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Β Α Σ Ι Λ Η Σ Κ Ρ Ε Μ Μ Υ Δ Α Σ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 * 

Σκοπός της ομιλίας αυτής δεν είναι να επαναλάβει γνωστά γεγονότα ή να 
συμβάλει στην καλύτερη και πληρέστερη γνώση κάποιων απ' αυτά 

ο σκοπός της είναι να υποβάλει στην κρίση σας μερικές εντελώς νέες σκέ
ψεις, στηριγμένες σέ νέους, επίσης, προβληματισμούς, για το πως φτάσαμε 
στην Επανάσταση τού 1821. Μέ τους νέους αυτούς προβληματισμούς είναι, 
ίσως, δυνατό να αντιμετωπίσουμε και από άλλες απόψεις, να προσεγγί
σουμε, δηλαδή, και από άλλες διόδου ζητήματα εξαιρετικά κρίσιμα, όπως 
είναι ο χρόνος και ο τόπος στον οποίο κηρύχτηκε η Επανάσταση, καθώς 
και το συνολικό ιστορικό πλαίσιο, δηλαδή η κοινωνική πραγματικότητα, 
μέσα στην οποία εξελίχτηκαν τα επαναστατικά γεγονότα. 

Αν όλα αυτά φαίνονται πολύ φιλόδοξα, ο ομιλητής παρακαλεί να μη 
θεωρηθεί ότι οι προθέσεις του ξεπερνούν αυτό που ισχυρίστηκε λίγο πριν, 
οτι, δηλαδή, δεν πρόκειται παρά για σκέψεις που υποβάλλονται στην εκτί
μηση σας. Επιθυμεί, μάλιστα, να διευκρινίσει από τώρα οτι και για τον 
ίδιον οι νέοι αυτοί προβληματισμοί εξακολουθούν να μην είναι τίποτα πε
ρισσότερο από σκέψεις, παρόλο που τους νέους αυτούς προβληματισμούς 
του έχει εξετάσει ακροθιγώς και έχει εκφράσει με αρκετή σαφήνεια σε μια 
από τις πιο πρόσφατες μελέτες του · 

Φυσικά, δεν πρόκειται να εκτεθούν εδώ σκέψεις αόριστες, ακόμη και 
αν διακρίνονται για αληθοφάνεια, αλλά ερμηνευτικές προσπελάσεις ιστο
ρικών γεγονότων, τα οποία η επιστημονική έρευνα ή δεν έχει επισημάνει 
ή δεν έχει επιτύχει να αντιληφθεί την αλληλουχία τους. 

Από τον τίτλο της ομιλίας γίνεται αμέσως φανερό ότι πρόκειται να 
εξεταστεί ή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική κρίση στον ελ
λαδικό χώρο και στην Επανάσταση του 1821. Ο χρονικός προσδιορισμός 

* Το άρθρο αυτό είναι το κείμενο μιας ομιλίας που έγινε την 1η Δεκεμβρίου 
1976 στην «Εταιρία Σπουδών». Έδω, έχουν προστεθεί οι υποσημειώσεις. 

1. Βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ α , Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνι
κής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 1976, 
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Η οικονομική κρίση και η Επανάσταση του 1821 17 

άπο τό 1800 ώς την αρχή της Επανάστασης, ούτε λιγότερο σαφής ούτε πε
ρισσότερο ασαφής από όσο αναγκαστικά είναι τέτοιου είδους χρονικοί 
προσδιορισμοί, μας υποχρεώνει να αρχίσουμε την εξέταση του θέματος 
μας από ένα ζήτημα αρκετά μακρινό του, για να διαπιστώσουμε ότι τη χρο
νική αυτή περίοδο συνήθως την αγνοούμε και έχουμε συνηθίσει να ερμη
νεύουμε την Επανάσταση του 1821 με βάση τα ιστορικά δεδομένα και την 
πραγματικότητα της τελευταίας περιόδου του 18ου αιώνα. Φαινόμαστε, έτσι, 
να παραδεχόμαστε οτι από τό συμβολικό χρονικό σημείο 1800 ως το 1821 
δεν συνέβη τίποτα διαφορετικό από ό,τι συνέβη στις τελευταίες δεκαετίες 
του 18ου αιώνα. 

Ωστόσο, στις δυο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα συνέβησαν μετα
βολές τόσο ουσιαστικές, ώστε μεταβλήθηκε σχεδόν εντελώς ο χαρακτή
ρας της ιστορικής πραγματικότητας, την οποία διαμόρφωσε στον ελλαδικό 
χώρο ο προηγούμενος αιώνας μέσα από εξαιρετικά επίπονες διαδικασίες. 

Το λάθος μας να ερμηνεύουμε την Επανάσταση του 1821 εκκινώντας 
από τα δεδομένα του τέλους του 18ου αιώνα οφείλεται στο ότι τα δεδομένα 
αυτά μας προσφέρουν ενα ικανοποιητικό γενικό, ή χοντρικό καλύτερα, 
πλαίσιο για να αισθανόμαστε ήσυχοι ότι από κάποιο αρκετά ανοιχτό πα
ράθυρο μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της ιστορικής μας 
πορείας στην κρίσιμη εκείνη περίοδο. 

Αλλά τό άνοιγμα αυτό και μικρό είναι και μας υποβάλλει, κάποτε, σέ 
απαράδεκτες για την επιστήμη ευθύγραμμες παρατηρήσεις, επειδή δεν μας 
απελευθερώνει τις διόδους, από όπου θα προσεγγίσουμε ποιοτικές αποκλί
σεις, οι οποίες συνιστούν, συχνά, τό χαρακτήρα των πραγμάτων. 

Οί ποιοτικές αυτές αποκλίσεις, που θα μδς επιτρέψουν να συλλάβουμε 
την ουσία της πορείας μας προς την Επανάσταση του 1821, άλλα και να ερ
μηνεύσουμε, ταυτόχρονα, σωστά τό χαρακτήρα της, σχετίζονται άμεσα με 
την οικονομική κρίση. Αυτή η οικονομική κρίση, ή καλύτερα ή μετάβαση 
από την οικονομική ακμή στην οικονομική κρίση, είναι, κατά την άποψη 
του ομιλητή, το πιο σημαντικό γεγονός στις δυο πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα, επειδή, όπως θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στή συνέχεια, 
προσδιόρισε βραχυπρόθεσμα την ιστορική μας εξέλιξη. 

Είναι σέ όλους μας γνωστό ότι η νεοελληνική ιστοριογραφία, για να 
μας οδηγήσει στην Επανάσταση του 1821, μας περνουσε μέσα από μια εξαι
ρετικά ανθηρή οικονομική και πνευματική κατάσταση, ώστε γινόταν σα
φέστατη η τέτοια συνάρτηση και εξάρτηση των γεγονότων. 

Εντούτοις, η Επανάσταση του 1821 εκδηλώθηκε μέσα σε μια περίοδο 
βαθύτατης κρίσης, όχι μόνο σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστη
ριότητας, άλλα ακόμη και στους πνευματικούς και ιδεολογικούς προσανα
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18 Βασίλης Κρεμμυδάς 

τολισμούς, σε σημείο, μάλιστα, που να αμφισβητούνται και ορισμένα Ιδεο
λογικά στηρίγματα της νεαρής ακόμη αστικής τάξης. 

Είναι καιρός να εξετάσουμε τα στοιχεία που συνιστούν την οικονομική 
κρίση στον ελλαδικό χώρο στις αρχές του 19ου αιώνα. Προηγουμένως, 
όμως, πρέπει να θυμηθούμε την ιδιόμορφη οικονομική ανάπτυξη μέσα στο 
18ο αιώνα, με κυριότερη μορφή τις εμπορικές ανταλλαγές, μέσα σε ένα 
μισοαποικιακό πλαίσιο και με ισχυρότερο ελληνικό κεφάλαιο το εφοπλι
στικό-έμπορικό 2. 

Ο κλάδος της οικονομίας που χρονικά προηγήθηκε στην κρίση ήταν 
η βιοτεχνία και μερικοί τομείς της βιομηχανίας. Όπως είναι γνωστό, τόσο 
ό βιοτεχνικός, όσο και οι άλλοι κλάδοι της παραγωγής, γνώρισαν μια ιδι
αίτερα σημαντική ακμή κατά το τέλος του 18ου αιώνα, η οποία οφειλόταν 
στη μεγάλη ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών και εντασσόταν στο πλαί
σιο της εμπορευματοποιημένης παραγωγής και της οικονομικής αποικιο
ποίησης του ελλαδικού χώρου. Μέσα από το ίδιο αυτό πλαίσιο πρέπει να 
εξετάσουμε και την κρίση στη βιοτεχνική παραγωγή σε ολόκληρο τον 
ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερα, μάλιστα, για την κρίση στη νηματουργία, ένας 
βασικός λόγος πρέπει να αναζητηθεί στη νίκη της Αγγλίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, μια νίκη που έκανε ιδιαίτερα αισθητή την οικονομική της παρουσία 
στη διεθνή αγορά, εκεί γύρω στο 1800. Η κρίση της ελλαδικής βιοτεχνικής 
παραγωγής άρχισε στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα. Ξέρουμε ότι κατά το 
1803 είχε αρχίσει να γίνεται αισθητός στα Αμπελάκια ο έντονος ανταγω
νισμός, τον όποιο ασκούσε στην παραγωγή τους η αγγλική νηματουργία 
στη γερμανική αγορά 3, αλλά τα σπέρματα της παρακμής της αμπελακιώτι
κης εταιρίας πρέπει να αναζητηθούν στις αντιθέσεις ανάμεσα στους μεγά
λους και στους μικρούς μετόχους, που οδήγησαν στη διάλυση της πρώτης 
εταιρίας, γύρω στο 1790 4. 

Ωστόσο, η μεγάλη κρίση στην αμπελακιώτικη βιομηχανική παραγωγή 
σημειώθηκε το 1811. Σε άλλους χώρους, όπως στον Τίρναβο, η ακμή της 
βιοτεχνίας τοποθετείται γύρω στο 1800 και η μεγάλη κρίση της ανάμεσα 
στο 1811 και στο 1818. Στο τέλος της Επανάστασης, γύρω στο 1830, ο 
αριθμός των βιοτεχνικών εργαστηριών του Τιρνάβου δεν φτάνει ούτε στο 

2. Ονομάζουμε έτσι το κεφάλαιο που σχηματίστηκε από την εμπορική και 
μεταφορική δραστηριότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου. 

3. Η πληροφορία, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, προέρχεται από τον 
Άγγλο περιηγητή Edward Daniel Clarke (Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς, Ξένοι ταξιδιώτες 
στην Ελλάδα, τόμ. Γ1 (1800-1810), Αθήνα 1975, σ. 88). 

4. F é l i x B e a j o u r , Tableau du commerce de la Grèce, έλλ. μετ. : 
Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην τουρκοκρατία, 1787-1797, Αθήνα 1974, 
σ. 145-146. 
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1/7του αριθμού του 1800. Η μεγάλη κρίση οφειλόταν στην επέκταση του 
εύρωπαϊκου εμπορίου και στις καταστροφές που προκάλεσαν οι τουρκικές 
στρατιές στη διάρκεια της Επανάστασης 5. 

Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στα άλλα βιοτεχνικά κέντρα του ελ
λαδικού χώρου. Έδώ δεν μας ενδιαφέρει τόσο η προέλευση της κρίσης 
όσο οι συνέπειες της. οι συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης είναι, βέβαια, 
συνάρτηση του βάθους και της χρονικής της έκτασης, καθώς και του άριθ-
μου των ανθρώπων που άφορουσε. Στη βιοτεχνία του ελλαδικού χώρου η 
κρίση είχε και βάθος και μεγάλη χρονική διάρκεια. Ό σ ο για τον αριθμό 
των ανθρώπων, οι απασχολούμενοι στη βιοτεχνική παραγωγή ήταν πολύ 
περισσότεροι από δσο νομίζουμε 6. 

Με την οικονομική κρίση στη βιοτεχνία, ο βιοτεχνικός ελλαδικός άν
θρωπος θα υποχρεωθεί να βλέπει, για κάποιο χρονικό διάστημα, την κατά
σταση του να μεταβάλλεται ριζικά και να αναζητεί διεξόδους έξω από τη 
βιοτεχνική παραγωγή. Ώστε, δεν θα είμαστε μακριά από την ορθή ερμη
νεία, αν ισχυριστούμε οτι η κρίση αυτή διαμόρφωσε, τελικά, την κοινωνική 
ψυχολογία του βιοτεχνικου άνθρωπου, αφού η κρίση αυτή τον αποξένωσε 
από την ίδια την επαγγελματική του υπόσταση και τον μετέτρεψε συχνά 
σε αγρότη μεροκαματιάρη 7. Η κρίση, μάλιστα, της βιοτεχνικής παραγω
γής έθιξε, κυρίως, τους βιοτέχνες των εταιριών, σε μια στιγμή που άρχισαν 
να διαφαίνονται διαρθρωτικές και οργανωτικές μεταβολές στο εταιρικό 
σύστημα, με επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων. 

Ά π ' αυτή την άποψη είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να ξέρουμε οτι γύρω 
στο 1800 παρατηρείται μια σημαντική μεταβολή στην υπόσταση και τη 
λειτουργία των σιναφιών : κάπου σ' αυτά τα χρόνια τα σινάφια παύουν να 
είναι κλειστά και περιορίζεται ο αριθμός τους 8. Το αποτέλεσμα ήταν να 
σχηματιστούν ευρύτερες και συνολικότερες συντεχνιακές ενώσεις, μέσα 
στις οποίες ο παραγωγός υποχρεώνεται σε μια διαφορετική λειτουργία. 

5. Για τα σχετικά με τη βιοτεχνική παραγωγή του Τιρνάβου βλ. L. Η e u z e y, 
Excursion dans la Thes-salie turque en 1858, Paris 1927, σ. 28-29 και Κ ω 
σ τ ή Μ ο σ κ ώ φ , η εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα 1830-1909· 
Ιδεολογία του μεταπρατικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 88. 

6. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στα κατεξοχήν βιοτεχνικά κέν
τρα απασχολούνταν με τη βιοτεχνική παραγωγή το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, 
ακόμη και τα παιδιά. Σχετικά βλ. F é l i x Β e a u j o u r, ο.π., σ. 142 και Κ. 
Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , δ.π., σ. 88. 

7. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον απ' αυτή την άποψη παρουσιάζει η σχετική μαρ
τυρία ενός αμπελακιώτη (βλ. Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., τόμ. Γ2, σ. 359). 

8. Βλ. τον πρόλογο του Μ. Μ. Παπαϊωάννου στην έκδοση του Γ ι ά ν η Α. 
Α ν τ ω ν ι ά δ η , Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου (1783-1842), Επιστολαί δια
φόρων, Αθήνα 1964, σ. ρκα'. 
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η εξασθένηση των παλαιών βιοτεχνιών και των περιορισμών που αυτές 
επέβαλλαν είναι ενα γεγονός που παρατηρήθηκε και σε άλλους χώρους και 
το οποίο χαρακτηρίζει τη μεταβατική περίοδο από τη φεουδαρχική στην 
κεφαλαιοκρατική παραγωγή 9. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η κρίση στη βιοτεχνία ήρθε σε μια στιγμή 
που είχαν συντελεστεί οι δομικές μεταβολές στην οργάνωση της βιοτε
χνικής παραγωγής, η οποία, σαφέστατα, και όχι μόνο από την άποψη της 
συντεχνιακής οργάνωσης, είχε αρχίσει να είσέρχεται στο κεφαλαιοκρατικό 
της στάδιο. Επομένως, η αποξένωση του βιοτεχνικού παραγωγού από μια 
οργανωμένη παραγωγή δεν μπορεί παρά να τον συγκλόνισε. Ώστε, αυτό 
που γράφει ο Κωστής Μοσκώφ, ότι δηλαδή μετά την οικονομική κρίση 
η κοινωνία των παλιών βιοτεχνικών κέντρων αρχίζει να χάνει την δημο
κρατική της διάρθρωση, την βασισμένη στην προωθητική των εθνογενε
τικών εμπορευματικών σχέσεων λειτουργία της10 δεν αποκλείεται να υπο
δηλώνει δυο πράγματα συγχρόνως : την αποξένωση των μικρών βιοτεχνών 
και των βιοτεχνικών εργατών από την παραγωγή και την προώθηση των 
υπολειμμάτων της βιοτεχνίας προς μια πιο συγκεκριμένη κεφαλαιοκρατική 
οργάνωση. 

Δεν χωρεί, φαντάζομαι, αμφιβολία πώς για οποιαδήποτε μεταβολή στον 
ελλαδικό χώρο, όπως και στον παγκόσμιο, στο 18ο και στις αρχές του 19ου 
αιώνα, οι αιτίες πρέπει να αναζητηθούν κατά ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύ
τερο, ποσοστό στο καθεστώς των εμπορικών ανταλλαγών. Στην περίοδο 
αυτή οι εμπορικές ανταλλαγές παρέσυραν το σύνολο της οικονομικής δρα
στηριότητας και προσδιόριζαν ως ένα σημαντικό βαθμό την κοινωνική 
συμπεριφορά των ανθρώπων. 

Ξέρουμε, επίσης, οτι το σύνολο των τεράστιων μεταβολών, που ση
μειώθηκαν στον ελλαδικό χώρο στο 18ο αιώνα, ξεκινούσε από τη μεγάλη 
ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών και από τη θέση που έλαβε η ελλα
δική μέσα στην παγκόσμια αγορά. Γίνεται, επομένως, σαφές ότι οποιαδή
ποτε ποσοτική η ποιοτική μεταβολή στις εμπορικές ανταλλαγές θα οδη
γούσε σε ανάλογες και αντίστοιχες αλλαγές και στις υπόλοιπες οικονομικές 
δραστηριότητες με άμεσες, μάλιστα, επιπτώσεις στις κοινωνικές σχέσεις. 
Μια κρίση, δηλαδή, στις εμπορικές ανταλλαγές ήταν επόμενο να συγκλο
νίσει η και να ανατρέψει τη συγκεκριμένη οικονομική και κοινωνική πραγ
ματικότητα. 

Ό τ ι στην περίοδο από το 1800 ώς το 1821 το εμπόριο στον ελλαδικό 

9. Σχετικά βλ. και τα αρθρο του Ν. Τ ο ν τ ο ρ ο φ, Για την πρωταρχική συσ
σώρευση κεφαλαίου στα Βαλκάνια, περ. ο Πολίτης, τχ. 5 (Αθήνα Σεπτ. 1976), σ. 75. 

10. Κ ω σ τ ή ς Μ ο σ κ ώ φ, ο. π., σ. 105. 
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χώρο δοκίμασε μια πολύ σοβαρή κρίση θα μπορούσαμε να το συναγάγου
με έμμεσα, από την κρίση, δηλαδή, στην οποία βυθίστηκαν όλοι οι κλάδοι 
της οικονομικής δραστηριότητας. αλλά στη μέθοδο αυτή δεν πρέπει να 
καταφεύγουμε παρά σε έσχατη ανάγκη. Για την κρίση στις εμπορικές ανταλ
λαγές έχουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά και χαρακτηριστικά γεγο
νότα μας όδηγουν προς μια τέτοια διαπίστωση. 

Η πρώτη μας διαπίστωση για την κάμψη των ανταλλαγών στον ελ
λαδικό χώρο έχει γενικό χαρακτήρα και δεν στηρίζεται σε αριθμούς : πρό
κειται για ενα είδος αλλαγής φρουράς στο ρυθμιστή του εξωτερικού εμπο
ρίου σ' ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν μια αλλαγή φρουράς 
που δεν ήταν δυνατό να μήν περάσει μέσα από επαναστατικά και πολεμικά 
γεγονότα. Πιο συγκεκριμένα : κατά το τέλος του 18ου και τις αρχές του 
19ου αίώνα η γαλλική υπεροχή στο εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου 
υποχωρεί και τον κύριο ρόλο αναλαμβάνει η Αγγλία. Στο διάστημα που 
χρειαζόταν για την αλλαγή της σκυτάλης ήταν φυσικό να μειωθεί ο όγκος 
των ανταλλαγών, να καθυστερήσει ο ρυθμός και να μεταβληθεί η ποιό
τητα τους. Οι αναστολές αυτές έγιναν ιδιαίτερα αισθητές από το γεγονός 
ότι συνέβησαν μέσα σε ενα εξαιρετικά σκληρό πολεμικό πλαίσιο. 

Τα κρίσιμα αυτά γεγονότα είχαν, βέβαια, σοβαρές επιπτώσεις στο επί
πεδο των ιδιαίτερων εθνικών δραστηριοτήτων. Αν άπ' αυτή την άποψη 
ενδιαφερθούμε να εξετάσουμε το ρόλο του ελληνικού εμπορίου, του εμπο
ρίου, δηλαδή, που ασκούσαν οι Έλληνες, θα διαπιστώσουμε τη διαμόρφω
ση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης, από την άποψη της εθνικής συσπείρωσης, 
πόλωσης : αν μέσα στη γενική ευρωπαϊκή κρίση οι Έλληνες μπόρεσαν να 
επωφεληθούν και να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο εμπόριο, αυτό δεν 
έγινε προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών που οδη
γούσαν στη δημιουργία μιδς αστικής αγοράς στον ελλαδικό χώρο, δεν ήταν, 
δηλαδή, ένα γεγονός με εθνικό χαρακτήρα, αλλά χαρακτηριζόταν από φυ
γοκεντρισμό. Στο τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα η οποιαδή
ποτε εξόγκωση της ελληνικής εμπορικής δραστηριότητας γινόταν προς 
την πλευρά των παροικιών, λιγότερο, και της εμπορικής ναυτιλίας, περισ
σότερο. Και οι δυο αυτοί πόλοι της ελληνικής παρουσίας στο διεθνές 
εμπόριο λειτουργούσαν με τρόπο που αδυνάτιζε την εσωτερική αγορά, την 
οποία, όχι μόνο δεν τροφοδοτούσαν με εθνικές προοπτικές, αλλά στην οποία, 
αντίθετα, σφυρηλατούσαν ακόμη πιο πολύ την προοπτική της οικονομικής 
υποταγής στον ξένο οικονομικό παράγοντα. 

Είναι, επομένως, αρκετά σαφές ότι, καταρχήν, μια κρίσιμη αναστά
τωση συμβαίνει στις εμπορικές ανταλλαγές του ελλαδικού χώρου. η ανα
στάτωση αυτή περιλαμβάνει κάμψη του όγκου και της αξίας των ανταλ
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λαγών, μεταβολές στο ρόλο του εμπορεύματος, χάος στις τιμές και προ
οδευτική μείωση της ελληνικής συμμετοχής. 

Αν ζητήσουμε την επικουρία των αριθμών, αυτοί θα μας δείξουν ότι, 
π.χ., το εξωτερικό εμπόριο της Θεσσαλονίκης άρχισε να δείχνει ότι κάμ
πτεται από το 1780 περίπου11. Ξεχωριστή αξία έχει η πληροφορία ότι 
από το 1818 άρχισε να σημειώνεται κάμψη στις εξαγωγές σιταριού από τη 
νότια Ρωσία12. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε, μάλιστα, ότι το ίδιο συνέβη 
και στις υπόλοιπες ακτές του Ευξείνου Πόντου. Η πληροφορία αυτή έχει 
ιδιαίτερη σημασία, επειδή το εμπόριο της περιοχής αυτής διεξήγαν τα 
ελληνικά πλοία σχεδόν αποκλειστικά13 και επειδή στις περιοχές αυτές 
υπήρχαν πολυάριθμες και πολυάνθρωπες ελληνικές παροικίες με ιδιαίτερη 
επίδοση στο εμπόριο των δημητριακών. Αλλά αυτά είναι ζητήματα στα 
οποία θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για την κρίση στην εμπορική ναυ
τιλία. 

Μια άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πληροφορία μας έρχεται από την 
Κρήτη και άφορα τη συμμετοχή των ντόπιων πλοίων στο εξωτερικό εμπό
ριο του νησιού. Εκεί παρατηρήθηκε μια συμμετοχή ντόπιων πλοίων που 
κατά μέσο όρο, από το 1797 ως το 1817, έφτανε στο 76%, για να διακοπεί 
εντελώς στη συνέχεια : από το 1817 ή το 1818 κανένα σχεδόν ντόπιο πλοίο 
(πρόκειται και για ελληνικά και για τουρκικά πλοία) δεν έλαβε μέρος στο 
εξωτερικό εμπόριο της Κ ρ ή τ η ς . 

Ωστόσο, η πορεία και, επομένως, και η κρίση των εμπορικών ανταλ
λαγών στον ελλαδικό χώρο στην κρίσιμη περίοδο από το 1800 ως το 1821 
δεν είναι δυνατό να εξεταστεί χωριστά από την εξέλιξη της ελληνικής εμπο
ρικής ναυτιλίας, η οποία για ενα μικρό χρονικό διάστημα κυριάρχησε στις 
θαλάσσιες μεταφορές σ' ολόκληρο τον άνατολικομεσογειακό χώρο. 

11. Ν. S ν ο r ο n ο s, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 
1956, σ. 288, 313, 316, 318, 323 (όπου διαβάζουμε : à partir de 1786 et jusqu'à 
la fin du siècle le commerce a diminué considérablement), 324, 364, (On voit 
même pendant le dernier quart du siècle, les exportations... cesser de mon
ter, et baisser à partir de 1780) κ.ά. 

12. Ο. Σ π ά ρ ο , Ο ρόλος της Ρωσίας στο ελληνικό εικοσιένα, εκδ. Νέα 
Ελλάδα, χ.τ. και χ.έ., σ. 7-8. 

13. Ο. Σ π ά ρ ο , ο.π. Βλ. και Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ ά , ο.π., σ. 121. 
14. Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , «Χαρακτηριστικές όψεις του εξωτερικού 

εμπορίου της Κρήτης στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα», ανα
κοίνωση στο Δ' Διεθνές Κρητολογικο Συνέδριο (Αυγ.-Σεπτ. 1976), υπό εκτύπωση στα 
Πρακτικά του Συνεδρίου. τα ελάχιστα ελλαδικά πλοία που έφτασαν στην Κρήτη 
η αναχώρησαν από εκεί από το 1818 ως το 1821 ήταν πλοία έφτανησιώτικα με αγ
γλική σημαία. Βλ. Σχετικά και Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ ά , Εισαγωγή στην Ιστορία 
της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 1976, σ. 120, 
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Είπαμε κιόλας λίγο πιο πάνω και είναι γνωστό σε όλους ότι στο τέλος 
του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα το' εφοπλιστικό ήταν το πιο ισχυρό 
ελληνικό κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι μια κρίση στην ελληνική εμπορική 
ναυτιλία θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει κλονισμό στο σύνολο της οικο
νομικής δραστηριότητας και κλυδωνισμούς στην κοινωνία του ελλαδι
κού χώρου. 

Και αυτή ακριβώς ήταν η ιστορική πορεία της εμπορικής ναυτιλίας 
στον ελλαδικό χώρο. Ύστερα από μια εξαιρετική ακμή και ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό πλουτισμό ήρθε η κρίση. Ο ομιλητής πιστεύει ότι η κρίση 
στην εμπορική ναυτιλία, που ήταν ο τελευταίος χρονικά οικονομικός κλά
δος που τη δοκίμασε, ήταν πολύ βαθιά και δεν διαφαίνονταν ελπίδες 
για σύντομη ανάκαμψη. Ίσως, μάλιστα, αυτή η κρίση να προσδιόρισε στο 
σημαντικότερο βαθμό την πορεία του έθνους για κάμποσες δεκαετίες. 

Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά. 
Και πρώτα-πρώτα, οι αιτίες που βύθισαν την ελληνική εμπορική ναυ

τιλία σε κρίση είναι οι ϊδιες που την οδήγησαν σε ακμή, αλλά κατά αντί
στροφο λόγο. δεν είναι, όμως, τόσο αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, όσο η 
διαπίστωση της κρίσης και των συνεπειών της. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι η κρίση στην εμπορική ναυτιλία άρχισε 
το 1812 με μια σημαντική μείωση της συμμετοχής της στο εμπόριο και 
στις μεταφορές. και, μάλιστα, πρέπει να επισημάνουμε αυτή τη διπλή δρα
στηριότητα : ο ελληνικός εμπορικός στόλος δεν ήταν μόνο ένα μεταφορικό 
μέσο, αλλά διεξήγε εμπόριο ο ίδιος. 

Η πρώτη φάση της κρίσης κράτησε ως το τέλος των ναπολεόντειων 
πολέμων και στη συνέχεια η κρίση προσέλαβε καλπάζοντα ρυθμό, ώστε το 
1818 οι εργασίες της εμπορικής ναυτιλίας αντιπροσώπευαν λιγότερο από 
το 1/5 των εργασιών της περιόδου ως το 1811 περίπου. Την κάμψη ως το 
1816 τη βλέπουμε στη συμμετοχή του ελληνικού εμπορικού στόλου στο 
εμπόριο της Αλεξάνδρειας 15. Είδαμε, επίσης, λίγο πριν ότι η συμμετοχή 
του ντόπιου στόλου στο εξωτερικό εμπόριο της Κρήτης σχεδόν διακόπτεται 
το 1817 η το 1818 16. 

Για την Όδησσό τα στοιχεία είναι πληρέστερα : ενώ γύρω στο 1810 
το ποσοστό της συμμετοχής του ελληνικού εμπορικού στόλου πλησίαζε 
το 90%, στη συνέχεια μόλις ξεπερνουσε το 50% για να πέσει στο 27% το 
1821. Αναλυτικότερα, τα στοιχεία για τη συμμετοχή του ελληνικού έμπο-
ρικου στόλου στο εξωτερικό εμπόριο της 'Οδησσού έχουν ως έξης 17: 

15. Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , ο.π., cf. 119. 
16. Βλ. τη σημείωση 14. 
17. Για αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και γραφική παράσταση για την κρίση 

στον ελληνικό εμπορικό στόλο βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ α , ο.π., σ. 119-123. 
Για την Οδησσό στη σ. 121, 
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το 1809 86% 
το 1810 88% 
το 1811 90% 
το 1816 53% 
το 1817 52% 
το 1818 56% 
το 1820 50% 

και το 1821 27% 
Πιο εύγλωτα είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στο ποσοστό κέρδους 

των ύδραίικων καραβιών από το 1810 ως το 1821. Αναλυτικά, το ποσοστό 
κέρδους του εμπορικού στόλου της Ύδρας επί του επενδυόμενου κεφαλαίου 
ήταν 18: 

το 1810 116% 
το 1811 69% 
το 1812 89% 
το 1813 48% 
το 1814 46% 
το 1815 25% 
το 1817 13% 
το 1818 36% 
το 1819 25% 
το 1820 19% 

και το 1821 13% 
Από τα στοιχεία αυτά συνάγεται οτι τα κέρδη στην περίοδο 1810-

1812 αντιπροσώπευαν περίπου το 91% του κεφαλαίου, στην περίοδο 1813 -
1815 αντιπροσώπευαν το 40% και από το 1817 ως το 1821 το 21 %. Αυτά τα 
ποσοστά δείχνουν οτι στην περίοδο 1817-1821 το ποσοστό κέρδους των 
υδραίικων καραβιών επί του κεφαλαίου που είχε επενδυθεί μειώθηκε, σε 
σύγκριση με την περίοδο 1810-1812, κατά 77%. Πρόκειται, δηλαδή, για 
μια βαθιά και απότομη κρίση. Για μείωση του αριθμού των καραβιών στις 
θαλάσσιες μεταφορές δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Μια τέτοια μεί
ωση μπορούμε, βέβαια, να την υποθέσουμε. Άλλωστε, έχουμε άλλες σα
φέστατες πληροφορίες για την κρίση στην εμπορική ναυτιλία. 

Έτσι, ο Άντ. Λιγνός γράφει ότι το ναυτικό εμπόριο της Ύδρας άρχι
σε να παρακμάζει το 1811 και νεκρώθηκε με τη λήξη των ναπολεόντειων 

18. Επεξεργασμένα στοιχεία από το βιβλίο του Ά ν τ. Λ ι γ ν ο ύ, Ιστορία 
της νήσου Ύδρας, τόμ. Α', Αθήναι 1946, σ. 120-135. Για αναλυτικότερες πλη
ροφορίες βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ ά , ο.π., σ. 130. 

91% 

40% 

21% 
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πολέμων19. Επίσης, ο Άντ. Μιαούλης γράφει τα εξής : Από το 1818 
μέχρι τον 1821 έτους, το εμπόρων των Υδραίων ενεκρώθη παντάπασι. Τα 
πλοία των ήσαν εις ακινησίαν, και ο λαός εδυστύχει, ώστε εστερείτο και τα 
προς ζωάρκειαν αναγκαία 20. 

Παράλληλα, ο Ανάργ. Ά . Χατζηαναργύρου περιέγραφε ως έξης τον 
σντίχτυπο της κρίσης στις Σπέτσες : Προώδευσαν, ναι, οι Σπετσιώται και 
επλούτησαν, αλλ' ότε πραγματικώς ευρέθησαν είς θέσιν να κατασκευάσωσι 
τα κάλλιστα των πλοίων, ήτοι μετά το 1815, επήλθεν η ειρήνη τον κόσμου. 
Tο άπειρον δε χρηματικον αυτών είχε καταναλωθή εις την νανπηγίαν των, 
ουδαμώς καρποφόρησαν, διότι έκτοτε μέχρι τον 1821, ότε επανεστάτησαν, 
όχι μόνον δεν άνεδείχθησαν παραγωγό, αλλά και ζημίας επέφεραν τα ταξι
δεύοντα πλοία των οίκοκυραίων 21. 

Ο Λάμπρος Κουτσονίκας, επίσης, μας δίνει μια καλή εικόνα για 
την κρίση στο εμπόριο και στη ναυτιλία : η επικερδής όμως αυτή περί-
στασις, γράφει, διήρκεσε μέχρι τον 1813-1814, διότι εν Ευρώπη αποκατέστη 
πλέον η γενική ειρήνη 22. Σε άλλο σημείο βρίσκουμε την έξης αναφορά : Περί 
το 1820-1821 δεν υπήρχον πλέον τα θαλάσσια κέρδη, απεναντίας επελθούσης 
της ειρήνης τον 1815, είχε σταματήσει το εμπόριον θαλάσσης23. Μια τρίτη 
αναφορά του ίδιου συγγραφέα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον : Έλ
θούσης δε της προς έθνεγερσίαν εποχής, οι απόστολοι της Εταιρίας έτρεχον 
παντου περιερχόμενοι την Πελοπόννησον, την Στερεάν και τάς Νήσους, δια 
να εκβιάσωσι τονς προκρίτους προς επανάστασιν καθότι είχον αρχίσει ήδη 
να γίνωνται τα πάντα γνωστά εις την Κυβέρνησιν του Σουλτάνου' αλλ' εν 
Ύδρα. κατά την εποχήν ταύτην υπήρχον δύο μεγάλοι πολίται και οι λοιποί 
οικοκυραίοι, οίτινες την υπόθεσιν ταύτην της εθνεγερσίας εσκέπτοντο μετά 
πολλής εμβρίθειας, και εδίσταζον να κάμωσιν αρχήν, πριν ίδωσι και σημεία 
τινά συνδρομής ξένης τίνος δυνάμεως, ως διεδίδετο, αλλ' ο λαός, όστις πρό 
τινων ετών είχεν απολέσει τα εκ του θαλασσίου εμπορίου ωφελήματα του, 

19. Ά ν τ. Λ ι γ ν ο ς, ο.π., σ. 101-102. 
20. Ά ν τ. Μ ι α ο ύ λ η ς, Υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας..., Έν Αθή

ναις 1864, σ. 43. 
21. Ά ν ά ρ γ. Ά. Χ α τ ζ η α ν α ρ γ ύ ρ ο υ, Τα Σπετσιωτικά..., τόμ. Α', 

Έν 'Αθήναις 1861, σ, κε'. Για την κρίση στην ελληνική εμπορική ναυτιλία βλ. 
επίσης Κ. Α. Α λ ε ξ α ν δ ρ ή , Η άναβίωσις της θαλάσσιας μας δυνάμεως κατά 
την Τουρκοκρατίαν, Αθήναι 1960, σ. 317 κ.έ. και Γ. Β. Λ έ ο ν τ ο ς , Ελληνική 
εμπορική ναυτιλία, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, έκδ. Εθνικής Τραπέζης της Ελ
λάδος, Αθήναι 1972, σ. 44. 

22. Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α ς , Γενική ιστορία της ελληνικής επα
ναστάσεως, Απομνημονεύματα αγωνιστών του 21, εκδ. Γ. Τσουκαλά, Αθήναι 1956, 
άρ. 4, σ. 16. 

23- Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α ς , ο.π., σ. 31. 
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μαθών την ενεργόυμένην επανάστασιν, εζήτει να εύρη άλλην τύχην, αλλά δεν 
εισηκουετο πάρα των προκρίτων. 

Και άλλες μαρτυρίες θα ήταν δυνατό να αναφερθούν, αλλά δεν θα μπο
ρούμε να ελέγξουμε πλήρως το θέμα μας παρά μόνον όταν θα είμαστε σε 
θέση, με σειρές αριθμών, να προσεγγίσουμε την ουσία της κρίσης και με 
νέα κείμενα η με μια πιο σωστή ανάγνωση αυτών που διαθέτουμε να απο
χτήσουμε προσπέλαση προς τις επιπτώσεις της. 

Αλλά, εκείνο που έχει σημασία και πρέπει με έμφαση να τονιστεί εδώ 
είναι ότι η κρίση στην εμπορική ναυτιλία σήμανε αυτόματα και μείωση 
της εμπορικής δραστηριότητας των Ελλήνων και αυτό οχι μόνο στον ελ
λαδικό χώρο : ενα μέρος από τις πιο ανθηρές ελληνικές παροικίες, ιδιαί
τερα εκείνες του Εύξεινου Πόντου και της ενδοχώρας του, δηλαδή στις 
παραδουνάβιες χώρες, υπέστησαν ακέραιες τις συνέπειες της κρίσης στην 
ελληνική εμπορική ναυτιλία. 

Για την κρίση στην αγροτική οικονομία δεν έχουμε συγκεκριμένες 
πληροφορίες, ειδικά για την περίοδο από το 1800 ως το 1821. Είναι, μάλιστα, 
αμφίβολο αν θα ήταν δυνατό να έχουμε. Ίσως κάποιες, κατά προσέγγιση 
η έμμεσες, από κάποιες αγροτικές εξεγέρσεις, όπως εκείνη του Ευθυμίου 
Βλαχάβα, η από την έξαρση της κλέφτικης δραστηριότητας στα τελευταία 
χρόνια του 18ου και τα πρώτα του 19ου αιώνα, μια έξαρση που έφερε την 
εξόντωση της κλεφτουριας στην Πελοπόννησο το 1806. 

Αλλά, είναι άραγε επιτρεπτό να αμφιβάλλουμε για την κρίση στον 
πρωτογενή τομέα της οικονομίας; Όταν τα δημητριακά αποτελούσαν μια 
πολύ εκτεταμένη μονοκαλλιέργεια και η δραστηριότητα της ελληνικής 
εμπορικής ναυτιλίας συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με το εμπόριο των 
σιτηρών, πώς θα ήταν δυνατό να μη συνδέσουμε την κρίση στην εμπορική 
ναυτιλία με μια κρίση στις καλλιέργειες των δημητριακών; και αν σε ορι
σμένες περιοχές έπρεπε να γίνει η μετάβαση από μια μονοκαλλιέργεια (π.χ. 
την έλαιοκαλλιέργεια) σε μια άλλη (π.χ. στην αμπελοκαλλιέργεια), πώς 
είναι δυνατό η μετάβαση αυτή να έγινε χωρίς μια αναστάτωση, δηλαδή μια 
κρίση, στην αγροτική παραγωγή; 

Και αν, ακόμη, η συνολική οικονομική κρίση οδηγούσε σε μείωση 
της αγροτικής παραγωγής, αυτό δεν ήταν μια αναστολή της διαδικασίας 
προς την πλήρη διαμόρφωση της μεγάλης εμπορευματικής αγροτικής μο
νάδας, που, όπως πιστεύουμε, ήταν τα τσιφλίκια, η οποία αναστολή ανα
στάτωνε ολόκληρο τον αγροτικό κόσμο; 

Βέβαια, στο πλαίσιο της κρίσης σε όλους τους τομείς της οικονομι
κής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο πρέπει να τοποθετηθεί και μια 

24. Λ ά μ π ρ ο ς Κ ο υ τ σ ρ ν ί κ α ς , ο.π., σ. 31. 
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αναστάτωση και αναρχία που παρατηρήθηκε στις τιμές. Υπάρχουν, μά
λιστα, σαφέστατες πληροφορίες ότι στη χρονική περίοδο που μας απα
σχολεί εδώ σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη ύψωση των τιμών, σε σημείο 
που να οδηγεί στην εξαθλίωση των ανθρώπων, αφού δεν συνοδευόταν από 
ανάλογη αύξηση της αμοιβής της εργασίας25. Αν η ανοδική πορεία των 
τιμών εξεταστεί σε συνδυασμό με την καλπάζουσα υποτίμηση του τουρ
κικού νομίσματος 26, η οποία είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στο εξωτερικό 
εμπόριο, θα διαπιστωθεί ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια βαθειά κρίση σε 
όλους τους τομείς της οικονομικής λειτουργίας. 

Ας συνοψίσουμε : οι πληροφορίες που διαθέτουμε —και δεν είναι, 
βέβαια, μόνον όσες αναφέρονται εδώ— δεν μας επιτρέπουν να σχηματί
σουμε μια πλήρη και ακριβή εικόνα της οικονομικής κρίσης· μας απαγο
ρεύουν, όμως, να αμφιβάλλουμε ότι στην περίοδο από το 1800 ως το 1821 
οι οικονομικές δραστηριότητες του ελλαδικού χώρου δοκίμασαν μια σο
βαρή κρίση, η οποία γινόταν πιο βαθιά και προσλάμβανε μεγαλύτερη έκτα
ση όσο προχωρούμε προς το 1821, ενώ η συνολική οικονομική ζωή δοκί
μαζε μια αναστάτωση, χωρίς προηγούμενο στην περίοδο της τουρκοκρα
τίας. 

Επομένως, εύκολα πια προκύπτει η διαπίστωση ότι η Επανάσταση 
του 1821 έγινε σε μια στιγμή που ο ελλαδικός χώρος είχε βυθιστεί σε μια 
οξύτατη οικονομική κρίση. η συνδυασμένη αύτη παρατήρηση δεν έχει 
διατυπωθεί ως τώρα, παρόλο που ένας-δυο από τους καλούς ιστορικούς 
μας επισήμαναν μια οικονομική παρακμή σε μερικούς τομείς της οικονο
μικής δραστηριότητας η διαπίστωσαν κάποιες κοινωνικές μεταβολές, 
πίσω από τις οποίες, όμως, έπρεπε να είχαν αναζητηθεί οι οικονομικοί 
παράγοντες. 

Βέβαια, με την τελευταία αυτή διαπίστωση δεν πρέπει να νομιστεί 
ότι αναγκαστικά αναζητείται μια ευθύγραμμη σχέση ανάμεσα στην οικο
νομική κρίση και στην Επανάσταση του 1821. Δεν πρέπει, όμως, να αμφι
βάλλουμε ότι δεν αποκλείεται η οικονομική αυτή κρίση να δημιούργησε 
τις επαναστατικές προοπτικές και να προσανατόλισε ανάλογα τον ελλαδικό 

25. Για αισθητή αύξηση των τιμών στις αρχές του 19ου αιώνα μιλάει ο πε
ριηγητής Leake (Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., τόμ. Γ1, σ. 375), ενώ ο Pouqueville 
αναφέρει ότι από το 1800 ως το 1819 οι τιμές εξαπλασιάστηκαν, τη στιγμή που 
τα ημερομίσθια αυξήθηκαν μόνο κατά 25% (Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο ς , ο.π., τόμ. 
Γ2, σ. 400. 

26. Η υποτίμηση του τουρκικού νομίσματος είχε φτάσει σε μεγάλο υψος από 
το τέλος κιόλας του 18ου αιώνα. Σχετικά βλ. Ν. S v o r o n o s , ο.π., σ. 82-83 
και 319 και Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ β, το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο 
αιώνα (1715-1792), Αθήνα 1972, σ. 114-119, 
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άνθρωπο. Αυτόν τον ελλαδικό άνθρωπο, ο οποίος, θιγμένος στην κοινωνι
κή του υπόσταση, δεν αποκλείεται να βρέθηκε σε αδιέξοδο. 

Αν, δηλαδή, διαπιστωθεί ότι η οικονομική κρίση δημιούργησε ανα
στάτωση και αδιέξοδο στις κοινωνικές σχέσεις, άρα και κρίση στην κοι
νωνική υπόσταση των ανθρώπων, τότε δεν θα πρέπει να αναζητήσουμε 
σε άλλες αίτιες την Επανάσταση του 1821. 

Είναι, επομένως, αναγκαίο να εξετάσουμε τις κοινωνικές αυτές σχέ
σεις, αφού ακούσουμε πρώτα τις σκέψεις μερικών ιστορικών. Ο Κωστής 
Μοσκώφ γράφει ότι η υλική καρακμή του εθνωτικου χώρου, που όπως 
είδαμε αρχίζει από το 1815, θα αλλάξει σταδιακά την ιδεολογική στάση 
του εθνωτικου ανθρώπου και ότι η οικονομική παρακμή θα φέρει και την 
αλλαγή στην ψυχολογία του εθνωτικου ελλαδικου άνθρωπου27. Επίσης, ο 
Νίκος Γ. Σβορώνος γράφει ότι άπ' τα 1800 συναντάμε στην Ελλάδα δη
μοκρατικά κόμματα που δρουν στα πλαίσια της κοινοτικής αυτοδιοίκησης, 
στην Κοζάνη, στην Κέα, τη Σάμο... Στις συντεχνίες και τις συνεργατικές η 
κοινωνική πάλη διεξάγεται ανάμεσα σε μεγάλους και σε μικρούς μετόχους 
(Αμπελάκια). η ϊδια πάλη διεξάγεται ανάμεσα στις συντεχνίες και τους 
μεγαλέμπορους ™. 

Θα πρέπει, ίσως, να παρατηρηθεί ότι στις σκέψεις αυτές, η δεν αποδί
δεται σημασία στη συνολική οικονομική κρίση, η οι κάποιες μεταβολές 
που μαρτυρουνται στην περίοδο 1800-1821 εξετάζονται μόνο στην ιδεολο
γική και πνευματική τους διάσταση. Ωστόσο, η πρώτη, αυτόματη σχε
δόν, συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι η απόρριψη των ανθρώπων 
από την κοινωνική τους κατάσταση σε μια άλλη κοινωνική κατάσταση 29. 

27. Κ ω σ τ ή ς Μ ο σ κ ώ φ , ο.π., σ. 105 και 107. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο Κωστής Μοσκώφ μιλάει έδω μόνο για τον Έλληνα βιοτέχνη του ορεινού 
χώρου και ότι μόνο στον ορεινό βιοτεχνικό χώρο βλέπει την οικονομική παρακμή. 

28. Ν ί κ ο ς Γ. Σ β ο ρ ώ ν ο ς, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, 
Αθήνα 1976, σ. 62. 

29. Χαρακτηριστικό για την κοινωνική ψυχολογία ενός ανθρώπου που τον 
έθιξε η οικονομική κρίση είναι ένα γράμμα του πλοιάρχου Έ . Γλυκούδη, ο όποιος 
ήταν μέλος της Φιλικής 'Εταιρίας. ο πλοίαρχος, λοιπόν, στο γράμμα που συνη
θιζόταν να στέλνεται στο μυητή ύστερα από τη μύηση, έγραφε : Εγώ φίλε. μου 
ευρίσκομαι έδω χωρίς δουλειά, ωσάν όπου τα Νεγότσια είναι νεκρά, ζημιωμένος- και 
τα αίτια όπου δεν είμαι είς την Άσπρην Θάλασσαν, είναι όπου χρεωστώ δέκα χιλιάδες 
γρόσια και πάσχω να δουλέψω, δια να τα πληρώσω... όσον όμως είμουν πλοίaρχoς 
μ' εδικά μου καπιτάλια... Με κακοφαίνεται τώρα, που σε έγνώριαα, που δεν εχω δου
λειά εις χείρας δια να δείξω προς σε την δούλευσίν μου' επειδή όταν εχη τινάς δου
λειάν είς χείρας είναι πλέον υποληπτικός εις τους ανθρώπους και εισακούεται καλύτερα. 
Εγώ, αν είχα δουλειά είς χείρας και εύρισκόμην είς την Άσπρη Θάλασσαν, ήθελε κερ
δίσω πολλούς και καλούς φιλοπάτριδας ωφελίμους είς κάθε έποχήν (Γ. Φ p ά γ κ ο ς, 
Φιλική Εταιρία, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΑ', Αθήνα 1975, σ. 426). 
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Ο ελλαδικός αγρότης, η σεβασμιωτέρα κλάσις μιας πολιτείας κατά 
τον Ανώνυμο της Ελληνικής Νομαρχίας30, συμπιέζεται ανάμεσα στη δια
δικασία ανάπτυξης της μεγάλης ιδιοκτησίας, που τον αφήνει ακτήμονα31, 
στην αύξηση του κόστους της ζωής με τη μείωση του αγροτικού είσοδήμα-
τος 32, που τον εξαθλιώνει οικονομικά33, και στη μείωση της ίδιας της πα
ραγωγής, που τον καθιστά περιφερόμενο άνεργο. Παράλληλα, ο αγροτικός 
αυτός άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πρώην βιοτεχνικό και ναυτικό 
άνθρωπο, ο όποιος νόμισε ότι η καταφυγή στην αγροτική εργασία αποτε
λούσε τη λύση του οικονομικού του προβλήματος. η απόρριψη του βιο
τέχνη και του τεχνίτη στην κατάσταση του κολλίγου ή του άνεργου Μ, 
όπως, δηλαδή, συνέβη και με τους ναυτικούς35, δεν συνιστούσε μόνο μια 
οικονομική καταστροφή και μια κοινωνική υποτίμηση, αλλά δημιουργούσε 
και κάποιες νέες κοινωνικές συμμαχίες. 

30. *Α ν ώ ν υ μ ο ς ο Έ λ λ η ν, Ελληνική Νομαρχία, Αθήνα 31957, σ. 138. 
31. την επέκταση του θεσμού των τσιφλικιών σε βάρος της ελεύθερης μικρής 

Ιδιοκτησίας παρατήρησε στη Θεσσαλία ο L. Η e u z e y, ο.π., σ. 49-50, 109 κ.ά. 
Επίσης, ο Φ ρ. Τ ί ρ ς, η Ελλάδα του Καποδίστρια, τόμ. Β', Αθήνα 1972, σ. 

13, γράφει ότι, το 1830, Οι μισές ελληνικές οικογένειες και το 83% των αγροτι
κών οίκογενιών ήταν χωρίς Ιδιοκτησία. 

32. ο Κ ω σ τ ή ς Μ ο σ κ ώ φ , ο.π., σ. 67 και 147, με στοιχεία από τον 
Pouqueville, διαπιστώνει μείωση του αγροτικού εισοδήματος άπο το 1804 ως το 1820. 

33. Για την εξαθλίωση των αγροτών στην τελευταία περίοδο της τουρκοκρα
τίας βλ. Δ. Κ. Τ σ ο π ο τ ο υ, Γή και γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την τούρκο
κρατίαν, Αθήνα 21974, σ. 227. Για τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος βλ. 
την προηγούμενη σημείωση. 

34. Κατά τον Α ν ώ ν υ μ ο του Έ λ λ η ν α , Ελληνική Νομαρχία, ο.π., 
σ. 139-142, οι τεχνίτες ήταν στην ϊδια άθλια κατάσταση με τους γεωργούς. 

35. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μείωση του ετήσιου κέρδους για κάθε μέλος 
των πληρωμάτων των ύδραίικων πλοίων. Έτσι, κάθε μέλος πληρώματος κέρδισε, 
κατά ιιέσο όρο, 

το 1810 123 τάληρα 
το 1811 132 » 
το 1812 232 » 152 τάληρα — 
το 1813 167 » 
το 1814 156 » 
το 1815 64 » , 
το 1817 63 » 
το 
το 

1818 
1819 

88 
40 

» 
» 50 τάληρα > 

το 1820 24 » 
το 1821 19 » 

μείωση 
67% 

και 

( Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής 
κοινωνίας (1700-1821), Αθήνα 1976, σ. 132). 
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Η κρίση στις εμπορικές ανταλλαγές και, κυρίως, στην εμπορική ναυ
τιλία αφορούσε ευρύτατα κοινωνικά στρώματα, τα όποια έσπευσαν να ανα
ζητήσουν λύσεις ανύπαρκτες στην αγροτική παραγωγή. δεν θα πρέπει; 
μάλιστα, να μας διαφεύγει ότι η μεγάλη κρίση στην εμπορική ναυτιλία έθι
γε καίρια το συσσωρευμένο εφοπλιστικό κεφάλαιο, το όποιο, πανικόβλη
το, αναζήτησε λύσεις απελπισίας στη ναυπήγηση όλο και περισσότερων 
καραβιών—όπως υπάρχουν ενδείξεις ότι συνέβη 36—η στην αγορά ακι
νήτων, γης κυρίως, πράγμα περίπου αδύνατο για την εποχή εκείνη. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι από το 1800 ως το 1821 η οικονομική κρίση 
που έθιξε τον ελλαδικό χώρο ανέτρεψε την υφιστάμενη η υπό σχηματισμό 
κοινωνική κατάσταση και δημιούργησε μια νέα. Αυτή η νέα ήταν μια κοι
νωνία με πολύ πλούσιους, αλλά ανήσυχους, και με πολύ φτωχούς ανθρώ
πους. Μια κοινωνία με άνεργους και με μετακινήσεις πληθυσμών, οι όποιοι, 
μέσα στη δυστυχία τους, προσφέρονταν ως φτηνή εργατική δύναμη. Ήταν 
μια κοινωνία ανήσυχη, με τις βασικές αντιθέσεις της σε μεγάλη όξυνση. 
Στις δυο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα η νεοελληνική κοινωνία απόχτη
σε μια εξαιρετική κινητικότητα- μια κινητικότητα που ξεκινούσε από τις 
υλικές βάσεις του βίου για να καταλήξει στις ιδεολογικές αναζητήσεις. 

Αλλά, μια ανάλογη κινητικότητα θα πρέπει να υποθέσουμε και στον 
ευρύτερο ελληνικό χώρο, στους χώρους, δηλαδή, εκείνους όπου η ελληνι
κή οικονομική δραστηριότητα είχε σημειώσει αξιόλογες επιδόσεις : για 
τον παροικιακό Έλληνα η οικονομική δράση ήταν ο μόνος λόγος απο
δοχής του από τον έξωελλαδικό χώρο. Η οικονομική κρίση στον ελλα
δικό χώρο και ιδιαίτερα η κρίση της εμπορικής ναυτιλίας έθιγε καίρια 
συμφέροντα, έθιγε την ίδια την υπόσταση του παροικιακου ελληνισμού, 
ιδιαίτερα στις παραδουνάβιες χώρες και τον Εύξεινο Πόντο. ο Έλληνας 
πάροικος των χώρων αυτών είχε συνδέσει την τύχη του σχεδόν αποκλει
στικά με το εμπόριο του σιταριού. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η ανάπτυξη των εθνικών 
συνειδήσεων στον ευρωπαϊκό και, μάλιστα, στο βαλκανικό χώρο κλόνιζε 
τη θέση κάθε ξένου στοιχείου. Ούτε πρέπει να λησμονούμε ότι η ήττα του 
Ναπολέοντα, γνωστή από το 1812, απελευθέρωσε τις διαδικασίες για τη 
συγκεκριμενοποίηση των εθνικών προσανατολισμών, αφού η ναπολεόντεια 
επιχείρηση ήταν η τελευταία προσπάθεια στην ιστορία για τη δημιουργία 
μιας αυτοκρατορίας με την παλαιά έννοια του όρου. Μέσα σ' αυτό το συνο
λικό πλαίσιο είναι δυνατό να αντιληφθούμε καλύτερα αυτή την «κινητι
κότητα» του παροικιακου Έλληνα στον ανατολικοευρωπαϊκό χώρο- μια 

36. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των καρα
βιών που ναυπηγήθηκαν στις Σπέτσες αυξήθηκε. Σχετικά βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ
μ υ δ ά, ο.π., σ. 139. 
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κινητικότητα που έτεινε προς την εγκατάλειψη του χώρου του και προς 
την επιστροφή 37. 

Και, ίσως, άπ' αυτή την αφορμή θα πρέπει να πούμε δυο λόγια για την 
εθνική συσπείρωση που παρατηρείται στο συνολικό ελληνισμό στις δυο 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. η εθνική αυτή συσπείρωση, γνωστή άπα 
ενα πλήθος πληροφορίες, συμπορευόταν με τη σφυρηλάτηση της εθνικής 
συνείδησης, που ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η στήριξη στις 
ημέτερες δυνάμεις38. 

Η σύμπτωση των δυο αύτων γεγονότων, της εθνικής, δηλαδή, συσπεί
ρωσης και της σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης, δεν είναι τυχαίο 
ότι συμπορευόταν με την προϊούσα οικονομική κρίση και εκδηλωνόταν 
καθαρότερα σε χώρους που θίγονταν περισσότερο, όπως ήταν ο νοτιοελλα
δικός χώρος, ο όποιος, ως κάποια στιγμή, ήταν κάτω από τον απόλυτο οι
κονομικό-έμπορικό έλεγχο των Γάλλων, που υποχώρησαν, και της ελλη
νικής εμπορικής ναυτιλίας, που βυθίστηκε στην κρίση. 

"Αν οι λογικοί αυτοί συνδυασμοί είναι θεμιτό να απασχολούν σοβαρά 
τον προβληματισμό μας, τότε θα είναι δυνατό να ερμηνεύσουμε πως εξε
λίχτηκε μια κάποια επαναστατική διάθεση —η καλύτερα διαθεσιμότητα— 
που παρατηρήθηκε από το τέλος του 18ου αιώνα για να καταλήξει σε συγ
κεκριμένες επαναστατικές εκδηλώσεις 39. Όπως, επίσης, θα ήταν δυνατό 
να σκεφτούμε ότι η ιδέα —όχι η ιδεολογία— και ο πόθος για την ελευθε
ρία, που ενδεχομένως δημιουργούνται με τον πλουτισμό, με την οικονομι
κή ακμή, με τη μάθηση και με τις γαλλικές ιδέες του διαφωτισμού, μετα
τρέπονται σε επαναστατική ιδεολογία σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Έτσι, ίσως, φτάσαμε στην Επανάσταση. σε ποιο πλαίσιο πρέπει άραγε 

37. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Έλληνας πάροικος επιθυμούσε να επιστρέψει 
σε μια ανεξάρτητη Ελλάδα (Α ν ώ ν υ μ ο ς ο " Ε λ λ η ν , Ελληνική Νομαρχία, 
ο.π., σ. 183-184, 185-190 και 197). 

38. Για σχετικές πληροφορίες βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ α , ο.π., σ. 
202-204. 

39. ο Γάλλος A u g u s t e de J a s s a u d στο ανέκδοτο υπόμνημα του 
(βλ. γι' αυτό Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ α , O.K., σ. 140j με τίτλο Mémoire sur 
l'état physique et politique des îles d' Hydra, Spècie, Poro et_Ipséra en l'année 
1808, 1 Αύγ. 1809, έγραφε για τους Έλληνες ότι. είναι μια κρυμμένη φωτιά που 
περιμένει το φύσημα της ελευθερίας για να ξανανάψει· τους παρομοιάζει, επίσης, 
με ένα λιονταράκι που δοκιμάζει τα δόντια του. Βλ. και τις παρατηρήσεις διαφό
ρων περιηγητών στου Κ. Σ ι μ ό π ο υ λ ο υ , ο.π., τόμ. Γ1, σ. 72, 137, 145 και 
315 και τόμ. Γ2, σ. 103, 108 και 117. 'Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρία του Pouque-
vi l le , οι Έλληνες της Ακαρνανίας δεν περιμένουν παρά ίνα σύνθημα για να πάρουν τα 
όπλα (βλ. D é m o c r a t i e I l i a d o u , Les Balkans jouet de la politique des 
puissances européennes pendant les XVIIIe et XIXe siècles, Balkan Studies, 16 
(1975), σ. 168). 
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να την τοποθετήσουμε; Είναι πια βέβαιο οτι η Επανάσταση του 1821 όχι 
μόνο δεν βγήκε μέσα από μια οικονομική ακμή, όχι μόνο δεν καθοδηγήθη
κε από μια οικονομικά σφριγηλή αστική τάξη, αλλά, αντίθετα μάλιστα, 
βγήκε μέσα από μια βαθιά και προϊούσα οικονομική κρίση και οργανώθη
κε από μια αστική τάξη θιγμένη απ' αυτή την οικονομική κρίση, η οποία 
αστική τάξη αναζητούσε τους προσανατολισμούς της μέσα σε μια κοινω
νία με κλιδωνιζόμενες αρχές, με ανατρεπόμενες βάσεις και με όξυνόμενες 
τις αντιφάσεις της. η κρίση έθιγε ιδιαίτερα τον εφοπλιστικό κόσμο, ο 
οποίος, εκτός από την οικονομική του ευρωστία, έχανε και την ηγεσία, 
δηλαδή τον έλεγχο, της αγοράς του ελλαδικού χώρου. 

Και, βέβαια, δεν είναι, ίσως, δυνατό να τοποθετούμε την Επανάσταση 
μόνο σε πνευματικές βάσεις. η πνευματική ζωή στον ελλαδικό χώρο ήταν 
υποτυπώδης πριν από το 1821. ο λεγόμενος ελληνικός διαφωτισμός ήταν 
υπόθεση του παροικιακου ελληνισμού, ενώ η σχολική παιδεία σπάνια 
ξεπερνούσε στον ελλαδικό χώρο το στάδιο της ανάγνωσης και της γρα
φής 40. Άλλωστε, για τον ελλαδικό άνθρωπο ο οποιοσδήποτε διαφωτισμός 
και η οποιαδήποτε παιδεία θα ήταν, μέσα στις συνθήκες που δημιουργούσε 
η οικονομική κρίση, μια περιττή πολυτέλεια41. 

Ύστερα από όσα εκτέθηκαν προκύπτει οτι η Επανάσταση του 1821 
συνέπεσε με μια βαθιά οικονομική κρίση. Τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν 
μας επιτρέπουν ακόμη να εξαρτήσουμε την Επανάσταση από την κρίση. 
Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές χαρακτηριστικές συμπτώσεις : το 1815 εκδό
θηκε στη Βενετία ο «Έρμης ô κερδώος»' το 1817 εκδόθηκε στη Βιέννη η 
«Θαλάσσιος νομοθεσία» του Ν. Κεφάλα- το 1818 εκδόθηκε στην Ύδρα ο 
νέος «Νόμος εμπορικής ναυτιλίας» και την ίδια χρονιά ο φόρος επί του κέρ-

40. Για σχετικές μαρτυρίες βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ α , ο.π., σ. 216, 
217, 218 K.d. 

41. ο Φ. η . Ή λ ι ο υ , Προσθήκες στην ελληνική βιβλιογραφία, Αθήνα 
1973, σ. 39, γράφει οτι από τους συνδρομητές που γράφτηκαν για την αγορά βι
βλίων από το 1800 ως το 1820 μόνο το 7% κατοικούσε στις περιοχές που αργό
τερα αποτέλεσαν το ελεύθερο κράτος. από τη μελέτη του ίδιου συγγραφέα, Βι
βλία με συνδρομητές. Ι. Τα χρόνια του διαφωτισμού (1749-1821), ο Ερανιστής, 
τ. 12, τχ. 69-70 (Μάιος - Αυγ. 1975), σ. 101-179, προκύπτουν πολύ ενδιαφέρουσες 
παρατηρήσεις : Τα αντίτυπα που πουλήθηκαν με συνδρομές στον ελλαδικό χώρο 
(περίπου τα δρια της σημερινής ελληνικής επικράτειας) από το 1800 ως το 1821 
αποτελούν περίπου το 5,5% των ελληνικών αντιτύπων που κυκλοφόρησαν με συν
δρομές. "Αν, μάλιστα, εξαιρέσουμε τα αντίτυπα που πουλήθηκαν στο Άγιο Όρος, 
δεν απομένει για τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο ούτε 4,5%. 

Μια άλλη τομή στα δεδομένα που δημοσιεύει ο Φ. η . Ηλιού μας δείχνει 
ότι το 39 % περίπου των αντιτύπων που πουλήθηκαν με συνδρομές στον ελλαδικό 
χώρο έφτασαν στο νησιωτικό χώρο και κυρίως στη Χίο, στην Ύδρα, στον Πόρο, 
στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. 
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δους που εισπραττόταν στην κοινότητα της Ύδρας μειώθηκε από 5% 
σε 3% 4 2 . 

Η Φιλική Εταιρία ιδρύθηκε το 1814· είχε την έδρα της και έδρασε 
σε ένα χώρο που είχε άμεση σχέση με τη δράση της ελληνικής εμπορικής 
ναυτιλίας. Το 41% των μελών της Εταιρίας, που είχαν δηλώσει που μυή
θηκαν, είχε μυηθεί στις παραδουνάβιες χώρες και στη νότια Ρωσία. οι 
δυο από τους τρεις ιδρυτές της Εταιρίας, ήταν αποτυχημένοι η χρεοκοπη
μένοι έμποροι, ενώ το επάγγελμα του εμπόρου είχαν δηλώσει και οι περισ
σότεροι από όσους είχαν μυηθεί στις παραδουνάβιες παροικίες και στη Ρω
σία. το 1816 η Εταιρία είχε 20 μέλη· το 1817 μυήθηκαν αλλά 22 μέλη-

το 1818, πρώτο έτος της μεγάλης κρίσης στην εμπορική ναυτιλία, μυήθη
καν στη Φιλική Εταιρία 210 άτομα, το 1819 164 άτομα κλπ. από γεωγρα
φική άποψη διαπιστώνουμε τις έξης συμπτώσεις : η Πελοπόννησος, η πε
ριοχή, δηλαδή, που είχε γνωρίσει την οικονομική κρίση πολύ πριν από το 
1800, αντιπροσωπευόταν στην Εταιρία με το μεγαλύτερο ποσοστό (37,2%) 
των μελών της- το 14,6% των μελών της Εταιρίας καταγόταν από τα νησιά 
του Αιγαίου, το χώρο, δηλαδή, του εφοπλιστικού κεφαλαίου. από τους 21 
σημαντικότερους μυητές οι 11, δηλαδή το 52%, ήταν Πελοποννήσιοι, ενώ 
12 απ' αυτούς, δηλαδή το 57% ήταν έμποροι 43. Μόλις το 1819, όταν η οι
κονομική κρίση έδειχνε οτι ήταν οριστική, η Φιλική Εταιρία κατόρθωσε 
να κάμψει την άρνηση των προκρίτων. 

Δεν είναι βέβαιο οτι συμβαίνουν συχνά στην ιστορία τόσες ποιοτικές 
και ποσοστικές συμπτώσεις, όσες διαπιστώνονται στον ελλαδικό χώρο στα 
10 χρόνια που προηγήθηκαν από την 'Επανάσταση του 1821, στην περίο
δο, δηλαδή, που η οικονομική κρίση βάθαινε δλο και περισσότερο και αγ
κάλιαζε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων, 
ακόμη και σε έξωελλαδικούς χώρους. Ίσως λοιπόν, η γενικευμένη αυτή 
οικονομική κρίση, η οποία οδηγούσε στην καταστροφή την ελληνική αστι
κή τάξη, να επιτάχυνε τις επαναστατικές διαδικασίες, να οξύνε τις αντι
φάσεις και να έδωσε το δικό της συγκεκριμένο νόημα στην Επανάσταση. 

42. Βλ. Ά ν τ. Λ ι γ ν ο ύ, δ. π., σ. 98. 
43. οι πληροφορίες για τη Φιλική Εταιρία προέρχονται από το άρθρο του 

Γ. Φ ρ ά γ κ ο υ , δ. π., σ. 424-432. Βλ. επίσης και την εισαγωγή του Τ ά σ ο υ 
Β ο υ ρ ν â στα βιβλίο Φιλική Εταιρία, δκδ. Δρακόπουλου, χ.τ. και χ.ε. Παράλ
ληλες πληροφορίες, που άφοροδν συνολικά το θέμα μας, υπάρχουν σκόρπιες σε 
ποίκιλα κείμενα, όπως αυτή που αναφέρει ότι ο Αντώνιος Οίκονόμου, που ξεσή
κωσε τους Υδραίους, ήταν 6νας κατεστραμμένος πλοίαρχος. Σχετικά βλ. ' Α ν 
τ ω ν ί ο υ Ά . Μ ι α ο ύ λ η , Βίος Αντωνίου Γ. Κριεζή, Απομνημονεύματα αγω
νιστών τον 21, εκδ. Γ. Τσουκάλα, Αθήναι 1956, αρ. 8, σ. 206. 
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