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Η ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
(1866-1876)

Το φαινόμενο της ίδρυσης καί τής δραστηριοποίησης ενός μεγάλου 
άριθμοϋ συλλόγων1 στήν Κωνσταντινούπολη καί τα άλλα μεγάλα αστικά 
κέντρα στά μέσα του 19ου αιώνα είναι άπό κάθε άποψη σημαντικό γιά 
τον επαναπροσδιορισμό καί τήν εμπέδωση τής εθνικής αυτογνωσίας του 
έλληνισμοϋ τής Μικρός ’Ασίας.

Ή ίδρυση του έλληνικοΰ κράτους σέ συνδυασμό μέ τίς ευρωπαϊκές συν
εταιριστικές ιδέες άποτελοΰν τίς βαθύτερες αιτίες του φαινομένου. Βα
σική προϋπόθεση γιά τήν έμφάνισή του όμως θά πρέπει νά θεωρηθεί ή 
φιλελευθεροποίηση τοϋ ’Οθωμανικού κράτους κατά τήν εποχή τών 
μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα. Τό Χάττι-Χουμαγιούν του 1856 άναγνω- 
ρίζει ίσα δικαιώματα σέ όλες τίς έθνότητες καί, άνεξάρτητα άπό τίς άντι- 
κειμενικές του προθέσεις, ευνοεί τήν οργάνωση σέ εθνική βάση2 τών 
ύπηκόων τοϋ ’Οθωμανικού κράτους.

Παράλληλα ή διάδοση τού ευρωπαϊκού συνεταιριστικού πνεύματος 
έπηρεάζει μιά μερίδα τής ελληνικής κοινότητας καί τήν κινητοποιεί γιά 
τήν ίδρυση έταιριών, συλλόγων, άδελφοτήτων, λεσχών κλπ. Ή εφημερίδα 
τής Κωνσταντινούπολης Νεολόγος, στήν προσπάθειά της νά ένισχύσει τό 
ρεύμα αυτό πού βρίσκεται σέ πλήρη έξαρση τό 1873, επιχειρηματολογεί 
ώς έξής: «ότι αί άδελφότητες, οί σύλλογοι καί αί μετοχικαί έταιρίαι 
υπήρξαν τά όργανα εις ά ή Εύρώπη οφείλει κατά μέγα μέρος τό παρόν

1. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Άθήναι 1932, σ. 190- 
203' Μ. Γεδεών, Μνεία τών προ έμοΰ 1800-1863-1913, Άθήναι 1936, σ. 350-351, 
380-381' Κ. Θ. Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα 1982, σ. 399-402, 590- 
594· Έλλη Σκοπετέα, Τό «Πρότυπο Βασίλειο» καί ή Μεγάλη Ιδέα, ”Οψεις τοϋ ’Εθνι
κού προβλήματος στήν 'Ελλάδα ( 1830-1880), διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 
1984, σ. 129-130' Κυριακή Μαμώνη, «Σωματειακή οργάνωση τού Ελληνισμού 
στή Μικρά Άσία», Δ.Ι.Ε.Ε., τ. 26 (1983), σ. 63-114.

2. Kemal Η. Karpat, «Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of 
Nation and State in the Post-Ottoman Era», στο Christians and Jews in the Ot
toman Empire, έκδ. Benjamin Braude and Bernard Lewis, τ. 1, 1982, σ. 141-169.
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αύτής μεγαλεΐον, ούδείς πιστεύομεν άντιλέγει· [...] ή παρ’ ήμΐν εισαγωγή 
καί πολλαπλασιασμός αύτών έσονται το δραστηριώτερον μέσον πρός τήν 
έθνικήν ήμών πρόοδον [...]. Εκτός των γενικών λόγων ύπάρχουσι διά τό 
ήμέτερον έθνος καί Ιδιαίτεροι λόγοι [...] πρώτον όσον αφορά τήν έθνικήν 
έκπαίδευσιν, δημοτικήν τε καί μέσην, δέον έκαστη πόλις καί έκαστη κοι- 
νότης άφ’ έαυτής να πράξη τα πάντα. Δεύτερον είναι άληθές ή όχι ότι 
ήραιωμένον καί διεσπαρμένον τό έθνος ήμών μόνον διά τών άδελφοτήτων 
καί συλλόγων καί έταιριών δύναται νά έλθη είς άμοιβαίαν έπαφήν [...]. 
Είναι άληθές ή όχι ότι πρός διευκόλυνσιν τοΰ έμπορίου άναγκαία ή σύ- 
στασις πιστωτικών έταιριών όμοιων έκείνων πού υπάρχουν έν Ευρώπη 
[...] καί έν τούτοις πρέπει νά όμολογήσωμεν ότι καί αύτά τά λάθη παρ’ 
ήμΐν δέν δύνανται ή νά είναι άσυγκρίτως όλιγώτερα, διότι ώς έλεγε καί ό 
άοίδιμος Κοραής, πρέπει νά μεταγγίσωμεν καί οόχί νά έφευρίσκωμεν»3.
Τό έτος 1861 μπορεί νά θεωρηθεί σταθμός γιά τήν ιστορία τών έλληνι- 

κών συλλόγων. 'Ιδρύεται ό «έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολο
γικός Σύλλογος»4 πού θά διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στή διάσωση 
καί διάδοση τής έλληνικής γλώσσας καί παιδείας σέ όλες τίς έπαρχίες 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οί στυλοβάτες τής κίνησης είναι καί 
έδώ λόγιοι διαμορφωμένοι στήν Ευρώπη, πού έπιστρέφοντας στήν «μεγά- 
λην πατρίδα, τήν ’Ανατολήν» μεταφέρουν καί προσαρμόζουν τίς ευρω
παϊκές ιδέες. Παράλληλα οί τάσεις τοΰ νεοελληνικού έθνικισμοϋ, πού εί
χαν άποκρυσταλλωθεΐ στή Μεγάλη ’Ιδέα, είχαν άποβάλει γιά τούς ομογε
νείς τής Κωνσταντινούπολης τόν έπιθετικό τους χαρακτήρα5. Ό Νεολό
γος άναφέρει χαρακτηριστικά: «Οί λαοί τής ’Ανατολής πρέπει νά κατα
νοήσουν ότι ή άνάπτυξις αυτών θά γίνη διά τής έλληνικής παιδείας. Ού- 
δεμίαν όπισθοβουλίαν έχομεν μόνον τήν εύγενή φιλοδοξίαν όπως ό έλλη- 
νισμός γένηται ή κολυμβήθρα τής άναγεννήσεως τής ’Ανατολής»6.

’Ανάλογος είναι ό προσανατολισμός καί παρεμφερείς οί στόχοι τών s 
άλλων συλλόγων πού έμφανίζονται καί δρουν τά έπόμενα χρόνια μέ άξιο- 
σημείωτα άποτελέσματα. Τό φαινόμενο τής «συλλογομανίας»7 έχει σί

3. Νεολόγος, ετ. Θ', άριθ. 1784, 9/21 Ιαν. 1875.
4. Τατιάνα Σταύρου, Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, 

Τό 'Υπουργείον Παιδείας τοΰ Αλυτρώτου 'Ελληνισμού, Αθήναι 1967.
5. Κ. Θ. Δημαράς, 'Ελληνικός Ρωμαντισμός, σ. 399-402’ Νεολόγος, ετ. Ζ , άριθ. 

1232, 13/25 Φεβρ. 1873: «θεωρούντων κέντρον καί άρχήν καί ύπό τήν άνωτέραν 
αΰτοϋ έποπτείαν έργαζομένων υπέρ τής ήθικής καί διανοητικής άναγεννήσεως τής 
’Ανατολής τοΰθ’ όπερ έστίν ή πράγματι μεγάλη ίδέα του έλληνος...».

6. Νεολόγος, ετ. Ζ', άριθ. 1232, 13/25 Φεβρ. 1873.
7. Στ. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέζεων, Αθήναι 1900, άνατ. Ερμής, Αθή

να 1980, σ. 943.
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γουρα ενδιαφέρον καί.μπορεί να μελετηθεί άπό πολλές διαφορετικές σκο
πιές. 'Ωστόσο ή μελέτη μας αυτή θά περιοριστεί σέ μία καί μοναδική 
περίπτωση ένός συλλόγου, πού ήδη έχει έπισημανθεΐ σέ προηγούμενο 
άρθρο8, καί πού παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον λόγω τής Ιδιομορφίας 
τών σκοπών του. Πράγματι ή Φίλεργος Εταιρία, «σωματεΐον πρωτοφα
νές», είναι ό μοναδικός σύλλογος πού δέν εχει φιλεκπαιδευτικό ή άλλον 
παρόμοιο προσανατολισμό καί πού θέτει ώς κύριο στόχο του όχι τήν 
ίδρυση σχολείων άλλά τήν ένίσχυση τής έργασίας.

Πώς καί άπό ποιούς ιδρύθηκε, ποια τά ευρωπαϊκά πρότυπά του, ποιά ή 
δράση του, καί ποιές οί αίτιες τής παρακμής του - αυτό θά είναι τό αντι
κείμενο αύτής τής μελέτης.

Η ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Ή Κωνσταντινούπολη στά μέσα τού 19ου αίώνα είναι μία πόλη με ένα 
έκατομμύριο περίπου κατοίκους. Τό έλληνικό στοιχείο έκτιμάται σέ 
230.000 κατοίκους9 καί κατέχει έξαιρετική θέση καί στήν κοινωνική 
ίεραρχία τής Κωνσταντινούπολης10 11. Οί Έλληνες έλέγχουν τό έμπόριο 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τό Δούναβη καί άπό τό Βόσπορο μέχρι 
τήν Τραπεζούντα όπως αναφέρει καί ή γαλλική Έφημερίς τών Συζητήσε
ων". Άπό τίς 40 ιδιωτικές τράπεζες, δώδεκα άνήκουν σέ Έλληνες, δώ
δεκα σέ ’Αρμένιους, πέντε σέ Εύρωπαίους12. Σέ σύνολο τριάντα τεσσάρων

8. Μ. Κουρουποΰ, «Βιβλιογραφία εντύπων τών Μικρασιατικών Ιδρυμάτων καί 
Συλλόγων 1846-1922», Δελτίο Κ.Μ.Σ., τ. 3, 1982, σ. 149-183.

9. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολή ή περιγραφή τοπογραφική, άρ- 
χαιολογική καί ιστορική τής περιωνύμου ταύτης μεγαλοπόλεως, τ. Τ', Άθήναι 1869, 
σ. 296· A. Synvet, Les Grecs de Γ Empire Ottoman, Κωνσταντινούπολη 1878, σ. 
3· Alexis Alexandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish relations 
1918-1974, ’Αθήνα 1983, σ. 49-51 · Zafer Toprak, «La population d’ Istanbul, dans 
les premières années de la République», Collection Turcica II, Travaux et Re
cherches en Turquie, Louvain 1982, σ. 64.

10. Άλέξης Άλεξανδρής, «Οί Έλληνες στήν ύπηρεσία τής ’Οθωμανικής αυτο
κρατορίας 1850-1922», Δ.Ι.Ε.Ε., τ. 23 (1980), σ. 365-404.

11. Πληροφορία τής εφημερίδας Βυζαντίς, ετ. ΙΒ', άριθ. 1192, 8 Μαρτ. 1877.
12. Roderle Η. Davison, «The Millets as Agents of Change in the Nineteenth- 

Century Ottoman Empire», στο Christians and Jews in the Ottoman Empire, έκδ. 
Benjamin Braude and Bernard Lewis, τ. 1, 1982, σ. 325’ Charles Issawi, «The 
Transformation of the Economic Position of the Millets in the Nineteenth Cen
tury», ο.π., σ. 262-263· Θάνος Βερέμης-Κώστας Κωστής, Ή ’Εθνική Τράπεζα στή 
Μικρά Άσία ( 1919-1922), ’Αθήνα 1984, σ. 35.
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χρηματιστών τοϋ Γαλατά, οί δεκαοκτώ είναι Έλληνες, εξι είναι Εβραίοι 
καί πέντε ’Αρμένιοι. Καί ό κρατικός μηχανισμός στελεχώνεται κυρίως 
από Έλληνες ’Οθωμανούς ύπήκοους13. ’Ανώτεροι ύπάλληλοι, διπλωμά
τες, επιστήμονες καί λόγιοι είναι στή μεγάλη τους πλειοψηφία 'Έλληνες 
εμφορούμενοι άπό δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα ιδεών καί συμπεριφοράς14. 
Άπό αύτές τίς τάξεις προέρχονται καί οί ιδρυτές τής Φιλέργου Εταιρίας 
καθώς επίσης καί εκείνοι πού θά στηρίξουν άργότερα τήν κίνηση καί θά 
αγωνιστούν γιά τήν έπιτυχία τού σκοπού της. Άπό τούς βασικούς συντε
λεστές15 αξίζει νά άναφέρουμε τούς εξής: I. Α. Βρετός, δημοσιογράφος, 
συντάκτης τού Νεολόγον Β. Σαρακιώτης, γιατρός, μέλος τού Μικτού 
Εθνικού Συμβουλίου, βουλευτής Κωνσταντινουπόλεως τό 1878, ύποδιευ- 
θυντής τράπεζας στήν Κωνσταντινούπολη· Κ. Άνθόπουλος, γερουσι
αστής καί Γενικός Εισαγγελέας τού Κράτους, μέλος τού Άνωτάτου Συμ
βουλίου Δικαιοσύνης, μέλος τού Μικτού Εθνικού Συμβουλίου, Γενικός 
Διοικητής Κρήτης, πρέσβυς τής Τουρκίας στό Λονδίνο· Auguste de Ca
stro, τραπεζίτης· Γεώργιος Ζαρίφης, τραπεζίτης, σύμβουλος τού σουλτά
νου Άμπντούλ Χαμίτ Β'· Χρηστάκης Ζωγράφος, τραπεζίτης, οικονομικός 
σύμβουλος τού σουλτάνου Μουράτ Ε'· Σπυρίδων Μαυρογένης, άρχίατρος 
τού σουλτάνου Άμπντούλ Χαμίτ Β', καθηγητής τής ’Ιατρικής Σχολής, 
γερουσιαστής τής ’Οθωμανικής Βουλής· Περικλής Πορτοκάλλης, έμπο
ρος· Κλεάνθης Σκαλιέρης, πρόεδρος τής Τεκτονικής Στοάς Πρόοδος, φί
λος τού σουλτάνου Μουράτ Ε', επίσης τέκτονα (οργάνωσε μυστικές ορ
γανώσεις στό Παρίσι γιά τήν έπαναφορά τού φιλελεύθερου σουλτάνου 
Μουράτ Ε')· ’Ιωάννης Τανταλίδης, συντάκτης τής έφημερίδας Βυζαντίς, 
διευθυντής τού Πατριαρχικού Τυπογραφείου καί τής ’Εκκλησιαστικής 
’Αλήθειας· Γεώργιος Χασιώτης, έκπαιδευτικός.

Ό ιδρυτικός Κανονισμός τού 1866, πού εκπονείται άπό τούς Γαβριήλ 
Σοφοκλή, ’Αλέξανδρο Ίσμυρίδη, Γεώργιο Μωϋσιάδη, I. Α. Βρετό καί 
Χαρίλ. Καλαϊσάκη άναφέρει:

«Ή Φίλεργος Εταιρία, συνισταμένη έκ μελών οίασδήποτε έθνότητος, 
φύλου ή θρησκεύματος, προτίθεται νά χορηγή τά μέσα τής εργασίας προς

13. Richard Clogg, «The Greek Millet in the Ottoman Empire», στό Christians 
and Jews in the Ottoman Empire, έκδ. Benjamin Braude aud Bernard Lewis, τ. 1, 
1982, σ. 196.

14. Roderic H. Davison, «The Millets as Agents of Change in the Nineteenth 
Century Ottoman Empire», δ.π., σ. 329.

15. Στοιχεία γιά τή ζωή καί τή δράση των προσώπων αυτών άντλοΰμε άπό τόν 
πακτωλό τών ειδήσεων πού περνούν στους τόμους του «έν Κωνσταντινουπόλει 
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου» καί στήν έργογραφία τού Μ. Γεδεών.
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τούς χρήζοντας και να διευκολύνη το καθ’ έαυτήν τήν έξάπλωσιν τής 
εργασίας. Προς επιτυχίαν δέ τού σκοπού της έργάζεται κατά το έξής πρό
γραμμα:

1. Προμηθεύει προς πάντα άπορον τεχνίτην, άνευ διακρίσεως θρησκεύ
ματος, φύλου καί έθνότητος, τα τής τέχνης αυτού εργαλεία τή συστάσει 
δύο μελών τής Εταιρίας καί τή έγγυήσει δύο άτόμων.

2. Είς ενδεείς βιομηχάνους, άναλόγως των δυνάμεων της, παρέχει τό 
άναγκαϊον ύλικόν, κατά τήν εν τώ πρώτφ άρθρφ διατύπωσιν.

3. Εις πτωχάς οικογένειας, γνωριζούσας χειροτεχνήματα, ραπτικήν κλπ. 
χορηγεί τή συστάσει δύο μελών, τό άπαιτούμενον ύλικόν.

4. Είς απόρους οίκογενειάρχας, ούδεμίαν τέχνην γνωρίζοντας, ώς καί 
εις τούς ουδέν πόρον έχοντας προς συντήρησιν έαυτών χορηγεί βιοπορι
στικόν τι μέσον κατά τήν έν τώ πρώτφ άρθρφ διατύπωσιν.

5. Είς τούς μετερχομένους τό έπάγγελμα τού αμαξηλάτου, πορθμέως καί 
τά τοιαΰτα, χορηγεί έν άνάγκη τά μέσα τού έξασκείν τό επάγγελμά των 
κατά τήν έν τώ πρώτφ άρθρφ διατύπωσιν.

6. Τέκνα άπορων οικογενειών έκατέρου τών φύλων φροντίζει ί'να μαν- 
θάνωσι τέχνην τινά, λαμβάνουσα τά προς τούτο κατάλληλα μέσα.

7. Χρόνου προϊόντος ή Εταιρία θέλει άνοίξει καταστήματα έν οίς θέλει 
φροντίσει νά διδάσκωνται τέχναι άφορώσαι τάς πρώτας άνάγκας τής κοι
νωνίας.

8. Ή Εταιρία ενεργεί παν τό έφικτόν αύτή προς περιστολήν τής έπαι- 
τείας, προμηθεύουσα είτε εργασίαν, εϊτε βιοποριστικόν τι μέσον πρός 
τούς προφασιζομένους ότι δήθεν ελλείψει έργασίας καταφεύγουσιν είς 
τήν έπαιτείαν.

9. Έν γένει ή Εταιρία έρχεται, τό επ’ αύτήν, πρός βοήθειαν παντός τού 
εχοντος τήν διάθεσιν νά έργάζηται. Επομένως ούδένα ελεεί, πρός ούδένα 
χαρίζει, άλλα χορηγεί πάντοτε επί επιστροφή»16.

’Από τις ιδρυτικές άρχές άλλά καί άπό τά μετέπειτα άρθρα πού δημοσί
ευσαν σε εφημερίδες τής εποχής μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τής 
Εταιρίας, καθώς έπίσης καί άπό τις έτήσιες έκθέσεις -απολογισμούς πε
πραγμένων- μπορούμε νά συνάγουμε τίς ιδεολογικές καί θεωρητικές βά
σεις στίς όποιες στηρίχτηκαν οί έμπνευστές καί ύποστηρικτές τής κίνη
σης.

Ή βασική ίδέα πού διαπνέει όλες τίς διακηρύξεις τής Εταιρίας είναι ή 
άνεξιθρησκεία, ή αρμονική συνεργασία τών διαφόρων εθνοτήτων, ό δι
εθνικός χαρακτήρας τού ’Οθωμανικού κράτους, άρα ή κοινή μοίρα καί τό

16. 'Αρμονία, ετ. Τ', άριθ. 224, 26 Άπρ. 1866.
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κοινό συμφέρον όλων των υπηκόων. Έκτος λοιπόν άπό τό πρώτο άρθρο 
του Κανονισμού πού μέ έμφαση έπιμένει «άνευ διακρίσεως θρησκεύματος, 
φύλου καί έθνότητος» ή ί'δια δήλωση έπανέρχεται, διακηρύσσεται καί 
αναπτύσσεται σέ όλη τή διάρκεια τής δεκαετίας πού λειτούργησε ή 
Εταιρία: -«'Η Εταιρία μακράν φυλετικών καί θρησκευτικών διακρίσεων, 
δεν ελαβε ύπ’ όψιν ή μόνον τόν πάσχοντα άνθρωπον»17. «'Ο άνθρωπος 
είναι άνθρωπος είς οίανδήποτε φυλήν καί αν άνήκη, είς οίανδήποτε καί 
άν άνήκη έθνότητα. Τί σημαίνει άν ό πάσχων είναι λευκός ή μαύρος, ή 
χαλκόχρους, άν’είναι τής καυκασίας, τής αίθιοπικής ή τής μογγολικής 
φυλής, άν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος ή Ιουδαίος, άν ελλην, ή γάλ- 
λος ή όθωμανός»18. ’Ακόμη χαρακτηριστικότερο είναι τό άπόσπασμα τής 
Έκθεσης τού 1873 πού άναφέρεται στήν ιδεολογική μεταβολή τών τελευ
ταίων έτών καί στό νέο προσανατολισμό τού ’Οθωμανικού κράτους: «Προ 
δέκα περίπου έτών οί τήν ’Ανατολήν οίκοΰντες, τόσον έπηρεάζοντο ύπό 
τών παλαιών προλήψεων καί δεισιδαιμονιών, ώστε πας ό άλλην θρη
σκείαν πρεσβεύων, ή είς άλλην φυλήν ή έθνότητα άνήκων, έθεωρείτο πο
λέμιος καί έπιζήμιος είς τά συμφέροντα τών κατ’ ίδιαν κοινοτήτων 
πνεύμα δε άδελφότητος, πνεύμα συνεργασίας ούδαμοΰ ήκούετο. Καί όμως 
πάντες άδελφοί καί συμπολΐται εϊμεθα, τήν αύτήν κατοικοΰμεν πατρίδα, 
καί στενότατα διά τών αύτών άμοιβαίων συμφερόντων συνδεόμεθα. [...] 
Έάν άπαντες έδεικνύομεν τάς αύτάς προθέσεις, ας ή σεβαστή ήμών κυ- 
βέρνησις άπό τινων έτών δραστηρίως έπιδιώκει, ήθέλομεν άπαλλαγή τής 
διαμάχης ταύτης καί καταστήσει τήν ώραίαν ’Ανατολήν, τήν κοινήν ταύ- 
την πατρίδα ήμών έστίαν πολιτισμού καί εύδαιμονίας»19.

Ή δεύτερη βασική ιδέα ή όποια καί κυριαρχεί σέ όλα τά κείμενα τής 
Εταιρίας είναι «Ή έργασία, βάσις πάσης βελτιώσεως καί προόδου», έπι- 
γραμματική διατύπωση άκόμη πιό κατηγορηματική καί άπό τό γνωστό 
«Έργασία, πηγή καί βάσις παντός πλούτου» τού Adam Smith. Τά μέλη 
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρίας φαίνονται να έχουν μία θρη
σκευτικού σχεδόν τύπου λατρεία τής έργασίας, ή όποια έμφανίζεται ώς 
πανάκεια ένάντια σέ όλα τά κακά τής κοινωνίας: «Είναι πασίγνωστον ότι 
ή κυριωτέρα πηγή τών έν ταΐς κοινωνίαις παρεκτροπών, ήτοι τής κοινω
νικής διαφθοράς είναι ή αργία. [...] Ή άνάπτυξις τής έργασίας έπέσυρεν 
άπό τίνος τήν προσοχήν καί τής ήμετέρας κοινωνίας [...] 'Η Φίλεργος

17. 'Αρμονία, ετ. Δ', άριθ. 471, 9 Μαρτίου 1867.
18. Νεολόγος, ετ. Δ', άριθ. 590, 29 Ίαν./10 Φεβρ. 1870.
19. Φίλεργος 'Εταιρία. Εκθεσις των κατά τό ’έτος 1872-73 εργασιών ύποβληθεΐσα τή 

Ζ' ετήσια Γενική Συνελεόσει τήν 6/18 Μαΐου 1873, Έν Κωνσταντινουπόλει 1873, 
σ. 6-7.

246



Η ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Εταιρία ούδόλως έλεεί άλλά χορηγούσα τα πρός εργασίαν μέσα καί δι- 
ευκολύνουσα τώ ένδεεϊ τίθησιν οϋτως είπείν συμβόλαιον μεταξύ αύτοϋ 
καί τής κοινωνίας, καθιστώσα αυτόν κύριον καί δημιουργόν τής ιδίας 
εαυτού τύχης»20. Δέν είναι όμως μόνον ή φτώχεια, ή έπαιτεία καί ή λη
στεία πού βρίσκονται σε ιδιαίτερη έξαρση καί πού άνησυχούν τούς παρά
γοντες τής Εταιρίας. Είναι έπίσης ή επίγνωση τού κινδύνου τής διατάρα
ξης τής κοινωνικής ισορροπίας όταν οί άντιθέσεις μεταξύ πλουσίων καί 
φτωχών έντείνονται: «Έκπαίδευσις καί εργασία είσιν αί κλείδες, δι’ ών 
λυθήσονται τά άνησυχοΰντα τούς φιλοσόφους καί οικονομολόγους με
γάλα κοινωνικά προβλήματα, είσί τά δραστικώτερα άλεξιτήρια κατά των 
κινδύνων, δι’ ών έπαπειλοΰσι τήν κοινωνίαν αί ύποσκάπτουσαι ταύτην 
άνατρεπτικαί άρχαί τών λεγομένων κοινοκτημονικών συστημάτων καί αί 
πρός έπικράτησιν αύτών έργαζόμεναι διεθνείς καί πολυμελείς Έταιρί- 
αι»21.

Ό τρίτος ιδεολογικός άξονας τής Εταιρίας αφορά στό συνεταιριστικό 
πνεύμα. Οί ιδρυτές καί ύποστηρικτές τής κίνησης γνωρίζουν τά άντί- 
στοιχα ευρωπαϊκά κινήματα καί προσπαθούν νά εισάγουν τό πνεύμα τους 
καί νά προσαρμόσουν τή μεθοδολογία τους στις συνθήκες τής ’Ανατολής. 
Ή συχνή αναφορά στά εύρωπαϊκά πρότυπα δείχνει πώς ή κίνηση είναι 
συνειδητή: «Εις ούδένα σήμερον είναι άγνωστα τά άποτελέσματα τού 
συνεταιρισμού δι’ ού αί δυσχερέστεροι τών επιχειρήσεων πραγματοποι
ούνται μετά θαυμαστής εύκολίας»22. «Πολλά μέλη άρνοΰνται τήν συνδρο
μήν έπί τή άδικαιολογήτφ προφάσει ότι δέν βλέπουσιν άποτελέσματα, ώς 
εί τά ολίγα μέλη άτινα φροντίζουσιν περί τής προαγωγής τής Εταιρίας 
ταύτης ώφειλον νά καταστήσωσιν αυτήν μείζονα έχουσα κεφάλαια τού 
Mont-de-Pitié τών Παρισίων καί εύεργετικωτέραν καί αύτοΰ τού Peabo
dy»23. Οί παράγοντες τής Εταιρίας έχουν έπίσης συνείδηση ότι ή κίνησή 
τους άπέχει ακόμη πολύ άπό τά ευρωπαϊκά πρότυπά της: «τό συλλογικόν 
πνεύμα είσχωρήσαν πρό τινων έτών καί παρ’ ήμϊν θέλει εντός βραχέος 
χρόνου εισαγάγει καί τόν άληθή συνεταιρισμόν άν τά μέχρι τοΰδε γιγνό- 
μενα λάβωσι στερεός βάσεις καί θεμέλια»24.

Άπό πολύ νωρίς (1869) έχουν διατυπωθεί απόψεις πού προοπτικά θά

20. 'Αρμονία, ετ. Δ', άριθ. 471, 9 Μαρτίου 1867.
21. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις τών κατά τό Ετος 1873-74 εργασιών ύποβληθεΐσα τή 

Η' έτησία Γενική Συνελεύσει τήν 19/31 Μαίου 1874,Έν Κωνσταντινουπόλει 1875, 
σ. 16.

22. 'Αρμονία, ετ. Δ', άριθ. 471, 9 Μαρτ. 1867.
23. Νεολόγος, ετ. Δ', άριθ. 557, 5 Νοεμβρ. 1869.
24. Νεολόγος, ετ. ΣΤ', άριθ. 1038, 15/27 Ίουν. 1872.
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οδηγούσαν τήν Εταιρία στή μετατροπή της σέ δανειστική τράπεζα ευρω
παϊκού τύπου: «Ή Εταιρία κατώρθωσε νά θέση τάς πρώτας βάσεις άπο- 
θεματικοΰ κεφαλαίου όπερ δύναται ν’ άποβή εις τό μέλλον μεγάλη δανει
στική Τράπεζα»25 26. Θά δούμε άργότερα πώς οί άπόψεις αυτές, πού ένισχύ- 
θηκαν Ιδιαίτερα μετά τό 1872 καί πού έδωσαν ενα καινούργιο προσανατο
λισμό καί μιά νέα δυναμική στήν Εταιρία, δέν στάθηκε δυνατό νά εύ- 
οδωθοΰν γιά άντικειμενικούς καί υποκειμενικούς λόγους.

’Αξίζει τον κόπο νά υπενθυμίσουμε έν συντομίμ ποιά ήταν ή π;ροέλευση 
καί ή εξέλιξη τού συνεταιριστικού κινήματος στήν Ευρώπη καί ιδιαίτερα 
στή Γαλλία, καί ποιος ό απόηχός του στον ελλαδικό χώρο. Μέ τή γαλ
λική επανάσταση, καί τό νόμο τού 1791, ή έργασία άπελευθερώνεται: 
«πας τις είναι έλεύθερος νά έξασκή όποιαν τέχνην, εργασίαν ή επάγγελμα 
θέλη». Μέ τήν απελευθέρωση τής εργασίας, τήν έξέλιξη τής βιομηχανίας 
καί τήν είσοδο τών μηχανών στήν παραγωγή, νέα τεράστια προβλήματα 
αναφαίνονται. Ή συγκέντρωση τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων στά με
γάλα άστικά κέντρα, ή άλματώδης πληθυσμιακή αύξηση τών πόλεων, ή 
άνεργία καί οί οικονομικές κρίσεις δημιουργούν μία νέα τάξη φτωχών, 
«τήν νέα φτώχεια» όπως ονομάζεται, πού ή κοινωνία προσπαθεί ν’ άντιμε- 
τωπίσει μέ διάφορα μέτρα. Ή επίκληση τής φιλανθρωπίας καί τής έλε- 
ημοσύνης δέν άρκοΰν γιά τήν έξισορρόπηση τών οίκονομικών διαφορών. 
Τό μόνο μέσο γιά τήν έξάλειψη τής φτώχειας, κατά τούς πρώτους σο
σιαλιστές καί Ιδιαίτερα κατά τόν Saint-Simon, είναι ή άρχή τού συνεται
ρισμού. Δημιουργοΰνται δύο μορφές συνεταιριστικών ιδρυμάτων: οί συν
εταιρισμοί άμοιβαίας βοήθειας καί οί Τράπεζες τού Λαού. Ή κύρια 
προϋπόθεση καί γιά τά δύο ιδρύματα είναι ό σχηματισμός εταιρικού κε
φαλαίου. Ένώ όμως οί θεωρητικές βάσεις είχαν τεθεί άπό τις άρχές τού 
18ου αιώνα, χρειάστηκε ή επανάσταση τού 1848, στή Γαλλία, γιά νά απο
κτηθεί ή πλήρης έλευθερία γιά τόν σχηματισμό εταιριών άλληλοβοηθεί- 
ας, συνεταιρισμών παντός τύπου, τραπεζών κλπ. Μ’ αυτό τόν τρόπο ή 
Γαλλία αρχίζει άπό τό 1850 νά θεραπεύει τίς κοινωνικές άνισότητες καί 
νά καλύπτει μέ άλματα τήν καθυστέρηση τής οικονομίας της.

Οί οικονομικές έξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο καί τά συναφή φαινό
μενα μοιάζει νά άπασχολοΰν Ιδιαίτερα όρισμένους κύκλους στον έλλα- 
δικό χώρο στά μέσα τού 19ου αιώνα. Τά ετη 1864-1865 ό A. Α. Σούτσος,

25. Νεολόγος, ετ. Δ', άριθ. 557, 5 Νοεμβρ. 1869.
26. Πανδώρα, 15 Όκτ. 1864, τ. ΙΕ', φυλλάδιον 350, σ. 348-356· Πανδώρα, 1 Δεκ.

248



Η ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Ιδρυτικό μέλος τής Εταιρίας τών Φίλων τού Λαοϋ, σέ άρθρα του στο 
περιοδικό Πανδώρα26 περιγράφει τά φαινόμενα αύτά. 'Ο A. Α. Σοϋτσος, 
έκτός άπό μία σύντομη ιστορική τοποθέτηση μέ άναφορές στον Adam 
Smith, περιγράφει μέ σαφήνεια τούς δύο βασικούς τύπους συνεταιριστι
κών ιδρυμάτων καί τον τρόπο λειτουργίας τους. Δίνει επίσης συγκεκρι
μένα παραδείγματα άπό τή Γαλλία, τήν Αγγλία, τήν ’Ολλανδία, τή Γερ
μανία καί σχολιάζει κριτικά τά θετικά καί τά αρνητικά τής κάθε περί
πτωσης. Δέν παραλείπει επίσης νά υπενθυμίσει πώς ή ανάπτυξη τής βι
ομηχανίας περνάει μέσα άπό τήν κατάργηση των συντεχνιών.

Τό πρόβλημα τών παλιών καί πανίσχυρων συντεχνιών είναι άκόμη σο
βαρότερο στό χώρο τής ’Ανατολής, όπου δέν έχουν ωριμάσει οί κοινωνι
κές συνθήκες γιά τήν πλήρη απελευθέρωση τής έργασίας καί τή βιομη
χανική άνάπτυξη καί όπου τό συντηρητικό πνεύμα έξακολουθεΐ νά προ
ασπίζεται τήν παλιά τάξη πραγμάτων: «Έκλείπουσι καθημέραν εν προς 
εν τά γεραρά, τά κοινωφελή, τά χριστιανικά ταϋτα (έσνάφια) ύπό τήν και- 
νοτόμον ίσοπέδωσι,ν τής μόδας καί τής άτομικότητος καί τόν πιθηκισμόν 
τής Ευρώπης, περί ον έπτόηται ή λεγομένη νέα γενεά, άληθώς νέα! διότι 
καί αύτή δέν ήξεύρει πόθεν έρχεται καί πού ύπάγει»27. ’Αντίθετα, τά πιό 
προοδευτικά πνεύματα τής Κωνσταντινούπολης έχουν άπό πολύ νωρίς 
συλλάβει τά μηνύματα τού καιρού. Τά δύο άποσπάσματα τής έφημερίδας 
’Αρμονία πού άκολουθοΰν είναι όχι μόνον χαρακτηριστικά άλλά καί προ
φητικά: «Πλούτος τών έθνών ή βιομηχανία καί ή γεωργία. [...] Έν τώ 
’Οθωμανικά) κράτει τό πνεύμα τού συνεταιρισμού εύρίσκεται είσέτι ύπο- 
λανθάνον. [...] Πλήθος τών μικρών σαράφηδων, βακάλιδων, κρεωπωλών, 
καπνοπωλών, κυβευτή ρίων, ύδατοπωλών, ύπηρετών καί παντοειδών κλε
πτών. [...] Μετ’ ολίγον άν τό συνεταιρικόν πνεύμα δέν άναστηθή μεταξύ 
ήμών, θέλομεν εύρεθή είς τήν άνάγκην νά έπαιτήσωμεν παρά τών ξένων 
καί αυτόν τόν άέρα ον άναπνέομεν, διότι ό άήρ έν μέσφ τού όποιου ζώμεν 
θά γίνη άκριβός»28. «Καί πλουσίων ομοεθνών εύμοιροΰμεν, καί βαθυ- 
πλούτων δέν στερούμεθα· ούδ’ αυτού τού λαού μας ή λεγομένη πενία είναι 
τόσον άξιολύπητος όσον άξιοδάκρυτος είναι ή πτωχεία άλλων λαών ούχ 
ήττον όμως έχομεν πένητας· άλλά τούς πλουσίους μας απασχολεί ιδίως τό 
έμπόριον, καί μόνον τό έμπόριον. Άλλά μή έκτος τού έμπορίου δέν 
ύπάρχουν καί άλλαι έπιχειρήσεις άσφαλέστεραι καί μέ κέρδη θετικά; μή 
ή διά τών συνεταιρισμών σύστασις έργοστασίων καί βιομηχανικών κατα-

1864, τ. ΙΕ', φυλλάδιον 353, σ. 424-43Γ Πανδώρα, 1 Ίαν. 1865, τ. ΙΕ', φυλλάδιον 
355, σ. 475-481.

27. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, ο.π., σ. 418-419.
28. 'Αρμονία, ετ. Γ', άριθ. 204, 16 Μαρτ. 1866.
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σχημάτων δεν έχει τό διπλούν πλεονέκτημα τής τε ασφαλείας καί τοϋ 
πλούτου;»29

Καί ή ίδρυση λοιπόν τής Φιλέργου Εταιρίας (1866) είναι άποτέλεσμα 
συγκεκριμένων αναγκών πού επιβάλλουν νέους προβληματισμούς καί νέες 
μεθόδους άντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. "Αλλωστε τήν 
ίδια εποχή ιδρύονται στήν ’Αθήνα πέντε σωματεία παρόμοια με τήν Φί
λεργο 'Εταιρία: ή Αύτοβοήθεια, ή Ένωσις τών τιμίων εργατών, ή Κοινό- 
της ’Αμαρουσίου καί ή Σύναξις τών Πρεσβυτέρων. Χαρακτηριστική είναι 
ή όμοιότητα τών σκοπών αυτών τών Εταιριών μ’ εκείνους τής Φιλέργου 
Εταιρίας: «Έχουσαι σκοπόν τήν άνάπτυξιν τής υλικής ευημερίας, τήν 
τήρησιν τής προσωπικής άνεξαρτησίας καί τήν βελτίωσιν τής ηθικής 
καταστάσεως του λαού- βάσιν δέ τήν διά μικρών συνεισφορών κατάρτισιν 
χρηματικών κεφαλαίων άτινα νά χρησιμεύωσιν εις δάνεια επί εύτελεϊ 
τόκω πρός τούς εταίρους, είς βοήθειαν τών άσθενούντων, προς τούτοις δέ 
καί είς άπονομήν μερίσματος πρός τούς μετόχους. [...] Ή Ένωσις τών 
τιμίων τεχνιτών έχει καί έτερον σκοπόν άξιον νά μνημονευθή ιδιαιτέρως, 
τήν βελτίωσιν τών τρόπων τής βιομηχανίας»30.

Ή δραστηριότητα τής Εταιρίας διακρίνεται σε δύο περιόδους: από τό 
1866 έως τό 1872 καί άπό τό 1872 έως τό 1876. Όπως θά δούμε άργότερα, 
τό 1872 άποτελεΐ σταθμό στήν έξέλιξη τής Εταιρίας, διότι τό έτος αυτό 
άποφασίζεται ή άλλαγή τού κανονισμού καί άποτολμάται μία δειλή επέ
κταση τής δραστηριότητάς της στον έπενδυτικό τομέα.

"Ας έπανέλθουμε όμως στήν πρώτη περίοδο όπου τό έργο τής Εταιρίας 
περιορίζεται στό δανεισμό συγκεκριμένων άτόμων-έπαγγελματιών. Οί πί
νακες πού ακολουθούν δείχνουν καθαρά τήν έξέλιξη τής δραστηριότητάς 
της:

ΠΙΝΑΚΑΣ I

ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ 1866-1871

1866 : 1.280 γρ. 1869 : 22.091 γρ.
1867 : 31.345 γρ. 1870 : 62.720 γρ.
1868 : 11.042 γρ. 1871 : 38.500 γρ.

29. 'Αρμονία, ετ. Α', άριθ. 26, 17 Ίουν. 1864.
30. Πανδώρα, 1 Όκτ. 1870, τ. ΚΑ', φυλλάδιον 493, σ. 305.
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Όπως παρατηρούμε καί άπό τό διάγραμμα του Πίν. I, ή δραστηριότητα 
τής Εταιρίας παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις άπό χρόνο σέ χρόνο- 
αυτό οφείλεται στήν άστάθεια των εσόδων της, πού προέρχονται σχεδόν 
άποκλειστικά άπό τις συνδρομές των μελών της. Ή εξαιρετική άνοδος 
πού παρατηρεϊται τό 1870 (συνολικό διατεθέν ποσό 62.720 γρ.) οφείλεται 
στό ότι ή 'Εταιρία, τόν Μάρτιο τού 1870, προκειμένου νά ένισχύσει τά 
οικονομικά της, αποφασίζει τή διοργάνωση ενός μεγάλου χορού υπό τήν 
προστασία τού Χουσνή πασά, αρχηγού τής άστυνομίας, τού Γ. Ζαρίφη 
καί τού Χρηστάκη Ζωγράφου. Ό χορός αύτός άπέφερε στήν Εταιρία τό 
ποσό των 31.645 γροσίων. Ποιοι είναι όμως οί δανειζόμενοι καί πόσα 
χρήματα δανείζονται; ’Επειδή δεν έχουμε άναλυτικούς καταλόγους γιά 
κάθε χρόνο ξεχωριστά θά άρκεστούμε σέ δύο συνολικούς άπολογισμούς, 
τής τριετίας 1866 έως καί 1868 καί τής έξαετίας 1866 έως καί 1871, όπως 
εμφανίζονται στούς Πίνακες II καί III.
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ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1866-67-68 31

’Αριθμός βοηθηθέντων : 70 άτομα
Συνολικό διαθέσιμο ποσό : 43.630 γρ.
Μέσος όρος δανείου κατά κεφαλή : 623 γρ.

’Επαγγέλματα :
Κουντουράδες 20-’1 Πλύντρια 1
Καϊκτσή δες 7 Ράπτρια 1
Παντοπώλαι 4 Πράτρια 1
Μαραγκοί 2 Διάφορα επιτηδεύματα 27

Θρησκεύματα ή ’Εθνότητες
Έλληνες 46
’Αρμένιοι 8
’Οθωμανοί 4
Δυτικοί 9

’Ιουδαίοι 3

ΠΙΝΑΚΑΣ III

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ
1866 ΕΩΣ ΚΑΙ 1871

’Αριθμός βοηθηθέντων : 203 άτομα
Συνολικό διαθέσιμο ποσό : 166.978 γρ.
Μέσος όρος δανείου κατά κεφαλή : 822 γρ.

Επαγγέλματα : Θρησκεύματα ή Εθνότητες :
Κουρεΐς 'Αμαξουργοί ’Αρμένιοι 14
Φωτογράφοι Βιβλιοδέται Γάλλοι καί ’Ιταλοί 16
Μουσικοί Βιβλιοπώλαι Τούρκοι 11

'Υποδηματοποιοί Ξυλουργοί ’Ιουδαίοι 8
Κηπουροί Λεπτουργοί Πολωνοί 2
Μεταπράται Χρυσοπώλαι Βούλγαροι 5
Ράπται Χρυσοχόοι Αίθίοπες 1

Όπωροπωλαι Όρνιθοπώλαι Έλληνες 146
Άλιεΐς Καπνοπώλαι κλπ.
Πορθμείς

31. Κουντουράς: υποδηματοποιός.
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Ό συνολικός απολογισμός του 1866-1871 δεν άναφέρει αναλυτικά τόν 
ακριβή άριθμό των ευεργετηθέντων άπό κάθε επάγγελμα. 'Ο Πίνακας IV 
πού άκολουθεϊ δείχνει τήν κατανομή τής οικονομικής βοήθειας άπό μέ
ρους τής Εταιρίας σέ 154 άτομα πού άνήκουν σέ 48 έπαγγέλματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 154 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΘΕΝ- 
ΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

(επί συνόλου 203)

'Υποδηματοποιοί 34 Πέτσας 1
Μεταπράται 17 Σομπατζής 1
Καϊκτσήδες32 33 34 10 'Αμαξηλάτης 1
Καπνοπώλαι 8 Ενοικιαστής ίππων 1
Ράπται 9 Ταμβακοπώλης 1
Ράπτριαι 2 Τζιμπουκτσής 1
Καφεπώλαι 6 Ψαράς 1
Βιβλιοδέται 4 Σιδερωταί φεσίων 2
Παντοπώλαι 5 Μάγειροι 2
Κηπουροί 3 Μανάβηδες 2
Κουρείς 3 Λεπτουργός 1
Φερμελετζίδες3 3 2 Βιβλιοπώλης 1
Χρυσοχόοι 2 Γεμενιτζίδες35 2
Άρτοπώλαι 2 Πλύστρα 1
Τακουνάδες 3 Συρμακέσης36 1
Πριονισταί 3 Κερεστετζής37 1
Κατασκευασταΐ Λιθογράφος 1

καλεμκαιριών 3 4 2 Μελανοκατασκευαστής 1
Μαραγκοί 4 Πτηνοπώλης 1

32. Οί καϊκτσήδες τό 1853 ανέρχονται σέ 25.000' βλ. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, 
ο.π., σ. 422.

33. Φερμελετζής: τεχνίτης χρυσοποίκιλτων σακακιών.
34. Κατασκευαστής καλεμκαιριών: κατασκευαστής σταμπωτών μάντηλιών.
35. Γεμενιτζής: τεχνίτης έλαφροϋ παπουτσιού πού φοριέται άπό χωρικούς.
36. Συρμακέσης: ειδικός τεχνίτης πού κεντάει μέ χρυσό ή άργυρό σύρμα ενδυ

μασίες ή υφάσματα.
37. Κερεστετζής: ξυλουργός.
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Λουκουμτζής 1
Βουτσάς38 1
Κιβωτοποιός 1
Φωτογράφος 1
Παστιτσιέρης 1
Κλειδοκυμβαλο- 

κατασκευαστής 1

Μπιλιετσής39 1
Κατασκευαστής αντλιών 1 
Λαμπατζής 1
Καλουπτσής 1
Σαράτσης40 41 1

’Οπωροπώλης 1

Τέλος, μπορούμε νά παρατηρήσουμε πώς ή δραστηριότητα τής Εταιρίας 
-όπως συνάγεται άπό τούς Πίν. I, II, καί III- παρουσιάζει μία σημαντική 
αύξηση στή διάρκεια τής δεύτερης τριετίας. Πιο συγκεκριμένα, τό συν
ολικό διατεθέν ποσό τής πρώτης τριετίας άνέρχεται σέ 43.630 γρ., ενώ τό 
ίδιο ποσό τής δεύτερης τριετίας είναι σχεδόν τριπλάσιο, δηλαδή 123.348 
γρόσια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει καί ό άριθμός τών εύεργετηθέν- 
των: 70 έπαγγελματίες στή διάρκεια τής πρώτης τριετίας, 133 έπαγγελμα- 
τίες στή διάρκεια τής δεύτερης τριετίας.

'Ωστόσο οί υπεύθυνοι τής Εταιρίας δέν είναι ικανοποιημένοι άπό τήν 
ανάπτυξή της. Κρίνουν πώς ό άριθμός τών μελών είναι περιορισμένος καί 
τό κεφάλαιο μικρό. Περιορισμένος είναι επίσης καί ό άριθμός τών έπαγ- 
γελματιών πού ζήτησαν καί έλαβαν βοήθεια άπό τήν Εταιρία. Οί υπεύθυ
νοι προσπαθούν νά βρουν τά αίτια τής περιορισμένης άπήχησης πού είχε 
ή κίνηση στον λαό τής Κωνσταντινούπολης καί άναζητοϋν τίς λύσεις 
πού θά οδηγήσουν σταδιακά τήν Εταιρία στό νά διαδραματίσει τόν ρόλο 
πού οραματίζονται οί έμπνευστές της. Έτσι τόν ’Απρίλιο τού 1872 άπο- 
φασίζουν τήν ψήφιση νέου Κανονισμού, άποβλέποντας κυρίως στήν 
άπλούστευση τών διαδικασιών, πράγμα πού θά έπέτρεπε τήν έπέκταση 
τών δραστηριοτήτων τής Εταιρίας καί στον τομέα τής ένίσχυσης τής 
βιομηχανίας. Ή κριτική τής προηγούμενης φάσης καί τά επιχειρήματα 
πού οδήγησαν στήν άναδιατύπωση τών στόχων καί τών προθέσεων περι- 
έχονται διεξοδικό σ’ ένα άρθρο τού Νεολόγου4' καί επαναλαμβάνονται μέ

38. Βουτσάς: βαρελοποιός.
39. Μπιλιετσής: άκονιστής μαχαιριών.
40. Σαράτσης: σελλοποιός· γενικά περί επαγγελμάτων βλ. Σκαρλάτος Δ. Βυζάν

τιος, ο.η. σ. 413-427.
41. Νεολόγος, ετ. ΣΤ', άριθ. 1038, 15/27 Ίουν. 1872 καί άριθ. 1041, 19 Ίουν./ 1 

Ίουλ. 1872.
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μεγαλύτερη σαφήνεια στον άπολογισμό του 1872-73 πού συνέταξε ό Β. 
Σαρακιώτης.

TÒ εκτενές άρθρο τοΰ Νεολόγου περιγράφει λεπτομερώς τή δραστηρι
ότητα τής Εταιρίας στή διάρκεια τής έξαετίας, μέ όνόματα εύεργετών καί 
φίλων, μέ άναφορές στις σχέσεις τής Εταιρίας μέ άλλους συλλόγους, μέ 
Ιδιαίτερη μνεία τής συμβολής τής Τεκτονικής Στοάς Πρόοδος στό έργο 
τής Εταιρίας, μέ οικονομικά στοιχεία κλπ., καί παρέχει πολλές πληρο
φορίες γιά τις καινοτομίες του νέου Κανονισμού. Σέ γενικές γραμμές οί 
άλλαγές αύτές μπορούν νά συνοψισθοΰν στά έξής:

'Ο σκοπός τής Εταιρίας δέν δηλώνεται άναλυτικά όπως στό προηγού
μενο καταστατικό άλλά αντικαθίσταται άπό γενικές άρχές: «'Η έν Κων- 
σταντινουπόλει Φίλεργος Εταιρία προτίθεται άμέσως τήν κατά τό δυνα
τόν υλικήν συνδρομήν των άπορων έργατών άνευ διακρίσεως φύλου, θρη
σκεύματος ή έθνότητος, έμμέσως δέ τήν διά τής ένισχύσεως τής έργασίας 
έξάλειψιν των καταμαστιζόντων τούς ήμετέρους συμπολίτας δεινοπαθημά- 
των, παρέχει αύτοϊς αίτοΰσιν άτόκως καί έπί έπιστροφή ποσόν τι χρημα
τικόν ή τό ισότιμον τούτων είς όργανα χρησιμεύοντα πρός έξάσκησιν τής 
έργασίας αύτών»42.

Στό άρθρο 2 δηλώνεται ότι ή Εταιρία «θέλει μεριμνήσει προς μείζω 
έπέκτασιν τών έργασιών».

Σύμφωνα μέ τόν παλιό Κανονισμό ή Γενική Συνέλευση τών μελών 
έπρεπε νά συνέρχεται δεκαοχτώ φορές τό χρόνο. Όμως ένα τέτοιο όρ
γανο είναι δύσκαμπο καί άναποτελεσματικό, άκόμη καί άν ύποτεθεΐ πώς 
ξεπερνά εύκολα τό πρόβλημα τής απαρτίας. Γιά τό λόγο αύτό, στό νέο 
Κανονισμό όλες οί εύθύνες έναποτίθενται στό Διοικητικό Συμβούλιο, ένώ 
προβλέπονται μόνον τέσσερις Γενικές Συνελεύσεις τό χρόνο. Μέχρι τώρα 
τό Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ύποχρεωμένο νά συλλέγει πληροφορίες 
γιά όσους ύπέβαλλαν αιτήσεις γιά βοήθεια στήν Εταιρία. Αυτό ήταν 
δύσκολο νά πραγματοποιηθεί μιά καί ή Γ.Σ. πού έπρεπε νά έγκρίνει τήν 
αίτηση άποτελοΰνταν άπό τόσα μέλη. Τώρα ορίζεται διμελής έπιτροπή, ή 
όποια είναι ύπεύθυνη γιά τίς αιτήσεις, γιά τή συλλογή πληροφοριών καί 
γιά ό,τιδήποτε άλλο αφορά τόν ένδιαφερόμενο.

Προσλαμβάνεται υπάλληλος μέ μισθό πού συλλέγει τακτικά τίς συν
δρομές τών μελών καί τά χρεωλύσια. 'Ως έτήσιος μισθός τοΰ υπαλλήλου 
όρίζεται τό ποσό τών 7.200 γροσίων.

Ή σφραγίδα τής Εταιρίας συμπληρώνεται μέ τό Άεργίη όνειδος.

42. Κανονισμός τής εν Κωνσταντινουπόλει Φίλεργου 'Εταιρίας, έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1872, σ. 3.
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Γενικά μπορούμε νά πούμε ότι ό Κανονισμός γίνεται λιγότερο γραφει
οκρατικός, άπλούστερος καί πρακτικότερος.

Τέλος, σημασία έχει νά δούμε πώς ό συντάκτης του άρθρου κατανοεί 
τήν άνάγκη επέκτασης τής δραστηριότητας τής 'Εταιρίας: «Εννοώ ότι 
πρέπει νά ίδρυθή τής Φιλέργου Εταιρίας έργοστάσιόν τι έν φ αϊ τε άφο- 
ρώσαι τάς πρώτας άνάγκας τής κοινωνίας τέχναι νά διδάσκωνται, νά έρ- 
γάζωνται δ’ έπί μισθώ άποροι καί ενδεείς έργάται μή δυνάμενοι διά τοϋ 
ποσού, όπερ λαμβάνουσι, σπουδαιόν τι νά έπιχειρήσωσι. [...] "Ας μή φανή 
δ’ αδύνατος ή πραγματοποίησις τής ιδέας ταύτης· άρκεΐ πλειοτέρα ένέρ- 
γεια καί κανονικωτέρα έργασία ίνα μέσα έξευρεθώσιν. Γινώσκετε ότι 
άπασαι αί συντεχνίαι εχουσι τούς αύτών πρωτομάστορας, άπολαμβάνον- 
τας τής ύπολήψεως τών εργατών καί υπό τής αύτοκρατορικής ήμών κυ- 
βερνήσεως όντας άνεγνωρισμένους. [...] Μετά τών πρωτομαστόρων τού
των δέον νά συνδεθή ή Εταιρία- δέον νά δοθή αύτοΐς νά έννοήσωσιν ότι 
διά τοιούτου συνασπισμού ώφελιμώτεροι θά φανώσι τοΐς συντεχνίταις αύ
τών. Καί δέν θέλουσι μέν άπολέσαι τήν αύτών ένέργειαν έπί τών κατ’ 
ίδιαν έργασιών, άλλά μέλη τής Εταιρίας γιγνόμενοι καί άλλους ύποδει- 
κνύοντες εκ τής εργατικής τάξεως, καί εις τάς αιτήσεις θέλουσιν ευκολύ
νει ήμάς καί εις τήν έπέκτασιν τοϋ σκοπού τής Εταιρίας καί εις τήν 
έξεύρεσιν πόρων. Τοιαύτη τις ήτο καί ή άρχική πρόθεσις τών ιδρυτών, ώς 
ήδυνήθην νά εικάσω εκ τών πρώτων τής Εταιρίας έργασιών, άλλ’ αγνοώ 
διατί τό τοιοΰτον δέν έπεδιώχθη μέχρι τού νΰν»4-1. Ή τάση πού ύποδηλώ- 
νεται άπό τόν συντάκτη τού άρθρου θά προσέγγιζε πιθανόν τήν Εταιρία 
στό μοντέλο τών συνεταιρισμών «άμοιβαίας βοήθειας». Αυτό όμως πού 
άκολουθήθηκε στήν πράξη, όπως θά δούμε, έθετε τις βάσεις μιας πιστω
τικής τράπεζας μέ έπενδυτική δραστηριότητα. Πριν περιγράφουμε τή νέα 
αυτή δραστηριότητα, άς δούμε πώς ό Β. Σαρακιώτης στόν άπολογισμό 
τού 1872/73 αιτιολογεί τή νέα τάση: «Δέν πρέπει, κύριοι, ν’ άρνηθώμεν, 
ότι τό πριν ό κύκλος τών έργασιών ήμών ήτο περιωρισμένος- τά μέλη τ’ 
άπαρτίζοντα τήν Εταιρίαν, δυστυχώς όλίγα, καί έξ αυτής ετι τής μεσαίας 
τάξεως [...] ό λαός, τό άληθές καί άκράδαντον τούτο στήριγμα τών κοινω
νιών, ώς έκ τής θέσεως έν ή εύρίσκεται, ώς έκ τής έλλείψεως μέσων, 
έλάχιστον έλαβε μέρος εις τάς ήμετέρας έργασίας- καί όμως ύπέρ τού 
πενομένου τούτου, άλλ’ έργατικοΰ καί τιμίου λαού, έσυστήθη ή 'Εταιρία 
αύτη»43 44. «Μέχρι προ ολίγου αί ένέργειαι τής ήμετέρας 'Εταιρίας περι- 
εστρέφοντο εις τό νά παρέχη παντί τώ αίτοΰντι τά μέσα προς έργασίαν,

43. Νεολόγος, έτ. ΣΤ', άριθ. 1041, 19 Τουν./ ΓΙουλ. 1872.
44. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1872-73, ο.π., σ. 18.
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νομίζουσα, καί δικαίως, ότι εις τα πρώτα αυτής βήματα ούτως έπρεπε νά 
βαδίση. [...] 'Ο αριθμός των ύπό τής Φιλέργου Εταιρίας προστατευομέ- 
νων ίσως δέν είναι ίσος των παρ’ άλλων σωματείων όπωσδήποτε ύποστη- 
ριζομένων, εν τούτοις κατά τό λήγον έτος, ένεκαινιάσθη καί έτερος τρό
πος ηθικής καί ύλικής ύποστηρίξεως, διά προστασίας ή ίδρύσεως έργο- 
στασίων, περιωρισμένων μέν προς τό παρόν, άλλα δυναμένων είς τό μέλ
λον νά λάβωσιν αρκετήν εκτασιν, κατά τά μέσα άπερ μέλλομεν νά διαθέ- 
σωμεν»45 46.

Έτσι τό 1872 έγκαινιάζονται δύο νέες δραστηριότητες: ή συνεργασία 
τής Εταιρίας μ’ έναν έργοστασιάρχη γιά τήν ίδρυση υποδηματοποιείου 
καί ή συνεργασία της με τό καθεκλοποιεϊο του Τηλεμάχου Ταχμιντζή. Οί 
όροι πού διέπουν τή συνεργασία τής Εταιρίας μέ τόν έργοστασιάρχη τοϋ 
ύποδηματοποιείου συνοψίζονται στά εξής:

Ή Εταιρία δέν καταβάλλει χρήματα ώς κεφάλαια ή ώς συνδρομή. 
Προσφέρει μόνον τήν ήθική της υποστήριξη - πράγμα πού εμμέσως 
μεταφράζεται σέ παροχή κεφαλαίου, γιατί έξασφαλίζει ικανή πελατεία. 
Ή Εταιρία επίσης, μέσω μιας τριμελούς έπιτροπής, άσκεΐ τόν διαχειρι
στικό έλεγχο τών βιβλίων τοϋ ύποδηματοποιείου. Ό βιομήχανος οφείλει: 
α) νά δέχεται έναν όρισμένο άριθμό εργατών άπό τήν Εταιρία καί νά 
τούς άμείβει κανονικά- β) νά χορηγεί τό 10% του καθαρού κέρδους στήν 
Εταιρία- γ) νά φέρει τόν τίτλο τής Εταιρίας στό κατάστημα πού βρίσκε
ται στό Passage Crépin, στό Σταυροδρόμι. Μετά τή λήξη τού συμβολαί
ου, πού είναι ετήσιο, ή Εταιρία διατηρεί τό δικαίωμα νά τό παρατείνει, 
νά τό τροποποιήσει ή καί νά τό καταργήσει. Σύμφωνα μέ τήν Έκθεση 
τοϋ 1872/73, κατά τήν πρώτη έξαμηνία τό κέρδος τής Εταιρίας άνέρχεται 
σέ 12.000 γρ. Τό ύποδηματοποιεΐο άπασχολεΐ 22 έργάτες καί 3 εργάτριες. 
Μερικοί μάλιστα άρχιτεχνίτες μετέχουν στά κέρδη τοϋ εργοστασίου.

'Υποθέτουμε πώς άνάλογη πρέπει νά είναι ή σχέση τής Εταιρίας μέ τό 
καθεκλοποιεϊο τοϋ Τηλεμάχου Ταχμιντζή - οί όροι τοϋ συμβολαίου δέν 
άναφέρονται στήν έκθεση τοϋ 1872/73. ’Αντίθετα άναφέρεται ή θετική έν- 
τύπωση πού άπεκόμισε ό πρόεδρος τής Εταιρίας Β. Σαρακιώτης όταν τό 
1872 έπισκέφθηκε τό καθεκλοποιεϊο συνοδευόμενος άπό τόν Auguste de 
Castro, μέλος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, καί άπό τόν I. Α. Βρετό, Γε
νικό Γραμματέα τής Εταιρίας. Ή έπίσκεψη αύτή περιγράφεται μέ άκόμη 
γλαφυρότερο τρόπο στον Νεολόγο4Ά. Οί επισκέπτες έντυπωσιάζονται άπό

45. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1872-73, δ.π., σ. 10.
46. Νεολόγος, ετ. Ζ', άριθ. 1184, 23 Δεκ./ 4Ίαν. 1873: «Εκεί παρέστη εις θέαμα 

γνωστόν μέν εν Ευρώπη, άγνωστον όμως είς τήν ήμετέραν πρωτεύουσαν [...]. Τό
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τό τριώροφο κτίριο, άπό τις άτμοκίνητες μηχανές, άπό τούς 200 εργάτες 
«έκατέρων τών φύλων καί πάσης φυλής, θρησκείας καί έθνότητος», άπό 
τό μισθό τών έργατών - μια καλή εργάτρια μπορεί νά κερδίσει γύρω στά 
500 γρ. τό μήνα, ποσό πού πρέπει νά είναι πολύ πάνω άπό τό μέσο 
έργατικό μηνιάτικο τής εποχής47.

Ωστόσο οί πρώτες δυσκολίες άναφαίνονται ήδη, καί άναφέρονται τόσο 
στήν Έκθεση τού 1872/73 όσο καί στόν Νεολόγο. Γιά τό καθεκλοποιείο 
ύπάρχει άνάγκη πρόσθετου έργατικοϋ δυναμικού καί πιό συγκεκριμένα 
200 γυναικών. Παρ’ όλες τις προσπάθειες τής Εταιρίας καί τις εκκλήσεις 
της στήν Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα τών Κυριών νά ένεργοποιηθεΐ προς 
τήν κατεύθυνση αυτή, κανένα αποτέλεσμα δέν επιτυγχάνεται. Πώς όμως 
εξηγείται ή έλλειψη εργατριών σέ μιά πόλη μέ τόσους κατοίκους, μέ 
τόση φτώχεια, μέ τόσους ζητιάνους, μικροπωλητές, χαμάληδες48 κλπ.; 
Μιά πρώτη πρόχειρη έξήγηση πού δίνεται άπό τούς υπεύθυνους, ότι τό 
εργοστάσιο βρίσκεται μακριά, δέν ικανοποιεί. Οί βαθύτερες αίτιες βρί
σκονται άλλου, όπως πολύ σωστά διατυπώνεται στήν ’Έκθεση: «Τό εν 
Εύρώπη συνηθέστατον τούτο είδος τής συνεργασίας καί συμβιώσεως [άν- 
δρών καί γυναικών], πρώτον ήδη σχεδόν είσαγόμενον ένταΰθα άπαντά βε
βαίως ού μικράς δυσχερείας ένεκα τής διαφοράς τών έν τή ’Ανατολή 
ήθών καί εθίμων τής εργατικής τάξεως προς τά έν Ευρώπη έπικρατοΰν- 
τα»49.

Αυτές οί πρώτες δυσκολίες άνησυχοΰν σίγουρα τούς ύπεύθυνους τής

έργοστάσιον εύρύ, λιθόκτιστον καί τριώροφον οίκοδόμημα ύψοϋται εις παραλίαν. 
’Εργάζονται περί τούς 200 έκατέρων τών φύλων καί πάσης φυλής, θρησκείας καί 
έθνότητος. Έν τω ίσογείψ χρησιμώτατον βοηθόν τον παντοδύναμον άτμόν έχον- 
τες 40 περίπου έργάται άσχολοΰνται είς τάς προκαταρκτικός έργασίας, έδώ ύπερ- 
μεγέθης μηχανικός πρίων έν διαστήματι ολίγων λεπτών κόβει κορμόν [...] Είς τήν 
δευτέραν οροφήν 60 έργάται άσχολοΰνται είς τήν ροκάνισιν, στίλβωσιν [...] Παϊ- 
δες οκτώ έως 12 έτών, έφηβοι, νέοι, άνδρες καί σχεδόν γέροντες, πάντες έργάζον- 
ται μετά ζήλου [...] ’Αλλά τό ώραιότερον θέαμα είς τήν τρίτην οροφήν. ’Ενταύθα 
υπέρ τά 100 κοράσια καί ταΰτα πάσης φυλής, θρησκείας καί έθνότητος άσχολοϋν- 
ται είς τό πλέξιμον τών ψιαθίνων τών καθεκλών καθισμάτων. Διά τήν ψιάθισιν 
εκάστης καθέκλας άμοιβήν 4 ■/ 2 γρόσια, μία καλή έργάτρια δύναται νά ψιαθώση 
καθ’ έκάστην 4 καθέκλας».

47. Stefanos Yerasimos, Azgelismislik Surecinde Tiirkiye, B\ Tanzimattan I. 
Diinya Savasina, Gözlem yayinlari, Κωνσταντινούπολη 19762 (Turquie: Le pro
cessus d’un sous-développement), σ. 932 (ήμερομίσθιο άνειδίκευτου έργάτη 
2-3 γρ., ειδικευμένου 3-4 γρ., ώρες έργασίας μέχρι 16).

48. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, ο.π., σ. 421-426.
49. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1872-73, ο.π., σ. 20.
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Εταιρίας, δέν κάμπτουν όμως το φρόνημά τους πού στηρίζεται στή βαθιά 
πεποίθηση ότι βρίσκονται πιά στο σωστό δρόμο. Είναι χαρακτηριστική ή 
τελευταία παράγραφος του Νεολόγου, πού άποτελεΐ σχεδόν πολιτικό λόγο 
μέ προφητικές προεκτάσεις: «Καθήκον πάσης κυβερνήσεως ή έμψύχωσις 
καί διά παντός μέσου ύποστήριξις τής έγχωρίου βιομηχανίας καί ή έν 
παντί σθένει προσπάθεια όπως έπέλθη ισορροπία μεταξύ τών προϊόντων 
εισαγωγής καί εξαγωγής· δυστυχώς όμως έν τή πατρίδι ήμών τά πάντα έκ 
τής άλλοδαπής είσάγονται χωρίς ή ελάχιστη νά γίνηται εξαγωγή τό δέ 
χείριστον παρέχοντες τήν πρώτην ύλην άκατέργαστον, λαμβάνομεν αυτήν 
κατηργασμένην είς υπέρογκους τιμάς [...] οί πόροι τού κράτους διά τού 
τρόπου τούτου βαθμηδόν έξαντλοϋνται, ό χρυσός μεταβαίνει ποταμηδόν 
είς τά τών ξένων βαλάντια, τών ξένων οί'τινες ώς βδέλλαι έκμυζώσι τό 
αίμα ήμών άχρις οδ άφομοιώσωσιν ήμάς ώς σκελετούς [...]. Ή κυβέρνη- 
σις πρέπει νά βοηθήση τήν βιομηχανίαν διά τής παροχής προστασίας καί 
ύποστηρίξεως [...] Διττόν όφελος· ό μέν χρυσός, άντί άνεπιστρεπτί νά 
μεταβιβάζεται είς τήν άλλοδαπήν, διαμένει καί κυκλοφορεί, ό δέ λαός 
ήθικοποιεΐται διά τής έργασίας»50.

'Ωστόσο οί έκκλήσεις τών υπευθύνων τής Εταιρίας, παρά τήν ύποστή- 
ριξη τού Νεολόγου, δέν φαίνεται νά εισακούονται άπό κανένα. Οί προσ
δοκίες τους καί οί έλπίδες τους γρήγορα διαψεύδονται. ’Αντί νά πετύχουν 
τήν έπέκταση τής δραστηριότητας τής Εταιρίας καί σέ άλλες βιομη
χανίες51 -ύπήρχε ήδη σχέδιο γιά κατάστημα γυναικείων ένδυμάτων52- 
γρήγορα άναγκάζονται νά έγκαταλεΐψουν τις ήδη ύπάρχουσες. Οί άκρι- 
βεΐς συνθήκες ύπό τις όποιες έγκαταλείφθηκε τό ύποδηματοποιεϊο τής 

^Εταιρίας καί τό καθεκλοποιεΐο τού Ταχμιντζή δέν είναι γνωστές. Μπο
ρούν όμως νά σκιαγραφηθοΰν άπό τις πληροφορίες πού άναφέρονται στήν 
έκτεταμένη καί έμπεριστατωμένη Έκθεση τού 1874. Ό Β. Σαρακιώτης, 
στό λόγο του ώς πρόεδρος τής Εταιρίας, σπεύδει άπό τήν άρχή νά δη
λώσει πώς ή μικρή σχετικά άνάπτυξη τού σωματείου, στά όκτώ χρόνια 
ζωής του, ήταν προβλεπόμενη, αν κανείς λάβει υπόψη τό πνευματικό καί 
οικονομικό έπίπεδο τού λαού τής Κωνσταντινούπολης. Συνεχίζοντας, 
άφοϋ έχει αναλύσει καί υποστηρίξει μέ έμφαση τήν ίδέα τής ’Ανατολής 
«τό μήλον τούτο τής εριδος τού κόσμου, ή εστία τών φώτων καί τού

50. Νεολόγος, ετ. Ζ', άριθ. 1194, 23 Δεκ./ 4Ίαν. 1873.
51. Γιά τον όρο βιομηχανία βλ. Γιώργος Δερτιλής, Τό ζήτημα τών Τραπεζών 

(1871-1873), ’Αθήνα 1980, σ. 50-51, καί Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Ή βιομη
χανική έπανάσταση καί ή Ελλάδα 1832-1871», Ό Πολίτης, 12, ’Αθήνα, Αϋγ.- 
Σεπτ. 1977, σ. 38-39, σημ. 3.

52. Νεολόγος, ετ. Ζ', άριθ. 1209, 16/28 Ίαν. 1873.
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πολιτισμού, θέλει καταπλήξει αυτόν καί δείξει ύπερηφάνως ότι μεγαλε- 
πήβολος ίδέα, ίδέα άδελφοποιήσεως των έθνών, δύναται κάλλιστα νά 
καρποφορήση»53, άποφαίνεται ότι οί στόχοι τής Εταιρίας δέν πρέπει να 
θεωρούνται άκατόρθωτοι. Εξηγεί όμως πώς τό 1873 ύπήρξε «άτυχές διά 
τό έμπόριον καί τάς έπιχειρήσεις» λόγω τής γενικότερης οικονομικής 
κρίσης καί τοϋ εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα. Οί αίτιες αυτές προκάλε- 
σαν αλματώδη αύξηση τών αιτήσεων για δάνεια, πού ύποβλήθηκαν στήν 
Εταιρία, καί ό πρόεδρος εκφράζει τήν όδύνη του γιά τήν άδυναμία του 
Σωματείου ν’ άνταποκριθεΐ στις άνάγκες όλων. Φθάνοντας στό ζήτημα 
τής ίδρυσης καί υποστήριξης τών έργοστασίων, πού μέ τόσες ελπίδες ξε
κίνησαν τό 1872, ό Β. Σαρακιώτης αναγγέλλει τήν αποτυχία τοϋ εγχειρή
ματος. Συγκεκριμένα γιά τό υποδηματοποιείο λέγει τά έξής: «Δυστυχώς 
όμως, είτε διότι οί τοϋ επαγγέλματος τούτου έργάται είς διάφορα τής πό- 
λεως μέρη διεσπαρμένοι καί μακράν τής κατοικίας αυτών δέν δύνανται νά 
συνέλθωσιν έπί τό αύτό, καί τό κυριώτατον δέ πάντων, ότι προς τά τοι- 
αΰτα έργα, μεγάλα άπαιτοϋνται κεφάλαια, ών ή ήμετέρα Εταιρία στερεί
ται, άπέτυχε τό μέσον τοϋτο, ένώ κατά χιλιάδας άν ήρίθμει τά μέλη αυ
τής, εύτελοΰς οΰσης τής έτησίας συνδρομής, ήθελεν ίσως εχει άλλως τό 
πράγμα»54.

Φαίνεται λοιπόν νά γίνεται ολοένα καί πιό σαφές γιά τούς υπεύθυνους 
τής Εταιρίας ότι αναγκαία προϋπόθεση γιά τήν επέκταση τής δραστηρι- 
ότητάς της στον τομέα τής βιομηχανίας είναι ή αύξηση τοϋ κεφαλαίου. 
Είναι άναγκαΐο, επίσης, οί πλούσιοι ν’ άντιληφθοΰν τή σημασία τής 
Εταιρίας καί γιά τό δικό τους συμφέρον: «Έχομεν μέσα άπειρα, άπερ 
δυνάμεθα νά λάβωμεν ύπ’ όψιν, όπως δι’ αυτών οί πλούσιοι τής ήμετέρας 
χώρας τάς πραγματικός άνάγκας εύρόντες καλλιεργήσωσι τήν τών έργο
στασίων καί βιομηχανικών καταστημάτων ιδέαν, έν ή συγκεντροϋντες 
βραχίονας τοσούτων γενναίων τής έργασίας προμάχων καί ύπέρ εαυτών 
θά πράξωσι τά συμφέροντα καί ώφέλιμα, καί τοϋ πρακτικοΰ σκοποΰ τής 
Φιλέργου Εταιρίας έπιληφθήσονται»55. Τελειώνοντας τό λόγο του ό Β. 
Σαρακιώτης δέν παραλείπει νά έπαινέσει τόν «φιλόλαον ήμών άνακτα 
Σουλτάν Άβδούλ Άζΐζ Χάν» γιά τις προοδευτικές φιλεκπαιδευτικές του 
άρχές. Εύχεται επίσης τήν ίδρυση «Μεγάλης ’Ανατολικής Φιλοπτώχου 
’Αδελφότητος τών Κυριών» πού θά φροντίσει γιά τή μόρφωση καί τήν 
επαγγελματική αποκατάσταση τοϋ γυναικείου φύλου.

’Ανάλογες εξηγήσεις γιά τήν άποτυχία τών έργοστασίων δίνει στό λόγο

53. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1873-74, ο.π., σ. 8.
54. Φίλεργος 'Εταιρία. ’Έκθεσις 1873-74, ο.π., σ. 10-11.
55. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1873-74, ο.π., σ. 12.
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του καί ό Γενικός Γραμματέας I. Δ. Τανταλίδης: «Θελήσασα κατά το πα
ρελθόν έτος να εύρύνη πως τον κύκλον τούτον διά τής συστάσεως έργο- 
στασίου ύποδηματοποιΐας ύπό τήν προστασίαν αυτής, έπείσθη ότι δέν 
έπέστη είσέτι ό καιρός τής πραγματοποιήσεως τοιούτου ευεργετικού σχε
δίου δυναμένου έκφανεστέραν καί άποτελεσματικωτέραν να καταστήση 
τήν ύπέρ των απόρων εργατών προστατευτικήν αύτής ένέργειαν. Αί συν- 
δρομαί των διακοσίων τριάκοντα μελών, άτινα άριθμεί σήμερον ή Εται
ρία καί αί λοιπαί πρόσοδοι, αί'τινες ανωτέρω έξετέθησαν, δέν τή έπιτρέ- 
πουσι σήμερον να διασκεφθή περί έπεκτάσεως τών εργασιών αύτής»56. 
’Επιμένει στήν ανάγκη τής κινητοποίησης τών χρηματιστικών κύκλων 
τής Κωνσταντινούπολης γιά ν’ άποκτήσει ή Εταιρία τή φυσιογνωμία πού 
τής άρμόζει: «Ταΰτα πάντα, δυνάμεθα ήμεΐς νά προσθέσωμεν, γενήσονται 
έάν τήν Φίλεργον Εταιρίαν, σωματεϊον άναγόμενον ώς εκ τής (ρύσεως 
αύτοΰ εις τόν κλάδον τής πολιτικής οικονομίας, ένστερνισθώσι καί περι- 
θάλψωσιν αί εμπορικοί καί τραπεζικοί τάξεις τού μεγάλου τούτου εμπορι
κού κέντρου, αί μόναι δυνάμεναι νά καταστήσωσιν αύτήν κατάστημα 
άξιον τής μεγάλης αύτοΰ άποστολής. Ή Φίλεργος Εταιρία δέον νά 
κατασταθή “Τράπεζα τών Φιλέργων”· ή θέσις αύτής δέν είναι εν Σταυρο
δρομιού άλλ’ εν Γαλατά»57.

Μπορούμε, λοιπόν, νά πούμε πώς ή άποτυχία τών καταστημάτων είχε 
καί μία θετική πλευρά: τόσο ό πρόεδρος Β. Σαρακιώτης όσο καί ό Γενι
κός Γραμματέας I. Δ. Τανταλίδης συνειδητοποιούν τήν άνάγκη υποκίνη
σης τού ένδιαφέροντος τών χρηματιστικών κύκλων, ώστε ή Εταιρία ν’ 
άναπτυχθεΐ προς τήν κατεύθυνση μιας εύρωπαϊκοΰ τύπου τράπεζας. Άλ
λωστε ή ώρίμανση αύτή τών Ιδεών φαίνεται κι άπό τό γεγονός πώς εντός 
τού 1872/73, γιά πρώτη φορά στήν ιστορία της, ή Εταιρία τοποθετεί 
χρήματα σέ μετοχές, ώστε ν’ αποκτήσει ενα κάποιο άποθεματικό κεφά
λαιο. Σύμφωνα μέ τόν οίκονομικό απολογισμό τής 30ής ’Απριλίου 1873 ή 
Εταιρία εχει τοποθετήσει περίπου 90.000 γρ. σέ μετοχές τής Société 
Générale καί 10.000 γρ. σέ 12 μετοχές τών Σιδηροδρόμων τής Ρωμυλίας. 
Τά χρήματα αύτά προήλθαν άπό δύο χορούς καί μία δωρεά τού πρίγκηπα 
Μουράτ έφέντη.

Μετά τήν άποτυχία τού άνοίγματος πρός τή βιομηχανία καί σέ συνδυ
ασμό μέ τή γενικότερη οικονομική κρίση τού ’Οθωμανικού κράτους, πού 
θά τό οδηγήσει στή χρεωκοπία τό 1875, ή Εταιρία άναδιπλώνεται στά 
προηγούμενα έργα της, τό δανεισμό δηλαδή συγκεκριμένων έπαγγελματι- 
ών, ενώ συγχρόνως αρχίζει νά δημιουργεί ενα άποθεματικό κεφάλαιο έν

56. Φίλεργος 'Εταιρία. Έκθεσις 1873-74, ό.π., σ. 26.
57. Φίλεργος 'Εταιρία. ’Έκθεσις 1873-74, ό.π., σ. 27.
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αναμονή καλύτερων χρόνων. ’Έτσι, ή δραστηριότητα τής Εταιρίας κατά 
τήν τριετία 1872-1874 παρουσιάζει σημαντική αύξηση σέ σχέση μέ τήν 
προηγούμενη τριετία, όπως μπορούμε νά πιστοποιήσουμε άπό τούς τρεις 
πίνακες πού άκολουθοΰν.

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1872

’Αριθμός βοηθηθέντων : 89 άτομα 
Συνολικό διαθέσιμο ποσό : 68.100 γρ. 
Μέσος όρος δανείου κατά κεφαλή : 765 γρ.

’Επαγγέλματα :
Μεταπράται 14

'Υποδηματοποιοί 8
Κωπηλάται 8

Όπωροπωλαι 4
Ράπται 6
Ράπτριαι 5
Καφεπώλαι 3
Φαρμακοποιοί 2

Επιπλοποιοί 2
Άγωγιάται 2
Κουρεϊς 3

Άχτάρηδες58 2
Ζαχαροπλάστης 1

Θρησκεύματα ή ’Εθνότητες : 
’Ορθόδοξοι 54 (6 γυναίκες) 
Μωαμεθανοί 8 

’Αρμένιοι Γρηγοριανοί 6 
Ίσραηλίται 6 
Καθολικοί 5

Όρνιθοπώλης 1
Καπνοπώλης I
Τυπογράφος 1
Πλύντρια 1
Σαπωνοπώλης 1
Μεσίτης ύπηρετριών 1 
Βιβλιοδέτης 1
Χρυσοχόος 1

’Επιπλοποιός 1
Βαφεύς 1

'Ωρολογοποιός 1
Λυχνοπώλης 1
Λεμονοπώλης 1

58. Άχτάρης: ψιλικατζής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1873

’Αριθμός βοηθηθέντων : 96 άτομα
Συνολικό διαθέσιμο ποσό : 58.000 γρ.
Μέσος όρος δανείου κατά hιεφαλή : 604 γρ.

’Επαγγέλματα :
'Υποδηματοποιοί
Κουρεϊς
Κωπηλάται Όπωροπώλαι
Ξυλουργοί Καπνοπώλαι
Ράπται 'Ωρολογοποιοί
Ράπτριαι Παντοπώλαι κλπ.
Μεταπράται
Θρησκεύματα ή ’Εθνότητες
’Ορθόδοξοι 64
Μωαμεθανοί 10

Τσραηλϊται 5
’Αρμένιοι 6
Καθολικοί 5
Διαμαρτυρόμενοι 2

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1874

’Αριθμός βοηθηθέντων : 80 άτομα
Συνολικό διαθέσιμο ποσό : 64.890 γρ.
Μέσος όρος δανείου κατά κεφαλή : 811 γρ.

1Επαγγέλματα : ΟΙ δανειζόμενοι ανήκουν σέ 30 συντεχνίες.
Θρησκεύματα ή ’Εθνότητες : Οί δανειζόμενοι ανήκουν σέ 7 εθνότητες ή θρη
σκεύματα.
Ά ντιπροσώπευση εθνοτήτων επί τοίς % :
Ελληνική 64% Ρωσική 0,52%
’Οθωμανική 25,1% Γερμανική 0,26%
’Αρμένική 3,6% ’Αγγλική 0,26%
Ίσραηλιτική 3,2% Βουλγαρική 0,26%
Γαλλική 1,05% Βλαχική 0,26%

’Ιταλική 1,31%

’Αξίζει νά παρατηρήσουμε πώς, παρά τήν άποτυχία των έργοστασίων, 
τό 1872 αποτελεί το ύψηλότερο σημείο τής οίκονομικής δραστηριότητας
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τής Εταιρίας. Εξάλλου καί ό συνολικός άπολογισμός τής τριετίας 1872- 
1874, όπως βλέπουμε στον πίνακα πού άκολουθεί, είναι άσφαλώς πολύ 
θετικότερος άπό τόν άντίστοιχο των δύο πρώτων τριετιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 1872 ΕΩΣ ΚΑΙ 1874

Ποσό "Α τομα Μέσος ορος δανείου

1872 68.100 γρ. 89 765 γρ.
1873 58.000 γρ. 96 604 γρ.
1874 64.890 γρ. 80 811 γρ.

Τό γενικό διάγραμμα τής οικονομικής άνάπτυξης τής Εταιρίας άπό 
τήν ίδρυσή της εως καί τό 1874 διαμορφώνεται ώς έξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ IX
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 1866 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1874
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Ό ισολογισμός του 1873, πού παρουσιάζεται παρακάτω, έπιτρέπει διά
φορες παρατηρήσεις σχετικές με τή διαχείριση τής Εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ X

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 1873 
ΤΑΜΕΙΟΝ

Λαβεϊν :
Υπόλοιπον παρελθ. ετ. (σέ γρ.)
Τακτικαί σύνδρομα! (σέ γρ.)
Χρεωλύσια (σέ γρ.)
Τοκομερίδια μετοχ. σιδηρ. (σέ γρ.) 
Περίσσευμα του χορού (σέ γρ.)

8.074,50
32,908
25,620

624
97,200

ΣΥΝΟΛΟ 84.426,50 γρ.

Δούναι :
Δάνεια είς διαφόρους (σέ γρ.) 58.000
Ένοικον (σέ γρ.) 2.000
Μισθός είσπρακτόρων (σέ γρ.) 9.200
Διάφορα έξοδα (σέ γρ.) 7.568,50
Ζημία νομίσματος (σέ γρ.) 1.435
'Υπόλοιπον μετρητά (σέ γρ.) 6.223

ΣΥΝΟΛΟ 84.426,50 γρ.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τά κύρια έσοδα τής Εταιρίας προέρχονται 
πάντοτε άπό τις συνδρομές των μελών. Το άθροισμα τού ποσού τών τα
κτικών συνδρομών καί τών έπιστραφέντων δανείων είναι περίπου ίδιο μέ 
τό ποσό πού ή Εταιρία θά διαθέσει γιά δανεισμό κατά τό 1873. ”Αρα τά 
υπόλοιπα έσοδα χρησιμεύουν γιά νά καλύπτουν τις πρακτικές ανάγκες 
τής 'Εταιρίας (ενοίκια, μισθούς κλπ.)

Γιά τό έτος 1875 έχουμε δυστυχώς μόνο άποσπασματικές πληροφορίες. 
Γνωρίζουμε π.χ. πώς τό ποσό πού διατέθηκε τό δίμηνο άπό 1ης Μαρτίου 
μέχρι 30 ’Απριλίου άνέρχεται σέ 14.850 γρ. καί τά βοηθούμενα άτομα σέ 
1959. Μιά άλλη μαρτυρία προέρχεται άπό τήν εφημερίδα ’Εποχή60. Πρό

59. Νεολόγος, ετ. Θ', άριθ. 1880, 8/20 Μαΐου 1875.
60. 'Εποχή, ετ. Α', άριθ. 165, 20 Νοεμβρ./2 Δεκ. 1875.
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κειται για ένα άπόσπασμα τοϋ λόγου του Κ. Άνθόπουλου, σέ μία συν
εδρίαση τής 13/25 ’Ιουλίου του 1875, ό όποιος, ώς πρόεδρος τής Εταιρί
ας, κάνει πάλι ένα γενικό άπολογισμό τοϋ έργου της σ’ όλη τή δεκαετία. 
'Ο λόγος αυτός, παρόλο πού σέ γενικές γραμμές δέν παρέχει νέες πληρο
φορίες, παρουσιάζει ώστόσο ορισμένες πτυχές πού άξίζει νά σημειωθούν. 
Κατ’ άρχήν τό όλο πνεύμα μαρτυρεί ικανοποίηση γιά τό μέχρι τώρα έργο 
καί μιά αισιοδοξία γιά τό μέλλον, χωρίς όμως ή αισιοδοξία αύτή νά άν- 
τλεϊται άπό κάτι συγκεκριμένο, εκτός άπό τό γνωστό άποθεματικό κεφά
λαιο τών 100.000 γρ. έπενδυμένο σέ μετοχές.

Ή ώρίμανση τών ίδεών πού είχε παρατηρηθεί στούς λόγους τοϋ Β. Σα- 
ρακιώτη καί τοϋ I. Δ. Τανταλίδη μοιάζει εδώ νά ύποχωρεΐ, γιατί ό νέος 
πρόεδρος, παρόλο πού περιγράφει μέ πολλή άκρίβεια τό πνεΰμα καί τις 
δραστηριότητες τών εύρωπαϊκών εργατικών συνεταιρισμών, καταλήγει σ’ 
ένα μάλλον άφελές συμπέρασμα γιά τήν «ύπεροχή» τής Φιλέργου Εται
ρίας σέ σχέση μέ τά πρότυπά της: «Βάσις καί κίνητρον τοϋ ήμετέρου 
σωματείου δέν είναι τό άτομικόν συμφέρον, ουδ’ ή άμοιβαία μέριμνα τής 
τών έταίρων άτομικής συντηρήσεως ή έξασφαλίσεως τοϋ μέλλοντος 
ήμών, ούχί! είναι τι ύψηλότερον, είναι τι ήθικώτερον καί εύγενέστερον 
[...] όπερ έν τή Εσπερία δέν έχει τό έφάμιλλον καί όπερ έν τή φιλαν- 
θρώπφ αυτού πρωτοτυπία διακηρύττει ότι ή ήμετέρα χώρα συμφώνως τή 
παραδόσει αύτής ούχί μόνον είναι γόνιμος είς φιλάνθρωπο αισθήματα καί 
άγαθοεργούς πρωτοβουλίας άλλ’ ότι καί διά πραγμάτων νά έκφράση αυτά 
είναι ικανή». Έτσι ό Κ. Άνθόπουλος θεωρεί ώς προτέρημα αύτό ακριβώς 
πού άποτελεΐ τό μειονέκτημα τής Εταιρίας: τήν έλλειψη κινήτρων γιά τά 
μέλη της. Ή έπόμενη πληροφορία μετά άπό τό λόγο τοϋ Κ. Άνθόπουλου 
άφορά τό τρίμηνο άπό 1ης Νοεμβρίου 1875 μέχρι 31 ’Ιανουάριου 1876, 
κατά τήν όποια τό διατιθέμενο ποσό φτάνει τά 13.400 γρ. καί οί δανειζό
μενοι τούς 1461. Άπό τίς πληροφορίες αύτές μποροϋμε νά συμπεράνουμε 
πώς ή δραστηριότητα τής Εταιρίας κατά τό 1875 πρέπει νά κινήθηκε στά 
κανονικά επίπεδα τών τελευταίων έτών. Ή τελευταία πληροφορία πού 
έχουμε γιά τά οικονομικά τής Εταιρίας άφορά τό τρίμηνο άπό 1ης Φε
βρουάριου έως καί 30 ’Απριλίου 1876, όπου τό δανειζόμενο ποσό είναι 
17.600 γρ. καί τά βοηθούμενα άτομα 1962. Άρα μέχρι καί τό τέλος 
’Απριλίου τοϋ 1876 ή Εταιρία λειτουργεί κανονικά. Άπό τήν εποχή 
όμως αύτή καί μετά, τά ίχνη τής Εταιρίας γίνονται όλο καί πιό δυσεύρε
τα.

61. Βυζαντίς, ετ. ΙΑ', άριθ. 1056, 9 Φεβρ. 1876.
62. Βυζαντίς, ετ. ΙΑ', άριθ. 1092, 1 Ίουλ. 1876.

266



Η ΦΙΛΕΡΓΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Στις αρχές του 1877 ένα άλλο άξιοσημείωτο γεγονός μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε πώς ή Εταιρία βρίσκεται άκόμη σέ λειτουργία. 'Ιδρύεται 
περιοδικό μέ τίτλο Φίλεργος καί μέ σκοπό: «τά πόσης τέχνης καί έπιστή- 
μης τήν πρόδον άφορώντα τω δημοσίω διοχετεύονται όπως συντελέσοι τις 
εις τήν τής βιομηχανίας καθ’ όλου έμψύχωσιν»6-1. Έκτος όπό τον τίτλο 
καί τούς στόχους του περιοδικού, πού παραπέμπουν κατ’ ευθείαν στήν 
Εταιρία, τό πρώτο τεύχος περιλαμβάνει καί δύο άρθρα σχετικά μέ τή 
δραστηριότητά της. Τό δύο αύτό άρθρα δέν άναφέρονται στό παρόν, αλλά 
κυρίως στήν ιστορία τής Εταιρίας. Ή μοναδική φράση πού άναφέρεται 
στό παρόν μάς πληροφορεί πώς ή Εταιρία «έχει ήδη ένεργητικόν 4.000 
περίπου λιρών». Όσο γιά τό παρελθόν, τό πιό σημαντικό στοιχείο είναι 
ή άναφορά στον I. Α. Βρετό, τόν όποιο τό περιοδικό θεωρεί έμπνευστή 
καί πρωτεργάτη τής ίδρυσης τού σωματείου. ’Αξίζει τέλος νά σημειωθεί 
καί μία παράγραφος πού συγκρίνει τήν Φίλεργο Εταιρία μέ τά ευρωπαϊκά 
πρότυπά της καί πού τοποθετεί σωστά τήν έννοια τού ατομικού συμφέ
ροντος: «Αί εν Ευρώπη τοιούτου είδους έταιρίαι προώδευσαν τά μέγιστα 
διότι βασίζονται έπί τού άτομικοΰ συμφέροντος τών έταίρων, οίτινες κατά 
μυριάδας προστρέχουσι, καί τά χρηματικά αύτών κεφάλαια όσημέραι 
πολλαπλασιάζονται καί καθ’ έκατομμύρια φράγκων καί λιρών άριθμοΰν- 
ται»63 64. Τό περίεργο είναι πώς, ενώ τό περιοδικό συνέχισε νά κυκλοφορεί
ται τακτικά κάθε μήνα μέχρι καί τόν ’Απρίλιο τού 1878, δέν υπάρχει κα
μία άλλη άναφορά στήν Εταιρία. Θά πρέπει εδώ νά λάβουμε υπόψη τήν 
πληροφορία πού μάς δίνει ή εφημερίδα ’Ανατολή τόν Φεβρουάριο τού 
1877, ότι δηλαδή «ένεκα τής οικονομικής καχεξίας, τής πολιτικής άστα- 
θείας καί τής έν γένει γενικής άπορίας [...] πολλά ονόματα συλλόγων έξ- 
ηλείφθησαν εκ τού γενικού καταλόγου»65. Δέν θά ήταν παράλογο νά ύπο- 
θέσουμε πώς ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος πού ξέσπασε τόν ’Απρίλιο τού 
1877 ίσως νά έδωσε τή χαριστική βολή σέ τέτοιου είδους προσπάθειες.

'Η τύχη τής Εταιρίας θά άπασχολήσει καί πάλι τόν τύπο μετά τό τέλος 
τού Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου. Ή άποσπασματικότητα όμως τών πληρο
φοριών καθιστά δύσκολη τήν άνασύνθεση τών γεγονότων. Τόν Φεβρου
άριο τού 1879 ô Κ. Άνθόπουλος δηλώνει στον Νεολόγο66 ότι δέν είναι 
άρμόδιος νά δώσει έξηγήσεις γιά ό,τι γράφεται στον τύπο περί τής Εται
ρίας, διότι εδώ καί δύο περίπου χρόνια έχει παραιτηθεί έγγράφως «ένεκα 
άσθενείας καί άσχολιών». ’Από τή δήλωση αύτή μπορούμε νά συμπερά-

63. Περ. Φίλεργος, ετ. Α’, τεύχος Α’, Ίαν. 1877.
64. Περ. Φίλεργος, ό.π.
65. ’Ανατολή, ετ. Α’, άριθ. 1, 24 Φεβρ. 1877.
66. Νεολόγος, ετ. ΙΓ", άριθ. 2996, 27 Ίαν./8 Φεβρ. 1879.
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νουμε ότι στον Τύπο είχαν εκφραστεί άνησυχίες για τήν τύχη τής Εται
ρίας. Δύο εβδομάδες μετά τή δήλωση τοϋ Κ. Άνθόπουλου, ό Β. Σαρακιώ- 
της αισθάνεται υποχρεωμένος νά διευκρινίσει ότι πράγματι ώς άντιπρό- 
εδρος είχε παραλάβει τήν παραίτηση τοϋ τότε προέδρου Κ. Άνθόπου
λου67. ’Ισχυρίζεται όμως πώς ή παραίτηση αύτή θά έπρεπε νά έχει επικυ
ρωθεί από τή Γενική Συνέλευση τών μελών, πράγμα πού δέν έγινε «ένεκα 
τών ανωμάλων περιστάσεων», ύπονοώντας προφανώς τόν πόλεμο. ’Αφήνει 
τέλος νά εννοηθεί πώς, τώρα πού «ή ήσυχία άπεκατεστάθη», μιά τέτοια 
συνέλευση θά γίνει. Αύτό πού συνάγεται άπ’ όλα αύτά είναι ότι ή Εται
ρία, άπό τίς άρχές τοϋ 1877 έως τις άρχές τοϋ 1879, έχει πλήρως άδρανο- 
ποιηθεϊ καί πώς καμία Γενική Συνέλευση τών μελών τοϋ σωματείου δέν 
έχει γίνει σ’ αύτό τό διάστημα.

Αύτό όμως πού γεννά άπορίες είναι τό γεγονός τής μή έπαναδραστη- 
ριοποίησης τής Εταιρίας άπό τόν Β. Σαρακιώτη. Μοιάζει περίεργη ή 
στάση του, αν λάβουμε ύπόψη πώς τήν εποχή πού γράφονται οί δύο έπι- 
στολές στόν Νεολόγο έχει ήδη περάσει ένας χρόνος άπό τό τέλος τοϋ 
πολέμου καί πώς, παρά τήν εκκρεμότητα τής έπικύρωσης τής παραίτησης 
τοϋ Κ. Άνθόπουλου, ό Β. Σαρακιώτης αναγκάζεται στήν ούσία ν’ άντι- 
δράσει όταν στόν τύπο άρχίζουν νά εκδηλώνονται διάφορες άνησυχίες. 
Ή έλλειψη αύτή προθυμίας έκ μέρους του φαίνεται άλλωστε κι άπό τή 
συνέχεια τών γεγονότων. Παρόλο πού άπό τόν Μάρτιο τοϋ 1879 δημοσι
εύονται επίμονα στόν τύπο προσκλήσεις γιά Γενική Συνέλευση, οί όποιες 
υπογραμμίζουν τή σπουδαιότητα τών άποφάσεων πού θά ληφθοϋν γιά τό 
μέλλον τής Εταιρίας, μόνον στις 19 Δεκεμβρίου τοϋ 1882 διαπιστώσαμε 
τήν ανταπόκριση στις εκκλήσεις τοϋ Δ.Σ., δηλαδή σχεδόν τέσσερα χρό
νια μετά τή δημοσίευση τών έπιστολών Άνθόπουλου - Σαρακιώτη. 
Ακόμη καί άν υποτεθεί πώς ή πλειοψηφία τών μελών δέν έδειχνε πιά 
κανένα ένδιαφέρον γιά τήν ύπόθεση τής Εταιρίας, ό Β. Σαρακιώτης ήταν 
ουσιαστικά υπεύθυνος νά προχωρήσει στό ξεκαθάρισμα τών εκκρεμοτή
των, πολύ περισσότερο έφόσον, όπως θά φανεί άπό τή συνέχεια, ύπήρχε 
κι ένα σοβαρό ζήτημα, τί δηλαδή άπέγινε ή περιουσία τής Εταιρίας. Σ’ 
όλο αύτό τό διάστημα λοιπόν δέν έχουμε καμία ένδειξη δραστηριοποί- 
ησης τής Εταιρίας, πέρα άπό προσκλήσεις σέ Γενικές Συνελεύσεις πού 
δέν φαίνεται νά πραγματοποιήθηκαν. Αντίθετα μάλιστα τόν ’Οκτώβριο 
τοϋ 1880 ή Κατίνα Βεκατόρου, ίδιοκτήτρια τής αίθουσας τής Εταιρίας 
στήν όδό Καρτάλ άριθ. 8 στό Πέρα, δημοσιεύει άγγελτήριο έξώσεως68

67. Νεολόγος, ετ. ΙΓ', άριθ. 3007, 10/22 Φεβρ. 1879.
68. Νεολόγος, ετ. ΙΕ', άριθ. 3478, 17/29 Όκτ. 1880.
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λόγω των «άπό ένιαυτών» όφειλομένων ένοικίων. Οΰτε σ’ αύτή τήν έξωση 
φαίνεται νά ύπήρξε μιά κάποια αντίδραση των αρμοδίων.

Στις 19 Δεκεμβρίου τοϋ 1882 έγινε μιά Γενική Συνέλευση των μελών, ή 
όποια έξέλεξε μιά πενταμελή έκκαθαριστική έπιτροπή, μέ τήν εξουσιοδό
τηση νά προβεί σε εκκαθάριση καί νά γνωμοδοτήσει «περί τοϋ εφικτού ή 
μή τής άνασυστάσεως τής Φιλέργου Εταιρίας». ’Αξιοσημείωτο ότι στήν 
έπιτροπή συμμετέχουν πρώην μέλη τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου, μεταξύ 
τών όποιων καί ό I. Α. Βρετός. Πουθενά δέν φαίνεται νά παίζει κάποιο 
ρόλο ό Β. Σαρακιώτης. Ή έκθεση τής έκκαθαριστικής έπιτροπής δημοσι
εύεται τόν Μάιο τοϋ 1883 στον ΝεοΑόγο69 καί επιβεβαιώνει τίς υπόνοιες 
γιά κάποια σοβαρή υπεξαίρεση. Ή έπιτροπή εκτιμά τήν περιουσία τής 
Εταιρίας σέ: α) 154.957 γρ. πού έχουν δανειστεί σε διαφόρους έπαγγελ- 
ματίες· καί β) 60 τραπεζικές μετοχές καί 12 τών σιδηροδρόμων. Άπό τά 
δάνεια υπολογίζει ότι είναι δυνατό νά είσπραχθεΐ περίπου τό μισό, δηλ. 
75.000 γρ. ένώ τό υπόλοιπο θεωρήθηκε παθητικό έξαιτίας τής ένδειας 
στήν όποια είχαν περιπέσει πολλοί άπό τούς οφειλέτες. Όσον άφορά τίς 
τραπεζικές μετοχές τής Εταιρίας ή έπιτροπή αναφέρει πώς έξακολουθοϋν 
νά βρίσκονται «παρά τώ προσώπφ παρ’ φ ένεπιστεύθη αύτάς τό τότε προ- 
εδρειον», ένώ οί 12 μετοχές τών σιδηροδρόμων είχαν δοθεί άπό τόν τότε 
ταμία στον τότε πρόεδρο γιά νά πληρωθεί ενα μέρος τοϋ ένοικίου τής 
αίθουσας. Τό περίεργο είναι ότι τό «μυστηριώδες» αυτό πρόσωπο πού 
κατακρατεί τίς τραπεζικές μετοχές, πού ή τωρινή τους άξια ύπολογίζεται 
σέ 110.000 γρ., παρά τίς πιέσεις τής έπιτροπής, άρνεΐται «καί αύτήν τήν 
ομολογίαν ότι κατέχει ταύτας». Ή έπιτροπή κρίνει ότι δέν είναι σκόπιμο 
άκόμη νά κοινοποιήσει τό όνομα τοϋ έν λόγω προσώπου, έπκρυλάσσεται 
όμως νά τό κάνει στό μέλλον. Όσο ύπάρχει αύτή ή έκκρεμότητα ή Έπι
τροπή δέν μπορεί νά έκτιμήσει άν είναι δυνατή ή έπανασύσταση τής 
Εταιρίας. Μετά τήν έκθεση τής Έπιτροπής άκολουθεϊ συζήτηση καί αν
ταλλαγή άπόψεων όλων τών μελών τής Γενικής Συνέλευσης, άπό τήν 
όποια διαφαίνεται ή άπειλή νά ληφθοϋν δραστήρια μέτρα έναντίον τοϋ έν 
λόγω προσώπου. Στό τέλος ύπερισχύει ή άποψη νά συγκληθεί νέα Γενική 
Συνέλευση στις 29/10 ’Ιουνίου 1883 προκειμένου νά ληφθοϋν οριστικές 
αποφάσεις. Στό διάστημα όμως αυτό θά έπρεπε νά δημοσιευτεί στον τύπο 
ή Έκθεση τής Εκκαθαριστικής Έπιτροπής. Ή άπόφαση αύτή τής Γενι
κής Συνέλευσης, πού πάρθηκε παμψηφεί, άποσκοπει προφανώς στήν επα
ναφορά σέ τάξη τοϋ «καταχραστή».

’Αξίζει ίσως νά σημειωθεί πώς άπό τά πέντε μέλη τής Εκκαθαριστικής

69. Νεολόγος, ετ. ΙΖ', άριθ. 4235, 18/30 Μαΐου 1883.
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Επιτροπής ό Δ. Άλεξανδρίδης άρνεΐται νά προσυπογράψει τήν Έκθεση. 
Πρέπει εδώ νά υπενθυμίσουμε πώς ό Δ. ’Αλεξανδρίδης, τήν εποχή πού 
αγοράστηκαν οί μετοχές (1872-73), ήταν Ειδικός Γραμματέας. Πρόεδρος, 
όπως γνωρίζουμε, ήταν τότε ό Β. Σαρακιώτης καί Γενικός Γραμματέας ό 
I. Δ. Τανταλίδης. Καθώς ή έκθεση τής επιτροπής δέν θέτει σέ αμφισβή
τηση τή στάση του τότε ταμία Π. Πορτοκάλη, ό όποιος είχε παραδώσει 
τίς 12 μετοχές τών σιδηροδρόμων στον πρόεδρο, καί ό όποιος συμμετέχει 
καί στή νεοσυσταμένη έκκαθαριστική επιτροπή, αυτοί πού μένουν, κατά 
τά φαινόμενα, έκθετοι είναι ό Β. Σαρακιώτης καί ό I. Δ. Τανταλίδης. 
Μάλλον ό δεύτερος είναι τό «πρόσωπο τής έμπιστοσύνης» τού πρώτου, 
αυτός δηλαδή πού παρέλαβε τίς τραπεζικές μετοχές καί τώρα άρνεΐται ότι 
τις έχει στήν κατοχή του.

Αυτό είναι καί τό άδοξο τέλος τής Εταιρίας, γιατί πέρα άπό προσκλή
σεις σέ Γενικές Συνελεύσεις, πού συναντά κανείς στόν τύπο μέχρι καί τόν 
Μάρτιο τού 1884, κανένα άλλο ίχνος τής Εταιρίας δέν μπορέσαμε νά 
έντοπίσουμε στά έπόμενα χρόνια.

Τό ερώτημα πού τίθεται είναι άν, άνεξάρτητα άπό τίς συγκεκριμένες 
αιτίες πού όδήγησαν στήν παρακμή τής Εταιρίας, ύπήρχαν αντικειμενικά 
οί δυνατότητες έπιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος στήν Κωνσταντινού
πολη τού 1860-1880. Άς περιορίσουμε κατ’ αρχήν τό έρώτημα σέ ό,τι 
αφορά έναν έργατικό συνεταιρισμό εύρωπαϊκοϋ τύπου. Τό χαμηλό επί
πεδο βιομηχανικής ανάπτυξης καί ή έλλειψη μιας νέας τάξης βιομηχανι
κών εργατών, με συνείδηση τών αναγκών τους καί μέ διάθεση ν’ άναλά- 
βουν οί ίδιοι τήν ύπεράσπιση τών συμφερόντων τους, είναι φανερό ότι 
δέν ευνοούν τή δημιουργία ένός τέτοιου συνεταιρισμού. Άν τώρα έξετά- 
σουμε τήν περίπτωση λειτουργίας μιας πιστωτικής τράπεζας μέ κατεύ
θυνση τή βιομηχανική ανάπτυξη, αυτό θά ήταν δυνατόν άν κάποιοι άπο- 
φάσιζαν νά διακινδυνεύσουν σημαντικά κεφάλαια μέ χαμηλή απόδοση. 
Ή μακροπρόθεσμη όμως προοπτική κέρδους τέτοιων επενδύσεων δέν 
ήταν δυνατόν νά ένδιαφέρει τούς χρηματιστικούς κύκλους μιας πόλης 
όπου άνθεΐ τό έμπόριο. Ή μόνη, λοιπόν, δυνατότητα πού απομένει είναι 
ή λειτουργία μιάς καθαρά πιστωτικού (βλέπε τοκογλυφικοΰ) τύπου τράπε
ζας μέ σίγουρη καί άμεση άπόδοση70.

Μέσα σ’ αυτή τήν άδυσώπητη λογική τού χρήματος καί τού κέρδους, ή 
Φίλεργος Εταιρία δέν μπορεί νά προσδιορίσει τό χαρακτήρα καί τούς 
στόχους της. Παραπαίει πότε προς τή μία καί πότε προς τήν άλλη κατεύ
θυνση. Ξεκινά μέ τήν πρόθεση νά μιμηθεΐ τούς εργατικούς συνεταιρι

70. Γιώργος Δερτιλής, ο.π., σ. 46-47.
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σμούς τής Ευρώπης, όμως τά μέλη δέν είναι έργάτες άλλα... προστάτες 
τών εργατών. Προσπαθεί, δηλαδή, νά συνδυάσει το συνεταιρισμό μέ τήν 
φιλανθρωπία. Δέν φαίνεται τά μέλη τής Εταιρίας νά έχουν συνειδητο
ποιήσει τά διδάγματα άπό τήν ιστορία τών συνεταιριστικών κινημάτων 
τής Ευρώπης. Κι όμως ό A. Α. Σοϋτσος είχε σωστά έπισημάνει στήν 
Πανδώρα: «τίς ή βάσις έφ’ ής στηρίζονται ή τε Loan-Society καί ή 
Hulpbank; ό σχηματισμός μετοχικής έταιρίας έχούσης σκοπόν τήν ευερ
γεσίαν, αν δέ μένη περί τούτου ή παραμικρά άμφιβολία νομίζομεν ότι 
θέλει παύσει άμα ώς ένθυμίσωμεν ότι εν μέν τή 'Ολλανδία τό κέρδος είναι 
ευτελέστατον, έν δέ τή ’Αγγλία μηδέν. Αυτή λοιπόν ή βάσις είναι εσφαλμένη 
διότι εάν ή ευεργεσία καί ή ελεημοσύνη εΐσίν άρεταί χριστιανικοί, οίκο- 
νομικώς όμως θεωρούμενοι φέρουσιν άποτελέσματα άσήμαντα καί ώς έπί 
τό πολύ άρνητικά»71.

Χωρίς βιομηχανία, χωρίς έργάτες καί χωρίς κίνητρα είναι άδιανόητος 
ένας εργατικός συνεταιρισμός. Βέβαια ό χαμηλός βαθμός άνάπτυξης τής 
βιομηχανίας άπασχολεϊ άπό τήν άρχή τής ύπαρξής του τούς υπεύθυνους 
του Σωματείου, γι’ αύτό άλλωστε ή ενίσχυση τής βιομηχανίας είναι άπό 
τούς βασικούς του στόχους. Όμως στήν πράξη, κατά τά πρώτα χρόνια, 
ή Εταιρία λειτουργεί ώς εργατικός συνεταιρισμός χωρίς... έργάτες. 
'Ύστερα άπό πέντε χρόνια λειτουργίας οί τάσεις πού σίγουρα προϋπήρ- 
χαν72, καί πού άπέβλεπαν στή δημιουργία μιας πιστωτικής τράπεζας μέ 
κατεύθυνση τήν υποστήριξη τής βιομηχανίας, φάνηκε νά κερδίζουν έδα
φος. Τότε γίνονται οί πρώτες άπόπειρες ίδρυσης ή υποστήριξης βιομηχα
νικών μονάδων πού άποτυγχάνουν, κυρίως λόγω τής έλλειψης μεγάλου 
άποθεματικου κεφαλαίου73. Γιά πρώτη φορά άκούγονται οί πρώτοι υπαι
νιγμοί γιά τήν άνάγκη οικονομικών κινήτρων γιά τούς «μετόχους» (Σαρα- 
κιώτης74 - Τανταλίδης) καί γίνονται οί πρώτες προσπάθειες δημιουργίας 
άποθεματικου κεφαλαίου. Στήν περίπτωση πού αυτή ή τάση έδραιωνόταν, 
ή Εταιρία πιθανά νά κατέληγε σέ μία πιστωτικού τύπου τράπεζα. Ή πο
ρεία της όμως αυτή άνακόπηκε έξαιτίας τής οικονομικής κρίσης, πού 
οδήγησε στή χρεωκοπία τού ’Οθωμανικού κράτους, άλλά καί έξαιτίας τού 
Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου πού άκολούθησε.

71. Πανδώρα, 1 Ταν. 1865, τ. ΙΕ-, φυλλάδιον 355.
72. Βλ. προηγούμενη παραπομπή άριθ. 25.
73. Οί δυσκολίες εξεύρεσης γυναικείου εργατικού δυναμικού, καθώς καί τό 

πρόβλημα τής άπόστασης τής εργατικής κατοικίας άπό τον τόπο κατοικίας, πρέ
πει νά θεωρηθούν δευτερεύουσας σημασίας.

74. Ό Β. Σαρακιώτης είχε σχέσεις μέ τούς χρηματιστικούς κύκλους τής Κων
σταντινούπολης. 'Υπήρξε καί ύποδιευθυντής Τράπεζας.
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Βέβαια ή πορεία τής Εταιρίας δέν είναι άνεξάρτητη κι άπό τις προσω
πικές δυνατότητες, τά σφάλματα, ίσως μάλιστα καί τις άντιθέσεις τών εν
εργητικών μελών της. 'Ο Κ. Άνθόπουλος π.χ., πού άναλαμβάνει πρό
εδρος μετά τόν Β. Σαρακιώτη, δέν φαίνεται νά υποστηρίζει τήν τάση τού 
προκατόχου του. ’Ιδεολογικά κάνει ενα βήμα πίσω καί έπανέρχεται στό 
εγκώμιο τής φιλανθρωπίας. Πολύ περισσότερο ή πορεία τής Εταιρίας 
δέν είναι άνεξάρτητη καί άπό τίς έσωτερικές συγκρούσεις τού ελληνικού 
στοιχείου τής Κωνσταντινούπολης, όπως αύτές έκφράζονται σέ πολιτικο- 
ίδεολογικό έπίπεδο. Είναι ή εποχή τής Μεγάλης ’Ιδέας καί τού Όθωμα- 
νισμοΰ καί οί ύποστηρικτές τής μιάς ή τής άλλης παράταξης, συνυπάρ
χοντας στούς ίδιους χώρους, π.χ. ώς μέλη Δ.Σ. μιας Εταιρίας, δέν είναι 
δυνατόν νά μή μεταφέρουν καί εκεί τή διάσταση ή τή σύγκρουσή τους, ή 
όποια τίς περισσότερες φορές συγκαλύπτεται καί περνά ώς προσωπική 
αντίθεση. Ώς γνωστόν ό I. Δ. Τανταλίδης, πρόσωπο τής έμπιστοσύνης 
τού Β. Σαρακιώτη, ήταν συντάκτης τής έφημερίδας Βυζαντίς75. Ή έφημε- 
ρίδα αυτή, πρόμαχος τής ιδέας τής άδελφοσύνης τών λαών μέσα σ’ ενα 
ένιαιο καί ισχυρό ’Οθωμανικό κράτος (βλέπε Όθωμανισμός) ήταν Αντί
θετη μέ τόν Νεολόγο76, προασπιστή τής Μεγάλης ’Ιδέας. Βασικός συντά
κτης τού Νεολόγου, όπως γνωρίζουμε, ήταν ό I. Α. Βρετός, ένας άπό τούς 
πρωτεργάτες τής Εταιρίας. Είναι γνωστό τό έπεισόδιο τής έπίθεσης 
άντιφρονούντων έναντίον τού Νεολόγου, γιατί πήρε θέση κατά τού πατρι
άρχη ’Ιωακείμ Γ\ Στή διάρκεια τών επεισοδίων οργισμένα άτομα, φωνά- 
ζοντας τό σύνθημα «Ζήτω ό πατριάρχης, κάτω ό Νεολόγος», έκαψαν 
φύλλα τής έφημερίδας καί τραυμάτισαν τόν διευθυντή Καρύδη77. Δέν θά 
πρέπει επίσης νά περάσει απαρατήρητο τό γεγονός πώς ό I. Α. Βρετός 
συμμετέχει στήν έκκαθαριστική έπιΐροπή τού 1883 καί πώς κατά πάσα 
πιθανότητα είναι ένας άπ’ αύτούς πού ύποκίνησάν τήν ίδέα τού έλέγχου 
καί τής Ανασύστασης τής Εταιρίας. ’Ίσως λοιπόν καί ή Αναζήτηση ύπευ- 
θύνων να μήν είναι άμοιρη πολιτικών ή προσωπικών κινήτρων, χωρίς νά 
Αποκλείεται καί ή ύπαρξη ανέντιμων Ατόμων πού καταχράστηκαν τήν 
περιουσία τής Εταιρίας.

ΜΑΤΟΥΛΑ ΡΙΖΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ

75. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, σ. 43 κέ.
76. Ό Μ. Γεδεών Αναφέρει ότι οί του Νεολόγου ήταν πρόμαχοι τής Μεγάλης 

’Ιδέας καί ύπήρχε ειδικό καφενείο λεγόμενο Άμέρικα όπου συγκεντρώνονταν οί 
υπερασπιστές τής Μεγάλης ’Ιδέας· βλ. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, 
σ. 40.

77. Τό επεισόδιο έγινε στις 25 Φεβρ. τού 1882· βλ. Μ. Γεδεών, Άποσημειώματα 
Χρονογράφου, σ. 67.
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