαϊκόν 
της γερμανοτουρκικής έπεκτάσεως όπό Βερολίνου μέχρι Βαγδάτης.Ή με
τά τής Γερμανίας σύμπραξις ή ή έπί τή ούδετερότπτι τής 'Ελλάδος 
γερμανική εύμένεια δέν δύναται ή νά τερματισθή μέχρι τού δρίου τής 
άσφαλίσεως των δρίων τοϋ σημερινού Ελληνικού Βασιλείου μετ’έπε- 
κτάσεως πρός τήν ’Αλβανίαν. Τδ έλλρνικόν έθνικόν πρόγραμμα συγκρού
εται πρδς τήν γερμανικήν άνάγκην τής ύπάρξεως ισχυρός καί άποκλει- 
στικώς μουσουλμανικής Τουρκίας. Τής Τουρκίας συντριβομένης, ή 'Ελ
λάς μετά τόν πόλεμον έσται χρήσιμος διά τήν Γερμανίαν ώς άντισλα- 
βικόν πρόχωμα.

Αυστρία. Ό Ευρωπαϊκός πόλεμος παρήγαγε διά ταύτην πλήρη δι
πλωματικήν καί στρατιωτικήν ύποτέλειαν είς τήν Γερμανίαν. Ούτως έ- 
χόντων των πραγμάτων έξ άπόψεως έθνικών συμφερόντων ή θέσις τής'Ελ- 
λάδος είναι παρά τό πλευρδν των Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως, έξ άπό
ψεως δέ στρατιωτικής ή Ελλάς μόνον μετά των Δυνάμεων τούτων δύνα- 
ται νά συμπολεμήση ή δ’άλλως νά παραμείνή ούδετέρα, καθόσον ή μετά 
τής Γερμανίας συμπολέμησίς της συγκρούεται πρός τό έθνικόν συμφέ - 
ρον τής 'Ελλάδος καί άποκλείεται ύπό τής ναυτικής έπικρατήσεωςτών 
δυνάμεων τής Συνεννοήσεως.

Στρατιωτική έπέμβασις τής ’Ελλάδος. Ή 'Ελλάς άπέφυγε μέχρι 
τοΰδε τήν ένερνόν έπέμβασίν της είς τόν πόλεμον φοβουμένη δικαίως 
τόν κίνδυνον τής στρατιωτικής ύπεροχής τής Γερμανίας καί όρθώς έ- 
πραξεν. Έχάραζεν δμως τήν πολιτικήν τής ούδετερότητος έν έπιφυλά- 
ξει άνευρέσεως τής καταλλήλου εύκαιρίας πρός παρέμβασιν. ’Ασχέτως 
πρός έλπίδας,δς άπέκτησαν τρίτοι έκ τής τοιαύτης έλληνικής στάσεως, 
άπέκτησεν δμως δικαιώματα τό έθνικόν έλληνικόν συμφέρον έπί τής 
άποφάσεως ταύτης. Ή 'Ελλάς δέν διεκήρυξε πολιτικήν άπολύτου οΰδε-
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τερότητος ούχί μόνον ένεκα τοΰ συμμαχικού δεσμού μετά τής Σερβίας, 
έπιβάλλοντος είς τήν 'Ελλάδα ούδετερότπτα εύμενή πρός ταύτπν καί 
τούς συμμάχους της, άλλά πρό παντός ένεκα τού ίδιου έαυτής χαρα- 
κτήρος ώς κράτους έθνικοΰ. Έν τοιούτφ δέ παγκοσμίφ συγκλονισμφ 
έχει τό έθνικόν συμφέρον δικαιώματα έπί τών άποφάσεων τού κράτους. 
Τό κράτος άρα,διαχαράξαν έξ έθνικής ΰποχρεώσεως τοιαύτην τήν ού- 
δετερότητά του, έχει ού μόνον δικαίωμα, άλλά πρό παντός καθήκον 
δπως έπιληφθή της ευκαιρίας ύπέρ τού έθνικοΰ συμφέροντος.

Λιά τήν 'Ελλάδα ή έκλογή τής στρατιωτικής εύκαιρίας πρός έπέμ- 
βασιν άνήγετο πάντοτε εις τά έξής δύο γενικά έρωτήματα.

Τί θά συμβή είς αυτήν άν,νικώσα έν τφ βαλκανική μετώπφ,Ιδη 
καθολικής ήττωμένους άνά τά δύο ευρωπαϊκά μέτωπα τούς μεγάλους 
συμμάχους της;

Τί θά συμβή,άν νικήσωσι μέν οί μεγάλοι σύμμαχοί της,συντρι
βή δ’ ή Ελλάς βαλκανικής;

Τά δύο ταύτα γενικά έρωτήματα περιλαμβάνουσιν δλους τούς 
κινδύνους τής ένερνοΰ δράσεως τής ’Ελλάδος, προαπαιτούσης δτιήκα- 
τάστασις τοΰ τε εύρωπαΐκοΰ μετώπου καί τού βαλκανικού μετώπου θά 
είναι τουλάχιστον ισόρροπος.

Ή σημερινή στρατιωτική κατάστασις παρουσιάζει είς τούς μή 
ειδικούς τά έζής γενικά φαινόμενα.

Δυτικόν μέτωπον. ’Αναστολή πόσης προγραμματικής έπιχειρήσεως 
τοΰ γερμανικού στρατού είς τήν περιφέρειαν Verdun, έπίθεσις συστη
ματική κατά τά λοιπά τοΰ άγγλογαλλικοΰ στρατού. Άνάληψις τής πρω
τοβουλίας ύπό τούτου καί περιαγωγή τοΰ γερμανικού στρατού είς άμυ
ναν.

’Ιταλικόν μέτωπον. Μετά τήν άποτυχίαν τής αύστριακής έπιθέ- 
σεως, άνάληψις πάλιν τής πρωτοβουλίας ύπό τοΰ Ιταλικού στρατού.

’Ανατολικόν μέτωπον. Άπό Ρίγας μέν μέχρι Κόβελ άδράνεια έπι- 
χειρήσεων σπουδαίων μετ’έλαφράς τοπικής έπιθετικότητος τοΰ ρωσι-

187



κοϋ στρατού, άπό Κόβελ δέ μέχρι τών συνόρων τής Βουκονίνας διηνε
κής πρωτοβουλία τού ρωσικού στρατού άνευ σημαντικών σήμερον έπι - 
χειρήσεων, άλλά μετά σημαντικών άποτελεσμάτων πρό τριών μηνών.

Βαλκανικόν μέτωπον. ’Ισορροπία δυνάμεων μεταξύ συμμαχικού 
στρατού καί βουλγαρικού είς τό μέτωπον τής Μακεδονίας, μείωσις 
τού τουρκικού στρατού Θράκης, ούτινος μέγα μέρος μετηνέχθη είςτό 
αύστριακόν μέτωπον. Έμφάνισις τού ρουμανικού στρατού έν Τρανσυλ
βανία, έν ή άπό πέντε μόλις ήμερων ήρζατο μαχόμενος κατά τού αύ- 
στρογερμανικοΰ, καί άντιμετώπισις τών έν Δοβρουτσδ γερμανοβουλ- 
γαροτουρκικώνδυνάμεων διά δυνάμεως ρουμανορρωσικής. Γενικώτερον 
παρατηρείται βελτίωσις υπέρ τών Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως, καθ’ 
δσον ηΰζησενό άγγλικός στρατός καί συνεπληρώθη δ έξοπλισμός τού 
γαλλικού στρατού, άναδιωργανώθη καί έζωπλίσθη πάλιν δ ρωσικός στρα
τός, προσετέθη δ’δ ρουμανικός στρατός, έν φ άντιθέτως ό αύστριακός 
στρατός ίιπέστη άπωλείας καί κλονισμόν ήθικοΰ, ού ένεκα ήναγκάσθηή 
Αυστρία νά παραιτηθή τής έπιθέσεως κατά τής ’Ιταλίας, άπέστειλεν 
είς ταύτην ή Γερμανία δσας είχε κατά τήν έποχήν έκείνην διαθεσίμους 
δυνάμεις καί συνεπλήρωσε τάς άνάγκας τής άμύνης ή Τουρκία δι’άπο- 
στολής τών έν Θράκη μεραρχιών της, δσας κατέστησε διαθεσίμους ή ά- 
ποστράτευσις τού έλληνικοΰ στρατού.

Ή γενική αϋτη κατάστασις παοουσιάζει διά τούς μή ειδικούς τήν 
εικόνα στρατιωτικής ισορροπίας τεινούσης δμως δπως έξελιχθή βαθμιαί- 
ως εις υπεροχήν τής Συνεννοήσεως, έφ’δσον τών μονάδων έκατέρωθενπα- 
ραμενουσών άκεραίων ή είς άνδρας έφεδρεία τού άγγλικοΰ καί τού ρω
σικού στρατού είναι ύπερτέρα τής τού αύστρογερμανικοΰ, αί δ’έγκατα- 
στάσεις τής πολεμικής βιομηχανίας τών Δυνάμεων τής Συννεννοήσεωςτεί- 
νουσι διαρκώς είς αΰξησιν.
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Πηγή: Σζ .Καρκεζένη, ΙΙσλετοκή 'Ιστορέα της Νεωτερας LA- 
λάδος,τ.Γ','Λθήναμ 1967, Παράρτημα κειμένων.

* Ιστορικό πλαίσιο: Σνίς 26 Σεπτεμβρίου 1916 ο Βενεζέ- 
λος σχπμάτεζε τήν προσωρινή κυβέρνηση τής Θεσσαλονίκης σε αν
τιπαράθεση μέ τό τμήμα τσΟ κράτους πού ήταν ύπο ιόν ε>εγχο 
του βασι,λεα Κωνοταντενου. ’Λπό τότε όίοχεσε η έμφυλεα δεαιιαχη 
καε ή απαρχή τής έλληνεκής τραγωδεας πού τελεκα θα καταληξεε 
στη Μεκρασεατεκή Καταστροφή. Ιτήν τρεκυμεώδη καε γεμάτη πάθη 
αύτή περεοδο υπήρξαν πολλοε οε νηοάλεοε πολετεκο*' πού προσπά
θησαν νά γεφυρώσουν τες προσωπεκές Λντεθέ':εες καε ταυτόχρονα 
νά δώσουν νέο πνεύμα, πεό πραγματεστ-κό, στες σχέσεες xns ελ
λά δα ς μέ τες ξένες Δυνάμεες. Γεατε πράγματε, ώς έ'να μέρος του

φ

εύρωπαεκου άνταγωνεσμοΟ πρέπεε νά θεωρηθεε ό έλληνεκος δεχα- 
σμός. *0 Νεκόλαος Καλογερόπουλος καε 6 Νεκόλαος Στράτος υ
πήρξαν από τούς συμβεβαστεκούς παράγοντες του βασελεκου στρα
τοπέδου στην πολετεκή αύτη κρεση. Στό υπόμνημά του πρός ιόν 
βασελεά ό Ν.Στράτος παρέχεε λεπτομερή ανάλυση των συγκρουομέ- 
νων εύρωπαεκών συμφερόντων καε έκθέτεε μέ σαφηνεεα τες άπό- 
Φεες του σχετεκά μέ τή σωστή έλληνεκή τοποθέτηση. Πρόκεεταυ 
γεά δεαυγή πολετεκή ανάλυση, πού καε σήμερα εεναε χρήσεμη, 
πέρα άπό τες τυχόν προσωπεκές άντερρήσεες πρός δεάφορα ση- 
μεεα της.

Βεβλεογραφέα: Γεωργέου Βεντήρη, *Η 'Ελλάς τοϋ 1910- 
1920, τ.Β', Άθήναε 1931.
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΝ ΣΕΒΡΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Β\

Σύνορα τής Τουρκίας

Άρθρον 27. Α'. Έν Εύρώπΐ) τά σύνορα τής Τουρκίας όρίζονται ώς fi
ne τα ι (δρα τόν συνημμένον χάρτην ύπ’άριθ. 1).

1) Ό Εύζεινος Πόντος: Άπό τής είσόδου τού Βοσπόρου μέχρι 
τού κατωτέρω καθοριζομένου σημείου.

2) Μετά της ’Ελλάδος: ’Από σημείου έκλεγησομένου κατά τόν Εδ- 
ξεινον Πόντον είς τήν έκβολήν τού Βουγιούκ Δερέ, κειμένην είς άπό- 
στασιν 7 περίπου χιλιομέτρων βορειοδυτικής τού χωρίου Πόδημα, κατά 
διεύθυνσιν νοτιοδυτικήν καί μέχρι τοΰ βορειοδυτικωτάτου σημείου 
των όρίων τοΰ λεκανοπεδίου τοΰ Στράντζα Δερέ (σημείου κειμένου 8 
περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικής τής Στράντζας): όρισθήσεται γραμ
μή έπί τοΰ έδάφους διερχομένη διά τοΰ Καπλιτζδ Δάγ καί τού Ούτσ - 
βουνάρ Τεπέ* έκεΐθεν, κατά διεύθυνσιν ν. νοτιοανατολικήν καί μέ
χρι σημείου έκλεγησομένου έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής άπό Τυρο- 
λόης είς Μέτρας 1 περίπου χιλιόμετρον δυτικής τού σιδηροδρομικού 
στάθμου τοΰ Σινεκλί: γραμμή άκολουθοΰσα κατά τό δυνατόν τό δυτικόν 
δριον τοΰ λεκανοπεδίου τού Στράντζα Δερέ* έκεΐθεν, κατά διεύθυνσιν 
νοτιοανατολικήν καί μέχρι σημείου έκλεγησομένου μεταξύ Φαναρίου(Φε- 
νέρ) καί Κουρφαλί, έπί τής γραμμής τοΰ διαχωρισμού τήν ύδάτων μετα
ξύ τήν λεκανοπεδίων τήν ποταμίων, άτινα ρέουσι πρός τήν λίμνην 
τοΰ μεγάλου Τσεκμετζέ, πρός τά βορειοανατολικά, καί τοΰ λεκανοπε
δίου τήν ποταμίων άτινα έκβάλλουσιν άπ’εύθείας είς τήν Προποντίδα, 
πρός τά νοτιοδυτικά, όρισθήσεται γραμμή έπί τοΰ έδάφους διερχομένη 
νοτίως τοΰ Σινεκλί* έκεΐθεν, κατά διεύθυνσιν νοτιοανατολικήν καί 
μέχρι σημείου έκλεγησομένου κατά τήν Προποντίδα, 1 χιλιόμετρον πε
ρίπου νοτιοδυτικής τής Καλλικρατείας: γραμμή άκολουθοΰσα κατά τό
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δυνατόν τήν άνωτέρω δριζομένην γραμμήν διαχωρισμού ύδάτων.
3)Ή Προποντίς: ’Από τού άνωτέρω όρισθέντος σημείου μέχρι τής 

είσόδου τοΰ Βοσπόρου.
Β'. Έν Άσίφ τά σύνορα τής Τουρκίας δρίζονται ως έπεται (δρα 

τόν συνημμένον χάρτην ύπ'άριθ. 2).
1) Πρός δυσμάς καί πρός νότον: ’Από τής είσόδου τοΰ Βοσπόρου 

κατά τήν Προποντίδα καί μέχρι σημείου κατωτέρω καθοριζομένου, κει
μένου κατά τήν άνατολικήν Μεσόγειον παρά τόν κόλπον τής Άλεξανδρέτ- 
τας, πλησίον τού άκρωτηρίου Καρατάς:

'Η Προποντίς, δ Ελλήσποντος καί ή άνατολική Μεσόγειος, των 
νήσων τής Προποντίδος καί των νήσων των κειμένων έντός άποστάσεως 
3 μιλλίων άπό τής άκτής παραμενουσών όθωμανικών, ύπό τήν έπιφύλα- 
ξιν των διατάξε'ων τού Τμήματος Δ’ καί των άρθρων 84 καί 122 τού 
Μέρους Γ '(Πολιτικοί δροι).

ΜΕΡΟΣ Γ'.
Πολιτικοί δροι 
Τμήμα Α'.
Κωνσταντινούπολις

Άρθρον 36. Ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τής παρούσης Συνθή
κης, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνοΰσιν δπως μή έπέλθη μείω- 
σις εις τά δικαιώματα καί τούς τίτλους τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσε- 
ως έπί τής Κωνσταντινουπόλεως καί δπως ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις,ώς 
καί ή ΑύτοΟ Μεγαλειότης δ Σουλτάνος, ώσιν έλεύθεροι νά διαμένωσιν 
έν αύτή καί νά έχωσιν αύτήν ώς πρωτεύουσαν τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους.

Ούχ’ήττον, εις περίπτωσιν καθ’ήν ή Τουρκία ήθελεν άμελήσει νά 
τηρήση νομιμοφρόνως τάς διατάξεις τής παρούσης Συνθήκης, ή των συμ
πληρωματικών συνθηκών ή συμβάσεων, ιδίως δσον άφορφ εις τόν σεβα
σμόν τών δικαιωμάτων τών έθνικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών μειο-
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νοτήτων, αΐ Σύμμαχοι Δυνάμεις έπίφυλάσσονται ρητώς τό δικαίωμα νά 
τροποποιήσωσι τόν προηγούμενον δρον, ή δέ Τουρκία άναλαμβάνει άπό 
τοΰδε τήν ύποχρέωσιν νά άποδεχθή πάσας τάς άποφάσεις αίτινες θά 

έλαμβάνοντο έν σχέσει πρός τήν άποψιν ταύτπν.

Τμήμα Β '.
Στενά

Άρθρον 37. Ή ναυσιπλοΐα έντός των στενών τοΰ Ελλησπόντου, τής 
Προποντίδες καί τοΰ Βοσπόρου έσεται έφεξής έλευθέρα, τόσον έν και- 
οφ ειρήνης όσον καί έν καιρφ πολέμου, είς πάντα τά έμπορικά καί 
πολεμικό πλοία, ως καί είς τά στρατιωτικά καί έμπορικά άερόπλοια, 
ανεξαρτήτως σημαίας.

Τό ϋδατα τσδτα δέν ύπόκεινται είς άποκλεισμόν, ούδέν δέ δι
καίωμα πολέμου δύναται νά ένασκηθζ καί ούδεμία έχθροπραξία νά έπι- 
χειρηθή είς αυτά, έξαιρέσει τής περιπτώσεως τής έκτέλεσεως άποωά- 
οεώς τίνος τοΰ Συμβουλίου τής Κοινωνίας των ’Εθνών.
"Αρθρον 36. Ή "Οθωμανική Κυβέρνπσις άνσγνωρίζει ότι είναι άνάγκη 
νά ληφθώσι νέα μέτρο πρός έξασφάλισιν τής έλευθερίας τής Οπό τοΰ 
άρθρου 37 προβλεπομένης ναυσιπλοΐας καί, κατά συνέπειαν, άναθέτει, 
ti> κατ’αύτήν, είς "Επιτροπήν, ήτις θά λάβη τόν τίτλον "’Επιτροπή 
των Στενών" καί ήτις καθορίζεται έν τοίς έπομένοις διά τών λέξεων 
"ή Επιτροπή" τόν έλεγχον τών ύδάτων τών δριζομένων έν τφ άρθρψ 39.

Ή "Ελληνική Κυβέρνπσις άναθέτει, τό κατ'αύτήν, είς τήν’Επι- 
τροπήν τάς αυτός εξουσίας καί άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά τή πσ- 
ρέχο ύπό πάσαν έποφιν τάς αΰτάς είικολίας.

Ό έλεγχος θά ένσσκήται έν όνόματι τής άρμοδίας ’Οθωμανικής 
ή 'Ελληνικής Κυβερνήσεις κατά τόν συνομολογούμενον έν τφ παρόντι 
Τμήματι τρόπον,
"Αριγ,ον 39. Ή δικαιοδοσία τής "Επιτροπής έκτείνεται έπί πάντων τών
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ύδάτων των περιλαμβανόμενων μεταξύ τής κατά τήν Μεσόγειον εισόδου 
του 'Ελλησπόντου καί τής κατά τόν Ευξεινον Πόντον είσόδου τοΰ ?ο- 
σπόρου, μέχρι άποστάσεως τριών μιλλίων άφ’έκατέρας τώ'< εΙσόδων 
τούτων πρός τήν άνοικτήν θάλασσαν.

Ή δικαιοδοσία αΟτη δύναται νά ένασκήται έπί τών παραλίων,έφ’ 
δσον τούτο είναι άναγκαΐον πρός έκπλήρωσιν τών διατάξεων τού πα
ρόντος Τμήματος.
Άρθρον 40. Ή ’Επιτροπή θέλει συγκροτηθή υπό άντιπροσώπων διορι - 
ζομένων παρ’έκάστου τών έξης Κρατών: τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής, έν περιπτώσει καθ’ήν καί άφ’ής ήμέρας θά ήθελοννάσυμ- 
μετάσχωσιν είς αύτήν, τής Βρεταννικής Αυτοκρατορίας, τής Γαλλίας, 
τής ’Ιταλίας, τής ’Ιαπωνίας, τής Ρωσίας, έάν καί άφ’ής γίνρ μέλος 
τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, τής 'Ελλάδος, τής Ρουμανίας, ώς καί τής 
Βουλγαρίας καί τής Τουρκίας, έάν καί άφ’ής τά δύο τελευταία ταϋ- 
τα Κράτη γίνωσι μέλη τής Κοινωνίας τών ’Εθνών. Έκάστη Δύναμις 6ά 
δρίση ένα άντιπρόσωπον. Οί άντιπρόσωποι τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής, τής Βρεταννικής Αύτοκρατορίας, τής Γαλλίας, τής ’Ι
ταλίας, τής ’Ιαπωνίας καί τής Ρωσίας θά έχωσιν έκαστος δύο ψή
φους. Οί άντιπρόσωποι τής ’Ελλάδος, τής Ρουμανίας, ώς καί τής Βουλ
γαρίας καί τής Τουρκίας θά έχωσιν άνά μίαν ψήφον. Μόνον ή διορίσα- 
σα αύτδ Κυβέρνησις δύναται νά άπαλλάξη τών καθηκόντων του μέλος 
τής ’Επιτροπής.

Άρθρον 55. Ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις καί ή 'Ελληνική Κυβέρνησις,έ- 
κατέρα τό καθ'έαυτήν, ύποχρεοΟται νά διευκολύνωσι τήν άπόκτησιν Ο
πό τής ’Επιτροπής πάντων τών γήπέδων ή οικοδομημάτων, ών αυτή ή
θελε κρίνει άναγκαίαν τήν άπόκτησιν, διά τήν καλήν διαχείρισιν τών 
άνατεθειμένων αύτή καθηκόντων.
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Τμήμα Δ*.
Σμύρνα

Άρθρον 65. Ή πόλις τής Σμύρνης καί τό συνερχόμενον αύτή έδαφος, 
τό περίγραφόμενον έν δρθρφ 66, ύποβάλλονται, μέχρι τοΟ κατά τό δρ- 
θρον 83 δριστικοΰ αύτών καθεστώτος, είς τάς διατάξεις τοΟ παρόντος 
Τμήματος.
Άρθρον 66. Τά γεωγραφικά δρια τοϋ συνερχομένου τή πόλει τής Σμύρ
νης έδάφους θέλουσι καθορισθή ώς έπεται (δρα τόν προσηρτημένον χάρ
ταν ύπ’άρ. 1) άπό τής έκβολής τού είς τό ΑΙγαίον Πέλαγος έκβάλ - 
λοντος ποταμίου είς άπόστασιν περίπου 5 χιλιομέτρων βορείως τής 
Νέας ’Εφέσου καί πρός άνατολάς: τό ποτάμιον τούτο κατά διεύθυνσιν 
άντίθετον πρός τόν ροΰν αυτού άκολούθως, κατά διεύθυνσιν νοτιοανα
τολικήν: ό νότιος βραχίων τού ποταμίου τούτου* έκεΐθεν,κατά διεύ- 
θυνσιν νοτιοανατολικήν καί μέχρι τής δυτικής άκρας τής κορυφής τού 
Γκιουμούς Δάγ: όρισθήσεται γραμμή έπί τού έδάφους διερχομένη δυ- 
τικώς τοϋ χωρίου Τσινάρ καί άνατολικώς τοϋ Άκατέ Όβά* έκεΐθεν κα
τά διεύθυνσιν βορειοανατολικήν: γραμμή άκολουθοϋσα κατά τό δυνατόν 
τήν κορυφογραμμήν' άκολούθως πρός βορρδν καί μέχρι σημείου έκλεγη- 
σομένου έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής τού Άγιασολούκ είς Δεΐρμεν- 
τζίκ, 1 περίπου χιλιόμετρον δυτικώς τού σταθμού Βαλαντζίκ: γραμμή 
όρισθήσεται έπί τού έδάφους, είς τρόπον ώστε νά άφίνη έπί τουρκικού 
έδάφους τήν όδόν καί τήν σιδηροδρομικήν νραμμήν άπό τών Σωκίων είς 
τόν σταθμόν τού Βαλαντζίκ’ κεΐθεν, πρός βορρδν καί μέχρι σημείου 
έκλεγησομένου έπί τού νοτίου όρίου τοϋ Σαντζακίου Σμύρνας: όρισθή- 
σεχαι γραμμή έπί τοϋ έδάφους’ έκεΐθεν, καί μέχρι σημείου έκλεγησο- 
μένου περί τόν Τμωλον (Μπόζ Δάγ), είς άπόστασιν 15 χιλιομέτρων βο
ρειοανατολικές τοΰ Όδεμησίου: τό νότιον καί άνατολικόν δριον τού 
Σαντζακίου Σμύρνης* έκεΐθεν, πρός βορρδν καί μέχρι σημείου έκλεγη-
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σομένου έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής άπό Μαγνησίας είς φιλαδέλφει
αν, είς άπόστασιν 8 περίπου χιλιομέτρων άνατολικώς χοΰ Σαλιχλί: δ-
ρισθήσεται γραμμή έπί τοΟ έδάφους* έκεΐθεν, πρδς βορράν καί μέχρι, 
τού Γκερενέζ Δάγ: δρισθήσετσι γραμμή έπί τού έδάφους, διερχομένη ά
νατολικώς τής λίμνης Μαρμαρά καί δυτικώς τού Κεμέρ, τέμνουσα τόνπο
ταμόν "Υλλον (Κούμ Τσάι) νοτίως περίπου τού Άξαλάν, έκεΐθεν δέ ά- 
κολουθοΰσα τήν γραμμήν τοΟ διαχωρισμού των ύδάτων δυτικώς τού Κα- 
βακαλάν’ έκεΐθεν, κατά διεύθυνσιν βορειοδυτικήν καί μέχρι σημείου 
έκλεγησομένου έπί τού συνόρου τών Καζάδων Κυρκαγάτς καί Άκ Χισάρ 
(Άξαρίου), είς άπόστασιν 16 περίπου χιλιομέτρων άνατολικώς τού 
Άκ Χισάρ: δρισθήσεται γραμμή έπί τού έδάφους* έκεΐθεν,πρός δυσμάς 
καί μέχρι τής ένώσεως α' τού μετά τού δρίου τού Καζά Σόμα: τό νό
τιον δριον τού Καζά Κιρκαγάτς’ έκεΐθεν, πρός δυσμάς καί μέχρι 
συναντήσεώς του μετά τού δρίου τού Σαντζακιού Σμύρνης: τό νότιον 
δριον τού Καζά Σδμα* έκεΐθεν, πρός βορράν καί μέχρι συναντήσεώς του 
μετά τού δρίου τού Βιλαετιού Σμύρνης: τό βορειοανατολικόν δριον 
τού Σαντζακιού Σμύρνης* έκεΐθεν, πρός δυσμάς μέχρι σημείου έκλεγη- 
σομένου περί τόν Τσαρπατζίκ Τεπέ: τό βόρειον δριον τού Βιλαετίου 
Σμύρνης* έκεΐθεν, πρδς βορράν καί μέχρι σημείου έκλεγησομένου έπί 
τού έδάφους είς άπόστασιν 4 χιλιομέτρων νοτιοδυτικώς τού Κιοΐλιτζέ: 
δρισθήσεται γραμμή έπί τού έδάφους* έκεΐθεν, πρός δυσμάς καί μέχρι 
σημείου δρισθησομένου έπί τού έδάφους μεταξύ τής άκρας Δαχλίνα καί 
τής Σκάλας Κεμεριού: δρισθήσεται γραμμή έπί τού έδάφους, διερχομέ- 
νη νοτίως τοϋ Κεμεριού καί τής Σκάλας Κεμεριού, ώς καί τής συνδεού- 
σος τά δύο ταΟτα μέρη δδοΟ.
Άρθρον 67. ’Επιτροπή καταρτισθήσεται, έντός δέκα πέντε ήμερων άπό 
τής ένάρζεως τής ισχύος τής παρούσπς Συνθήκης, πρός καθορισμόν έπί 
τόπου τών όρίων τού έν άρθρφ 66 περιγραφομένου έδάφους. Ή ’Επιτρο
πή αΰτπ άποτελεσθήσεται έκ τριών μελών, διορισθησομένων παρ’έκάστης
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τών Κυβερνήσεων Μεγάλης Βρεταννίας, Γαλλίας καί ’Ιταλίας, ένός μέ
λους διορισθησομένου παρά τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως καί ένός μέ
λους διορισθησομένου παρά τής ’Οθωμανικής Κυβερνήσεως.
Άρθρον 68. Ύπό τήν έπιφόλαξιν τών διατάξεων τοΟ παρόντος Τμήμα
τος, ή πόλις τής Σμύρνης καί τόν έν άρθρψ 66 περιγραφόμενον έδα- 
ςοος άφομοιούνται, πρός έφαρμογήν τής παρούσης Συνθήκης, πρός τά 
άπό τής Τουρκίας άποσπώμενα έδάφη.
Άρθρον 69. Ή πόλις τής Σμύρνης καί τά έν άρθρφ 66 περιγραφόμενα 
έδάφη παραμένουσιν ύπό τήν όθωμανικήν κυριαρχίαν. Ούχ ήττον ή 
Τουρκία μεταβιβάζει εις τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν τήν ένάσκησιν 
των κυριαρχικών αυτής δικαιωμάτων έπί τής πόλεως τής Σμύρνης καί 
Γών είρπμένων έδαφών. Εις ένδειζιν τής κυριαρχίας ταύτης, ή όθωμα- 
νική σημαία θά είναι διαρκώς ύψωμένη έπί έξωτερικού τίνος γραφεί
ου τής πόλεως, ύποδειχθησομένου ύπό ύπό των Προεχουσών Συμμάχων 
Δυνάμεων.
Άρθρον 70. Ή Ελληνική Κυβέρνησις θά είναι ύπεύθυνος διά τήν δι- 
οίκησιν τής πόλεως τής Σμύρνης καί τού έν δρθρφ 66 περιγραφομένου 
έδάφους, θά ένασκή δέ τήν έξουσίαν τής διοικήσεως ταύτης διά σώ
ματος υπαλλήλων.τούς όποιους θά διορίση είδικώς έπί τούτψ.
Άρθρον 71. Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις θά έχη τό δικαίωμα νά διατηρη- 
θή έν τή πόλει τής Σμύρνης καί τφ έν άρθρψ 66 περιγραφομένφ έδάφει 
τας πρός τήρησιν τής τόζεως καί τής δημοσίας άσφαλείας άναγκαίας 
στρατιωτικός δυνάμεις.
Άρθρον 72. θέλει ίδρυθή τοπικόν κοινοβούλιον μέ έκλογικόν σύστη
μα κατάλληλον δπως έζασφαλίση τήν άναλογικήν έκπροσώπευσιν δλων 
των τμημάτων τού πληθυσμού, περιλαμβανομένων των έθνικών, γλωσσι
κών καί θρησκευτικών μειονοτήτων. ’Εντός προθεσμίας έξ μηνών άπό 
τής ένάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συνθήκης, ή Ελληνική Κυβέρ-
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νησις όφείλει νά ύποβάλη είς τό Συμβούλιον τής Κοινωνίας τών'Εθνών 
σχέδιον έκλογικοΰ συστήματος συμφώνου πρός τούς άνωτέρω προβλεπο- 
μένους δρους’ ή ισχύς του συστήματος τούτου θά άρχίση μόνον άφοΟ 
έγκριθή ύπό τοΰ είρημένου Συμβουλίου, άποφαινομένου κατά πλειοψπ- 
φίαν.

Ή ’Ελληνική Κυβέρνπσις δύναται νά έπιβραδύνη τάς έκλογάς κα
τά τόν άναγκαιοΰντα χρόνον,διά τήν έπάνοδον των κατοίκων οίτινες 
έχουσι τυχόν έκδιωχθή ή μετατοπισθή υπό των όθωμανικων'Αρχών, ού - 
χί δμως καί πέρα έτους άπό της ένάρξεως τής ίσχύος τής παρούσπς 
Συνθήκης.
Άρθρον 73. ΑΙ μεταξύ τής Ελληνικής διοικήσεως καί τοΟ τοπικού 
κοινοβουλίου σχέσεις θά καθορισθώσιν Οπό τής Ελληνικής διοικήσε- 
ως συμφώνως πρός τάς άρχάς τοΰ έλληνικοϋ συντάγματος.
Άρθρον 74. Μέχρις έγκαταστάσεως τού ύπό τοΰ άρθρου 83 προβλεπο- 
μένου όριστικού καθεστώτος , δέν θέλει έπιβληθή κατ’ούδένα τρόπον 
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία έν τή πόλει τής Σμύρνης καί τφ έν 
άρθρφ 66 περιγραφομένφ έδάφει.
Άρθρον 75. ΑΙ προβλεπόμεναι ύπό τής έν άρθρφ 86 Ιδιαιτέρας Συν
θήκης διατάξεις, αί άφορώσαι εις τήν προστασίαν τών έθνικών, γλωσ
σικών καί θρησκευτικών μειονοτήτων, ώς καί είς τήν έλευθερίαν τού 
έμπορίου καί τής διαμετακομίσεως, θέλουσι τύχει έφαρμογής έντετή 
πόλει τής Σμύρνης καί τφ δρθρφ 66 περιγραφομένφ έδάφει.
Άρθρον 76. Ή ’Ελληνική Κυβέρνησις δύναται νά έγκαταστήση τελώ - 
νειακήν γραμμήν έπί τής έν άρθρφ 66 περιγραφομένης μεθορίου καί 
νά συμπεριλάβη τήν πόλιν τής Σμύρνης καί τό έν τφ είρημένφ άρθρφ 
περιγραφόμενον έδαφος έν τφ Έλληνικφ τελωνειακφ συστήματι.
Άρθρον 77. Ή ’Ελληνική Κυβέρνησις άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά 
μή λάβη ούδέν μέτρον έχον ώς άποτέλεσμα τήν ϋποτίμπσιν τού ύφιστα-
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μένου τουρκικού νομίσματος.
Τ6 νόμισμα τοΟτο θά διατηρήση τόν χαρακτήρα νομίσματος νομί

μου μέχρις έγκαταστάσεως τοΟ έν άρθρφ 83 προβλεπομένου όριστικοΟ κα
θεστώτος.
“Αρθρον 78. Αί διατάξεις τού Μέρους ΙΑ’(Λιμένες» υδάτινοι δδοί καί 
σιδηροδρομικοί νραμμαί) αί άφορώσαι εις τό καθεστώς τΰν διεθνοΟς 
συμφέροντος καί των έλευθέρων λιμένων, ως καί εις τό διαμετακομιστι- 
κόν έμπόριον, θέλουσι τόχει έφαρμογής έν τε τή πόλει τής Σμύρνης καί 
τφ έν άρθρφ 66 περιγραφομένφ έδάφει.
“Αρθρον 79. ’Από άπόψεως έθνικότητος, οί κάτοικοι τής πόλεως τής 
Σμύρνης καί τοΰ έν άρθρφ 66 περιγραφομένου έδάφους,οίτινες είναι’Ο- 
Οωμσνοί υπήκοοι καί δεν δύνανται, δυνάμει τών διατάξεων τής παρού- 
σης Συνθήκης, νά έπικαλεσθώσιν ούδεμίαν άλλην έθνικότητα, θά έξομοιο 
θώσι καθ’δλα πρός τούς “Ελληνας Οπηκόους. Ή έν τή άλλοδαπή δίπλωμα 
τική καί προξενική αύτών προστασία θέλει έξασφαλισθή αύτοΐς ύπό τής 
’Ελλάδος.
“Αρθρον 80. At διατάξεις τού άρθρου 241, Μέρους Η' (Δημοσιονομικοί 
οροί) έφαρμόζονται καί ώς πρός τήν πόλιν τής Σμύρνης καί τό έν άρ - 
θρψ 66 περιγραφόμενον έδαφος.

Αί διατάξεις του άρθρου 293, Μέρους θ'(Οικονομικοί όροι) δέν 
εφαρμόζονται ώς πρός τήν πόλιν τής Σμύρνης καί τό είρημένον έδαφος.
’Αρθρον 81. Μέχρις έγκαταστάσεως τοΰ ύπό τοΰ άρθρου 83 προβλεπομέ- 
νου όοιστικοϋ καθεστώτος τά δικαιώματα έκμεταλεύσεως τών άλυκών Φω- 
καίας, τά άνήκοντα εις τήν Διεύθυναιν τοΰ Δημοσίου ’Οθωμανικού Χρέ
ους, συμπεριλαμβανομένων τών έρναλείων, μηχανικών καί μεταφορικών 
μέσων διά ξηρός καί διά θαλάσσης, δέν θέλουσιν ύποστή ούδεμίαν τρο- 
ποποίησιν ή έπέμβσοιν.Κατά τό διάστημα τούτο, ούδείς φόρος ή εισφο
ρά θέλει έπιβληθη εις τήν κατασκευήν , τήν έξαγωγήν ή μεταφοράν τοΰ 
έν τσίς είοπμέναις άλυκαίς παοαγουένου άλατος. Ή Ελληνική διοίκη-

198



σις δικαιούται νά κανονίση τήν κατανάλωσιν τού άλατος διατιμώσα αύ- 
τό έν Σμύρνη καί τψ έν άρθρψ 66 περιγραφομένψ έδάφει.

’Εάν κατά τήν λήξιν τής ύπό τής προηγουμένης παραγράφου προ- 
βλεπομένης χρονικής περιόδου, ή 'Ελλάς κρίνη δτι πρέπει νά τροπο - 
ποιήση τάς έκατέρω διατάξεις, αΐ άλυκαί Φωκαίας θά έξομοιωθώσι πρός 
παραχωρήσεις, at δέ έν άρθρψ 312, Μέρει θ'(Οικονομικοί όροι),προ- 
βλεπόμεναι έγγυήσεις θά έφαρμοσθώσιν έπ’αύτών, χωρίς δμως νά θιγώ- 
σιν αί διατάξεις τού άρθρου 246, Μέρους Η’(Δημοσιονομικοί δροι)τής 
παρούσης Συνθήκης.
“Αρθρον 82. Μεταγενέστεροι συμβάσεις θά κανονίσωσι πάντα τά ζητή - 
ματα άτινα δέν έκανονίσθησαν τυχόν ύπό τής παρούσης Συνθήκης καί 
ατινα θά έδημιούργει ή έκτέλεσις των διατάξεων τού παρόντος Τμήμα
τος.
“Αρθρον 83. Παρελθούσος πενταετίας άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τής 
παρούσης Συνθήκης, τό ύπό τού άρθρου 72 προβλεπόμενον τοπικόν κοι- 
νοβούλιον δύναται, διά ψηφίσματος κατά πλειοψηφίαν, νά αίτήσηται 
παρά τού Συμβουλίου της Κοινωνίας των ’Εθνών, δπως ή πόλις τής 
Σμύρνης καί τό έν άρθρψ 66 περιγραφόμενον έδαφος περιέλθωσιν δρι- 
στικώς είς τό Βασίλειον τής 'Ελλάδος. Τό Συμβούλιον δύναται νά ά- 
παιτήση προηγουμένως δημοψήφισμα κατά τούς δρους οδς θά ύποδείξη.

’Εν περιπτώσει καθ'ήν ή έφαρμογή τής προηγούμενης παραγράφου 
ήθελεν έχει ώς άποτέλεσμα τήν είς τό Βασίλειον τής ’Ελλάδος περι- 
έλευσιν τής Σμύρνης καί τού είρημένου έδάφους, τό κυριαρχικόν δι
καίωμα τής Τουρκίας, περί ού τό άρθρον 69, θά τερματισθή· Ή Τουρ
κία δηλοι άπό τοΰδε δτι παραιτεΐται, έν τη περιπτώσει ταύτη,ύπέρ 
τής Ελλάδος, πάντων τών δικαιωμάτων καί τίτλων αύτής έπί τής πό- 
λεως τής Σμύρνης καί τού έν άρθρψ 66 περιγραφομένου έδάφους.

Τμήμα Ε'.
Ελλάς
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Άρθρον 84. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών etc τήν Βουλγαρίαν διδομένων 
συνόρων διά τής έν Νεΐγύ (Neu1l1y-sur-Se1ne) Οπογραφείσης τή 27q 
Νοεμβρίου 1919 (ν.ήμ.) Συνθήκης Είρήνης, ή Τουρκία παραιτείται ύπέρ 
τής 'Ελλάδος πάντων των δικαιωμάτων καί τίτλων αύτής έπί τών έδα- 
φών τής παλαιός ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας τών κειμένων έν Εύρώπΐ) 
πέραν τών διά τής παρούσπς Συνθήκης όριζομένων συνόρων τής Τουρκί
ας.

Λί νήοοι τής Προποντίδος δέν περιλαμβάνονται έν τή μεταβιβά
σει τής κυριαρχίας τζ) συνομολογουμένο έν τφ προηγουμένψ έδαφίφ.

Ή Τουρκία παραιτείται, πλήν τούτων, ύπέρ τής 'Ελλάδος καί δ- 
λων τών δικαιωμάτων καί τίτλων αυτής έπί τών νήσων Ίμβρου καί Τε
νέδου. Ή ύπό τής έν Λονδίνψ Συνδιασκέψεως τών Πρεσβευτών ληφθεΐσα, 
είς έκτέλεσιν τών άρθρων 5 τής Συνθήκης τού Λονδίνου τής 17/30 
Μαίου 1913 καί 15 τής Συνθήκης τών ’Αθηνών τής 1/14 Νοεμβρίου 1913, 
καί κοινοποιηθεΐσα είς τήν ’Ελληνικήν Κυβέρνησιν τή 13 Φεβρουαρί- 
ου 1914 {ν. ήμ.), άπόψασις περί τής κυριαρχίας τής ’Ελλάδος έπί 
τών άλλων νήσων τής άνατολικής Μεσογείου, ίδίρ τής Λήμνου, Σαμο
θράκης, Λέσβου, Χίου, Σάμου καί ’Ικαρίας έπικυροϋται, χωρίς νά 
έπηρεασθώσιν αΐ διατάξεις τής παρούσης Συνθήκης, αΐ άφορώσαι είς 
τάς Οπό τήν κυριαρχίαν τής ’Ιταλίας τελούσας νήσους, περί ών τό 
άρθοον 122, ώς καί είς τάς νήσους τάς κειμένας είς άπόστασιν μέ
χρι τριών μιλίων άπό τής ασιατικής άκτής (δρα χάρτην ύπ’άριθ. 1).

Οΰχ’ήττον, έν τφ τμήματι τής ζώνης τών Στενών καί τών νήσων, 
περί ών προβλέπει τό aptpov 178 καί αίτινες τελοΰσι, δυνάμει τής 
παρούσης συνθήκης, Οπό τής παρούσης Συνθήκης, ύπό τήν έλληνικήν 
κυριαρχίαν, ή Ελλάς δέχεται καί αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως 
τηρήσο, έφ’δσον δέν ΰπάρχουσιν έναντίαι διατάξεις τής παρούσης 
Συνθήκης, πάσας τάς Οποχρεώσεις τάς όποίας, πρός έξασφάλισιν τής 
έ?*ευθερίας τών Στενών, έπιβάλλει ή παρούσα Συνθήκη είς τήν Τουρ
κίαν έν τφ τμήματι τής είρημένης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων τών
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νήσων τής ΠροποντΕδος,αΕτινες παραμένουσιν Οπό τήν 'Οθωμανικήν κυ
ριαρχίαν.
Άρθρον 85. ’Εντός δέκα πέντε ήμερων άπό τής ένάρξεως τής Εσχύος 
τής παρούσης Συνθήκης θέλει συγκροτπθή 'Επιτροπή, δπως καθορύση £" 
πΕ τόπου τήν εΕς τό άρθρον 27, Α’, έδ. 2 περινοαφεΐσαν συνοριακήν 
γραμμήν. Ή Επιτροπή αϋτη θέλει άποτελεσθή έκ τεσσάρων μελών διο- 
ριζομένων Οπό των Προεχουσών Συμμάχων Δυνάμεων, ένός μέλους διο- 
ριζομένου Οπό τής Ελλάδος καΕ ένός ιιέλους διοριζομένου Οπό τής 
ΤουρκΕας.
Άρθρον 86. Ή Ελλάς άποδέχεται, δεχομένη καΕ τήν έν Εδιαιτέρςι 
Συνθήκη καταχώρισΕν των, τάς άποφάσεις έκεΕνας, αί'τινες θά κρι- 
θώσιν άναγκαΐάι, ΕδΕως ώς πρός τήν Άδριανούπολιν, πρός προστασΕαν 
έν Έλλάδι των συμφερόντων των κατοΕκων οίτινες διαφέρουσι τής πλειο 
νότητος τοϋ πληθυσμού ώς πρός τήν φυλήν, τήν γλώσσαν ή τήν θρησκεΕ- 
αν.

Ή 'Ελλάς δέχεται ωσαύτως τήν έν ιδιαιτέρά Συνθήκη καταχώρι- 
σιν των άποφάσεων έκεΕνων, αίτινες θά κριθώσιν άναγκαΐαι πρός προ
στασΕαν τής έλευθερΕας τοϋ διαμετακομιστικοϋ έμπορΕου τοϋ δικαΕου 
τινδς κανονισμοϋ τού έμπορΕου των άλλων έθνών.
Άτθρον 87. Ή άναλογΕα καΕ ή φύσις των οΕκονομικών βαρών τής Τουρ
κΕας, δι’ών θέλει έπιβαρυνθή τό 'Ελληνικόν Κράτος λόγφ των Οπό τήν 
κυριαρχΕαν του περιεχομένων έδαφων θά καθορισθώσι συμφώνως πρός τά 
άρθρα 241-244, Μέρος Η' (Δημοσιονομικού δροι) τής παρούσης Συνθή
κης.

Μεταγενέστεροι συμβάσεις θά κανονΕσωσι πάντα τά ζητήματα, άτι- 
να δέν έκανονΕσθησαν τυχόν Οπό τής παρούσης Συνθήκης καΕ άτινα θά 
έδημιούργει ή μεταβίβασις των εΕρημένων έδαφών.
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Τμήμα θ '
2. Κύπρος

Άρθρον 115. Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δηλοΟσιν άτι άναγνωρίζου- 
σι τήν προσάρτησιν τής Κύπρου τήν κηρυχθεΐσαν ύπό τής Βρεταννικής 
Κυβερνήσεως τήν 5 Νοεμβρίου 1914 (ν. ήμ.).
Άρθρον 116. Ή Τουρκία παραιτεΐται παντός δικαιώματος καί τίτλου 
έπί τής Κύπρου ή εις αύτήν άφορώντος, συμπεριλαμβανομένου καί τού 
δικαιώματος έπί τοΰ φόρου τού πρότερον καταβαλλομένου είς τόν Σουλ- 
τάνον ύπό τής νήσου ταύτης.
Άρθρον 117. 01 δθωμανοί ϋπήκοοι, οί γεννηθέντες ή διαμένοντες έν 
τή νήσψ Κύπρφ, άποκτώσι, κατά τούς δρους τής έγχωρίοο νομοθεσίας 
ιθαγένειαν, άποκλειομένης τής όθωμανικής Ιθαγένειας.

Τμήμα ΙΑ'.
Άρθρον 122. Ή Τουρκία παραιτεΐται ΰπέρ τής 'Ιταλίας παντός δι
καιώματος καί τίτλου έπί των νήσων τοΰ Αίγαίου, τουτέστι τής 
Άστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσου, Τήλου, Νισύρου, Κα- 
λύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης καί Κώ, κατεχομένων νΟν ύπό 
τής ’Ιταλίας, καί των νησίδων των έξ αύτών έξηρτημένων, ώς καί τής 
νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου). ("Ορα χάρτην ύπ’άριθ. 1).

Τμήμα ΙΓ'.
Άρθρον 134. Ή Τουρκία δηλοΐ άπό τούδε δτι άναγνωρίζει καί άποδέ 
χεται τά σύνορα τής Γερμανίας, τής Αύστρίας, τής Βουλγαρίας, τής 
'Ελλάδος, τής Ούγγαρίας, τής Πολωνίας, τής Ρουμανίας, τού Σερβο - 
Κροατο - Σλοβενικού Κράτους καί τού Τσεχοσλοβακικού, ώς τούτα κα
θορίζονται ύπό τών Συνθηκών, περί ών τό άρθρον 133, ή ύφ’ δλων
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των συμπληρωματικών συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ V  

Κεφάλαιον Η'.
Διατήρησις τής έλευθερίας των Στενών

Άρθρον 178. ’Επί τψ τέλει δπως έξασφαλίσωσι τήν έλευθερίαν τών 
Στενών, τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνομολογοΰσι τάς κάτωθι δια
τάξεις :

1) ’Εντός τριών μηνών άπό τής ένάρξεως τής ίσχύος τής παρού - 
σης Συνθήκης θά άφοπλισθώσι πάντα τά έργα, όχυρώσεις καί πυροβολεί
α έντός τής κατωτέρου Οπό τοϋ άρθρου 179 δριζομένης ζώνης, περιλαμ- 
βανούσης τά παράλια καί τάς νήσους τής Προντίδος καί τά παράλια τών 
Στενών, ώς καί έν ταΐς νήσοις Λήμνψ, Ίμβρφ, Σαμοθράκη, Τενέδφ καί 
Λέσβιρ.

Ή έκ νέου κατασκευή τών έρνων τούτων ώς καί ή κατασκευή παρο
μοίων έργων άπαγορεύονται έν τε τή είρημένη ζώνη καί ταΐς νήσοις 
ταύταις. Ή Γαλλία,ή Μεγάλη Βρεταννία καί ή ’Ιταλία θά έχωσι τό δι
καίωμα, έν τή είρημένη ζώνη, ώς καί έν ταίς νήσοις Λήμνφ, Ίμβρφ, 
Σαμοθράκη καί Τενέδφ, νά λάβωσι τά άναγκαΐα μέτρα δπως τεθώσι είς 
άχρησίάν αί Οπάρχουσαι δδοί καί σιδηροδρομικοί γραμμαί, αίτινες 
δύνανται νά χρησιμοποιηθώσι πρός ταχείαν μεταφοράν πυροβολικού καί 
ών ή κατασκευή άπαγορεύεται.

’Εν ταίς νήσοις Λήμνφ, Ίμβρφ, Σαμοθράκη καί Τενέδφ δέν δύναν- 
ται νά κατασκευασθώσι νέαι δδοί ή σιδηροδρομικοί γραμμαί άνευ ά
δειας τών τριών άνωτέρω μνημονευομένων Δυνάμεων.

2) Τά έν τή παράγρ. 1η, έδαφίφ πρώτφ, προβλεπόμενα μέτρα θά 
έκτελεσθώσι μερίμνη καί δαπάναις τής ’Ελλάδος καί τής Τουρκίας ώς 
πρός τά είς έκατέραν άνήκοντα έδάφη καί ύπό τόν προβλεπόμενον έν
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άρθρφ 203 έλεγχον.
3) Τά έδάφη τής είρημένης ζώνης καί at νήσοι Λήμνος, Ίμβρος, 

Σαμοθράκη, Τένεδος καί Λέσβος θά δάνανται νά χρησιμοποιώνται στρα- 
τιωτικώς μόνον ύπό των άνωτέρω είρημένων τριών Συμμάχων Δυνάμεων, 
ένεργουσών άπό κοινοΟ. Ή διάταζις αΟτη δέν άποκλείει τήν έντάςτής 
είρημένης ζώνης καί των νήσων χρησιμοποίησιν των έλληνικών καί δ- 
θωμσνικών δυνάμεων χωροφυλακής, αίτινες θά ύπάγωντσι ύπό τήν δια
συμμαχικήν διοίκησιν των δυνάμεων κατοχής, συμφώνως πράς τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου 101, ούτε τήν διατήρησιν έλλρνικής φρουράς έν 
τή νήσφ Λέσβφ, ούτε τήν παρουσίαν τής έν τφ άρθρψ 152 προβλεπομέ- 
νπς προσωπικής φρουράς τού Σουλτάνου.

4) Αί είρπμέναι Δυνάμεις, ένεργοΰσαι άπό κοινού, δύνανται νά 
διατηρΰσιν είς τά άνω έδάφπ καί τάς νήσους δσας στρατιωτικός καί 
άεροπορικάς δυνάμεις θά κρίνωσιν άναγκαίας, δπως παρακωλύσωσι τήν 
έκτέλεσιν ή προετοιμασίαν ένεργείας, ήτις άμέσως ή έμμέσως θά ή- 
δύνατο νά παρακωλύσο τήν έλευθερίαν των Στενών.

Ή έπιτήρπσις αϋτπ θά άσκήται, άπό ναυτικής άπόψέως, ϋπόμιάς 
φυλακίδος έκάστπς των είρημένων Συμμάχων Δυνάμεων.

AL έν τή παρούστ) παραγράφω άναφερόμεναι δυνάμεις κατοχής δό- 
νανται, έν περιπτώσει άνάγκπς,νά άσκώσιν έν τή ξηρή τό δικαίωμα 
της έπιτάξεως ύπό τούς ορούς τούς προβλεπομένους έν τψ προσηρτημέ- 
νφ είς τήν Σύμβαοιν IV τής Χάγης Κανονισμψ,ή έν πάσο άλλη συμβάσει, 
ήτις ήθελεν άντικαταστήσει ταύτπν καί είς ήν θά έλάμβανε μέρος έ- 
κάστπ τών είρημένων Δυνάμεων. Ούχ ηττον αί έπιτάξεις αύται θά έκτε- 
λώνται μόνον δι’άμέσου πληρωμής.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ'
Κεφάλαιον Γ'.

Όροι άναφερόμενοι είς τόν Έβρον * 
καί τόν Δούναβιν
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Άρθρον 346. ’Επί τή αιτήσει ένός των παροχθίων Κρατών πρός τό 
Συμβούλιον τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, δ Έβρος θέλει κηρυχθή ποτα
μός διεθνής καί ύπαχθή Οπό τό καθεστώς τών διεθνών ποταμών,τόπρο- 
βλεπόμενον έν τοΐς άρθροις 332-338 τής μετά τής Γερμανίας συνο- 
μολογηθέίσης τή 28η ’Ιουνίου 1919 (ν. ήμ.) Συνθήκης Είρήνπς.
Άρθρον 347. ’Επί τή αίτήσει ένός τών παροχθίων Κρατών πρός ιό 
Συμβούλιον τής Κοινωνίας των ’Εθνών, δ Έβρος θά τεθή υπό τήν διοί- 
κησιν Διεθνούς Επιτροπής, περιλαμβανούσης άνά ένα άντιπρόσωπον 
τών παροχθίων Κρατών, ένα άντιπρόσωπον τής Μεγάλης Βρεταννίος, ένα 
άντιπρόσωπον τής Γαλλίας καί ένα άντιπρόσωπον τής 'Ιταλίας.
Άρθρον 348. Μή θιγομένης τής διατάξεως τού άρθρου 123, Μέρους Γ* 

(Πολιτικοί δρσι), ή Τουρκία δηλοΐ δτι άναννωρίζει καί άποδέχεται 
πάσας τάς περί τού Δουνάβεως διατάζεις τάς καταχωρισθείσας ένταΐς 
Συνθήκαις Ειρήνης ταΐς συνομολογηθείσαις μετά τής Γερμανίας, τής 
Αυστρίας, τής ΟίιγγαρΙας καί τής Βουλγαρίας, ώς καί τφ έξ αυτών προ- 
κΰπτον καθεστώς τού είρημένου ποταμού.

Κεφάλαιον Δ’
"Οροι άναγνωρίζοντες εις ώρισμένα κράτη 

τήν χρήσιν ώρισμένων λιμένων
Άρθρον 349. ’Επί τφ τέλει δπως έξασφαλισθή εις τήν Τουρκίαν έλευ-
θέρα έξοδος είς τήν Μεσόνειον θάλασσαν καί τό ΑΙγαιον Πέλαγος,άνα-
γνωρίζεται αύτή ή έλευθερία τής διαμετακομίσεως διά τών άποσπωμέ-

»νων τής Τουρκίας έδαφών καί λιμένων.
Ή έλευθερία τής διαμετακομίσεως είναι οία καθορίζεται έν τφ 

άρθρφ 328, μέχρις ού συνομολογηθή γενική σύμβασις έπί τού άντικει- 
μένου τούτου, όπότε αί διατάξεις τής νέας συμβάσεως θά άντικαταστή- 
σωσι τάς διατάξεις τού είρημένου άρθρου.

’Ιδιαίτεροι συμβάσεις μεταξύ τών ένδιαφερομένων Κρατών ή ύπη-
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ρεσιών θά προσδιορίσωσιν - ώς πρός τήν Τουρκίαν τή συγκαταθέσει τής 
Δημοσιονομικής ’Επιτροπής - τούς δρους τής ένασκήσεως τής ώς άνω 
παρεχομένης έξουσίας καί θά κανονίσωσιν ίδίςι τόν τρόπον τής χρησι- 
μοποιήσεως των έν αύτοΐς λιμένων καί έλευθέρων ζωνών, τόν καταρτι
σμόν δρομολογίων καί διατιμήσεων διεθνών (κοινών), συνεπαγομένων 
τήν έκδοσιν κατ’εύθείαν εισιτηρίων καί φορτωτικών καί τήν έφαρμο- 
γήν τών διατάξεων τής Συμβάσεως τής Βέρνης τής 14ης ’Οκτωβρίου 1890 
(ν. ήμ.) καί τών συμπληρωματικών διατάξεων μέχρι τής άντικαταστά- 
σεώς της διά νέας Συμβάσεως.

Ή έλευθερία τής διαμετακομίσεως θά περιλαμβάνω καί τάς τα
χυδρομικός, τηλεγραφικός καί τηλεφωνικός υπηρεσίας.
"Αρθρον 350. ’Εν τψ λιμένι Σμύρνης θέλει έκμισθωθώ τή Τουρκίφ,είς 
τδ διηνεκές έάν δέν τεθή δριόν τι ύπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών,χώ
ρος τις, δστις θέλει ύπαχθή Οπό τό γενικόν καθεστώς τών έν τοίς 
δρθροις 341-344 έλευθέρων ζωνών καί χρησιμοποιηθή διά τήν άπ’εύθεί- 
ας διαμετακόμισιν τών έκ Τουρκίας προερχομένων ή δι’αυτήν προορι- 
ζομένων έμπορευμάτων.

Τά δρια τοΰ άναφερομένου έν τψ προηγουμένψ έδαφίψ χώρου,ή έ- 
νωσίς του μετά τών υπαρχόντων σιδηροδρόμων, ή διαρρύθμισις αύτού, 
ό τρόπος τής έκμεταλλεύσεώς του καί έν γένει πδσαι αί συνθήκαιτής 
χρησιμοποιήσεώς του, συμπεριλαμβανομένου τού μισθώματος, θά καθο- 
ρισθώσιν Οπό ’Επιτροπής συγκειμένης έξ ένός πληρεξουσίου τής Τουρ
κίας, ένός πληρεξουσίου τής 'Ελλάδος καί ένός πληρεξουσίου Οποδει- 
χθησομένου Οπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών.01 δροι οΟτοι δύνανται νά 
άναθεωρώνται άνά παν δέκατον έτος, κατά τούς αύτούς τύπους.
Άρθρον 350. Παρέχεται έλευθέρα έξοδος εις τόν ΕΟξεινον Πόντον,διά 
τοΰ λιμένος τοΰ Βατούμ, εις τήν Γεωργίαν, τό ’Αζερμπαϊτζάν καί τήν 
Περσίαν, δπως καί εις τήν ’Αρμενίαν. Τό δικαίωμα τοΰτο τής έξόδου 
θέλει ένασκεϊσθαι συμφώνως πρός τούς έν τψ δρθρψ 349 δρους.
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"Αρθρον 351. 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τής άποφάσεως τής προβλεπομένηςέν 
τφ άρθρψ 89, Μέρει Γ*(Πολιτικοί όροι) παρέχεται είς τήν ’Αρμενίαν 
δικαίωμα έλευθέρας έξόδου εις τόν ΕΟξεινον Πόντον διά τοϋ λιμένος 
τής Τραπεζοΰντος. Τό δικαίωμα τούτο τής έξόδου θέλει ένασκεΐσθαι 
συμφώνως πρός τούς έν τφ δρθρψ 249 όρους.

Έν τή περιπτώσει ταύτη θέλει έκμισθωθή τή Άρμενίρ, είς τό 
διηνεκές έάν δέν τεθώ δριόν τι ύπό τής Κοινωνίας των Εθνών, χώ - 
ρδς τις έν τφ λιμένι τής ΤραπεζοΟντος* δ χώρος ούτος θέλει ύποτα- 
χθή ύπό τό γενικόν καθεστώς τών έν τοΐς δρθροις 341-344 έλευθέρων 
ζωνών καί χρησιμοποιηθώ διά τήν άπ’εύθείας διαμετακόμισιν τών έξ 
’Αρμενίας προερχομένων ή δι’αύτήν προοριζομένων έμπορευμάτων.

Τά δρια τού δναφερομένου έν τφ προηγουμένψ έδαφίψ χώρου, ή 
ένωσίς του μετά τών ύπαρχόντων σιδηροδρόμων, ή διαρρύθμισις αΰ- 
τού δ τρόπος τής έκμεταλλεόσ£ώς του καί έν γένει πάσαι αί συνθή- 
και τής χρησιμοποιήσεώς του, συμπεριλαμβανομένου τού μισθώματος, 
θά >κοϊθορισθώσιν Οπό ’Επιτροπής συγκειμένης έξ ένός πληρεξουσίου 
τής ’Αρμενίας, ένός πληρεξουσίου τής Τουρκίας καί ένός πληρεξου
σίου ύποδειχθησομένου όπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών. Οί όροι οΰτοι 
δύνανται νά άναθεωρώνται άνά πδν δέκατον έτος, κατά τούς αύτούς 
τύπους.
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Πηγή · 'Υπουργεϋο των Έξωτερυχών, At Συνθήκαυ τών Σε
βρών, 'Αθήναυ 1920.

Ίστορυχό πλαίσυο: Στίς 28 ’Ιουλίου 1920 ή υπογραφή 
τής συνθήκης των Σεβρών δρυζε μυά νέα κατάσταση στή Βαλχανυ- 
χή χαί στήν ’Ανατολυκή Μεσόγευο. Παρά τή δυαλαλούμενη αύξη
ση τής έλληνυκής έπυρροής, στήν πραγματυκότητα οί Εδυες εύ- 
ρωπαϋκές Δυνάμευς πού συνηγόρησαν στή σύνταξη τής συνθήκης, 
είχαν άρχίσευ τη δυάβρωσή της. Ot Εύρωπαυου δέν είχαν ίκανο- 
πουηθεΠ άπό τά ώφέλη τους κατά τόν δυαμελυσμό τής Τουρκίας, 
ώστε νά συνεχίζεταυ ό μεταξύ τους κρυφός πόλεμος. ’Από τήν 
άλλη μερυά, ή έδραόωση τοϋ νέου ,πολυτυκοΟ καθεστώτος στή Ρω
σία είχε έμβάλευ σέ άμφυβολία τή Δύση ως πρός τή χρησυμότη- 
τα του κατακερματισμού τής όθωμανυκής αύτοκρατορίας, πραγμα 
πού θά έθετε σέ κίνδυνο τήν άσφάλέυα των Στενών. ”Ετσυ λου- 
πόν ήταν στη γέννησή της ή συνθήκη τών Σεβρών ημυθανήδ xat 
θά ταφεί όρυστυκά μέ τη συνθήκη τής Αωζάννης.

Βιβλιογραφία: Ν.Ψυρούκη, Ή Μικρασιατική Καταστροφή, 
1918-1923, Άθηνα 197U.
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΜΕΣΟΓΕΙΟ

I
Άρθρον 12. *Η ληφθεϋσα άπόφασις τή 13η Φεβρουάριου 1914 

Οπό τής Συνδιασκέψεως τοΟ Λονδίνου είς έκτέλεσιν των άρθρων 
5 τής Συνθήκης τοΟ Λονδίνου της 17/30 Μαίου 1913 καί 15 τής 
Συνθήκης των 'Αθηνών τής 1/14 Νοεμβρίου 1913,ή κοινοποιηθεΐ- 
σα είς τήν ‘Ελληνικήν Κυβέρνησιν τή 13η Φεβρουάριου 1914 καί 
άφορώσα είς τήν κυριαρχίαν τής ‘Ελλάδος έπί τών νήσων τής Α
νατολικής Μεσογείου, έκτός τής "Ιμβρου, Τενέδου καί τών Λα- 
γουσών νήσων (Μαυρειών), ίδίςι τών νήσων Λήμνου, Σαμοθράκης, 
Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου καί 'Ικαρίας, έτιικυροΟται, Οπό τήν έ- 
πιφύλαξιν τών διατάξεων τής παρούσης Συνθήκης τών συναφών πρός 
τάς Οπό τήν κυριαρχίαν τής 'Ιταλίας διατελούσας νήσους, περί 
ών διαλαμβάνει τό άρθρον 15.

'Εκτός άντιθέτου διατάξεως τής παρούσης Συνθήκης,αι νή
σοι αΐ κείμεναι είς μικροτέραν άπόστασιν τών τριών μιλλιων 
άπό τής 'Ασιατικής άκτής, παραμένουσιν Οπό τήν Τουρκικήν κυ
ριαρχίαν.

Άρθρον 13. Πρός έξασφάλισιν τής ειρήνης, ή ‘Ελληνική 
Κυβέρνησις ΟποχρεοΟται νά τηρή έν ταΓς νήσοις Μυτιλήνη, Χιφ, 
Σάμφ καί Ίκαρίη. τά Ακόλουθα μέτρα:

1. Αί είρημέναι νήσοι δέν θά χρησιμοποιηθώσιν είς έγ- 
κατάστασιν ναυτικής βάσεως ή είς άνέγερσιν όχυρωματικοΟ τί
νος έργου.

2. Θά άπαγορευθή είς τή ν  ‘ Ε λ λ η ν ικ ή ν  σ τ ρ α τ ιω τ ικ ή ν  ά ε ρ ο -  
τιλοίαν νά Οπερίπταται τοΟβ έδάφους τ ή ς  ά κ τ ή ς  τ ή ς  Α ν α τ ο λ ια ς .

Άντιστοίχως ή 'Ο θω μ α νικ ή  Κ υ β έ ρ ν η σ ις  θά  ά π α γο ρ εύ σ η  ε ί ς
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τήν στρατιωτικήν Αεροπλοίαν αύτής vd ύπερίπταται τών ρηθεί
σων νήσων.

3. Αί 'Ελληνικαί στρατιωτικαί δυνάμεις έν ταϋς είρημέ- 
ναις νήσοις θά τχεριορισθώσιν εις τόν συνήθη Αριθμόν των διά 
την στρατιωτικήν υπηρεσίαν καλουμένων, οίτινες όύνανται νά 
έκγυμνάςωνται έπί τόπου, ώς καί εις όύναμιν χωροφυλακής καί 
Αστυνομίας άνάλογον πρός τήν έφ'δλοκλήρου τοΟ έλληνικοΟ έυά- 
φους ύπάρχουσαν τοιαύτην.

"Λρθρον 14. Αί νήσοι "Ιμβρος καί Τένεδος, παραμένου- 
σαι υπό τήν Τουρκικήν κυριαοχίαν, θά Απολαύωσιν ειδικής διοι
κητικής όργανώσεως, άποτελουμένης έκ τοπικών στοιχείων καί 
παρεχούσης πασαν έγγύησιν εις τόν μή μουσουλμανικόν ιθαγενή 
πληθυσμόν, δι'ότι Αψορςί είς τήν τοπικήν διοίκησιν καί τήν 
προστασίαν των προσώπων καί των περιουσιών.4 Η διατήρησις τής 
τά£εως θά έζ,ασψαλί ζεται έν αύταις 6ι'Αστυνομίας στρατολογη- 
μένης μεταςύ του ίθαγενοΟς πληθυσμού, τή φροντίδι τής ώς ανω 
προβλεπομένης τοπικής όιοικήσεως υπό τάς διαταγάς τής όποιας 
θά οιατελή.

Αι σ υ ν ο μ ο λ ό γ η σ εισαι ή συνομολογηθησόμεναι μετα£ύ%Ελλά
δος καί Τουρκίας συμψωνίαι, αί Αφορώσαι τήν Ανταλλαγήν των 
4Ελληνικών καί Τουρκικών πληθυσμών, δέν θα έφαρμοσθωσιν είς 
τούς κατοίκους τών νήσων "Ιμβρου και Τενέδου.

"Αρθρον 15 · *11 Τουρκία παραιτειται υπέρ τής'Ιταλίας παν
τός δικαιώματος καί τίτΛου έπι των κάτωθι Απαριθμουμένων νή
σων, τούτέστι τής ΆστυπαΛαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου,Κασ- 
σου, Τήλου, Νισύρου, Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς,Σύμης, 
καί Κώ, τών κατεχομένων υπό τής 'Ιταλίας καί τών νησίδων τών 
£ς αύτών έζαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλοριςου.

"Αρθρον 16.*Κ Τουρκία δηλοι δτι παραιτειται παντός τί
τλου καί δικαιώματος πασης φυσεως έπι των έδα<ρων ή έν σχέσει 
πρός τά έδάψη Ατινα κεινται πέραν τών προβλεπομένων Οπό τής 
παρούσης Συνθήκης όρίων, ώς καί έπί τών νήσων, έκτός έκείνων 
ών ή κυριαρχία έχει άναγνωρισθή αύτή διά τής παρούσης Συνθή-
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xnc» τής τύχης τών έδαφών καί τών νήσων τούτων κανονισθείσης 
ή κ α ν ό ν ισθησομένης μεταξύ τών ένδιαφερομένων.

Αί διατάξεις τοΟ παρόντος άρθρου δέν θίγουσι τάς συνο- 
μολογηθείσας ή συνομολογηθησομένας ίδιαιτέρας συμφωνίας με
ταξύ τής Τουρκίας καί τών όμόρων χωρών λόγψ τής γειτνιάσεως
αύτών........... .............................................

'Αρθρον 20.*Η Τουρκία δηλοί ότι Αναγνωρίζει τήν προσ-
Αοτησιν τής Κύπρου άνακηρυχθεΐσαν Οπό τής Βρεταννικής Κυβερ- 
νήσεως τήν 5ην Νοεμβρίου 1914.

'Αρθρον 23. Τά ύψηλά συμβαλλόμενα Μέρη άναγνωρίζουσι 
καί διακηρύττουσι τήν Αρχήν τής έλευθερίας διελεύσεως καί 
πλοΟ διά θαλάσσης ή διά τοΟ άέρος έν καιρφ είρήνης,ώς καί έν 
καιρ$ πολέμου έντός τών στενών τοΟ ‘Ελλησπόντου, τής Προ- 
ποντίδος καί τοΟ Βοσπόρου, ώς προβλέπεται έν τή ειδική Συμ- 
βάσει τοΟ καθεστώτος τών Στενών τή συνομολογηθείση ύπό σημε
ρινήν ήμερομηνίαν. *Η Σύμβασις αύτη θά έχη τό αύτό κύρος καί 
τήν αύτήν ίσχύν έναντι τών φδε συμβαλλομένων ‘Υψηλών Μερών, 
ώς έάν περιείχετο έν τή παρούση Συνθήκη.

II
...Ό,τι όμως Αποτελεί καί δικαίως ίδιαιτέραν δόξαν τού 

Κεμάλ, είναι ότι τήν πολεμικήν άντίστασιν, ή όποια κατέληξε 
είς μεγάλην τουρκικήν νίκην,άπεφάσισεν όταν ή Τουρκία,όπως δ 
ίδιος λέγει, εύρίσκετο είς τό χείλος τής άβύσσου, ότι ένφ ή 
Τουρκία έψυχορράγει, μέ σιδηρΑν χεΐρα έπροκάλεσε τήν άναζωο- 
γόνησίν της, ότι Ακόμη ένφ παρεσκεύαζε στρατόν και έμάχετο, 
έσχεδίαξε καί βαθμιαίως έξετέλει τήν κατακρήμνισιν τού πα
λαιού Τουρκικού καθεστώτος καί τήν άνάπλασιν τού Κράτους καί 
τής Τουρκικής Κοινωνίας έπί νεωτεριστικών καί φιλελευθέρων 
βάσεων...

...Κατενόησεν ότι ή στρατιωτική έπίδοσις μόνη δέν εί
ναι Αρκετή όπως έξασφαλίση είς ένα λαόν τήν έλευθερίαν καί
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τήν εύημερίαν, άλλά χρειάζεται καί έπίδοσις είς τόν οικονο
μικόν βίον καί είς τά έργα τοΟ πνεύματος.··

...Δέν γνωρίζομεν κατά πόσον άνταποκρίνεται ε£ς τόνθερ
μόν αύτόν ζήλον τοΟ Κεμάλ διά τήν άνακα£νισιν καί τήν πρόο
δον τής Τουρκίας ή μεγάλη πλειοψηφία τοΟ ΤουρκικοΟ λαοΟ,κατά 
πόσον γενικώτερον οί κοινωνικοί όροι τής Τουρκίας, ή όποία 
έζησθένισε καί έκ τών πολέμων καί έκ τής έκδιώζεως τών Χρι
στιανικών πληθυσμών, είναι εύνοικοί διά τό μέγα έργον τοΟΜου- 
σταφά Κεμάλ καί τών όπαδών του. 'Ημείς οι "Ελληνες έπιθυμοΟ- 
μεν νά εύοδωθή τό έργον αύτό διότι έχομεν άνάγκην γειτόνων 
προοδευτικών καί φιλελευθέρων, μετά τών όποιων ή συνεργασία 
μας διά κοινούς σκοπούς, διά τήν κοινήν έλευθερίαν καί τήν 
κοινήν εύημερίαν θά είναι εύχερεστέρα. Τό χειρότερον κακόν 
πού μας έκαμεν ή Τουρκική κατάκτησις είναι ότι μδς έκράτησε 
δέσμιους εις τό σκότος καί τήν όπισθοδρόμησιν. Καί ώς γείτο- 
νες οί Τούρκοι ήμπορει νά μάς βοηθήσουν άλλά καί νά μας δυσ- 
χεράνουν τήν προοδευτικήν έζέλιζιν καί άντιστρόφως. Αί τύχαι 
μας δέν ήμποροΟν νά χωρισθοΟν έντελώς.

Κείμενο I. Βουλή τών 'Ελλήνων, Κρίσιμα κείμενα τής πολιτικής ζωής 
τής 'Ελλάδος 1843-1967,’Αθήναι 1977,σελ.398.

Κείμενο II.’Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, Μελέτες,λίγοι,άρθρα, έπιμ. 
Ξ .Αευκοπαρίδη,*Αθήναι 1957,σελ.426 (άρθρο στήν έφημ."Δημοκρατέα" 9 Σεπτ. 
1924).

Παρατηρήσεις στο κείμενο.*Απο δλα τά άρθρα τής Συνθήκης τής Λω- 
ζάννης (υπογράφτηκε στις 24 'Ιουλίου 1923) άμεσο ενδιαφέρον έχουν εκεί
να πού άναφέρονται στο Αιγαίο καί τά νησιά του, τά Δωδεκάνησα, τήν Κύπρο 
καί ιή ναυσιπλοΐα. *Η σαφήνεια πού χαρακτηρίζουν τή Συνθήκη καί τέ κεί
μενο τοϋ Παπαναστασίου έκφράζουν τή σταθερή θέληση γιά οριστικέ διακανο
νισμέ τών ελληνοτουρκικών θεμάτων καί γιά καλή γειτονία.

Παπαναστασίου ’Αλέξανδρος : Φιλελεύθερος, επαιζε πρωτεύοντα ρέλο 
μετά τέ 1922.
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’Ανάπτυξη του θέματος
Ου σχέσευς μέ τήν Τουρκία άποτέλεσαν τόν άξονα της έλληνυχής έζω- 

τερυχής πολυτυχής γυά έχατό χρόνυα, από τήν 'Επανάσταση του 1S21 ως τα 
1923. *Η Συνθήκη τής Λωζάννης χλείνευ αύτό τό χεψάλαυο καί όίνεταυ έτσυ 
η υπόσχεση γυά είρηνυχή πυά γευτονία χωρίς έδαφυχές βλέψευς της μυάς χώ
ρας στην άλλη. *Η ανταλλαγή των πληθυσμών έδωσε όμουογένευα στο έλληνυχό 
κράτος, ένώ η απομάκρυνση των χρυστυανών από την Μ.'Ασία άπηλλαζε τι̂ ν* Ελ
λάδα άπό συνεχευς προστρυβές με τήν Τουρκία’ γυατί ου Μυχρασυάτες είχαν 
χαταλήξευ νά είναυ ομήρου. ’Απο τότε η πόρευα των σχέσεων των δύο χωρών 
απέκτησε αίσυόδοζες προοπτυχές.

Φυσυχά ή προσφυγυά γυά ένάμυσυ έχατομμύρυο άτομα ήταν οδυνηρη.Εί
χε γίνευ δμως αναπόφευκτη με τήν τροπή πού η χατάσταση είχε πάρευ:ή Τουρ
κία είχε άποβάλευ τόν οθωμανυσμο χαυ γυνόταν ένα χρατος καθαρά τουρχυχό, 
ου Μ.Δυνάμευς ήθελαν μέ κάθε τρόπο ν ’άποτρέψουν τον δυαμελυσμό της Μ.'Α
σίας, ένώ ή 'Ελλάδα είχε άπομευνευ αβοήθητη’ δεν έμενε παρά ή "ώρα τηςά- 
λήθευας". 'Εξάλλου ή Συνθήκη τής Λωζάννης είχε θετυκά στουχευα: το Αι
γαίο παρέμενε ούσυαστυχά έλληνυχό, η Τουρκία παραυτευτο άπο τά Δωδεκάνη
σα χαυ τήν Κύπρο, ένώ ου σχέσευς των δύο χωρών έγυναν φυλυχές. 'Η ισορ
ροπία στήν 'Ανατολυχή Μεσογευο δεν φάνηκε τότε δτυ άλλαζε σε βάρος τής 
'Ελλάδος. ’Ακόμη, υπήρχαν ισχυρές έλληνυκές χουνοτητες στην Πόλη,στην Αί
γυπτο χαυ στήν ’Εγγύς 'Ανατολή, πού συνέχυζαν χαυ έπυβεβαυωναν τήν ουκο- 
νομυχή χαυ πολυτυστυχή παρουσία τοϋ έλληνυκοΟ στουχευου.

*Η χατάσταση όμως έκείνη πού τότε φάνηκε ως μόνυμη, μήπως δεν εί
χε όσο έπρεπε σωστά έκτυμηθευ; Γυατί ό Νεοτουρκυσμός, ως έκφραση του τουρ- 
χυχου ύπερεθνυχυσμοΟ, δέν είχε δυόλου μευωθευ, αντίθετα ου οπαδοί του εί
χαν θεωρήσευ οτυ πέτυχαν τούς στόχους τους, τήν έχδίωζη δηλαδή των χρυ- 
στυανών (’Ελλήνων χαυ ’Αρμενίων) χαυ τήν άμυγέστερη πληθυσμυακό σύνθεση 
τής Μ.’Ασίας. "Επευτα, τό νεοτουρκυκό καθεστώς παρέμενε έσωτερυχά πολύά- 
όύνατο καί, όπως ό Παπαναστασίου είχε πολύ σοφά έπυσημάνευ από τό 192U, 
ήταν κουνωνυκά έπυσφαλές. ΤΗταν λουπόν έπόμενο ου δύο αυτές χαταστάσευς, 
άν δέν λύνονταν, νά έλθουν στο προσχήνυο χαυ πάλυ πυό έντονες χαί νά έ- 
πυδυωχθεί λύση μέ ακραία μέσα (έπεχτατυκά). "Ετσυ ύστερα από μυά ευρηνυ- 
κή περίοδο 30 έτών (1923-1955) οΰ έλληνοτουρχυχές σχέσευς, μετά τά γεγο
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νότα στήν Πόλη ατό 1955, είσήλθαν σέ νέα φάση μέ άπρόβλεπτες έξελόζευς.
'Οπωσδήποτε ή ίσορροπόα στήν *Ανατ. Μεσόγειο δέν έζαρτβταυ μόνο 

άπό τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκία, άλλά έπηρεάζεταυ καί άπό τήν π ο λ ι κ ή  
Mat τών άλλων κρατών τής Έγγιίς Ανατολής (Συρίας, Λυβάνου, Αίγόπτου,'Ι- 
σραήλ κλπ.). Πρίν άπό τόν Β'Παγχ.Πόλεμο ot χώρες αύτές δταν κάτω άπό τήν 
άμεση έπυρροό (η μέ iiocxtaxif κατοχή) τών Μ. Δυνάμεων καί £τσυ έλέγχον- 
ταν. Σήμερα η κατάσταση ίχευ μεταβληθεϋ έντελώς, ώστε νό δυερχόμεθα μυό 
φάση ανακατατάξεων·

Στόχος τοΟ χευμένου. Νά καταδευχθεϋ ή θετεκή συμβολή τής Συνθήκης 
τής Λωζάννης ytά τόν ισορροπία στήν *Ανατ. Μεσόγευο xat νά ύπογραμμυσθοΟν 
ot παράγοντες ποό μποροΟν νά άνατρέψουν τό καθεστώς αυτό.

Βοηθήματα· Κ.Σβολοπούλου,*Η eXXnvtx0 έζωτερυχή toXtTtxii μετά τήν 
Συνθήκην τής Λωζάννης·'Η κρίσυμος καμπή 'Ιούλεος-Δεκέμβρυος 1928, Θεσσα
λονίκη 1977. -Τό AtyaCo xat ή έλληνοτουρχεχή κρίση (ouXXoytx0 έργο), Α
θήνα, Μετόπη, 1979.

"Αλλο θέμα γυά έρευνα.'Η οίκονομεκή χαέ πολετεκή σημασία τοϋ Αι
γαίου γεά τήν 'Ελλάδα, σέ σύγκρεση μέ τό #I0vto Πέλαγος.
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ΟΙ ΔΥΟ ΛΑΟΙ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Μαρτυρία Άγγελή Μαυρίδη

’Εμείς έκεί ζούσαμε πολύ καλά, πολύ άδελφικά μέ τούς 
Τούρκους. ’Ακόμα καί μετά τά γεγονότα καί τούς πολέμους, 
πού έφεραν τό μίσος μεταξύ των δύο στοιχείων, κανένα κακό 
δέν είδαμε.

"Οταν έρχόταν Πάσχα δ κάθε χριστιανός είχε κι ένα φί
λο Τούρκο πού τόν όνόμαζε σαίντίτς*, δηλαδή κουμπάρο, καί 
σ’αύτδν έπρεπε νά στείλει αύγά καί τσουρέκια. Τά περίμεναν 
μέ λαχτάρα, νόμιζαν δτι τρώνε τό καλύτερο έδεσμα. Κι αύτοί 
στά μπαϊράμια τους στέλναν κάτι μικίκια**,κάτι γλυκά!

Στήν ’Ανάσταση ρίχναμε κουμπουριές δσες θέλεις.Έτρε
χε δ τζανταρμάς άπό δώ άπό κεί, κι άν έπιανε κανέναν, τού 
’δίνε ένα αύγό καί: "Άντε γκίτ δρντάνο"***.

Τόν παπά τόν εύλαβοΰνταν πολύ καί τόν τιμούσαν.’Επί
σης σέβονταν οί Τούρκοι καί τόν ’Επιτάφιο καί περνούσαν ά
πό κάτω. Καί τήν Παναγία τήν τιμούσαν, τή λέγαν Μεριέμ ά- 
νά. Γιά χρονιάρα μέρα, βέβαια, είχαν τόν Άη Γιώργη-Χιν- 
τρελλέξ τόν λέγαν-άλλά προπάντων τιμούσαν τόν "Αη Δημήτρη, 
πού τόν λέγαν Κασίμ* Άπό τότε άρχιζε καί ή χρονιά τους, 
γιά δσους πιάνονταν ύπάλληλοι ή παίρναν ύπαλλήλους. Κα- 
σιμντάν Κασιμά* δπως λέγαν.

Όταν δ Τούρκος παρευρισκόταν σέ τραπέζι, δσο χορτά
τος κι άν ήταν, έπρεπε νά κάτσει νά πάρει δυό μπουκιές, κι 
όταν καθόταν, πρίν άρχίσει νά τρώει,έλεγε τό "Μισμπιλλάχι 
ραχίμ.."**. Κι άν 6 Χριστιανός ήταν σέ τραπέζι τούρκικο καί 
δέν έπαιρνε κάτι, τό θεωρούσαν μεγάλη προσβολή.

Στούς γάμους, στίς κοινωνικές γιορτές καλούσαμε κι έ- 
μεΐς έκείνους κι αύτοί έμάς καί προπάντων οί γνωστοί συνε- 
μεταζύ τους.
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Γενικά ώς τό Χουριέτ***περάσαμε πολύ καλά.Αλλά καί 
κατόπι πού άρχισε ό φόβος, καί πάλι κακό δέν είδαμε. Καί 
στούς Βαλκανικούς πολέμους καλά περάσαμε. *Από τό Σεφερμπε- 
λίκ**** κι έπειτα άρχισαν τά κακά.

Στό Σεφερμπελίκ έπιστρατέψαν καί τούς "Ελληνες."Οποι
ος τή γλύτωσε τότε, τή γλύτωσε. ’Από κείνους πού πήγαν,οί 
περισσότεροι δέν έπιστρέψαν. Έπεσε καί πείνα τότε, τό ψω
μί μάς έλειψε. ’Αναγκάστηκα κι έγώ, μικρό παιδί, νά ξενο
δουλέψω στά χωράφια, στόν Ταχίρ όβά\γιά τό ψωμί.

Μετά τό Μεγάλο Πόλεμο, στήν άνακωχή, καί ίδίως τότε 
πού άποβιβάστηκαν ot "Ελληνες στή Σμύρνη καί πλησίαζαν στά 
μέρη μας, ξέσπασε έμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Τσερκεζαίων, 
πού ήταν πολλοί στά δικά μας μέρη καί είχαν άρχηγό τόν’Αζ- 
ναβούρ, καί των κεμαλικών. Άλληλοτρώγονταν καί χωριό μέ
χωριό καί δπλαρχηγός μέ όπλαρχηγό* σά βεντέτα τό πήγαιναν.

2θυμάμαι, πού είχα πάει μέ τόν πατέρα μου στό Σιζίκιοί μιά 
φορά έκείνη τήν έποχή. ’Εμάς τούς "Ελληνες μάς συμπαθούσαν 
οί Τσερκέζοι. Μάς υποδέχτηκαν λοιπόν, μάς βγάλαν νά φάμε, 
κι έκεΐ έπάνω έρχεται ένας κι άρχίζει νά λέει στούς άλλους, 
καί νά λέει, καί νά λέει, μ’έκείνη τήν ιδιόρρυθμη γλώσσα 
τους πού θαρρείς κι άνακάτωνες καρύδια κράκα-κρούκου.

Τί είχε συμβεί; Είχε σκοτώσει τόν όπλαρχηγό τους 
Γκέλ Ίσλάμ ένας άλλος όπλαρχηγός, ’Αρβανίτης, άπό τό Γιορ-

Οτάνι . ’Εμάς δέ μάς είπαν τίποτα άπ’αύτά, πού τά μάθαμε άρ- 
γότερα. Μόνο μάς παρακάλεσαν νά καθίσουμε, νά φάμε καί νά 
πιούμε, κι έκεϊνοι είχαν μιά δουλειά πού ήταν βιαστικό νά 
τήν τελειώσουν. Φύγαν, έκαμαν κάμποση ώρα καί γύρισαν. Εί
χαν σκοτώσει τόν Γκαφέρ Άλή, αύτόν τόν ’Αρβανίτη άπό τό 
Γιορτάνι.
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’Εκείνη τήν έποχή έπεσε φόβος καί σ’έμάς. Καθώς πλη
σίαζε δ έλληνικός στρατός οί Τούρκοι έξαγριώθηκαν πολύ. 
Πέρασαν κάτι ζεϊμπέκια*****άπό τό χωριό μας καί είπαν στούς 
Τούρκους τούς δικούς μας: "ΤΙ τούς κρατάτε αύτουνούς καί 
δέν τούς καθαρίζετε!"Φοβηθήκαμε δτι πρόκειται νά μάς σφά
ξουν καί δυό-τρεΐς βραδιές ξενοκοιμηθήκαμε* άλλοι στό ΰ- 
πόγειο τού σχολείου, άλλοι σέ τούρκικα σπίτια γνωστά.’Αλ
λά οί τοπικές άρχές έκεΐ δέν έπιτρέφαν νά γίνει τίποτα.Κι 
όταν ήρθε ό έλληνικός στρατός, κανείς δέν πείραζε τούς 
Τούρκους.

Όταν άρχισε ή όπισθοχώρηση* στό Σαρίκιοί βρέθηκε μό
νο ή γιαγιά μου. ’Εκείνη τή χρονιά δηλαδή τό 1921 μέ '22,- 4ό πατέρας μου ήταν δάσκαλος στόν Κατάκοπο .

Τελείωσε ή χρονιά τό καλοκαίρι καί πήγαμε στό Πάνω 
Χωριό ή Γιαπουτζήκιοι̂ , όπου είχε διοριστεί γιά τήν έπόμε- 
νη χρονιά. ΆφοΟ νοικιάσαμε σπίτι, πήγαμε στό πανηγύρι τής 
Φανερωμένης τό Δεκαπενταύγουστο. ’Εκεί πήραμε τήν είδηση 
άτι φεύγει ό στρατός.

Πηγαίνουμε πρώτα στήν Πάνορμο. Βλέπουμε, σχεδόν εί
χε άδειόσει. ’Εκεί βρίσκουμε ένα Καπτάν Θανάση μέ τ’άπο- 
σπάσματα-Μικρασιάτης αύτδς-καθώς καί μερικούς άξιωματικούς 
καί τούς πλησιάσαμε. Κι αύτοί μάς λένε δτι κακώς φεύγει ό 
κόσμος, κι άτι κι αύτοί πού φύγαν θά πάνε στό Μαρμαρά καί 
θά γυρίσουν πίσω. Πάμε κι έμείς στό Πάνω χωριό καί τούς 
ένθαρρύνουμε.

Δέν ήξερε κανείς τί νά κάνει σέ κείνη τή σύγχυση.’Α
πό τή μιά έβλεπες τό στρατό πού έφευγε,τίς πόλεις καί τά 
χωριά πού άδειαζαν, κι άπό τήν άλλη σοΟ λέγαν μή φύγεις 
καί δέν ύπάρχει κίνδυνος.
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Έντωμεταξύ κατεβαίνουμε στήν Άρτάκη καί βρίσκουμε τή 
γιαγιά μου, πού είχε μόλις έρθει έκεί, καί μάς διηγήθηκε ό
τι τούς Σαρικιώτες τούς έσωσε μιά βροχή, μαζί μέ κάποιες 
άλλες συμπτώσεις έκ θεού. “Ενα άπόσπασμα έλληνικοΟ στρα
τού είχε 'ρθεί έσπευσμένα άπό τό :πουάσεερ* στό Σαρίκιοΐ. 
"Ερχονται έκεϊ καί τούς λένε: "Γρήγορα, σηκωθείτε νά φύγε
τε' δποιος προκάμει...".

Στείλαν άμέσως είδηση καί ατά Έλπιζλί®. Είχαν άπο- 
φασίσει νά κατέβουν κι οί Έλπιζιώτες, καί μέ τό άπόσπασμα 
μαζί νά πάνε στό Γκιονένι̂ , κι άπό κεί στήν Πάνορμο. Ήταν 
κι όρισμένοι Τσερκέζοι μαζί, άπό κείνους πού είχε ό στρα
τός μας στ’άποσπάσματα.

Πρίν ξεκινήσουν, έφυγε κι ένας Βατικιώτης, πού ζοΟ- 
σε στό χωριό μας, νά πάει νά ειδοποιήσει τούς πατριώτες του, 
νά ξεσηκωθούν κι έκεΐνοι.

Άμέσως δποιος είχε ζώο, κάρο, πέταξε πάνω δ,τι πρόλα
βε καί τό στρώσαν στό δρόμο. “Ωσπου νά έτοιμαστούν οί Έλ- 
πιζιώτες, φύγαν οί δικοί μας, γιατί τούς πίεζε δ στρατός κι 
άπειλοϋσε νά τούς έγκαταλείψει. Οί Έλπιζιώτες δέν καταλά- 
βαν πόσο κοντά ήταν ό κίνδυνος, κι άντί νά κοιτάξουν γιά 
τή ζωή τους, πολεμούσαν νά φορτώσουν τά πράγματά τους.Έ
τσι άργησαν, κι οί δικοί μας φύγαν κατευθείαν γιά τήν Πά-

Ονορμο μέσω Άίβαλί ντερέ , γιατί τούς έπιασε βροχή μεγάλη 
καί φοβήθηκαν τούς χειμάρρους καί τά ποτάμια άν κάναν κύ
κλο καί πήγαιναν μέσω Γκιονενιοϋ* οί Τσερκέζοι πρώτοι εί
χαν σταλεί νά πιάσουν τά ύψώματα τού Άϊαβαλί ντερέ. .

Οί Τούρκοι, οί Τσέτες, πού ήξεραν δτι δ έλληνικός 
στρατός φεύγει, καί θέλαν νά κάνουν δπωσδήποτε ζημιά ατά 
χωριά πού μέναν πίσω, είχαν πιάσει τή γέφυρα τού Άίβαλί
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ντερέ καί περίμεναν. Πρώτο συνάντησαν τό Βατικιώτη, πού πή
γαινε νά ειδοποιήσει τούς πατριώτες του. Δέν τόν πείραξαν. 
Τοΰ φέρθηκαν καλά καί τόν ξεγέλασαν. "Τό Σερίκιοί άπό που 
θά φύγει;" τόν ρώτησαν, κι αύτός είπε δτι είχαν άποφασίσει 
νά κατέβει καί τό Έλπιζλί μαζί, νά πάνε στό Γκιονένι κι ά
πό κεΐ στήν Πάνορμο. Τότε άφήνουν ot Τσέτες τό Άίβαλί ντε
ρέ καί πιάνουν τό Γιορτάνι’οί Τσερκέζοι οΐ πρώτοι πού έ
φτασαν στό Άίβαλί ντερέ δέν τούς βρήκαν. Κι ή βροχή έπε
φτε συνεχώς.

’Εκείνη τήν ώρα φτάναν οΐ Έλπιζιώτες στό Σαρίκιοϊ.Κι 
ot Τσέτες άπ’τό Γιορτάνι, πού δέν είδαν νά περνάει κανείς, 
ύποψιάστηκαν μήπως φύγουν οΐ Σαρικιώτες άπ’δλλο δρόμο καί

Φτρέξαν στό χωριό, κι έκεΐνη τήν ώρα είδαν τούς Έλπιζιώτεςοοΐ όποίοι μόλις είχαν περάσει τό Κιόί ντερέ καί μπαΐναν 
στό χωριό. Τούς χτύπησαν, γίνηκε ένας πανικός' δσοι φύγαν- 
φύγαν, οΐ πιό πολλοί γύρισαν πίσω στό χωριό τους καί κρύ
φτηκαν, άλλοι έδώ κι άλλοι έκεϊ. "Υστερα άπό μερικές μέρες 
βγάλαν κήρυκα καί φώναξαν δτι δέ θά τούς πειράξουν καί νά 
παρουσιαστούν, δτι θά ζήσουν μαζί άδελφωμένοι. Βγήκαν οΐ 
κρυμμένοι Έλπιζιώτες. Τούς μάζεψαν, τούς πήραν δ,τι είχαν 
καί δέν είχαν καί τούς έκοψαν δλους.

Οί δικοί μας, χάρη στό όπόσπασμα πού τούς είδοποίησε 
έγκαίρως καί χάρη στό Βατικιώτη καί τή βροχή,σώθηκαν. Κατέ
βηκαν στήν Άρτάκη κι άπό κεΐ μέ τά πλοία πήγαν στά Γανό- 
χωρα, άλλοι στή Ραιδεστό καί κατόπι ήρθαν στήν Ελλάδα.
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Πηγή: ’Η "Εξοδος,τόμ.A’, Μαρτυρίες ά«ό τίς έπαρχίες τών 
δυτικών παραλίων τής Μικρασίας, 'Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών, 1980, σ.335-338.

’Ιστορικό πλαίσιο: 'Η έμπόλεμη κατάσταση όλόχληρης δε
καετίας (1912-1922), τά πάθη πού στό μεταξύ δημυουργοΟνταν,ή
ταν επόμενο νά αμφισβητήσουν τή δυνατότητα νά συμβιώσουν "Ελ
ληνες καί Τοϋρκοι στόν ίδιο χώρο. ’Εξάλλου μία μακρόχρονη 
δουλεία των πρώτων καί ενα πνεΟμα των δεύτερων ήταν
φυσικό νά διατηροϋν κλίμα απόστασης, δυσπιστίας καί φανατι- 
σμοΟ. Παρόλα αύτά ή έπαφή των ανθρώπινων όμάδων στόν κοινό 
τους χώρο σέ πάρα πολλές περιπτώσεις είχε αρμονικό χαρακτή
ρα. *0 πολύς κόσμος δεν μποροϋσε νά κατανοήσει, τά διεθνή πο
λιτικά παιχνίδια καί διατηρούσε την έλπίδα τής συμφιλίωσης 
καί τής ειρηνικής συνύπαρξης. "Ετσι, ακόμη καί στή διάρκεια 
τής μικρασιατικής έκστρατείας σέ περιοχές μειχτοϋ έλληνοτουρ- 
κικοϋ πληθυσμού διατηρήθηκε κλίμα συνεργασίας. ’Η μαρτυρία 
πού εδώ δημοσιεύεται, αποτελεί όχι, απλώς ίστοριχό τεκμήριο τοΟ 
παρελθόντος, αλλά καί έλπίδα γιά τό μέλλον.
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2 9

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΑΙ άπδψεις τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου, διατυπωθείσαι πρόςτόν 
’Ιταλόν πρωθυπουργόν μέ παρρησίαν καί σαφήνειαν, ύπεγράμμιζοντήν 
συμβολήν τής έλληνοϊταλικής συνεννοήσεως εις τήν διαμόρφωσιν τής 
νέας έλληνικής έξωτερικής πολιτικής. Ή θετική δέ άνταπόκρισις 
τοΰ Μουσολίνι έπεβεβαίωνε τήν ούσιαστικήν δυνατότητα τής στενής 
πολιτικής συνεργασίας. Τάς βασικός καθοριστικός άρχός των δύο 
κυβερνήσεων, ώς διετυπώθησαν άπό αύτούς τούς ήγέτας των δύο χω
ρών είς τήν πρώτην έμπιστευτικήν συνομιλίαν των, έκθέτει δ Βενι- 
ζέλος είς ειδικόν Ιδιόγραφον μνημόνιον:
Τής ύπογραφής τοΰ συμφώνου, ήτις έλαβε χώραν τήν 23 Σεπτεμβρίου
(1928), προηγήθη ιδιαιτέρα συνομιλία μεταξύ τοϋ κ. Μουσολίνι καί έ- 
μοΰ. Κατ’αύτήν, έξέθηκα τά τής έξωτερικής ήμών πολιτικής, τεινούσπς 
άποκλειστικώς είς τήν παγίωσιν τής ειρήνης καί τήν άνάπτυξιν φιλι
κών σχέσεων πρός δλους ήμών τούς γείτονας. Έτδνισα Ιδιαιτέρως δτι 
τήν πολιτικήν ταύτην έννοΰμεν νά στηρίξωμεν έπί στενής φιλίας καί 
συνεργασίας πρός τάς τρεις Εύρωπαίκάς Δυνάμεις - ’Αγγλίαν, Γαλλίαν 
καί ’Ιταλίαν - καί δτι, έν τή κατευθύνσει ταύτη, ή φιλία τής ’Ελλά
δος πρός τήν ’Ιταλίαν τίθεται ύφ’ ήμών είς τό αύτό έπίπεδον, είς δ 
καί αί ήμέτεραι σχέσεις πρός τάς δύο άλλας φιλάς Δυνάμεις,τήν ’Αγ
γλίαν καί τήν Γαλλίαν.Τέλος έξήγησα είς τόν κ. Μουσολίνι δτι έπίσης 
οΰσιώδη σκοπόν τής ήμετέρας πολιτικής άποτελεΐ καί ή μετά τής Σερ
βίας προσέγγισις, ήν έθωροΰμεν ώς σπουδαιοτάτην έγγύησιν τής τάξε-
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ως έν τοΐς Βαλκανίοις, δτι θά καταβάλωμεν συνεπώς πάσαν πρός τήν 
κατεύθυνσιν αύτήν προσπάθειαν, έν πνεύματι εύθύτπτος καί είλικρι- 
νείας, παρέχοντες δσας εύκολίας όφείλομεν έκ τών γειτονικών καί 
συμβατικών υποχρεώσεων, χωρίς όμως τά παράπαν νά χαλαρωθώ έκ τού
των ή περιφρούρησις των κυριαρχικών ήμών δικαιωμάτων καί ζωτικών 
συμφερόντων.

Ό  κ. Μουσολίνι, άπαντών μοι,είπεν δτι συμμερίζεται πλήρως τάς 
σκέψεις ταύτας, αίτινες καθ'δλα έναρμονίζονται πρός τάς άρχάς, 6φ’ 
ων έμπνέεται ή Ιταλική πολιτική. Καθορίζων δι’δλίγων τήν πολιτι
κήν ταύτην ύπεγράμμισε τάς άπολύτως φιλειρηνικός τάσεις αϋτής καί 
έξήγησε δτι Οπό τής μερίμνης τής παγιώσεως τής ειρήνης καί μόνον 
ταύτης έκτείνετο ή μέχρι τοΰδε έξωτερική πολιτική δρδσις του.’Απε- 
δόθησαν, είπεν, ύπό διαφόρων ένδιαφερομένων κύκλων είς τήν Ιταλικήν 
πολιτικήν τάσεις άντίθεται πρός τό διέπον σήμερον τήν (χρήλιον φιλει
ρηνικόν πνεύμα καί είδικώτερον άπεδόθησαν είς ήμδς ώρισμέναι βλέψεις 
έπί τής τουρκικής Μικρασίας. Είναι περιττόν νά άποδείξω δτι πρόκει
ται άπλώς περί σκοπίμων συκοφαντιών. Πώς είναι δυνατόν ή ’Ιταλία,
κράτος τοσούτον δοκιμασθέν έκ τού πολέμου, κύπτον ύπό τό βάρος 200 
περίπου χιλιεκατομμυρίων δημοσίου χρέους, καί τέλος άπερροφημένου
άπό μεγάλα προβλήματα, ώς τό τού υπερπληθυσμού, τό τής έκμεταλλεύ- 
σεως των ιδίων πόρων κλπ., άποδοθέν δέ μόλις πρό όλίγων έτών είς 
έργα έσωτερικής άναπλάσεως καί άναδιοργανώσεως αύτού olov τό ύπ’έ- 
μοϋ άναληφθέν, πώς είναι δυνατόν νά σκεφθή νά ριφθή καί πάλιν είς 
τάς περιπετείας μιας τοιαύτης κατακτητικής έπιχειρήσεως. Διά τού
το, προσέθηκεν 6 κ. Μουσολίνι, παρά τήν σφοδράν έπιθυμίαν ήν είχον 
νά έπιβραδύνω τήν σύναψιν τού Ίταλοτουρκικού συμφώνου,δπως διευ
κολυνθώ, εί δυνατόν, ή έπίλυσις τών έλληνοτουρκικών ζητημάτων,ήν- 
αγκάσθην νά προβώ είς τήν σύναψιν αύτού άκριβώς,ίνα δρω κάθε βόσιν 
είς τάς είρημένας σπερμολογίας καί πεισθή ή κοινή γνώμη δτι πδν
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άλλο άποβλέπομεν ή είς τήν δποιαδήποτε διατάραξιν τής ήσυχίας έν 
τφ τμήματι τούτφ τής Εύρώπης.

Τοιαύτας έχοντες κατευθύνσεις δέν δυνάμεθα ή νά έπικροτήσωμεν 
πλήρως είς τάς τάσεις τής 'Ελληνικής έξωτερικής πολιτικής, οΐας 
τάς έξεθέσατε πρό δλίγου. Πάσα προσπάθεια τής 'Ελλάδος δπως συσφίγ- 
ξη τάς σχέσεις αυτής πρδς τούς γείτονας έπί βάσεων φιλίας καί έμπι- 
στοσύνπς, δέν είναι δυνατόν ή εύμενώς νά άπηχήση παρ’ήμίν. Είδικώ- 
τερον, δσον άφορφ τάς σχέσεις ύμών πρδς τήν Σερβίαν έπιθυμοΰμεν 
καί ήμείς είλικρινώς δπως έπιτευχθή ή άρσις πάσπς άφορμής προστρι
βών μεταξύ των δύο χωρών καί έπέλθη φιλική μεταξύ αύτών προσέγγισις. 
Ένδιαφερόμεθα δμως έπίσης δπως ή προσέγγισις αΰτη έπιτευχθή άνευ 
θυσίας τινδς έκ μέρους τής 'Ελλάδος είς τά κυριαρχικά αυτής δικαιώ
ματα ή άλλα ούσιώδη συμφέροντα ,δφείλω δέ νά προσθέσω δτι ή έπιθυ- 
μία αΰτη δέν έχει μόνον τόν χαρακτήρα φιλικού πρδς τήν 'Ελλάδα έν- 
διαφέροντος, άλλ’άπορρέει έπίσης έκ τών άρχών, αίτινες διέπουσι 
τήν ιταλικήν πολιτικήν. Είναι τφ δντι εΰκολον νά κατανοηθή δτι οία- 
δήποτε έπέκτασις τής Γιουγκουσλαβίας πρός τδ ΑΙγαΙον,καί δή έπί μει
ώσει τού έλληνικοΰ παράγοντος,είναι άσύμφορος δι’ήμδς. Μέ τήν έπιφύ- 
λαξιν ταύτην άς χαιρετίσωμεν ώς εύοίωνον γεγονός διά τήν ειρήνην
τής άνατολικής Εύρώπης, τήν άνασύνδεσιν τής έλληνοσερβικής φιλίας̂ . 
"Οταν άρχισαν αί διαπραγματεύσεις διά τήν υπογραφήν τού Συμφώνου,έ- 
προτάθη ή ιδέα μιας συμμαχίας τής 'Ελλάδος μέ τήν ’Ιταλίαν. Τήν ι
δέαν αύτήν τήν άπέκρουσα καί δταν μετέβην είς τήν Ρώμην, διά νά 
ύπογράψωμεν τό Σύμφωνον, τό όποιον ήτο ήδη κατηρτισμένον άπό έδώ, 
έξήγησα είς τόν κ. Μουσολίνι τόν λόγον διά τόν όποιον δέν έπρεπε νά 
συνδεθώμεν στενώτερον μέ τήν ’Ιταλίαν, δσονδήποτε τιμητικός καί άν 
ήτο διά τήν 'Ελλάδα ένας τοιούτος σύνδεσμος. Είπον δτι ή Γιουγκο
σλαβία είναι έν κράτος, τδ δποΐον εύρίσκεται είς τά βόρεια σύνορά 
μας, μέ τδ όποιον έζήσαμεν έπί αιώνας κατά τό πλεΐστον είς άγαθάς 
σχέσεις, μέ τό όποιον ιδίως συνεπολεμήσαμεν τρεις φοράς καί δ θεός
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ήθέλησεν ot άγώνες μας νά στεφθοϋν ίιπό έπιτυχίας. Είναι ένας δυνα
τός λαός, καί έπομένως είς τήν 'Ελλάδα νομίζω δτι έπιβάλλεται νά 
μή μετέλθρ ποτέ πολιτικήν, ή όποία θά έκρίνετο Οπό τής Γιουγκοσλα
βίας ώς έχθρική πολιτική. Είναι δέ φανερόν, είπα,δτι μία συμμαχία 
μέ τήν Ιταλίαν θά έκρίνετο άπό τούς Γιουγκοσλάβους ώς στρεφομένη 
έναντίον των, διότι δέν θά έβλεπον καί τίνα άλλην σημασίαν θά εί
χε ν.

Ό  κ. Μουσολίνι μοΰ είπεν δτι θά έκαμνε τό ίδιον καί έκείνος, 
άν άντιπροσώπευε τήν 'Ελλάδα, καί άνεγνώρισε πληρέστατα τήν ά- 
ξίαν των έπιχειρημάτων μου. Διότι είπα είς τόν κ. Μουσολίνι,δτι ή 
έπιθυμία μου ήτο νά έχωμεν φιλικός σχέσεις μέ τήν Γιουγκοσλαβίαν.

Τότε, μοΰ είπεν είς τήν Ρώμην, δ κ. Μουσολίνι δηλαδή: "Κύριε 
Βενιζέλε, γνωρίζετε τάς δυσχερείας πού έχετε μέ τούς Σέρβους, γνω
ρίζετε δτι ύπάρχουν καί βλέψεις πρός τήν Θεσσαλονίκην, ίσως δχι 
άπό τάς Κυβερνήσεις άλλά άπό άλλα στοιχεία. Λοιπόν είμαι διατεθει
μένος νά σάς δώσω έν έγγραφον διά τοΟ όποίου θά δηλώ δτι είς περί-
πτωσιν κατά τήν όποιαν ή κυριαρχία ή έλληνική έπί τής Θεσσαλονίκης 
ήθελε κινδυνεύσει άπό σλαβικήν έπιδρομήν, ή ’Ιταλία θά έλθη είς
ύποστήριξιν τής Ελλάδος".

Ή  πρότασις αΟτπ τού κ. Μουσολίνι μοΟ έκαμε έντύπωσιν μενά - 
λην καί ήμουν βαθέως συγκινημένος. Τοΰ έξέφρασα τήν εόγνωμοσύνην 
μου, άλλά συγχρόνως είπα είς αύτόν δτι είμαι δυστυχής, διότι ένψ 
ήδη άπέκρουσα καί τήν Ιδέαν τής συμμαχίας, θεωρώ δτι καθήκον μου 
είναι νά μή άποδεχθώ αύτήν τήν προσφοράν τοΰ έγγράφου έκ μέρους 
τής ’Εξοχότητάς σας.

Έφάνη διαπορών καί μοΰ είπεν: "’Εννόησα τό πρώτον, άλλά αΰ- 
τήν τή φοράν δέν έννοώ", "Έπιτρέψατέ μου, τοΰ είπα, νά σάς έξη- 
γήσω". Καί έξέθεσα είς αύτόν τό πράγμα. "’Εγώ άναχωρών άπό έδώ 
θά μεταβώ είς Λονδίνον, Παρισίους, Βελιγράδι διά νά έξηνήσω τόν 
σκοπόν μου. θά είπω δτι δέν κάμνω τίποτε τό δποίον νά στρέφεται
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έναντίον κράτους τινός, καί μολονότι, είπα είς τόν κ. Μουσολίνι, 
τό έγγραφον δέν στρέφεται έναντίον ούδενός, διότι δέν λέγει δτι 
θά έπιτεθώμεν, άλλά έξασφαλίζει μόνον τήν Θεσσαλονίκην κατά ένδε- 
χομένης έπιθέσεως, είναι φανερόν δτι θά παρεξηγηθή πρό παντός είς 
τό Βελιγράδι, άλλά καί είς τούς Παρισίους, καί θά ύποθέσουν δτι 
δπισθεν αύτοϋ Οπάρχει καί κάτι άλλο. Διότι βεβαίως δέν θά ύποθέ
σουν δτι ή ’Ιταλία άνέλαβε μίαν Οποχρέωσιν,χωρίς νά ζητή άπό τήν 
'Ελλάδα τίποτε. Έγώ δέ είμαι Οποχρεωμένος,μέ τόν τρόπον αύτόν 
πού κάμνω τήν πολιτικήν μου, δταν μεταβώ έκεί, νά τούς τά είπω.θά 
είπω δηλαδή: Γνωρίζετε δτι μού έδωσε ό κ. ΜουσολΙνι καί αύτό τό 
έγγραφον. Καί άμα τούς τό είπω αύτό,θά μπούν είς τήν ΰπόνοιαν κά
ποιου άλλου δεσμού συμμαχικού. Αύτός είναι ό λόγος,διά τόν όποιον 
σάς είπα δτι είμαι δυστυχής".

Ό  κ. Μουσολίνι μού είπεν: "Εϋρίσκομαι είς τήν άνάγκην καί 
διά δευτέραν φοράν νά έπιδοκιμάσω τήν στάσιν σας. Άλλ’άκούσατε, 
έχω νά σάς κάνω μίαν δήλωσιν, ή όποια γίνεται,άν θέλετε,ώσάν νά
μή είσθε παρών, είς τόν άέρα, άφοϋ δέν θέλετε χαρτί, καί τήν ό
ποιαν δέν ήμπορεΐτε νά άρνηθήτε νά τήν άκούσετε. Σάς λέγω λοιπόν,
μού είπεν δ κ. Μουσολίνι, συμμαχία ή μή συμμαχία, έγγραφον ή μή 
έγγραφον, έν ή περιπτώσει ή κυριαρχία τής Θεσσαλονίκης κινδυνεύει, 
έγώ γνωρίζω δτι δέν είναι μόνη ή 'Ελλάς, ή όποια θά ύπερασπισθήτήν 
Θεσσαλονίκην, θά είναι καί άλλο κράτος. 'Εν πάση περιπτώσει, σάς 
διαβεβαιώ άτι θά είναι καί άλλο κράτος". Δέν μού είπε διά τήν’Ιτα
λίαν. Τού έσφιξα βέβαια τό χέρJ .
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Πηγή: Κ.Δ.Σβολοπούλου,*Η έλληνυχή έζωτερυχή πολυτυχή 
μετά τήν συνθήχην τής Λωζάννης, Θεσσαλονίκη 1977,σ.58-59.

’ίστορυχό πλαίσυο; Παρά τίς έπανευλημμένες συνθήκες 
χαί ιδίως τήν τελευταία τής Λωζάννης, ή ένταση ανάμεσα στά 
κράτη της Βαλχανυχής έζαχολουθοϋσε. Δέν ήταν μόνο οέ παλαυ- 
ές μεγάλες Δυνάμευς χού συνέχυζαν τίς πυέσευς χρός τή μυά 
ή τήν άλλη χώρα,άλλάκαίβαλχανυχά χράτη έδευχναν άνυχανοποίη- 
τα από τίς επιτυχίες τους. 'Η Βουλγαρία χαί η Σερβία δυεχ- 
δυχοϋσαν τήν πατρότητα των σλαβόφωνων τής παλαυας ένυάίας 
τουρκυκής Μακεδονίας, ή Σερβία δέν έχανε όπουαδήποτε εύχαυ- 
ρία νά φθάσευ ώς τό Αίγαϋο, ενώ χαί ή Ρουμανία ήταν έπυφυλα- 
κτυκή άπέναντυ στη Βουλγαρία. Παράλληλα, ή 'Ιταλία έδευχνε 
έντονα τήν έπυθυμία νά παίξευ βασυχό ρόλο, ίσότυμο μέ τίς 
άλλες Μ.Δυνάμευς, στήν ’Αν.Μεσόγευο. Τό έπευσόδυο τής Κέρ
κυρας του 1923, μέ τήν ταπείνωση της 'Ελλάδας, χαταθορύβη- 
σε τήν έλληνυχή ηγεσία, πού έθεσε ώς στόχο της τήν προσέγγι
ση τής ’Ιταλίας. *0 ’Ανδρέας Μυχαλαχόπουλος χαί χατόπυν ό 
’Ελ.Βενυζέλος προσήγγυσαν τόν Μουσολίνυ καί έπυζήτησαν τήν 
συμπαράστασή του στά έθνυχά θέματα, τόσο άπέναντυ στή Σερβία 
δσο xui άπέναντυ στήν Τουρκία. Στό κλίμα τής ρευστότητας τής 
μεταπολεμυχής,μετά τόν Α ’παγχόσμυο πόλεμο,έποχής ή έλληνυχή 
δυπλωματία, από πεποίθηση υσως πρός τά υδεώδη τής Κουνωνόας 
των ’Εθνών χαί άπο δυαίσθηση γυά τούς εν δυνάμευ χυνδύνους 
προσπάθησε νά στα.εροπουησευ χαί νά ήρεμήσευ τό πολυτυχό κλί
μα στά Βαλχάνυα χαί συνέβαλε μέ τίς συνάμευς της στή δημυουρ- 
γία σχέσεων καλής γευτονίας. ’Ωστόσο τά έπί μέρους χράτη δέν 
κατόρθωσαν νά άπαγκυστρωθοϋν άπό τίς δεσμεύσευς τους πρός τίς 
Μ. Δυνάμευς.

Βυβλυυγραφία: Κ.Δ.Σβολόπουλου, Τό Βαλκανυχόν Σύμφωνον 
καί ή έλληνυχή έζωτερυχή πολυτυχή 1928-193*4,’Αθήναυ 197*4.
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ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΑ 

I
...Πιστεύω καί έγώ ότι αί έκλογαί έκεϊναι [ΐης Νοεμβρί- 

ου 1920^ ήσαν προϊόν πλάνης τού έλληνικού λαοΰ.Αλλά πόσα 
έλαφρυντικά δέν υπάρχουν διά τόν λαόν τούτον; Διετέλει είς 
συνεχή σχεδόν πόλεμον άπό τού 1912. Καί ένώ δι'όλους τούς άλ
λους Συμμάχους ό πόλεμος είχε τερματισθή άπό τού Νοεμβρίου 
τού 1918, δι'αύτόν έξηκολούθει άκόμη τόν Νοέμβριον τού 1920. 
Καί όταν ήρωτώμην κατά τήν έκλογικήν περιοδείαν πότε έπί τέ
λους θά τερματισθή ό πόλεμος καί θά γίνη ή άποστράτευσις, ά- 
πήντων ότι δέν είμαι είς θέσιν νά ορίσω προθεσμίαν, άλλά θά 
πράξω τό καλλίτερον.

Πόσοι, άραγε, λαοί, έχοντες μεγαλυτέραν πολιτικήν έμ- 
πειρίαν τού έλληνικού, θά έδιδαν ύπό τοιαύτας περιστάσεις δι
άφορον καί καλλιτέραν φήφον άπό τής τού έλληνικού λαοΰ;

"Επρεπε λοιπόν μετά συμπαθούς έπιεικείας νά κριθή τό 
σφάλμα τού έλληνικού λαού. *Η έπιείκεια αύτη έπεδάλλετο καί 
δι'άλλον λόγον. Διότι, είς των έπανειλημμένως διακηρυχθέντων 
σκοπών τού μεγάλου πολέμου ήτο ή έζασφάλισις τής έλευθερίας 
των μικρών κρατών. ‘Αλλά, πρώτον γνώρισμα τής Ανεξαρτησίας 
ταύτης είναι τό δικαίωμα τού νά έχη δ λαός τήν Κυβέρνησιν τής 
άρεσκείας του. 'Εάν δ έλληνικός λαός σύμφωνα μέ τάς διακηρύ
ξεις ταύτας τών σκοπών τού πολέμου ένόμισεν δτι είναι έλεύ- 
θερος νά άνατρέφη τήν Κυβέρνησιν μου καί νά έπαναφέρη τόν βα
σιλέα Κωνσταντίνον, ή πλάνη του δέν έπρεπε νά κριθή μετά τό
σης αύστηρότητος ύπό τών μεγάλων Συμμάχων του.

Έ ν  πάση περιπτώσει, οί μεγάλοι Σύμμαχοι, δσονδήποτε
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αύστηρώς καί 4ν τόν έκριναν, άλλο τι δέν έδικαιοΟντο νά πρά- 
ςουν παρά νά τόν έγκαταλείπουν άβοήθητον. Δέν έδικαιοΟντο ό
μως νά μεταβληΟοϋν είς έχθρούς του καί νά βοηθήσουν τόν κοι
νόν έχθρόν, τήν Τουρκίαν,όπως τόν καταβάλη.

I I

...Κύριοι, πρέπει νά μοΟ έπιτρέψετε νά σάς είπω ότι έ- 
γώ ύπήρζα ό κύριος αίτιος διότι έδιχάσθη δ έλληνικός λαός κα
τά τόν Μέγα Πόλεμον. Δέν θέλω νά θίξω κανένα, έχω ήσυχον ό
μως τήν συνείδπσίν μου ότι κατά τόν διχασμόν αύτόν δέν είμαι 
ό έπαναστάτης...'Αναγνωρίζω μόνον ότι έγώ, καλώς ή κακώς,εί
μαι έκεΐνος δ όποιος έπροκάλεσα τόν διχασμόν αύτόν. Καί πρέ
πει νά γνωρίζετε ότι, καί τώρα πού είμαι στήν 'Ελλάδα καί ό
ταν έλειπα μακράν αύτής, έκεΐνο τό όποίον μέ άπησχόλησε καί 
μέ άπασχολεΐ καί άποτελεΐ τόν διάπυρον πόθον μου καί θά μέ 
κάμη εύτυχή είναι, πρίν κλείσω τά μάτια μου, νά ίδώ ότι αύτό 
τό χάσμα έγεφυρώθη καί ότι ή διαίρεσις, τήν όποίαν ή πολιτι
κή μου έπροκάλεσε διά μεγάλους λόγους τούς όποίους θά έκτι- 
μήση ή 'Ιστορία, έζηλείφθη.

III
...Τοιαύτη πολιτική, ή δποία θά ήρνεΓτο τήν ύπογραφήν 

τής ρυθμίσεως τών οικονομικών ζητημάτων τά όποια ήγέρθησαν έκ 
τής συμβάσεως τής άνταλλαγής καί τής συμβάσεως τής είρήνης, 
τοιαύτη πολιτική π όποια θά έπερίμενεν τήν έπέμβασιν τού άπό 
μηχανής ΟεοΟ, δέν προσήκει είς άληθή πολιτικόν άνδρα, ό ό
ποιος όφείλει νά κατευθύνη τά γεγονότα, έφ'όσον άληθώς τοΟ 
είναι δυνατόν, καί όχι νά άφίνη νά παρασύρεται άπό αύτά. *0 
πολιτικός ό όποιος δέν γνωρίζει νά προνοή, φθάνει σχεδόν πάν
τοτε είς τό νά μετανοή.*Θά μοΟ έπιτρέψετε, κύριοι, νά φέρω έ
να παράδειγμα έκ τής συγχρόνου Ιστορίας, τό όποιον είμαι βέ
βαιος ότι όέν θά προκαλέση άμψισβητήσεις, διότι στηρίζεται

1 . Ή  υπογράμμιση τοΟ Βενιζέλου
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έπί δημοσίων έγγράφων. Έχομεν άπόδειξιν έκ τηλεγραφήματος 
τοϋ μακαρίτου Γούναρη έκ Λονδίνου τόν 'Ιανουάριον τοΟ 1922 
πρός τόν μακαρίτην Πρωτοπαπαδάκην άντιπρόεορον τής κυβερνή- 
σεως έν ΆΟήναις, τηλεγραφήματος μεταβιβάζοντος τό περιεχό- 
μενον τής έπιστολής πρός τόν λόρδον Κωρζον, έχομεν 6έ καίτήν 
έπιστολήν αύτουσίαν, άντίγραφον δηλαδή τής έπιστολής.Δια τής 
έπιστολής έκείνης ό τότε άρχηγός τής Κυβερνήσεως διεξετραγώ- 
δει κατά συγκινητικόν άληθώς τρόπον πρόν τόν λόρδον Κωρςον, 
ώς άντιπρόσωπον τής Αγγλικής Κυβερνήσεως,τήν κστάστασιν είς 
τήν όποιαν περιήλθεν ό στρατός τής Ανατολής, τήν άδυναμίαν 
νά συντηρηθή έπί μακρόν χρόνον άνευ έπικουρίας χρηματικής και 
άλλης, καί τόν.έβεβαίωνεν ότι άν τοιαύτη έπικουρία δέν δοθή, 
ό στρατός είναι άδύνατον νά διατηρηθή πέραν τό τέλος τοϋ Φε
βρουάριου χωρίς νά περιέλθη είς τήν καταστοοφήν. *11 βοήθεια 
άτυχώς δέν έδόθη. Αλλά ό μακαρίτης Γούναρης έσκέφθη τότε πε
ρίπου καθ'δν τρόπον συνέστησε ό άρχηγός τών Προοδευτικών είς 
τήν 'Επιτροπήν τήν συνταγματικήν νά σκεψθώμεν καί τώρα,λέγων 
δτι τά προτεινόμενα είναι κακά. Τί άλλο εΐχομεν νά κάμωμεν 
τότε παρά νά άποσύρωμεν τόν στρατόν ήμών έκ ί’ικράς'Ασίας;Αύ- 
τό ήτο δεινόν, κάθε ένας τό άπέστεργε τό ποτήριον, διότι ήτο 
πικρόν καί δέν ήθέλαμεν νά τό πίωμεν. Ούτω, παρήλθε καί όΦε
βρουάριος, ό στρατός ό άτυχής έβάσταξε καί τόν Μάρτιον, τόν 
'Απρίλιον, Μάΐον, 'Ιούνιον, 'Ιούλιον, Αύγουστον, έως δτου έ- 
πήλθεν ή καταστροφή, Θέλετε λοιπόν καί σήμερον, διότι είναι 
πικρόν τό ποτήριον τής συμβάσεως τό δποίον ύπεγράψαμεν νά μή 
τό πίωμεν;

Κείμενο Ι-ΙΙΙ. 'Ελευθερίου Βενιζέλου, Πολιτικοί ΰκοθήχαι άνθολο- 
γηθεΐσαι άτό  τά κείμενα αύτοΟ, έκιμέλεια Στεφ.Ι.Στεφάνου, ’Αθήναι 1965, 
σελ.*Μ»,98,51-52. Κείμενα καρμένα άκό τό "’Ελεύθερον Βήμα" (2 Νοεμβρίου 
1925) καί Τ(£ Πρακτικά τής Βουλής τής 17 Δεκεμβρίου 1929 καί 25 Ιουνίου 
1930.
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Παρατηρήσεις ατό κείμενο. Δέν πρέπει νά έπηρεασθοΟμε μονέπλευρα 
άπά τις άπέψεις τοΟ’Ελ.Βενιζέλου,άλλά αυτές νά γίνουν αφορμή γιd άμερέ- 
ληπιτη έρευνα. // άρχηγές τών Προοδευτικών : Γ.Καφαντάρης.

'Ανάλυση του θάματος
Μέ την παράθεση των παραπάνω κειμένων δέν σκοπεύουμε να προβάλου

με τή μορφή τοΟ 'Ελ.Βενιζέλου, γιατί τότε θά χρειαζόταν πολλαπλάσιο υλι
κό- Στάχος μας είναι ό προβληματισμός γύρω άπέ τις αρετές (:τέ θάρρος/ήν 
εντιμότητα, την ωριμότητα, τή διαύγεια κλπ.) πού πρέπει ο πολιτικές αν- 
δρας να έχει. Στις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται προικισμένος πολιτικές που 
θά πάρει γρήγορες και σωστές αποφάσεις. 'Αλλά είναι άξιοι σεβασμού και 
οσοι έσφαλαν και ακόμη περισσέτερο έκεινοι πού έχουν τήν ηρεμία και τήν 
ώριμη πολιτική σκέψη νά συζητούν τις πράξεις τους και νά γίνονται δάσκα
λοι και οδηγοί γιά τέ μέλλον.

Σέ ξεχωριστά δύσκολες περιστάσεις βρέθηκε ό Βενιζέλος, όπως φυσι
κά και οι αντίπαλοι του. Ζοϋν άκέμη άνάμεσά μας άτομα πού έζησαν τα τέτε 
γεγονότα και σήμερα παρακολουθούμε διαπληκτισμούς άπέ τούς πιέ ηλικιωμέ
νους γύρω άπέ τήν πολιτική τού Κωνσταντίνου και του Βενιζέλου.'Εκείνο πού 
σέ μας τούς νεώτερους ταιριάζει είναι ή ψύχραιμη θεώρηση, n παραβολή των 
αντίθετων απόψεων καί προπαντές ή κατανέηση των ανυπέρβλητων διλημμάτων 
πού οι τέτε πολιτικοί αντιμετώπισαν. Είναι καιρές νά ξεπεραστει καί κυ
ρίως νά αφομοιωθεί δημιουργικά ή εποχή τοϋ ΔιχασμοΟ καί τής Μικρασιατι
κής Καταστροφής.

Στέχος του κειμένου.'Η κριτική αντιμετώπιση τής συμπεριφοράς των 
πολιτικών άνδρών καί ή άξιολέγησή της στέ σωστέ ιστορικέ της πλαίσιο.

Βοηθήματα. Γιά τήν περίοδο του Διχασμοί) ή έρευνα δέν έχει παρου
σιάσει άκέμη συγκροτημένο έργο.Τή βιβλιογραφία θά βρούμε στις γενικές ι
στορίες. Γιά τήν άμεση ένημέρωση καί εκτίμηση πάνω στά γεγονέτα αναντικα
τάστατη πηγή είναι τά Πρακτικά τής Δίκης τών"Εξ καί οί σχετικές συζητή
σεις στή Βουλή ώς καί οί Λέγοι των πολιτικών αρχηγών τής εποχής.

"Αλλο θέμα γιά έρευνα. Σέ ποιέ σημείο σταματά ή ευθύνη τοΟ πολι
τικού ώς άτέμου καί αρχίζει ή σιΑλογική ευθύνη.
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3 1

Η ΑΝΑΓΚΗ ΞΕΝΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤαΟτα άναφορικώς πρός τήν τοποθέτησιν ξένων κεφαλαί
ων ύπό μορφήν δημοσίων δανείων παρ’ήμϋν, κατά τήν χρονικήν 
περίοδον άπό τό έτος 1923 μέχρι σήμερον. Έρωτάται ήδη α') 
είς τί ποσόν. περίπου άνήλθον τά κεφάλαια ταϋτα, 8’)έ|< τί- 
νων κυρίως χωρών προήλθον καί ν') πώς πρέπει νά κρίνη τις 
τήν δανειακήν τοΟ κράτους πολιτικήν κατά τήν έν λόγψ χρο
νικήν περίοδον.

Ποσόν των εισερχομένων κεφαλαίων έκ τής άλλοδαπής.
’Εάν μετατρέψωμεν είς φράγκα χρυσά (μέ ύπολογισμόν 1 

λίρα Άγγλίας=25 φρ. χρ. καί 1 δολλάριον=5 φρ. χρ.) τό ό- 
νομαστικόν κεφάλαιον των είρπμένων δανείων καί άθροίσωμεν 
τά ποσά ταΟτα, έχομεν τόν κάτωθι πίνακα:
προσφυγικόν δάνειον 1924 
δάνειον ύδρεύσεως 1925 
δάνειον σιδπροδρόμων(δλόκληρον)1926 
σουηδικόν δάνειον 1926 
τριμερές δάνειον α' τμήμα(άγγλικόν)1928

" " 3' " (άμερικανικό)
1928

δάνειον άμερικανικής κυθερνήσεως 1928 
δάνειον σιδηρ.θεσσαλονίκης-Μοναστηρίου 

(κατ'είκασίαν)
παραγωγικόν δάνειον α' τμήμα 1930

" " προκατα3ολαί 3'τμήματος 75.0 " " "
δάνειον σχολικών κτιρίων 1930 25.0 " " 11

σύνολον 957.8 έκ. φρ. χρ.

305.0 έκ.φρ. χρ 
55.0
105.0 
25.0

102.0

II IIII
II II II

II II II

II II II

85.0 " 
60.8 "

II
II

20.0 " 

100.0 "

II
II
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συμμετοχή άλοδ.κεφαλ.είς τά τελευταία δάνεια
είς δραχμάς 50.0 έκ. φρ. χρ.

σύνολον 1.007.8 έκ. φρ. χρ.
Άπό τό ποσδν δμως τοΟτο των 1.007.8 έκ. φρ. χρυσών 

πρέπει νά άφαιρέσωμεν τά ήμεδαπά κεφάλαια, τά όποια συμμε- 
τέσχον είς τήν κάλυψιν των άνωτέρω δανείων. Τά κεφάλαια 
τούτα δέν φαίνεται νά ύπερέβησαν τά 100 έκ. φρ. χρυσδ, έζ 
ών περί τά 75 έκ. φρ.χρ. διετέθπσαν πρός κάλυψιν μέρους 
τού πρώτου προσφυγικού δανείου, τά δέ ύπόλοιπα 25 έκ.,πρός 
κάλυψιν άλλων δανείων, Ιδίως των δανείων ύδρεύσεως καί στα- 
θεροποιήσεως. Άφαιροϋντες λοιπόν άπό τά 1.007.8 έκ.φρ.χρ. 
τά 100 έκ.φρ.χρ. έχομεν ύπόλοιπον 907.8 έκ.φρ.χρυσδ, ποσόν 
έκπροσωποϋν τά είσρεύσαντα είς τήν 'Ελλάδα άπό τό 1924 μέ
χρι σήμερον ξένα κεφάλαια ύπό μορφήν δημοσίων δανείων.

Χώροι προελεύσεως
’Εκείνο τό όποιον χαρακτηρίζει τήν περίοδον ταύτην 

άπό άπόψεως χωρών προελεύσεως των δανεισθέντων ήμΐν κεφα
λαίων είναι ή σχεδόν όλοκληρωτική έξαφάνισις τής Γαλλίας 
μεταξύ των πιστωτριών τής 'Ελλάδος χωρών καί ή έμφάνισις 
άλλων, Ιδίως τών Ήν. Πολιτειών τής Β. ’Αμερικής καί τής 
Σουηδίας. Είς τήν πρώτην γραμμήν μεταξύ τών πιστωτριών τής 
'Ελλάδος χωρών έρχεται σήμερον ή Μ. Βρεττανία, κατόπιν έρ
χονται αί Ήν. Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής, είτα τό Βέλγιον,ή 
Σουηδία καί μετ’αύτήν αί λοιπαί πιστώτριαι χώραι.’Εκ τών 
είσρεόντων ξένων κεφαλαίων ύπό μορφήν δημοσίων δανείων 
κατά τά έτη 1924-1930 48% περίπου προήρχοντο έκ τής Μ.Βρετ- 
τανίας, 31% έξ Ήν. Πολιτειών, 12% έκ Βελγίου, 6% έκ Σου
ηδίας καί 3% έκ Γαλλίας, 'Ολλανδίας,’Ελβετίας, Αίγύπτου καί
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’Ιταλίας.
Κρίσεις έπί τής δανειακής τοΟ κράτους πολιτικής.
Ώς βλέπει τις έκ τοΟ άνωτέρω παρατιθεμένου πίνα- 

κος είσέρρευσαν είς τήν ’Ελλάδα είς έξαετές μόλις χρονι
κόν διάστημα καί ύπό μορφήν μόνον δημοσίων δανείων 900 
καί πλέον έκατομμύρια <ρρ. χρυσά. Κατά τάς κυβερνητικός έ- 
πίσης άνακοινώσεις εύρισκόμεθα είς τάς παραμονές νέας είσ- 
ροής ξένων κεφαλαίων 15 καί πλέον έκατομμυρίων λιρών στερ
λινών̂ . Άν μάλιστα κρίνο τις έκ τοΟ προσφάτου δανείου τών 
σχολικών κτιρίων, δέν σκέπτεται ή κυβέρνησις νά χρήσιμο- 
ποιήσο τά δανειζόμενα ξένα κεφάλαια "μόνον πρός περάτωσιν 
τών έκτελουμένων μεγάλων παραγωγικών έργων, άλλά καί πρός 
άλλους μή παρανωγικούς, καίτοι κοινωφελείς,σκοπούς. Πώς 
πρέπει λοιπόν νά κρίνο τίςχήν 
δ α ν ε ι α κ ή ν  αυτήν π ο λ ι τ ι κ ή ν ;  Κατ’ 
άρχήν όφείλομεν νά τονίσωμεν,δτι ούδαμώς μάς ένθουσιάζει 
ή τακτική τής είς βραχύτατον χρονικόν διάστημα είσροής είς 
τήν χώραν μας τόσον κολοσσιαίας ποσότητας ξένων κεφαλαίων. 
Άν έπρόκειτο περί χώρας εύρισκομένης έν έξαιρετικφ οίκονο-

1, ’Υπό διαπραγμάτευσιν εύρίσκεται τό δεύτερον τμήμα τοΟ 
παραγωγικοΟ δανείου έξ 8 έκ.λιρών,ή δοθείσα δμως είς τήν 
κυβέρνησιν έξουσιοδότησις άφορςί,ώς είπομεν,συνολικόν κεφά- 
λαιον τοΟ παραγωγικοΟ δανείου 20 έκ. λιρών.

2. Αί κατωτέρω κρίσεις άναφέρονται ούχί είς τήν δημο- 
σιοοικονομικήν, άλλά είς τήν κοινωνικήν άποψιν τοΟ ζητήμα
τος τής είσροής ξένων κεφαλαίων, ήν ώς είπομεν καί έχομεν 
κυρίως ιιρό τών όφθαλμών έν τή παρούσο έργασία.
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pufjj δργασμφ, δπως π.χ. at Ήν. Πολιτείαι κατά τά τέλος 

τοΟ παρελθόντος αίώνος, δέν θά είχομεν δισταγμούς, διότι 
ή ταχυτάτη αύξπσις τοΟ έθνικοΟ πλούτου καί είσοδήματοςτής 
όφειλέτιδος χώρας θά έπέτρεπεν είς αύτήν νά άντσποκριθή 
εύχερώς πρός τάς πύξημένας άπέναντι τών άλλοδαπών πιστω
τών υποχρεώσεις της. Ή 'Ελλάς δμως δέν εύρίσκεται είς τήν 
κατηγορίαν τών ευτυχών αύτών χωρών τών άνεκμεταλλεύτων θη
σαυρών καί τών άπεριορίστων οικονομικών δυνατοτήτων.Ή πα- 
τρίς μας δέν έπροικίσθη τόσον δαψιλώς,δσον δλλαι χώραι,μέ 
πλουτοπαραγωγικά δώρα τής φύσεως, οδτε εύρίσκεται πλησίον 
τών μεγάλων οίκονομικών κέντρων τής οικουμένης, κατοικεΐ- 
ται δέ άπό πληθυσμόν εύφυά μέν, δχι δμως καί τόσον φιλόπο- 
νον. Τό άποτέλεσμα είναι δτι ή αύξησις τοΟ έθνικοΟ μας πλού
του καί είσοδήματος χωρεί μέ βήμα σταθερόν μέν άλλά μάλλον 
βραδύ, έπιταχυνόμενον μόνον όσάκις έξαιρετικά γεγονότα(π.χ. 
δ παγκόσμιος πόλεμος) δημιουργοϋν πέριξ τής κοινωνικής μας 
οίκονομίας εύνοίκωτέρας έμπορικάς καί ναυτιλιακός συνθήκας. 
Άνάλονος πρός τήν δυνατήν οικονομικήν πρόοδον τής χώρας 
μας θά έπρεπε λοιπόν νά είναι καί ή είσανωγή τών ξένων κε
φαλαίων πρός ένίσχυσιν τών παραγωγικών μας δυνάμεων.Άλλως 
άνανκαζόμεθα νά τρέζωμεν περισσότερον άπό δ,τι έπιτρέπει ή 
αντοχή μας, μέ δλους τούς έντεϋθεν κινδύνους. Ή αίσιοδοξία 
διά τό οικονομικόν μέλλον ένός τόπου είναι όμολογουμένως 
προτέρημα τόσον διά τούς κυβερνώντας, δσον καί διά τούς κυ- 
βερνωμένους. Έφ’δσον δμως αυτή ύπερβαίνη όρισμένα δρια 
καί κλείη τούς όφθαλμούς πρό τής πραγματικότητος, καταντά 
μειονέκτημα καί μάλιστα έπικίνδυνον μειονέκτημα.

Καίτοι είμεθα κατ’άρχήν ύπέρ. τής βαθμιαίας εισόδου 
τών ξένων κεφαλαίων είς τήν 'Ελλάδα, όπότε καί μόνον θά
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είναι δυνατή ή φυσιολογική των άπορρόφησις άπό τήν κοινω
νικήν μας οικονομίαν, έν τούτοις θά ήδυνάμεθα νά παρίδω- 
μεν τά μειονεκτήματα τής άκολουθουμένης άπό έξαετίας πολι
τικής τής άθρόας εισδοχής τοιούτων, άν τούλάχιστον έξεπλη- 
ροϋντο άλλοι τινές άπαραίτητοι ταύτπς δροι, οί έξής:

1. -Χρησιμοποίησις των ξένων κεφαλαίων άποκλειστικώς 
πρός πλουτοπαραγωγικούς σκοπούς.

2. -Δανεισμός ύπό δρους έλαφρούς, εις τρόπον ώστε ή 
έκ των ξένων κεφαλαίων έπιβάρυνσις νά είναι σημαντικής κα- 
τωτέρα τής έκ τούτων έλπιζομένης αύξήσεως τού έθνικοϋ ει
σοδήματος.

3. -Παράτασις τοΰ χρόνου έξοφλήσεως, έπιτρέπουσα τήν 
άκοπον άπόσβεσίν των δανείων.

Άς έλθωμεν ήδη νά ίδωμεν,άν οί τρεις οΰτοι δροι πλπ- 
ροΰνται παρ’ήμΐν έπί των δημοσίων δανείων τής τελευταίας 
έξαετίας.

Έ π ί  τοΰ π ρ ώ τ ο υ  δρου.-Τά έξωτερικά 
δάνεια τής περιόδου ταύτπς θά ήδυνάμεθα νά διακρίνωμεν,ά- 
ναφορικώς πρός τήν χρησιμοποίπσίν των, εις τέσσαρας κατηγο
ρίας: α')Δάνεια σπαταληθέντα καί ούδαμύς ώφελήσαντα τήν 
κοινωνικήν μας οικονομίαν, ώς π.χ. τό σουηδικόν δάνειον. 
β')Δάνεια χρησιμοποιηθέντα πρός κοινωφελείς σκοπούς, μή 
συμβαλόντα δμως άμέσως εις τήν αΰξησιν τοΰ έθνικοϋ εισοδή
ματος, ώς π.χ. τά δάνεια ύδρεύσεως καί σχολικών κτιρίων, 
γ') Δάνεια έξυγιάναντα τήν δημοσίαν καί κοινωνικήν μας οι
κονομίαν καί έπιτρέψαντα αύταίς άπρόσκοπτον πορείαν, έμμέ- 
σως δέ μόνον έπηρεάσαντα εύνοίκώς τήν αΰξησιν τοϋ έθνικοϋ 
εισοδήματος, ώς π.χ. τό τριμερές δάνειον καί δ') Δάνειαχρη- 
σιμοποιηθέντα άμέσως πρός ένίσχυσιν των παραγωγικών δυνά
μεων τής χώρας καί. μέλλοντα νά προκαλέσουν αΰξησιν τοϋ έθνι-
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κοΟ εισοδήματος, ώς π.χ. τό προσφυγικόν δάνειον, τό δάνει
ον των σιδηροδρόμων, τό δάνειον τής άμερικανικής κυθερνήσε- 
ως καί τό λεγόμενον παραγωγικόν δάνειον. Άν άθροίσωμεντά 
κεφάλαια των τελευταίων τούτων δανείων,θά εδρωμεν 665,8 έκ. 
φρ. χρυσά, χρησιμοποιπθέντα ή μέλλοντα νά χρησιμοποιηθούν 
άμέσως πρός παραγωγικούς σκοπούς, ήτοι περίπου τά 2/3 τών 
εις τήν 'Ελλάδα είσρευσάντων κατά τήν τελευταίαν έξαετίαν 
ξένων κεφαλαίων ύπό μορφήν δημοσίων δανείων. Διά τού λοι
πού 1/3 των ξένων κεφαλαίων δέν δυνάμεθα νά ύπολογίζωμεν ά
μεσον αΰξησιν τού έθνικοΰ εισοδήματος, συνεπώς ή έξόφλησίς 
των πρέπει νά λάβη χώραν ή έκ τού ήδη ύπάρχοντος έθνικοΟ ει
σοδήματος ή διά νέων δανείων ή έκ τής έλπιζομένης αύξήσεως 
τού έθνικοΰ εισοδήματος διά τής παραγωγικής χρησιμοποιήσεως 
των 2/3 των ξένων κεφαλαίων, θά ίδωμεν άμέσως κατωτέρω κα
τά πόσον τό τελευτάϊον είναι πιθανόν.

’Επί τού δ ε υ τ έ ρ ο υ  δρο υ.-’Εξαιρέ
σει τών δανείων τής τελευταίας τριετίας (σταθεροποιήσεως, ά- 
μερικ. κυβερνήσεως, παραγωγικού, σχολικών κτιρίων), καθ’ήν 
έπρυτάνευσε παρά τή έλληνική κυβερνήσει μία ύγιεστέρα άντί- 
ληψις περί τών σχετικών ύποχρεώσεών της άπέναντι τής όλότη- 
τος, τά έξωτερικά δάνεια τής περιόδου ταύτης συνωμολογήθη- 
σαν ύπό δρους βαρυτάτους, έγγίζοντας τά δρια τής τοκογλυφί
ας. Δυστυχώς τά ύπό ύποφερτούς όπωσδήποτε δρους συνομολογη- 
θέντα δάνεια μό,’ις φθάνουν τά 45% τού συνόλου τού δανει- 
σθέντος άπό τήν άλλοδαπήν ποσού. Τά λοιπά 55% έδανείσθημεν 
μέ τόκον ύψηλότατον, έκδοσιν τών δμολογιών ίκανάς μονάδας 
ύπό τό άρτιον, ύψηλάς προμήθειας καί τέλος έν συνδυασμψπρός 
ληστρικός συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων μετά ξένων 
έταιριών, μή ένδιαφερομένων ή μόνον πώς θά έγκατασταθοϋν δα-
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πάναις τής 'Ελλάδος εις μεγαλοπρεπή μέγαρα καί θά ένθυλα- 
κώσουν τάς ταχείας των άμοιβάς. ’Υπό τοιαύτας συνθήκας δέν 
δύναταί τις ή νά άμφιβάλλη πολύ, άν καί κατά πόσον ή έλπι- 
ζομένη αύξησις τού έθνικού εισοδήματος,χάρις εις τά έκτε- 
λούμενα παραγωγικά έργα,θά είναι άνωτέρα τής έκ τού συνό
λου των έξωτερικών δανείων τής περιόδου ταύτης οικονομικής 
μας έπιβαρύνσεως ή έστω καί μόνης τής έπιβαρύνσεως έκ των 
δανείων, των διατεθέντων άμέσως πρός παραγωγικούς σκοπούς.

Έ π ί  τού τ ρ ί τ ο υ δρο υ.-'Όλα τά δη
μόσια έζωτερικά δάνεια, τά συνομολογηθέντα άπό τού έτους 
1924 καί έιρεξής είναι άποσβεστέα, ώς είδομεν, εις χρονικόν 
διάστημα 10-40 έτών τό πολύ, διότι, λέγεται, έπρυτάνευσε πα
ρά τή κυβερνήσει ή ιδέα δτι συμφέρον έχομεν νά άπαλλαγΰμεν 
τό ταχύτερον των χρεών μας καί νά μή έπιβαρύνωμεν δι'αύτων 
τάς έπιγενομένας γενεάς. Τήν τακτικήν αυτήν πρέπει νά κατα
δικάσω τις άπολύτως. Πρώτον είναι άδικος, διότι άπαλλάσσει 
τού βάρους τής άποσβέσεως τάς μελλούσας γενεάς, αί όποΐαι 
δέν έχουν νά ώφεληθοϋν όλιγώτερον τής παρούσης άπό τά έκ- 
τελούμενα παραγωγικά ή καί άπλώς κοινωφελή έργα. ’Εκτός δ- 
μως τούτου έγκυμονεΐ καί μεγάλους κινδύνους διά τήν πίστιν 
τού κράτους καί τής κοινωνικής μας οικονομίας, έν συνδυα
σμέ πρός τήν άθρόαν εισροήν των ξένων κεφαλαίων Καί τούς 
λοιπούς βαρείς δρους τής συνομολογήσεως των έξωτερικών δα
νείων. ’Ιδιαιτέρως θά ήθέλομεν νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν 
έπί των κινδύνων διαταράξεως τής συναλλαγματικής μας ισορ
ροπίας καί τής νομισματικής μας σταθεροποιήσεως, αί όποΐαι 
έπετεόχθησαν κατόπιν τόσων μόχθων καί θυσιών. Βεβαίως παρα
δέχεται ή οίκονομική έπιστήμη είς τοιαύτας περιστάσεις φυ
σιολογικήν μείωσιν τής εισαγωγής έμπορευμάτων κατόπιν αΰ- 
ξήσεως τής παραγωγής δι’έσωτερικάς άνάγκας, τόνωσιν τής
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έξαγωγής καί ένίσχυσιν τών λοιπών άδήλων λεγομένων κονδυ- 
λίων τοΟ ένεργπτικούτοΟ ισοζυγίου τών έξωτερικών χρεαπαι- 
τήσεων . Τό ζήτημα δμως είναι κατά πόσον τό τελευταία ταΟ- 
τα είναι άμέσως πραγματοποιήσιμα ή εύχερώς ποαγμστοποιή- 
σιμα πρός έξουδετέρωσιν τών άναποφεΰκτων δυσμενών διακυμάν
σεων τοΟ συναλλάγματος,λόγψ άθρόας έκροής τοιοότου πρός έ- 
ξυπηρέτπσιν τών συνομολογηθέντων δανείων.

Δι'δλους τούτους τούς λόγους δέν έπιδοκιμάζομεν ά-
πολύτως τήν ύπό τοΟ έλλπνικοΟ κράτους άκολουθπμένπν άπό
έξαετίας δανειακήν πολιτικήν̂ , τοσοΟτον μάλλον καθόσον ή
δημοσία άλλά καί ή κοινωνική μας οίκονομία είναι ήδη λίαν
βεβαρημένη άπό προγενεστέρας τοΟ 1923 ύποχρεώσεις άπέναν-
τι τής άλλοδαπής,καί περί τών δποίων διελάβομεν άνωτέρω,
πρόκειται δέ άκόυη νά έπιβαρυνθοΟν καί μέ τό άναλογοΰν είς
τήν Ελλάδα τμήμα τοϋ όθωμανικοΟ δημοσίου χρέους, μετά
τδν διακανονισμόν τοϋ ζητήματος τοϋ νομίσματος τής πληρώ-2μής μεταξύ τής Τουρκίας καί τών πιστωτριών της Δυνάμεων . 
"Αν τά δυσάρεστα άποτελέσματα, τά δποία,φοβοόμεθα, δέν εί
ναι άκόμη πολύ αίσθητά, θά γίνουν δταν θά παύση ή είσροή 
τών ξένων κεφαλαίων καί θά ένταθή ή άποπληρωμή των. θ ά 
ε ί χ ο μ ε ν  λ ο ι π ό ν  νά σ υ σ τ ή σ ω μ ε ν  
έ π ι β ρ ά δ υ ν σ ι ν  το ΰ ρυθ μ ο ϋ  τής 
ε ί σ ρ ο ή ς  τών ξένων κεφαλαίων,έκ 
π α ρ α λ λ λ ή λ ο υ ' δ έ  πρός ταύ τ η ν  καί 
τήν δ π ω σ δ ή π ο τ ε  β ε λ τ ί ω σ ι ν  τών 
όρων τοϋ δ α ν ε ι σ μ ο ϋ  τών ήδη είσ- 
ρ ε υ σ ά ν τ ω ν  τ ο ι ο ά τ ω ν  ώς καί τόν 
έ ξ ο β ε λ ι σ μ δ ν  κάθε έ λ ε υ θ ε ρ ι ό τ η -  
τος περί τών χ ρ η σ ε μ ο π ο ί η σ ί ν  
των. Ύφ’άς συνθήκας σήμερον εΰρισκόμεθα, δέν έπιτρέπε-
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ται νά δίδυμεv etc τήν έννοιαν τής παραγωγικής χρήσιμο - 
ποιήσεις εύρείαν έρμηνείαν, άλλά πρέπει νά άποβλέπωμεν μό
νον etc τήν αδξησιν άμέσως τοΟ έθνικοΟ μας εισοδήματος διά 
τών είσρεόντων ξένων κεφαλαίων.

1. Πρέπει νά δμολογηθή δτι ή πολιτική αΟτη όλίγον βαρύ
νει τήν κυβέρνπσιν τής τελευταίας διετίας-ΑΟτη,κλπρονομή- 
σασα μίαν θλιβεράν κατάστασιν,δχι μόνον έμεινε κατά τό μάλ
λον Kat ήττον πιστή είς τήν άρχήν τής παραγωγικής χρησιμο
ποιήσεις των δανειζομένων κεφαλαίων,άλλά καί περιεφρούρπσε 
κατά τό δυνατόν τά συμφέροντα τοΟ κράτους καί τοΟ κοινοΟ
έν τή ΰπογραφή τΟν σχετικΰν συμβάσεων, έπιπροσθέτως δέ κα
τέβαλε καί καταβάλλει προσπάθειας άναθεωρήσεως των έπαχθε- 
στέρων έκ τών παλαιοτέρων τοιούτων.

2. Τ6 τμήμα τοΟτο άνέρχεται κατά τόν κ.Έ.Τσουδε- 
ρ ό ν ( άρθρον του, "La dette publique" έν L'Europe nou- 
velle τής 3-3-1928 σελ. 281) είς 11 έκ. τουρκικός λίρας.
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Πηγή: Δ .Στεφανυδου,βΗ εύσροή ξένων χεψαλαύων χαύ αυ ο ί -  

χονομ ιχα ί χα ί χ ο λ ιχ ιχ α ί  τους ο ο ν έ κ ε ιο ΐι  θεοοβλονίχιΐ 1930, ο» 

265-270.

'Ιστορυχό πλαυσυο: Πάγυο αυτημα τής έλληνυχής οίχονομέ- 
ας ήταν ό πορυσμός χεφαλαύων σέ ξένο συνάλλαγμα. *Η χαμηλή έχ- 
βυομηχάνυση, ού στρατυωτυχές δαπάνες, ό περυορυσμός τής παρα
γωγής σέ άγροτυχά προυόντα, πού ήταν εύάλωτα στύς δυεθνεϋς 
συγκυρύες, καύ ου πολεμυκές περυπέτευες ήταν ου μόνυμες αύτύ- 
ες γυά τό χαμηλό εύσόδημα των 'Ελλήνων, 'ΐδυαύτερα αύσθητό έ- 
γυνε τό γεγονός αύτό μετά τή Μυχρασυατυχή Καταστροφή, δταν τό 
κράτος αναγκάστηκε νά περυσώσευ τούς πρόσφυγες καύ νά τούς δώ- 
σευ δυνατότητες ούκονομυκης έπυβύωσης. '0 ούκονομολόγος πού 
εδώ έκθέτευ τύς άπόφευς του τονύζευ κατά πρώτο λόγο τήν ανάγ
κη ου "Ελληνες νά έργασθοϋν περυσσότερο γυά τήν αύξηση τής πα
ραγωγής καύ κατά δεύτερο λόγο τή χρησυμοπούηση του ξένου κεφά
λα ύου σέ παραγωγυκούς καύ δχυ σέ καταναλωτυκούς σκοπούς.

Βυβλυογραφύα: Ξεν.Ζολώτα, 'Η 'Ελλάς εύς τό στάδυον τής 
έκβυονηχανύσεως, 'Αθήναυ 1926.
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ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑ ΤΑΞΙΚΟΝ 
ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

3 2

Τό άγροτικόν κόμμα βασίζεται, βέβαια, εις τόν άγρο- 
τικόν πληθυσμόν, δ δποίος καί άριθμητικώς είναι ό πολυπλη
θέστερος καί οίκονομικώς δ άναξιοπαθέστερος. Ώς έκ τού
του είναι ύποχρεωμένον νά έπιδιώξη τήν βελτίωσιν τής θέσε- 
ως τοΰ άγρότρυ, δ δποίος μέχρι τής ώρας παρέμεινε μάζα 
έντελώς παραμελημένη. ’Αντιλαμβάνεται δμως δτι διά νά έπι- 
τύχη τόν κύριον σκοπόν του εϊνε ύποχρεωμένον νά μή ώθήσΐ) 
είς ταξικούς άγώνας μέ άποτέλεσμα άκάρπους έσωτερικούς σπα
ραγμούς, άλλ’άντιθέτως νά συντελέση είς τήν έναρμόνισιντών 
συμφερόντων των άγροτών πρός τά συμφέροντα των λοιπών έργα- 
ζομένων τάξεων. Ή έναρμόνισις δέ αύτή ήμπορεΐ καί πρέπει 
νά έπιδιωχθή μέ τήν παρά τοΰ Κράτους αύστηράν καί δικαίαν 
ρύθμισιν τών άξιώσεων δλων των έχουσών κοινά συμφέροντα τά
ξεων. ’Επειδή δέ μέχρι τής ώρας δ κακώς έννούμενος, καί ά- 
κόμπ χειρότερα έφαρμοζόμενος,λιμπεραλισμός τοΰ Κράτους,ώδή- 
γησεν είς τήν άπροκάλυπτον έσωτερικήν διαμάχην τών τάξεων, 
καί παρουσίασε τό Κράτος πότε άπαθή θεατήν τών άλληλοσπα- 
ρασσομένων συμφερόντων, καί πότε άσθενικόν συμβιβαστήντών 
άντιτιθεμένων άπόψεων, διά τοΰτο είνε άνάγκη νά άποκαταστα- 
θή ή έννοια τοΰ Κράτους ώς άνωτάτου κηδεμόνος καί δικαιο- 
κρίτου τών πάντων, ού μόνον, δπως έως σήμερα, κατασταλτι- 
κώς έπεμβαίνοντος,άλλά καί προληπτικώς ένεργοΰντος. *0 έσω- 
τερικός σπαραγμός τών τάξεων, πού κάθε μία ζητάει δ,τι τήν
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συμφέρει άδιαφορώντας διά τίς άλλες, καί ή δργανική πλέον 
άποσύνθεσις τής σημερινής κοινωνίας δφείλονται είς τήν τρα
γικήν αύτήν παρεξήγπσιν, είς τήν δποίαν περιήγαγε τό Κρά
τος δ άρρωστος λιμπεραλισμός · τής τελευταίας περιόδου. Ή 
κοινωνία λοιπόν θά πειθαρχπθή άπό τό Κράτος καί τό Κράτος 
θά τονωθή άπό τήν πειθαρχπμένην κοινωνίαν. Είς τήν σώτει- 
ραν αύτήν μορφήν τού Κράτους δέν θά μάς δδπγήσουν βέβαια 
αί ταξικοί συγκρούσεις, άλλ’ή συναίσθπσις δτι δλαι αί έρ- 
γαζόμεναι τάξεις άποτελοΟν ένα δργανικόν σύνολον.Ώς έκ 
τούτου τό κόμμα δέν θεωρεί έαυτό κόμμα είς τήν αΰστπράν 
σημασίαν τής λέξεως ταξικόν, άλλά κόμμα γενικού πολιτικού 
περιεχομένου, μέ σκοπόν τήν άπόλυτον τόνωσιν τής έννοιας 
τού Κράτους καί τήν ύπ’αύτό πειθάρχησιν των συμφερόντων 
δλων των τάξεων.

Ό άνώτατος άρχων είνε διακοσμητικόν άνδρείκελλον καί αί 
κυβερνήσεις πού προέρχονται άπό τάς βουλάς αιχμάλωτοι των

βουλευτών
Ή τόνωσις αυτή τής έννοιας τού Κράτους δέν είμπορεϊ 

νά έπιτευχθη μέ τήν σημερινήν μορφήν τού Πολιτεύματος,είς 
τήν όποιαν τό μέν νομοθετικά σώματα, καθ’έαυτά άλλως τε 
φλύαρα, άδολεσχοΰν είς συζητήσεις, έπεμβαίνουν είς έργα 
άλλότρια πρός τόν προορισμόν των, άκολασταίνουν είς παρα- 
σκηνιακάς τε καί φανεράς ένεργείας καί άνεβάζουν καί κα
τεβάζουν κυβερνήσεις σύμφωνα μέ τάς έφημέρους όρέξεις των, 
ό δέ ’Ανώτατος 'Αρχών μέ τό άνόητον πλάσμα του "άνευθύνου" 
είνε καθαρόν διακοσμητικόν άνδρείκελλον έστερημένον οίασ- 
δήποτε πρωτοβουλίας καί ούσιαστικής άναμίξεως είς τά κοι
νά, Ή εύθύνη τοιουτοτρόπως τής κυβερνήσεως τού τόπου βα
ρόνε ι.ώς μή ώφειλε, δύο πολυμελή καί ώς έκ τής ίδιότητός
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των ταύτης καί μόνης άνεύθυνα σώματα. Είνε άνάγκη λοιπόν ή 
έννοια καί ή συναίσθησις τής εύθύνης νά άποκατασταθή είς 
τό πρόσωπον τοΟ "ΕΝΟΣ",καί δ ένας αύτός δέν ήμπορεΐ παρά 
νά είνε ό άνώτατος δρχων, ό όποιος είς μίαν λαϊκήν δημο
κρατίαν άπαραιτήτως πρέπει νά έκλέγεται κατ’εύθεΐαν άπό 
τδν λαόν.Είς τόν λαόν,φυσικά,άπδκειται νά προτιμήσω τόν 
δυνατόν άπό τόν άδύνατον, τόν μαχητήν άπό τόν άπόλεμον,τόν 
φωτεινόν άπό τόν συσκοτισμένον, τόν σκληρόν άπό τόν δνευ- 
ρον. Βέβαια πάντοτε ή έκλογή δέν θά είνε ή έπιτυχής, άλλά 
μπροστά στήν άκόλαστον βουλευτοκρατίαν, είνε προτιμότερη 
ή δσφρησις τοΟ πλήθους πού θά θελήση ένστικτα μόνο του 
νά έπανορθώση τό σφάλμα του, διώχνοντας τόν άνίκανο καί 
έκλέγοντας τόν ίκανώτερον είς τό μέλλον. Ό ούτως έκλεγό- 
μενος διά μίαν τετραετίαν άνώτατος δρχων πρέπει νά είνε 
έλεύθερος είς τόν σχηματισμόν των Κυβερνήσεων, καί νά μή 
δεσμεύεται άπό τήν πρός τήν Κυβέρνησίν του έκφρασιν οίασδή- 
ποτε δυσπιστίας άπό τό Νομοθετικόν Σώμα τής Βουλής. Αί Κυ
βερνήσεις πού προέρχονται καί έπηρεάζονται άπό τήν Βουλήν 
είνε αύταί καθ’έαυτάς πότε αιχμάλωτοι τών βουλευτών πού 
τάς στηρίζουν, πότε άνάπηροι. Τά όργανικά αύτά δέ έλαττώ- 
ματα τών Κυβερνήσεων,πού προέρχονται άπό τήν Βουλήν, παρου
σιάζονται ύφ’οίανδήποτε έκλογικόν σύστημα καί άν συντεθή 
ή Βουλή, είτε δηλαδή ύπό τό πλειοψηφικόν σύστημα, είτε ύπό 
τό άναλογικόν. Διότι άν μέν ή Βουλή συντεθή μέ τό πλειοψη
φικόν σύστημα-καί δή είτε μέ εύρεΐαν είτε μέ στενήν περι
φέρειαν - έπιτρέπει μέν πλειστάκις τήν δημιουργίαν άριθμη- 
τικώς ισχυρών καί κατά ποιόν δμοιογενών Κυβερνήσεων, άλλά 
δέν μδς λυτρώνει άπό τάς έκβιαστικάς ένεργείας τών δυσηρε- 
στημένων ή τών ίδιοτελών βουλευτών, καθιστά μάλιστα καί 
αύτάς τάς άριθμητικώς ίσχυροτάτας Κυβερνήσεις αίχμαλώτους
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των βουλευτών είς τόσον δέ βαθμόν, ώστε,δπως έχει παρατη- 
ρηθΟ καί είς άλλα πειό προηγμένα Κράτη καί στήν 'Ελλάδα σή
μερα, ή έσωτερική σήψις των κυβερνήσεων αύτών νά είνε μεγα
λύτερη άπό τήν έζωτερικήν φθοράν πού τούς προκαλεί.ή άντι- 
πολίτευσις. ’Αν δέ έξ άλλου ή Βουλή συντεθή μέ τό άναλογι- 
κόν σύστημα,δ τεμαχισμός των έκλογικών δυνάμεων καί ή κατ’ 
άκολουθίαν τούτου έμφάνισις πλείστων δσων κομματιδίων δδη- 
γεϊ είς τήν σύμπηξιν κυβερνήσεων άλλοτε μέν οικουμενικών 
άλλοτε δέ εύρυτέρου συνασπισμού. Αί Κυβερνήσεις δμως αύ- 
τού τού είδους δέν εΐνε κάν μόνον αίχμάλωτοι τών Βουλευτών 
πού τάς στηρίζουν, δπως συμβαίνει μέ τάς κυβερνήσεις πού 
προέρχονται άπό τό πλειοψηφικόν σύστημα, είνε έπί πλέον αύ- 
ταί καθ'έαυτάς άνάπηροι, έχουν μέσα στά σπλάχνα τους τήν 
όργανικήν άδυναμίαν τής άνομοιογενείας καί παρασύρονται μέ 
τάς άμοιβαίας ύποχωρήσεις είς συμβιβασμούς,πού είνε είςτό 
βάθος πολιτικώς άνήθικοι. Είς τάς Κυβερνήσεις μάλιστα αύτάς 
παρατσρεΐται δτι κατά τύπους δλοι είνε άρχηγοί καί είς τά 
πράγματα δέν είνε κανένας. Καί δσονδήποτε καί άπό τό 
ένστικτον τής προσωρινής αύτοσυντηρήσεως στυλώνει ό ένας 
τόν άλλον, είνε μοιραΐον δτι δλοι μαζί θά πέσουνε. Γιατί 
παρ’δλη τή γαλήνη τής έπιφανείας δ κόσμος όσφραίνεται τίς 
διαφορές τους.Καί άν μέν ή διαφορές αύτές είναι κάπως ση
μαντικές,ό κόσμος ζητεί νά ζεκαθαρισθή ή κατάστασις.’Εάνδέ 
πάλι ή διαφορές τους είνε άσήμαντες,ζητεί νά τούς ξεφορτω
θώ άπό τό ένστικτον πού έχει κάθε μάζα νά μήν άνέχεται τήν 
μικρολόγον άπεραντολογίαν τών συζητήσεων. Παράδειγμα πρό
χειρον έχομεν είς τήν Γαλλίαν μέν τάς τελευταίας κυβερνή
σεις, είς τήν 'Ελλάδα δέ τάς κυβερνήσεις τών πρό τής έπανό- 
δου τού Βενιζέλου ήνωμένων άρχηγών. ’Αλλά μέ άναπήρους κυ
βερνήσεις ούτε τά σημερινά πολύπλοκα ζητήματα λύονται,ούτε
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ό γοργότερος άφ’δτι άλλοτε παλμός τής ζωής παρακολουθεΐ- 
ται. Καί έτσι δ τόπος έχει όμοιώματα ίσως Κυβερνήσεων,όχι 
δμως πραγματικός Κυβερνήσεις.

Έξ άλλου οί κυβερνήσεις,πού προέρχονται όπό τήν 
Βουλήν,είτε προεδρεύονται άπδ ένα, είτε συμπροεδρεύονται 
όπό πολλούς, είνε μοιραίως ύποχρεωμένοι νά θάλπτουν τΙς 
μικροφιλοτιμίες καί τούς μικροεγωίσμούς κατωτέρων πολλές 
φορές τύπων. Δέν έχουν δέ σύνθεσιν μόνον ποικιλλόμορφον, 
άλλά καί ποιοτικώς κατωτέραν. Μάλιστα ή άνάγκπ τής έξυπη- 
ρετήσεως των μικροφιλοτιμιών αύτών, πού άσκοΰν έπάνω τους 
πραγματικήν έκβίασιν, τάς όδηγεϊ είς πολυάριθμον έμφάνισιν. 
Παράδειγμα κλασσικόν μάς παρουσιάζει ή σημερινή Γαλλία,δ- 
που δλοι οί μικροεγωΐ'σμοί άπεχαλινώθησαν, καί κατά των ό- 
ποίων δ μέν Ποανκαρέ έδειξεν δλπν τήν άποστροφήν του,ό δέ 
Ταρντιέ δέν ήμπόρεσε νά συγκρατήση τόν έαυτδν του, διά νά 
μήν παρουσιάση, δπως παρουσίασε κατά τήν τελευταίαν του πρω
θυπουργίαν, τό 'Υπουργέΐον των 34 ύπουργών καί ύφυπουργώνΐ! 
Τήν άδυναμίαν αύτήν τύπου δχι κοινοΟ, βέβαια, δπως ό Ταρν- 
τιέι, μάς τήν έζωγράφισε δηκτικότατα δ άρχηγός των Γάλλων 
σοσιαλιστών Λεόν Μπλούμ,λέγοντάς του: "Διώξε τούς είκοσι 
δύο καί πάλι θά σοΟ μείνουν δύο φορές οί ύπουργοί τοΟ Λου
δοβίκου 14ου". Έάν δέ αύτά δ φαρμακερός αύτός σοσιαλιστής 
τά είπε γιά τή Γαλλία, δπου δέν λείπουν βέβαια τά πολιτι
κά άναστήματα, φαντάζομαι τί θά ήμποροϋε νά πή γιά μάς 
σήμερα μέ τούς είκοσι ύπουργούς καί ύφυπουργούς μας!
*0 άνώτατος άρχων πρέπει νά έκλέγεται κατ’εύθείαν άπό τόν

λαόν
Ή Κυβέρνησες λοιπόν πρέπει νά μήν προέρχεται άπό 

τούς κόλπους τής Βουλής, άλλά άπό τήν θέλησιν καί τήν έκλο-
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γήν τοΟ άπό τόν λαόν έκλεγομένου άνωτάτου άρχοντος. Βέβαια 
θά ρωτήσουν πολλοί: ’Εάν μέ ένα τέτοιο σύστημα 6 άνώτατος 
δρχων δέν θά ΰφίσταται τήν πίεσιν τών βουλευτών, γιατί τά
χα δέν θά ύποστή τήν έπιρροήν τοΟ πλήθους. Καί μήπως έτσι 
πέφτουμε σάν τόν Όδυσσέα άπό τή Σκύλλα στή Χάρυβδι. ’Αλ
λά πρώτα-πρώτα δέν πρέπει νά ξεχνάμε, δτι ή μέν πίεσις τών 
βουλευτών είναι συγκεκροτημένη καί άμέσου Αποτελέσματος, 
Αφού ή άποσκίρτησίς των άπό τάς κυβερνητικός τάξεις ήμπο- 
ρεΐ νά συνεπιφέρη άκόμη καί άμεσον πτώσιν τής Κυβερνήσεως, 
ή δέ έπιρροή τοΟ πλήθους διάχυτος καί κάθε άλλο παρά άμέ
σου Αποτελέσματος, άψοΟ έτσι καί έτσι δ κυβερνήτης θά δια- 
νύση τήν θητείαν του,διά τήν όποίαν καί έξελέγη. Καί άν 
δμως δεχθούμε δτι δέν θά λείψουν έμμέσως τού πλήθους ή 
τών τάξεων αί έπιρροαί,πάντως αί έπιρροαΐ αύται θά είναι 
Ασθενέστεροι άπό τήν έντονον πίεσιν τών βουλευτών. Καί δ- 
πως άπό τά έλαττώματα τής στενής έκλογικής περιφερείας,πού 
συνίστανται είς τήν άμεσωτέραν έπιρροήν τών ψηφοφόρων έπί 
τοϋ ύποψηφίου, μάς λυτρώνει σέ μεγάλο βαθμό τό σύστημα τής 
εύρείας περιφερείας, γιατί είς τήν μεγαλυτέραν έκτασιν Α
ναπτύσσονται γενικώτερα ρεύματα καί τονίζονται καθολικώ- 
τεροι άνάγκαι, έτσι καί άπό τής εύρείας περιφερείας τά δ- 
λιγώτερα βέβαια έλαττώματα θά μάς λυτρώση ή εύρύτατη περι
φέρεια τού συνόλ:υ. Στό σύνολο τών πολιτών μικροϋποσχέσεις 
δέν ήμπορεΐ νά δωση ό ύποψήφιος κυβερνήτης, θά δώση πάντως 
πολύ όλιγώτερες καί θά κολυμπήση στά νερά τής μεγάλης θα
λάσσης. Βέβαια κανένα σύστημα δέν είνε Απόλυτα τέλειο,καί 
θά ύπάρξουν καί τύποι πού θά δώσουν ψεύτικες καί Ανεκπλή
ρωτες ύποσχέσεις στό πολύ πλήθος. Αί περιστάσεις δμως σπρώ
χνουν είς τό νά βρεθούν άνδρες πού δέν θά δημοκοπήσουν,Αλ-
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λά 9ά μαστιγώσουν ιό πλήθος μένυμνές άλόθειες. Έ6ν τό πλη- 
9ος, σ’αυτήν τήν κατάντια πού κατάντησε, δέν άκοϋσο τ̂ ν 
φωνήν τού ’Αρχαγγέλου, ζωή άπο τδν τόπο μή πεοιμένετε. Εί- 
νε ξεγραμμένο δτι 6ά πεθάνΐ).

*0 τόπος σήμερα χρειάζεται κυβερνήτην μέ σκληρή καοδισ καί
φωτεινό μυαλό

Ποιός δέν έχει κσταλά3ει τί ζητάει δ τόπος; Τί άλλο 
παρά ένα κυ3ερνήτη μέ σκληρή καρδιά καί ουτεινό μυαλό,έναν 
δνδρα πού δέν θά τδν παραφέρη δ υστερισμός καί ή βιασύνη, 
άλλά 6ά τδν διακοίνη δ σιωπηλός υπολογισμός καί τό βρσδύ 
καί σταθερό χέρι, έναν δνδρα πού 6άχη χαυλιδντας γυά νά 
δαγκώσζΐ άνθρώπους καί ζητήματα 1 Εύρέθηκε αύτδς; Έσώθηκε 
δ τόπος. "Ενας τέτοιος δέν θά διαλέζη βέβαια τούς συνεργά
τες του μέσα στούς προθσλάμους, άλλά είς τδν άνοικτόν dpt- 
ζοντα. Γιατί στούς προθαλάμους μέν δέν θά βρζ παρά κόλακας, 
υτακουστάς καί ύπηρέτας, είς τόν άνοικτόν δέ δρίζοντα άρ- 
ρενωπά άναστήματα καί παλαιστάς. Καί εΐνε άνάγκη νά άποού- 
yq τούς πρώτους καί νά βρή τούς δεύτερους, γιατί οί πρώ
τοι μπορεί νά τόν βολεύουν, άλλά τού άποκοιμίζουν τδ μυαλό 
καί έτσι τόν σέρνουν στήν τύφλωσι καί τήν άποτυχία, οί δεύ
τεροι όμως μπορεί ίσως νά τόν στενοχωρούν, άλλά τού διεγεί
ρουν πιό πολύ τά νεύρα καί τόν σπρώχνουν στή ζωή καί τήν 
έπιτυχία. Τέτοιοι συνεργάτες θάχουν βέβαια άρετές, θάχουν 
όμως καί κακίες. ’Από τόν κυβερνήτη έξαρτδται νά τούς φα
νατίσω μέ τόν φανατισμό του καί νά τούς κάΨο μέ τή φωτιά 
του, καί έτσι νά τούς βγάλω στήν έπιφάνεια τις άρετές τους 
καί νά τούς σκοτώσω τις κακίες τους.

Κυβερνήτης καί συνεργάτες του πρέπει νά μδς κάμουν 
νά έξομολογηθούμε όλοι μας τά άνομήματά μας, νά δμολογή-
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σουμε 6 Ενας κόσμος είς τόν δλλο τά άμαρτήματά μας καί τά 
λάθη μας,γιό νά μπορέσουμε καθαροί τήν ψυχήν καί τό σώμα 
νά μεταλάβουμε τή θεία μετάληψη. Έτσι, μονάχα θά καθαγια- 
σθούμε. "Αν δέν βρεθή ένας τέτοιος κυβερνήτης, πού νά μάς 
κάψη μέ άναμμένο σίδερο τίς πληγές μας καί νά μάς μπάση σ’ 
αύτόν τόν δρόμο τής μετάνοιας καί τοΟ καθαρμοΟ, θά παρου
σιάσουμε άκόμη έμφανέστερα τά σημεία τής παρακμής καί τής 
σήψεως καί θά πεθάνουμε. Πρέπει νά μάς τραβήξουν άπό τήν 
σημερινή κραιπάλη καί νά μάς ρίξουν στήν νηστεία καί τήν 
περισσυλογή. Άλλοιώς Πάσχα μέ χαρά δέν θά γιορτάσουμε. 
Πρέπει νά μάς κάμουν νά φορέσουμε δλοι τόν τρίχινο μανδύα 
τοΟ άναχωρητοΰ. Γι’αύτό δμως είνε άνάγκη νά μάς κυβερνή
σουν μέ μυαλό παστρικό καί ψυχή πονετική, τόσο πονετική 
ώστε νά μάς άφήσουν τήν έντύπωση δτι ξεχάσανε τόν έαυτό 
τους. Είνε άνάγκη νά φάνε καί αύτοί τό ξερό Ψωμί τοϋ λαού, 
νά πονέσουν τό πόνο του καί νά κλάψουν τό κλάίματου. Πρέ
πει νά είνε ποτισμένοι μέ τή συναίσθησι,δτι δέν ήμπορείπιό 
νά είνε άτροφικοί οί πολλοί καί ύπερτροφικοί οί όλίγοι,καί 
δτι πρέπει νά άναμορφωθή ή κοινωνία γιά νά παύση ή εύθύνη 
νά είνε ό κλήρος των κουρασμένων καί ή καθήλωσις τό μαρ- 
τύριον των ζωηρών. "Αν δέν βρεθή ένας τέτοιος κυβερνήτης 
δέν θά γλυτώσουμε ούτε άπό τήν κρατική έξάρθρωσι, ούτε άπό 
τΛν κοινωνική άναρχία. Ή φυσική καί δικαιολογημένη άγανά- 
κνισις τού π-’ -ους 6a παστρέψη τούς πάντας καί τά πάντα.
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Πηγή: Ι.Α.Σοφίανοπούλου, Αι προγραμματικοί άρχαί του 
'Αγροτικοϋ Κόμματος, 'Αθήναι 1931.

* Ιστορικό πλαίσιο: βΗ εισαγωγή νέων ιδεών στην πολιτι
κή ζωή παρατηρειται κυρίως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
*Η εισροή νέων πληθυσμών μέ αγροτικό χαρακτήρα ύποχρέωσε τό 
κράτος νά προσέξει τά προβλήματα τους. "Υστερα άπο το 1922 
γίνεται ούσιαστική μεταρρύθμιση καί τότε οι αγρότες προβαλαν 
οργανωμένα τά αίτήματά τους. Οί πολιτικοί έχψραστές και ύπο- 
στηρικτές τών τελευταίων προήλθαν άπό τούς κόλπους τοϋ Φιλε
λεύθερου Κόμματος, πού αποτελούσε τότε ριζοσπαστική μερίδα 
τοϋ τόπου. *0 'Ιωάννης Σοφίανόπουλος (1887-1951) άρχισε τή 
δημόσια σταδιοδρομία του στό Κόμμα τών Φιλελευθέρων (Βενιζε- 
λικό). "Ελαβε μέρος στά πρώτα έργατικά συνέδρια. Τό 1924 έ- 
πισκέφθηκε τή Σοβ."Ενωση. Τό 1930 οργάνωσε στή Θεσσαλονίκη τό 
Α'Συνέδριο τοϋ 'Αγροτικοϋ Κόμματος, πού στις έκλογές τοϋ 1932 
κέρδισε 12 εδρες. Συνέπραζε μέ τήν κυβέρνηση Νικ.Πλαστήρα 
(1944-45) καί αργότερα έξελέγη βουλευτής 'Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης. 'Υπήρξε ύποστηρικτής τής φιλίας μέ τή Σοβ. "Ενωση 
καί τήν Τουρκία καί κατείχε τήν αριστερή πτέρυγα τών βενιζε- 
•λογενών. Τό πρόγραμμα πού έδώ δημοσιεύεται είναι κράμα σοσι
αλιστικών καί λαϊκιστικών θεωριών, έπηρεασμένο άπό τίς ιδέες 
τοϋ μεσοπολέμου, μέ ύπόβαθρο τήν αναζήτηση χαρισματικοϋ ήγέ- 
τη. Τό χαμηλό μορφωτικό έπίπεδο τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμοϋ έπέ- 
τρεπε τήν έπίκληση γενικών συνθημάτων, πού ανάγονται στούς πα- 
ραδεδομένους ,,μύθουςΜ παρά στήν ανάλυση τής συγκεκριμένης πραγ
ματικότητας.

Βιβλιογραφία: Σπ.Αιναρδάτου, 'Από τον εμφύλιο στή χούν
τα,τ. A '. 1949-1952, Αθήνα, Παπαζήση, 1977.
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ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

I
* Η άλήθεια είναι ότι κατά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων 

τοΟ Συντάγματος, οίαι παρέμειναν κατά τό 1911, παρετηρήθησαν 
τά έξής. Αΐ 'Αντιπολιτεύσεις ήσκουν τόν έλεγχον κατά τών Κυ
βερνήσεων ούχί έκ τής πεποιθήσεως άτι αΐ Κυβερνήσεις σφάλ- 
λουσιν, άλλ'έπί μόνω τώ σκοπώ τοΟ νά τρίβωσι, νά καταπονώσι 
τήν Κυβέρνησιν. 'Αντιπολιτεύσεις αΐ όποΐαι δέν είχον άριθμη- 
τικήν δύναμιν τοιαύτην, ώστε νά άνατρέψουν τήν Κυβέρνησιν,6- 
καμον έπερωτήσεις, καυχώμεναι ότι αΐ έπερωτήσεις ύπερβαίνου- 
σι τάς δεκάδας. Διά τίνα λόγον; Διά νά παρεμποδίσωσι τό 6ρ- 
γον τής Κυβερνήσεως* καί τήν έποχήν έκείνην, αΐ Κυβερνήσεις 
δέν είχον τόσα προβλήματα νά άντιμετωπίσωσιν, όσα σήμερον.Σή
μερον δέν νομίζω ότι είναι τοΟτο τό έργον τής Άντιπολιτεύ- 
σεως. Δέν είναι όρθόν νά δεχθώμεν ότι ή Άντιπολίτευσις δέον 
νά καταγίνεται είς τό νά έμποδίζη τό έργον τής Κυβερνήσεως. 
'Απεναντίας ή Άντιπολίτευσις πρέπει νά συνεργάζηται μετά τής 
Κυβερνήσεως διά τήν έπιτέλεσιν τών όρθών, άναχαιτίζουσα αύ- 
τήν είς περίστασιν κατά τόν όποιαν ώλίσθησεν είς όδόν δυνα- 
μένην νά φέρη βλάβην έθνι^.ήν. Γίνονται λοιπόν έπανειλημμέναι 
έπερωτήσεις, κατατρίβεται ή Κυβέρνησις, έπέρχονται έν τφ με
ταξύ δυσαρέσκειαι, αΐ όποΐαι, κατά τόν κ. Ζέγγελην, έπωαζό- 
μεναι φθάνουν είς άποσκιρτήσεις καί μίαν έσπέραν ή μίαν πρω
ίαν έπακολουθεΐ ό αιφνιδιασμός, διότι έπιμελώς άληθώς άποφεύ- 
γεται, όπως είπεν δ άξιότιμος έξ 'Αθηνών βουλευτής, νά τεθή 
τό ζήτημα τής έμπιστοσύνης έκ μέρους τής 'Αντιπολιτεύσεως.'Ε- 
πηκολούθει λοιπόν ό αιφνιδιασμός, όστις ήτο ό σκοπός τής'Αν-

3 3
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τιπολιτεύσεως, καραόοκούσης τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν οι 
φίλοι τής Κυβερνήσεως, καταπονημένοι ή δυσαρεστημένοι, απέρ
χονται είς τάς έποιρχίας των καί τότε τίθεται ζήτημα έμπιστο- 
σύνης. Τούτων έχομεν καί πείραν καί γνώσιν οι πλείστοι έζ η
μών. Ποιος λοιπόν ύπήρξεν δ σκοπός του άρθρου; Νά ματαιώση 
τόν έλεγχον; "Οχι. Καθ'άς ήμέρας Αναγράφει ό Κανονισμός, θά 
γίνεται τό έργον του έλέγχου. "Οτι ό Κοινοβουλευτισμός έπαυ
σε νά θεωρήται κυρίως ώς έλεγχος, ότι έπαυσε νά θεωρήται όό- 
γμα άθικτον, ότι τό έργον τοΟ έλέγχου είναι τό κύριον τής Βου
λής, άποδεικνύεται έκ του ότι καί ημείς από του 1909 ήδη πε- 
ριωρίσαμεν κατά πολύ τό δικαίωμα τής έπερωτήσεως, άφίερωθει- 
σών πρός τούτο ώρισμένων ημερών καθ'εβδομάδα."Οταν έζητήτο ό 
περιορισμός του δικαιώματος τούτου, έθεωρείτο έγκλημα καθο- 
σιώσεως κατά του Κοινοβουλίου. "Ας είπωμεν δε τήν ιστορικήν 
Ακρίβειαν, ότι ούχί μέ τήν προθυμίαν πάντων, ή Βουλή έστεργε 
τζ> 1909 είς τόν περιορισμόν τούτον. Σάς έρωτώ* τό έργον τόδ- 
ποίον έκτοτε άπέόωκαν αί Βουλαί αί διαδεχθείσαι άλλήλας δεν 
ήτο ώψελιμώτερον καί σκοπιμώτερον άπό τό έργον τής Αδιάκοπου 
έπερωτήσεως, Από τό έργον του Ασκόπου έλέγχου;Συμφωνουμεν με
τά του Αξιότιμου έξ 'Αθηνών βουλευτου, λέγοντος ότι άληδής έ
λεγχος είναι έκείνος, ό όποιος καταλήγει είς δυσπιστίαν πρός 
τήν Κυβέρνησιν. %0 έλεγχος έπαυσεν όμως νά είναι πλέον ό πο
λιτικός έλεγχος, ό τής δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνησιν."Ελεγ- 
χος κατήντηοε νά είναι κριτική έπί πασών έν γένει τών πράξε
ων, έπί πάσης κατευσύνσεως τών Κυβερνήσεων, κριτική σκοπόν 
έχουσα νά κατάδειξη ότι ή Κυβέρνησις οέν είναι δυνατόν νά δι
όρθωση έντός βραχέος χρονικού διαστήματος δλας τάςάνάγκαςό- 
σαι ύπάρχουσι. Ταυτα τά άτοπα ήθέλησε νά Αποψύγη ή Επιτροπή, 
άποφανθείσα υπέρ τής διατάξεως ταύτης. Άλλ'άς έξετάσωμεν έν 
πρός έν τό έδάφιον διά νά ίδωμεν ποια έξ αυτών είναι δυνατόν 
νά μάς ένοχλοΟν.

Χ.ΒΟΖΙΚΗΣ. Φαντάζεσθε τό πολίτευμα λειτουργούν άνευ του 
Κοινοβουλευτικού καί άνευ τοΟ δημοσιογραφικού έλέγχου;
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Λ . ΜIΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ('Υπουργός τών'Εξωτερικών) . "Οχι. Τού- 
λαχιστον εΕπον ότι ό έλεγχος όέν Απαγορεύεται. 6ά (φθείρουν 
τήν Κυμέρνησιν καί μετά 6ύο μήνας θά τήν Ανατρέφουν.Ούτε μέ
χρι τουόε κατωρθώθη ή Κυβέρνησις, ή όποια Απέκτησε μίαν έμ- 
πιστοσύνην, vd άνατραπή είς διάστημα μικρότερον των δύο μη
νών. Άπλούστατα Αποψεύγομεν τΑς συνεχείς Φηωοφορίας καί ά- 
ποφεύγομεν καί κάτι άλλο, τήν έξάρτησιν τής Κυβερνήσεως ^κ 
των Αδιακόιιων τυχαίων φηφοφοριών.

II
Μέ Αληθή θλίφιν καί κατάπληξιν εΕδον τοιχοκολλημένας 

είς τάς γωνίας Αγγελίας τής Άνωτάτης Στρατιωτικής Διοικήσε- 
ως,έν αις συν τοις Αλλοις παρηγγέλλοντο οι προσερχόμενοι υπό 
τά όπλα έφεδροι νά έχωσι μεθ'έαυτών ζεύγος υποδημάτων (έναν
τι των οποίων θά έλάμβανον ώρισμένην Αποζημίωσιν)!!1 ΕΕναι 
καταπληκτικόν Αλλ'Αληθές. Υό Ανέγνωσα μόνος μου όπως καί πάν- 
τες οι ευρισκόμενοι αυτόθι καλοί συνάδελφοι συμμαθηταί μου.
% II Γαλλία,ή πλουσιωτέρα χώρα τής Ευρώπης, "δ τραπεζίτης του 
Κόσμου” ώς τήν άπεκάλουν οι Διεθνείς οικονομολόγοι, δέν ε Ε -  

χεν είς τάς ό,ποθήκας έπιστρατεύσεως τόν άναγκαιουντα Αριθμόν 
Δρβυλών διά τούς κληθέντας υπό τά όπλα στρατιώτας της.

'Αθάνατε Κοινοβουλευτισμέ "πόσον εΕσαι μέγας καί θαυ
μαστά τά έργα σου". "Οταν Ανέγνωσα τήν θλιβεράν αύτήν προκή- 
ρυςιν ένεθυμήθην αύτομάτως τόν Ανεκδιήγητον Δεληγιάννην, τόν 
κέρρερον αυτών των θεσμών, καί τήν έπιστράτευσίν του του 1397 
κατά τήν όποιαν οι στρατιώται μας έφερον τσαρούχια, έλαστικά 
υποδήματα, γουρουνοτσάρουχα καί κόκκινες βελέντζες διά κλι
νοσκεπάσματα. "Εκτατέ έγινα Ασπονδος έχθρός τού Κοινοβουλευ
τισμού τόν όποιον άτυχώς, παραλαβόντες Από τούς Γάλλους, δια- 
τηροϋμεν καί ήμεΓς, ώς κόρην όφθαλμου μέχρι σήμερον. Πιστεύω 
έκ γενετής είς τήν Δημοκρατίαν, Βασιλευομένην ή'Αβασίλευτον, 
Αλλά πραγματικήν Δημοκρατίαν έν τή όποίςι νά κυβερνά ή θέλη- 
σις του λαού καί ούχί ή όλιγαρχία των Αντιπροσώπων του, ή ό-
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τιοία μετά τάς έκλογάς λυμαίνεται τό κράτος καί παρουσιάζει 
τάς Αθλιότητας των σημερινών κλοπών καί σκανδάλων λιρών,συν
αλλαγμάτων, ώρολογίων κλπ. ‘Ο λαός κραυγάζει έκάστοτε “κάτω 
οι κλέφτες1', όπως πρό ήμερών υπό τά λιθοβολούμε να παράθυρα έ- 
νός * * Υπουργού, καί Αναγκάζεται μετ'όλίγον νά ψηφίζη τούς ί
διους ή καί νέους τινάς Ακόμη Αντιπροσώπους,οι όποιοι Ακο
λουθοΟν τό παράδειγμα καί τύν δρόμον τών προκατόχων των. ‘0 
‘Ελληνικός λαός είναι έλεύθερος απαζ μόνον κατά τετραετίαν, 
τήν ημέραν τών έκλογών* κατά τόν υπόλοιπον χρόνον είναι δού
λος τής αισχροτέρας όλιγαρχίας.

Κείμενοί. ’Ανδρέου Μιχαλακοπούλου,Λόγοι ,τόμ .Β #, 'Αθήναι 196*+, σελ. 
67-68 (Συνεδρίααη τής Βουλής τής 2*+ Μαίου 1927).

Κείμενο II. Θεοδώρου Ιϊαγχάλου, Τά ’Απομνημονεύματά μου 1897-19*+7, 
τόμ.Α ', 'Αθήνα 1959,σελ.17.

ΙΙαρατηρήσεις στο χείμενο. Καί π αγόρευση τοϋ Μιχαλακοπούλου χαί οί
προσωπικές σημειώσεις τοϋ Παγκάλου έχουν, θα μπορούσαμε νά πούμε, απολο
γητικό χαρακτήρα. *0 ένας προσπαθεί νά άντικρούσει τήν αντιπολίτευση χαί 
νά έζηγήσει τις προθέσεις τής κυβερνήσεως γιά τή βελτίωση τής λειτουργί
ας τής Βουλής. '0 δεύτερος μας έξομολογειται που ανάγεται ή αποστροφή του 
πράς τον κοινοβουλευτισμό, ώστε νά προχωρήσει αργότερα στήν επιβολή δι
κτατορίας. Οι παραπάνω αυτές προσωπικές απόψεις ώς ποιο βαθμό εκφράζουν 
τήν πολιτική ζωή τής χώρας στή δεκαετία τοϋ '20;

Βοζίκης Χαράλαμπος : βουλευτής τοϋ Λαίχοϋ Κόμματός
Μιχαλαχόπουλος 'Ανδρέας : Φιλελεύθερος. Τήν έποχή αύτή είναι υ

πουργός των ’Εξωτερικών.

’Ανάπτυξη τοϋ θέματος
*Η περίοδος πού άνοιξε μέ τό τέλος τής Μικρασιατικής ’Εκστρατείας 

καί τήν Καταστροφή πού ακολούθησε είναι γνωστή ως του Μεσοπολέμου και 
κλείνει μέ τόν Β # Παγκόσμιο Πόλεμο. *Η ήττα τοϋ στρατοϋ στη Μ. Λσια ή
ταν φυσικό νά θεωρηθεί καί ώς ήττα τοϋ κόμματος τοϋ Κωνσταντίνου, που υ-
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κίστη καί τίς πολετεκές συνέπεεες. ϊά γεγονότα όμως αύτ<£ είχαν περεσσό- 
τερο ώς αποτέλεσμα να περεέλυεε η έζουσόα στοί χέρεα των στρατεωτεκών,ιού 
άπό την Επανάσταση τοΟ Πλαστήρα (1922), ώς αφετηρία, κηδεμόνεψαν άνοε- 
χτά π άπό τό παρασκήνιο τή δημόσεα ζωή·

Οε ψελότεμες προσπάνεεες πολετεκών άνδρών ιοί πίστευαν στό δημο- 
κρατεκό πολίτευμα καί άπέστεργαν κάθε μορφή αύταρχεσμοΟ δέν μπόρεσαν νά 
κρατήσουν τή χώρα μακρεά από ανώμαλες πολετεκές λύσεες. 'Η Α' 'Ελληνεκή 
Δημοκρατία όεν μπόρεσε ν'άνθέξεε στες πεέσεες των οεκονομεκών προβλημά
των που έπεόεενώθηκαν από τήν παγκόσμεα κρίση τοΟ 1929, στες έπεδράσεες 
πού έρχονταν άπό τόν άνερχόμενο φασεσμό καί ναζεσμό καί νά έπελύσεε τό ό- 
λο πλέγμα τών κοενωνεκών προβλημάτων που είχαν όζυνθεε καί άπό τό προ- 
σφυγεκό πρόβλημα. 'Αποτέλεσμα τής αδυναμίας των μεγάλων άστεκων κομμάτων 
Φελελευθέρων καί ΛαεκοΟ νά προσφέρουν λύσεες ήταν η δεκτατορεα τού Μετα- 
ξα. Με τήν αναστολή αυτή των πολετεκών μας θεσμών περεεπλάκη ακόμη περεσ- 
σότερο ή όημόσεα ζωή καί αυτό φάνηκε κατά τήν περίοδο τής Κατοχής καί κα- 
τόπεν.

Οε σημεεώσεες του Παγκάλου γεά τόν κοενοβουλευτεσμό μας δείχνουν 
πόσο παλαεές (άπό τόν Αύγουστο του 191*0 ήταν οε καταβολές τοΟ αύταρχε- 
σμου του, πού θά εκδηλωθεί ύστερα άπό μεά δεκαπενταετία περίπου.

Ιτόχος του κεεμένου. Ιίά έρευνηθουν οε ρίζες τών κραδασμών τής *ο- 
λετεχής μας ζωής κατά τόν Μεσοπόλεμο.

Β ο η θ ή μ α τ α. Γ ρ .Δάφνη,*Η 'Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-19U0), #Α- 
θη να ε  1 9 5 ε .  -Λ . Ελεφάντη, * Η επαγγελία της αδύνατης 'Επανάστασης, ’Αθήνα 
1976 .  - σ . Β ε ρ έ μ η ,Οε έπεμβάσεες τού στρατού στήν έλληνεκή πολετεκή 1916- 
1 9 3 6 ,  'Αθήνα 1 9 7 7 .

’Αλλο θειια γ εά ερ ε υ ν ά . Οε οεκονομεκές  συνθήκες της εποχής.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ

34

*H ‘Ελλάς έπεθύμησε πάντοτε τήν φιλίαν καί τήν συνεν
νόησήν μέ τά λοιπά Κράτη. Γνωρίζετε ότι έγώ προσωπικώς έχω 
έπιφυλάζεις τινάς όσον άφορφ τό πραγματοποιήσιμον τής Βαλκα
νικής ‘Ομοσπονδίας καί ταύτας έχω έκφράσει καί άλλοτε κατά τό 
1927, εύρισκόμενος έν Παρισίοις ως ‘Υπουργός τών'Εξωτερικών. 
Μέ ήρώτησαν τότε έκε ϊ, έάν είμαι πρόθυμος νά ύπογράφω σύμφω
νον Βαλκανικής ‘Ομοσπονδίας καί άπήντησα ότι "ναί",άρκεΐ νά 
μοΟ παρουσιάσουν τό σύμφωνον αύτό καί γίνη δεκτόν τούτο καί 
άπό τούς άλλους, όπως θά ήμουν πρόθυμος νά ύπογράφω κάθε έγ
γραφον, τό όποίον θά ήτο δυνατόν νά φέρη τήν εύδαιμονίαν είς 
τήν 'Εγγύς 'Ανατολήν. Άλλ'είμαι πολιτικός καί δέν θά παρίδω 
τάς δυσχερείας, αί δέ δυσχέρειαι δι'έν Βαλκανικόν Κράτος ή- 
σαν περισσότεροι πρό των πολέμων παρά μετά τόν πόλεμον,διότι 
τινά των τότε χαρακτηριζομένων ως Βαλκανικών Κρατών έπεκτα- 
θέντα άπέκτησαν συμφέροντα τά όποΓα είναι κραταιότερα, πολυ- 
τιμώτερα δι'αύτά άπέναντι άλλων κατευθύνσεων καί όλιγώτερον 
ίσχυρά έμειναν τά Βαλκανικά. 'Αλλά τούτο δέν σημαίνει ότι δέν 
δύναται νά γίνη μία Βαλκανική ‘Ομοσπονδία ύπό τήν έννοιαν τήν 
άκριβή τής ‘Ομοσπονδίας, ότι δέν όύνανται νά γίνωσι προσπά- 
θειαι, όπως λίαν φίλοτίμως έκαμεν ό άξιότιμος κύριος Πρόε
δρος τής Κυβερνήσεως, όταν δέν είχε τάς εύθύνας τής έςουσί- 
ας, προσπάθειαι αί όποίαι νά τείνουν είς καλυτέραν συνεννόη- 
σιν καί συνεργασίαν των Βαλκανικών Λαών. Ήδη, όπως δ ίδιος 
έμνημόνευσε, "τό έργον τό όποιον έγένετο έπί τής προκατόχου 
Κυβερνήσεως, τό έργον τής ‘Ελληνοτουρκικής φιλίας, είναι έν 
έργον άξιον μιμήσεως έκ μέρους τών άλλων Κρατών".Κατά τό 1927
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είχον εΐπη ότι Αντί vd ζητάτε vd φτιάξητε ένα καθεδρικόν Βαλ
κανικόν Ναόν δέν φροντίζετε καλύτερα vd φτιάξωμεν μερικά πα
ρεκκλήσια, δηλαδή σύμ(ρωνα άνά δύο ή τρεΓς Χώρας;Εύτυχώς,καί- 
τοι τότε τό πράγμα έφάνη όλίγον πσράξενον, κατόπιν τό Συμ
βούλιου τής Κοινωνίας τών 'Εθνών συνελθόν είπεν γενικώς ότι 
τό καλύτερον σύμφωνον θά είναι νά κάμουν άνά δύο ή τρία τοι- 
αΟτα σύμφωνα φιλίας καί διαιτησίας* καί πρός τούτο συνέταξε 
διαφόρους τύπους τοιούτων συμφώνων.Έκτοτε τά Βαλκανικά Κρά
τη μεταξύ των έκαμον τοιαΟτα, άπομένει έν σύμφωνον τοιοΟτον 
μετά τής Εουλγαρίας καί, όπως όρθώς είπεν ό κύριος Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως, έκ μέρους τής ‘Ελλάδος ούτε έδείχθη ούτε θά 
δειχθή δυστροπία, ΰά είναι πρόθυμος ή ‘Ελλάς, άλλά δέν είναι 
δυνατόν αΐ θυσίαι νά ζητούνται άπό τό £να μέρος.

*Ό,τι Αφορά τάς άλλας Αποφάσεις τής Βαλκανικής Διασκέ- 
ψεως είναι ζήτημα δι'έκαστον έκτιμήσεως τών πραγματικών πε
ριστατικών. 'Εγώ θά ήμην πολύ εύτυχής έάν κατωρθώναμεν νάκά- 
μωμεν μίαν έμπορικήν συνεννόησιν μέ τινας τών Βαλκανικών Χω
ρών’ λέγω έμπορικήν συνεννόησιν όχι διότι έμπορική σύμβασις 
δέν υπάρχει μέ τήν Βουλγαρίαν, αΰριον δύναται νά γίνη αίρο- 
μένων τών διαφορών, άλλ'άκριβώς διότι εΐμεθα όμορα Κράτη ή- 
δύναντο νά έγερθώσιν όλιγώτεραι Αντιρρήσεις ό,τι Αφορά τήν 
ρήτραν τής προτιμήσεως, Από τάς Αντιρρήσεις αί όποϊαι γεν- 
νώνται συνήθως έναντίον τής ρήτρας αύτής. "Οπως ήξεύρετε ή 
Γερμανία μέ τήν Ρουμανίαν έκαμε μίαν συμφωνίαν περί δασμών, 
ή όποία προσέκρουσε είς διαφόρους Αντιρρήσεις, ένφ διά τά ό
μορα Κράτη, διά τά γειτονικά Κράτη αί Αντιρρήσεις αΰται εί
ναι σχετικώς μικρότεραι. Μού φαίνεται ότι είς τούτοήμεΐςμει- 
ονεκτούμεν Ανεξαρτήτως τών σχέσεων τών έμπορικών τών Αλλων 
Βαλκανικών Χωρών πρός Αλλήλας, μειονεκτούμεν διότι ήμεΐς εί- 
μεθα είσδοχεϊς, εΐμεθα δέκται πολλών γεωργικών προϊόντων καί 
δυστυχώς δέν εΐμεθα έν Κράτος βιομηχανικόν τόσον άνεπτυγμέ- 
νον, ώστε νά δυνάμεθα νά ζητήσωμεν νά πάρωσι τά βιομηχανήμα- 
τά μας δίδοντες προτίμησιν είς τά γεωργικά προϊόντα. Τά μέν

256



γεωργικά μας προϊόντα είναι Ανεπαρκή τά δέ βιομηχανικά μας 
εις τί συνίστανται; Βιομηχανικά ύφάσματα. %Η υφαντουργία μό
λις καί έπαρκει διά τόν τόπον μας, ή βιομηχανία τών μεταξω
τών, έκτός τοΟ ότι καί τά άλλα κράτη έχουν, είναι μία πολυ
τέλεια, ή όποια εις τάς σημερινάς έποχάς όπου τά Κράτη έχουν 
λάβει μέτρα έναντίον εισαγωγών πολυτελών δέν έχει έλπίδας έξ- 
απλώσεως. 'Απομένει ή βιομηχανία τών λιπασμάτων ή όποια μό
λις έπαρκει ή δέν έπαρκει διά τόν τόπον. %Η έριουργία καί τά 
νήματα, έκεινα δηλαδή τά όποια έχομεν νά προσψέρωμεν, είναι 
δυστυχώς όλιγώτερα άπό έκείνας τάς ποσότητας τάς όποιας πρέ
πει νά είσδεχώμεθα. Καί έν τούτψ θά εύρεθή δυσκολία τις καί 
φυσικόν είναι νά ζητηθούν άνταλλάγματα. Δύνανται κάλλιστα νά 
ζητηθοΟν άνταλλάγματα διά τήν έμπορικήν ναυτιλίαν. Δένθάεί- 
ναι όρθόν έν Κράτος νά στέλλη τά ίδικά του είς τόν γείτονα 
καί νά μή δέχηται τά ίδικά του προϊόντα. Μία τοιαύτη έται- 
ρεία θά ήτο λεόντειος έταιρεία καί όχι έταιρεία γενομένη πρός 
άμοιβαίαν βοήθειαν τών δύο ένδιαφερομένων Κρατών.

Κείμενο. 'Α.Μιχαλακοπούλου,Λόγοι,τόμ.Β ', ’Αθήναι 196*+,σελ. 337-338 
(Συνεδρίαση της Βουλής της 3 ’Ιουνίου 1932).

Παρατηρήσεις στο κείμενο. '0 Μιχαλακόπουλος όμιλει εδώ ώς απλός 
βουλευτής. Οι απόψεις του έκπροσωποϋν τήν εύρύτερη Φιλελεύθερη παράταξη.

Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως : ό ’Αλ. Παπαναστασίου.

’Ανάπτυξη τοΌ θέματος
’Η νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε υστέρα άπό μιά δεκαετία 

πολέμου, άπό τούς Βαλκανικούς ώς τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τή Μικρασι
ατική ’Εκστρατεία, επέβαλλε δχι μόνο στήν ’Ελλάδα άλλά σέ δλα τά βαλκα
νικά κράτη νά λησμονήσουν τις παλαιές έχθρες καί νά άτενίσουν πιάτόμέλ
λον μέ καινούργιο βλέμμα. ”Αν καί αυτό ήταν πόλιτικά άναγκαιο καί επεί
γον, δέν ήταν δυνατό νά έφαρμοσθεϊ αμέσως, άλλά έπρεπε νά παρέλθει κά- 
*οιο χρονικό διάστημα, ώστε καί λ κοινή γνώμη νά προετοιμασθεΐ καότάζη-
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τάματα που είχαν άνακύψει άιά τις μετακινήσεις τών πληθυσμών v(f διευθε
τηθούν ομαλά. Μέ τήν έπιμονή τοΟ *Ελ.Βενιζέλου και των συνεργατών του 
(άλλα καί μέ τή συμπαράσταση τοΟ Π.Τσαλδάρη καί τοϋ κάμματάς του) έπήλ- 
θε, έστω καί μέ καθυστέρηση, επίσημη προσέγγιση μέ τή Ρουμανία (σύμφωνο 
τής 21 Μαρτίου 1928), τή Γιουγκοσλαβία (σύμφωνο τής 27 Μαρτίου 1929) καί 
την Τουρκία (σύμφωνο τής 30 'Οκτωβρίου 1930). Μέ τή Βουλγαρία καί τήν'Αλ- 
βανία οί σχέσεις παρέμεναν απλώς καλές, χωρίς δμως νά ύπογραφοϋν συμφω
νίες. 'Αποκορύφωμα δλων αυτών τών προσπαθειών υπήρξε ή υπογραφή στις 9 
Φεβρουάριου 1934 του Βαλκανικού Συμφώνου (Pacte Balkanique) άπά τά τέσ
σερα κράτη: Γιουγκοσλαβία, 'Ελλάδα, Ρουμανία καί Τουρκία. Τρία χράνια κα
τόπιν, στις 24 ' Ιο\;υα; .: υ 1337, υπογραφόταν τά γιουγκοσλαβοβουλγαρικά 
σύμφωνο φιλίας, πεί £π^μεβαί->νε τον σεβασμό τών συνόρων τής κάθε χώρας 
(status quo). Λίγο αργότερα, στις 31 'Ιουλίου 1938, ό Μεταζάς, άπά τήν 
πλευρά της Βαλκανικής Συνεννοήσεως (Entente), καί ό Βούλγαρος πρωθυπουρ
γός Kiosseivanof υπέγραφαν στή Θεσσαλονίκη σύμφωνο φιλίας καί μή επιθέ- 
σεως. Ουσιαστικά ό βαλκανικός κύκλος είχε κλείσει, αφήνοντας έξω μάνο τήν 
'Αλβανία, πού τάν 'Απρίλιο 1939 θά γίνει καί έπίσημα ιταλικά προτεκτορά
το .

Αισιοδοξία γιά τά μέλλον τής βαλκανικής συνεργασίας εκφράστηκε καί 
κατά τή συνάντηση του Βουκουρεστίου, τάν Φεβρουάριο 1940, δπου οί τέσσε
ρεις άντιπράσωποι τής Συνεννοήσεως (άνάμεσά τους καί δ Πεταξάς) πήραν τήν 
άπάφαση γιά τήν ανανέωση τοΟ Συμφώνου γιά άλλη μιά έπταετία (1941-1948). 
Δυστυχώς δμως λίγους μήνε- αργότερα ή Βαλκανική Συνεννάηση δέν θά υπήρ
χε. Τα κράτη του Αίμου ίταν αρκετά αδύνατα γιά νά στηριχθοΟν στις δικές 
τους :υ,άΡευς, ούτε πάλι μπορούσαν νά δημιουργήσουν μέσα σέ λίγα χράνια 
μιά πολιτικά άρρηκτη συνομοσπονδία. Τά καθένα αναγκάστηκε (ανάλογα μέ τις 
δικές του συνθήκες) νά στραφεί πράς μιά Μεγάλη Δύναμη: ή Γιουγκοσλαβία 
πράς τήν 'Ιταλία, ή Ρουμανία καί η Τουρκία πράς τή Γαλλία καί τήν'Αγγλία, 
η Βουλγαρία πράς τή Γερμανία καί ή ’Ελλάδα πράς τήν Αγγλία. "Ετσι, δταν 
ή 'Ελλάδα, πρώτη άπ'δλους τούς εταίρους, μπήκε στάν πάλεμο μέ τήν ιταλι
κή είσβολήν -*ανένα βαλκανικά κράτος δέν προθυμοποιήθηκε νά τήν βοηθήσει.

"X Λ
'Η ιδέα τής προσέγγισης τών βαλκανικών λαών είχε στή χώρα μας εύ-
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ρύτατη απήχηση. Στον έντυπο λόγο κύρεος έκπρόσωπός της έγενε το περεοδε- 
κό "Les Balkans11 (σέ γαλλεχή γλώσσα). 'Ιδρύθηκε άπό τον Η.Λευκοπαρεδη,ά
πό τήν Πόλη, συνεργάτη τοϋ 'Αλ.Παπαναστασίου καί θεασώτη τής έλληνοτουρ- 
κεκής φελεας. Τό πρώτο τεΟχος τοϋ περεοδεκοΟ κυκλοφόρησε την ΐ'Οκτωβρεου 
1930, δταν είχαν γενεε τά δεμερή σύμφωνα ανάμεσα στά βαλκανεκά κράτη καε 
είχε συνέλθεε στήν 'Αθήνα ή πρώτη (προπαρασκευαστεκή) Βαλκανεκή Δεάσκε- 
ψη, μέ συμμετοχή καε τής 'Αλβανίας καε Βουλγαρίας: "'Η βαλκανεκή εδύα δεν 
είναε πεά μεά ουτοπία, λέγεε το πρώτο κύρεο άρθρο, αλλά μεά πραγματεκό- 
τητα πού ζεκενδ άπό τήν εδεα τήν εστορεα των βαλκανεχών λαών, πού στηρε- 
ζεταε στήν κοενωνεκή καε ψυχεκή τους σύνθεση καε πού τήν έπεβάλλουν τά 
οεκονομεκά συμφέροντά τους”. Στό εδεο αυτό τεύχος ό Παπαναστασίου δεα- 
βλέπεε ώς πρώτο έφεκτό βήμα τήν τελωνεεακή ένωση.

Γεά τήν ανάπτυξη τής βαλκανεκής εδέας το περεοδεκό χρησεμοποεεε 
δυο τρόπους: τήν παρουσίαση άναλυτεκών άρθρων γύρω άπο τήν πνευματεκή καε 
οεκονομεκή ζωή τής κάθε χώρας, ώστε νά έπέλθεε ή άλληλογνωρεμεα, καε τήν 
έπεσήμανση τών κοενών στοεχεεων πού ένώνουν τούς λαούς τοΟ Αίμου, στή 
γλώσσα, στά εθεμα, γενεκά στόν πολετεσμό, γεά νά ύπογραμμεσθεε ή ψυχεκή 
ένύτητά τους. Στή δεκάχρονη ζωή του (1930-19**0) τό περεοδεκό δημοσίευσε 
δχε μύνο 'Ελλήνων αλλά καε πολλών άλλων Βαλκάνεων έπεστημύνων κείμενα,πού 
σήμερα αποτελούν πολύτεμη πηγή γεά τήν εστορεα τής κάθε χώρας τον καερό 
τοΟ Μεσοπολέμου.'Ιδεαετερο δμως πολετεκό ένδεαφέρον έχουν τά άρθρα έκεε- 
να πού με πηγαεο δημοκρατεκό φρόνημα κρούουν τόν κώδωνα τοΟ κενδύνου 
μπροστά στή δεείσδυση τών 'Ιταλών καί τών Γερμανών, πού δεοχετεύουν ταυ
τόχρονα τά αύταρχεκά τους κηρύγματα. Μελετώντας τούς τόμους του περεοδε
κοΟ δεαπεστώνουμε τόν σεβασμό πού τηρεε άπέναντε στήν παράδοση τοΟ κάθε 
λαού καί τόν αγώνα πού καταβάλλεε γεά τήν κοενωνεκή πρόοδο στήν κάθε χώ
ρα, προϋπόθεση απαραίτητη γεά τήν έδραίωση τής εερήνης καί τής φελεας."Ε
να τέτοεο έντυπο, πού νά έχεε ώς στόχο τό ευρύτερο κοενό (δχε μόνο τούς 
έπεστήμονες), άλλα νά τό χαρακτηρίζεε πολετεκή εύθύτητα καί έπεστημονεκή 
άκρίβεεα, θά ήταν χρήσεμο καί σήμερα.

Στόχος τοΟ κεεμένου. Νά ύπογραμμεσθεί ή σημασία τής συνεργασίας ά- 
νάμεσα ατούς βαλκανεκούς λαούς καί νά έρευνηθοϋν οε τρόποε πού θά μας βο-
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ηθτΐσουν vdf τι̂ ν πετύχουμε ' 4 ;f

Βοηθήματα. Κ.Σβολοπούλου,Τά Βαλχανμχόν Σύμφωνον χαιί h έλληνυχύ έ- 
ζωτεριχή πολυτι,χό 1928-193**, #Αθ?Ιναυ$'Εστία,197«*. -ToO t6tou, 'Η έλληνυ- 
χιί έζωτεριχύ πολιτική μετ<ί τήν Συνθήκην τής Λωζάννης.'Η κρίσιμος καμπή 
'Ιούλιος-Δεχέμβριος 1928, Θεσσαλονίκη 1977 (βίου xat ή βιβλιογραφία).

"Αλλο θέμα γιά ερευνά. Πως ?ι προσκόλληση τδν βαλκανικών xpatftv σέ 
διαφορετικές Δυνάμεις υπήρξε αρνητικός παράγοντας στήν πολιτική τους συ
νεννόηση.
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35

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Η ΠΟΘΟΥΜΕΝΗ ΟΜΟΝΟΙΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Π Λ Α Κ Α Σ

"Διά τήν δλοκληρωτικήν καί άπερίσπαστον διεξαγωγήν 
τοϋ ’Εθνικού Άγώνος έναντίον των καταχτητών καί των δργά- 
νων των, τήν συμβολήν εις τήν έπιτυχίαν τού Συμμαχικού ά- 
γώνος, τήν άπελευθέρωσιν τής 'Ελλάδος καί τήν κατοχύρωσιν 
των λαίκών έλευθεριών, τέλος διά τήν δημιουργίαν δρων διευ- 
κολυνόντων τήν προσπάθειαν ένοποιήσεως τού άνταρτικοΰ Στρα
τού τής Ελλάδος, οί κάτωθι έντεταλμένοι άντιπρόσωποι εις 
τάς διαπραγματεύσεις διά τήν Εθνικήν ένότπτα, άποφασίζουν:

1) Δέχονται τήν πρότασιν τού Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ.,περί 
τελειωτικής καταπαύσεως των έχθροπραξιών, μεταξύ των δυ
νάμεων Ε.Λ.Α.Σ. -Ε.Δ.Ε.Σ.

2) Τά τμήματα τού Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. καί τού Ε.Δ.Ε.Σ. 
θά διατηρήσουν τάς σήμερον κατεχομένας θέσεις.

3) At όργανώσεις Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ. καί Ε.Δ.Ε.Σ. άνα- 
λαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά δράσουν δι’δλων των δυνάμεών 
των έναντίον των καταχτητών καί των συνεργαζομένων μέ αύ- 
τούς, είτε αύτοτελώς έκάστη έν τή περιοχή της, είτε άπό 
κοινού κατόπιν προηγουμένης συνεννοήσεως.

4) Διά τήν καλυτέραν άντιμετώπισιν τού κατακτητοΰ
αί άνωτέρω Διοικήσεις των έν Ήπείρψ δυνάμεων των δύο όργα- 
νώσεων Ε.Λ.Α.Σ καί Ε.Δ.Ε.Σ. θέλουν τό ταχύτερον έκπονήσει 
κοινόν σχέδιον ένεργεί,ας έπιθετικής ή άμυντικής, καθορίζον 
καί τόν τρόπον ένδεχομένου έλιγμού τών Μονάδων έκάστης όρ- 
γανώσεως, ύψισταμένης πίεσιν τού εχθρού είς τήν περιοχήν 
τής έτέρας, έφ’δσον τούτο έπιβάλλεται ύπό λόγων στρατιωτι
κής άνάγκης.

5) ’Εάν τά τμήματα μιδς δργανώσεως άποσυρθοϋν έκ θέ-
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σεών τινων, λόγψ εισβολής τών Γερμανών ή τών συμπρσττομέ- 
νων μέ αύτούς, ταΟτα θέλουσιν έπανέλθη είς τάς θέσεις των, 
άμα τή έκδιώξει ή Αποχωρήσει τούτων.

6) Μικτή Στρατιωτική έπιτροπή έξ Αντιπροσώπων τοΟ 
Ε.Λ.Α.Σ.*τοΟ Ε.Δ.Ε.Σ. καί τής Ε.Κ.Κ.Α. θέλει έποπτεύειτήν 
τήρπσιν τής παρούσας συμφωνίας καί λύει τΑς τυχόν Avatpuo- 
μένας διαφορΑς. Ή ’Επιτροπή δύναται νΑ λειτουργήση μέ τΑ 
δύο μέλη της μέχρις Αφίξεως καί Αντιπροσώπου τής Ε.Κ.Κ.Α.

7) Ή Συμμαχική Στρατιωτική ’Αποστολή παρακαλεΐται 
νό μεριμνήση δπως τό στρατηγεΓον Μέσης ’Ανατολής έξασφαλί- 
ση τόν μεγαλύτερον δυνατόν έφοδιασμόν τών έν Έλλόδι δυνά- 
μεων όλων τών δργανώσεων βάσει τής συμμετοχής των είς τΑς 
έπιχειρήσεις κατΑ τών Γερμανών καί Αναλόγως τών πραγματι
κών Αναγκών τοΟ πολέμου.

8) ΈκφρΑζεται ή Πανελλήνιος εύχή, όπως οί παθόντες, 
τόσον έκ τής εισβολής τών Γερμανών,όσον καί έκ τής συγκρού- 
σεως τών ’Οργανώσεων,τύχουν τής Αμερίστου ένισχύσεως όλων 
τών ’Οργανώσεων. ’Ιδιαιτέρως παρακαλεϊται τό Συμμαχικόν 
Στρατηγεΐον, δπως έλθη είς άμεσον έπικουρίαν πρός αύτούς.

9) ’Από τής ύπογραφής τοΟ παρόντος όφίνονται έλεύθε- 
ροι Αμοιβαίως όλοι οί κρατούμενοι ώς αιχμάλωτοι ή όμηροι 
διά λόγους πολιτικών διαφορών, διευκολυνόμενοι νά μεταβοΟν 
είς τόν τόπον τής προτιμήσεώς των. ΈξαιροΟνται οί βαρυνό- 
ε̂νοι μέ πράξεις έθνικής προδοσίας ή βαρείας πράξεις κοι
νού Δικαίου, οίτινες καί ΘΑ κατονομασθούν είς τήν ένδιαφε- 
ρομένην’Οργάνωσιν,ΘΑ δικασθούν δέ ΰπό τών ύφισταμένων Στρα
τοδικείων, είς δ θά μετέχη καί’Αντιπρόσωπος τής ένδιαφερο- 
μένης Όργανώσεως. ’Εκφράζεται ή εύχή»δπως αί ΰποθέσεις έκ- 
δικάσεως περατωθούν εύθύς τό ταχύτερον.
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10) Ή άπόλυσις των δμήρων καί αιχμαλώτων θά γίνη τό 
βραδύτερον έντός δεκαπενθημέρου.

11) Ή ίσχΰς τοΟ παρόντος άρχεται άμέσως.
Κάπου είς τήν Ελλάδα 29.2.1944
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ε.Δ.Ε.Σ.
Κομνπνός Πυρομάγλου 

Π.Νικολόπουλος Άντ/ρχης
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ.
Στέφανος Σαράφης Στρατηγός 

Νικόλας
Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α.

„ Γ. Καρτάλης
Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΚΡΙΣ Συν/ρχης "Βρετανός"
ΟΥΑΙΝΕΣ Ταγ/ρχης 'Ηνωμ.Πολιτ.’Αμερικής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΑΙΡΟΥ 

ΚΡΙΣ ΣΥΝ/ΡΧΗΣ
Διά τήν άκρίβειαν 
τό ΙΙον ΓραφεΙον



4

Πηγή: 'Αλ.Παπαδοπούλου/Απομνημονεύματα/Ιωάννινα 1976, 
σ.161-162 (καε Σ.Γρηγορεάδη,δ.παρακάτω,σ.149-150).

'Ιστορεκό πλαέσεο: 'Οκτώ μήνες πρεν την Απελευθέρωση' 9
τής 'Αθήνας άπό τούς Γερμανούς, οί άντεστασεακές όργανώσεες 
μέ τή συμμετοχή των συμμάχων, "Αγγλων καε 'Αμερικανών, ύπέ- 
γραψαν συμφωνία γεά τύν τερματεσμό τοΟ έμφυλεου καε τήν εε- 
ρήνευση των παθών. "Οταν αρχεσε νά δεαφαενεταε ως όρεστεκή 
ή συντρεβή του "Αξονα,οέ πολετεκές δυνάμεες πίεσαν προς τήν 
κατεύθυνση τής ανακωχής μεταξύ τών άντεστασεακών οργανώσεων. 
Στη θέση Πλάκα τής ’Ηπείρου οε δύο μεγάλες όργανώσεες Αναγνω
ρίζονταν άμοεβαεα καί μποροΟσαν νά στρέφουν άπό κοενοΟ τες 
δυνάμεες τους στούς καταρρεόντες Γερμανούς. 'Ωστόσο οε πολε
τεκές παρατάξεες δέν είχαν άφήσεε τούς στόχους τους καί τε- 
λεκά έγενε αναπόφευκτη ή έμφύλεα σύρραξη.

Βεβλεογραφεα: Σόλων Γρηγορεάδης,'Ιστορία τής Συγχρόνου
'Ελλάδος,τ.Β',Άθήνα 1973.
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Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Εις τήν σύγχρονον έποχήν, ή έκβιομηχάνισις άποτελεϊ 

πρωταρχικήν καί θεμελιώδη προϋπόθεσιν τής οικονομικής άνα- 
πτύξεως καί προόδου. Άνευ βιομηχανίας, διαρκώς έξελισσο- 
μένης καί έπεκτεινομένης,είναι άδύνατον νά όντιμετωπισθοΟν 
τά σύγχρονα οικονομικά καί κοινωνικά προβλήματα, τά όποια 
άνακύπτουν έκ τής συνεχοΟς αύξήσεως τοΟ πληθυσμού καί των 
πολλαπλασιαζομένων άναγκών αύτοΟ. Δι’δ καί εύλόγως ή έκβιο- 
μηχάνισις έχει καταστή τό έπίκεντρον των προσπαθειών διά 
τήν έπίτευξιν τού μείζονος δυνατού βαθμού οικονομικής εύη- 
μερίας καί κοινωνικής ώς καί πολιτιστικής έζελίζεως.

Ή άνάγκη τής έκβιομπχανίσεως προβάλλει ιδιαιτέρως 
έπιτακτική διά τήν χώραν μας, δοθέντος δτι οί γεωφυσικοί 
αύτής πόροι είναι περιορισμένοι, ώς έκ τούτου δέ τό πρωτο
γενές έθνικόν εισόδημα, έν άναλογίςι πρός τόν πληθυσμόν,εί
ναι άρκετά μικρόν, τό βιοτικόν έπίπεδον πολύ χαμηλόν καί 
τό δημογραφικόν πρόβλημα δξΰτατον καί δυσεπίλυτον, άτυχώς.

Μολονότι δμως έχει καταστή κοινή συνείδησις ή άνάγ- 
κη αυτή τής έκβιομηχανίσεως, πρός τόν σκοπόν ταχείας καί 
σοβαρός αύξήσεως τής έγχωρίου παραγωγής καί τής άπασχολήσε- 
ως, ώς καί τής σταθερός άνόδου τού πολιτιστικού έν τψ χώρςι 
μας έπιπέδου, έν τούτοις τό πρόγραμμα τής άνασυγκροτήσεως 
καί άναπτύξεως τής 'Ελληνικής βιομηχανίας καθυστέρησε καί 
καθυστερεί είσέτι νά πραγματοποιηθώ,λόγψ έλλείψεως τών ά- 
παιτουμένων κεφαλαίων διά τήν έκτέλεσιν αύτοΰ.

Γεγονός πάντως είναι, ότι, χάρις είς τό άξιοθαύμαστον 
σθένος καί τήν έπιχειρηματικότητα τών Ελλήνων βιομηχάνων, 
μεγάλαι έπενδύσεις έλαβον χώραν κατά τήν μεταπολεμικήν περί-
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οδον, πολλάκις καί ύπό χάς πλέον δυσμενείς συνθήκας, διά 
τήν άνασυγκρδτησιν, χήν άνακαίνισιν, χήν ίδρυσιν καί χήν 
έπέκχασιν διαφόρων βιομηχανιών. Διά χών έπενδύσεων χού- 
χων έπεδιώχθπ καί έπεχεόχθη σημανχική αδξησις χής έγχωρί- 
ου βιομηχανικής παραγωγής, ώς καί σοβαρωχάχη έπέκχασις χαύ- 
χης πρός νέους κλάδους καί χομεΕς. Πέραν δέ χών δι’ίδιω- 
χικών καί έγχωρίων γενικώς κεφαλαίων γενομένων είς χήν βιο
μηχανίαν έπενδύσεων, σημανχικά έπίσης ποσά, προερχόμεναέκ 
κεφαλαίων χής’Αμερικανικής βοηθείας, έπενεδύθησαν διά δα
νεισμού είς χήν βιομηχανίαν χόσον πρός άποκαχάσχασιν καί 
άνασυγκρόχησιν καχασχραφένχων καχά χήν καχοχήν καί χόν συμ- 
μοριχοπόλεμον έργοσχασίων, δσον καί πρός Εδρυσιν νέων ή 
καί έπέκχασιν παλαιών χοιούχων.

Αί διά ίδιωχικών καί έγχωρίων γενικώς κεφαλαίων πραγ- 
μαχοποιηθεΐσαι είς χήν βιομηχανίαν έπενδύσεις άνήλθον,κα
χά χήν μεχαπελευθερωχικήν περίοδον (1945-1954), είς χό σπο- 
σόν χών 265,7 έκαχομμυρίων δολλαρίων.

Αί γενόμεναι δέ έπενδύσεις έξ έγχωρίων πόρων ύπελογί- 
σθησαν άναλυχικώς ώς κάχωθι:

'Etot AollAgta (tit Inat.)

1945 —
1946 6,2
1947 10,8
1948 13,6
1949 34,6
1950 51,5
1951 51.4
1952 40,9
1953 25,3
1954 31,4

Σύνολον 26δ,7

*0 καθορισμός χών ώς άνω έπενδύσεων έξ ίδιωχικών κε
φαλαίων ύπελογίσθη καί έξήχθη: 1) έκ πληροφοριών, χάς ό-
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ποίας παρέσχε σοβαρός άριθμός έργοστασίων, 2)έκ των συγκε- 
ντρωθέντων στοιχείων έκ μέρους τής'Υπηρεσίας τής Έπιθεω- 
ρήσεως τής Βιομηχανίας τοΟ Υπουργείου Βιομηχανίας, 3)έκ 
τής άξίας των είσαχθέντων μηχανημάτων πρός άποκλειστικήν 
χρήσιν τής βιομηχανίας μεθ’δλων των δαπανών (μεταφορικών, 
δασμών κ.λ.π.) μέχρι πλήρους έγκαταστάσεως αυτών. Επίσης 
ύπελογίσθη ή δαπάνη τών κτιρίων, έκ στοιχείων τής πολεο- 
δομικής ύπηρεσίας, 4) έκ τής άξίας τών μηχανημάτων, άτινα 
διέθεσεν ό ’Οργανισμός ΟΔΙΣΥ άποκλειστικώς διά τάς βιομη
χανίας καί 5) έκ τής άξίας τών έν τή χώρςι παραχθέντων μη
χανημάτων. Πάντα δέ ταΰτα κατά τήν δυνατήν προσέγγισιν.

Πλέον τών άνωτέρω έπενδόσεων δι’Ιδιωτικών κεφαλαίων, 
έπενδόθησαν είς τήν βιομηχανίαν διά δανεισμοΟ έκ κεφαλαί
ων τής ’Αμερικανικής βοηθείας 63,4 έκατομμύρια δολλάρια. 
Οΰτω, τό γενικόν σόνολον τών είς τήν βιομηχανίαν πραγματο- 
ποιηθεισών άπό τοΟ 1946 έπενδόσεων άνήλθεν είς 329,1 έκα- 
τομ. δολλάρια.

Έπακόλουθον τών έπενδόσεων τούτων καί τής καταβλη- 
θείσης γενικωτέρας προσπαθείας ύπήρξεν, έν άρχή μέν ή βαθ
μιαία άποκατάστασις τής βιομηχανικής δραστηριότητος καί 
έν συνεχείςι ή άπό έτους είς έτος σταθερά άνοδος τής βιομη
χανικής παραγωγής, ή άξία τής όποίας έξελικτικώς ύπήρξεν 
ή έξής:

Έτη
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

Ά ξ ια  (/( §Ματομμύ-
|ΐα *ημ*ριψω9 ( ψ ίω τ) δ^αχμώ*

176
1.831
2.692
4.491
6.951
7.980
8.640
8.306
12.591
11.853
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Εις τήν άνω άζίαν παραγωγής περιλαμβάνεται κα( ή 
άξια των βαμβακερών καί μάλλινων νημάτων.

Είδικώτερον, ή βιομηχανική περίοδος 1953 καί 1954 Ε
χει νά Επίδειξη τοΟτο, δτι ένψ κατά τούς πρώτους τρείς μή
νας τού 1953 ή βιομηχανική παραγωγή δέν έδείκνυε τάσινπράς 
αΰξησιν, άλλά ήτο μάλλον σταθερά είς ρυθμόν παραγωγής,αίφνι- 
δίως, μετά τά έφαρμοσθέντα οίκονομικά μέτρα τής 9ης ’Απρι
λίου 1953 ύπό τής Κυβερνήσεως τοΟ Στρατάρχου Α. Πανάγου,πα- 
ρετπρήθη αύξησις τής παραγωγής σχεδόν σέ δλους τούς τομείς 
τής βιομηχανίας, παρ’δλον δτι έθεσπίσθη έλευθερία εισαγωγών. 
Κατ’έξαίρεσιν, έκάμφη μόνον ή παραγωγή είς τόν κλάδον τής 
κλωστοϋφαντουργίας καί κυρίως είς τήν κατηγορίαν τών μαλλί- 
νων καί μεταξωτών υφασμάτων έκ τής άθρόας είσαγωγής όμοίων 
προϊόντων είς χαμηλός τιμάς, ως καί ή παραγωγή τής τεχνητής 
μετάξης. Πάντα δέ ταϋτα έξεδηλώθησαν τόσον κατά τούς ύπο- 
λοίπους μήνας τού 1953 μετά τήν 9ην ’Απριλίου, δσον καί κα
τά τό έτος 1954, κάπως δμως έντονώτερον.

Πρέπει νά σημειωθή, δτι καί είς τούς άνωτέρω κλάδους 
ή κάμψις τής παραγωγής δέν δφείλεται άποκλειστικώς καί μό
νον είς τήν Ελευθερίαν τών εισαγωγών, άλλά καί εις άλλα αί
τια, ώς π.χ. εις τήν έλλειψιν κεφαλαίων κινήσεως μέ χαμηλόν 
τόκον, τήν ύποκατανάλωσιν, καί,διά μερικός κατηγορίας βιο
μηχανιών, είς τήν έλλειψιν, συγχρονισμένου μηχανικού Εξοπλι
σμού, καί έπομένως τήν άντιοικονομικήν έκμετάλλευσιν,λόγφ 
τού άσυμφόρου τής παραγωγής* είς άλλας δέ περιπτώσεις είς 
ύπερβολικόν Εξοπλισμόν άνώτερον τού μέσου δρου τού άπαιτου- 
μένου διά παραγωγήν κανονικήν, ή όποια θά έκάλυπτε τάς ά- 
νάγκας τής καταναλώσεως.

Παρ’δλα ταϋτα ύπήρξαν καί κλάδοι, οι όποιοι είχον πε
ριθώρια διά ηύξημένην παραγωγήν έναντι τών προηγουμένων έ-
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τών, καί ώς τοιούτους σημειώνω τήν βιομηχανίαν έφαρμογής 
είδών ήλεκτρισμοϋ, τήν βιομηχανίαν τών ήλεκτροκινητήρων, 
των κινητηρίων μηχανών έσωτερικής καύσεως, τήν βιομηχανίαν 
παραγωγής σιδήρου, τής δποίας ή παραγωγή τδ 1952 ήτο 32JOOO 
τδννοι, τδ 1953 ήτο 36.000 καί 56.000 τόννοι κατά τό 1954, 
τά χημικά λιπάσματα τών δποίων ή παραγωγή τό 1952 ήτο 
132.000 τδννοι, τό 1953 μόνον 118.000 τδννοι καί άνήλθον 
τό 1954 είς τούς 211.000 τδννους, τών δξέων, μέ τήν συμπλή- 
ρωσιν τών νέων έγκαταστάσεων τοΟ θειίκοΟ δξέος, άπό 76.000 
τδννους τό 1952 καί 1953 άνήλθεν είς 123.000 τδννους τδ 
1954. Τής ύαλουργίας, μετά τήν συμπλήρωσιν τών έγκαταστά- 
σεών της,περατωθεισών περί τά μέσα τοΟ 1953, ή παραγωγή ά- 
νήλθε τδ μέν 1953 είς 10.670 τδννους, τδ δέ 1954 είς 14. 
474, έναντι παραγωγής 7.500 τδννων κατά τδ 1952.

Είναι άναμφισβήτπτον, δτι τά περιθώρια άναπτύξεως τής 
'Ελληνικής βιομηχανίας είναι είσέτι ευρύτερα, ώς άλλωστε 
άηοδεικνύεται άπδ τδ γεγονός,δτι κατά κανόνα ή σταθερώς αΰ- 
ξανομένη παραγωγή διατίθεται καί άπορροφάται ύπό τής κα- 
ταναλώσεως ή προωθείται πρός τδ έξωτερικδν, δημιουργούσα 
σημαντικούς συναλλαγματικούς πόρους.

Διά νά σταθεροποιηθή δμως τδ ύψος τής βιομηχανικής 
παραγωγής καί νά έπιτευχθή περαιτέρω αΟξησις αυτής ύπό πά
σαν όποψιν, τόσον δι'έγχώριον κατανάλωσιν, δσον καί δι’έ- 
ξαγωγήν, είναι άπαραίτητον, δπως ληφθοΟν κατάλληλα μέτρα 
διά τήν προστασίαν καί τήν άνάπτυξιν τοΟ συνόλου τής 'Ελ
ληνικής βιομηχανίας. Μεταξύ τούτων προέχουσαν θέσιν κατέ
χει ή λήψις μέτρων πρός άντιμετώπισιν τοΟ βασικοΟ διά τήν 
βιομηχανίαν προβλήματος τής έλλείψεως κεφαλαίων,τόσον διά 
παγίας έπενδύσεις (άνακαίνισις καί συγχρονισμός μηχανικοΟ
έξοπλισμοΟ), δσον, καί κυρίως, διά τήν δμαλήν λειτουργίαν 
καί κίνησιν τών έργοστασίων.
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ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά τά ύπό μελέτην έτη 1953 καί 1954 έδόθησαν παρά

τού ΓνωμοδοτικοΟ Συμβουλίου Βιομηχανίας τοΟ 'Υπουργείου 
Βιομηχανίας δδειαι ίδρύσεως, έπεκτάσεως καί νομιμοποιήσε- 
ως ώς κάτωθι:

Τ6 έτος 1953 ίδρύσεις 948,έπεκτάσεις 867 καί νομιμο
ποιήσεις 1.178.

Τά έτος 1954 ίδρύσεις 2000,έπεκτάσεις 1020 καί νομι
μοποιήσει 435.

Έκ των χορηνηθεισών άδειών δέν έπραγματοποιήθη σο
βαρός άριθμός, ένώ άντιθέτως πολλαί δδειαι έτυχον τής σχε
τικής λειτουργίας άπό τήν Γενικήν Μηχανολογικήν Διεύθυνσιν 
τοΰ 'Υπουργείου Βιομηχανίας. Καί συγκεκριμένως, διά μέν τό 
έτος 1953 έτυχον άδείας λειτουργίας διά ίδρύσεις 948 καί 
έπεκτάσεις 867, διά δέ τό έτος 1954 έτυχον άδείας λειτουρ
γίας διά Ιδρύσεις 229 βιομηχανίαι καί έπεκτάσεις 183.

Αί ίδρυθεΐσαι ή ύπό ίδρυσιν καί έπέκτασιν βιομηχανι
κοί ή βιοτεχνικοί έπιχειρήσεις κατά τά άνω έτη ήσαν αί άκό- 
λουθοι κατ'είδίκότητα βιομηχανικοΟ κλάδου.

ε τ a
ΚΛΑΔΟΣ 1949 1960 1961 1962 1963 1964

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Sj 5
•ο ο X *

ϊ - Μ«» I· «5-5 5
25 * * •

w> »ς ϊ «*ο t; ;‘>Ηι Ο
? r

ϊ i V*
Ql"· β•ο ® *· S 1 X •

«·«ο*9Οι
*3

*β
X - « «·ι* ·

<·•mΟ

?

'β
χ ϊ
£ δ69

1) Μηχανουργικα! και Ιπεξ- 
*ργασ(αι έν γένει μετά/.. 262 554 336 333 118 168 302 142

2) Οικοδομικά!....... 75 131 108 129 55 48 124 53
3) Κλωστοϋφαντουργικοί · 554 958 307 297 62 159 238 192
4) Διατροφής......... 860 215 162 307 259 107 377 143
5) Χημικά!.......... 120 42 48 168 56 76 94 50
6) Δέρματος.......... 28 317 282 50 38 36 66 32
7) Ξύλου............ 185 311 310 264 176 116 267 87
8) Χάρτου και έκτυπώσεως 50 — — 2 1 72 68
9) Ηιομ. εφαρμογής ηΑεκτρ. — — — — — — 28 8
10) ΕΙδών Ιματισμού · · · · — — — — — — 95 10
11) Καπνού .......... — — — — — — — 9
12) Διάφοροι.......... — 517 436 487 184 157 108 42
13) Πραγματοποιη6είσαιφ · — — — — — — 229 184

Σ ΰ ν ο λ ο ν · ■ · 2134 *3045 1989 2037 948 867 2000 11020
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Τό σύνολον κεχωρισμένως τών Ιδρύσεων, των έπεκτάσεων 
καί των νομιμοηοιηθέντων έργοστασίων,κατά τά ύπ’δψιν έτη, 
είχεν ώς άκολούθως:

Έκ των ληφθεισών άδειών ίδρύσεως ή έπεκτάσεως κατά 
τό έτος 1953,έπραγματοποιήθησαν: Ιδρύσεις 639, περίπου τδ 
67%, καί έπεκτάσεις 152, περίπου τό 18%.

Ε Τ Η
1040 1060 1061 1062 1063 1064

*Ιδοι»σεις........... 1037 1499 891 1058 948 2000
* Επεκτάσεις......... 975 1456 1070 978 867 1020
Νομιμοποιήσεις...... 122 90 28 358 1178 —

Σύν ο λ ο ν · · · 2134 3045 1989 2394 2993 3020*

Έκ τοΟ άνω πίνακος παρατπροϋμεν, δτι αί ιδρύσεις 
καί έπεκτάσεις βιομηχανιών βαίνουσιν αϋξουσαι άπό τοΟ έ
τους 1949 μέχρι καί τοΟ 1950, παρατπρεϊται μία έλάττωσις 
τό 1951 καί κατά τά ύπόλοιπα έτη βαίνουσι συνεχώς αυξανό
μενοι αί ιδρύσεις, έπεκτάσεις καί νομιμοποιήσεις έν τψ συ- 
νόλψ των.

Έξ όλων τών κλάδων τοΟ προηγούμενου πίνακος I, πα- 
ρατηροΟμεν, δτι ή κλωστοϋφαντουργία βαίνει διαρκώς μειου- 
μένη άπό τοΟ έτους 1951 μέχρι καί τοΟ 1953, ένψ άρχίζει 
τό 1954 καί πάλιν νά άνέρχεται εις τό σύνολον τών ίδρύσεων 
καί έπεκτάσεων. ΤοΟτο όφείλεται άφ’ένός εις τήν ίδρυσιν μι
κρών έργοστασίων ύφαντουργικών καί πλεκτικής καί άφ'έτέρου 
είς τήν προσπάθειαν τής άνακαινίσεως τών έγκαταστάσεών των.

Όσον άφορά εις τήν κίνησιν τών ώς άνω χορηγηθεισών 
άδειών κατά περιφέρειας, αδτη παρουσιάζεται ώς κατωτέρω:
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μ τ a
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΙΟΒΟ ΙΟβί ΙΟΒΟ 1963 10Β4

Περιφέρεια ’Αττικής . * . 2076 1980 1326 1001 1641
Βόλος................. 80 24 8 — 41
Δράμα .............. 6 5 2 — —

Ηράκλειον (Κρήτης) · . · 19 14 13 — 80
Θεσσαλονίκη.......... 326 377 148 180 . —

Ιωάννινα καί περιοχή. . . 6 8 11 — 48
Καβόλα............... 22 12 1 — 1
Καλάμαι καί περιοχή . · . 15 4 6 — 39
Κέρκυρα » * . . . 11 δ 12 — 28
Λάρισα » » . . . 23 17 10 — 43
Μυτιλήνη και περιοχή · · 6 3 3 — 22
Ναύπλιον » » · · · 5 6 4 — 17
Πάτραι · Άχαΐα . . . . 72 66 41 — 96
Χαλκις - Εύβοια......... 22 13 8 — 57
Χανιά............................................... 19 10 26 — 18
Λοιπή Κ ρ ή τ η ........................... — — — 36
Λακωνία........................................ —- — 26
Κυκλάδες......................................... — — — 24
Σ ά μ ο ς ........................................ — — 19

c % / %

Τρίκαλα......................................... — 26
Κόρινθος καί περιοχή. — —'■ «■Η» 25

Λ  9*

Καρδίτσα.................................. — — MW 15
Αιτωλοακαρνανία . . . . — — L 1 ' 44
’Αρκαδία......................................... — —

ΜΗ» 40
Βοιωτία........................................ — — ΜΗ ΜΜ 26 

Η Η

Δωδεκάνησος . ... . .. — — ΜΗ ΜΜ 56
’Η λ ε ί α ......................................... — — — 36
ΛοιπαΙ περιοχαΐ . . . . 387 396 417 634 61

Σ υ ν ο λ ο ν . 3 045 2.890 2.036 1.815 2.546

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Τό πρόγραμμα έξηλεκτρισμοΰ τής χώρας ήρξατο έφαρμοζδ- 
μενον μετά τό 1950, μέ πηγήν ένεργείας τάς ύδατοπτώσειςτής 
χώρας (ύδροηλεκτρικά έργοστάσια) καί τήν χρησιμοποίπσιντδν 
έλληνικων κοιτασμάτων λιγνιτών (θερμοηλεκτρικά έργοστάσια).
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Ή διάρκεια έκτελέσεως των έργων έκυμαίνετο άπό 3-4 
έτη δι’έκάστην έγκατάστασιν καί ή έναρξις λειτουργίας τών 
έγκαταστάσεων κατά χρονολογικήν σειράν είχεν ώς κάτωθι:

1) "ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ", θερμικόν έργοστάσιον ήλεκτροπαραγω-
γής (χρπσιμοποίησις έπιτοπίων λιγνιτών) έγκατεστημένης ισχύος 80.00 k.w. Έναρξις λειτουργίας: Αύγουστος τοΟ
1953.

2) "ΛΟΥΡΟΥ". 'Υδροηλεκτρικόν έργοστάσιον έγκατεστη
μένης ισχύος 5.000 k.w.Έναρξις λειτουργίας: ’Ιούνιος τού
1954.

3) "ΑΓΡΑΣ" (Έδεσσα). ’Υδροηλεκτρικόν έργοστάσιον 
έγκατεστημένης ίσχύος 40.000 k.w. Έναρξις λειτουργίας : 
’Οκτώβριος τού 1954.

4) "ΛΑΑΩΝΟΣ" (Πελοπόννησος).’Υδροηλεκτρικόν έργοστά- 
σιον ίσχύος 50.000 k.w.Έναρξις λειτουργίας: ’ΑπρίλιοςτοΟ
1955.
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Πηγή: Ν.Σίδερη,'Η έλληνική βιομηχανία. Βιομηχανική πα- 
ραγωγή καί άξια αυτής κατά τά έτη 1953 καί 1954*, έν συγκρί- 
σει πρός τά έτη 1939 καί 19Η9, *Αθήναι 1955, σ.5-10.

’Ιστορικό πλαίσιο: Την 9 'Απριλίου 1953 ή τομή των ξέ
νων νομισμάτων διπλασιαζόταν καί λαμβάνονταν δραστικά μέτρα 
γιά τή βελτίωση τής οικονομίας. Στόχος των μέτρων ήταν ή ένί- 
σχυση τής άνταγωνιστικότητας των έλληνικών προϊόντων καί ή 
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη χώρα. Στίς 10 Νοεμβρίου 1953 
Φηψίστηκε τό Ν.Δ.2687, πού προστάτευε τίς ξένες έπενδύσεις.
Στη συνέχεια, τό 195^, θά ιδρυθεί ό ’Οργανισμός Χρηματοδοτή- 
σεως Οικονομικής 'Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ). Στόχος των μέτρων αύτών 
ήταν ή έξεύρεση πόρων γιά τή χρηματοδότηση έργων.'Η άποθησαύ- 
ριση χρυσών λιρών καί ή φυγάδευση κεφαλαίων στό έξωτερικό ή
ταν οί μόνιμες πληγές πού έπρεπε νά έκλείφουν μέ τήν τόνωση 
τής έμπιστοσύνης στό εθνικό νόμισμα. Μέσα στη δεκαετία 19*16- 
1955 τό έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών άπό 308,6 
έκατ.δολλ. κατήλθε σέ 68 έκατ.δολλ. "Ολες οί παραπάνω ρυθμί
σεις είχαν ως αποτέλεσμα τήν έξεύρεση τών άναγκαίων κεφαλαί
ων γιά τή χρηματοδότηση έργων υποδομής, ύδροηλεκτρικών, διυ
λιστηρίων, έργοστασίου ζάχαρης, ναυπηγείων, άρδευτικών φραγ
μάτων.

Βιβλιογραφία: Στυλ.Κ.Πουλόπουλου,*Η νέα οικονομική πο- i
λιτική εις τήν 'Ελλάδα, 'Αθήναι 1958. \

\
,1
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37

Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΟΡΓΙΑΣ

Ή ίδρυσις γεωργικών βιομηχανιών ύπό Συνεταιρισμών καί αί 
ύπ’αύτών έπεξεργασθείσαι ποσότητες προϊόντων.

1. *Ως πρός τήν Εδρυσιν Γεωργικών Βιομηχανιών ΰπό 
συνεταιρικών όργανώσεων, κατά τό δεκαετές διάστημα 1952- 
1961, αύτη έμφανίζει τήν έξής πορείαν, εις άριθμόν καί 
είδος δραστηριότητος.

α/α * ΕΤδος Γεωργικής Βιομηχανίας Άριθμάς

1 'Ελαιουργεία 109
2 ΠυρηνελουργεΤα 5
3 ΕπορελαιουργεΤα^ 2
4 ΚονσερΒοποιεϊα όπωροκηπευτικων 5
5 Κονσερβοποιεία χυμών μήλων 1
6 'Εργοστάσια χυμών εσπεριδοειδών 3
7 Κονσερβοποιεία βρωσίμων ελαίων 9
8 ΟίνοποιεΤα 17
9 ΤυροκομεΤα 91
10 Γαλακτοβιαμηχανίαι 4
11 'Εκκοκκιστήρια βάμβακος 6
12 'Αποστειρωτήρια σύκων 5
13 ΤριβεΤον πεπέρεως 1
14 Κέντρα συσκευασίας όπωρων 9
15 Συσκευαστήρια σταφυλων 1
16 ΨυγεΓα - σταθμοί προψάξεως 2
17 ΚυτιοποιεΤα 1
18 'Εργοστάσια συγχαροαήκτων 1
19 'Εργοστάσια μ£λιτος 1
20 Κυλινδράμυλοι 2
21 ΙαπωνοποιεΤον 1
22 Ξηραντήριον δαμασκήνων 1
23 'Εργοστάσιον τσίχλας εκ μαστίχης 1
24 Πριστήριον ξυλείας 1

1
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ΈνταΟθα δέον νά σημειωθή δτι πδσαι αί άνωτέρω γεωρ
γικοί Βιομηχανίαι, άνερχόμεναι είς 279, (δρύθπσαν ύπό τών 
Συνεταιρικόν όργανώσεων, κατόπιν ένισχόσεως τής Α.Τ.Ε.

’Επίσης, είς τάς 279 ταΰτας Γεωργικός Βιομηχανίας, 
δέον νά προστεθώσιν καί αί έξής συνεταιρικοί έγκαταστάσεις: 
α)Έλαιοδεξαμεναί 13, β)Στα<ριδεργοστάσια 2 (πλήν τό ΰπότής 
ΚΣΟΣ άνεγερθέν είς ’Ηράκλειον Κρήτης), γ)Έγοστάσιον συκο
πάστας καί δ)Έμφιαλωτήρια οίνων 5.

2. Έν προκειμένψ ώς τρωτόν σημείον τής ύπό τής Α.Τ.Ε. 
άσκήσεως τής πιστωτικής πολιτικής, είς τόν τομέα των γεωργι
κών βιομηχανιών, σημειοΟμεν τό γεγονός δτι τό ποσοστόν συμ
μετοχής τής χρηματοδοτήσεως τών έν λόγψ βιομηχανιών κατά 
τήν δεκαετίαν 1952-1961 έμφανίζει πτωτικός τάσεις. Ούτως,έ- 
νψ ή έπί τοϊς % άναλογική συμμετοχή τών χρηματοδοτήσεων 
τούτων, είς τό σύνολον τών μακροπροθέσμων δανείων,άνήρχετο 
είς 18,74% έν έτει 1952, κατά τό έτος 1961 ή συμμετοχή 
των κατήλθεν είς 9,44%, έν σχέσει πρός τάς μεσομακροπροθέ- 
σμους χορηγήσεις τής Α.Τ.Ε.

Τούτο σημαίνει δτι ή άγροτική Τράπεζα δέν ήκολούθησε 
τήν ένδεδειγμένη πορείαν τής περαιτέρω ένισχόσεως τών συνε
ταιρικών γεωργικών βιομηχανιών, μολονότι ή αύξησις είς άπο- 
λύτους άριθμούς είναι αίσθητή, άνελθούσα άπό 22.640.000 
δραχ. (1952) είς 104.650.000 (1961).

Ή κατ’έτος χρηματοδότησες τής Α.Τ.Ε. πρός τάς γεωρ
γικός βιομηχανίας έμφανίζεται οϋτω, μεϋταξύ τών έτών 1952- 
1961, (ποσά είς έκατομμύρια δραχ.):
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Έτος Ποσ&ν

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 άνωτέρω στοιχείων συνάγεται δτι,άπό τοΟ 
έτους 1952 ̂ έχρι τά έτη 1960-61, ή σημειωθεΐσα αύξησις των 
πρός τάς γεωργικός βιομηχανίας χρηματοδοτήσεων ήτο σχεδόν 
πενταιιλασία, είς άπολύτους άριθμούς.

3. Ή γενική παρατήρησις, τήν δποίαν θά ήδυνάμεθα 
νά σημειώσωμεν έν προκειμένψ, είναι τό γεγονός δτι κατάτό 
ώς δνω δεκαετές διάστημα, χάρις είς τήν πολύμορφον βοήθει
αν τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ή ’Ελληνική άγροτοσυνεταιριστι- 
κή κίνησις άπέκτησε σημαντικόν άριθμόν Γεωργικών Βιομηχα
νιών, αί δποΐαι καί είς τήν άξιοποίησιν τοΟ μόχθου τών’Ελ- 
λήνων άνροτών συντελοΟν καί είς τήν περαιτέρω αΰξησιν τοΟ 
άγροτικοΟ καί κατ’έπέκτασιν τοΟ έθνικοΟ εισοδήματος.

Ή είδικωτέρα παρατήρησις άφορςί τήν πράγματι σημαν
τικήν αΟξησιν τών συσταθέντων έλαιουργείων (109), τυροκο
μείων (91) καί κονσερβοποιείων όπωροκηπευτικών (5), γεγο
νός τό δποίον κατέστησε πολλαπλασίαν τήν ύπ’αυτών έπεξερ- 
γασθείσαν ποσότητα έν σχέσει πρός τό έτος 1954, ώς τοΟτο 
προκύπτει καί έκ τοΟ άμέσως παρατιθεμένου πίνακος,έζ οδ
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έμφαίνεται ή ύπό τών διαφόρων συνεταιρικήν έργοστασίων έ- 

πεξεργασθεϊσα ποσότπς.

4. ΟΟτως, ή είς τόννους έπεξεργασθεϊσα ποσότπς άγρο- 
τικΟΥ προϊόντων ύπό συνεταιρικών όργανώσεων άνωτέρω βαθ
μού, μεταξύ των έτών 1954-1961 έχει ώς κάτωθι;

Γ' .......
}Ε ι6 ο ς  κτιτεργ^αΓυτς | κ^τεργ*σΘεν προϊόν

! Ποσότπς ε ίς  τόννους|Ποσοστόν
! ------------------ . . . — -  ιαυίόσευς

1961 | i1954
Λ

τι

+·!'Εκκόκκισις
I 'Έ κ θ λ ιψ ις
{Π οστερ  ίω σ ις«Τ{ Τ υ ρ ο κ ϋ μ π σ ις  κ λ π .

ί ’Έ κ θ λ  ti*t ις  
! *F £ c  μ γε ν ι σμός (ρ α- 
ιιρι ν ό ρ ισ μ σ )
»0| νοττοΓπ,σις 
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Συνεπώς, έκ τής συγκριτικής πσρατηρήσεως τών άνωτέρω 
δεδομένων προκύπτει δη: α)ή κατεργασία τού βάμβακος, τού 
έζευγενισμού (ραφιναρίσματος), τής οίνοποιήσεως, τής άπο- 
στειρώσεως σύκων καί τής μαστίχπς, έσπμείωσεν αύξησιν μέ
χρι 50%, β) ή έπεξεργσσία τής τομάτας, τών σιτηρών καί τής 
ρητίνης έσπμείωσεν αύξησιν άνω τού 50% καί γ) πάσαι αί λοι- 
παί κατεργασίαι προϊόντων ύπό τών συνεταιρικών όργανώσεων, 
μεταξύ τών έτών 1954-1961, έσημείωσαν διπλασίαν καί τριπλα-
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σίαν αΟξησιν.
Ούτως έχόντων των πραγμάτων έκ τής άπόψεως τών ποσο

τήτων των κατεργαζομένων γεωργικών προϊόντων, δυνάμεθανά 
εϋπωμεν δτι, προϊόντος του χρόνου, δλονέν καί περισσότε
ρον, χάρις είς τήν συνεταιρικήν δραστηριότητα, τά γεωργι
κά μας προϊόντα ύφίστανται τήν ένδεδειγμένην κατεργασίαν, 
έπεξεργασίαν καί τυποποίησιν, γεγονός τό όποιον άφ’ ένός 
μέν διευκολύνει τήν διάθεσιν αύτών, άφ’έτέρου δέ προσθέτει 
νέαν άξίαν, ήτις έπιδρδ αύξητικως τόσον έπί τού εισοδήμα
τος των παραγωγών, δσον καί έπί. τού'Εθνικού τοιούτου. Πα- 
ραλλήλως διά τής έπεζεργασίας ταύτης έπιτυγχάνεται χαμηλό- 
τερον κόστος, συγκράτησις των τιμών καί άποτροπή τού κιν
δύνου φθοράς των προϊόντων.

’Ενταύθα δέον νά ύπογραμμισθή καί νά έξαρθή τό γε
γονός,δτι ή διαρκώς αΰξουσα Ιδρυσις γεωργικών βιομηχανι
ών εις τόν χώρον τής δρώσης άγροσυναιτεριστικής κινήσεως 
όφείλεται̂ είς τάς προσπαθείας τής Α.Τ.Ε.,ήτις παρέσχε τήν 
παντοειδή καί πολύτιμον βοήθειάν της πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην. Αί προσπάθειαι αύται τής Α.Τ.Ε. συνεπορεύοντο καί 
πρός τάς έπιδιώξεις των συνεταιρισμένων άγροτών μας, οί 
όποιοι έτάσσοντο ύπέρ τής δημιουργίας άγροτικών βιομηχανι
ών. Ούτως, είς τό Πανελλήνιον Άγροτοσυνεταιριστικόν Συνέ- 
δριον τού 1956 καί έν τψ σχετικψ ψηφίσματι ύπογραμμίζετο: 
"Νά ένισχυθοΰν αί Γεωργικοί Συνεταιριστικοί ’Οργανώσεις 
διά τήν δημιουργίαν τών άναγκαιουσών είς τόν άγροτικόν πα- 
οαγωγικόν χώρον βιομηχανιών, πρός τόν σκοπόν τής έπί τδ- 
πυ̂  Έιοποιήσεως τών πρώτων ύλών καί τού σχολάζοντος έργα- 
σιακοι δυναμικού... Νά δπμιουργηθοΟν αί άπαραίτπτοι βασι
κοί βιομπχανίαι καί κυρίως τά συνεταιριστικά έργοστάσια 
άζώτου καί λοιπών λιπασμάτων, έλκυστήρων καί άλλων γεωρ-
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νικών μηχανημάτων...Νά δπμιουργηθοΟν συνεταιριστικοί Βιο
μηχανία ι έπεξεργασίας τοΟ σίτου... Νά παρασχεθοΟν είς 
τάς Συνεταιριστικός ’Οργανώσεις τά άναγκαιοΟντα μέσα διά 
τήν δημιουργίαν κέντρων τυποποιήσεως γεωργικών προϊόντων», 
καταλλήλων καί έπαρκών ψυκτικών καί άποθηκευτικών χώρων. 
Νά χρηματοδοτηθούν αί Συνεταιριστικοί ’Οργανώσεις διά τήν 
είς τά κέντρα παραγωγής έγκαταστάσιν έργαστασίων κονσερβο- 
ποιίας καί διατηρήσεως νωπών προϊόντων"!

Έν προκειμένη διετυπώθη ή άποψις δτι: "Ή έργασία 
αύτή δικαιωματικά άνήκει στούς ίδιους τούς γεωρνούς, συ
νεταιριστικά όργανωμένους, γιατί άποτελεΕ συνέχεια καί 
προέκταση τής παραγωγικής τους λειτουργίας... ό συνδυασμός 
αύτός παραγωγής πρώτης Ολης καί κατεργασίας της μέσα στούς 
κόλπους τού συνεταιρισμού άποκλείει τό δυαδισμό τών συμφε
ρόντων παραγωγού πρώτης ύλης καί βιομηχάνου, πού τόση άνω- 
μαλία μπορεί νά φέρη στήν παραγωγική λειτουργία μέ δυσάρε
στες συνέπειες καί οίκονομικές καί κοινωνικές".

’Ενταύθα σημειοΰμεν,δτι παρά τάς έπελθούσας σημαντι 
κάς αύξήσεις είς τόν τομέα τής Βιομηχανικής έπεξεργασίας 
τών άγροτικών προϊόντων ΰπό τών Συνεταιρικών ’Οργανώσεων, 
έν τούτοις τά περιθώρια τών συναφών δραστηριοτήτων είναι 
τφ δντι άπεριόριστα καί μάλιστα, κατά μίαν έτέραν άποψιν, 
"πόρρψ άπέχομεν τοΟ ποθητού σημείου ώστε όλόκληρος, εί δυ
νατόν, ή γεωργική μας παραγωγή ή χρήζουσα περαιτέρω κατερ
γασίας νά διέρχηται διά τών Συνεταιρικών ένκαταστάσεων ... 
Ή πρόοδος πάντως προχωρεί μέ δλματα, ίδίρ μεταπολεμικώς, 
είναι δέ τούτο εύνόητον λόγφ τών ώφελειών, 8ς άποκομίζει 
καί ό παραγωγός καί ή έθνική ήμών οίκονομία έκ τής συνεται 
ριστικής δραστηριότητος είς τόν παραγωγικόν τομέα?
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Πράγματι, ώς εϋδομεν άνωτέρω, τό πνεύμα τούτο διακα
τείχε τόσον τήν Α.Τ.Ε., όσον καί τούς συνεταιρισμένους ά- 
γρότας μας, γεγονός τό δποϋον έπέδρασεν εύεργετικώς πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτπν. Ούτως, δλως ένδεικτικώς, άναφέρο- 
μεν δτι τά συνεταιρικά έκκοκιστήρια βάμβακος,μεταξύ των 
έτων 1952-1961, πύζήθπσαν άπό 36 είς 51, ή δέ έκκοκιοθεΐσα 
ποσότης συσπόρου βάμβακος ύπό των συνεταιρικών έκκοκιστη- 
ρίων, άνήλθεν άπό 22.652 όκάδας είς 82.070 τόννους, καλύ- 
πτουσα τό 30% της συνολικής έκκοκισθείσης ποσότητος, τού 
ύπολοίπου 70% έκκοκισθέντος ύπό των 110 ιδιωτικών έκκοκι- 
στηρίων.

’Επίσης, κατά τό αύτό διάστημα ή ύπό τής ΚΥΔΕΠ συγ- 
κεντρωθεϊσα. ποσότης έκκοκισμένου βάμβακος ηύξήθη άπό 
3.705 τόννους (1952) είς 8.447 (1961), ένίρ ή ύπ’αύτής δια- 
τεθεΐσα είς τό έσωτερικόν ποσότης, άπό 1.149 τόννουςί1952) 
άνήλθεν είς 6.633 (1961), έμφανίσασα πτωτικός τάσεις ώς 
πρός τάς έξαγωγάς καί ώς πρός τό ποσοστόν συγκεντρώσεως έ- 
πί τής συνολικής παραγωγής, τό όποιον άπό 15% (1952) κα- 
τήλθεν είς 8,5% (1961).

Είς τόν τομέα τής ίδρύσεως Συνεταιρικών Κονσερβοποι
είων, πρός τόν σκοπόν τής έπεξεργασίας τών άγροτικών προϊ
όντων, σημειοϋμεν τήν ίδρυσιν τών Κονσερβοποιείων:α)"ΘΗ
ΡΑΣ" (1952), β)"ΑΒΙΚί)" (1955), γ) "ΛΑΓΚΑΔΑ" (1957) καί δ) 
ΝΑΟΥΣΑ" (1960), τό όποιον, ώς καί τό τού "ΛΑΓΚΑΔΑ", άποτε- 
λεί Κοινοπραξίαν τής Α.Τ.Ε. μετά τών 'Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Βερροίας, ’Εδέσσης καί Ναούσης.

Τέλος, ώς πρός τήν ίδρυσιν Συνεταιρικών Σταφιδεργο- 
στασίων, άναφέρομεν τήν σύστασιν τοιούτων ύπό : α) τής'Ε- 
ταιρείας Παραγωγών Βραχατίου (Κορινθίας) 1953), β)τής Έ- 
νώσεως Συναιτερισμών Ζακύνθου (1956), γ) τής Ένώσεως Συν/
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μών Αίγιαλείας (1960) καί δ) τής Κ.ΣΟ.Σ. ('Ηράκλειον Κρή
της) (1961), ένώ άπό τοΟ έτους 1929 καί έντεΟθεν έλειτοόρ- 
γουν έτερα τοιαΟτα είς Σητείαν, Χανιά, Πάλλπν Κεφαλληνίας 
καί Ένώσεως Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης. Τό κίνητρον τής ί- 
δρύσεως τών συνεταιρικών σταφιδεργοστασίων άπετέλεσεν ή 
κατά τό παρελθόν "παροιμιώδης έκμετάλλευσις τών παραγωγών" 
ύπό τού ίδιωτικοΟ έμπορίου.

5. 'Ενταύθα, καί έν άναφορςί πρός τόν τεχνικόν έξο- 
πλισμόν τών Συνεταιρικών 'Οργανώσεων, σημειούμεν δτι κα
τά τήν δεκαετίαν 1952-1961 αυται άπέκτησαν τά έξής μηχα
νήματα, είτε έζ ιδίων κεφαλαίων, είτε διά δανείων τής 
Α.Τ.Ε.. α) Μηχανάς άλωνιστικάς 94, β) μηχανάς θεριζοαλωνι- 
στικάς 41, γ) έλκυστήρας 174 καί δ) άντλητικά συγκροτήματα 
60. 'Επίσης, έντός τών καταβληθεισών προσπαθειών διά τήν
έναποθήκευσιν τών άγροτικών προίόντων, αυται άνήγειρον ά-οποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητος 1.551.000 μ , τά όποια 
έν έτει 1961 ηύξήθησαν είς 1.857.000 μ2, τής σχετικής δρα- 
στηριότητος χαρακτηρισθείσης ώς"σταυροφορίας", ήτις ύπεβοη- 
θήθη καί ύπό τής Α.Τ.Ε., έπιδειξάσης έντονώτερον ένδιαφέ- 
ρον πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, ίδίςί άπό τού έτους 1957. 
Πράγματι, τοσούτον έντονος ύπήρξεν δ όργασμός πρός τήν 
προσπάθειαν κατασκευής άποθηκευτικών χώρων, ώστε έντός τής 
τριετίας 1959-1961 άνηγέρθησαν 13.970 άποθήκαι συνολικού 
όγκου 2.419.000 μ2.

Είς δ,τι άφορξι είδικώτερον τάς Συνεταιρικός άποθήκας, 
αυται έσημείωσαν σημαντικωτάτην αΰξησιν, τόσον κατ’άριθμόν, 
όσον καί είς χωρητικότητα. Ούτως, ένφ τό έτος 1954 αί Πρω
τοβάθμιοι Συνεταιρικοί 'Οργανώσεις διέθετον 403 άποθήκας χω-2ρητικδτητος 176.374 μ , κατά τό 1961 αυται ηύξήθησαν άνελ-
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θοΟσαι etc 1.789, συνολικής χωρητικότητος 820.268 μ .
’Επίσης,κατά τό αύτό διάστημα αί Συνεταιρικοί άπο-

θήκαι τών δευτεροβαθμίων όργανώσεων άπό 207, έχουσαι χω-
2ρητικότητα 219.780 μ , άνήλθον είς 613, συνολικής χωρητι- 

κδτητος 1.036.782 μ̂ .
Τέλος, πρός σχηματισμόν μιδς πληρεστέρας είκόνος πε

ρί των υπό τών Συνεταιρικόν ’Οργανώσεων διατιθεμένων καί 
έκμεταλλευομένων ύπ’αύτών έγκαταστάσεων, σημειοΟμεν δτι 
κατά τό έτος 1959 αΰται (πρωτοβάθμιοι καί δευτεροβάθμιοι) 
είχον: ’Αλευρομύλους 104, έγκαταστάσεις ήλεκτροφωτισμοϋ 27,
Έκκοκιστήρια βάμβακος 22, Οίνοποιεΐα 36 (μέ οίνοδεζαμενάς2χωρητικότητος 73.895 μ ), έγκαταστάσεις έπεξεργασίας στεμ- 
φύλων 11, κονσερβοποιεία 16, θαλάμους προβλαστήσεως γεωμή
λων 39, άποστειρωτήρια σύκων 33, έτέρας βιομηχανικός έγκα- 
ταστάσεις 48.

’Επίσης, κατά τό αύτό έτος, αί πρωτοβάθμιοι καί δευ
τεροβάθμιοι Συνεταιρικοί ’Οργανώσεις διέθετον τά έξής μηχα
νήματα: Έλκυστήρας 362, μηχανήματα διαλογής σπόρων 247, 
άντλητικά συγκροτήματα 65, θεριστικός μηχανάς 50, θεριζοα- 
λωνιστικάς μηχανάς 33, άλωνιστικάς μηχανάς 207, έκκοκιστή- 
ρια άραβοσίτου 88, αΰτοκίνητα 211 κλπ., ένώ είς τόν χώρον 
τής διαλογής καί τής συσκευασίας των έσπεριδοειδών είχον 
ίδρυθή 10 κέντρα διαλογής, μεταξύ τών έτών 1955-1960, γεγο
νός τό όποιον έπέφερε σημαντικός ώφελείας είς τούς συνεται
ρισμένους παραγωγούς καί προκάλεσε άνάλογο ένδιαφέρον τοΟ 
ιδιωτικού έμπορίου,ένφ προηγουμένως "παρετηρείτο παντελής 
έλλειψις κέντρων διαλογής όπωρών προοριζομένων διά έξαγω- 
γήν".

2
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Πηγή: Π.Παπαγαρύφαλλου, 'Η δυάρθρωση τής άγροτυκής οί- 
κονομίας καί των θαλάσσυων μεταφορών στην ’Ελλάδα πρίν καί 
μετά την έπανάσταση τοΟ *21, 'Αθήνα 1977, σ.563-569.

'Ιστο'ρυχό πλαίσυο: Οί συνεταυρυστυκές οργάνωσεμς έχουν 
ως έργο τη συγκέντρωση καί την κουνή δυαχείρυση των άγροτυ- 
κών προΕόντων. Τά κεφάλαυα των νομεχών αύτών προσώπων προέρ
χονται κυρίως από την ATE. Ot συνεταυρυσμοέ έψοδυάζουν τούς 
αγρότες μέλη τους μέ παραγωγυκά άγαθά (έργαλεΕα,σπόρους χττ), 
ενώ παρέχουν άποθηκευτυκούς χώρους. 'Από τό 1952 ή ΑΤΕ έγχαυ- 
νίασε την άμεση άνάμυζή της στίς γεωργυχές ένώσευς μέ βραχυ
πρόθεσμα καί μεσοπρόθεσμα δάνευα. 'Η 'Ανατολυχή Μακεδονία κα
τά τη δεκαετία του 19υο-1976 παρουσυάζευ τόν ύψηλότερο άρυθμό 
συνεταυρυσμών xat άχολουθεΕταυ από την Κεντρυχή Μακεδονία,την 
Πελοπόννησο xat τη Στερεά 'Ελλάδα. Μερυχές χεντρυχές συνεταυ- 
ptστtκές όpγavώσεtς τής χώρας είναυ, χατά σεtpά ίδρυσης: 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνυος Συνομοσπονδία 'Ενώσεων Γεωργυκών Συνε- 
τatptσμώv,1935), ΚΥΔΕΠ (Κομνοπραξία Δμαχεμρίσεως 'Εγχωρίων 
ΠροΕόντωυ, 19*40), ΚΣΟΣ (Κουνοπρ*ιζία Συνεταυρυστυχών 'Οργανώ
σεων Σουλτανίνας,1940), ΣΕΚΕ (Συνεταυρυστυχή "Ενωση Καπνοπα
ραγωγών 'Ελλάδος,1947), ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Κεντρυχή Συνεταυρυστυχή 
"Ενωση 'Ελαυοπαραγωγών 'Ελλάδος, 19*49).

Βυβλυογραφία: 'Αβδαλίδη Π. χ.ά., Τό άγροτυχό συνεταυ-
ρtστtxό πρόβλημα τής χώρας, 'Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1981.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ '60
38

Είναι ιιράγματι έκπληκτικώς περίεργον νά διαπιστώνη κ α 
νείς, ότι, έπειτα άπό μίαν όλόκληρον δεκαετίαν συνεχών προσ
παθειών , παρά τήν πραγματοποιηθείσαν σημαντικήν αύ^ησιν τοϋ 
έθνικου εισοδήματος, του οποίου ό μέσος έτήσιος ρυθμός άνήλ- 
θε εις 5,5%, παρά τήν τεραστίαν αμερικανικήν βοήθειαν,πού ύ
περέ βη τά 2 δισεκατομμύρια δολλάρια, παρά τάς πολλάς έπενού- 
σεις, πού ένηργήθησαν κατά τήν διάρκειαν του μακροΰ αύτου χοο- 
νικοϋ διαστήματος καί πρύ παντός παρά τήν μετανάστευσιν 150. 
000 περίπου νέων ανθρώπων, ή * Ελλάς έξακολουθει ν' άντιμετω- 
πίζη τό ίδιον πρόβλημα άπασχολήσεως, πού υπήρχε καί είς τήν 
άρχήν τής δεκαετίας του '50 καί μάλιστα οπό όξυτέραν μορφήν.

Πώς έξηγειται τό φαινόμενον αύτό καί που όφείλεται τό 
δτι ή ‘Ελλάς παρά τάς τόσας προσπάθειας, όχι μόνον 6έν αντι
μετώπισε τό πρόβλημα τής άπασχολήσεως, άλλ'έχει περί έλθει ά
πό διετίας είς περίοδον στασιμότητος μέ πτώσιν τουρυθμουαύ- 
£ήσεως του έθνικου της εισοδήματος είς 2,5% περίπου, άν δέ ή 
στασιμότης συνεχισθή καί διά τρίτον έτος, ήμπορει ν'άποβή πρό
ξενος δυσμενών συνεπειών γενικωτέρου χαρακτήρος; ‘Η όρθή έ£- 
ήγησις του φαινομένου αύτου είναι πλέον ή αναγκαία,άν δέν θέ- 
λωμεν νά ύποπέσωμεν είς τά ίδια σφάλματα καί κατά τήν νέαν 
δεκαετίαν.

Τά κυριώτερα αίτια, πού ώδήγησαν είς τό άποτέλεσμα αύ
τό, είναι κατά τήν γνώμην μας, τά έςής:

Π ρ ώ τ ο ν :  ‘II έφαρμοσθεισα πολιτική δέν άπέβλεπεν ή 
τουλάχιστον δέν ήδυνήθη νά δημιουργήση μίαν νέαν διάρθρωστν 
τής ‘Ελληνικής οικονομίας, ή δποία θά έπρεπε νά ήτο τό άτιο- 
τέλεσμα μιάς γενικής καί ταχείας άξιοποιήσεως των παραγωγιι-
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κών πόρων της, κυρίως διά τής είς εύρεΓαν κλίμακα έκβιομηχα-
νίσεώς της...... *Η γεωργία, τόσον είς τήν άρχήν, όσον καί
είς τό τέλος τής δεκαετίας τοΟ 1950, παρουσιάζει τήν αύτήν ά- 
ναλογίαν - περίπου 38% — είς τήν δημιουργίαν τοΟ έθνικοΟ εισο
δήματος καθώς έπίσης καί τήν ίδίαν άναλογίαν - περίπου 50% — 
άπό άπόψεως έργαζομένου πληθυσμοΟ. Αότό σημαίνει ότι αί ένερ- 
γηθεΐσαι έπενδύσεις, τόσον άπό άπόψεως μεγέθους, όσον καί ά
πό άπόψεως προσανατολισμοΟ, άπεδείχθησαν άνεπαρκεΐς είςτόνά 
άλλάζουν τήν κοινωνικοοικονομικήν διάρθρωσιν τής Χώρας.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Έφ'δσον κατά τήν διάρκειαν τής δεκα
ετίας 6έν ίδρύθησαν νέαι βασικαί βιομηχανίαι πρός άζιοποίη- 
σιν τοϋ μεταλλευτικού καί γεωργικοΟ πλούτου τής χώρας καί άλ- 
λαι συνάψεις έπιχειρήσεις, αί όποΐαι μέ τάς έντεΟθεν πολλα
πλασιαστικός καί έπιταχυντικάς των έπιδράσεις θά παρεΓχον έρ- 
γασίαν είς τό νέον έργατικόν δυναμικόν καί έφ'δσον ή βελτί- 
ωσις τοΟ τεχνικοΟ έζοπλισμου τής γεωργίας έδημιούργησεν,δπως 
ήτο λογικόν νά συμβή, πλεοναζούσας έργατικάς δυνάμεις εiς τόν 
έν λόγω τομέα, τό πρόβλημα τής άπασχολήσεως κατέστη δξύτερον, 
άφοΟ ηύζήθη κατ'άνάγκην ό αριθμός των άνέργων, τών 6έ ύποα- 
πασχολουμένων διηυρύνθη σημαντικώτατα. Έπί πλέον, Οπό τήν 
δημογραφικήν πίεσιν καί συνεπεία τοΟ καταναλωτικοΟ χαρακτή- 
ρος τοΟ μεγαλυτέρου τμήματος τών δημοσίων δαπανών, ό παρασι- 
τικός χαρακτήρ τής οικονομίας ένετάθη, μέ έπέκτασιν τοΟ ύ- 
περεπαγγελματισμοΟ καί μέ πληθωρικήν έπάνδρωσιν τών δημοσίων 
υπηρεσιών, τών όργανισμών δημοσίου δικαίου καί τών τραπεζι
κών έν γένει ιδρυμάτων.

Τ ρ ί τ ο ν :  Έφ'δσον ή άνάπτυζις τής οικονομίας δένύ- 
πήρ£ε καθολική καί ίσόρροπος. τά περιθώρια αύζήσεως καί δια- 
θέσεως τής γεωργικής παραγωγής, ή όποια ύπήρξεν δ κύριος πό
λος τοΟ προγράμματος άναπτύζεως τής δεκαετίας, ήτο έπόμενον 
νά έζαντληθοΟν.

Άλλο παράδειγμα στασιμότητος τής καθυστερημένης διαρ- 
θρώσεως. Πρίν άπό τόν πόλεμο, δηλ. τό 1938, τό ποσοστόν τών
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έλληνικών βιομηχανικών προϊόντων άνήρχετο είς τό 10% περίπου 
τοΟ συνόλου των έξαγωγών. Σήμερον, ή Αναλογία αυτή,υστέρα Α
πό 25 περίπου χρόνια, κυμαίνεται περί τά αύτά έπιπεδα καί συν
επώς ή Χώρα δέν ήμπορεΐ νά έπωψεληθή τής βεβιασμένης καί Α— 
παραοκεύου συνδέσεώς της μέ την Κοινήν ΆγορΛν. Συνέπεια τής 
διαρθρωτικής αύτής Αδυναμίας τής έλληνικής οικονομίας είναι, 
τό ότι έχειροτέρευσεν έπικινδύνως τό έλειμμα τοΟ έμπορικοϋ ι
σοζυγίου. * Ενώ πριν Από τόν πόλεμον αί έξαγωγαί έκάλυπτον τά 
68% τών εισαγωγών, τό 1955 κατήλθον είς τά 48%,διά ν'Ακολου
θήσουν έκτοτε φθίνουσαν σταθερώς κλίμακα καί νά φθάσουν τό 
1963 είς τά 39%,είς τρόπον ώστε ή μεγάλου κύρους έφημερίς 
"'Γάϊμς τής Νέας Ύόρκης" νά γράψη είς τήν τελευταίαν έτησίαν 
οικονομικήν έπισκόπησίν της, ότι ή έλληνική οικονομία είναι 
"έπισφαλής λόγω τής μεγάλης της έξαρτήσεως έκ τών Αδήλων πό
ρων" .

'Ιδού καί μία τρίτη Απόδειξις, τοΟ πόσο πίσω μένουμε 
καί πόσο μεγαλώνει ή Απόστασις πού μας χωρίζει Από τάς άλλας 
χώρας τής Εύρώπης καί είδικώτερον τάς χώρας τής Κοινής 'Αγο
ράς. Τό 1957 τό εισόδημα τοΟ "Ελληνας άπετέλει τό 35% τοΟ κα
τοίκου τών χωρών τής Κοινής 'Αγοράς. Τό 1962 ή Αναλογία αδ— 
τή, παρά τήν έν τώ μεταξύ αδξησιν τοΟ έλληνικοΟ έθνικοΟ εισο
δήματος, έμειώθη είς τό 33%, μέ άλλους λόγους διηυρύνθη τό ά
νοιγμα τής καθυοτερήσεως. "Αν 5έ κατά τήν προσεχή δεκαετίαν 
1965-1975 διατηρηθή ό ρυθμός τής αύξήσεως τής τελευταίας, ή 
Απόστασις αύτή θά μεγαλώση περισσότερον, ό τόπος θ'άπογυμνω- 
θή Από όλους τούς νέους καί ή χώρα θά κατοικήται Από ήλικιω- 
μένους.

Κείμενο. ’Α.’Αγγελοπούλου,Οικονομικοί.'Αρθρο καί μελέτες 1996-1967, 
τόμ.Β',’Αθήνα,Παπαζήσης,1979,σελ.986-987,526.

Παρατηρήσεις στό κείμενο. *0 οικονομολόγος πού γράφει τό κείμενο 
είναι άπό τούς πιό ειδικούς ιόνω ατό θέμα πού διαπραγματεύεται καί έεο-
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μένως τα στοεχεεα πού εδώ άναφέρονταε ε ίνα ε  έγκυρα.

’Ανάλυση του θέματος
Μετά τον Β'Παγκόσμεο Πόλεμο ολα τά κράτη άνέλαβαν τόν τεράστεο α

γώνα γεά τήν επανόρθωση των καταστροφών καε τή μεγαλύτερη ανάπτυξη τής 
οεκονομεας τους. Στήν προσπάθεεα αύτή συμμετείχε φυσεκά καε η χώρα μας. 
Οε προοπτεκές γεά τήν ανάπτυξη τής έλληνεκής οεκονομεας ίταν καλές,γυατε 
η γεωργεκή παραγωγή είχε άπερεόρεστες δυνατότητες γεά βελτέωση καε ύπό- 
γεεος πλοϋτος υπήρχε. Τύ πρόβλημα πού τέθηκε τύτε (καε ακόμη σήμερα συ- 
ζητεεταε) ίταν ποεά οεκονομεκή πολετεκή θά εφαρμοζόταν. Φυσεκά κανεές δέν 
θά ?)ταν άντέθετος στήν οργάνωση τής οεκονομεας σέ βάσεες πού: α) θά έξα- 
σφάλεζαν τήν αύτάρκεεα τής έσωτερεκής άγορας, β) θά δεαφοροποεοΟσαν τήν 
άγροτεκή παραγωγή ανάλογα μέ τήν έσωτερεκή καε τήν έξωτερεκή ζήτηση, γ) 
θα ροηθοϋσαν τήν έκβεομηχάνεση τής χώρας μέ βεομηχανέες “υποδομής1’,δ) θά 
χρησεμοποεοϋσαν δλες τές δυνατότητες τής χώρας σέ ένέργεεα' μέ λεγα λό- 
γεα, ένα πρόγραμμα πού θά χαθεστοϋσε τον τόπο μας αύτάρκη καε όσο τό δυ
νατό περεσσότερο ανεξάρτητο από έξωτερεκές πεέσεες καε θά δημεουργοΟσε 
μεά ντόπεα τεχνολογεκή παράδοση.

*Ιί οεκονομεκή έξέλεζη μετά τό 1950 σέ ολους τούς τομεες δ'εχαεωσε 
πολλές από τες έλπέδες, άλλα καε άφησε πολλά έρωτηματεχά. Παρά τήν άνοδο 
του βεοτεχοϋ έπεπέδου, δέν έγενε δυνατή, κατά κοενή δεαπεστωση, ή εεσο- 
όος τής χώρας μας στήν χατηγορέα των ανεπτυγμένων: ή οέκονομέα τής'Ελλά- 
δας παραμένεε ακόμη περεφερεεαχή καε χώρες προηγμένη χαπεταλεστεκοποεη- 
ση. 'Ελπε'δα όλων μας είναε ότε θά συνεχεσθεε ή πορεέα πρός τή σωστή, όχε 
μόνο ποσοτεκή αλλά καε ποεοτεκή, ανάπτυξη τοϋ τόπου μας, εδεαέτερα τώρα 
μέ τήν εεσδοχή μας στήν ΕΟΚ.

Στόχος του κεεμένου. *Η άναγνώρεση των στόχων πού ή οεκονομεκή μας 
πολετεκή πρέπεε νά έπετύχεε.

Βοηθήματα.*Υπάρχεε πλουσεότατη βεβλεογραφέα πού ό καθένας μπορεε 
εύκολα ν ’άναζητήσεε ακόμη καε στες προθήκες των βεβλεοπωλεεων.’Ενδεεκτε- 
κά αναφέρουμε ένα βεβλεο πού χρησεμεύεε ώς βάση γεά τήν πρέν άπό τό 1950
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περίοδο, Α.Δελένδα-Ι.Μαγγυώρου,Πως τίθεταυ τό έλληνυχό πρόβλημα,’Αθήνας 
σευρά εκδόσεων τού*Υφυπουργείου ’Ανουχοδομησεως,19*16, χαυ πού ου προβλέ- 
ψευς του νά συγχρεθοϋν μέ τά στουχευα τι̂ ς τρυαχονταετυας (19Η6-1976).*Ε- 
πυσημαυνουμε τύ μελέτη των Στ .Μπαμπανάση-Κ.Σούλα,'Η * Ελλάδα στύν περυφέ— 
ρευα των αναπτυγμένων χωρων,'Αθύνα 1976, πού άποτελεϋ μυά καλό χαί συνο— 
πτυχή παρουσίαση της τελευταίας περυόδου της οικονομίας μας. Ου εργασίες 
των εύδυχων ούχονομολόγων θά χρησυμοπουηθοΟν γυά περυσσοτερη εμβάθυνσή 
στο θέμα.

289



39

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Συνολική καλλιεργούμενη έκταση.
Τά δεκαεπτά έξεταζόμενα προϊόντα άντιπροσωπεύουν,κατ’ 

άξια, τό 75-80% τής άγροτικής παραγωγής, ένώ τά δώδεκα πού 
άνήκουν στόν τομέα τής φυτικής παραγωγής καλύπτουν τό 70% 
περίπου των καλλιεργουμένων έκτάσεων. Τό 1975, συγκεκριμέ
να, τά δώδεκα αυτά προϊόντα έκάλυπταν 24,5 έκατομ. στρέμμα
τα.

Γιά τό 1985 ύπολογίζεται δτι τά προϊόντα αύτά, μέ 
τήν αύξηση των στρεμματικών άποδόσεων πού θά προέλθει άπό 
τήν υιοθέτηση παραγωγικότερης τεχνολογίας, θά καλλιεργούν
ται σέ συνολική έκταση 21 έκατομ. στρεμμάτων. ’Απελευθε
ρώνονται συνεπώς άπό άναγκαστική καλλιέργεια περί τά 3,5 
έκατομ. στρέμματα,κυρίως όριακά έδάφη, γιά μή γεωργικές 
χρήσεις ή γιά καλλίτερη προστασία τών γονιμότερων έδαφών 
άπό τή διάβρωση. Τό συμπέρασμα αύτό στηρίζεται στό δτι δέν 
υπάρχουν ένδείξεις δτι γιά τήν καλλιέργεια τών προϊόντων 
πού δέν έχουν περιληφθεΐ στή μελέτη θά άπαιτηθοΰν πρόσθε
τες έκτάσεις πέρα άπό αΰτές πού χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ή μείωση τών άναγκαίων έκτάσεων έντοπίζεται βασικά 
σέ δύο προϊόντα: έληές καί σιτάρι. Πρέπει νά σημειωθεί σχε
τικά δτι γιά τις έληές ή πρόβλεψη αύτή δέν σημαίνει άναγκα- 
στικά μείωση τών ύπαρχόντων έλαιώνων. Πιθανότερα άποτελέ- 
σματα τής μείωσεως τής ζητήσεως είναι ή ή έγκατάλειψη τής 
καλλιέργειας καί ή διατήρηση τού έλαιώνα ώς δασικής έκτά- 
σεως ή ό περιορισμός τής καλλιέργειας στή φάση τής συγκομι
δής μόνο, μέ έπακόλουθο τή σημαντική μείωση τής στρεμματι- 
κής άποδόσεως σέ μεγάλο μέρος τών καλλιεργουμένων έκτάσεων.

0
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Συνολική άρδευόμενη έκταση
Τά προϊόντα πού άπαιτούν άρδευση,σύμφωνα μέ τή δια

δικασία έπιλογής τεχνικών πού περιγράφηκε στό τρίτο κεφά
λαιο,είναι τά ροδάκινα, τά πορτοκάλια, οί ντομάτες, οίπα
τάτες, τά ζαχαρότευτλα, τό βαμβάκι, ό άραβόσιτος καί ή μη
δική γιά τό σύνολο των καλλιεργουμένων έκτάσεων, τά σταφύ
λια γιά τό μισό τής έκτάσεως, οί έλπές γιά τό ένα δέκατο 
τής έκτάσεως καί ό καπνός γιά τό ένα έκτο τής έκτάσεως.

Συνολικά δηλαδή άπαιτοΰνται γιά τήν προβλεπόμενη 
άναδιάρθρωση τής παραγωγής περί τά 10,5 έκατομ. άρδευόμε- 
να στρέμματα" γής, μέ τήν προϋπόθεση δτι θά σταματήσουν κα
τά βάση νά άρδεύονται οί έκτάσεις πού καλλιεργούνται μέ 
σιτηρά.

’Απέναντι άπ’αύτές τίς άνάγκες, ύπάρχουν σήμερα γύ
ρω στά 8,9-9 έκατομ.στρέμματα άρδευσίμων έκτάσεων, μερι
κές άπό τίς όποιες ένισχύονται μέ ήδη έκτελούμενα έργα 
γιά βελτίωση τής ύποδομής τους. ’Επί πλέον, έκτελεΐται ή 
έχει έγκριθεί ή κατασκευή άρδευτικών έργων σέ νέες περιο
χές έκτάσεως 1 έκατομ. στρεμμάτων περίπου. Τέλος, ύπάρχει 
σημαντική πιθανότητα νά άρχίσει σύντομα ή κατασκευή άρδευ
τικών έργων έκτάσεως ένός άκόμα έκατομμυρίου στρεμμάτων μέ 
συμμετοχή στή χρηματοδότησή τους άπό τήν ΕύρωπαΙκή Τράπε
ζα ’Επενδύσεων. Συνεπώς, καί έφ’δσον τελειώσει ή κατασκευή 
τών έκτελουμένων έργων καθώς καί σημαντικού μέρους τών 
προτεινομένων γιά χρηματοδότηση άπό τήν Ευρωπαϊκή Τράπε
ζα ’Επενδύσεων μέχρι τό 1965, θά ύπάρξει Ισορροπία μεταξύ 
προβλεπομένων άναγκών γιά άρδευση καί προσφοράς άρδευσίμων 
έκτάσεων καθ’δσον άφορδ τά προϊόντα πού έχουν περιληφθεϊ 
στή μελέτη. Δεδομένου δμως δτι σημαντικό μέρος τών δπωρο-
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κηπευτικών προϊόντων δέν έχουν περιληφθεΐ, πιθανόν νά ύπάρ- 
ζει έλλειψη άρδευσίμων έκτάσεων,πού θά έκδηλωθεΐ μέ τή με
ρική έπιβίωση παραδοσιακών μεθόδων ξερικής καλλιέργειας γιά 
όρισμένα προϊόντα (όπως π.χ. ό άραβόσιτος καί τά σταφύλια).
’Εργατικό δυναμικό.

01 άπαιτήσεις σέ ώρες έργασίας κατά καλλιεργούμενο 
στρέμμα καί προΙόν(πού άντιστοιχοΟν στδν οικονομικότερο

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3. *
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ Δ Υ Ν ΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟ ΪΌΝ. 1985

Προϊόν ’Απασχόληση 
(Σέ χιλιάδες άτομα)

Σ ύ ν ο λ ο  732
Καπνός 7Γ
Βαμβάκι 25
Σιτάρι 9
Άραβόσιτος 14
Μηδική 19
Ζαχαρότευτλα 4
Πατάτες 17
Σταφύλια 62
Ροδάκινα 16
Πορτοκάλια 15
Έληές 51
Ντομάτες 90
Γάλα
Κρέας Βοοειδών 324
Κρέας ΑΙγοπροβάτων
Κρέας Πουλερικών 12
Αύγά 3

συνδυασμό τεχνικών κατά παραγωγική φάση), καθώς καί οΐ 
άνόγκες σέ ώρες έργασίας κατά ζωΙκή μονάδα γνωστής παραγω
γικής Ικανότητας προκύπτουν άπό τούς Πίνακες Π3.2α καί*
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Π3.2.β τού Παραρτήματος στύ Ιρίτο Κεφάλαιο. Η βάση, αύτές 
τις εκτιμήσει.'; κο!. τό·/ Ηςοβλειώμενη παραγωγή κατά προϊόν, 
έχει ύπολογισθεΐ στόν πίνακα 4.3 τό έργατικό δυναμικό πού 
θά άπασχολεΐται κατά τό 1985 στήν παραγωγή τοΟ καθενός ά- 
πό τά δεκαεπτά προϊόντα.

Γιά τή μετατροπή των ώρών έργασίας σέ άπασχολούμε- 
να άτομα έχει γίνει δεκτή ή ύπόθεση δτι κατά μέσο δρο ένα 
άτομο θά άπασχολεϋται όκτώ ώρες τήν ήμέρα καί 250 ήμέρες 
τό χρόνο. Δηλαδή, κάθε άτομο άποδίδει 2.000 ώρες έργασίας 
τό χρόνο.

Γιά τήν κατανόηση τοΰ πίνακα, πρέπει έπίσης νά ση
μειωθούν τά έξης:

■m
Πρώτο, δπως είναι ίσως φανερό, οί άριθμοί δέν σημαί

νουν άτομα πού άσχολοϋνται άποκλειστικά μέ τήν καλλιέργεια 
τού καθενός προϊόντος, άλλά τό ισοδύναμο τοΰ χρόνου πού τό 
συνολικό γεωργικό έργατικό δυναμικό θά διαθέτει στήν παρα
γωγή τού κάθε προϊόντος.

Δεύτερο, ή ύπολογιζόμενη άπασχόληση στήν παραγωγή 
ντομάτας είναι ίσως ύπερβολική. Σύμφωνα μέ τήν πρόχειρη έ
ρευνα τής τεχνολογίας πού έγινε γι αύτό τό προϊόν, ή κατά 
στρέμμα άπόδοση πού άντιστοιχεΐ στόν οικονομικότερο συνδυα
σμό τεχνικών μπορεί νά φτάσει τούς 10 τόννους. ’Επειδή ή 
έπίτευξη αυτής τής άποδόσεως θεωρήθηκε πολύ δύσκολη, δλοι 
οί ύπολογισμοί βασίζονται σέ μέση άπόδοση 5 τόννων κατά 
στρέμμα. "Αν όμως έπιτευχθεί ή ύψηλότερη άπόδοση, ή ύπολο- 
γιζόμενη άπασχόληση γι’αύτό τό προϊόν θά πέσει κατά 10-20 
χιλιάδες άτομα.

Τρίτο, δεδομένου δτι ή παραγωγή γάλακτος καί κρέατος 
αίγοειδών, γάλακτος καί κρέατος προβάτων, καί γάλακτος καί 
κρέατος βοοειδών είναι κοινή, ή έκτίμηση τής άπασχολήσεως

\\

/
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έγινε ώς έζής: Έγινε ή παραδοχή δτι ή Αναλογία αίγοειδΟν 
πρός πρόβατα θά διατηρηθεί περίπου στά σημερινά έπίπεδα, 
πρδγμα πού έπέτρεψε τήν κατανομή τής προβλεπόμενης παραγω
γής κρέατος αιγοπροβάτων μεταξύ προβάτων καί αίγοειδών.Μέ 
βάση αύτή τήν κατανομή ύπολογίστηκε ή ποσότητα γάλακτος 
αϊγοειδών καί προβάτων πού θά συμπαράγεται μέ τό κρέας, 
σύμφωνα καί μέ τά τεχνικά στοιχεία πού παρατέθηκαν στό τρί
το κεφάλαιο. Στή συνέχεια ή ποσότητα αύτή άφαιρέθηκε άπό 
τό σύνολο τής προβλεπόμενης παραγωγής γάλακτος καί τό ύπό- 
λοιπο έδωσε τήν προβλεπόμενπ ποσότητα Αγελαδινού γάλακτος. 
Στήν ποσότητα αύτή, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τής τεχνολογί
ας, Αντιστοιχεί όρισμένη ποσότητα κρέατος βοοειδών,πού ά- 
Φαιρούμενη άπό τή συνολική προβλεπόμενη παραγωγή κρέατος 
βοοειδών δίνει τήν ποσότητα πού θά πρέπει νά παράγεται άπό 
πάχυνση μόσχων. Μέ τήν άνάλυση αύτή κατά είδος ζωικών μονά
δων έγινε ή έκτίμηση τής άπασχολήσεως,δεδομένου δτι, δπως 
άναφέρθηκε ήδη, ή άπογραφή τής τεχνολογίας άπέδωσε στοιχεία 
σχετικά μέ τίς άνάγκες σέ έργσσία γιά τή συντήρηση κάθε 
ζωικής μονάδας.

Ή έκτιμώμενη Απασχόληση στήν παραγωγή των προϊόν
των πού περιλαμβάνονται στήν μελέτη θά πρέπει νά αύξηθεί 
μέ τήν Απασχόληση στήν παραγωγή προϊόντων πού έχουν διερευ- 
νηθεΐ έδώ.γιά νλ γίνει δυνατή ή έκτίμηση τής συνολικής ά- 
πασχολήσεως στό γεωργικό τομέα τό 1985. Λαμβάνονταςύπ’δψη 
τίς Ανωτέρω παρατηρήσεις, καθώς καί τό γεγονός δτι τά κυ- 
ριότερα άπό τά "έλλείποντα" προϊόντα είναι δρισμένα φρούτα 
καί λαχανικά, καί τό χοιρινό κρέας, τό σύνολο τής άπασχολή- 
σεως γιά όλόκληρο τό γεωργικό τομέα τοποθετείται γύρω στις 
800-850 χιλιάδες άτομα, δηλαδή, κάτι περισσότερο άπό 20%
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τοϋ ύπολογιζόμενου γιά τδ 1985 συνολικού έργαχικοϋ δυναμι
κού.

Πρέπει άμέσως νά ύπογραμμισχεΐ δχι ή έκχίμηση αύχΛ 
δέν συμπίπχει άναγκασχικά μέ χίς έκχιμήσεις χοϋ έργαχικοϋ 
δυναμικού πού παρέχουν οί άπονραφές πληθυσμού κσΐ οί έρευ
νες άπασχολήσεως. Συγκεκριμένα,καί. γιά χούς λόγους πού θά 
έκχεθοΰν άμέσως παρακάχω, είναι μάλλον βέβαιο δχι ή άνωχέ- 
ρω έκχίμηση ύπερβαίνει σημανχικά χό άνχίσχοιχο μέγεθος πού 
θά προέρχονχαν άπό μιά άπογραφή χούι πληθυσμού.

Ό πρώχος λόγος είναι ή μεγάλη έλασχικόχηχα χής προσ
φοράς έργασίας σχδν άγροχικό χομέα καχά χίς έποχές αιχμών 
ζηχήσεως (άρδευση, συγκομιδή κ.λ.π.). 'Υπενθυμίζεχαι δχι 
ή έκχιμώμενη άπασχόληση χών 800-850 χιλιάδων άχόμων σχηρί- 
ζεχαι σέ μέση έρνασία 8 ωρών χήν ήμέρα καί 250 ήμερών χό 
χρόνο. Σχήν πραγμαχικόχηχα, δμως, καχά χίς έποχές αιχμών 
ζηχήσεως ή προσφορά υπερβαίνει καχά πολύ χόν παραπάνω ίδεα- 
χό μέσο δρο καί λόγφ καθημερινής έργασίας καί λόγψ άπασχο
λήσεως χών γεωργών δχι μόνο"άπό χήν άναχολή μέχρι χή δύση 
χού ήλΙου" άλλά καί καχά χίς νυκχερινές ώρες (άρδεύσεις, 
φρονχίδα ζώων). Κι αύχό έχει σάν άποχέλεσμα χή μείωση χού 
άναγκαίου άριθμοϋ άχόμων γιά μόνιμη άπασχόληση σχή γεωργία.

Ό δεύχερος λόγος, πού συνδέεχαι έμμεσα άλλά σχενά μέ 
χόν πρώχο είναι δχι οί άπογραφές πληθυσμού καί οί έρευνες 
άπασχολήσεως, γιά χήν χαξινόμηση χού άγροχικοΰ δυναμικού 
καχά κλάδο οίκονομικής δρασχηριόχηχας, σχηρίζονχαι σχόν 
δρισμό τής "κυρίας άπασχολήσεως".Δηλαδή,ένα άχομο θεωρεί
ται δχι είναι γεωργός,έάν οί γεωργικές άπασχολήσεις άπορρο- 
φούν τό μεγαλύτερο μέρος τής έργάσιμης ήμέρας του. Έν 
τούτοις, μέ τήν έπέκταση τής βιομηχανίας ,τού τουρισμού καί 
άλλων ύπηερεσιών, καθώς καί μέ τήν παρατηρούμενη ένίσχυση
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τών έπαρχισκών άστικών καί ήμιαστικών κέντρων, ύπάρχειστήν 
'Ελλάδα ή τάση (πού πρέπει νά άναμένεται δτι θά ένισχυθεί 
στό μέλλον) νά μήν άποκόβονται πλέον έντελώς άπό τή γεωρ
γική οίκονομία αύτοί πού έγκαταλε (.πουν τά χωριά τους σέ 
άναζήτπση μή γεωργικών άπασχολήσεων. 'Αντίθετα σέ περι
πτώσεις αιχμών ζητήσεως στό γεωργικό τομέα, τά άτομα αύτά, 
πού κατά τόν δρισμό τής άπογραφής Θεωρο0νται"μή γεωργοί κα
τά κύρια άπασχόλπσπ", αύξάνουν τήν προσφορά έργατικοΟ δυ
ναμικού στό γεωργικό τομέα.

Μέ 3άση αύτούς τούς συλλογισμούς έκτιμδται δτι ή 
ύπολογισθεΐσα άπασχόλησπ τών 800-850 χιλιάδων άτόμων θά 
άντιστοιχεΐ, σύμφωνα μέ τούς ίσχύοντες όρισμούς τών άπο- 
γραφών πληθυσμού καί τών έρευνών άπασχολήσεως, σέ ένα πο
σοστό σημαντικά χαμηλότερο τού 20% καί θά πλησιάζει ίσως 
τό 15% τού συνολικού έργατικού δυναμικού.

Συνοπτικά λοιπόν, ή πραγματοποίηση τού δγκου καί τής 
διαρθρώσεως τής άγροτικής παραγωγής,πού προβλέπεται άπότή 
μελέτη,θά έχει σάν άποτέλεσμα τήν έγκατάλειψη τής καλλιέρ
γειας σέ όρισμένα, όριακά, έδάφη καί περαιτέρω μείωση τού 
έργατικού δυναμικού πού άσχολείται μέ τή γεωργία ώς κύρια 
άπασχόληση. Άπό τήν άλλη πλευρά, ένδέχεται νά παρατηρηθεί 
κάποια έλλειψη άρδεόσιμων έδαφών, κυρίως άν καθυστερήσει ή 
άποπεράτωση ήδη προγραμματισμένων έργων.

Τά συμπεράσματα αύτά στηρίζονται στήν ύπόθεσπ δτι ή 
άνάλυση τών στοιχείων πού καθορίζουν τήν έγχώρια κατανάλω
ση, τίς είσαγωγές, τίς έξαγωγές καί τήν έγχώρια παραγωγή 
είναι άρκετά λεπτομερής καί άκριβής,ώστε νά έπιτρέπει τό 
συμπέρασμα πώς ή προβλεπόμενη παραγωγή κατά προϊόν θά πραγ
ματοποιηθεί μέ μικρές μόνο άποκλίσεις. Στά προηγούμενα έπι-
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σημάνθηκαν διάφοροι λόγοι,γιά τούς δποίους ή ύπόθεση αύτή 
πιθανόν δέν άληθεύει. Σκοπός τού έπόμενου τμήματος είναι 
νά δώσει μιά συνοπτική παρουσίαση αύτών των στοιχείων,ώστε 
νά έπιτρέψει μιά άκριβέστερη άξιολόγηση των άποτελεσμά- 
των τής μελέτης. *Η άξιολόγηση αύτή,δπως είναι φυσικό, θά 
έχει περισσότερο ποιοτικό παρά ποσοτικό προσανατολισμό,δε
δομένου ότι προσπαθεί νά είσαγάγει στήν άνάλυση μεταβλη
τές γιά τίς όποιες ή δέν μπορούν νά ύπάρξουν ποσοτικές έ- 
κτιμήσεις, ή ή έκτίμησή τουςάπαιτεί έμβάθυνση πέρα άπό 
τά πλαίσια τής παρούσας έργασίας.
’Αξιολόγηση τού πιθανού βαθμού άκριβείας των προβλέψεων.

Τό βασικότερο ίσως σημείο πού πρέπει νά έπαναληφθεΐ 
καί ύπογραμμιστεί είναι δτι οί προβλέψεις, τόσο τής συνολι
κής ζητήσεως γιά έγχώρια προϊόντα δσο καί τής άντίστοιχπς 
παραγωγής, στηρίζονται σέ τιμές προϊόντων καί των ύποκα- 
ταστάτων τους ίσες πρός τό προβαλλόμενο κόστος παραγωγής 
τους. Νέ άλλα λόγια, ή Ισορροπία προσφοράς καί ζητήσεως 
γιά τό 1985 έπιτυγχάνεται σέ ποσοτικό έπίπεδο,στό όποιο 
οί μέν καταναλωτές πληρώνουν τίς τιμές ίσες πρός τό κόστος 
παραγωγής σύν τό ποσοστό έξόδων καί περιθωρίων κέρδους 
τών ένδιαμέσων πού διαμορφώνεται άπό τίς ύφιστάμενες συν
θήκες έμπορίας, οί δέ παραγωγοί είσπράττουν τιμές πού κα
λύπτουν τό πλήρες κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης 
τής άμοιβής τού κεφαλαίου, τής άμοιβής τής έργασίας τους, 
κλπ.). Άπό πλευράς έξωτερικού έμπορίου τό θεωρητικό αύτό 
σχήμα ύποστηρίζεται, καθ’δσον άφορά τίς κεντρικές προβολές, 
άπό τήν ύπόθεση δτι οί σχετικές τιμές έσωτερικοϋ-έξωτερι- 
κοΰ θά παραμείνουν άμετάβλητες. ’Εξαιρέσεις άποτελούν τό 
σιτάρι καί τά ζαχαρότευτλα,δπου έχει ύποτεθεί δτι ή κυ-
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βερνητική παρέμβαση (περιοριζόμενη άποκλειστικά στίς συναλ
λαγές μέ τό έξωτερικό)θά έπιτρέψει τή συνέχιση τής σημερι
νής καταστάσεως πού χαρακτηρίζεται άπό σχετική αύτάρκεια.

"Οπως είναι φανερό, τό σχήμα αύτό προϋποθέτει συνδυα
σμό μέτρων κυβερνητικής πολιτικής πού άπέχουν κατά πολύ ά
πό τά έφαρμοζόμενα μέχρι σήμερα.Ή, άκριβέστερα, ύποδηλώνει 
άδυναμία προβλέψεως τής βασικής μορφής τής άγροτικής πολι
τικής μετά μία δεκαετία. Καί κατά συνέπεια περιορίζεται νά 
προβλέψει ποιά θά είναι ή διάρθρωση τής άγροτικής παραγω
γής, άν οί οικονομικοί καί τεχνικοί παράγοντες πού καθορί
ζουν χήν προσφορά καί τή ζήτηση , άφεθοΰν νά ένεργήσουν χω
ρίς κρατικές παρεμβάσεις μέ τή μορφή τιμών άσφαλείας, πο
σοτικών περιορισμών, κ.λ.π.

, Είναι μάλλον βέβαιο, έν τούτοις, δτι τό κράτος θά 
συνεχίσει νά παρεμβαίνει στόν άγροτικό τομέα σέ μορφές πού 
θά διαφέρουν άπό αύτή πού ύπονοεί ή βασική δομή τής μελέ
της. 'Κατά συνέπεια, καί ή διάρθρωση τής παραγωγής θά είναι 
διαφορετική άπό αύτή πού προβλέπεται έδώ. Γιά προϊόντα, 
πού έγκάίνεται ή ένίσχυσή τους άπό τό κράτος, κατά τρόπο 
πού έπιτρέπει στούς παραγωγούς νά άπολαμβάνουν τιμές πού 
υπερκαλύπτουν τό πλήρες κόστος γιά δποιοδήποτε λόγο, καί 
έφ’δσον δέν υίοθετοϋνται άσυνεπή μέτρα πολιτικής, ή παρα
γωγή θά υπερβαίνει τίς προβλέψεις πού δόθηκαν παραπάνω.Καί 
τό άντίθετο θά συμβεΐ γιά προϊόντα,πού ή παραγωγή τους ά- 
ποθαρρύνεται ένεργά ή πού πλήττονται έμμεσα άπό μέτρα ένι- 
σχύσεως άλλων τομέων. Εντελώς ένδεικτικά, καί μέ μεγάλη 
έπιφύλαξη, είναι πιθανό δτι συνέχιση τής σημερινής πολιτι
κής θά έχει πτώτική έπίδρασπ στήν παραγωγή κρεάτων καί ά- 
ρσβοσίτου καί αύξητική έπίδραση στήν παραγωγή στάφυλιών 
καί πορτοκαλιών,σέ σύγκριση μέ τίς προβλέψεις τής μελέτης.
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Στά πλαίσια τοΟ θέματος τών έπιπτώσεων τής κρατικής 
πολιτικής στήν άγροτική παραγωγή έντάσσεται καί τό ειδικό
τερο πρόβλημα τών έμπορικών σχέσεων μέ τό έξωτερικό.Καί φυ
σικά τό βασικό στοιχείο τοΟ προβλήματος είναι οί σημερινές 
σχέσεις τής χώρας μέ τήν Ε10.Κ. καί οί προοπτικές πού δη- 
μιουργοϋνται άπό τή μελλοντική ένταξη στήν Κοινότητα.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  II 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 3.2.α
’Ανάγκες σέ έργατικό δυναμικό κατά προϊόν καί παραγωγική φάση, 1985

(Ώρες άνά στρέμμα)

Π ρ ο ϊ ό ν
Παραγωγική φάση 
(Καλλιεργητική φροντίδα) !ι Έληές

1

i
Πορτο- | 
κάλια |

Ροδά
κινα

Σταφύ
λια

Κλάδεμα - Κάθαρος 3,70 4,00 6,20 28,50
Καλλιέργεια έδάφους 2,00 6,00 5,59 3,98
Ζιζανιοκτονία 0,03 0,65 2,57
Λίπανση 1 ,46 1.91 0,23 0,25
Άρδευση 0,38 8,53 10,92 2,69
Καταπολέμηση άσθενειών 0,52 1 ,70 6,48 5,32
Άραίωμα 0,70
Χαράκωμα 0,33
Συλλογή καρπού - Συσκευασία 21,34 65,15 53,40 17,03
Σταφιδοποίηση 5.73
Μεταφορά 0,92 3,70 3,80 2,02
Δημιουργία φυτείας (άναλογ(α) 2,93 4,63 8,04 2,70

Σ ύ ν ο λ ο 33,28 96,27 95,36 71,12
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Παραγωγική φάση 
(Καλλιεργητική φροντ(δα)

Π ρ ο ϊ ό ν

Πατάτες Ζαχαρό
τευτλα Βαμβάκι Μ η 

δική
Άροση 0,74 0,60 0,62
Σβάρνισμα - Φρεζάρισμα 0,58 0,40 0,47
’Απεντόμωση έδάφους 1,00 0,04
Λίπανση 0,33 0,53 0,16 0,10
Κοπή Κονδύλων 5.75
Σπορά - Φύτευση 1,64 0,25 0,26
Ζιζανιοκτονία 0,09 0,19 0,12 0,08
Σκάλισμα 0,80 0,66 11,88
Άρδευση 7,49 6,73 3,89 7,32
Καταπολέμηση άσθενειών 0,36 1,08 0,41 0,12
Άραίωμα 4,75
Άποφύλλωση 0,11
Συγκομιδή 21,73 1,07 9,50 2,05
Μεταφορά 4,80 1,42 0,50 1,80
Δημιουργία φυτείας (άναλογία) 0,42

Σ ύ ν ο λ ο 45,31 12,93 32,71 11,89

Προϊόν
Παραγωγική φάση 
(Καλλιεργητική φροντίδα)

!
Καπνός Σιτάρι Αραβό

σιτος

’Εγκατάσταση καπνοσπορείου 12,00
Άροση 0,66 0,60 0,60
Σβάρνισμα - Φρεζάρισμα 0,49 0,22 0,40
Σπορά 0,25 0,23
Λίπανση 1,00 0,18 0,80
Απολύμανση έδάφους 0,08
Μεταφύτευση 8,53
Σκάλισμα 45,24 0,56
Άραίωμα 5,32
Ζιζανιοκτονία 0,08 0,66 0,08
Καταπολέμηση άσθενειών 0,63 0,15
Αυλάκωμα 0,08
Άρδευση 0,56 3,71
Συγκομιδή 49,66 0,33 1,75
Επεξεργασία - Συσκευασία 89,49
Μεταφορά 3,55 0,48 1,39

Σ ύ ν ο λ ο

•ο 
1 οι Λ
ί£ί! <Ν 2,72 15,07
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 3. 2. β

Παραγωγή καί άνάγκες σέ έργασία άνά ζωική μονάδα, 1985

(Παραγωγή σέ κιλά, Άνάγκες σέ ώρες)

Ζωική Μονάδα
Κρέας

Παραγωγή 
| Γάλα | Αύγά

Άνάγκες

1 Μόσχος παχύνσεως 298 69
1 Αγελάδα μικτής κατευθύνσεως 86 1675 247
1 Αγελάδα γαλακτοπαραγωγής 3000 250
50 ΑΙγοειδή 340 4162 1681
50 Πρόβατα 324 3838 1290
1000 Όρνίθια κρεατοπαραγ. 1320 130
1000 Όρνιθες ώοτοκίας 11.700 507

Π η γ ή :  Έρευνα τεχνολογίας Αγροτικής παραγωγής.
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Πηγή: Στ.’Απέργη, ’Αναδιάρθρωση τής άγροτιχής παραγω- 
vfis, ’Αθήνα 1978, σ· 152-157.

‘Ιστορικό πλαίσιο: Τό μεγάλο πρόβλημα τής γεωργίας tf|5 
χώρας μας ήταν ό μικρός κλήρος* τό πρόβλημα αυτό μπορεί να 
λυθεί μέ τή συνεταιριστική μορφή. Παράλληλα παραμένει αίτη
μα ή ανάπτυξη της εκμηχάνισης των καλλιεργειών καί ή έπιτυ-
χία υψηλών αποδόσεων παραγωγής. *Η εισαγωγή νέων, πιο απο-*\ ■ .

δοτικών, ποικιλιών προϊόντων, ή σωστή τεχνητή λίπανση τοΟι 
εδάφους καί ή τόνωση τών πιό κερδοφόρων καλλιεργειών είναι 
ci στόχοι πού ή χώρα πρέπει νά θέσει. Οι ειδικοί συμφωνοϋν 
ότι πρέπει νά ένισχυθει ή καλλιέργεια τοΟ καλαμποκιού, τής 
σόγιας, του βαμβακιοϋ, ένώ ό καπνός καί ή σταφίδα θά πρεπει 
νά προσαρμοστούν σέ ποικιλίες πού θ ’άντέχουν στό διεθνή αν
ταγωνισμό. Στη χώρα μας δεν υπάρχει στενότητα έδάφους,άλλά 
χωλαίνει ή ποιοτική καλλιέργεια.

Βιβλιογραφία: Κ.Λάμπος, Εξάρτηση,προχωρημένη υπανά
πτυξη καί αγροτική οικονομία τής ’Ελλάδας, ’Αθήνα, Αιχμή, 
1983.-Στέργιος Μπαμπανάσης, Ιδιομορφίες τής ανάπτυξης στή 
Νότια Ευρώπη. ‘Υπάρχει νοτιοευρωπαικό μοντέλο;,’Αθήνα 1985.
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