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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στήν εργασία αύτή έπιχειρεϊται ή σκιαγράφηση τών προσπαθειών 
πού κατέβαλε ό ’Ιωάννης Καποδίστριας για νά οργανώσει τό Ναυτικό 
τής 'Ελληνικής ’Επανάστασης σύμφωνα με τά ευρωπαϊκά πρότυπα τής 
εποχής καί νά τό εντάξει στο πλαίσιο λειτουργίας τοΰ ύπό σύσταση τότε 
κράτους.

Ή υπαγωγή τής ναυτικής δύναμης στήν Κεντρική Διοίκηση δεν 
ύπήρξε εύκολη υπόθεση. 'Ο στόλος τής "Υδρας, τών Σπετσών και τών 
Ψαρών (τρινήσιος στόλος) κατά τή διάρκεια τής ’Επανάστασης διοικεϊ- 
το ουσιαστικά άπό τά κοινοτικά συμβούλια τών νησιών, ενώ τό κεντρικό 
όργανο πού είχε δημιουργηθεΐ, τό Μινιστέριο τών Ναυτικών, ήταν ασθε
νές καί οί δικαιοδοσίες του περιορισμένες. ’Ενίσχυση τών κρατικών 
άρχών σήμαινε, λοιπόν, τήν άποδυνάμωση τών περιφερειακών, με συνέ
πεια τή δημιουργία πολλαπλών άντιδράσεων.

'Η παρούσα μελέτη άποτελεϊται άπό πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται τά πολιτικά καί διοικητικά όργανα πού άπό τό 
1828 καί ’έπειτα άνέλαβαν τήν ήγεσία τοΰ Ναυτικοϋ. Με τή δημιουργία 
τών οργάνων αυτών, πού σε μεγάλο βαθμό επανδρώθηκαν με πιστά στον 
Κυβερνήτη πρόσωπα, γίνεται σαφές ότι οί Κοινότητες τών νησιών άρχί- 
ζουν νά άπομακρύνονται άπό τή διοίκηση καί τον έλεγχο τοΰ στόλου. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οί νέες διατάξεις έσωτερικής λειτουρ
γίας τοΰ Ναυτικοϋ. Με τις διατάξεις αυτές υιοθετήθηκαν νέα κριτήρια 
σταδιοδρομίας, κατοχυρώθηκαν οί βαθμοί, ορίστηκαν μισθολογικές 
κλίμακες καί θεσπίσθηκαν πειθαρχικοί κανονισμοί. Στο κεφάλαιο αύτό 
γίνεται προσπάθεια νά καταδειχτοΰν οί καινοτομίες πού είσήγαγαν οί 
ρυθμίσεις αυτές, κυρίως σε άντιπαραβολή τους με τις συνήθειες πού ώς 
τότε επικρατούσαν στά ελληνικά καράβια. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγρά
φονται οί πολεμικές έπιχειρήσεις τοΰ Ναυτικοϋ καθώς καί οί προσπά
θειες γιά τήν πάταξη τής πειρατείας. Στο κεφάλαιο αυτό έπιχειρεϊται ή 
διευκρίνηση τών στόχων καί τών προτεραιοτήτων τοΰ Καποδίστρια, πού 
επέβαλαν καί τήν άνάλογη κατανομή δυνάμεων. Στο τέταρτο, τέλος, καί 
στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οί άντιδράσεις τοΰ ναυτικοϋ κό
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σμου στις νέες ρυθμίσεις, οί όποιες σιγά σιγά διογκώθηκαν και όδήγη- 
σαν καταρχήν στήν ένσωμάτωσή του στήν άντικαποδιστριακή αντιπολί
τευση καί, στή συνέχεια, άντέδρασαν με τό στασιαστικό κίνημα τοΰ 
Πόρου. Στήν έξέλιξη συνέβαλαν έπίσης καί άλλοι παράγοντες όπως: οί 
βλέψεις τών συμμαχικών δυνάμεων, οί ανακατατάξεις στον εόρωπαϊκό 
χώρο και ή άδυναμία τής κυβέρνησης νά ικανοποιήσει τά οικονομικά 
αιτήματα τών νησιωτών.

'Όλοι όμως οί παραπάνω παράγοντες, πού έγινε προσπάθεια νά συνε- 
κτιμηθοΰν, έκτρέπουν τον άναγνώστη άπό τοΰ νά σχηματίσει τή σωστή 
εικόνα τοΰ Κυβερνήτη ’Ιωάννη Καποδίστρια, τό έργο του καί τή σημα
ντική προσφορά του στο νεοσύστατο κράτος. ‘Η άναπόφευκτη αύτή 
άδυναμία κρίνεται ότι καλύπτεται άπό τις πολλές μελέτες πού άσχολοΰ- 
νται μέ τή συνολική δράση καί τήν προσωπικότητα τοΰ πρώτου Κυβερνή
τη τοΰ νεοσύστατου 'Ελληνικού κράτους.

Κατά τήν παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα πού βρίσκον
ται στά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους (Γ Α Κ/ Συλλογή Γ. Βλαχογιάννη, 
Άρχεΐον Άλ. Μαυροκορδάτου, Γενικό Φροντιστήριο, Γραμματεία 

Στρατιωτικών καί Ναυτικών), καθώς καί δημοσιευμένες ή ανέκδοτες 
προσωπικές μαρτυρίες καί ιδιωτικές έπιστολές τών πρωταγωνιστών τής 
έποχής. Γιά τήν ιεράρχηση καί τήν εκτίμηση τής άξιοπιστίας τών πηγών 
αύτών, οί όποιες συχνά άλληλοσυγκρούονται, άπαιτήθηκαν διασταυρώ
σεις καθώς καί προσφυγή στή βοήθεια τής σύγχρονης βιβλιογραφίας.

Στο σημείο αυτό θά ήθελα νά ευχαριστήσω όλους όσους μέ τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στήν παρουσίαση αυτής τής μελέτης καί 
ιδιαιτέρως τούς καθηγητές κ.κ. Άλ. Κιτροέφ, Κώστα Κωστή καί Στ. 
Παπαγεωργίου· τόν κ. Θεοδόση Νικολαΐδη καί Κ. Ναδάλη γιά τή συμπα
ράστασή τους· τήν κυρία ”Εφη. ’Εξίσου γιά τις εύστοχες υποδείξεις' τήν 
οικογένεια τοΰ άείμνηστου Μ. Σίμψα γιά τήν παραχώρηση τοΰ άρχείου 
της· τήν κυρία Μαρία Χαιρέτη —διευθύντρια τότε τών ΓΑΚ— γιά τή 
διευκόλυνση τής έρευνας καί τόν κ. Χαράλ. Ντούρμα, πού μέ πολλή 
φροντίδα έπιμελήθηκε τήν έκδοση.

Τελειώνοντας, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τό Διοικη
τικό Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν ’Ωφελίμων Βιβλίων, πού 
άποφάσισε νά συμπεριλάβει στις έκδόσεις του τήν παρούσα μελέτη.

Κ. ΒΑΡΦΗΣ
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Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Πολιτικές ’Αρχές και ανώτατες διοικητικές 'Υπηρεσίες τοΰ Ναυτικοϋ

'Ο ’Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στήν 'Ελλάδα στις άρχές τοΰ 
1828 και έγινε δεκτός μέ ενθουσιασμό άπό δλους σχεδόν τούς 'Έλληνες. 
Στήν κατεστραμμένη άπό τόν μακροχρόνιο πόλεμο χώρα, ή άφιξη τοΰ 
Κυβερνήτη θεωρήθηκε εγγύηση γιά ένα καλύτερο μέλλον1. Τά προβλή
ματα, βέβαια, πού έπρεπε νά άντιμετωπισθοΰν ήταν πολλά καί ιδιαίτερα 
σημαντικά γιά τήν τύχη τοΰ νεοσύστατου κράτους. ' Ο συνωστισμός τών 
στρατευμάτων καί τών προσφύγων καί ή συνακόλουθη έλλειψη τροφής 
καί στέγης, ή συνεχής άπειλή έπιδημιών, ή έξαρση τής πειρατείας καθώς 
καί ή παρουσία τοΰ Ίμπραήμ στήν Πελοπόννησο καί τών ’Οθωμανών 
στή Στερεά 'Ελλάδα, ήταν όρισμένα άπό τά άμεσα προβλήματα πού 
ζητοΰσαν λύση. Συνάμα, έκκρεμοΰσε άκόμα ό καθορισμός τών συνόρων 
τής χώρας, δπως επίσης καί ή ίδια ή υπόθεση τής άνεξαρτησίας της2.

'Ο Καποδίστριας, έπωφελούμενος άπό τήν εύνοϊκή γι’ αύτόν πολι
τική συγκυρία, πέτυχε νά πάρει τήν έγκριση τής ’Εθνοσυνέλευσης καί 
νά έγκαθιδρύσει ένα συγκεντρωτικό σύστημα προσωρινής διακυβέρνη
σης τής χώρας. Πίστευε ότι μέ τίς συνθήκες πού έπικρατοΰσαν τότε στήν 
'Ελλάδα ένα συνταγματικό πολίτευμα δέν θά διευκόλυνε τήν επίλυση 
τών μακροπρόθεσμων καί βραχυπρόθεσμων προβλημάτων τής χώρας3.

1. Στ. Παπαγεωργίου, Ή στρατιωτική πολιτικήτοϋΚαποδίστρια, ’Αθήνα 1986, σ.
36. ■ ■

2. "Εως τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1828 ή μόνη διεθνής συνθήκη πού είχε ύπογραφεϊ 
σχετικά μέ τό έλληνικό ζήτημα ήταν ή συνθήκη τής 6 Ιουλίου 1827, ή όποία οϋτε γιά τό 
θέμα τών συνόρων άνέφερε τίποτε οϋτε καί τήν πλήρη άνεξαρτησία τοϋ ύπό ίδρυση 
κράτους έγγυατο. ’Εξάλλου, ή σύγχρονη ιστοριογραφία θεωρεί τήν περίοδο 1828-30 ώς 
«τήν τελευταία φάση τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως». Βλ. ’Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού 
*Εθνους, τόμ. IB', Άθήναι 1975, σ. 478.

3. Σέ έπιστολή του πρός τόν Μ. Σοϋτσο τής 9/21 ’Ιουλίου 1831 ό Καποδίστριας
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Κατά τόν Καποδίστρια, ένα πολιτικό σύστημα αύτοΰ τοΰ είδους θά λει
τουργούσε μόνο ύστερα άπό τή διευθέτηση τών ζητημάτων πού άφοροΰ- 
σαν στήν ίδια τήν ύπαρξη τοΰ ' Ελληνικοΰ κράτους. Συνεπής, λοιπόν, 
προς αύτή τήν άποψη, προχώρησε στή δημιουργία ενός θεσμικού πλαι
σίου πού άπέβλεπε στον έλεγχο τών ελεύθερων περιοχών άπό τήν Κεν
τρική Διοίκηση. Μέ τόν τρόπο αύτό πετύχαινε, ταυτόχρονα, νά άποδυ- 
ναμώσει τις διάφορες φατρίες (Ζαΐμη, Κουντουριώτη, Μαυρομιχάλη, 
Μαυροκορδάτου κ.α.) καί τις φυγόκεντρες τοπικιστικές δυνάμεις, πού 
παρεμπόδιζαν τή συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους.

' Η προσπάθεια αύτή συνάντησε πολλές άντιδράσεις. Ειδικότερα ή 
δυσφορία τών ναυτικών περιοχών γίνεται εύκολα κατανοητή. Τά νησιά 
είχαν μια πλούσια ιστορία άγώνων καί καθοδηγήθηκαν αύτοδύναμα άπό 
προκρίτους καί καπεταναίους. Τό πολιτικό πρότυπο, πού άκολούθησε ό 
Καποδίστριας άγνόησε καί τήν παράδοση αύτονομίας τοΰ ναυτικοϋ κό
σμου καί τήν ισχύ τών προκρίτων. "Ετσι κατέληξε νά γίνει μια άπό τις 
βασικές αιτίες τών αντιδράσεων πού συνάντησε ό Κυβερνήτης.

’Αρνητική στάση κράτησε επίσης ό Καποδίστριας έναντι πολλών 
ήγετικών προσωπικοτήτων τής ’Επανάστασης καί προκειμένου νά έξα- 
σφαλίσει πολιτικά ερείσματα στράφηκε προς τόν «γενναίο καί καλό λα
ό»4. Πίστευε δτι τό λαϊκό αίσθημα κατά τών τοπικών ήγετών θά ένίσχυε 
καί θά ύποστήριζε τόν άγώνα εναντίον τών φατριών πού έποφθαλμιοΰσαν 
τήν εξουσία. 'Η ύπερεκτίμηση δμως τών δυνατοτήτων τοΰ άγροτικοΰ καί 
ναυτικοϋ κόσμου, συντηρητικού στήν πλειοψηφία του, θά τόν άναγκά- 
σει, τελικά, νά δημιουργήσει δικό του κομματικό μηχανισμό καί νά 
έπανδρώσει τή διοίκηση μόνο μέ έμπιστους άνθρώπους5. Ταυτόχρονα 
έκανε τό λάθος νά ύποτιμήσει τήν επιρροή τών ήγετών τής ’Επανάστα

εγραφε: «Μή θεωρήσετε δτι καί έγώ έσπούδασα εις τήν σχολήν τοΰ Κυρίου Maistre ή τοϋ 
Κυρίου Binald. ’ Αντιθέτως, ισχυρίζομαι δτι είμαι ό πλέον φιλελεύθερος έκ τών νεωτέρων 
κυβερνητών. Πιστεύω δτι δσον περισσότερον επιθυμεί κανείς νά έξασφαλίση είς τούς 
"Ελληνας τήν πραγματικήν καί άληθή ϋπαρξιν τών συνταγματικών διαβεβαιώσεων, τόσον 
όλιγώτερον κατορθώνει νά τούς παράσχη νόμους, οί όποιοι νά άνταποκρίνωνται εις τόν 
σύγχρονον συρμόν. 'Η 'Ελλάς εύρίσκεται είς τόν IB' ή τόν ΙΓ' αιώνα. Καί άπασαι αί 
προσπάθειαι τής Κυβερνήσεως ή δν έπιθυμεΐτε τοΰ νομοθέτου όφείλουν νά τείνουν είς τό 
νά τήν όδηγήσουν είς τόν παρόντα αιώνα». Βλ. ’Αρχείον Ί. Καποδίστρια, τόμ. I', Κέρ
κυρα 1983, σ. 183.

4. John Petropoulos, Πολιτική καί Συγκρότηση Κράτους στο 'Ελληνικό Βασίλειο 
1833-1843, τόμ. Α', (Μτφρ), ’Αθήνα 1985, σ. 133.

5. "Ο.π., σσ. 134-135.
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σης στο λαό. ’Επιθυμώντας νά εξουδετερώσει τήν ισχύ τών αρχηγών, 
άλλα και τήν άντιπολιτευτική τους διάθεση, φρόντισε νά τοποθετήσει 
έξέχουσες φυσιογνωμίες τοΰ άγώνα σε θέσεις πού διατη ροΰσαν συμβου
λευτικό χαρακτήρα ή παρείχαν εικονική μόνο εξουσία. ’Έτσι, οί Γεώρ
γιος Κουντουριώτης, ’Ανδρέας Ζαΐμης καί Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
διορίστηκαν πρόβουλοι τών τριών τμημάτων τοΰ Πανελληνίου, δηλαδή 
τών επί τής Οικονομίας, ’Εξωτερικών καί Πολεμικών τμημάτων άντί- 
στοιχα6. 'Ο ρόλος τής 9μελοΰς αύτής ’Αρχής —πού ταχύτατα εγινε 
21μελής— ήταν καθαρά συμβουλευτικός καί οί πρόβουλοι δεν είχαν 
καμία εξουσία. Οί εισηγήσεις συντάσσονταν άπό τούς γραμματείς οί δέ 
άποφάσεις λαμβάνονταν μόνο άπό τόν Καποδίστρια. ' Η παρουσία, λοι
πόν, τριών άπό τούς σημαντικότερους άντιπάλους στο Πανελλήνιο δεν 
είχε άλλο σκοπό παρά νά άποδυναμώσει πολιτικά τόύς πλοιοκτήτες, 
τούς μεγαλοκτηματίες τής Πελοποννήσου καί τούς καπεταναίους τής 
Μάνης. Οί τρεις πρόβουλοι θεωρούνταν οί κυριότεροι εκφραστές τών 
ομάδων αύτών. ' Η τακτική αύτή, τήν όποία ευρύτατα έφάρμοσε ό Καπο- 
δίστριας, δημιούργησε δυσφορία στούς διάφορους ήγέτες καί όδήγησε 
άναγκαστικά σέ άλλεπάλληλες μεταβολές τών κυβερνητικών σχημάτων. 
Οί παραιτήσεις άπό άξιώματα καί ή εναλλαγή άρμοδιοτήτων άποτελοΰν 
φαινόμενα πού παρατηροΰνται τακτικά στή λειτουργία τοΰ εμβρυώδους 
κρατικού μηχανισμού κατά τήν περίοδο αύτή.

’Εκτός άπό τό Πανελλήνιο — πού άντικατέστησε τήν Άντι- 
κυβερνητική ’Επιτροπή καί άποτέλεσε τό τότε υπουργικό συμβούλιο — 
ό Καποδίστριας συγκρότησε, τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1829, μιά νέα ’Αρχή, 
τό Πολεμικό Συμβούλιο, ή όποία προΐστατο τοϋ στρατοΰ καί τοΰ ναυτι- 
κοϋ. Σκοπός τοΰ Πολεμικοΰ Συμβουλίου ήταν «νά θεωρή καί νά άντεξαγά- 
γη τις όποθέσεις είς τάς πολεμικάς εργασίας καί είς τήν στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν ξηρας τε καί θαλάσσης άναγομένας κατά τάς προτάσεις τοΰ 
Κυβερνήτου»7.

Στό Πολεμικό Συμβούλιο προήδρευε ό ίδιος ό Καποδίστριας8, 
άπαρτιζόταν δέ άπό τρία μέλη τοϋ τμήματος τών Πολεμικών τοΰ Πανελ
ληνίου καί άκόμη άπό τούς Ν. X. I. Μέξη καί ’Απόστολο ’Αποστόλη, οί

6. Στό Πανελλήνιο συμμετείχαν καί οί Ν. Σπηλιάδης καί Ά. Παπαδόπουλος ώς 
γραμματείς τοΰ τμήματος ΟΙκονομίας, οί Γ. Ψόλλας καί X. Αίνιάν στό τμήμα Εξωτερι
κών καί οί Κ. Ζωγράφος, X. Κλωνάρης στό τμήμα Πολεμικών.

7. Γενική Έφημερϊς τής 'Ελλάδος, 25 Ίανουαρίου 1828.
8. Στ. Παπαγεωργίου, δ. π., σ. 55.
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όποιοι άργότερα θά άντικατασταθοϋν άπό τούς ’Αλέξανδρο Μαυροκορ- 
δάτο καί Βιάρο Καποδίστρια9. Σέ κυβερνητικό πάντα έπίπεδο, ό Καποδί- 
στριας προχώρησε στή σύσταση τοϋ Γενικού Φροντιστηρίου πού δργο 
του ήταν «νά βεβαιώνη έκ συγκρίσεως τήν οικονομίαν καί τούς λογαρια
σμούς όλων τών υπηρεσιών, δσαι άνάγονται είς τά τοΰ πολέμου»10. 
’Έτσι, οί δικαιοδοσίες τοΰ επί τών Πολεμικών τμήματος τοΰ Πανελλη
νίου περιορίζονται, άφοΰ τό Γενικό Φροντιστήριο, πού ύπαγόταν σ’ 
αύτό, άνέλαβε πλέον κατ’ άποκλειστικότητα τις οικονομικές υποθέσεις. 
Δεν ήταν άσφαλώς τυχαίο δτι ύπεύθυνος γιά τό Ναυτικό στήν επιτροπή 
αύτή ήταν ό Ά. Μαυροκορδάτος, ό όποιος, ώς μέλος καί τοΰ Πολεμικοΰ 
Συμβουλίου, ήταν ό συνδετικός κρίκος μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ Γενικοΰ 
Φροντιστηρίου. 'Ο Μαυροκορδάτος, ό όποιος είχε ταχθεί μέ τήν άγγλι- 
κή πολιτική, ήταν τό κατ’ εξοχήν πρόσωπο πού ένέκριναν οί νησιώτες 
άφοΰ αυτοί, κατά πλειοψηφία, διέκειντο φιλικά προς τήν ’Αγγλία11. 
Άπό τήν πλευρά τοΰ Καποδίστρια ή παραχώρηση μιας θέσης κλειδί 
στον Μαυροκορδάτο άποτελοϋσε τήν άναγκαία πολιτική θυσία, γιά νά 
άπομακρυνθεΐ ό κυριότερος άντίπαλός του άπό τό Στρατό12. 'Ο Μαυρο
κορδάτος, έξάλλου, θεωρείται, σύμφωνα μέ τό χαρακτηρισμό τοΰ Ν.

9. 'Ο Βιάρος Καποδίστριας (1774-1842) ήταν όμεγαλύτερος άδελφός τοΰ Κυβερνή
τη. Είχε σπουδάσει νομικά καί είχε χρηματίσει γερουσιαστής τοΰ ’ Ιονίου Κράτους. Δρα
στήριο μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας στήν Κέρκυρα, άποτέλεσε τόν συνδετικό κρίκο 
άνάμεσα στούς άγωνιζόμενους "Ελληνες καί τά φιλελληνικά κομιτάτα τής Ευρώπης πού 
ένίσχυαν μέ χρήματα καί έφόδια τούς έπαναστάτες. Μέ ένέργειες τοΰ Βιάρου έξαγορά- 
στηκαν αιχμάλωτοί καί άμαχοι κατά τή διάρκεια τοΰ άγώνα. "Οταν ό Ίω. Καποδίστριας 
εγινε Κυβερνήτης τής ' Ελλάδος προσκάλεσε τόν Βιάρο καί τοϋ άνέθεσε τά καθήκοντα 
τοΰ ’Εκτάκτου ’Επιτρόπου τών Δυτικών Σποράδων καί τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυτικών. Άπό 
τήν τελευταία αύτή θέση παραιτήθηκε τό καλοκαίρι τοΰ 1831. Μετά τή δολοφονία τοϋ 
Κυβερνήτη ξαναγύρισε στήν Κέρκυρα καί άφοσιώθηκε στήν προσπάθεια νά προστατεύ
σει τή μνήμη τοΰ άδελφοΰ του. Βλ. Γρ. Δάφνης, Καποδίστριας: Διακόσια χρόνια άπό τήν 
γέννησή του, Άθήναι 1976.

10. ‘I. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικόν Ναυτικόν τής 'Ελλάδος— ’Από άνεξαρτη- 
σίας μέχρι βασιλείας "Οθωνος, [Άθήναι] 1936, σ. 186.

11. J. Petropoulos, δ.π., τόμ. Α', σ. 124. «'Ήδη άπό τό 1824 ή έπίσημη ’Αγγλία 
εύνοοΰσε [τόν Μαυροκορδάτο] ώς τό καλύτερο προπύργιο άπέναντι στήν πιθανή άνοδο 
τοΰ Καποδίστρια στήν έξουσία. Στήν πολιτική του όμάδα συμμετείχαν, άνάμεσα σ’ 
άλλους, οί κατ’ έξοχή ν άγγλόφιλοι Μιαούλης καί άδελφοί Τομπάζη».

12. D. Flemming, John Capodistrias and the Conference of London, Θεσσαλονίκη 
1970, σσ. 70-71. Ό Μαυροκορδάτος καίτοι δέν ήταν άπόλυτα σύμφωνος μέ τήν έκλογή 
τοϋ Καποδίστρια άναγνώριζε έντούτοις δτι ή παρουσία του στήν ' Ελλάδα ήταν πολύτιμη.
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Σβορώνου, ώς ή «διαπρεπέστερη πολιτική μορφή τής εποχής»13. Στήν 
ύπηρεσία τοϋ Γενικοΰ Φροντιστηρίου, ό άδελφός τοϋ Κυβερνήτη, Βιά- 
ρος, όρίστηκε ύπεύθυνος γιά τό Στρατό ξηράς καί ό Κων/νος Ζωγράφος 
ύπεύθυνος γιά τά ύλικά καί τά πολεμοφόδια πού ήταν άποθηκευμένα 
στόν Πόρο.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1829, μέ τό ΛΔ' ψήφισμα περί «διοργανισμοΰ 
τοϋ υπουργικού συστήματος», καταργήθηκαν τά τρία τμήματα τοϋ Πα
νελληνίου14 καθώς καί τό ύπαγόμενο σ’ αότό Γενικό Φροντιστήριο καί 
δημιουργήθηκαν έξι ύπουργεΐα (φροντιστήρια), μεταξύ τών όποιων καί 
τό έπί τών Στρατιωτικών καί τοϋ Πολεμικού Ναυτικοϋ μέ έπικεφαλής τόν 
Βιάρο Καποδίστρια15. Λίγο άργότερα τό Φροντιστήριο αύτό μετονομά
στηκε σέ Γραμματεία16 καί διαχωρίστηκε, τήν 1 ’Απριλίου 1830, σέ δύο 
άνεξάρτητες Γραμματείες: τών Ναυτικών καί τών Στρατιωτικών. Γραμ
ματέας έπί τών Ναυτικών παρέμεινε, ώς τόν ’Ιούλιο τοΰ 1831, ό Βιάρος, 
δπότε καί άντικαταστάθηκε άπό τόν Γεώργιο Γλαράκη17.

'Η διοίκηση τοΰ Ναυτικοϋ άναδιοργανώθηκε άπό τις άρχές τοϋ 
1828. Τό Μάρτιο ιδρύεται ή 'Υπηρεσία τών Προσωρινών Διευθυντών 
τών Ναυτικών 'Υποθέσεων τοϋ Πόρου μέ έπικεφαλής τόν Φραγκίσκο 
Άστιγγα18. Χρέη συνδιευθυντή έκτελοΰσε ό ’Εμμανουήλ Τομπάζης, ό 
όποιος ήταν καί ό ούσιαστικός ύπεύθυνος γιά τή λειτουργία τής 'Υπη
ρεσίας, ένώ γραμματέας ό Στ. Δάρας. 'Η 'Υπηρεσία αύτή προήλθε άπό 
τήν άναδιάρθρωση τής ’Επιτροπής έπί τών Ναυτικών 'Υποθέσεων πού 
είχε συσταθεΐ τό Μάρτιο τοΰ 1827, μέ έδρα τόν Πόρο, καί είχε γιά λίγους 
μήνες τήν όνομασία Ναυτική ’Επιτροπή19.

Στις 15 Μαρτίου 1829, δταν ύπεύθυνοι τής 'Υπηρεσίας τών Προσω
ρινών Διευθυντών ήταν οί Έμ. Τομπάζης, ’Ανδρέας Γιαννίτσης καί 
Νικόλαος Μπότασης, οί άρμοδιότητές της διευρύνθηκαν20. Σύμφωνα μέ

13. Ν. Σβορώνος, ’Επισκόπηση Νεοελληνικής 'Ιστορίας, ’Αθήνα 1986, σ. 69.
14. Τό Πανελλήνιο, άργότερα, μέ άπόφαση τής Ε" ’Εθνοσυνέλευσης άντικαταστά- 

θηκε άπό τή Γερουσία.
15. Γενική ’Εφημερίς, 2 Νοεμβρίου 1829.
16. Ί. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, ο. 186.
17. Σπ. Τρικοόπης, 'Ιστορία τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Δ', Άθήναι 

1862, σ. 215 κέξ. Ή παραίτηση τοϋ Βιάρου σκόπευε νά έξευμενίσει τούς νησιώτες, οί 
όποιοι τόν άντιπαθοϋσαν ιδιαίτερα.

18. Γενική ’Εφημερίς, 6 Μαρτίου 1828. .
19. Μ. Σίμψας, Τό Ναυτικό στήν Ιστορία τών 'Ελλήνων, τόμ. Γ', σ. 222.
20. Γενική ’Εφημερίς, 15 Μαρτίου 1829.
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τά σημερινά δεδομένα παρομοιάζεται μέ Ναυαρχείο (’Αρχηγείο Στόλου 
καί Ναυτικό Τεχνικό Συμβούλιο), ενώ ώς τήν άναδιοργάνωσή της κάλυ
πτε μόνο τις άρμοδιότητες διοικητικής μέριμνας. 'Η επίσημη συγκρό
τησή της εγινε τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1829 καί ύπεύθυνοι όρίστηκαν οί 
ναύαρχοι Γεώργιος Σαχτούρης άπό τήν 'Ύδρα, Γεώργιος ’Ανδροϋτσος 
άπό τις Σπέτσες καί Κων/νος Κανάρης άπό τά Ψαρά· τότε γίνεται καί ή 
μετονομασία της σέ Ναυτική Υπηρεσία τοΰ έν Πόρω Ναυστάθμου21. 
'Ωστόσο, άκόμη καί ϋστερα άπό τή διεύρυνση τών άρμοδιοτήτων της, τά 
περιθώρια πρωτοβουλίας καί αύτοδύναμης δράσης τής Ναυτικής Υπη
ρεσίας παρέμεναν άσφυκτικά στενά. ' Η άποστολή της έξαντλεϊται στή 
σύνταξη έκθέσεων προς τήν προϊσταμένη της πολιτική άρχή, πού μέ τή 
σειρά της κάνει προτάσεις προς τόν Κυβερνήτη22, τόν μόνο άρμόδιο νά 
άποφασίζει.

Γιά νά σχηματίσει κανείς σαφή εικόνα τών διαδοχικών μεταβολών 
τών κυβερνητικών σχημάτων καί τών διοικητικών όργάνων τοΰ Ναυτι- 
κοΰ, παρατίθεται ό παρακάτω σχετικός πίνακας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Χρονολογ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μαρτ. 1827 ' Επιτροπή έπί τών Ναυτικών 
'Υποθέσεων

Ίαν. 1828 Πανελλήνιο (Τμήμα Πολεμικών)
Ίαν. 1828 Πολεμικό Συμβούλιο
Μαρτ. 1828 'Υπηρεσία Προσωρινών Διευθυντών 

Ναυτικών ‘Υποθέσεων
Μαρτ. 1828 Γενικό Φροντιστήριο
Μαρτ. 1829 (Διεύρυνση 'Αρμοδιοτήτων)
Σεπτ. 1829 Γ ραμματεία Στρατιωτικών καί 

Ναυτικών (κατάργηση Γενι
κού Φροντιστηρίου)

Όκτ. 1829 Ναυτική ‘Υπηρεσία τοϋ έν Πόρφ 
Ναυστάθμου

Άπρ. 1830 Γ ραμματεία Ναυτικών

21. Ί. Ααζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, σ. 209.
22. Χαρακτηριστικό είναι, άπ’ αύτή τήν άποψη, έγγραφο τής Ναυτικής Υπηρεσίας 

πρός τή Γραμματεία Στρατιωτικών καί Ναυτικών, στό όποιο εκτίθενται φθορές πού διαπι
στώθηκαν στό Ατμόπλοιο «’ Επιχείρησις» δπως δτι «τό κατάστρωμα εχει χρείαν καλαφατή- 
σεως» ή δτι «ή Μπούμα [=μάτσα] τής πρύμης πρέπει νά άλλαχθή» γιά τήν έπιδιόρθωση τών 
όποιων ζητούνται όδηγίες. Γενική 'Εφημερίς, 27 'Οκτωβρίου 1829.
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'Ο Εθνικός Στόλος

α) κατηγορίες πλοίων
Σύμφωνα μέ τις πηγές τής εποχής23, ό ’ Εθνικός Στόλος άποτελεΐτο 

άπό τρεις κατηγορίες πλοίων: α) τά πλοία πού είχαν παραγγελθεΐ κατά 
τήν ’Επανάσταση στό εξωτερικό, δπως τό «'Ελλάς» καί τό «Καρτερία», 
καί τών όποιων ή παραλαβή είχε άρχίσει άπό τά μέσα τοΰ 1826’ β) τά 
πλοία πού άνήκαν στό ' Ελληνικό κράτος καί προέρχονταν άπό άγορές 
στό εσωτερικό, άπό κατασχέσεις πειρατικών καί άπό καταλήψεις εχθρι
κών σκαφών υστέρα άπό ναυμαχίες· γ) εκείνα πού είχαν ναυλωθεί άπό 
τήν κυβέρνηση ή είχαν παραχωρηθεΐ άπό τούς καραβοκύρηδες σ’ αύτή.

Τά πλοία πού άνήκαν στις δύο πρώτες κατηγορίες ονομάζονται, στά 
κείμενα τής εποχής, «εθνικά πλοία». Αυτά πού άνήκαν στήν τρίτη κατη
γορία θεωροΰνταν «καράβια σέ εθνική υπηρεσία» καί εξακολουθούσαν 
νά είναι ιδιόκτητα, έχοντας τούς ίδιους περίπου περιορισμούς μέ τά ση
μερινά έπίτακτα24. Δέν ήταν, δηλαδή, δυνατόν νά αλλάξει ό ιδιοκτήτης 
τους οϋτε νά χρησιμοποιηθοΰν γιά εμπορικές άποστολές χωρίς τήν αδεια 
τής δημογεροντίας ή τής κυβέρνησης. 'Ο λόγος γιά τόν όποιο ή κυβέρ
νηση χρειάστηκε νά ναυλώσει καράβια άπό τούς καροβοκυραίους ήταν, 
δπως άναφέρει ό Γ. Γλαράκης, «ή όλιγότης τών μεγάλων εθνικών πλοί
ων, καί ή άσήμαντος χωρητικότης τών πλειοτέρων έξ αυτών»25.

β) σύνθεση τοϋ Στόλου
Στις ’Εθνοσυνελεύσεις τοϋ 1829, ένάμιση δηλαδή χρόνο υστέρα άπό 

τήν άνάληψη τής ’Αρχής άπό τόν Καποδίστρια καί άμέσως μετά τή 
δολοφονία του (1831), ό ’Α. Μαυροκορδάτος, ύπεύθυνος στό Γενικό 
Φροντιστήριο γιά τό Ναυτικό, καί ό Γ. Γλαράκης, διάδοχος τοϋ Βιάρου 
στήν έπί τών Ναυτικών Γ ραμματεία, παρουσίασαν στοιχεία γιά τά πλοία 
τοΰ έθνικοΰ στόλου πού μας δίνουν τήν εικόνα τής εξέλιξής του στά 
χρόνια τοϋ Καποδίστρια26.

23. Βλ. ’Εκθέσεις Ά. Μαυροκορδάτου καί Γ. Γλαράκη προς τις Δ' καί Ε' ’Εθνο
συνελεύσεις στό Παράρτημα, άρ. έγγρ. 1 καί 2.

24. Γ.Α.Κ./Γραμμ. Στρατ. καί Ναυτ., φάκ. 3. Μία σαφή εικόνα γι’ αύτοϋ τοΰ είδους 
τις ναυλώσεις παρέχουν τά ναυλοσύμφωνα. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγρ. 3 καί 4).

25. "Εκθεση Γλαράκη, δ.π.
26. Κ. Βακαλόπουλος, Σχέσεις 'Ελλήνων καί 'Ελβετών φιλελλήνων κατά τήν ελ

ληνική επανάσταση τοΰ 1821, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 58. Παρέχονται πολύτιμες πληροφο
ρίες, σύμφωνα μέ "Εκθεση τοΰ ’ Εμ. Τομπάζη, γιά τήν κατάσταση στόν Στόλο τό 1827 (Βλ. 
Παράρτ. άρ. έγγρ. 5).

2
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'Ο Μαυροκορδάτος, μεταξύ άλλων, άναφέρει και τά εξής: «Τά πλοΐα 
ταΰτα, προ ενός μεν έτους έπεριωρίζοντο είς τό δίκροτον " Η ' Ελλάς, τήν 
κορβέτταν 'Η 'Ύδρα, ούσαν εις κακήν κατάστασιν καί εχουσαν χρείαν 
μεγίστης επισκευής, τά δύο άτμοκίνητα, τήν Καρτερίαν καί τήν ’ Επιχεί- 
ρησιν, τάς τρεις κανονοφόρους, τήν 'Ελβετίαν, τήν Βαυαρίαν καί τήν 
Φιλελληνίδα, καί τήν παλαιάν καί άχρηστον ήδη γολέτταν Άθηναΐδα, 
τό δλον, οκτώ πλοΐα. Σήμερον συνποσοΰνται, τά μέν είς ενέργειαν, ώς 
πολεμικά, φορτηγά ή ταχύπλοα, πενήντα εξ, τά δέ κείμενα είς Πόρον, καί 
κατά μέγα μέρος άχρηστα διάφορα πλοΐα καί πλοιάρια, τριάντα εξ· τό 
δλον εκατόν δώδεκα»27.

Ή ύπαρξη μεγάλου άριθμοϋ έθνικών πλοίων τήν περίοδο αύτή 
οφείλεται κυρίως στή δράση τοΰ Ναυτικού κατά τών πειρατών στις Βό
ρειες Σποράδες, τή Δυτική ' Ελλάδα, τή Χίο καί τή Γραμβούσα τής Κρή-

28 ' της .
'Ωστόσο, άπό τά 92 πλοΐα πού άναφέρει ό Ά. Μαυροκορδάτος 

«μόλις τά 48 ήσαν είς κατάστασιν νά διαμείνουν είς υπηρεσίαν»29. Γιά νά 
έξυπηρετηθοΰν λοιπόν οί άνάγκες τοΰ στόλου, δεδομένου δτι δεν ύπήρ- 
χαν περιθώρια άγορας καινούριων πλοίων, ή κυβέρνηση άποφάσισε νά 
άγοράσει ορισμένα σκάφη άπό τούς άγωνιστές καί συγκεκριμένα «τό 
βρίκιον τοΰ Ν. ’Αποστόλη, [...] τό βρίκιον τοΰ Μπόμπολη, [...] τήν 
κορβέτταν τοΰ Τουμπάζη, τό βρίκιον τοΰ Τσαμαδοΰ, καί τό βρίκιον τοΰ 
Γ ιαννίτσου»30.

Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1831, ό στόλος άποτελεΐτο άπό 44 πλοΐα καθό
σον είχε μεσολαβήσει, τρεις μήνες νωρίτερα, ή καταστροφή τών πλοίων 
«Σπέτσαι», «'Ελλάς» καί «“Υδρα» στον Πόρο καθώς καί ή άπώλεια ενός 
άλλου πλοίου σέ σύγκρουση μέ τόν Ρίκορδ στον ' Αλμυρό, τόν Αύγου
στο τοΰ 1831. Κατά τή μαρτυρία τοΰ Γ. Γλαράκη, «τά πλειότερα [...] είναι 
πολλά παλαιά», πράγμα πού επέβαλε «νά γενή σκέτης περί προμηθεύσεως 
άλλων»31. Γιά τήν παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά μέ τήν 
άριθμητική καί ποιοτική εξέλιξη τοΰ στόλου, παρατίθεται ό παρακάτω

27. ’Έκθεση Ά. Μαυροκορδάτου, ο.π. Ή εκθεση εχει άθροιστικό λάθος, άφοΰ 
παρουσιάζει ώς 112 τό άθροισμα πενήντα 'έξι σΰν τριάντα εξι.

28. Βλ. παρακάτω, κεφ. III.
29. ’Έκθεση Γ. Γλαράκη, δ.π.
30. "Ο.π. ' Η άγορά τών πλοίων αύτών ύπαγορεύθηκε άπό τήν άνάγκη νά άνακουφι- 

στοϋν οίκονομικά κάποιοι ‘Υδραίοι πού δέν είχαν τά μέσα νά τά συντηρήσουν. (Βλ. 
παρακάτω, κεφ. IV).

31. "Ο.π.
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πίνακας πλοίων (Σεπτ. 1829), ό όποιος μπορεί νά συγκριθεϊ μέ αυτόν τοΰ 
Παραρτήματος πού συνοδεύει τήν εκθεση τοΰ Ά. Μαυροκορδάτου.

Κατάλογος τών ’Εθνικών Πλοίων, όσα παρελήφθησαν παρά 
τής Ναυτικής ‘Υπηρεσίας άπό τήν παύσασαν ’ Επιτροπήν τών Ναυτικών32.

Άριθ. Είδος Πλοίου Παρατηρήσεις

1 Δίκροτον ή 'Ελλάς
2 Άτμόπλευστον ή Καρτερία
3 όμοίως ή ’Επιχείρησις
4 όμοίως ό ’Ερμής
5 Βρίκιον ό ’Αντίζηλος
6 Βρίκιον ό ’Αχιλλεύς
7 Βρίκιον ό Κίμβρος
8 Κορβέτα ή ’Ύδρα
9 Γολέτα ό ”Αργος

10 Γολέτα ή Σμύρνα
11 Γολέτα ή Λήδα
12 Κότερον ό Αίολος
13 όμοίως ό Ζέφυρος
14 όμοίως ό 'Ερμής
15 Κανονοφόρος ή Βαυαρία
16 όμοίως ή Φιλελληνΐς
17 όμοίως ή ’Αμβρακία
18 όμοίως ή ’Ελβετία
19 Βελλοϋ ή ’Ελένη
20 όμοίως ή Διόνη
21 όμοίως ή Χαρίκλεια
22 όμοίως ή ’Εχιδνάς
23 όμοίως ή Καλυδών
24 όμοίως ό Σφαΐρος
25 όμοίως ή Θέτις
26 όμοίως ή Κασσάνδρα
27 Τράτα ή Έχθρολέτις
28 Γαλεώτα ή Κλειώ
29 Κανονοφόρος ή Μέδουσα
30 Βελλοϋ ή Σαπφώ

32. ‘Έκθεση Γ. Γλαράκη. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 2).
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Άριθ. Είδος Πλοίου Παρατηρήσεις

31 Βελλοϋ ό Ποσειδών
32 όμοίως ή Καλλιόπη
33 όμοίως ή Γοργώνη
34 όμοίως ή Γοργώ
35 όμοίως ή ’Αριάδνη
36 Τρεχαντήριον ό "Αγιος Νικόλαος
37 Πέραμα ό Θαλασσομάχος
38 Βομβάρδα ή Δάφνη
39 Μυστικόν ή Κυδωνία Έ ναυάγησε
40 Γολέτα ή Εΰχαρις
41 Βελλοϋ ή ’Ασπασία
42 Μύστικον ό Εΰπλους
43 Βελλοϋ ή ’Αμφιτρίτη
44 όμοίως ή Καλυψώ
45 όμοίως ή Τερψιχόρη
46 Γολέτα ή Λαίδη Κόδριγκτον
47 Βελλοϋ ή Νηρεΐς
48 Βρίκιον ό Θησεΰς
49 Λέμβος ή Κολοκύθα
50 Τσερνίκιον ό ’Επίδαυρος ’Εχαρίσθη κατά διαταγήν τής 

Α.Ε. είς τόν Ιδιοκτήτην της
51 Μπόγος Μεσολόγγιον ’Εχαρίσθη κατά διαταγήν τής 

Α.Ε. εις τόν Ιδιοκτήτην της
52 Βάρκα Παλαιό Προς χρήσιν τής εν τφ έπιθαλασ- 

σίφ φρουρίφ τοϋ Πόρου Φρουράς
53 Όμοία Προς χρήσιν των έν Μεθένοις 

άπομάχων

4 Σχεδίαι τρεις
1 Πλοΐον Μαΐστρα Άχρηστον
4 Πυρπολικά Άχρηστα βυθισμένα
4 "Ομοια Σκορπισμένα
1 Τράτα ή Νιόβη ’Ιδιοκτησία τοΰ Στρατηγοϋ Νικ. 

Κριζιώτη ούσα είς μεσέγγυον
1 ”Ομοιο ή Μαλτέζα Άχρηστος ήδη
5 Μαοϋναι Άχρησται
2 Βάρκαι Τοΰ Ναυστάθμου

75
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γ) ’έξοδα τοϋ Ναυτικοϋ
Μέ τις ύπάρχουσες μελέτες γιά τήν ιστορία τοΰ Ναυτικοϋ, είναι 

δύσκολο νά παρουσιαστούν έπακριβώς οί δαπάνες τοΰ Πολεμικοΰ Ναυ- 
τικοΰ κατά τήν επαναστατική περίοδο. ' Η άδυναμία αύτή δέν οφείλεται 
μόνο στήν έλλειψη ειδικών μονογραφιών, άλλά καί στήν άπουσία άξιό- 
πιστων πηγών. Πράγματι, τά έξοδα τών πλοίων κατά τή διάρκεια τής 
’Επανάστασης είναι συνδεδεμένα μέ τις αξιώσεις γιά άποζημίωση πού 
προέβαλαν —έως καί τό 1904— τά νησιά "Υδρα, Σπέτσες καί Ψαρά, ώστε 
νά ύπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στούς ύπολογισμούς τών ποσών33.

Πληρώματα σκαφών 
(Tour du monde, 1884)

’Αντίθετα, γιά τήν καποδιστριακή περίοδο, άπό τότε δηλαδή πού ή 
διοίκηση καί ή διαχείριση τοΰ Ναυτικοϋ πέρνα στά χέρια τοΰ κράτους, 
τά στοιχεία μπορεί νά είναι περιορισμένα άλλά είναι αξιόπιστα καί δέν 
άλληλοσυγκρούονται. Μέ αύτές τις συνθήκες, όποιαδήποτε σύγκριση 
στά δεδομένα τών δύο περιόδων έκτιμαται παρακινδυνευμένη. Οί σελίδες 
πού άκολουθοΰν άναφέρονται συνοπτικά στις δύο όψεις τών οικονομι
κών τοΰ Ναυτικοϋ κατά τήν καποδιστριακή μόνο περίοδο. 'Η πρώτη 
όψη είναι μακροοικονομική καί έχει ώς στόχο νά δώσει μιά εικόνα γιά 
τό ποσοστό συμμετοχής τών έξόδων τοΰ Ναυτικού στή συνολική κρατι
κή δαπάνη· ή δεύτερη είναι μικροοικονομική καί άποσκοπεϊ στό νά 
εμφανίσει τά έξοδα μερικών μεμονωμένων πλοίων.

33. Κ. Παπαθανασόπουλος, 'Ελληνική ’Εμπορική Ναυτιλία (1833-1856), σ. 30.
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Μερικά άπό τά στοιχεία τής εποχής αύτής συνοψίζονται στούς δύο 
πίνακες πού άκολουθοΰν:

ΠΙΝΑΚΑΣ I34

Χρονική
περίοδος

Συνολική κρατική 
δαπάνη

Στρατός Ναυτικό

2/1828 
4/1829

25.286.219 γρ. 6.767.284 γρ. 4.383.039 γρ.

ή τό 
12μηνο 20.228.975 γρ. 5.413.827 γρ. 3.506.431 γρ.

5/1829
4/1830

31.589.705 γρ. 16.764.000 γρ. 3.922.000 γρ.

ή τό 
12μηνο 34.461.496 γρ. 18.288.000 γρ. 3.922.000 γρ.

4/1830 
9/1831

4.490.000 γρ.

ή τό 
12μηνο 2.993.333 γρ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Χρον.περ. Μισθοί Τροφοδοσία ’ Επισκευές Πρός τρίτους Σύνολο

2/1828
4/1829

ή τό 
12μηνο

1.460.527 γρ. 

1.168.421 γρ.

429.187 γρ. 

343.349 γρ.

974.228 γρ. 

779.372 γρ.

2.923.944

5/1829
4/1830

ή τό 
12μηνο

2.982.000 γρ.

720.000 γρ. 144.000 γρ. 3.922.004

4/1830
9/1831

2.993.333

34. Τά στοιχεία τής περιόδου 1828-1829 προκύπτουν άπό τόν άπολογισμό τής έπί 
τής Οικονομίας ’Επιτροπής καί τοϋ Γενικού Φροντιστηρίου. Τά στοιχεία τής περιόδου
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Άπό τούς πίνακες 1 και 2 φαίνεται δτι υπήρξε σαφής αύξηση τών 
έξόδων τοΰ Ναυτικοϋ κατά τήν περίοδο 1829-1830 σέ σχέση μέ τήν 
προηγούμενη άλλά και μέ τήν επόμενη χρονιά. Μέ τήν επιφύλαξη δτι τά 
στοιχεία πού παρουσιάζονται γιά τό έτος αύτό δέν είναι προϋπολογισμέ
να καί πραγματικά35, ή αύξησή τους μπορεί νά άποδοθεΐ σέ δύο κυρίως 
λόγους: α) καταρχήν στή γενικότερη αύξηση τών δημοσίων εσόδων καί 
δαπανών πού κατέστη δυνατή χάρη στά βοηθήματα Ρωσίας καί Γαλλίας, 
άλλά καί στήν αύξηση τών ιδίων πόρων τοΰ κράτους άπό διάφορους 
φόρους καί προσόδους· β) ό δεύτερος λόγος, πού εξηγεί ενδεχομένως τήν 
αύξηση τών έξόδων τοΰ Ναυτικοϋ, γίνεται εμφανής αν μελετηθεί ή άνά- 
λυση τών έξόδων αύτών διαπιστώνεται άμέσως δτι ή αύξηση τών δαπα
νών καλύπτεται σχεδόν έξ ολοκλήρου άπό τήν αύξηση τοΰ κονδυλίου 
τής μισθοτροφοδοσίας. 'Ωστόσο, μιά τόσο θεαματική άνοδος δέν δι
καιολογείται μέ τίποτα: οϋτε περισσότερα πληρώματα ναυτολογήθηκαν 
οϋτε αΰξηση τών μισθών έγινε. Δέν μένει λοιπόν παρά νά ύποτεθεΐ δτι ό 
συντάκτης τοΰ προϋπολογισμοΰ τοΰ έτους αύτοΰ απλώς καί μόνο προέ- 
βλεψε τακτικότερη πληρωμή μισθών καί έξόδων τροφοδοσίας άπό δ,τι 
τά προηγούμενα χρόνια.

' Η μείωση τών ναυτικών έξόδων, πού παρατηρεΐται κατά τήν περίο
δο 1830-1831, θά πρέπει νά άποδοθεΐ στήν «ένδεια τοΰ Έθνικοΰ Τα
μείου», τήν όποία ύπογραμμίζει ό Γ. Γλαράκης στήν έκθεσή του και ή 
όποία άκολούθησε τή διακοπή τών βοηθημάτων άπό τό εξωτερικό. 'Η 
δημοσιονομική στενότητα τοΰ έτους αύτοΰ έπέβαλε τήν παύση τών έρ- 
γασιών στό Ναύσταθμο36 καί μείωσε τό ϋψος τών δαπανών γιά τό Ναυτι
κό, έκεΐ δπου έφτανε μόνη της ή μισθοτροφοδοσία τήν προηγούμενη 
χρονιά. ’Ίσως, πέραν τοΰ όρίου αύτοΰ — 3.000.000 γρόσια — τά έξοδα νά 
μήν ήταν εύκόλως συμπιεστά.

Άπό τούς παραπάνω πίνακες προκύπτει έπίσης δτι τά έξοδα τοΰ

1829-1830 προέρχονται άπό τόν «ύποθετικό λογαριασμό», πού συνέταξε ή ’ίδια ’ Επιτροπή. 
(Βλ. ‘Αρχεία 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, «Δ" ’Εθνοσυνέλευση», τόμ. Β", Άθήναι 1973, 
σσ. 451 καί 456). Τά στοιχεία τής περιόδου 1830-1831 βρίσκονται στήν "Εκθεση Γλαράκη, 
ο.π. 'Υπολογίζοντας ότι ενας φοίνικας άξίζει 2,5 γρόσια (βλ. Ί. Λαζαρόπουλος, ο.π., σσ. 
394-395) εγινε μετατροπή γιά νά είναι συγκρίσιμα.

35. 'Ένα πραγματικό καί όχι προϋπολογισμένο στοιχείο γιά τήν περίοδο αύτή είναι 
ένας λογαριασμός τής Γραμματείας τών Ναυτικών, ό όποιος δέν παρουσιάζει μεγάλη 
άπόκλιση άπό τόν προϋπολογισμό.

36. ’Έκθεση Γ. Γλαράκη, δ. π.
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Ναυτικοϋ ήταν σαφώς κατώτερα άπ’ αύτά τοϋ Στρατοϋ. 'Η διαφορά 
δικαιολογείται κατά κύριο λόγο άπό τήν άριθμητική υπεροχή τοΰ δεύτε
ρου έναντι τοΰ πρώτου37· θά πρέπει επίσης νά προστεθεί δτι ένα τουλάχι
στον μέρος τής διαφοράς καλυπτόταν άπό τό προϊόν τών λειών γιά τά 
πληρώματα, χωρίς αυτό νά φαίνεται στούς κρατικούς λογαριασμούς. Τέ
λος, δπως φαίνεται άπό τούς σχετικούς πίνακες, αξίζει νά υπογραμμιστεί 
δτι ή έθνική αμυνα άπορροφοϋσε, κατά τήν περίοδο 1828-1831, πολύ 
περισσότερα άπό τό ήμισυ τοΰ κρατικοΰ προϋπολογισμού, σέ μιά εποχή, 
μάλιστα, πού ή οικονομική άνασυγκρότηση τής χώρας επέβαλλε τή 
χρηματοδότηση σημαντικών έργων ΰποδομής, πράγμα πού δηλώνει έμ- 
φανώς τις δυσκολίες τοΰ Καποδίστρια.

Δυστυχώς δέν σώζονται οί λογαριασμοί δλων τών πλοίων, ώστε νά 
είναι δυνατή, δι’ άναγωγής, ή άντιπαραβολή μέ τούς συγκεντρωτικούς 
λογαριασμούς τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου ή τής Γραμματείας τών Ναυ
τικών. Τά λίγα καί άποσπασματικά στοιχεία πού υπάρχουν δέν επιτρέ
πουν νά γίνουν παρά μόνο κάποιες επισφαλείς συγκρίσεις στά έξοδα τών 
πλοίων, δπως επίσης καί στούς μισθούς τών πληρωμάτων.

Οί μισθοί καταβάλλονταν κάθε μήνα, πράγμα πού έπέτρεπε στούς 
ναΰτες νά άποχωροΰν εϋκολα άπό τά πλοΐα χωρίς καμιά προειδοποίηση. 
' Ο Άστιγξ, προκειμένου νά θεραπεύσει τήν άδυναμία αύτή, πρότεινε νά 
καταβάλλονται οί μισθοί σέ άραιότερα χρονικά διαστήματα. ' Η πρότα
σή του, δμως, συνάντησε πολλές άντιδράσεις άκόμα καί άπό τόν ίδιο τόν 
Μιαούλη38.

'Η μισθοδοσία ήταν τό μεγαλύτερο έξοδο ενός πλοίου. ’Έτσι, τό 
πιο πολυδάπανο άπ’ όλα ήταν άναμφίβολα τό «' Ελλάς». Σύμφωνα μέ τις 
προδιαγραφές του θά έπρεπε νά έχει πλήρωμα 600 ναυτών39. ' Ο αριθμός 
αύτός, δμως, μάλλον δέν συμπληρώθηκε ποτέ. “Ενας κατάλογος πλοίων 
—μή χρονολογημένος— μας πληροφορεί δτι τό πλοίο ήταν επανδρωμέ
νο μέ 450μελές πλήρωμα40. Στό ντοκουμέντο αυτό δέν δίδεται κανένα 
στοιχείο γιά τά μηνιαία έξοδα τοϋ «'Ελλάς». Κατά τούς ύπολογισμούς 
τοΰ Κόχραν, τά έξοδα μισθοδοσίας τοΰ πληρώματος θά ύπερέβαιναν τά

37. Στ. Παπαγεωργίου, ο.π., σσ. 94-95 καί 165. ·
38. Δ. Φωκάς, «'Ο "Αστιγξ έπί Καποδίστρια», Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 203, 

Ίούλ.-Αϋγ. 1947, σσ. 3-39.
39. Άρχεϊον τής Κοινότητος "Υδρας, τόμ. ΙΓ’, σσ. 214-215. ’Επιστολή Κόχραν 22 

’Ιουνίου 1827.
40. Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Άλ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 14, άρ. έγγ. 3964.
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50.000 γρόσια άνά μήνα ή 600.000 τό χρόνο, δηλαδή περίπου τό 1/5 τοΰ 
ποσοΰ πού ό προϋπολογισμός τοΰ 1829-1830 προέβλεπε γιά τή συνολική 
μισθοδοσία τοΰ Ναυτικοϋ41.

Πολυέξοδα επίσης ήταν και τά άτμόπλοια. Γιά τά έξοδα κίνησής 
τους δέν ύπάρχουν διαθέσιμοι άριθμοί. 'Ο Γ. Γλαράκης, δμως, στήν 
έκθεσή του άναφέρει δτι κατ’ εντολήν τής Κυβέρνησης έγιναν έρευνες 
στήν Ελλάδα γιά τήν άνεύρεση καυσίμων ξύλων, κατάλληλων γιά τά 
ατμόπλοια, πράγμα πού οδηγεί στό συμπέρασμα δτι τό έξοδο αυτό ήταν 
αρκετά σημαντικό42. Δαπανηρά ήταν τά πλοία αυτά και γιά έναν άκόμη 
λόγο: οί μισθοί τών μηχανικών ήταν ιδιαίτερα υψηλοί, εύλόγως άλλω
στε, άφοΰ τήν εποχή εκείνη ή εισαγωγή τοΰ άτμοΰ στά πλοία ήταν άκόμη 
στά πρώτα της βήματα καί, έπομένως, οί έμπειροι τεχνικοί ήταν λίγοι 
και περιζήτητοι. ’Έτσι, άπό λογαριασμό τοΰ «Έπιχείρησις» φαίνεται 
δτι οί μηχανικοί τοΰ πλοίου, 7 συνολικά, είχαν μισθό ίσο μέ αύτόν τοΰ 
πλοιάρχου, δηλαδή περίπου 1.500 γρόσια τό μήνα. 'Η μηνιαία μισθοδο
σία τοΰ πλοίου άνέβαινε έτσι σέ 16.000 γρόσια ή 192.000 τό χρόνο43.

’Ανάλογα θά πρέπει νά ήταν και τά έξοδα τοΰ «Καρτερία», τό όποιο 
είχε μέν λιγότερους μηχανικούς άπό αύτούς τοΰ «Έπιχείρησις» —δύο 
’Άγγλους μόνο — άλλά πολυπληθέστερο πλήρωμα, 94 έναντι 8544. Μέ 
βάση λοιπόν τά στοιχεία αύτά, μπορεί νά υποτεθεί δτι ό συχνός παρο
πλισμός τών πλοίων αύτών μετά άπό πολεμικές επιχειρήσεις οφειλόταν 
στά πολύ ύψηλά έξοδα πού άπαιτοΰνταν γιά νά κινηθούν45.

Τά μικρά πλοΐα ήταν σαφώς οικονομικότερα άπό τό «Ελλάς» ή τά 
άτμόπλοια. Τά έξοδα ενός πλοίου μέ 15μελές πλήρωμα δέν ξεπερνοΰσαν 
τά 1.000 γρόσια τό μήνα46.

Οί λογαριασμοί τών πλοίων παρέχουν επίσης πληροφορίες γιά τήν 
κλίμακα μισθοδοσίας τοΰ Πολεμικοΰ Ναυτικοϋ. Στήν κατώτατη βαθμίδα

41. Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. ΙΓ', σσ. 214-215.
42. “Εκθεση Γ. Γλαράκη, ο.π.
43. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. και Ναυτ., φάκ. 20. Λογαριασμός τοΰ ’Εθνικού άτμο- 

πλοίου ή «Έπιχείρησις» τής 17 Μαΐου 1828 (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 34).
44. Κ. Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 158. Σύνθεση τοΰ πληρώματος τής «Καρτερίας».

45. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. καί Ναυτ., φάκ. 20. Λογαριασμός τοΰ Έθνικοΰ άτμο- 
πλοίου «’ Ερμής». ’ Ηταν τό λιγότερο δαπανηρό άτμόπλοιο. Τό πλήρωμά του ήταν 3 Ιμελές 
καί είχε μόνο εναν μηχανικό, "Αγγλο, ό όποιος, τό Νοέμβριο τοΰ 1829, άμειβόταν μέ 
900 γρ. τό μήνα (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 35).

46. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. καί Ναυτ., φάκ. 11. Λογαριασμός τοΰ «Σαπφώ» τής 12 
Ίανουαρίου 1830 (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 36).
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τής κλίμακας βρίσκονται οί ναυτόπαιδες, τών οποίων ή αμοιβή ήταν 
10-15 γρόσια τό μήνα. ’Αμέσως μετά άκολουθοΰν οί ναΰτες πού αμείβον
ταν μέ 50-60 γρόσια, ανάλογα μέ τήν ειδικότητά τους47.

' Ελληνικά πλοΐα 
(Tour du monde, 1877)

Στίς επόμενες βαθμίδες τής κλίμακας επικρατούσε, άπ’ δ,τι φαίνε
ται, κάποια σύγχυση. "Ενας ναύκληρος πού έκτελοϋσε χρέη πλοιάρχου 
σ’ ενα μικρό πλοίο επαιρνε 100 γρόσια τό μήνα48· ό πλοίαρχος δμως ένός 
μεγάλου πλοίου, δπως τό «Έπιχείρησις»49, έφτανε μέχρι καί 1.500 γρό
σια τό μήνα ή καί παραπάνω. Φαίνεται, ώστόσο, δτι δέν ήταν σπάνιες οί 
περιπτώσεις δπου άνέκυπτε διαφορά μεταξύ Διοίκησης και πλοιάρχων 
γιά τό ϋψος τών αμοιβών. ' Ο πλοίαρχος τής κορβέτας «Θεμιστοκλής»50, 
γιά παράδειγμα, ζητούσε, τό 1829, νά λάβει 525 γρόσια μηνιαίο μισθό,

47. "Εκθεση Μαυροκορδάτου, ο.π. Ό μέσος δρος τών μισθών τών ναυτών ήταν 52 
γρόσια τό μήνα.

48. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. και Ναυτ., φάκ. 10. Λογαριασμός τοΰ Έθνικοΰ πλοίου ό 
«Θαλασσομάχος» τής 7 Ίανουαρίου 1830 (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 37).

49. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 34.
50. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. καί Ναυτ., φάκ. 6. Λογαριασμός τοΰ «Θεμιστοκλής» τής 

18 Δεκεμβρίου 1829 (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 38).
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ενώ ή Διοίκηση δέν ένέκρινε παρά τά μισά. Διαπιστώνοντας, πιθανόν, 
αύτή τήν άταξία ό Καποδίστριας θέλησε νά θεσπίσει ενιαία κλίμακα 
μισθοδοσίας γιά τά πληρώματα τοΰ Έθνικοΰ Ναυτικού. ’Έτσι, μετά άπό 
πρόταση τοΰ άδελφοΰ του Βιάρου, γραμματέα τών Ναυτικών, καθόρισε 
μέ άπόφαση τής 23 ’Ιουνίου 1830 τις άμοιβές τών ύπηρετούντων στό 
Ναυτικό, βαθμοφόρων καί ναυτών, ώς άκολούθως51:

Πλοίαρχος α' τάξεως 210 φοίνικες Ναύτης β' τάξεως 28 φοίνικες

Πλοίαρχος β' τάξεως 180 φοίνικες Ναύτης γ' τάξεως 24 φοίνικες

Υποπλοίαρχος α' τάξεως 120 φοίνικες Αυλητής 18 φοίνικες

Υποπλοίαρχος β' τάξεως 100 φοίνικες Τυμπανιστής 18 φοίνικες

Ναύκληρος 90 φοίνικες Παιδίον α' τάξεως 12 φοίνικες

Σημαιοφόρος 60 φοίνικες ’ Ιατροχειροϋργος 150 φοίνικες

Ύπο ναύκληρος 48 φοίνικες Γραμματεύς α' τάξεως 120 φοίνικες

’ Αρχιπυροβολητής 80 φοίνικες Γραμματεύς β' τάξεως 80 φοίνικες

Πυροβολητής α' τάξεως 40 φοίνικες Φροντιστής 120 φοίνικες

Πυροβολητής β' τάξεως 32 φοίνικες * Υποφροντιστής 48 φοίνικες

Γαβιέρος 40 φοίνικες Άποθηκοφύλαξ 48 φοίνικες

Πρωρεύς 40 φοίνικες Ξυλουργός 48 φοίνικες

Δόκιμος 38 φοίνικες Καλαφάτης 48 φοίνικες

Πηδαλιούχος 40 φοίνικες Μάγειρος 32 φοίνικες

Ναύτης α' τάξεως 32 φοίνικες ' Υπομάγειρος 24 φοίνικες

Βάσει αύτής τής απόφασης ό μισθός τοΰ ναύτη είναι περίπου τό 1:7 
αύτοΰ τοΰ πλοιάρχου. Σέ περίπτωση πού ό ναύτης άσκεΐ ειδικά καθήκον
τα, δπως αύτά τοΰ πηδαλιούχου, ή σχέση μεταξύ τών δύο μισθών γίνεται 
1:5. 'Η παρατήρηση αύτή όδηγεΐ στό συμπέρασμα δτι ή περίπτωση μιας 
ύποχρεωτικής, άμισθης θητείας, παρά τις τεράστιες δημοσιονομικές δυ
σχέρειες, δέν αντιμετωπίζεται κατά τήν περίοδο αυτή. Τό Πολεμικό 
Ναυτικό έξακολουθεϊ νά έπανδρώνεται, δπως καί στά χρόνια τής ’ Επανά
στασης, μέ πληρώματα πού προέρχονται άπό τό Εμπορικό Ναυτικό 
—στό όποιο, πιθανόν, μεταπηδοΰν άργότερα, όταν ή οικονομική συγκυ
ρία τό επιτρέπει— καί πού, έν πάση περιπτώσει, δέν αποσυνδέουν τό 
πέρασμά τους άπό τά έθνικά πλοΐα άπό τις άνάγκες βιοπορισμοΰ.

' Ο Ναύσταθμος

' Η συγκρότηση πολεμικοΰ στόλου καί οί άνάγκες τοΰ θαλάσσιου

51. Γ.Α.Κ./ ’Αρχεϊον Βλαχογιάννη, Α', φάκ. 104.
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άγώνα απαιτούσαν τήν ύπαρξη ενός έφοδιαστικοϋ καί έπισκευαστικοΰ 
κέντρου.

Μια πρώτη προσπάθεια γιά τή δημιουργία ενός ύποτυπώδους κέν
τρου, κατά τή διάρκεια τής ’Επανάστασης, έγινε στήν "Υδρα τό 1826, 
όταν μετά τήν πτώση τοΰ Μεσολογγίου ή απειλή γιά τήν ασφάλεια τοΰ 
νησιοΰ έγινε έντονα αισθητή. Τόν ’Απρίλιο τοΰ’ίδιου χρόνου οΐ κάτοι
κοι τοΰ νησιοΰ έξέλεξαν 48 άντιπροσώπους, οί όποιοι μέ τή σειρά τους 
συνέστησαν μιά 13μελή «φροντιστική έπιτροπή». Τό προερχόμενο άπό 
τό λαό συμβούλιο θά άναλάμβανε τόν ανεφοδιασμό τοΰ ύδραϊκοΰ στό
λου, έπιβάλλοντας εισφορά 3% έπί τής περιουσίας τών κατοίκων τοΰ 
νησιοΰ. Έν τούτοις, καθώς άναφέρει ό ’Αντώνιος Λιγνός, δέν κατόρθω
σε νά άνταποκριθεΐ στό έργο του καί αναγκάστηκε νά παραιτηθεί στίς 6 
’Ιουνίου 1826, μεταβιβάζοντας τήν εύθύνη τής τροφοδοσίας τοΰ στόλου 
στούς προκρίτους52. Καινούρια μέλη τής επιτροπής διετέλεσαν οί ’Α. 
Μιαούλης, Έμ. Τομπάζης, ό έλβετός γιατρός L. A. Gosse καί άλλοι 
φιλέλληνες. Ούσιαστικά, δμως, τή διαχείριση τών έφοδίων τήν είχε 
άναλάβει ό Λ. Α. Γκός, ό όποιος ήταν ύπεύθυνος γιά τήν παραλαβή καί 
διανομή τών προμηθειών πού έστελναν τά φιλελληνικά κομιτάτα53.

Στίς άρχές τοΰ 1827 θά προστεθοΰν στήν έπιτροπή ό συνταγματάρ
χης Heideck, ό γάλλος Bailly καί ό πάτμιος έμπορος Έμ. Ξένος54. Τά 
τρία αύτά πρόσωπα θά άναλάβουν καί τήν εύθύνη γιά τόν έφοδιασμό 
ορισμένων δυνάμεων τής ξηρας, δπως, γιά παράδειγμα, τών στρατευμά
των τοΰ Καραϊσκάκη πού πολεμοΰσαν στήν ’Αττική.

Μέ τήν άνάληψη τής γενικής αρχηγίας τών ναυτικών δυνάμεων τής 
Ελλάδος άπό τόν Κόχραν, τό Μάρτιο τοΰ 1827, ό Γκός διορίζεται γενι
κός έπιμελητής τοΰ στόλου καί άσχολεΐται μέ τή μεταφορά τοΰ έφοδια- 
στικοΰ κέντρου στον Πόρο. Οί φόβοι πού συχνά έκδήλωναν ό ’ Α. Μιαού
λης καί ό Έμ. Τομπάζης γιά τήν ασφάλεια τών προμηθειών, στήν περί
πτωση πού συνέχιζαν νά άποθηκεύονται στήν 'Ύδρα —δπου άνεμενόταν 
τουρκική έπίθεση — καί τό γεγονός δτι ό Πόρος παρουσιαζόταν περισ
σότερο πρόσφορος γιά τήν προσόρμηση τών πλοίων, άποτέλεσαν τούς 
κύριους λόγους πού οδήγησαν στή μεταφορά τών αποθηκών55.

52. Άντ. Λιγνός, 'Ιστορία τής νήσου "Υδρας, τόμ. Β', σσ. 609-610.
53. Κ. Βακαλόπουλος, ο.π., σσ. 101-103.
54. "Ο.π., σ. 118.
55. "Ο.π., καί Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, σ. 193.
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Μέ τή μεταφορά τοΰ έφοδιαστικοΰ κέντρου τών θαλασσίων καί χερ
σαίων δυνάμεων τής Επανάστασης στον Πόρο, καταβάλλονται καί 
προσπάθειες γιά τήν καλύτερη οργάνωσή του καί τή συμπλήρωση τών 
έλλείψεών του. Σύντομα δημιουργεΐται καί τό πρώτο έπισκευαστικο- 
ναυπηγικό κέντρο. ' Ο πρώτος ναύσταθμος έχει ούσιαστικά ιδρυθεί56.

Στον έφοδιαστικό τομέα, οί πρώτες ενέργειες τοΰ Λ. Α. Γκός αποβλέ
πουν στήν άγορά σιτηρών καί στήν άποστολή προμηθειών στά στρατεύ
ματα τής ’ Αττικής. ’ Επίσης χορηγεί τά χρήματα πού τοΰ είχαν διαθέσει 
οί Εύρωπαΐοι φιλέλληνες γιά τή συντήρηση τοΰ άτμοκινήτου «Καρτε
ρία», μερικών πυρπολικών, τοΰ βρικίου «Σωτήρ» καθώς καί τοΰ πλοίου 
τοΰ Μιαούλη «Άρης»57.

Άργότερα θά προστεθοΰν στίς εγκαταστάσεις τοΰ Πόρου ένα έπι- 
σκευαστήριο, ενα φαρμακείο καί ένας φοΰρνος, προκειμένου νά καλυ- 
φθοΰν οί άνάγκες συντήρησης τών πλοίων καί νά βελτιωθούν οί συνθή
κες διαβίωσης τών πληρωμάτων. Παράλληλα άρχίζει καί ή ναυπήγηση 
κανονιοφόρων λέμβων, ενώ γιά τήν άμυνα τής περιοχής έκτελοΰνται 
όχυρωματικά έργα τόσο στό λιμάνι δσο καί σέ άλλες τοποθεσίες.

Άπό τά τέλη τοΰ 1827 τήν εύθύνη γιά τή λειτουργία τοΰ Ναυστάθ
μου άνέλαβε ή Έπιτροπή έπί τών Ναυτικών Υποθέσεων. Τό έργο της 
ήταν ή διαχείριση πολεμικών ύλικών τοΰ Ναυτικοϋ. Ή Έπιτροπή 
άπαρτιζόταν άπό τόν Γκός, τόν σκωτσέζο Thomas καί τόν Έμ. Τομπάζη 
πού ήταν, ταυτόχρονα, καί ύπεύθυνος γιά τά έργα στό ναύσταθμο. Τό 
Μάρτιο τοΰ 1828 παραιτήθηκαν οί Γκός καί Τόμας καί τή θέση τους 
κατέλαβαν οί Κ. Μπότασης καί Ν. Γιαννίτσης, ενώ ό Έμ. Τομπάζης μέ 
τόν Άστιγγα ονομάστηκαν Διευθυντές τών Ναυτικών 'Υποθέσεων58. 
Λίγο άργότερα, εξάλλου, ή Έπιτροπή τών Ναυτικών 'Υποθέσεων άντι- 
καταστάθηκε άπό τή Ναυτική 'Υπηρεσία τοΰ έν Πόρω Ναυστάθμου59.

Τις προσπάθειες γιά τή συγκρότηση καί τήν καλή λειτουργία τοΰ 
ναυστάθμου παρουσιάζει, στήν έκθεσή του προς τήν Δ' 5 Εθνοσυνέλευ
ση, ό Ά. Μαυροκορδάτος: «Μέ μικρά χρηματικά μέσα, δσα έσυγχώρει ή 
ένδεια τοΰ Έθνικοΰ Ταμείου, έσυστήθη βαθμηδόν 'έν κατάστημα είς 
Πόρον, τό όποιον, μ’ δλην τήν ατέλειάν του έχρησίμευσε μεγάλως είς

56. Ί. Λαζαρόπουλος, ο.π., σσ. 197-198. Πρωτοχαρακτηρίστηκε Ναύσταθμος τό 
1829 σέ έπιστολή τοΰ Καποδίστρια.

57. Κ. Βακαλόπουλος, ο.π., σ. 119.
58. Ί. Λαζαρόπουλος, δ.π., σσ. 196-197.
59. Βλ. έδώ, σελ. 15.
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τήν οικονομίαν τοϋ ναυτικοϋ. ' Η διεσπαρμένη ϋλη τοϋ κλάδου τούτου 
συνήχθη είς αύτό [...]. Έσυστήθησαν δέ καί τά αναγκαιότερα εργοστά
σια, ώστε τά εθνικά πλοΐα, ερχόμενα είς Πόρον, εύρίσκουσιν έτοιμα τά 
μέσα τής Αναγκαίας επισκευής των [...]»60. Παρακάτω ό Μαυροκορδάτος 
προσθέτει: «'Η πείρα άπέδειξεν ήδη τήν ανάγκην τής τελειοποιήσεως 
τοΰ ναυστάθμου και ή Κυβέρνησις, έκλέξασα τόπον άρμοδιώτερον [τό 
ΒΑ ακρο τοΰ νησιοΰ] διά τήν σύστασιν αύτοϋ, έπροσδιώρισε νά έξοδεύε- 
ται μηνιαίως ή μικρά ποσότης τετρακοσίων διστήλων διά τήν ετοιμα
σίαν τής θέσεως καί μέρους τής άναγκαίας ΰλης τών οίκοδομηθησομέ- 
νων αποθηκών, εργοστασίων καί άλλων καταστημάτων».

Πράγματι, ό άναπτυχθείς ναύσταθμος στά τέλη τοΰ 1830 διέθετε τις 
έξής Υπηρεσίες:

1) τήν έπί τοΰ ύλικοΰ
2) τήν έπί τών επισκευών καί άποσκευών
3) τό γραφεΐον τών καταστίχων, οίωνεί λογιστικόν
4) τήν γραμματεία
5) τήν έπιστασία καί ύποεπιστασία ύλικών
6) τήν έπί τών ναυτών ναυστάθμου
7) τήν έπιστασία τών φούρνων61

Τό συνεργείο τών επισκευών περιλάμβανε τά εξής τμήματα:
1) φαναρτζή
2) όπλοποιοΰ
3) σιδηρουργών καί κλειδαράδων
4) μηχανουργών
5) μηχανουργών τοϋ τόρνου
6) βουτσάδων62.
Πρωτεργάτης στήν οργάνωση τοΰ Ναυστάθμου ήταν ό Έμ. Τομπά

ζης, τόν όποιο όλοι έκτιμοΰσαν. Είναι επίσης χαρακτηριστικό δτι κατά 
τή διάρκεια τών γεγονότων τοϋ καλοκαιριοΰ τοΰ 1831 τό μόνο σπίτι πού 
σεβάστηκαν τά κυβερνητικά στρατεύματα στήν λεηλασία τοϋ Πόρου 
ήταν τοΰ Τομπάζη63.

60. "Εκθεση Μαυροκορδάτου, δ. π.
61. Ί. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, σ. 201.
62. Βουτσας= βαρέλας. Τό συνεργείο αύτό προφανώς κατασκεύαζε τά γεμάτα μπα

ρούτι μισοβάρελα πού χρησιμοποιούσαν τά πυρπολικά.
63. Βλ. παρακάτω, κεφ. V.
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' Ωστόσο, οϋτε καί ό ναύσταθμος μποροϋσε νά ξεφύγει άπό τά δημο
σιονομικά προβλήματα πού κατέτρυχαν τήν κυβέρνηση τοΰ Καποδί- 
στρια. ’Ήδη άπό τό 1830, οί εργαζόμενοι στον Ναύσταθμο παραπονοϋ- 
νται γιά τήν καθυστέρηση τής μισθοδοσίας καί άπειλοΰν μέ παραιτή
σεις:

Οί υποφαινόμενοι έπιστάται τών όποθηκών τοΰ Ναυστάθμου, άνα
ψερόμεθα διά τής παρούσης μας προς τήν υπηρεσίαν ταύτην ώς εφεξής:

Είναι τέσσαρες ήδη μήνες τόν παρόντα μήνα Φεβρουάριον άφ ’ δτου 
έδιωρίσθημεν είς τοϋτο τό χρέος. Άνεφέρθημεν πολλάκις διά ζώσης 
φωνής προς τήν αυτήν υπηρεσίαν αίτοϋντες νά μας διωρισθή ό μηνιαίος 
μισθός μας, άλλ ’ ούδεμίαν περί τούτου άπάντησιν δέν έχουμε μέχρις 
σήμερον. Κύριοι, γνωρίζετε κάλλιστα τάς περιστάσεις έκάστου ημών, 
και κρίνομεν περιττόν νά έκφρασθώμεν ενταύθα παριστατικώτερον τάς 
κατεπείγουσας άνάγκας μας. Γνωστοποιοϋντες στήν υπηρεσίαν ταύτην 
δτι παύσαντος τοΰ ήδη ;τρέχοντος μηνός παραιτούμεθα τοΰ χρέους μας, 
παρακαλοΰμεν αύτήν θερμώς νά μας έξοφληθοΰν τά τέσσαρα άναφερόμε- 
να δεδουλευμένα μηνιαία 64.

Τό ίδιο έτος, εξ αιτίας τών οικονομικών άνεπαρκειών οί εργασίες 
στό ναύσταθμο άνεστάλησαν. «...ή κατάστασις τοΰ έθνικοϋ ταμείου», 
γράφει στήν αναφορά του ό Γ. Γλαράκης, «έβίασε τήν Κυβέρνησιν νά 
άναβάλη τήν άποπεράτωσιν σέ εύτυχεστέραν έποχήν. Τοιουτοτρόπως 
έπαυσαν κατά τόν ’Ιούνιον 1830 έτος, αί είς αύτό έργασίαι τών οποίων 
τό έξοδον άνέβαινεν είς Φοίνικας περίπου τρεις χιλιάδας κατά μήνα, 
καί όλικώς είς Φοίνικας εξήντα δύο χιλιάδας ...»65.

64. Γ.Α.Κ./ Γραμμ. Στρατ. και Ναυτ., φάκ. 20.
65. ’Έκθεση Γ. Γλαράκη, ο.π.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

'Η όργάνωση τών εμπορικών πλοίων

' Ο έμπορικός στόλος άποτέλεσε άπό τήν άρχή καί γιά ενα μεγάλο 
διάστημα μετά τήν ’Επανάσταση τόν πυρήνα τής πολεμικής ναυτικής 
δύναμης τών ' Ελλήνων στον άγώνα τους κατά τών Τούρκων. ' Ο τρόπος, 
λοιπόν, σύμφωνα μέ τόν όποιο ό στόλος αύτός διοικεΐτο, άξίζει νά άνα- 
φερθεϊ εδώ, κυρίως, γιά νά γίνουν κατανοητές οί συνθήκες πού ύπαγό- 
ρευαν τήν ίδρυση ενός εθνικού στόλου, καθώς καί οί δυσκολίες πού 
’έπρεπε νά ξεπεραστοϋν.

Τό εμπορικό πλοίο ανήκε σ’ έναν ή σέ περισσότερους ιδιοκτήτες. 
Αυτοί διόριζαν κάποιον — συνήθως συγγενή τους — ώς καπετάνιο, ό 
όποιος, μέ τή σειρά του, διάλεγε — πάλι μεταξύ τών συγγενών, τις πε
ρισσότερες φορές — τό ύπόλοιπο πλήρωμα1.

Καθένα άπό τά μέλη τοϋ πληρώματος σύναπτε μέ τόν πλοιοκτήτη 
ιδιωτική συμφωνία, ή όποία ΐσχυε γιά 'ένα μόνο ταξίδι άλλά, συνήθως, 
άνανεωνόταν καί γιά τά επόμενα ταξίδια. Δυνάμει τών συμφωνιών αύτών 
οί ναύτες συμμετείχαν, πολλές φορές, στά έξοδα προετοιμασίας τοϋ 
πλοίου καί αμείβονταν ανάλογα ύστερα άπό τό πέρας τοΰ ταξιδιοΰ.

Στά καράβια δέν ΐσχυε σαφής καί ξεκάθαρη ιεράρχηση τοΰ πληρώ
ματος. Μεταξύ τοΰ πλοιάρχου καί τών ναυτών ύπήρχαν βέβαια ό ναύ
κληρος, ό γραμματικός καί ό τροφοδότης, οί όποιοι δμως δέν ήταν ενδιά
μεσοι άξιωματικοί οϋτε άσκοΰσαν — πλήν τοΰ πρώτου — έλεγχο καί 
εξουσία στούς ναύτες· απλώς εκπλήρωναν μερικές ειδικές λειτουργίες 
μέσα στό σκάφος2. ’Εξάλλου, μέ τό τέλος τοΰ ταξιδιοΰ έχαναν τή θέση

1. A. I. Τζαμτζής, «Ναυτικοί, καράβια καί λιμάνια», 'Ελληνική ’Εμπορική Ναυτι
λία (’Αθήναι 1972). ’Επίσης ’Έκθεση Γ. Γλαράκη, ο.π.

2. Τρ. Κω’νσταντινίδης, Καράβια, καπετάνιοι καί συντροφοναϋται 1800-1830. Εισα
γωγή είς τήν ιστορίαν τών ναυτικών έπιχειρήσεων τοϋ Άγώνος, ’Αθήνησι 1954, σσ. 
76-82.

3
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τους καί, σέ άκραΐες περιπτώσεις, ήταν δυνατόν σέ επόμενο ταξίδι νά 
βρεθούν ναϋτες μέ καπετάνιο έναν πρώην ναύτη.

Σ’ ένα τέτοιο λοιπόν σύστημα δέν ύπήρχε χώρος γιά βαθμούς, γιά 
ιεραρχημένη δηλαδή κλίμακα θέσεων τίς όποιες θά καταλάμβανε κανείς 
διαδοχικά, άλλά μόνο μερικές λειτουργίες, στοιχειωδώς διαφοροποιημέ
νες μεταξύ τους. Στήν ανάθεση τών λειτουργιών αύτών έπαιζαν αποφα
σιστικό ρόλο οί οικογενειακοί καί πελατειακοί δεσμοί, οί όποιοι, φυσι
κά, ένισχύονταν μέ τή σειρά τους άπό τούς δρους συμφωνίας πού άποδε- 
χόταν ό καπετάνιος, προκειμένου νά δουλέψει γιά έναν καραβοκύρη. 
Φαίνεται δηλαδή πώς αντί γιά μιά κάθετη ιεράρχηση τοϋ προσωπικοΰ 
τών καραβιών, ύπήρχε ένα σύστημα σχέσεων πού συνέδεαν τόν κάθε 
ναυτικό χωριστά μέ τόν πλοιοκτήτη ή τόν καπετάνιο. Οί σχέσεις αύτές, 
πού ενδεχομένως εύνοοΰνταν άπό τόν μή προηγμένο καταμερισμό εργα
σίας καί τή συνεταιριστική εκμετάλλευση τών κερδών στά ταξίδια, δέν 
ήταν ούτε απλές σχέσεις εξαρτημένης έργασίας οϋτε σχέσεις ρυθμισμέ
νες άπό τήν ιεραρχία· ήταν σχέσεις α'ίματος καί σχέσεις προστασίας-πί- 
στης οί όποιες, πολλαπλασιαζόμενες, δημιουργοΰσαν ένα δίκτυο πού 
άποτελοϋσε τή βάση τής ισχύος τών προκρίτων τών νησιών.

Μέ τήν έναρξη τής ’Επανάστασης καί τήν άλλαγή, επομένως, τής 
αποστολής τών πλοίων, ή άνάγκη γιά τό συντονισμό τών ενεργειών καί 
τήν πρόσφορη συνεργασία πολλών μαζί σκαφών επέβαλλε τή θέσπιση 
ενός άξιώματος ανώτερου άπό αύτό τοΰ καπετάνιου. ’Έτσι δημιουργή- 
θηκε ό τίτλος τοΰ ναυάρχου ό όποιος, δμως, προκειμένου νά άποφευ- 
χθοΰν οί άντιζηλίες μεταξύ τών νησιωτών ή άκόμη καί μεταξύ τών σπου
δαιότερων καπετάνιων κάθε νησιοΰ, άπονέμεται αφειδώς, επειδή άκρι- 
βώς δέν ύπήρχε βαθμολογική κλίμακα3. Μέ αλλα λόγια, ό τίτλος τοΰ 
ναυάρχου στά χρόνια τής Επανάστασης δέν άντιστοιχοΰσε στό ΰπατο 
άξίωμα μιας ναυτικής ιεραρχίας, πού οΰτως ή άλλως έλειπε. 'Η κατοχή 
του πάλι δέν συνεπάγετο τό δικαίωμα διοίκησης ολόκληρου τοΰ στόλου. 
Οί «ναύαρχοι» διορίζονταν άπό τούς προκρίτους καί διηύθυναν μόνο τή 
μοίρα πού άποτελεΐτο άπό τά πλοΐα τοΰ νησιοΰ τους γιά μιά συγκεκριμέ
νη άποστολή4.

3. Μ. Σίμψας, Τό Ναυτικό, τόμ. Γ', σ. 18. Στήν έκστρατεία τής Σάμου, γιά παρά
δειγμα, τόν ’Ιούλιο τοΰ 1821, ό έλληνικός στόλος πού άποτελεΐτο άπό 56 πλοία διοικεΐτο 
άπό 11 ναυάρχους.

4. Ίω. Τομπάζης, ’Αδελφοί ’Ιάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης. Συμβολή είς τήν 
Ιστορίαν τής έθνικής παλιγγενεσίας, Άθήναι 1902, σσ. 39-40. ‘Ο Ίάκ. Τομπάζης στόν
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'Η κατάσταση αύτή φαινόταν παράδοξη κυρίως στούς ξένους: «'Ο 
τίτλος τοΰ ναυάρχου», γράφει ό S. Howe, «ήχει καλώς άλλ’ είς τί έχρη- 
σίμευεν ούτος; Έν πρώτοις εΐχεν άναφυή, μόλις άρξαμένου τοΰ άγώνος, 
πνεΰμα αντιζηλίας μεταξύ Υδραίων, Σπετσιωτών καί Ψαριανών ναυτι
κών. ' Εκάστη τών τριών τούτων μοιρών είχε τόν κυβερνήτην ή ναύαρ
χον είς τοΰ οποίου μόνον τάς διαταγάς έννόει νά υπάκουη εάν ήρεσκεν 
αύτή. Πράγματι ούτε ναύαρχος ούτε πλοίαρχος είχε καμμίαν πραγματι
κήν εξουσίαν [...] τό παν έξηρτάτο έκ τών ναυτών»5.

Αύτό τό τελευταίο σημείο αποτελεί κοινό τόπο στίς παρατηρήσεις 
τών φιλελλήνων πού είχαν έρθει σέ επαφή μέ τό ελληνικό ναυτικό. Τά 
πληρώματά τους φαίνονταν «άπείθαρχα» καί «άτακτα». «Τό εσωτερικό 
κάθε πλοίου», γράφει ό Χάου στό ’ίδιο κείμενο, «παρουσίαζε σκηνή συγ- 
χύσεως καί απειθαρχίας». ’Ανάλογες παρατηρήσεις εκανε καί ό Κόχραν 
ό όποιος ζήτησε νά δημιουργηθεΐ κλίμακα ιεραρχίας τριών βαθμιδών, 
ώστε νά μπορέσει νά είσαχθεΐ στά ελληνικά καράβια «εύταξία καί πει
θαρχία» παρόμοια μ’ εκείνη τών εύρωπαϊκών στόλων6.

' Ωστόσο οί παρατηρήσεις αύτές τών φιλελλήνων έχουν νόημα μόνο 
αν συγκριθοΰν οί εμπειρίες τών ανθρώπων, δπως τοΰ Κόχραν ή τοΰ 
Άστιγγα, πού είχαν ύπηρετήσει στό βρετανικό στόλο καί γνώριζαν τήν 
έλληνική πραγματικότητα πού τήν άποδοκίμαζαν. Οί μορφές δμως διοί
κησης τών ελληνικών πλοίων μπορούν — καί πρέπει — νά έξεταστοΰν 
σέ συνάρτηση μέ τό εύρύτερο πλέγμα τών σχέσεων πού είχε άναπτυχθεΐ 
στά νησιά, δηλαδή μέ τό είδος τής κυριαρχίας πού άσκοΰσαν οί πρόκρι

δρκο τοϋ ναυάρχου πού 6δωσε τόν ’ Απρίλιο τοΰ 1821 άποδεχόταν «τήν προσωρινήν άξίαν 
τοΰ ναυάρχου τοΰ ναυτικοϋ τής 'Ύδρας έως ού νά τελείωση ή καμπάνια». Βλ. στό Παράρτ. 
άρ. έγγ. 6, όλόκληρο τό κείμενο τοΰ όρκου.

5. S. Howe, An Historical Sketch of the Greek Revolution (New York 1828), σ. 33, καί 
Ίω. Τομπάζης, ο.π., σ. 69.

6. Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. ΙΓ', σ. 214. Βλ. έπίσης Τρ. Κωνσταντινίδης, «Τό άρχεϊον 
Άστιγγος», Ναυτική ’Επιθεώρησις, τχ. 216,1949, σ. 34. Οί προσπάθειες τοΰ Κόχραν γιά 
τήν όργάνωση τοΰ προσωπικοΰ τοΰ «' Ελλάς» καί τών άλλων πλοίων τοΰ έλληνικοΰ στό
λου, έγιναν, πιθανώς, μετά άπό ύποδείξεις τοϋ 'Άστιγγα. Αύτό τουλάχιστον Ισχυρίζεται ό 
ίδιος ό "Αστιγξ σέ μεταγενέστερη έπιστολή του προς τόν Καποδίστρια. «'Έπραξα, γρά
φει, πδν τό δυνατόν παρά τφ λόρδφ Κόχραν διά τήν είσαγωγήν ποιάς τινός όργανώσεως έν 
τώ Ναυτικώ, δέν ήθέλησεν όμως νά δοκιμάση τίποτα». Στήν ίδια έπιστολή ό δγγλος 
φιλέλληνας έκφράζει καί αΰτός δυσαρέσκεια γιά τήν έλλειψη πειθαρχίας τών πληρωμά
των. Γιά τή συμβολή τοΰ "Αστιγγα στήν εισαγωγή τοϋ πειθαρχικοΰ συστήματος στό 
έλληνικό ναυτικό βλέπε καί παρακάτω.
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τοι. Τότε καί τό «πειθαρχικό σύστημα» πού πρότεινε ό Κόχραν ή ό 
Άστιγξ θά πρέπει κι αύτό νά μελετηθεί ώς ένας συγκεκριμένος Ιστορι
κός σχηματισμός — διαφορετικός βέβαια άπό τόν προηγούμενο —και ώς 
τέτοιος θά πρέπει νά εξεταστεί λεπτομερώς, σέ συνδυασμό μέ τήν εύρύ- 
τερη εξέλιξη τών σχέσεων κυβερνώντων καί κυβερνωμένων.

Πράγματι ή δημιουργία κράτους καί ή ίδρυση εθνικού στόλου άπαι- 
τοΰσαν έναν διαφορετικό — άπ1 αύτόν πού ώς τότε ΐσχυε — τρόπο 
οργάνωσης καί διοίκησης τοΰ δυναμικού τοΰ ναυτικού7. ' Ο τρόπος αύ- 
τός ήταν ασφαλώς συμφυής προς τις απόψεις τών φιλελλήνων τις όποιες, 
έξάλλου, πρέσβευε καί ό ίδιος ό Καποδίστριας πού δίκαια θεωρείται 
«φορέας ενός δυτικού προτύπου κράτους»8.

Σύμφωνα μέ τό πρότυπο αύτό, οί ναυτικοί άντί νά είναι «άνθρωποι 
τών καραβοκυραίων» καί τών προκρίτων θά έπρεπε νά ένταχθοΰν σ’ ενα 
σώμα, ελεγχόμενο άπό τήν κεντρική κυβέρνηση. Τό σώμα αυτό επρεπε 
νά οργανωθεί κατά τό σχήμα τής κλίμακας όπου ή κάθε βαθμίδα θά 
έλεγχε τήν κατώτερή της. ’Επίσης οί αρμοδιότητες, ή εργασία καί ή έν 
γένει συμπεριφορά τών μελών τοΰ σώματος επρεπε νά γίνουν άντικείμενα 
ενός ενιαίου κώδικα, μέ λεπτομερειακές ρυθμίσεις, ώστε ή διοίκηση καί 
ό έλεγχος ενός μεγάλου άριθμοΰ προσώπων άπό μία καί μόνη αρχή νά 
είναι εύχερής.

Οί δρκοι

Κατά τήν περιγραφή τοΰ νέου συστήματος γιά τήν όργάνωση τοΰ 
Ναυτικού πρέπει νά τονιστεί δτι τό κράτος, δημιουργώντας στόλο, πα
ρεμβάλλεται άνάμεσα στούς προκρίτους τών νησιών καί τούς «άνθρώ- 
πους τους» καί, ύστερα άπό τήν ένταξη τών τελευταίων στό εθνικό Ναυ
τικό, καταστρέφει τις σχέσεις πού στηρίζουν τήν επιρροή καί τροφοδο
τούν τήν ίσχύ τών προκρίτων. Οί αντιδράσεις λοιπόν τών προκρίτων 
στήν πολιτική τοΰ Καποδίστρια, γιά τις όποιες θά γίνει λόγος παρακάτω, 
οφείλονται κατά ενα μεγάλο μέρος καί σέ αύτή τήν άναδιάταξη.

Οί ναυτικοί βρέθηκαν άνάμεσα σέ δύο διαφορετικές κατηγορίες 
υποχρεώσεων, οί όποιες συχνά δέν συμποσοΰνταν. Τό καλοκαίρι τοϋ

7. Είναι χαρακτηριστικό, παραδείγματος χάρη, δτι στά ύδραίϊκα καράβια δέν μπο
ρούσαν νά ναυτολογηθούν πληρώματα πού δέν προέρχονταν άπό τήν "Υδρα. Αύτό φυσικά 
δέν μπορούσε νά διατηρηθεί μετά τήν'ίδρυση εθνικού στόλου.

8. Στ. Παπαγεωργίου, ο.π., σ. 31.
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’Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831)
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1831 έφτασαν σέ σημείο σύγκρουσης: ή μία αφορούσε τις ύποχρεώσεις 
πίστεως πού δφειλαν προς τούς προστάτες τους, καθώς καί αύτές πού 
άπέρρεαν άπό τούς δεσμούς α'ίματος ή άλλους δεσμούς πού τούς συνέδε
αν μέ τις ιδιαίτερες πατρίδες τους9· ή άλλη πήγαζε άπό τήν ένταξή τους 
στον εθνικό στόλο. ' Η δεύτερη αύτή ύποχρέωση εκδηλώθηκε τυπικά μέ 
τούς όρκους γιά τά σύμβολα και τό τελετουργικό και χρησιμοποιήθηκε 
άπό τήν κυβέρνηση προκειμένου νά ύπογραμμιστεϊ ή ύπεροχή αύτής τής 
ύποχρέωσης έναντι τής πρώτης.

Πράγματι, ένώ ό Ί. Τομπάζης τόν ’Απρίλιο τοΰ 1821 είχε ορκιστεί 
στό όνομα τής ' Αγίας Τριάδος νά «άκούει τάς διαταγάς τής Βουλής τής 
"Υδρας»10, στήν καποδιστριακή περίοδο τό περιεχόμενο τών όρκων αλ
λάζει. Σύμφωνα μέ διάταγμα τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1828, οί ναΰτες καί οί 
άξιωματικοί, ώς τό βαθμό τοΰ ύποπλοιάρχου α', ορκίζονται, ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, νά ύπερασπίζονται τή «σημαία» καί κυρίως νά «μένουν πιστοί είς 
τούς νόμους τής πατρίδος καί νά υποτάσσονται είς τάς διαταγάς τοΰ 
κυβερνήτου της καί τών άρχηγών»11.

Παρά τό γεγονός λοιπόν δτι καί στούς δύο δρκους γίνεται επίκληση 
τών ίδιων θρησκευτικών συμβόλων —τής ' Αγίας Τριάδος καί τοΰ ' Ιεροΰ 
Εύαγγελίου— ύπάρχει, άπό τόν έναν δρκο στον άλλον, σαφής μετατόπι
ση τοΰ νοήματος, ή όποία θά γίνει εντονότερη τό καλοκαίρι τοΰ 1831, 
μετά τό στασιαστικό κίνημα τοϋ ναυτικοϋ κόσμου.

Πράγματι, υστέρα άπό τά γεγονότα τοΰ Πόρου, ή προσπάθεια τής 
κυβέρνησης νά έξασφαλίσει τή νομιμοφροσύνη τών ναυτικών καί νά 
διασπάσει τούς παραδοσιακούς δεσμούς τους άντικατοπτρίζεται καί στά 
κείμενα τών νέων δρκων. 'Η άναφορά στή σημαία καταργεΐται καί τήν 
πρώτη θέση καταλαμβάνουν ή ύποχρέωση ύπακοής προς «τόν κυβερνή
την τής ' Ελλάδος» καί ή ύπόσχεση «τελείας εύπείθειας είς τούς Νόμους» 
του. 'Η άναφορά στον Κυβερνήτη έπαναλαμβανόταν καί στή δεύτερη 
φράση τοΰ δρκου, ή όποία έχει ώς εξής: «'Ορκίζομαι νά φυλάσσω μέ 
ακρίβειαν τά όποια ό Κυβερνήτης μοί ένεπιστεύθη χρέη καί, χρείας

9. ' Ο Μιαούλης, γιά παράδειγμα, όταν κλήθηκε νά δώσει πίσω στήν κυβέρνηση τά 
καράβια πού είχε καταλάβει στον Πόρο, άπάντησε: «στάλθηκα έδώ άπό τήν κοινότητα τής 
"Υδρας. Οί διαταγές πού έχω είναι νά διατηρήσω τήν θέσιν μου [...] καί αν μέ άναγκάσουν 
μέ τή βία, θά χύσω καί τήν τελευταία ρανίδα μου [...]». Βλ. παρακάτω, κεφ. V.

10. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 6.
11. Γενική ’Εφημερίς, 4 ’Απριλίου 1828. Παρόμοιους όρκους έδιναν καί οί άξιωμα- 

τικοί τών άνωτέρων βαθμιδών.
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καλούσης, νά χύσω καί τήν τελευταίαν ρανίδα τοΰ α'ίματός μου διά τήν 
φύλαξιν αύτήν»12. 'Η διαφορά άπό τούς παλαιότερους όρκους, μέ τούς 
οποίους οί ύπηρετοΰντες στό ναυτικό δεσμεύονταν νά δώσουν τήν 
«υστερινήν σταλαματίαν τοΰ α'ίματός» τους γιά τή «σημαίαν τής πατρί- 
δος», είναι άξιοσημείωτη: ή μνεία ένός συμβόλου εύρύτερης σημασίας, 
όπως ή σημαία, μπορούσε νά έρμηνευθεϊ μέ πολλούς τρόπους καί νά 
περιλάβει πολλές έπιμέρους έννοιες, όπως π.χ. αύτή τοΰ Συντάγματος. 
’Έτσι ήταν δυνατόν ό ύποψήφιος στασιαστής άξιωματικός ή ναύτης όχι 
μόνο νά μή θεωρεί τόν έαυτό του έπίορκο άλλά, επιπλέον, νά αισθάνεται 
δεσμευμένος άπό τόν όρκο του νά στασιάσει έναντίον αύτών πού, κατά 
τή γνώμη του, είχαν παραβιάσει τό Σύνταγμα. ’Αντίθετα οί όρκοι τοΰ
1831 δέν άφηναν τέτοια περιθώρια εύρείας έρμηνείας: δέν περιείχαν
άναφορές στό Σύνταγμα, τήν πατρίδα, τή σημαία, άλλά οϋτε καί σέ κανέ
να άλλο εύρείας σημασίας σύμβολο. Ύπήρχε μία καί μόνη σαφής άνα
φορά, αύτή προς τόν Κυβερνήτη καί τούς νόμους.

Ή εισαγωγή τής πειθαρχίας και τής Ιεραρχίας
' Η ίδρυση έθνικοϋ στόλου άποφασίστηκε μέ τις παραγγελίες στό 

εξωτερικό τοϋ «' Ελλάς» καί τοΰ «Καρτερία». ' Η παραγγελία τους επικυ
ρώθηκε άπό τήν Γ' Εθνοσυνέλευση τό Μάρτιο τοΰ 182713. Μέ τήν 
άφιξη τών δύο πρώτων έθνικών πλοίων άρχισαν καί οί πρώτες σοβαρές 
προσπάθειες γιά τή δημιουργία ιεραρχίας. Ειδικά γιά τό «Ελλάς», τό 
όποιο έπρεπε νά είναι επανδρωμένο μέ 600μελές πλήρωμα, ορίστηκαν οί 
άκόλουθοι βαθμοί καί ειδικότητες: πλοίαρχος, α' καί β' τάξεως υπο
πλοίαρχοι, ναύκληρος, σημαιοφόροι, δόκιμοι, ναύτες α' καί β' τάξεως, 
φροντιστής καί γραμματέας14. "Οταν, λίγους μήνες άργότερα, ό Κόχραν 
διορίστηκε στόλαρχος, πρότεινε μερικές τροποποιήσεις στήν ιεραρχία 
τών αξιωματικών τοΰ πλοίου καί, κυρίως, στό διαχωρισμό τοΰ βαθμού 
άπό τήν ειδικότητα. ’Έτσι, σύμφωνα μέ τό σχέδιό του, τό «Ελλάς» θά 
έπρεπε νά ύπηρετεΐται, εκτός άπό τόν κυβερνήτη, άπό πέντε ύποπλοιάρ- 
χους α' τάξεως καί οκτώ β' τάξεως15.

12. Μ. Σίμψας, Τό Ναυτικό, τόμ. Γ', σ. 35. Ψήφισμα τής 8 Αύγουστου 1831.
13. ΑΕ77(1971), τόμ. Α', σ. 411.
14. Ί. Λαζαρόπουλος, «Μητρώον τών πρό τοϋ 1837 Αξιωματικών καί ύπαξιωματι- 

κών τοΰ Πολεμικοΰ Ναυτικοϋ», Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 137, Μάϊος 1935, σ. 422.
15. Άρχεϊον 'Ύδρας, τόμ. ΙΓ', σ. 215.
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Πέραν δμως άπό τις προσπάθειες αυτές καί μέχρι τήν εποχή τής 
άφιξης τοϋ Καποδίστρια, οί άπόπειρες γιά τήν εισαγωγή ενιαίας κλίμα
κας στό Ναυτικό ήταν μάλλον σπασμωδικές. 'Η άπονομή βαθμών, αν 
κρίνει κανείς άπό τόν μεγάλο άριθμό τών βαθμοφόρων, σέ σχέση μέ τά 
πλοΐα φαίνεται πώς άποσκοποϋσε μάλλον στό νά κολακεύσει τούς άγω- 
νιστές καί νά διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ τών νησιών, παρά νά 
καθιερώσει μιά κάθετη ιεραρχία16. ’Έτσι, τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1828 ύπήρ- 
χαν εννέα ναύαρχοι καί αντιναύαρχοι17 καθώς καί εκατό πλοίαρχοι, γιά 
εναν στόλο πού άκόμη δέν είχε ένισχυθεΐ άριθμητικά άπό τά κατασχεθέ- 
ντα πειρατικά πλοΐα18.

'Η άναδιοργάνωση τοΰ Ναυτικού υπήρξε άπό τά πρώτα μελήματα 
τοΰ Κυβερνήτη. 'Ωστόσο, μολονότι ή κυβέρνηση άναγνώριζε τήν άνάγ- 
κη νά θεσπισθεΐ «' Ο γενικός οργανισμός τοΰ ναυτικοϋ, δηλαδή ό προσ
διορισμός τής ναυτικής ιεραρχίας, ή τακτική ναυτολογία καί ό κανονι
σμός τών χρεών έκάστου άξιωματικοΰ καί ναύτου»19, προτίμησε νά προ
χωρήσει μέ μικρά βήματα, νά επεμβαίνει δηλαδή συνεχώς σέ περιορισμέ
νης έκτασης ζητήματα, παρά νά συντάξει εναν ενιαίο κώδικα, ό όποιος 
θά έπέφερε ριζοσπαστικές μεταβολές. Οί λόγοι γιά τούς όποιους ό Κα- 
ποδίστριας υιοθέτησε αύτή τήν τακτική είναι προφανείς: μία έκ βάθρων 
άναδιάρθρωση τοΰ ναυτικοϋ δέν είχε καμία πιθανότητα έπιτυχίας, δεδο
μένου δτι θά συναντοΰσε σοβαρές αντιδράσεις.

’Έτσι δέν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση περί υποχρεωτικής ναυτολο
γίας20. Έν τούτοις, ή κυβέρνηση κατόρθωνε νά κρατά τά πληρώματα στά 
εθνικά καράβια περισσότερο άπό εναν χρόνο, επωφελούμενη άπό τή 
δυσμενή οικονομική συγκυρία καί κρίση πού έπληττε τά νησιά21.

Επίσης δέν καθιερώθηκε μέ κανονισμό οϋτε ή ιεραρχία οϋτε ό 
τρόπος εξέλιξης τών άξιωματικών. Άπό κείμενα δμως τής εποχής καί,

16. Ί. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, σσ. 91-92. Μέ τήν δφιξη τοΰ «'Ελ
λάς» προτάθηκε στούς ’Αποστόλη καί ’ Ανδροϋτσο, οΐ όποιοι εφεραν τό βαθμό τοΰ στό
λαρχου, νά τήνέπανδρώσουν ώς υφιστάμενοι πλοίαρχοι.

17. "Ο.π., σ. 270. "Εως τό 1847 ό βαθμός τοΰ άντιναυάρχου ήταν άντίστοιχος αύτοΰ 
τοΰ σημερινού ύποναυάρχου.

18. Ό.π., σσ. 270 και 322.
19. ’Έκθεση Μαυροκορδάτου, ο.π.
20. Γενική ’Εφημερίς, 4 ’Απριλίου 1828. Οΐ όρκοι μνημονεύουν «συμφωνημένη 

διορία» παραμονής τους στά πλοΐα.
21. Βλ. "Εκθεση Μαυροκορδάτου, δ.π.
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κυρίως, άπό τό Διάταγμα περί μισθοδοσίας, τοϋ ’Ιουνίου τοΰ 1830, συνά
γεται δτι, εκτός άπό τό βαθμό τοΰ ναυάρχου, ό όποιος είχε άπονεμηθεΐ 
στον Μιαούλη22, ύπήρχαν άκόμη και οί άκόλουθοι βαθμοί: πλοίαρχοι α' 
καί β' τάξεως, υποπλοίαρχοι α' καί β' τάξεως, σημαιοφόρος καί δόκι-

23μος .
’Εκείνο, ώστόσο, πού εχει περισσότερη σημασία είναι δτι έπί Κα- 

ποδίστρια τό κράτος απέκτησε τό δικαίωμα νά απονέμει αύτό τούς βαθ
μούς οί όποιοι, κατά τά πρώτα χρόνια τής ’Επανάστασης τουλάχιστον, 
δίνονταν κυρίως άπό τις δημογεροντίες τών νησιών. Οί βαθμοφόροι 
επρεπε εφεξής νά παίρνουν τά άντίστοιχα μέ τή θέση τους κυβερνητικά 
διπλώματα, πράγμα πού παρείχε στήν κυβέρνηση τό πλεονέκτημα νά 
προβαίνει ή ίδια στήν επιλογή τοΰ προσωπικοΰ γιά τό Ναυτικό24. Μέ 
αύτό τόν τρόπο κατέστη επίσης δυνατή καί ή μείωση τοΰ άριθμοΰ τών 
άξιωματικών, ιδίως ύστερα άπό τή στάση τοΰ Πόρου καί τή δολοφονία 
τοΰ Καποδίστρια. Τό 1831 στό Ναυτικό ύπήρχαν τρεις αντιναύαρχοι, δύο 
πλοίαρχοι πρώτης τάξεως, εννέα δευτέρας καί εκατόν πενήντα ύπο- 
πλοίαρχοι καί ύπαξιωματικοί25.

'Η εκκαθάριση πού εγινε μέ τό σύστημα τών διπλωμάτων προκάλε- 
σε, δπως ήταν φυσικό, πολλές αντιδράσεις, ιδίως έκ μέρους τών παλαιών 
άγωνιστών, οί όποιοι ζητοΰσαν ύλικές και ήθικές άνταμοιβές γιά τις 
ύπηρεσίες πού είχαν προσφέρει. 'Ο Καποδίστριας, γιά νά τούς ικανο
ποιήσει καί νά μπορέσει νά τούς προσεταιριστεί, διέταξε τό Μάρτιο τοΰ 
1831 τήν ίδρυση τοΰ Ναυτικοϋ Ταξιαρχικοΰ Σώματος τό όποιο δμως δέν 
πρόλαβε νά διαμορφωθεί γιατί μεσολάβησαν τά γεγονότα τοΰ Πόρου. 
Ούτως ή άλλως τά μέλη τοΰ Ταξιαρχικοΰ δέν έπρόκειτο νά ένταχθοΰν

22. Ί. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικό Ναυτικό, σσ. 41, 264-265. "Ο βαθμός άπενεμή- 
θη στόν Μιαούλη τό Μάρτιο τοϋ 1829. 'Υπήρχε παλιά συνήθεια νά προσφωνεΐται ό 
Μιαούλης άρχιναύαρχος. Βλ. σχετικά έπιστολή τών προκρίτων τής "Υδρας τής 6 ’ Ιουνίου 
1822 δπου άναφέρεται δτι: «'Η Διοίκησις συνηθίζει καί γράφει είς τόν Μιαούλην μόνον, 
ώς άρχιναύαρχον, πλήν ήξεύρετε δτι καθαυτό άρχιναύαρχον δέν εχομεν διό ίδεάσατέ 
τους διά νά γράψουν, ώς άνωτέρω, κοινώς είς τούς τρεις ναυάρχους, καπιτάνους καί 
συντροφοναύτας [...]». Έπί Καποδίστρια ό βαθμός τοϋ άρχιναυάρχου μάλλον δέν άπενεμή- 
θη σέ κανέναν προσφωνεϊτο δμως έτσι, ενίοτε, ό άδελφός τοϋ Κυβερνήτη, καί γραμματέας 
τών Ναυτικών ώς τό 1831, Βιάρος. "Ο.π., σσ. 264-265.

23. Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Βλαχογιάννη, Α', φάκ. 104. Στό διάταγμα αύτό δέν άναφέρε- 
ται οϋτε ό βαθμός τοϋ μοιράρχου.

24. Βλ. ’Έκθεση Γλαράκη, δ.π. Τό σύστημα τών διπλωμάτων είσήχθη τό 1830,
25. "Ο.π. Ύπήρχαν επίσης έκείνη τήν εποχή 1.500 ναϋτες.
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’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791-1865) 
(Λιθογραφία Krazeisen)
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στό κυρίως σώμα τοΰ Ναυτικοϋ, άφοΰ, σύμφωνα μέ τό σχετικό διάταγμα, 
θά άποτελοΰσαν ένα είδος επίτιμης εφεδρείας πού μόνο σέ περίπτωση 
άνάγκης θά ήταν ύποχρεωμένα νά προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους26.

Κατά τά πρώτα χρόνια τής καποδιστριακής περιόδου, ή Διοίκηση 
περιοριζόταν στήν έκδοση εγγράφων οδηγιών καί μόνο τό 1830 κυκλοφό
ρησε ένα κωδικοποιημένο κείμενο περί τών χρεών τών αξιωματικών27. 
’Άλλα προγενέστερα συναφή κείμενα βρίσκονται στό ’Αρχείο Μαυρο
κορδάτου καί αποδίδονται στον "Αστιγγα28. Στό άρχεϊο αύτό ΰπάρχουν 
επίσης καί ιδιόχειρες μεταφράσεις τοΰ Μαυροκορδάτου στά γαλλικά 
κείμενα τοΰ "Αστιγγα, πράγμα πού, αν λάβει κανείς ύπόψη τή θέση πού 
κατείχε ό φαναριώτης πολιτικός έκείνη τήν εποχή, μαρτυρεί τήν έπιρ- 
ροή πού άσκοΰσαν οί προτάσεις τοΰ άγγλου φιλέλληνα στούς άνθρώπους 
πού είχαν άναλάβει τήν άναδιοργάνωση τοΰ Ναυτικοϋ. Έκτος άπό αύτά 
σώζεται έπιπλέον ένα μακροσκελές άνυπόγραφο χειρόγραφο μέ τίτλο 
«Ποινικά ’Άρθρα γιά τό Ναυτικό»29. Παρόλον δτι οί νομικές του διατά
ξεις δέν εφαρμόστηκαν ποτέ, δηλώνουν καί αύτές τό πνεΰμα τών οργανω
τών τοΰ Ναυτικοϋ καί άξίζουν νά μελετηθοΰν.

Διαβάζοντας τόν «κώδικα» αύτό, εκείνο πού άμέσως διαπιστώνεται

26. Γενική ’Εφημερίς, 20 Μαρτίου 1831.
Λεπτομέρειες γιά τή σύσταση τοϋ ναυτικού ταξιαρχικοΰ στό κεφ. V.
27. Τά χρέη τοϋ Πλοιάρχου καί τών ΰπ ’ αυτόν ’Αξιωματικών καί ύπαξιωματικών, 

Αίγινα, ’Εθνικόν Τυπογραφεϊον, 1830. Τό κείμενο αύτό, στό όποιο ύπάρχουν σέ ύποση- 
μειώσεις έπεξηγήσεις γαλλικών ναυτικών όρων, κυκλοφόρησε, δπως άναφέρεται στόν 
πρόλογό του, άπό τή Γραμματεία τών Ναυτικών, άνατυπώθηκε άπό τήν 'Ιστορική καί 
’Εθνολογική Έταρεία, καί παρατίθεται έδώ, στό Παράρτημα, άρ. έγγ. 41.

28. Δ. Φωκάς, 'Ο "Αστιγξ, σσ. 3-39. "Αλλα σχετικά κείμενα είναι τά έξής: «Όδη- 
γίαι γενικαί περί τών διαφόρων έργασιών έπί παντός Πολεμικοΰ Πλοίου, Τά χρέη τοΰ 
φροντιστοϋ, Τά χρέη παντός άξιωματικοΰ άρχηγοϋντος όποιανδήποτε Ναυτικήν ' Ελλη
νικήν Δύναμιν», πού βρίσκονται στά Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Μαυροκορδάτου, φάκ. 14α, άρ. 
έγγ. 3960, 4013-4014, 4025, καί τά όποια δημοσιεύθηκαν ύπό τόν τίτλο «Παληές όδηγίες 
καί κανονισμοί στό Νεοελληνικό Ναυτικό», στή Ναυτική Έπιθεώρησι, τχ. 444, Νοέμ
βριος 1985, σσ. 215-227. Οί «'Οδηγίαι γενικαί» παρατίθενται στό Παράρτημα άρ. έγγ. 7.

29. 'Ο Μαυροκορδάτος στήν έκθεσή του πρός τήν Δ' ’Εθνοσυνέλευση άναφέρει 
πώς ή κυβέρνηση ύπέβαλε στό Πανελλήνιο ενα σχέδιο ποινικοΰ κώδικα γιά τό Ναυτικό, 
τό όποιο Χσως νά είναι τόΐδιο μέ τό κείμενο πού έξετάζεται έδώ. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 2). 
Τό χειρόγραφο βρίσκεται στά Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Μαυροκορδάτου, φάκ. 14α. Δημοσιεΰ- 
θηκε ύπό τόν τίτλο «"Ενας άνεφάρμοστος Ποινικός Ναυτικός Κώδικας», στή Ναυτική 
Έπιθεώρησι, Άπριλ. 1987, σσ. 113-120. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 8).
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είναι δτι ή βασική μέριμνα τοϋ συντάκτη ήταν νά εμπεδώσει τό σεβασμό 
προς τήν ιεραρχία. Στό πρώτο κιόλας άρθρο ορίζεται δτι ή χρήση βίας 
κατά τοϋ άνωτέρου επισύρει τόν τουφεκισμό τοΰ υπαιτίου30. Τό θέμα τής 
ύπακοής καί τοΰ σεβασμοϋ προς τούς άνωτέρους είναι τό άντικείμενο καί 
τών επόμενων τεσσάρων άρθρων (2, 3, 4, 5) καθώς καί τοΰ άρθρου 11. Τό 
άρθρο 2 τιμωρεί τήν άπόπειρα έκφοβισμοΰ άνωτέρου μέ διετή φυλάκιση. 
Τό τρίτο άρθρο ορίζει δτι ή εκφώνηση «λόγων στασιαστικών καθ’ οίασ- 
δήποτε άρχής έπί τοΰ πλοίου ή έπί τοΰ στόλου» τιμωρείται μέ φυλάκιση 
τριών ετών, ενώ τά άρθρα 4 καί 5 τιμωροΰν τις «συνωμοσίες κατά τής 
άσφαλείας ή τής ελευθερίας» άφ’ ενός άνωτέρου άξιωματικοΰ καί άφ’ 
ετέρου τοΰ πλοιάρχου. Έδώ, τόϊδιο στήν ουσία αδίκημα αντιμετωπίζε
ται άπό τόν συντάκτη τοΰ «κώδικα» διαφορετικά, άνάλογα μέ τή βαθμίδα 
πού κατέχει στήν ιεραρχία τό θύμα: ενώ δηλαδή στήν πρώτη περίπτωση 
ό ύπαίτιος τιμωρείται μέ τριετή φυλάκιση καί άποβολή άπό τό Ναυτικό, 
στή δεύτερη, πέραν τής άποβολής, ή φυλάκιση είναι επταετής31. Επίσης 
τό άρθρο 11, τό όποιο άπροσδόκητα παρεμβάλλεται στήν ομάδα τών 
άρθρων πού πραγματεύονται τά τής κλοπής εθνικών καί μή πραγμάτων32, 
τιμωρεί τήν έξύβριση άνωτέρου μέ φυλάκιση άπό έναν έως έξι μήνες. 
’Αντίθετα, ή χρήση ένοπλου βίας «κατά άλλου όμοιοβάθμου ή κατωτέ- 
ρας κλάσεως» τιμωρείται μόνο μέ τριών μηνών φυλάκιση. Είναι άκόμη 
χαρακτηριστικό δτι, ένώ ό «κώδικας» τιμωρεί τήν εξύβριση άνωτέρου 
δέν μνημονεύει τήν έξύβριση όμοιοβάθμου ή κατωτέρου.

Άπό τή σύντομη μελέτη τών άρθρων αύτών διαφαίνεται ή πρόθεση 
τοΰ συντάκτη τους: ή κλιμάκωση τών ποινών δέν είναι συνάρτηση μόνο 
τών έσωτερικών στοιχείων τών πράξεων πού χαρακτηρίζονται ώς έγκλή-

30. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 8.
31. "Ο. π.
32. Τά άρθρα 7, 9, 10 καί 12-16 τιμωρούν τις κλοπές πραγμάτων «μή άνηκόντων εις 

τό έθνος», τά άρθρα 9, 10-14 τϊς κλοπές πραγμάτων άνηκόντων είς τό έθνος, καί τά άρθρα 
15-16 άφοροϋν τϊς λείες. ' Η κλοπή τών πραγμάτων τής πρώτης κατηγορίας έπισύρει, πλήν 
τής στέρησης τοΰ μισθού καί τοϋ μεριδίου τών λειών, τήν άποβολή τοϋ κλέπτη άπό τό 
Ναυτικό «άφοΰ έκτεθη έπί τοϋ πλοίου φέρων έπί τών ώμων του πρόγραμμα εχον έπιγεγραμ- 
μένην τήν λέξιν κλέπτης». Ή κλοπή, άντιθέτως, έθνικών πραγμάτων τιμωρείται μέ άπο
βολή άπό τό Ναυτικό μόνο σέ περίπτωση υποτροπής, ένώ τήν πρώτη φορά έπισύρει φυλά
κιση άπό έναν εως 'έξι μήνες (άρθρ. 9, 10). Τέλος, οί λείες χαρακτηρίζονται ώς έθνικά 
πράγματα καί τιμωρούνται άνάλογα άν έχει μεσολαβήσει άπόφαση τοϋ Λειοδικείου, 
εϊδάλως θεωρούνται «πράγματα μερικής ιδιοκτησίας».
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ματα (π.χ. διά λόγων εξύβριση, χρήση ενόπλου ή μή βίας κλπ) άλλά 
κυρίως τής βαθμολογικής θέσης αύτοΰ, κατά τοΰ οποίου στρέφονται. ' Η 
μέριμνα δηλαδή τοΰ νομοθέτη δέν είναι τόσο ή προστασία τών προσώ
πων όσο ή καθιέρωση τοΰ σεβασμοΰ καί τής ύπακοής προς τήν ίεραρχι- 
κή κλίμακα.

Τό ζήτημα τής ύπακοής επανέρχεται καί σέ άλλα σημεία τοΰ «κώδι
κα». Τά αρθρα 22, 23, 32 καί 42 προβλέπουν τίς περιπτώσεις άνυπακοής 
— εκούσιας καί άκούσιας — ναυτών καί αξιωματικών πρός τούς άνωτέ- 
ρους τους, τήν όποία τιμωρούν μέ φυλάκιση, εάν δέ πρόκειται γιά βαθ
μοφόρο καί μέ καθαίρεση33.

Στά πλαίσια τής νέας οργάνωσης τοΰ ναυτικοϋ ανήκει καί ό προσ
διορισμός τοΰ ήμερήσιου προγράμματος τοΰ πλοίου μέ διατάγματα καί 
κανονισμούς. Τά κείμενα αύτά έπιδιώκουν νά προσδιορίσουν όχι μόνο 
τόν τρόπο μέ τόν όποιο θά επρεπε νά έκτελοΰνται οί έργασίες πάνω στά 
καράβια άλλά, έπιπλέον, νά ρυθμίσουν όλόκληρη τή ζωή τών μελών τών 
πληρωμάτων, θεσπίζοντας κανόνες πού προβλέπουν καί τήν παραμικρή 
λεπτομέρεια. ’Έτσι, γιά πρώτη φορά στό ελληνικό ναυτικό, ορίζεται μέ 
κανονισμό ή ώρα τής πρωινής έγερσης τών ναυτών — πού ήταν δια
φορετική άνάλογα μέ τό αν τό πλοίο βρισκόταν σέ λιμάνι ή έν πλώ — 
επιβάλλεται ή ύποχρέωση νά «συνδένουν» οί ναϋτες «τακτικώς» τά 
κρεβάτια τους καί κατόπιν νά «νίπτωνται καί νά κτενίζωνται» καί προσ
διορίζεται ή ώρα καί ό χρόνος πού άπαιτεΐται γιά κάθε γεΰμα καί, άκόμη, 
ή σύνθεση καί οί χώροι τών γευμάτων34.

Τάΐδια κείμενα θεσπίζουν επίσης μερικούς υγειονομικούς κανόνες. 
Οί ρυθμίσεις καταπιάνονται μέ τίς λεπτομέρειες τής ζωής τών πληρωμά
των. ’Έτσι, πέρα άπό τίς σχετικές μέ τήν καθαριότητα τοΰ πλοίου υπο
χρεώσεις, ορίζονται καί οί μέρες πού θά πλένει ό καθένας τά ροΰχα του 
καί σέ ποιό μέρος τοΰ πλοίου θά τά απλώνει35!

Οί κανονισμοί παρακολουθοΰν τό προσωπικό άκόμη καί τήν ώρα 
τοΰ ϋπνου. ' Η κατάκλιση καί τό σβήσιμο τών φώτων έπρεπε νά γίνεται

33. "Ο. π. (σημ. 30-32).
34. Τάχρέη τοΰ Πλοιάρχου (Παράρτ. άρ. έγγ. 41) και Κ. Βάρφης, «Όδηγίαι γενικαί 

περί τδν διαφόρων έργασιων έπί παντός πολεμικού πλοίου» καί «Παληές όδηγίες καί 
κανονισμοί στό Νεοελληνικό Ναυτικό», δ.π. Βλ. άκόμη «Κανονισμός τής διά τό ναυτικόν 
διωρισμένης τροφοδοσίας άνά έβδομάδα», στό Παράρτημα, άρ. έγγ. 33.

35. Τά χρέη τοΰ Πλοιάρχου, δ.π.
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σέ προκαθορισμένο χρόνο, οί δέ άξιωματικοί έχουν τήν υποχρέωση νά 
ελέγχουν άνά μία ώρα τούς θαλάμους τών ναυτών36.

Μέ διατάξεις γενικής ισχύος ρυθμίζεται άκόμη καί ή έκτέλεση τών 
διαφόρων έργασιών στό πλοίο, δπως τό άνοιγμα καί μάζεμα τών πανιών, 
τό ότέγνωμα τών σχοινιών, τό καθάρισμα τοΰ καταστρώματος κλπ37. Καί 
έδώ οί ρυθμίσεις είναι λεπτομερειακές. Προβλέπονται άκόμη καί τά «πε
ρί ένεργήσεως τοΰ κανονιού». 'Η πυροδότηση, σύμφωνα μέ αύτή τή 
διαταγή, επρεπε νά έκτελεϊται μέ δεκαπέντε διαφορετικές κινήσεις καί 
προστάγματα πού φυσικά προδιαγράφουν καί τήν παραμικρή χειρονομία 
τών πυροβολητών38.

’Ανάλογες παρατηρήσεις μποροΰν νά γίνουν καί γιά τίς διατάξεις 
έκεϊνες πού προσδιορίζουν τίς άρμοδιότητες τών ύπευθύνων γιά έπιμέ- 
ρους επιστασίες τών πλοίων. Πέρα άπό τόν καταμερισμό τών έργασιών 
— οί φροντιστές ήταν υπεύθυνοι γιά τά τρόφιμα καί τίς καύσιμες ϋλες, οί 
ναύκληροι γιά τήν «άποσκευή καί τά ύλικά», οί έπιμελητές γιά τή φόρ- 
τωση — οί σχετικές διαταγές καθόριζαν καταλεπτώς τόν τρόπο μέ τόν 
όποιο ό κάθε άρμόδιος θά επρεπε νά έκπληρώνει τά καθήκοντά του. 
'Υπήρχε, γιά παράδειγμα, διάταξη πού προέβλεπε τόν τρόπο καταχώρη- 
σης τών εγγραφών στά κατάστιχα άπό τούς φροντιστές, τόν άριθμό τών 
άντιγράφων, τή συχνότητα μέ τήν όποία ό φροντιστής θά παρουσίαζε 
αύτά στον πλοίαρχο καί στήν προϊσταμένη 'Υπηρεσία, τήν παρακολού
θηση τών τροφών καί τήν καταστροφή τους σέ περίπτωση αλλοίωσης 
κλπ39.

Οί πλοίαρχοι είχαν τήν ύποχρέωση «νά έκτελοΰν τάς οποίας λαμβά
νουν διαταγάς, νά έπαγρυπν[οΰν] είς τό νά διαφυλάττεται εύταξία καί 
πειθαρχία έπί τοΰ πλοίου καί νά ένεργώνται προθύμως αί προσταγαί 
των»40. Γιά τό τελευταίο αύτό σημείο ειδικότερα ύπεύθυνοι ήταν οί ύπο- 
πλοίαρχοι, οί όποιοι είχαν τή φροντίδα «νά έκτελώνται αί διαταγαί τοΰ 
πλοιάρχου»41. Οί τεταρτοφύλακες42 ύποπλοίαρχοι ήταν κι αύτοί «ύπεύ- 
θυνοι διά τήν εύταξίαν καί ασφάλειαν τοΰ πλοίου» καθώς καί γιά τήν

36. Τά χρέη τον Πλοιάρχου, δ.π.
37. "Ο.π.
38. "Ο.π.
39. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 33.
40. Τά χρέη τοϋ πλοιάρχου, δ.π.
41. "Ο.π.

42. Τεταρτοφύλακας ήταν ό ύπεύθυνος άξιωματικός κάθε τετράωρης ύπηρεσίας.
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«έκτέλεσιν τών διαταγών τοϋ πλοιάρχου και τοΰ υποπλοιάρχου». Τ Ηταν 
επίσης ύπεύθυνοι καί γιά τήν εκπαίδευση τών δοκίμων πάνω στό πλοίο.

Οί διατάξεις περί τών χρεών τών αξιωματικών, οί οδηγίες περί τών 
έργασιών καθώς καί τά «Ποινικά ’Άρθρα» δείχνουν τήν πορεία πού άκο- 
λουθήθηκε κατά τή διάρκεια τής καποδιστριακής περιόδου, γιά τήν άνα- 
διοργάνωση τοΰ ναυτικοϋ καί τήν εισαγωγή «τής πειθαρχίας καί εύτα- 
ξίας».

Άπό δσα άνωτέρω παρατέθηκαν, γίνεται φανερό δτι τά «’Άρθρα» 
άποσκοποΰσαν στήν προστασία τής ιεραρχίας άπό ένδεχόμενες προ
σβολές καί τά «Χρέη» καθόριζαν, μέ τρόπο θετικό καί συγκεκριμένο, τίς 
ύποχρεώσεις πού άπέρρεαν άπό τή βαθμολογική θέση τοϋ καθενός.

Μέ τήν καθιέρωση αύτών τών ύποχρεώσεων, τήν πρόβλεψη ποινών 
γιά τή μή τήρηση τών έντολών καί, γενικότερα, τήν εισαγωγή τής ίεραρ- 
χικής κλίμακας έπιδιώχθηκε νά καταστεί εύχερής ή διαβίβαση τών δια
ταγών εκ τών άνω προς τά κάτω. Νά καταστεί, τελικά, δυνατός ό έλεγχος 
ολοκλήρου τοΰ προσωπικοϋ τοΰ Ναυτικοϋ άπό τήν προϊστάμενη πολιτι
κή αρχή, άφοΰ ή συμπεριφορά του έπρεπε νά είναι σύμφωνη προς ένα 
κωδικοποιημένο πρότυπο καί κάθε άπόκλιση άπό αύτό θά ήταν, θεωρη
τικά τουλάχιστον, άντιληπτή καί έλέγξιμη άπό τήν Κεντρική Διοίκηση.

Οί στολές

Τήν ύπαρξη τοΰ προτύπου καί τήν ύποχρέωση συμμόρφωσης προς 
αύτό συμβολίζει ή στολή. "Οπως δηλαδή ή ρύθμιση τής καθημερινής 
ζωής καί τής έργασίας δέν άνήκαν στή σφαίρα τής άτομικής βούλησης 
άλλά ήταν άντικείμενο κανονιστικών διατάξεων, έτσι καί ή εξωτερική 
έμφάνιση έπρεπε νά είναι σύμφωνη προς ένα πρότυπο πού έθετε ή Διοί
κηση. Οί πρώτες απόπειρες γιά τήν καθιέρωση τών στολών στό ναυτικό 
είχαν γίνει, σύμφωνα μέ τόν Τρ. Κωνσταντινίδη43, άπό τόν Κόχραν. 
’Επίσης ό Καποδίστριας κατέβαλε προσπάθειες γιά τήν εισαγωγή τών 
στολών. Στό σκεπτικό του τό σχετικό διάταγμα τοϋ Κυβερνήτη αναφέρει 
δτι ή καθιέρωση στολής ύπαγορεύεται άπό «τήν ανάγκη νά διακρίνεται 
έκ τοϋ ίματισμοΰ ό βαθμός τών άξιωματικών τοΰ έθνικοΰ στόλου, ΐνα 
προς έκαστον άποδίδεται ή προς αύτόν άνήκουσα τιμή»44.

43. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σ. 109.
44. Λεύκωμα τών ένδυμασιών τών ύπαξιωματικών καί ναυτών τοΰ Πολεμικού Ναυ

τικού, έκδοση τοϋ Ναυτικοϋ Μουσείου, Πειραιάς 1980, σ. 6.
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'Υδραίος ναυτικός 
(Tour du monde, 1887)
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'Ο τύπος τής στολής, σύμφωνα μέ τό διάταγμα, δινόταν άπό «πίνα
κα», επικυρωμένο άπό τόν Καποδίστρια, ό όποιος δμως δέν έχει βρεθεί45. 
’Έτσι, δέν είναι δυνατή ή άκριβής περιγραφή τών στολών τής περιόδου 
αύτής46. Οί ναυτικοί γιά ενα μεγάλο χρονικό διάστημα δέν δέχονταν 
νά άντικαταστήσουν τίς παραδοσιακές ενδυμασίες τους μέ τίς στολές 
πού ήθελε νά έπιβάλει ή Κυβέρνηση. Μόνο οί ναυμάχοι τοϋ ’21, καθώς 
άναφέρει ό Ε. Στασινόπουλος47, δέχτηκαν νά φοροϋν στό φέσι τους τό 
εθνόσημο πού είχε θεσπίσει ή Εθνοσυνέλευση τής Έπιδαύρου.

Χαρακτηριστική τής στάσης τών ναυτικών στήν προσπάθεια εισα
γωγής τών στολών είναι ή έπιστολή πού άπηύθυνε προς τήν άρμόδια 
Γ ραμματεία ό ψαριανός Μ. Παπάζογλου, ό όποιος ζητούσε νά τοϋ άπο- 
σταλεΐ ή στολή «διά νά τήν ένδυθεΐ πρώτος καί νά δείξει τό παράδειγμα 
είς τούς άλλους». Μέ τήν προθυμία του αύτή εκφράζει τήν εύγνωμοσύνη 
του προς τήν κυβέρνηση γιά τή διατήρηση τοΰ βαθμοΰ του, δταν διαλύ
θηκε τό πλήρωμα τοΰ πλοίου «Καρτερία» δπου ύπηρετοϋσε48.

'Η άρνηση τών ναυτικών νά φορέσουν «τά φράγκικα» δίνει μιά 
εικόνα γιά τίς δυσκολίες πού συνάντησε ή προσπάθεια εισαγωγής τής 
«πειθαρχίας καί εύταξίας» στά ελληνικά πλοΐα. Οί δυσκολίες αυτές, φυ
σικά, έκτος τών λόγων πού ήδη άναφέρθηκαν, οφείλονται καί στήν άδρά- 
νεια πού προβάλλει κάθε οργανισμός δταν έπιχειρεϊται κάποια μεταβολή 
στίς συνθήκες ζωής του.

'Η ναυτική εκπαίδευση
' Η άναδιοργάνωση τοΰ Ναυτικοϋ πού έπιχειρήθηκε άπό τόν Καπο- 

δίστρια, γιά νά είναι πλήρης, άπαιτοϋσε έναν νέο τρόπο στρατολόγησης 
τών στελεχών του. Πράγματι άπό τή στιγμή πού οί άξιωματικοί τών

45. "Ο.π. (σημ. 44). Μιά, άσαφή βέβαια, είκόνα δίνει ή άπογραφή τών ύλικών τοΰ 
ναυστάθμου πού συνόδευε τήν έκθεση τοΰ Μαυροκορδάτου, δ.π. Άνάμεσα στ’ άλλα 
ύλικά άναφέρονται ζώνες, βράκες κλπ. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 9).

46. 'Η κυβέρνηση, δπως φαίνεται άπό τό διάταγμα τής 17 ’Ιουνίου 1829, είχε προ
χωρήσει σέ λεπτομερή ρύθμιση τών στολών καί τών διακριτικών βαθμών. Στό έν λόγω 
διάταγμα άναφέρεται δτι οί άξιωματικοί πού έκτελοΰσαν χρέη μοιράρχου έπρεπε νά φέ
ρουν, ώς διακριτικά τής θέσης τους, «δοκίδες έπί τοϋ περιδεραίου τοϋ ίματισμοϋ των».

47. Ε. Στασινόπουλος, Οΐ στολές τοϋ 'Ελληνικόν στρατόν καί ναντικον, Άθήναι 
1939, σ. 17.

48. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 10. Έπιστολή τοϋ έπί τοϋ «Κίμβρου» σημαιοφόρου Μ. 
Παπάζογλου πρός τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα τής Κυβερνήσεως, 28 Άπριλ. 1830.
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πλοίων θά έπαυαν νά διορίζονται άπό τούς καραβοκύρηδες μέ βάση τά 
προσωπικά κριτήρια, θά επρεπε νά ύπάρξει μιά νέα διαδικασία έπιλογής 
καί ένα καινούριο κριτήριο. Ένώ, δηλαδή, ώς τώρα γιά τήν πρόσληψη 
στά πλοΐα άρκοϋσε ό κάποιος δεσμός μέ τόν πλοιοκτήτη49, εφεξής, γιά 
τήν ένταξη βαθμοφόρου στό Ναυτικό, άπαιτοΰνταν, πέρα άπό τούς 
προσωπικούς δεσμούς, και τά απαραίτητα γι’ αύτό προσόντα καί γνώ
σεις. ’Έτσι, καί μέ δεδομένη τήν εξέλιξη τής ναυτικής πολεμικής τέ
χνης, ή ίδρυση μιας Σχολής, προορισμένης γιά τήν εκπαίδευση τών 

Χ ύποψηφίων άξιωματικών, πρόβαλλε ώς επείγουσα άνάγκη. «Επιθυμη
τόν, καί άναγκαΐον διά τήν πρόοδον τοϋ Ναυτικοϋ», έγραφε ό Γ. Γλαρά
κης, «είναι ή σύστασις τακτικοϋ ναυτικοϋ σχολείου». ' Ωστόσο, προσθέ
τει στή συνέχεια: «ή κατάστασις τοΰ Ταμείου [...] ή έλλειψις εμπείρων 
διδασκάλων ομογενών έβίασαν τήν Κυβέρνησιν νά άναβάλη τά τοιαΰτα 
είς εύτυχεστέραν εποχήν»50.

Ένώ λοιπόν ή δημιουργία σχολής θεωρείτο άναγκαία51, έπί Καπο- 
δίστρια δέν κατορθώθηκε ή 'ίδρυσή της52. ’Έτσι, ή εκπαίδευση τών ναυ
τικών, άντίθετα μ’ αύτή τών άξιωματικών τοΰ Στρατοΰ, γιά τούς οποίους 
είχε ιδρυθεί Πολεμικό Σχολείο, έξακολούθησε νά γίνεται μέ εμπειρικό 
τρόπο πάνω στά καράβια. ' Ωστόσο δρομολογήθηκε κάποια διαδικασία 
έπιλογής. Οί ικανότεροι άπό τούς μαθητές τοΰ Κεντρικοΰ Σχολείου τής 
Αίγινας καί τοϋ ’Ορφανοτροφείου κατατάσσονταν, μετά άπό σχετική 
αίτηση τής Γραμματείας Ναυτικών, ώς δόκιμοι ή ναυτόπαιδες στά πλοΐα 
τοΰ έθνικοΰ στόλου33 όπου εκπαιδεύονταν μέ τήν εύθύνη τών πλοιάρχων 
καί τών υποπλοιάρχων.

Γιά τήν εκπαίδευση τών δοκίμων στά πλοΐα οί πληροφορίες είναι

49. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σσ. 91-92 καί Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. ΣΤ', σ. 205. 
Οί ναυτικοί τών νησιών έμπαιναν στά καράβια σέ μικρή ήλικία καί τίς άπαιτούμενες 
γνώσεις τίς άποκτοΰσαν εμπειρικά. Στά μέσα περίπου του ΙΗ' αί. ιδρύθηκε στήν "Υδρα 
ναυτικό σχολείο πού επανδρώθηκε μέ ξένους, κυρίως, δασκάλους.

50. "Εκθεση Γλαράκη, δ.π.
51. "Εκθεση Μαυροκορδάτου, δ.π. Θά πρέπει έπίσης νά σημειωθεί δτι ή Δ' ’Εθνο

συνέλευση είχε άποφασίσει, μετά άπό πρόταση τοϋ Καποδίστρια, τήν ίδρυση ναυτικής 
σχολής, ή όποία θά έγκαθίστατο στήν "Υδρα. Βλ. σχετικά ’ I. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμι
κό Ναυτικό, σ. 370.

52. Ί. Κ. Φακίδης, 'Ιστορία τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 1845-1973, Άθήναι 
1975, σ. 40 κέξ. Ή ΣΝΔ ίδρύθηκε κατά τήν δεύτερη οθωνική περίοδο.

53. 'Ελένη Κούκκου, Ό Καποδίστριας καί ή Παιδεία, Άθήναι 1958, σ. 85.
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ελλείπεις. Γνωρίζουμε μόνο δτι έκτελ,οΰσαν καθήκοντα ναυτών καί 
δτι διδάσκονταν ’Αστρονομία, Ναυτιλία, Γεωγραφία καί Γεωμετρία54. 
’Επίσης, μαζί μέ τό ύπόλοιπο πλήρωμα, «άσκοΰντο είς τήν οπλασκίαν» 
καί τήν πυροβολική ύπό τήν έπίβλεψη άξιωματικών τοϋ Στρατοΰ55.

’Ιδιαίτερες προσπάθειες γιά τήν έκπαίδευση τοΰ πληρώματος τής 
«Καρτερίας» κατέβαλε ό "Αστιγξ. Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1826, κατόπιν 
διαταγής τής Διοικήσεως πού είχε προκαλέσει ό’ίδιος, κατέπλευσε μέ τό 
άτμοκίνητο στό Τολό μέ σκοπό τήν έκπαίδευση τών ναυτών του καί 
άρνήθηκε νά συμμετάσχει στίς πολεμικές επιχειρήσεις πριν τό πέρας 
τών γυμνασίων. Στις κατηγορίες, πού λόγω αύτής τής άρνησης τοΰ 
άπαγγέλθηκαν, άπάντησε: «Δέν θά επιτρέψω νά μέ παρασύρουν είς πόλε
μον πριν έτοιμασθώ αί κραυγαί έκείνων οΐτινες άγνοοΰν τελείως τί ση
μαίνει κατά θάλασσαν πόλεμος»56.

Έπί Καποδίστρια συνεχίστηκε, επίσης, ή παράδοση νά άποστέλ- 
λονται μερικοί νέοι στίς ναυτικές σχολές τοΰ έξωτερικοΰ. Μερικές φο
ρές τροφεία καί δίδακτρα καλύπτονταν άπό τήν Κυβέρνηση, ή όποία μέ 
τόν τρόπο αύτό αντάμειβε τίς προσφορές ορισμένων αγωνιστών δπως, 
γιά παράδειγμα, τοΰ Ί. Τομπάζη57. Τό σύστημα αύτό έφαρμόστηκε εύρύ- 
τερα κατά τήν οθωνική περίοδο58.

54. Τά χρέη τοΰ Πλοιάρχου, δ.π.
55. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 11 καί 39. ’ Επιστολή Γ. Σαχίνη πρός τή Ναυτική Γ ραμμα

τεία τής 14 Αύγούστου 1830. Βλ. καί Γ.Α.Κ./Άρχεϊον Βλαχογιάννη, φάκ. 104, τοϋ 
ί δ ι ο υ ,  «Σημείωσις τών έποχών καθ’ &ς έκαστος τών έπί τής κορβέττας ή "Υδρα 
Άξιωματικών καί ύπαξιωματικών έμβήκεν εις 'Εθνικήν Ναυτικήν 'Υπηρεσίαν», δπου 
φαίνεται δτι ό γραμματικός τοϋ πλοίου έκτελοϋσε καί χρέη «καθηγητοϋ τών δοκίμων».

56. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σ. 43.
57. Ίω. Τομπάζης, δ.π., σ. 73.
58. Ί. Φακίδης, δ.π., σ. 31.



Ill

ΟΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

'Η δράση τοΰ Ναυτικοϋ κατά τών Τούρκων και τών Αιγυπτίων

Μέ τήν άφιξή του ό Καποδίστριας άποφάσισε νά άναλάβει προσω
πικά τήν άνώτατη ήγεσία τοΰ Στρατοΰ καί τοΰ Ναυτικοϋ. ’Εξασφάλισε 
έτσι τό δικαίωμα τής λήψης άποφάσεων, ώς πρός τίς έπιχειρήσεις, γιά 
τόν έαυτό του πετυχαίνοντας, ταυτόχρονα, τήν παρακολούθησή τους άπό 
μιά κεντρική ήγεσία.

Τά προβλήματα πού οφείλε νά άντιμετωπίσει ό Καποδίστριας στό 
Στρατό ήταν σαφώς όξύτερα άπό εκείνα πού άπασχολοΰσαν τό Ναυτικό. 
’Επιπλέον ή ξαφνική άποχώρηση τοΰ βρετανοΰ στόλαρχου Τ. Κόχραν1, 
ό όποιος, χάρη στήν εξουσιοδότηση πού είχε λάβει άπό τήν Γ' ’Εθνο
συνέλευση, διατηρούσε καθοριστικές δικαιοδοσίες στούς σχεδιασμούς 
και τήν έκτέλεση τών ναυτικών επιχειρήσεων, διευκόλυνε πολύ τήν 
έφαρμογή τοΰ δικοΰ του προγράμματος.

Μέρος τοΰ προγράμματος γιά τήν αναδιοργάνωση τοΰ Ναυτικοϋ 
άποτελοΰσε ή κατανομή τών πλοίων σέ άνεξάρτητες μεταξύ τους μοίρες· 
κατανομή πού ύπαγορεύθηκε άπό γεωγραφικούς άλλά καί άπό στρατηγι
κούς λόγους.

Στίς άρχές τοΰ 1828, δταν ό Καποδίστριας ήρθε στήν Ελλάδα, ή 
στρατιωτική παρουσία τοΰ Ίμπραήμ στό Μόριά καί, κυρίως, τών Τούρ
κων στή Στερεά ήταν άρκετά ισχυρή. 'Ο Ίμπραήμ έξακολουθοΰσε νά

1. Ν. Σπηλιάδης, ’Απομνημονεύματα διά νά χρησιμεύσωσιν εις τήνΝέαν 'Ελληνι
κήν 'Ιστορίαν, τόμ. Δ', Άθήναι 1971, σ. 106. Ό Κόχραν άποχώρησε κατά τή διάρκεια 
τής έκστρατείας τής Χίου, τό Δεκέμβριο τοϋ 1827. Επανήλθε τό Σεπτέμβριο τοϋ 1828, 
φέρνοντας μαζί του τό άτμόπλοιο «Ερμής». ’Επειδή, δμως, είχε παυθεί άπό τή στολαρ
χία, έπέστρεψε στήν ’Αγγλία. Ό Κόχραν, φεύγοντας, άπέσπασε άπό τόν Καποδίστρια 
160.000 γρόσια. Τό ποσό αύτό πιθανώς νά τό πληρώθηκε γιά τήν άγορά τοΰ «' Ερμή», ό 
όποιος έντάχθηκε στόν 'Ελληνικό στόλο. 'Η Μεγάλη Βρετανία παρέδιδε τά πλοία σέ 
Ιδιώτες (ή «Καρτερία» είχε παραδοθεΐ στόν "Αστιγγα) καί δχι άπευθείας στήν ' Ελληνική 
κυβέρνηση, γιά νά μή διαταραχθοϋν οί σχέσεις της μέ τήν Πύλη.
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κατέχει τό ανατολικό τμήμα τής Πελοποννήσου, σύντομα δμως περιορί
στηκε στά φρούρια Μεθώνης, Κορώνης και Νεοκάστρου, άπό δπου άπο
χώρησε οριστικά τό Σεπτέμβριο τοϋ 1828. 'Η ήμερομηνία αύτή συνέπε
σε μέ τήν ύπογραφή τής σχετικής συνθήκης στήν ’Αλεξάνδρεια άπό τόν 
Μωχάμετ Άλή καί τόν Κόδριγκτον καθώς καί μέ τήν άφιξη τοϋ γαλλι
κού έκστρατευτικοΰ σώματος τοΰ Maison γιά τήν άπομάκρυνση τών Αι
γυπτίων άπό τήν Πελοπόννησο. Στή Στερεά " Ελλάδα, άντίθετα, δπου τά 
στρατεύματα τοϋ Κιουταχή είχαν κατορθώσει νά σβήσουν σχεδόν δλες 
τίς επαναστατικές εστίες, χρειάστηκαν μακρές καί επίπονες προσπάθειες 
γιά νά τήν έγκαταλείψουν.

Θά πρέπει έπίσης νά ληφθεϊ ύπόψη δτι ή Στερεά ' Ελλάδα ήταν άντι- 
κείμενο διαμάχης καί στό διπλωματικό πεδίο. Πράγματι, ένώ οί τρεις 
Δυνάμεις συμφωνούσαν δτι ή Πελοπόννησος έπρεπε νά συμπεριληφθεΐ, 
μαζί μέ ορισμένα νησιά, στό νεοσύστατο 'Ελληνικό κράτος, γιά τήν 
ένσωμάτωση τής Στερεας ύπήρχαν σοβαρές άντιρρήσεις έκ μέρους τής 
Αγγλίας. 'Η στάση αύτή τής ’Αγγλικής κυβέρνησης οφειλόταν καταρ- 
χήν στό φόβο μιας ενδεχόμενης ύπέρμετρης έξασθένησης τής ’ Οθωμανι
κής Αύτοκρατορίας — μέ πιθανό επακόλουθο τήν άντίστοιχη αύξηση τής 
ρωσικής επιρροής στήν ’Ανατολική Μεσόγειο —άλλά έπίσης καί στήν 
άρνησή της νά δει τό 'Ελληνικό κράτος νά εγκαθίσταται στή Δυτική 
Στερεά, άπέναντι άπό τά ύπό ’Αγγλική κυριαρχία 'Επτάνησα2.

' Ο πρωταρχικός στόχος λοιπόν τοΰ Καποδίστρια ήταν νά έξασφα- 
λίσει μέ συνδυασμένες επιχειρήσεις τοϋ στρατοϋ ξηρας καί τοΰ ναυτικοϋ 
τήν ελληνική παρουσία στή Στερεά, ώστε νά μπορέσει, στή συνέχεια, νά 
διαπραγματευθεΐ ώς βορεινό σύνορο τοΰ νέου κράτους τουλάχιστον τή 
γραμμή Βόλου -’Άρτας3. ' Ως έκ τούτου, τρεις άπό τίς τέσσερις νεοδη- 
μιουργηθεΐσες μοίρες τοΰ στόλου άπασχολήθηκαν κυρίως στά παράλια 
τής Στερεας, ιδίως μέ άποκλεισμούς τών παράκτιων φρουρίων.

’Έτσι ή μοίρα τοΰ Κορινθιακοΰ άνέλαβε νά άποκλείσει, τό 1828 καί 
1829, τά φρούρια τής νότιας άκτής, δηλαδή τό ’ Αντίρριο, τή Ναύπακτο 
καί τό Μεσολόγγι. Μοίραρχος ορίστηκε άρχικά ό Φ. Άστιγξ, τόν

2. D. Flemming, John Capodistrias and the Conference of London (Θεσσαλονίκη 
1970), σ. 107.

3. Αύτό δέν σημαίνει δτι ό Καποδίστριας παρέλειψε νά διεκδικήσει τόσο μέ στρα
τιωτικά δσο καί μέ διπλωματικά μέσα άλλες περιοχές δπως τή Χίο, τή Σάμο ή τήν Κρήτη. 
Γιά τήν άντίληψη πού είχε ό Κυβερνήτης τής στρατιωτικής δράσης ώς ύποστήριγμα τών 
διεκδικήσεών του στό διπλωματικό πεδίο βλ. παραπάνω κεφ. I.



’Ανδρέας Μιαούλης (1768-1835) 
(Λιθογραφία Krazeisen)
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όποιο, μετά τό θάνατό του, άντικατέστησαν διαδοχικά ό A. Bassano4 καί 
ό ’Αντώνιος Κριεζής.

'Η μοίρα τοϋ Εύβοϊκοΰ μέ έπικεφαλής τόν Γ. Σαχίνη έδρασε στά 
άνατολικά παράλια τής Στερεας, άποκλείοντας τήν ’Αττική καί τήν Εύ
βοια. ’Επίσης, δταν κήρύχθηκε ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος, τό 1828, άνέ- 
λαβε νά παρεμποδίζει τήν έπικοινωνία τής Κωνσταντινούπολης μέ τά 
λιμάνια τής Μεσογείου άπό τά όποια ή Πόλη άνεφοδιαζόταν σέ τρόφιμα.

'Η μοίρα τών άκτών Μεσσηνίας συμμετείχε, τό 1828, μαζί μέ πλοΐα 
τών Δυνάμεων στόν αποκλεισμό τών φρουρίων τής νότιας Πελοποννή- 
σου πού κατείχε ό Ίμπραήμ. Μετά τήν αποχώρηση τοΰ Ίμπραήμ έπέ- 
κτεινε τή δράση της άφ’ ένός στήν Κρήτη καί άφ’ έτέρου στίς ακτές τής 
Δυτικής Στερεας. ’Αρχηγός τής μοίρας αύτής ήταν ό Γ. Σαχτούρης.

Τέλος, ή μοίρα τοΰ Αιγαίου μέ άρχηγό τόν ’Α. Μιαούλη καί έπικε
φαλής τών πυρπολικών τόν Κ. Κανάρη άνέλαβε τήν καταστολή τής πει
ρατείας στίς Βόρειες Σποράδες καί, στή συνέχεια, τήν ενίσχυση τοΰ 
άποκλεισμοΰ τής Χίου. Πρέπει νά τονιστεί δτι κατά τήν περίοδο αύτή ή 
σύνθεση τών μοιρών ύφίσταται αναπροσαρμογές καί δτι οί άποστολές 
πού άνατίθενται στίς μοίρες αύτές ξεπερνοΰν, τίς περισσότερες φορές, τά 
άρχικά δρια δράσης τους. Τά τρία ατμοκίνητα σκάφη, γιά παράδειγμα, 
δέν φαίνεται νά ήταν ένταγμένα σέ καμιά μοίρα. Έπίσης ό Μιαούλης μέ 
τό δίκροτο «Ελλάς», μολονότι κινείται άνάλογα μέ τίς άνάγκες, δχι 
σπάνια, άναλαμβάνει καί τή διοίκηση άλλων μοιρών. 'Ο πίνακας πού 
άκολουθεΐ (Μάιος 1828) δίνει μιά εικόνα γιά τήν κατανομή τοΰ Έλλη- 
νικοΰ στόλου τό 1828, πού ήταν καί ή εποχή τής έναρξης τής πολεμικής 
δράσης τοΰ Ναυτικοϋ στήν καποδιστριακή περίοδο5.

4. Τρ. Κωνσταντινίδης, «Ό στόλος τοϋ ’ Αλή Πασα καί ό κορσικανός κονδοτιέρος 
A. Bassano», Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 221, Ίούλ.-Αυγ. 1951, σσ. 28-36. 'Ο Α. Μπασσά- 
νο ήταν Κορσικανός κουρσάρος· είχε δράσει στά παράλια τής ’Αδριατικής καί, στή 
συνέχεια, ύπηρέτησε στόν στολίσκο πού είχε συγκροτήσει ό ’Αλή Πασας τό 1810. ’Από 
τό 1822 τάχθηκε στό πλευρό τών 'Ελλήνων, οί όποιοι τοϋ διέθεσαν τρεις κανονιοφόρους 
μέ τϊς όποιες προσπαθούσε νά παρενοχλήσει τις θαλάσσιες έπικοινωνίες τών Τούρκων 
στήν περιοχή τοϋ ’ Αμβρακικοϋ. ' Ο Μπασσάνο συνελήφθη άπό τούς Τούρκους καί κρατή
θηκε αιχμάλωτος γιά άρκετούς μήνες. "Οταν άπελευθερώθηκε εφυγε γιά τήν ’Ιταλία &π’ 
δπου έπέστρεψε τό 1828 μετά άπό προηγούμενη πρόσκληση τής Γ' ’Εθνοσυνέλευσης. Ή 
λιποψυχία του στις επιχειρήσεις τοϋ ’Αμβρακικοϋ, γιά τήν όποία θά γίνει λόγος παρακά
τω, τοΰ στοίχισε τήν άπώλεια τοΰ τίτλου τοΰ μοιράρχου. ’ Ο Μπασσάνο παρέμεινε στήν 
'Ελλάδα δπου καί πέθανε τό 1836.

5. Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Μαυροκορδάτου, φάκ. 14α, άρ. έγγ. 3964.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟ 1828

■Όνομα Πλοίου , Άρ. κανονιών Άρ. Πληρώματος
Τύπος Πλοίου ---------------------  Ονομα Πλοιάρχου --------------  Μέρος'Υπηρεσίας

’Εθνικά ’Ιδιόκτητα Έθνικά’Ιδιόκτ. * Εθνικά * Ιδιόκτ.

1. ' Ελλάς Δίκροτον 64 Άνδρ. Μιαούλης 450 ΕΙς Σάμον
2. "Υδρα Κορβέττα 26 Γεώργ. Σαχίνης 124 Είς τον άποκλεισμό
3. Χελιδών Γ ολέττα 10 Μανώλης Μποΰτος 32 των παραλίων τής
4. Τάμεσης Μυστικογολέττα 4 Φίλιπ. Καβάλ. 20 ’Αττικής, τής Εύ

βοιας και τοΰ Βό-
5. 'Ερμής Κόττερον 1 Γεώργ. Καραματθ. 12 λου
6. Σαπφώ Βελλοϋ 1 Φ. Α. Παπαγιάννης 12
7. Νέλσων Μπρίκι 16 Δημ. Παππανικολής 75
8. Καρτερία * Ατμοκίνητον 8 ’Ιωσήφ Φαλάγγας 75 Παράλια Δυτικής
9. Έπιχείρησις » 8 Κάρολος Μπρώμης 75 * Ελλάδος

10. Λήδα Γ ολέττα 8 Δημ. Τσαπάλης 18
11. Βαυαρία Κανονιοφόρο 1 Άνδρ. Τενεκές 25
12. Φιλελληνις » 1 4 Ανδρέας Κωφός . 25
13. Νιώβη Τράντα 1 Ίωάν. Ρούφας 25 Στολίσκος υπό τον
14. ' Ελένη Βελλοΰ 1 Γεώργ. Θεοχάρης 22 Α. Πασσάνο είς
15. Χαρίκλεια » 1 Άν. Παρασκευας 22 Δυτική Ελλάδα
16. Θέτις » 1 22
17. Γοργώ » 1 22
18. ’ Εχινάς » 1 Γεώργ. Τσιρτσίνας 22
19. Διώνη » 1 Κων. Θεοφίλης 20
20. Καλυδών » 1 Ίω. Τσένης 20
21. Περσεφόνη » 1 Ίω. Καβαγας 20
22. Κασσάνδρα » 1 Άντ. Καρμάδης 20
23. Μέδουσα Κανονιοφόρο 1 Α. Γκίκας 20
24. » 1 Κολοκύθας 16
25. ’Εχθρολέζα » 1 Άλύκουρης 16
26. ' Αγ. Νικόλαος » 1 Δαλκόγρης 16
27. ' Αγ. Ιωάννης » 1 Μήτρος Χρυσοπώλης 16
28. Λαίδη Κο-

δριγκτών Γ ολέττα 10 ’ Ανδρέας 32 Είς Κρήτη
29. * Αθήνα » 10 Γ. Κακονέγης 32 Είς Κρήτη
30. ’Ασπασία » 10 Άνδρ. Σωτήρης 40
31. Άθηνα Μπρίκι 16 Γ. Σαχτούρης 75
32. » 12 Α. Μοριάτης 60 Μοίρα τοΰ Σαχτού-
33. Τιμολέων » 14 Στ. Μινότιγη 70 ρη διά τον άποκλει-
34. * Αθηνδ Γολετόμπρικο 14 Ν. Νικολάκης 65 σμό Μεσηνίας και
35. Έλευθέρα » 12 Δ. Γουδής 60 Κρήτης
36. ’Αντίζηλος » 10 Κων. Κουλας 50
37. * Ηρακλής Μπρίκι 14 Ν. Γιαννίτσης 60
38. Ελβετία Κανονιοφόρο 1 Χρ. Φαβέτης 26 Είς τον Κορινθιακό
39. ’ Εχθρόλετος Τράτα 1 Άνδρ. Καμένος 16 Κόλπο
40.*Αγ. Νικόλαος Μυστικόν 1 Δ. Ν. Μπολδής 16
41. Αίολις Κόττερο Θ. Κιοσές 9 Δυτική Ελλάδα
42. Ζέφυρος » Δαμιανός Φιλίπου 5
43. Άχιλλεύς Μπρίκι 6 Δημ. Μαμητής 16 Βόρ. Κυκλάδες
44. Ποσειδών » 6 Μ. Λυγκάκης 20 Βόρ. Σποράδες
45. ’Αφροδίτη Γολέττα 4 Ν. Μιχαλάκης 20 Κεντρ. Κυκλάδες
46. Σπαρτιάτης » 10 Γ. Μυριαλής 40 Άνατ. Σποράδες
47. » 4 ’ Ιωάννης Στύπας 12 Νότ. Κυκλάδες
48. Καλλιόπη Βελλοΰ 1 Άντ. Σκορδής 12 Κεντρ. Κυκλάδες
49. Καραϊσκάκης Γολετόμπρικο 4 Γ. Μυταράς 14 Δυτική ‘Ελλάς
50. Σφαίρα Βελλοΰ 1 Γ. Καραολάνης 12 Σαλαμίνα
51. Ποσειδών » 1 Άλιφέρτης 6
52. Καλυψώ » 1 Σ. Καρας 6 Είς Αίγαΐον
53. Εΰχαρις » 4 Ί. Γκίκας 14
54. Δήμητρα Μαρτίγος 2 8 Φορτηγόν
55. Γ ολέττα Α. Όρ. 8 Φορτηγόν
56. Θεμιστολής Βρίκι 4 12
57. Άργος Γ ολέττα 4 Δ. Όρλώφ 4



58 Τό Ναυτικό στην Καποδιστριακή περίοδο

α) ή μοίρα τον Αιγαίου
' Η εκστρατεία για τήν κατάληψη τής Χίου, δταν έφτασε ό Καποδί- 

στριας στην 'Ελλάδα, βρισκόταν ήδη σέ εξέλιξη. 'Ένα σώμα τακτικού 
στρατού ύπό τον γάλλο φιλέλληνα Φαβιέρο πολιορκούσε τό φρούριο, 
έπικουρούμενο από άτάκτους και μία μοίρα τριών πλοίων ύπό τον Γ. 
Άνδροΰτσο. 'Η επιχείρηση — δύσκολη έκ φύσεως λόγω τής γειτνιά- 
σεως τοϋ νησιοϋ μέ τά τουρκικά παράλια — συναντούσε πρόσθετες δυ
σχέρειες. ' Ο ανεφοδιασμός τοϋ Φαβιέρου, τον όποιο εϊχε άναλάβει μιά 
τοπική επιτροπή καθώς καί Χΐοι τής Σύρου, δεν γινόταν τακτικά μέ 
άποτέλεσμα νά δυσφοροΰν οί στρατιώτες6.

'Ο Καποδίστριας, μολονότι διέβλεπε τόσο τίς εγγενείς δυσκολίες 
τοΰ εγχειρήματος όσο καί τήν άδυναμία πού ύπήρχε στο διπλωματικό 
επίπεδο νά επιτευχθεί ή ένσωμάτωση τοΰ νησιού στο ύπό'ίδρυση κράτος, 
έστειλε στον Φαβιέρο χρήματα πού τοϋ είχαν δώσει Χιώτες τής Μάλτας 
κατά τήν εκεί παραμονή του7. ’ Επίσης εστειλε καί τον Μιαούλη μέ τό 
«Ελλάς» γιά νά ένισχύσει τή μοίρα τοΰ Γ. Άνδρούτσου, ή όποία εϊχε 
σχεδόν χάσει τον έλεγχο τοΰ αποκλεισμού8. Πράγματι, στις 2 Μαρτίου 
1828, ό Ταχήρ πασάς μέ ένα δίκροτο, μία κορβέτα, δύο βρίκια καί άλλα 
πλοία είχε κατορθώσει νά άποβιβάσει 3.000 στρατιώτες στο νησί γιά τήν 
ενίσχυση τής φρουράς τοΰ πολιορκούμενου κάστρου καί στή συνέχεια 
άποσύρθηκε μέ τή μοίρα του στή Μυτιλήνη9.

' Η επιτυχία αύτή τοΰ Ταχήρ άποθάρρυνε τούς 'Έλληνες στρατιώτες 
καί τούς τοπικούς έπιτρόπους, οί όποιοι ζήτησαν τή λύση τής πολιορ
κίας, αγνοώντας τό ευφυές επιχείρημα τοΰ Φαβιέρου δτι ή παρουσία
3.000 επιπλέον Τούρκων στο κάστρο θά άπέβαινε επωφελής γιά τούς 
πολιορκητές μέ τήν προϋπόθεση δτι εφεξής ό άποκλεισμός θά ήταν άπο- 
τελεσματικός10. ' Ωστόσο, δταν στις άρχές Μαρτίου έφτασε στή Χίο ό 
Μιαούλης, τό ηθικό των Χίων προς στιγμή άναπτερώθηκε καί ή πολιορ

6. 'Ιστορία 'Ελληνικόν "Εθνους, τόμ. IB', σ. 490.
7. "Ο. π., σ. 490.
8. Μ. Σίμψας, Τό Ναυτικό, τόμ. Δ', σ. 94. Ή μοίρα τοϋ Άνδρούτσου περιλάμβανε 

μισθωμένα πλοία, τά όποια θά άμείβονταν άπό τά προϊόντα των λειών. ’Επειδή όμως δέν 
ύπήρξαν λείες τά πλοία έγκατέλειψαν τόν ’ Ανδροΰτσο και άρχισαν νά επιδίδονται στήν 
πειρατεία. 10 σπετσιώτης ναύαρχος άποφάσισε νά τούς καταδιώξει, πράγμα πού συνετέ- 
λεσε στήν άπώλεια τοϋ έλέγχου τής θαλάσσιας περιοχής τής Χίου.

9. Χιακόν Άρχεΐον, τόμ. Γ', Έν Άθήναις 1910, σ. 253.
10. 'Ιστορία 'Ελληνικού “Εθνους, τόμ. IB', σ. 491.



Οΐ ναυτικές επιχειρήσεις 59

κία έπαναλήφθηκε11. Κατόπιν αύτοΰ, ό 'Υδραίος ναύαρχος κατευθύνθη- 
κε πρός τή Μυτιλήνη μέ σκοπό νά προκαλέσει ζημιές στόν Ταχήρ, ώστε 
νά τόν εμποδίσει νά συνδράμει στό μέλλον τούς πολιορκουμένους — 
πλήν, δμως, ό βομβαρδισμός τοΰ φρουρίου τής Μυτιλήνης άπό τό «'Ελ
λάς» δέν άπέφερε αποτελέσματα.

"Οταν ό Μιαούλης έπέστρεψε στή Χίο, ό Φαβιέρος είχε πεισθεΐ νά 
έγκαταλείψει τήν πολιορκία- έτσι, ή άποστολή τοΰ «Ελλάς» έληξε μέ τή 
μεταφορά άγωνιστών καί εντοπίων οικογενειών στόν Πόρο καί στή Σύ
ρο. Τό σώμα τοΰ Φαβιέρου, εξάλλου, επιβιβάσθηκε στό γαλλικό πλοίο 
«Fleur de Lys»12.

Τό Μάιο τοΰ 1828, ή μοίρα τοΰ Αιγαίου βρέθηκε στή Σάμο γιά νά 
τήν προφυλάξει άπό πιθανή αιφνίδια άπόβαση τών Τούρκων. Πληροφο
ρίες γιά ναυπηγήσεις τουρκικών σκαφών καί ένδεχόμενη έμφάνισή τους, 
οδήγησαν τόν Μιαούλη σέ προετοιμασίες γιά ναυμαχία. Στήν αρχή πε- 
ριπολοΰσε κοντά στήν Τένεδο γιά νά πλεύσει, στή συνέχεια, στόν Κάβο- 
Μπαμπα δπου, κοντά στό φρούριο, βρίσκονταν άγκυροβολημένα δύο 
έχθρικά πλοΐα. 'Ο Μιαούλης καί ό Κανάρης έπιτέθηκαν στά σκάφη 
αότά, ένώ δέχονταν πυροβολισμούς άπό τό φρούριο. 'Ο δεύτερος πέτυχε 
νά κολλήσει τό πυρπολικό του σ’ ένα άπό τά δύο πλοΐα, ένα τρικάταρτο, 
καί νά τοΰ βάλει φωτιά, άλλά τουρκικές φελοΰκες κατόρθωσαν νά τό 
άποκολλήσουν. ' Ο Μιαούλης, δμως, πραγματοποιώντας έξαιρετικά δύ
σκολους ελιγμούς στά στενά, βύθισε, τελικά, μέ τά πυροβόλα τοΰ «Ελ
λάς» τό τουρκικό αύτό σκάφος. Τό δεύτερο έχθρικό πλοίο, ένα δικάταρ- 
το, καταστράφηκε τήν επόμενη ημέρα, πάλι άπό τά πυρά τοΰ «Ελλάς». 
Τό πλοίο ήταν δμως άδειο, άφοΰ οί Τοΰρκοι είχαν προλάβει νά άποβιβά- 
σουν όλόκληρο τό φορτίο του13.

β) ή μοίρα τοϋ Κορινθιακού
Μέ τήν αποχώρηση τοΰ Ίμπραήμ άπό τήν Πελοπόννησο, τό Σε

11. Ό Μιαούλης έφθασε στή Χίο μετά τό πέρας τών έπιχειρήσεων κατά τών πειρα
τών στις Βόρειες Σποράδες. * Η καθυστέρηση αύτή δείχνει τήν Ιεράρχηση τών έπιλογών 
τοΰ Καποδίστρια ή τήν άνάγκη ένίσχυσης τών μοιρών άπό τά πειρατικά πλοΐα πού συνέ
λαβε ό Μιαούλης.

12. Χιακόν Άρχεϊον, τόμ. Γ', σσ. 257-270. «Extrait du journal du Capitaine de vaisseau 
Lalande, Commandant "La fleur de lys", pour Μ. Γ Amiral».

13. Γενική ’Εφημερίς, 29 Αύγούστου 1828, Βλ. καί στόν Ν. Σπηλιάδη, (δ.π., τόμ. Δ', 
σ. 3.), λεπτομερή περιγραφή τής δράσης τής μοίρας τοϋ Μιαούλη στή Σάμο.
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πτέμβριο τοΰ 1828, ή αρχικά άνατεθείσα στο σώμα τοΰ Μαιζόν άποστολή 
είχε έκπληρωθεϊ καί ό Καποδίστριας προσπάθησε νά εξασφαλίσει τή 
συνδρομή του γιά τις επιχειρήσεις πού σχεδίαζε νά άναλάβει στή Στερεά 
' Ελλάδα. ' Η άρνηση όμως τής ’Αγγλίας νά επιτρέψει στούς Γάλλους νά 
επεκτείνουν τή δράση τους πέραν τοΰ Ίσθμοΰ, έπεισε τον Κυβερνήτη 
δτι έπρεπε νά στηριχθεΐ αποκλειστικά στις ελληνικές δυνάμεις14.

’Ανακατάληψη τής Στερεας σήμαινε πρωτίστως ανακατάληψη των 
φρουρίων της και μάλιστα αύτών τής νότιας άκτής πού έλεγχαν τις όδούς 
ανεφοδιασμού τής Πελοποννήσου. 'Η κατάληψη δμως των φρουρίων 
αύτών προϋπέθετε, μέ τή σειρά της, τήν άποκοπή τους άπό τό έφοδιαστι- 
κό κέντρο τής Πρέβεζας, ή όποία συνδεόταν μ’ αύτά μέσω τών φρουρίων 
τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου καί τών στενών τοΰ Μακρυνόρους15.

Τον αποκλεισμό τών φρουρίων τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου άνέλαβε ή 
μοίρα τοΰ Κορινθιακού, ή όποία γιά τό σκοπό αυτό ένισχύθηκε μέ τά 
άτμόπλοια «Καρτερία» καί «Έπιχείρησις», δπως επίσης καί μέ πλοία 
τής μοίρας τοΰ Γ. Σαχτούρη.

Στις 30 Αύγουστου /II Σεπτεμβρίου 1828, τά άτμόπλοια μαζί μέ τό 
σκάφος «Μέδουσα» άρχισαν νά βομβαρδίζουν τό φρούριο τοΰ Παντοκρά
τορα άπό τήν πλευρά τοϋ Ίονίου πελάγους, ενώ άλλα ελληνικά πλοία μέ 
μικρότερο βύθισμα επιχείρησαν νά διασχίσουν τό στόμιο τοΰ κόλπου 
καί νά εισχωρήσουν στον Άμβρακικό. 'Η δυσκολία δμως πού προκα- 
λοΰσε ό ισχυρός άνεμος υποχρέωσε τον διοικητή τής μοίρας Α. Μπασσά- 
νο νά άναβάλει τήν επιχείρηση. ' Ο βομβαρδισμός τοΰ φρουρίου έπανα- 
λήφθηκε τήν επομένη άλλά, δταν ένα τουρκικό βλήμα έπληξε όλκάδα16 
τοΰ έλληνικοΰ στόλου πού έπιχειροΰσε νά εισέλθει στον Άμβρακικό, ή 
όρμητικότητα τών πληρωμάτων άνεκόπη. Οί κυβερνήτες τών πλοίων τής 
μοίρας κάλεσαν τότε τον Μπασσάνο, πού βρισκόταν άρρωστος στήν 
«Καρτερία», νά άναλάβει προσωπικά τή διεύθυνση τής έπιχείρησης μέ 
τήν εισχώρηση στον κόλπο, προκειμένου νά ένθαρρυνθοΰν τά πληρώμα
τα. 'Ο Μπασσάνο δμως άρνήθηκε καί στή συνέχεια άπομάκρυνε τά 
πλοία τής μοίρας του17.

Στο μεταξύ, καί ενώ ό άποκλεισμός τών φρουρίων έξακολουθοΰσε,

14. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 74 κέξ.
15. Τό σχέδιο τής συντονισμένης δράσης περιλαμβάνεται σέ διαταγή τοϋ Καποδί- 

στρια προς τόν Γ. Σαχτούρη. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 12).
16. Όλκάδα= μικρή βάρκα.
17. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., σ. 85.
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έφτασαν πληροφορίες στό Λουτράκι18, δπου ναυλοχοΰσαν ελληνικά 
πλοΐα, δτι οί Τούρκοι τής Πρέβεζας ετοίμαζαν ενα δικάταρτο καί μιά 
κανονιοφόρο γιά νά διασπάσουν τόν άποκλεισμό. Κατόπιν αύτοΰ, τέσ
σερα μίστικα μέ καπετάνιους τούς Άν. Κωφό, Ά. Τενεκέ, Άν. Παρα- 
σκευα καί Κ. Θεόφιλο, στίς 9/21 Σεπτεμβρίου, ύποστηριζόμενα άπό τήν 
«Καρτερία» καί τήν «’Επιχείρηση», είσήλθαν στόν Άμβρακικό κόλπο, 
ένώ δέχονταν πυρά άπό τά φρούρια τής Πρέβεζας, τοΰ Άκτιου καί τοΰ 
Παντοκράτορα. Στή συνέχεια κατέλαβαν δλα τά πλοιάρια πού βρίσκο
νταν στό λιμάνι τής Πρέβεζας καθώς καί ένα βρίκι, βύθισαν τήν τουρκι
κή κανονιοφόρο καί υποχρέωσαν τό δικάταρτο νά άπομακρυνθεΐ στή 
Σαλαχώρα. Κατά τήν επιχείρηση αύτή σκοτώθηκε ό Άν. Κωφός, ένώ 
πληγώθηκε ό Ά. Τενεκές καί ό άδελφός του, δλοι 'Υδραίοι19. Λίγο 
άργότερα, στίς 15/27 Νοεμβρίου 1828, τέσσερα πάλι μίστικα μέ έπικε
φαλής τόν Δ. Τενεκέ διέσχισαν έκ νέου τά στενά τοΰ κόλπου καί, παρά 
τόν βομβαρδισμό άπό τά φρούρια, πέτυχαν νά καταλάβουν δύο τουρκικές 
κανονιοφόρους. 'Ο στολίσκος, έχοντας αύξήσει τήν ίσχύ του μέ τήν 
κατάληψη εχθρικών σκαφών, θά συμπράξει άργότερα, μαζί μέ τά στρα
τεύματα τοΰ Church, στήν κατάληψη τής πόλης τής Βόνιτσας, τής 
όποιας δμως τό κάστρο παρέμεινε στά χέρια τών Τούρκων20. Μιά τρίτη 
διείσδυση στόν κόλπο, στήν όποία έλαβε μέρος καί ένα πυρπολικό, έγινε 
στίς 4/16 Ίανουαρίου 1829, οπότε πάλι τέσσερα μίστικα υπό τόν Άν. 
Τενεκέ αιχμαλώτισαν δύο μεγάλες κανονιοφόρους — εξοπλισμένες μέ 
έξι κανόνια — μέ τά πληρώματά τους21. Τό πυρπολικό προσκολλήθηκε 
σ’ ένα βρίκι, χωρίς ώστόσο ν’ ανάψει άλλά, τελικά, οί 'Υδραίοι πέτυχαν 
νά τό ρυμουλκήσουν καί νά τό επαναφέρουν στή μοίρα22. Μετά άπό δύο 
περίπου μήνες, στίς 21 Φεβρουάριου/ 5 Μαρτίου 1829, ή τουρκική φρου
ρά τοΰ κάστρου τής Βόνιτσας συνθηκολόγησε καί παραδόθηκε23.

18. Περιοχή κοντά στόν Άμβρακικό.
19. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 86.
20. "Ο.π., σ. 101.
21. Δ. Φωτιάδης, Ή ’Επανάσταση τοϋ ’21, τόμ. Δ', Άθήναι 1971-72, σ. 102. Μετά 

τήν πράξη αύτή, ό Church δήλωσε πώς «τόσο άρίστευσαν τά πληρώματα τών τεσσάρων 
πλοιαρίων ώστε ούδέποτε άνθρωποι έφάνησαν άξιώτεροι τής εύγνωμοσύνης τής πατρίδος 
των».

22. Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Βλαχογιάννη, Α', φάκ. 104. Άναφορά Ά. Κριεζή πρός τόν 
Ά. Μαυροκορδάτο τής 23 Ίανουαρίου 1829.

23. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., σ. 160.
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Τήν πτώση τής Βόνιτσας άκολούθησαν οί καταλήψεις τών στενών 
τοΰ Μακρυνόρους και τοΰ Καρβασαρα, δπου επίσης συνέβαλε ό στολί
σκος τοΰ Άμβρακικοΰ, άποβιβάζοντας στρατιώτες στήν ξηρά. 'Ο Κα- 
ποδίστριας, θέλοντας νά δείξει τήν ικανοποίησή του προς τον μοίραρχο 
Ά. Κριεζή, τον εξουσιοδότησε νά έπανδρώσει μέ 150 'Υδραίους τό 
φρούριο τής Βόνιτσας και νά διορίσει τρεις πεντηκόνταρχους. ' Ο ίδιος ό 
Κριεζής, εξάλλου, παρέμεινε στήν περιοχή καί συνέχιζε τον αποκλεισμό 
τής Πρέβεζας παρά τό γεγονός δτι ό αγγλος πλοίαρχος Robert Spencer 
τοΰ ζήτησε νά τον άρει24.

'Η άπώλεια τής Βόνιτσας, τοΰ Καρβασαρα καί τών στενών τοΰ Μα
κρυνόρους είχε ώς άποτέλεσμα γιά τούς Τούρκους τήν εξασθένηση τών 
φρουρίων τής νότιας Στερεάς. ' Ωστόσο ό Καποδίστριας δεν θέλησε νά 
καθυστερήσει ή παράδοση μέ μακρόχρονες πολιορκίες, γιατί ύπήρχε 
πάντα ό κίνδυνος νά παρέμβουν οί ’Άγγλοι δπως είχε ήδη συμβεΐ στήν 
Πρέβεζα. Μέ τή σκέψη αύτή, λοιπόν, άποφάσισε νά άποδεχτεΐ τήν πρό
ταση τοΰ Ί. Παπαρρηγόπουλου24α νά διαπραγματευθεΐ μέ τούς Τούρκους 
τήν παράδοση τών φρουρίων τοΰ Άντιρρίου καί τής Ναύπακτού25.

Στο Άντίρριο ό Παπαρρηγόπουλος έπεισε τήν τουρκική φρουρά νά 
παραδοθεΐ, άφοΰ πρώτα δέχτηκε τό αίτημά της νά προηγηθεΐ εικονική 
σύγκρουση, διότι άλλιώς «ήθελε τιμωρηθή άπό τον Σουλτάνον»26. Σέ

24. ' Ο R. Spencer (1791-1830) κατατάχθηκε στό ’Αγγλικό ναυτικό τό 1804 καί ύπηρέ- 
τησε σέ διάφορα πλοία στή Βόρειο καί Νότιο ’Αμερική καθώς καί στή Μεσόγειο. ’Από 
τό 1823 έως τό 1827 ήταν κυβερνήτης τοΰ «Ναϊάς», μέ τό όποιο έλαβε μέρος στις έπιχειρή- 
σεις στό ’Αλγέρι καί σέ διάφορες άποστολές στις Ελληνικές άκτές. Μετά άπό σύντομη 
παραμονή στό Ναυαρχείο έπέστρεψε στή Μεσόγειο ώς κυβερνήτης τής «Μαδαγασκάρης» 
καί άνέλαβε τή διοίκηση μοίρας πλοίων πού βρισκόταν στϊς έλληνικές θάλασσες. Πέθανε 
τό Νοέμβριο τοΰ 1830 έξω άπό τήν ’Αλεξάνδρεια.

24α. 'Ο Ί. Παπαρρηγόπουλος γεννήθηκε στή Νάξο καϊ μορφώθηκε στήν Κωνστα
ντινούπολη καί στή Μόσχα. Στά προεπαναστατικά χρόνια ήταν διερμηνέας στό Ρωσικό 
προξενείο τών Πατρών. Χάρη στήν ιδιότητα τοΰ διπλωματικού ύπαλλήλου τής Ρωσίας 
προσέφερε πολύτιμες ύπηρεσίες στή Φιλική 'Εταιρεία. Τό 1820 μετατέθηκε στή Σμύρνη. 
Μετά τήν άπελευθέρωση έπέστρεψε στήν 'Ελλάδα καϊ ύπηρέτησε ξανά στήν Πάτρα, 
άργότερα δέ διορίστηκε γενικός πρόξενος τής Ρωσίας. 'Ο ’Α. Φραντζής άναφέρει δτι 
«στενοί φίλοι αύτοΰ» ήταν «έπίσημοι όθωμανοΐ έχοντες έπιρροήν έν τοϊς τών φρουρίων» 
τής Ναυπάκτου καϊ τοΰ Άντιρρίου.

25. Ά. Φραντζής, ’Επιτομή τής Ιστορίας τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, τόμ. Γ', 
σσ. 85-86, καί J. Petropoulos, δ.π., τόμ. Α', σ. 143.

26. Ά. Φραντζής, δ.π., σ. 88.



Ο
ί ναυτικές επιχειρήσεις



64 Τό Ναυτικό στην Καποδιστριακή περίοδο

εκτέλεση τής συμφωνίας, ό Μιαούλης μέ τό «'Ελλάς» καί μέ τό βρίκι 
«Κίμβρος» τοϋ Κ. Νικόδημου επλευσε στήν περιοχή και στις 12 καί 13 
Μαρτίου άρχισε τα πυρά προς τό φρούριο τοϋ Άντιρρίου μέ μεγάλη δμως 
άπόκλιση άπό τό στόχο. 'Η φρουρά ανταπέδιδε μέ τίς ’ίδιες καί αύτή 
μεγάλες άποκλίσεις. "Ας σημειωθεί δτι επί τοΰ «'Ελλάς» βρισκόταν ώς 
όμηρος ένας άπό τούς επικεφαλής τής φρουράς τοϋ “Αντιρρίου, μέσα δε 
στό κάστρο ήταν, άπό ελληνικής πλευράς, ό ίδιος ό Παπαρρηγόπουλος 
καί ό γραμματικός του Γ. Γαζής27. "Οταν ύψώθηκε ή ελληνική σημαία 
στό ’ Αντίρριο, έλληνες στρατιώτες, πού δέν είχαν ενημερωθεί γιά τή 
συμφωνία, έπιτέθηκαν εναντίον τής φρουράς άλλ’ άπεκρούσθησαν .

Τό επεισόδιο αυτό δημιούργησε δυσπιστία στούς Τούρκους και κα
θυστέρησε γιά έναν περίπου μήνα τήν παράδοση τής Ναυπάκτου πού 
επίσης είχε διαπραγματευθεΐ ό Παπαρρηγόπουλος. Κατ’ απαίτηση των 
Τούρκων τή σχετική συνθήκη υπέγραψε ό ίδιος δ Καποδίστριας πού 
εκείνη τήν εποχή έτυχε νά βρίσκεται σε περιοδεία στήν περιοχή. Δυνά
μει τής συνθήκης αύτής ή Ναύπακτος έπρεπε νά έκκενωθεΐ μεταξύ 21 καί 
25 ’Απριλίου. 'Η φρουρά πού θά παραλάμβανε τό κάστρο άπό τούς 
Τούρκους έπρεπε νά συνοδεύεται άπό τον Παπαρρηγόπουλο. ’ Επίσης οί 
Τοΰρκοι θά μπορούσαν νά πάρουν μαζί τους «τά δπλα των καί [.··] δλην 
τήν κινητήν περιουσίαν των» ή «νά πωλήσουν είς δημοπρασίαν δλας τάς 
κινητάς ιδιοκτησίας των»29.

Γιά τήν παράδοση τοΰ Μεσολογγίου ό Αυγουστίνος Καποδίστριας 
ήθελε νά χρησιμοποιήσει μεσολαβητή τον Ί. Βαρνακιώτη, αλλά προσέ- 
κρουσε στήν άρνηση των ’Οθωμανών, οί όποιοι έπέμεναν στήν παρου
σία τοΰ Παπαρρηγόπουλου προς τον όποιο έτρεφαν απόλυτη εμπιστοσύ
νη. ’Έτσι ό Παπαρρηγόπουλος διαπραγματεύθηκε καί αύτή τή συνθήκη, 
ή όποία δμως κινδύνευσε νά άκυρωθεΐ, δταν ό Σπένσερ έμφανίστηκε καί 
πάλι μέ τή «Μαδαγασκάρη» έξω άπό τό Μεσολόγγι καί άπαίτησε άπό τον

27. ‘ Α. Φραντζής, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 89-90 και Ν. Κασομούλης, Στρατιωτικά ένθυμή- 
ματα, έκδ. Γ. Βλαχογιάννη, τόμ. Β', σ. 154.

28. Κ. Νικόδημος, ’Απομνημονεύματα έκστρατει&ν καί ναυμαχιών τοΰ έλληνικοΰ 
στόλου, Άθήναι 1862, σ. 82.

29. ’ Α. Φραντζης, δ.π., σσ. 98-99. Μετά τήν κατάληψη της Ναυπάκτου ό Αύγουστί- 
νος Καποδίστριας, ό όποιος είχε άπό τόν Ιανουάριο τοΰ 1829 διοριστεί Τοποτη ρητής τοϋ 
άδελφοΰ του στή Στερεά Ελλάδα μοίρασε στούς στρατιώτες έξήντα χιλιάδες γρόσια, 
επειδή σεβάστηκαν τή συμφωνία.
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Μιαούλη νά δρει τον άποκλεισμό30. Στήν άπαίτησή του ό 'Έλληνας 
ναύαρχος προέβαλε τό επιχείρημα δτι ή άρση τοΰ άποκλεισμοΰ θά ώθοΰ- 
σε τήν τουρκική φρουρά σέ άθέτηση τής ήδη ύπάρχουσας συμφωνίας γιά 
τήν εκκένωση τής πόλης. Βέβαια δέχτηκε νά μήν ένεργήσει νηοψίες σέ 
πλοία ύπό άγγλική ή επτανησιακή σημαία άλλά νά τά παραδώσει στον 
Σπένσερ μέχρις δτου άποχωρήσουν οί Τοΰρκοι άπό τό Μεσολόγγι καί 
άρθεΐ, έτσι, ό άποκλεισμός έκ τών πραγμάτων. ' Η πρόταση αύτή έγινε 
δεκτή άπό τον άγγλο πλοίαρχο καί ή τουρκική φρουρά άποχώρησε στις 
17 Μαΐου, άφήνοντας τό Μεσολόγγι στούς 'Έλληνες31.

γ) ή μοίρα τοΰ Εύβοϊκοΰ
' Η μοίρα τοΰ Γ. Σαχίνη, ή όποία είχε άναλάβει τον άποκλεισμό τών 

άνατολικών παραλίων τής Στερεας άπό τήν 1 Αττική έως τον Παγασητι- 
κό κόλπο, ένισχύθηκε μέ πλοία πού είχε συλλάβει ό Μιαούλης στήν 
έπιχείρηση κατά τών πειρατών στις Βόρειες Σποράδες καθώς καί μέ τό 
άτμόπλοιο «Καρτερία», άπό τά τέλη τοΰ 1828. Τό Φεβρουάριο τοΰ 1829 ό 
Γ. Σαχίνης και ό Γ. Σαχτούρης, ό όποιος είχε έπιβεΐ στήν «Καρτερία», 
άποβίβασαν στή χερσόνησο Λιβάδο τμήματα τοΰ στρατοΰ ύπό τούς Βά- 
σο, Εύμορφόπουλο καί Μ. Λιακόπουλο γιά νά καταστρέψουν ένα κανο
νιοστάσιο πού είχαν έγκαταστήσει οί Τοΰρκοι στό βόρειο άκρο τής 
Εύβοιας γιά νά έλέγχουν τήν είσοδο τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου. Τήν άπό 
ξηρας προσπάθεια τών έλλήνων στρατιωτών ύποστήριξαν μέ σφοδρά 
πυρά τά πλοία καί ύστερα άπό τρεις ήμερες, στις 9 Φεβρουάριου, οί 
πολιορκούμενοι στό όχύρωμα Τοΰρκοι συνθηκολόγησαν καί παραδόθη
καν32. Τήν επιτυχία αύτή άκολούθησε σχεδόν άμέσως ή άμαχητί παρά
δοση τής τουρκικής φρουράς τοΰ όχυρώματος άπέναντι άπό τήν Εύβοια. 
' Η κατάληψη τών δύο αύτών θέσεων έπέτρεψε τον έλεγχο τοϋ Μαλιακοΰ 
καθώς καί τοΰ Βόρειου Εύβοϊκοΰ. ' Ο Κασομούλης άναφέρει δτι «έφεξής, 
κύριοι τοΰ Μαλιακοΰ κόλπου οί ναΰταί μας χωρίς τινός φόβου πλέον 
περιέπλεον δλον τον κόλπον έως εις Στυλίδα καί Χαλκίδα προξενοϋντες 
τον τρόμον είς τούς ’Οθωμανούς»33.

30. Papers relatives to the affairs of Greece 1826-1832, Λονδίνο 1835,σ. 524. Επιστο
λή Σπένσερ πρός Μιαούλη τής 3 Μαΐου 1829.

31. "Ο.π., σ. 523. ’Αναφορά Σπένσερ πρός τόν Φ. Άνταμ.
32. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, τόμ. Β’, σ. 144.
33. "Ο.π., σ. 145.

5
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'Η μοίρα τοΰ Σαχίνη, έκτος άπό τίς άποστολές στόν Εύβοϊκό, άνέ- 
λαβε έπίσης, κατά τή διάρκεια τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, νά έμποδί- 
σει τόν άνεφοδιασμό τής Κωνσταντινούπολης άπό τά λιμάνια τής Μεσο
γείου. Μέ τήν έναρξη τοΰ πολέμου, τό καλοκαίρι τοΰ 1828, ό ρωσικός 
στόλος άπέκοψε τήν έπικοινωνία της μέ τόν Ευξεινο Πόντο άπ’ δπου ή 
τουρκική πρωτεύουσα προμηθευόταν σιτηρά. Κατόπιν αύτοΰ ή Πύλη 
άναγκάστηκε νά στραφεί πρός τίς άγορές τής Μεσογείου καί ιδίως τήν 
’Αλεξάνδρεια, τά σιτηρά τής οποίας έφταναν στήν Κωνσταντινούπολη 
μέ ναυλωμένα άπό τούς Τούρκους ξένα πλοία. Τότε άκριβώς έπενέβη ό 
Καποδίστριας ό όποιος, θέλοντας νά άποδυναμώσει τή θέση τοΰ Σουλτά
νου, διέταξε τόν Σαχίνη νά καταλαμβάνει κάθε πλοίο, άνεξαρτήτου εθνι
κότητας, πού μετέφερε τροφές στήν Πόλη. 'Η σχετική διαταγή, διατυ
πωμένη μέ τρόπο πού νά μήν εκθέτει τόν Καποδίστρια έναντι τών ούδετέ- 
ρων, άλλά καί νά διατηρεί τά δικαιώματα πού, κατά τό διεθνές δίκαιο, 
άνήκαν στήν ' Ελλάδα, έχει ώς εξής: «Δέν είναι λόγος αν αύτά τά πλοία 
φέρουσιν εχθρικήν ιδιοκτησίαν ή δχι. ’Επειδή ή 'Ελληνική Κυβέρνη- 
σις έχει άνάγκη τροφών, μπορεί κατά τό γενικόν όμολογούμενον δικαίω
μα νά συλλάβη τάς τροφάς καί νά τάς πληρώση είς τήν ιδίαν τιμήν καθ’ 
ήν οί ούδέτεροι ίδιοκτήται αύτών ήθελον τάς πωλήσει είς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν, άφοΰ προηγουμένως άποδειχθή δτι αί τροφαί αύταί άνήκου- 
κουσιν είς ούδετέρους καί δχι είς τόν Σουλτάνον πρός τόν όποιον στέλ- 
λονται οίκονομικώς επ’ όνόματι διαφόρων εμπόρων Εύρωπαίων»34.

Τά ελληνικά πλοΐα έκτέλεσαν μέ επιτυχία τό έργο αύτό καί μετέφε
ραν στήν Αίγινα σημαντικά φορτία τροφών. 'Όμως, δεδομένου δτι τά 
περισσότερα άπό τά κατασχεθέντα πλοΐα ήταν αύστριακής ιδιοκτησίας, 
ή κυβέρνηση τής Βιέννης άντέδρασε μέ σφοδρότητα. ' Ο ύπαρχηγός τής 
αύστριακής μοίρας τής Μεσογείου, Δάνδολος, δημοσίευσε στό Le Cour- 
rierx\\q Σμύρνης ένυπόγραφο άρθρο, στό όποιο διατεινόταν δτι ή πειρα
τεία είχε ξαναρχίσει στό Αιγαίο35.

Τήν ίδια έποχή, έπίσης, ό κυβερνήτης τοΰ αύστριακοΰ σκάφους

34. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 89. Ή διαταγή τοΰ Καποδίστρια βασίζεται στό 
δικαίωμα τής καταδρομής καί στήν άρχή δτι «τά έπί φίλου καί ουδετέρου πλοίου έχθρω δ' 
άνήκοντα πράγματα ληίζονται». ' Η ' Ελλάδα καί ή ’ Οθωμανική αότοκρατορία, τήν έποχή 
αύτή, βρίσκονται άκόμη σέ έμπόλεμη κατάσταση. Βλ. έπίσης, Th. Mitsidis, «Consolato del 
Mare. The Medieval Maritime Law», Revue Hellenique du Droit International, τόμ. III-IV, 
1969, σ. 105 κέξ.

35. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., σ. 89.
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«Λειψία», Φώσκολος, κατέλαβε τό ελληνικό εθνικό πλοίο «Κίμβρος», 
τοϋ όποιου καπετάνιος ήταν ό Κ. Νικόδημος, καί τό οδήγησε στή Σμύρ
νη. 'Ο Νικόδημος τέθηκε ύπό περιορισμό στό πλοΐο του, δπου είχε 
ύψωθεΐ ή αύστριακή σημαία. Άπό έκεΐ άπηύθυνε επιστολή προς τον 
άρχηγό τής Γαλλικής μοίρας τής Μεσογείου, μέ τήν όποία τοΰ ζητούσε 
νά μεσολαβήσει στον Δάνδολο, ώστε νά άπελευθερώσει τό πλοίο του. 
Ζητούσε επίσης νά τοΰ έπιτραπεΐ νά πάρει μαζί του τα τέσσερα πλοία 
πού είχε ό Ίδιος προηγουμένως κατάσχει.

' Η επιστολή τοΰ Κ. Νικόδημου εχει ώς ακολούθως:
’Εκλαμπρότατε!

’Εφοδιασμένος μέ τό δίπλωμα τής σεβαστής κυβερνήσεώς μου καί μέ 
τάς διαταγάς τοΰ μοιράρχου μου Κου Γ. Σαχίνη διετάχθην νά έκπλεύσω καί 
νά περιέλθω κατά θάλασσαν διά τήν ζήτησιν ζωοτροφιών (εχον τό έθνος μου 
τήν ανάγκην των ώστε νά μεταχειρισθή καί τό παγκόσμιον δικαίωμα) καί 
δσα πλοία ήθελε συναπαντήσω φέροντα τροφάς είς τήν Κων/πολιν, νά τοΐς 
λέγω ότι είς τήν τιμήν όπου ήθελε πωλήσωσι είς τήν Κων/πολιν θέλει πλη- 
ρωθώσι καί άπό τό έθνος μου, καί νά τά διευθύνω είς Αίγιναν.

Είς τάς εξ τοϋ παρόντοςμηνός ειδαμεν υποκάτω τής Νήσου Μυτιλήνης 
πέντε πλοία είς τάς επτά ώρας τής νυκτός έπλησιάσαμεν είς έκεϊνα, καί 
γυρίσαντες τά πανιά μας έξημερώθημεν μέ ολίγα πανιά σοβράνο τους, τό 
πρωίέγνωρίσαμεν ότι ήτο πλοία φορτωμένα, καί μεταξύ των Βασιλικόν, εκ 
τοϋ όποιου έσυντροφεύοντο. Έποδείσαμεν λοιπόν καί έπλησιάσαμεν εις 
εκείνα, καί μέ τήν πασαράνμου έπήγα είς τό Βασιλικόν ήτο δέ ή αύστριακή 
κορβέττα ή όνομαζομένη Λήψια διοικουμένη άπό τον Κομανδάτω Φώσκο- 
λον, προς τον όποιον άνήγκειλλα καί έπαρρησίασα τάς διαταγάς τής Σ. 
Κυβερνήσεώς μου, καί τό δίπλωμα καί παραγκελείας ας είχα νά εκτελώ, 
όστις είς ταϋτα πάντα μοί άπεκρίθη ότι έκρινεν άναγκαϊον νά μέ φέρτ) έν βία 
είς τήν Σμύρνην διά νά παρατηρήση ό Ναύαρχος εκείνου τά έγγραφά μου καί 
νά άκούση τον λόγον καί τήν αιτίαν όποΰ βυζιτάρέται ή αυστριακή σημαία. 
Έφέρθην οδν καί ήδη εύρίσκομαι είς τούτον τον λιμένα· παρακαλώ λοιπόν 
τήν έκλαμπρότητά σας νά κοινοποιήσετε τήν παροΰσάν μου είς τήν αύτοΰ 
έκλαμπρότητα τον Αύστριακόν Ναύαρχον παρά τοΰ όποιου ζητώ δικαιωμα- 
τικώς έν όνόματι τοΰ έθνους μου νά μοί άποδώση τά τέσσαρα φορτηγά πλοία 
μέ τάς έν αύτά τροφάς νά τά οδηγήσω καί νά τά φέρω είς τήν Αίγιναν κατά 
τάς διαταγάς καί παραγκελείας μου· αν δέ ή Έκλαμπρότητά του άρνηθή 
τοΰτο τό δίκαιον ζήτημά μου, εννοώ τά αύτά πλοϊα νά ή ναι εμποδισμένα καί 
νά μήν δύνανται νά ξεφορτώσουν τό φορτίον των τροφάς, ούδέ ένταϋθα είς 
Σμύρνην ούδέ άλλαχοΰ νάμετακομισθώσι, έως νά πληροφορηθή τοΰτο αύτό 
ή Σ. κυβέρνησίς μου' προσθέτω δέ τή ’Εκλαμπρότητί σας ότι εύρίσκομαι
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όπ’ αύστηράν φύλαξιν είς τό ϊδιόν μου πλοΐον παρά τών Αόστριακών, μή 
δυνάμενος μέ κανέναν νά συνομιλήσω, ουδέ πρός οόδέναν νά άναφερθώ, καί 
τό περισσότερον μέρος τοϋ Ναυτικού μου πληρώματος μεταφέρθη είς τήν 
αύστριακήνΚορβέτανΛήψιαν, και μ ’ δλην τήν καλήν τάξιν τών άποδεικτι- 
κών μου γραμμάτων, έγώ τε τό πλοΐον καί τό πλήρωμα αότοΰ, ύπό άδικον 
έμπόδισιν εύρισκόμεθα· και ή ύψουμένη σημαία Αύστριακή είς τό έθνικόν 
έλληνικόν πλοΐον ίσος θεωρηθήτε αύτό ώς λεία τών κρατούντων διά ταΰτα 
πάντα διαμαρτύρομαι έπισήμως διά τοΰ παρόντος, έναντίον οδτινος άνήκει 
και παρακαλώ όπως άντίγραφον τής παρούσης μου κοινοποιηθή τήέκλα- 
μπρότητί του τώ Αύστριακώ ναυάρχω και νά καταχωρισθή είς τά τής έκλα- 
μπρότητός σας άρχεϊα' διά δέ τής χάριτος καί τ.λ.

τή 12/24 Νοεμβρίου 1828 έλ[άχιστος] δοΰλος σας
Έκ τοΰ έλληνικοΰ έθν. πλοίου Ό πλοίαρχος

ό Κύμβρος έν τω λειμένη τής Σμύρνης κωνσταντινος νικόδημος36

' Ο Καποδίστριας, μέ τή σειρά του, θά καταγγείλει τήν ένέργεια τοϋ 
Δάνδολου στή Γενική ’Εφημερίδα, δπου θά δηλώσει δτι αύτός διέταξε 
τήν, καθ’ δλα νόμιμη, κατάσχεση τών φορτίων πού άνήκαν στον Σουλτά
νο. Στό μεταξύ ό Δάνδολος έφτασε στήν Αίγινα καί ό Κυβερνήτης άναγ- 
κάστηκε νά τοϋ καταβάλει 80.000 δίστηλα γιά τήν τιμή έπτά φορτίων 
σταριοΰ πού είχαν μεταφερθεΐ μέ αΰστριακά καράβια καί είχαν κατασχε
θεί άπό τούς 'Έλληνες.

δ) ή μοίρα Μεσσηνίας - Κρήτης
' Ο άποκλεισμός τής Πελοποννήσου πού έκτελεΐτο άπό τις μοίρες 

τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων ένισχύθηκε άπό έλληνικά πλοία, επικεφαλής 
τών όποιων ορίστηκε ό Γ. Σαχτούρης. 'Η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει 
μαζί του νά λαμβάνει άντί γιά μισθό τό 74% άπό τις λείες καί νά παραδί
δει τό ύπόλοιπο στό ’Εθνικό Ταμείο37. 'Ο Σαχτούρης είχε καθήκον νά 
έπιβλέπει τήν περιοχή καί νά καταλαμβάνει πλοία διαφόρων έθνικοτή- 
των καθώς καί έπτανησιακά πού προσπαθούσαν, χρησιμοποιώντας πλα
στά έγγραφα καί ψευδείς τίτλους ιδιοκτησίας, νά ένισχύσουν τά φρού
ρια. Κυρίως, δμως, έπρεπε νά φροντίσει ώστε νά εμποδιστεί ό άνεφοδια- 
σμός τοϋ Ίμπραήμ άπό μιά μοίρα πλοίων πού είχε άναχωρήσει, γιά τό 
σκοπό αύτό, άπό τήν ’Αλεξάνδρεια, σταθμεύοντας ένδιαμέσως στήν Κρή
τη. Συγχρόνως, ό Σαχτούρης είχε εντολή νά παρεμποδίζει τον πλοϋ τών

36. Εθνική Βιβλιοθήκη/ Άρχεΐον Α (’Αρχείο Λαλάνδου), άρ. έγγ. 9884-6.
37. Βλ. ’Έκθεση Μαυροκορδάτου, δ.π. (Στοιχείο α’).
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καραβιών πού κατευθύνονταν στή μεγαλόνησο. Λεπτομερείς οδηγίες γιά 
τήν εκτέλεση τής άποστολής του είχε λάβει τόσο άπό τόν Καποδί- 
στρια38, ό όποιος κυρίως έπέμενε στό σεβασμό τοΰ εμπορίου τών ούδετέ- 
ρων, δσο καί άπό τόν Κόδριγκτον.

"Οταν ό Ίμπραήμ άποχώρησε άπό τήν Πελοπόννησο39, ό Σαχτού- 
ρης διατάχθηκε νά μεταβεϊ στήν περιοχή τοΰ ’Αμβρακικοϋ, ώστε νά 
ένισχύσει τόν άποκλεισμό τής Πρέβεζας καί νά συντρέξει τόν Κριεζή, 
δταν παρίστατο άνάγκη. Στή σχετική έντολή τοΰ Καποδίστρια δίνεται 
καί πάλι μεγάλη έμφαση στήν αύστηρή τήρηση τών όδηγιών πού άφο- 
ροΰσαν τίς καταλήψεις ξένων πλοίων πού θά έπιχειροΰσαν νά διασπά
σουν τόν άποκλεισμό, πράγμα πού έξηγεΐται δχι μόνο άπό τή θέληση τοΰ 
Κυβερνήτη νά διαθέσει εύμενώς τούς Εύρωπαίους άπέναντί του, άλλά καί 
άπό τήν Ιδιότυπη συμφωνία πού είχε συνάψει μέ τόν Σαχτούρη40.

Ή πειρατεία
’Εκτός άπό τήν εξωτερική άσφάλεια, ή διάτήρηση τής εσωτερικής 

γαλήνης άποτελεϊ συστατικό στοιχείο στόν όρισμό τοΰ σύγχρονου κρά
τους. ' Η συστηματική, έπομένως, δίωξη τής πειρατείας καί τής ληστείας 
άπό τόν Καποδίστρια —ό όποιος είχε ώς στόχο νά θεμελιώσει στήν 
'Ελλάδα ενα σύγχρονο, ευθυγραμμισμένο πρός τά εύρωπαϊκά πρότυπα 
κράτος— είναι εύεξήγητη. ’Αξίζει νά υπογραμμιστεί καί νά σχολιαστεί 
τό ειδικό καί αύξημένο ένδιαφέρον πού έπέδειξε ό Κυβερνήτης γιά τήν 
άμεση έξάλειψη τής πειρατείας· ένδιαφέρον πού συνδέεται μέ τή διεθνή 
διάσταση τοΰ θέματος καί τίς πιέσεις πού άσκήθηκαν άπό τίς Δυνάμεις.

Πράγματι, ή δράση τών πειρατών —σέ άντίθεση μέ αύτή τών λη
στών, πού περιορίζονταν στό εσωτερικό τής χώρας— παρενοχλοϋσε τήν 
έλεύθερη ναυσιπλοΐα στήν ’Ανατολική Μεσόγειο καί ε βλάπτε ετσι τά 
συμφέροντα ξένων έμπόρων ύπηκόων τών Δυνάμεων.

Γιά νά κατανοηθεΐ αύτή ή πλευρά τοΰ θέματος άρκεϊ νά ληφθεΐ 
ύπόψη τό κείμενο τής συνθήκης τοΰ Ιουλίου τοΰ 1827. Στό προοίμιο, 
δπου έκτίθεται τό σκεπτικό βάσει τοΰ όποιου οί πληρεξούσιοι τών τριών

38. Γ. Σαχτούρης, 'Ιστορικά ήμερολόγια τοΰ ναυτικού άγωνος τοΰ 1821, Έν Άθή- 
ναις 1890, σσ. 289-90 καί 295-96. Διαταγή τοΰ Καποδίστρια πρός τόν Γ. Σαχτούρη τής 6 
Μαρτίου 1828. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 13).

39. Μέρος τών ύπό τόν Σαχτούρη πλοίων είχε λάβει έντολή νά φύγει γιά τόν ’ Αμ- 
βρακικό πρό τής άποχωρήσεως τόϋ Ίμπραήμ, ήδη άπό τό Μάρτιο τοΰ 1828.

40. Γ. Σαχτούρης, δ.π., σσ. 291-292.
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Αύλών ύπέγραψαν τή συνθήκη, άναφέρονται τά εξής:

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς τοϋ ’Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρετα
νίας και ’Ιρλανδίας, ήΑ.Μ.ό Βασιλεύς τής Γαλλίας και Ναβάρας καί ή Α. 
Μ. ό Αύτοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών, γνωρίζοντες τήν άνάγκην τοΰ νά 
επιθέσουν τέλος είς τόν αιματώδη πόλεμον, ό όποιος παραδίδων τάς 'Ελλη
νικός επαρχίας και τάς Νήσους τοΰ ’Αρχιπελάγους είς δλας τάς άταξίας τής 
άναρχίας, προξενεί καθ ’ έκαστη ν νέα εμπόδια είς τό έμπόριον τών ευρωπαϊ
κών έπικρατειών καί δίδει άφορμήν είς πειρατείας, αί όποΐαι δχι μόνον 
έκθέτουν τούς υπηκόους τών ' Υψηλών συμφωνουσών Δυνάμεων είς σημαν
τικός ζημίας, άλλά καθιστώσιν αφευκτον τήν άνάγκην τοΰ νά λαμβάνωνται 
μέτρα πολυέξοδα διά τήν ύπεράσπισιν τοΰ εμπορίου και κατάσχεσιν τής 
πειρατείας [...] άπεφάσισαν νά ενώσουν τάς Δυνάμεις των και νά ρυθμίσουν 
τάς περί τούτου εργασίας των δι ’ επισήμου συνθήκης, μέ τόν σκοπόν τοΰ νά 
άνακαλέσουν τήν ειρήνην μεταξύ τών διαμαχομένων μερών διά συμβιβα
σμού, τόν όποιον ύπαγορεύει έπίσης ή φιλανθρωπία καί τό συμφέρον τής 
Ευρώπης»41.

"Αν λοιπόν τηρηθεί τό γράμμα τοΰ κειμένου αύτοΰ, θά πρέπει νά 
δηλωθεί ότι ή παρέμβαση τών Εύρωπαίων στήν ελληνική ύπόθεση υπα
γορεύεται, μεταξύ άλλων, άπό τήν επιθυμία τους νά έξαληφθεΐ ή πειρα
τεία άπό τήν περιοχή42. ' Η επιμονή πού δείχνουν εξηγείται αν ληφθεΐ 
υπόψη ή δράση τών πειρατών κατά τήν επαναστατική περίοδο καθώς και 
ή έξαρση πού σημείωσε κατά τό 1827.

α) ή πειρατική δράση
" Η πειρατεία εχει παλαιά ιστορία στήν 5 Ανατολική Μεσόγειο καί τίς 

ελληνικές θάλασσες. 'Έλληνες καί ξένοι πειρατές έκαναν κατά καιρούς 
πολύμηνες κατοχές σέ νησιά, τά όποια χρησιμοποιοΰσαν, στή συνέχεια, 
τόσο ώς ορμητήρια γιά τίς έπιδρομές τους όσο καί ώς κέντρα συναλλα-

~ 43γων .

41. Δ. Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική 'Ιστορία τής Ελλάδος, τόμ. Α', Άθήναι 
1935, σ. 380.

42. Στό ίδιο θέμα οΐ Δυνάμεις θά έπανέλθουν άργότερα στά πρωτόκολλα τής Διά
σκεψης τοΰ Λονδίνου.

43. Σ. 'Ήμελλος, Ή περί τών πειρατών λαϊκή παράδοσις, Άθήναι 1968, καί Τρ. 
Κωνσταντινίδης, «' Η πειρατεία καί οΐ καταδρομές καί οί "Ελλήνες», Ναυτική Έπιθεώ- 
ρησις, 1949, σσ. 214-215.
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"Οπως πολύ εύστοχα σημείωνε ήδη άπό τό 1827 ό άμερικανός φι
λέλληνας Σ. Χάου: «ούδέν αλλο μέρος είναι προσφορώτερον πρός πειρα
τείαν ή τό Αίγαϊον πέλαγος μέ τήν πληθύν τών νήσων του και τήν επι
κρατούσαν πάντοτε καλοκαιρίαν [...]. Οί πειραταί εν καιρφ άνάγκης 
άποβιβάζονται είς τήν ξηράν καί κρύπτονται μεταξύ τών βράχων δπου 
παραμένουσιν έν πλήρει άσφαλεία»44.

Μέ τήν έναρξη τής ’Επανάστασης, ό Δ. Ύψηλάντης, ένεργώντας 
ώς έκπρόσωπος τοΰ άδελφοΰ του ’Αλέξανδρου, γενικοΰ επιτρόπου τής 
«άνωτάτης άρχής», ή όποία θά αναλάμβανε τό συντονισμό τοΰ άγώνα, 
προσπάθησε νά έντάξει τούς πειρατές στούς σκοπούς τής ’Επανάστα
σης. Συγχρόνως είσήγαγε τή διάκριση μεταξύ πειρατών και καταδρομέ
ων. ’Έτσι, στά «’Άρθρα τής διοικήσεως τών νήσων» ορίζεται δτι έφεξής 
ή πεΊρατική δράση ύπόκειται σέ προηγούμενη άδεια τών Αρχών τών 
νησιών, οί όποιες, προφανώς, θά έξέδιδαν τις άδειες αύτές σύμφωνα μέ 
τίς άνάγκες τοΰ άγώνα45.

' Η διάκριση μεταξύ πειρατείας καί καταδρομής έγινε σαφέστερη μέ 
τήν κήρυξη τών ελληνικών άποκλεισμών τό 1822. 'Η Προσωρινή Διοί
κηση, άσκώντας τό άναγνωρισμένο άπό τό διεθνές δίκαιο δικαίωμα τοΰ 
εμπολέμου νά βλάπτει τον έχθρό μέ κάθε μέσο, κήρυξε άποκλεισμό τών 
έλληνικών παραλίων. 'Ο άποκλεισμός αύτός συνεπαγόταν τό έπίσης 
νόμιμο, τότε, δικαίωμα διενέργειας νηοψίας καί κατάσχεσης κάθε φορ
τίου πού άνήκε στον έχθρό, άνεξάρτητα αν μεταφερόταν μέ πλοία εχθρι
κά, ούδέτερα ή φιλικά46. Βάσει αύτών λοιπόν ή ασκούμενη προηγουμέ
νως χωρίς έλεγχο καί μέ σκοπό τον ιδιωτικό πλουτισμό πειρατεία μετα
τράπηκε σέ καταδρομή, δηλαδή σέ «θεμιτή λαφυραγωγία τών περιουσια

44. Σ. Χάου, Ήμερολόγιον άπό τον άγώνα 1825-1829, Άθή ναι 1979 (’Ανατύπωση) 
σ. 179. Ό Χάου, στό ίδιο χωρίο, σημειώνει τόν τρόπο μέ τόν όποιο διέφευγαν οί πειρατές 
όταν καταδιώκονταν. «Πλησίαζαν, γράφει, σέ μιά άκτή, πόντιζαν τά μικρά τους πλοία, 
άφοϋ πρώτα άφαιροϋσαν τά κατάρτια, καί έβγαιναν στήν ξηρά».

45. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. Ζ', σ. 219. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 14).
46. Γιά τό κείμενο τής κήρυξης τών άποκλεισμών βλ. Πετρακάκος, δ.π,, σ. 280.

’Αποκλεισμός (blocus) όνομάζεται «ή άτελής άπό θαλάσσης πολιορκία τών κατεχομέ-
νων ύπό τοϋ έχθροϋ παραλίων», βλ. σχετικά Ν. Σαρίπολος, Τά των έθνών έν ειρήνη καί 
πολέμφ νόμιμα, ’ Αθήναι 1860, σ. 402 κέξ.

Γιά τό ζήτημα τής καταδρομής βλ. στόν ίδιο, σ. 420 καί Th. Mitsidis, δ.π., σ. 105 
κέξ. Τό δικαίωμα τής καταδρομής ’ίσχυε στό δημόσιο διεθνές δίκαιο έως τίς 16 ’Απριλίου 
1856, όπότε καί καταργήθηκε μέ τή Δήλωση τών Παρισίων, βλ. σχετικά Σ. Σεφεριάδης, 
Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου, ’Αθήναι 1928, βιβλίο Β', σ. 491.
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κών στοιχείων τοϋ έχθροΰ ύπό ιδιωτικών σκαφών τά όποια διέθετον 
σχετική άδεια παρά τής κυβερνήσεώς των»47. Θά πρέπει εδώ νά άναφερ- 
θεΐ δτι τό δίκαιο πού δημιουργούσε ή ’Επανάσταση δεν είχε, τουλάχι
στον ώς τό 1823, άναγνωριστεΐ άπό καμιά ξένη Δύναμη. Συνεπώς, οί 
Ιλληνικοί άποκλεισμοί και οί καταδρομές θεωρούνταν άπό τίς Δυνάμεις 
παράνομες. ’Αλλά καί μετά τό 1823, όταν ή ’Αγγλία άναγνώρισε τούς 
έλληνικούς άποκλεισμούς48, ή κατάστασις δεν άλλαξε σημαντικά. 'Η 
' Ελληνική κυβέρνηση έφάρμοζε στις κατασχέσεις, άπό τίς νηοψίες, τήν 
βρετανική άρχή σύμφωνα μέ τήν όποία ή ουδετερότητα τής σημαίας τών 
πλοίων δεν προστάτευε έμπορεύματα πού προορίζονταν γιά τον άντίπα- 
λο. ' Η θέση αύτή δεν ήταν άποδεκτή άπό τή Γαλλία, τή Ρωσία ή τήν 
Αυστρία, οί όποιες είχαν άπό παλαιότερα άποφασίσει δτι ή ούδέτερη 
σημαία τοϋ πλοίου προστατεύει τό φορτίο49. ’Αποτέλεσμα αύτής τής 
διάστασης άπόψεων σχετικά μέ τό εφαρμοστέο δίκαιο ήταν ή θεώρηση 
τής δράσης τών έλλήνων καταδρομέων ώς πειρατικής.

Πέρα δμως άπό τά νομικά επιχειρήματα, οί αιτιάσεις τών Εύρωπαί- 
ων είχαν άσφαλώς βάση στήν πραγματικότητα. 'Η πειρατεία δντως πα
ρουσίασε έξαρση κατά τήν προκαποδιστριακή περίοδο, γεγονός γιά τό 
όποιο συνέτρεχαν διάφοροι λόγοι. 'Η μεγάλη διάρκεια τής ’Επανάστα
σης εβλαψε άναμφισβήτητα τον ελληνικό εμπορικό στόλο καί ζημίωσε 
τούς ναυτικούς τών νησιών. Οί πολεμικές άνάγκες άπομύζησαν πλοία, 
χρήματα καί άνθρώπους καί ή εμπορική δραστηριότητα μειώθηκε στό 
έλάχιστο50. ’Έτσι ή πειρατεία προσέφερε μιά λύση, εστω καί προσωρι
νή, στό όξύ οικονομικό πρόβλημα τών νησιωτών. Παρόμοιες δυσκολίες 
άντιμετώπιζαν καί διάφοροι οπλαρχηγοί —ίδίως Μανιάτες καί Θεσσα- 
λομακεδόνες— οί όποιοι, ελλείψει μισθού ή άλλων πόρων, στρέφονταν 
προς τήν πειρατεία.

Οί έκάστοτε κυβερνήσεις άπό τήν πλευρά τους —καί ίδίως ή Άντι- 
κυβερνητική ’Επιτροπή— έβρισκαν στήν έκδοση άδειών καταδρομής 
ενα εύκολο μέσο γιά τήν άποφυγή άναταραχών καί τήν επίλυση τών 
προβλημάτων τών άγωνιστών. Ό Τρ. Κωνσταντινίδης51 σημειώνει σχε

47. Δ. ©εμελή-Κατηφόρη, Ήδίωξις τής πειρατείας, Άθήναι 1973, τόμ. Α', σ. 5.
48. Ή πράξη αύτή τής 'Αγγλικής κυβέρνησης άποτελεΐ, ώς γνωστό, τήν πρώτη 

πράξη ξένου κράτους πού άφορα τήν 'Ελληνική ‘Επανάσταση.
49. Δ. ©εμελή-Κατηφόρη, δ.π., σ. 5.
50. Κ. Παπαθανασόπουλος, δ.π., σ. 29.
51. Τρ. Κωνσταντινίδης, Ή πειρατεία, σ. 56.
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τικά δτι οί καταδρομείς δεν επιβάρυναν καθόλου τά άδεια ταμεία, σέ 
άντίθεση μέ τά πληρώματα τών ναυτικών μοιρών, πού είχαν και τακτι
κούς μισθούς καί ποσοστά άπό τίς λείες. Φυσικά, οί καταδρομείς είχαν 
τήν υποχρέωση νά προσάγουν τά καταλαμβανόμενα πλοία στό Λειοδι- 
κεΐο τής Αίγινας, τό όποιο, άφοΰ εκρινε τή νομιμότητα τής καταδρομής, 
διέτασσε τήν παρακράτηση ένός μέρους τών λειών ύπέρ τοΰ Δημοσίου 
Ταμείου καί κατοχύρωνε τό ύπόλοιπο σέ αύτούς. ’Εντούτοις, οί κατα
δρομείς σπάνια εμφανίζονταν ένώπιον τοΰ Λειοδικείου, τό όποιο δέν 
ένέπνεε κανένα σεβασμό, ιδίως στούς ξένους52.

β) οί βάσεις τών πειρατών
Στήν περίοδο τής 'Ελληνικής ’Επανάστασης, οί κυριότερες βάσεις 

τών πειρατών ήταν οί Βόρειες Σποράδες, ή Γραμβούσα καί ή Μάνη53. Τά 
σκάφη πού διέθεταν οί πειρατές ήταν μικρά πλοιάρια, μίστικα54 καί περά
ματα —κατασκευασμένα πολλές φορές άπό τούς ίδιους— πού τά είχαν 
εφοδιαστεί μέ άδειες καί διπλώματα άπό τήν ’Αντικυβερνητική ’Επι
τροπή55.

Στις Βόρειες Σποράδες είχαν εγκατασταθεί οπλαρχηγοί μέ τίς όμά- 
δες τους καί πρόσφυγες άπό τή Θεσσαλία καί τή Μακεδονία. Τά πλήθη 
αύτά τών άτάκτων είχαν καταφύγει στά νησιά υστέρα άπό τήν αποτυχία 
τής ’Επανάστασης στή Μακεδονία. Οί λόγιοι τούς άποκαλοΰσαν «’Ολύμ
πιους άγωνιστές» καί οί νησιώτες «Λιάπηδες». Στή Σκόπελο βρίσκονταν 
περίπου δέκα χιλιάδες πρόσφυγες, μεταξύ τών όποιων καί χίλιοι όκτακό- 
σιοι στρατιώτες πού επιδίδονταν στήν πειρατεία καί, καθώς αναφέρει ό 
Μαυροκορδάτος, είχαν «είς τήν εξουσίαν των δλην τήν περιουσίαν κινη- 
τοΰ καί άκινήτου τών κατοίκων, καί έκαμαν [...] φρικτάς καταχρήσεις» . 
Στή Σκιάθο είχαν καταφύγει επίσης πολλοί όπλαρχηγοί —οί σημαντικό
τεροι τών οποίων ήταν ό Καρατάσος καί ό Γάτσος— μέ τριακόσιους

52. Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Β', σ. 11 κέξ.
53. Σημαντική πειρατική βάση ήταν έπίσης ή Κάσος, πού είχε δμως καταστραφεΐ 

ήδη άπό τό 1824 άπό τούς ΑΙγυπτίους.
54. Μίστικο ή ζαμπέτο = «σκάφος όξύπρωρον καί εύέλικτον κατάλληλον διά τήν 

πειρατείαν καί τήν καταδρομήν [...] προωθούμενον κυρίως δι’ Ιστίων καί έν νημενίςι έξ 
ίσου ταχέως διά κωπών, εχον άναλογίαν τοϋ μήκους πρός τό πλάτος 4:1». (Βλ. Τρ. Κωνσταν- 
τινίδης, Καράβια, σ. 135).

55. Γ.Α.Κ./ Άρχεΐον Μαυροκορδάτου, φάκ.. 14. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 15).
56. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 15.
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στρατιώτες και τις οίκογένειές τους. Στή Σκύρο, τέλος, ύπήρχαν τριακό
σιοι στρατιώτες ύπό τούς Μ. Λιακόπουλο και τούς άδελφούς Σαλιώτη57. 
Οί δημογέροντες καί γενικά τά ανώτερα κοινωνικά στρώματα τής Σκύ
ρου καί τής Σκοπέλου συνεργάζονταν μαζί τους, έχοντας μετατρέψει τά 
νησιά αύτά σέ κέντρα διάθεσης τών πειρατικών λειών. "Ας προστεθεί, 
άκόμη, πώς τά νησιά αύτά έμειναν στό περιθώριο τών άγώνων κατά τή 
διάρκεια τής ’Επανάστασης.

' Η Γραμβούσα είναι ένα μικρό νησί απέναντι άπό τήν Κίσσαμο στό 
Β/Δ ακρο τής Κρήτης. Ή θέση της ήταν εξαιρετικά σημαντική, διότι 
έλεγχε τίς ναυτικές όδούς τής ’Ανατολικής Μεσογείου. ΤΗταν έπίσης 
καλά οχυρωμένη, χάρη στό βενετικό φρούριο πού διέθετε. "Υστερα άπό 
τήν άποτυχία τής ’Επανάστασης στήν Κρήτη, ή Γραμβούσα καταλή
φθηκε άπό Κρητικούς, οί όποιοι τή μετέτρεψαν σέ καταφύγιο τών διω- 
κομένων χριστιανών58. Μέ τόν καιρό συγκεντρώθηκαν εκεί πρόσφυγες 
καί άπό άλλους τόπους, Ψαριανοί, Μεσολογγίτες κ.α., καί τήν κατέστη
σαν όρμητήριο πειρατικών έπιδρομών καί βάση έξορμήσεων εναντίον 
τής Κρήτης. Οί πειρατικές λείες καί ή έκδοση άδειών γιά καταδρομές 
έλέγχονταν, ώς κάποιο βαθμό, άπό τό Κρητικό Συμβούλιο, άλλά τά θα
λάσσια δικαστήρια δέν άναμίχθηκαν ποτέ59.

Στή Μάνη, τέλος, επιβίωνε πάντα μιά ιδιότυπη παραδοσιακή μορφή 
πειρατείας, πού συνοδευόταν καί άπό λεηλασίες ναυαγίων60. ' Η πειρατι
κή αύτή βάση ένισχύθηκε σημαντικά άπό τούς άμισθους στρατιώτες, 
νέους πού δέν είχαν στρατολογηθεΐ καί, γενικότερα, άπό φτωχούς καί 
άνέργους. 'Η Προσωρινή Διοίκηση είχε παραχωρήσει στόν Ί. Μαυρο- 
μιχάλη τό δικαίωμα νά εκδίδει άδειες καταδρομικών καί, έτσι, ή φατρία 
του έγινε σταδιακά ίδιοκτήτρια πειρατικών πλοίων61. ’Από τίς λείες μό
νο ένα μικρό μέρος παραδιδόταν στίς ’Αρχές τό ύπόλοιπο τό ιδιοποιείτο 
ό ίδιος ό Μαυρομιχάλης καί τό διαχειριζόταν, άνεξέλεγκτα, γιά τίς άνάγ
κες τής επαρχίας του62.

57. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 15.
58. Κ. Κριτοβουλίδης, ’Απομνημονεύματα τοΰ περί αυτονομίας τής 'Ελλάδος άγώ- 

νος τών Κρητών, Άθήναι 1859, σ. 272 κέξ.
59. Γ.Α.Κ./ Θαλ. Δικ., φάκ. 1-20.
60. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σσ. 17-27.
61. Γ.Α.Κ./ Γεν. Γραμμ., φάκ. 184.
62. Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Β-, σσ. 88-94. Αγωγές κατά τών Μαυρομιχα- 

λαίων πού έξεδίκασε τό Θαλάσσιο Δικαστήριο.
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'Η πολιτική λοιπόν τών κυβερνήσεων, σε συνδυασμό μέ τήν οικο
νομική εξαθλίωση τών ναυτικών καί τών άγωνιστών, όδήγησε σέ έξαρ
ση τής πειρατείας. Άπό πηγή τής εποχής άναφέρεται δτι μόνο κατά 
τούς μήνες Αύγουστο καί Σεπτέμβριο τοϋ 1827 έγιναν καταδρομές σέ 70 
εύρωπαϊκά πλοία63, ενώ οί ζημιές πού ύπέστησαν οί διάφορες χώρες, 
κατά τήν περίοδο 1821-1826, ήταν: 4.000.000 φράγκα ή Αύστρία, 900.000 
ή Αγγλία και 300.000 ή Γαλλία64. Αξίζει επίσης νά σημειωθεί δτι τήν 
ίδια έποχή οί αίτήσεις γιά άδειες καταδρομής, πού έφταναν στήν Άντι- 
κυβερνητική ’Επιτροπή, ήταν τόσες πολλές πού ή έν λόγω ’Επιτροπή 
έπέβαλε, γιά ένίσχυσή της, παράβολο δεκαπέντε ταλήρων γιά κάθε αίτη
ση65. Γιά τήν έξαρση, τέλος, τής πειρατικής δραστηριότητας, ή όποία 
άπορροφοΰσε μεγάλο άριθμό ναυτικών, μαρτυρούν και οί προσπάθειες 
τοΰ Κόχραν γιά τήν τακτική καταβολή τών μισθών, ώστε νά προσελκύο- 
νται τά πληρώματα στά έθνικά πλοία.

γ) ή δίωξη τής πειρατείας
Τήν έξαρση τής πειρατείας, κατά τήν περίοδο 1826-1827, άκολού- 

θησαν έντονες άντιδράσεις τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων.
Τον ’Ιούλιο τοΰ 1827 σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο μέ τήν Αύ

στρία, δταν οί Σπετσιώτες καπετάνιοι Ά. Λεμπέσης καί Ί. Κουτσής 
συνέλαβαν στήν Πρέβεζα τέσσερα αύστριακά έμπορικά, τά όποια, άφοϋ 
χαρακτήρισαν ώς συνεργαζόμενα μέ τον έχθρό, άπέστειλαν στίς Σπέ
τσες. Τά χαρτιά τους στάλθηκαν γιά έλεγχο στό Ναύπλιο, δπου βρισκό
ταν ό Δάνδολος, ό όποιος, άφοϋ τά έλαβε, κατέπλευσε στις 18 ’ Ιουλίου 
στό λιμάνι τών Σπετσών καί άξίωσε νά τοΰ παραδοθοΰν τά κατασχεθέντα 
πλοία. Συναντώντας τήν άρνηση τών δημογερόντων τών Σπεστών, όργί- 
στηκε καί, δηλώνοντας δτι δέν άναγνωρίζει τήν 'Ελληνική κυβέρνηση 
οϋτε τά θαλάσσια δικαστήρια, άρχισε νά βομβαρδίζει μέ τό δίκροτο καί 
τό βρίκι, πού είχε στή διάθεσή του, τό λιμάνι καί τήν πόλη τών Σπετσών. 
' Ο στόλος τοϋ νησιοϋ ήταν άπροετοίμαστός γιά όποιαδήποτε άντίδραση 
καί οί Σπετσιώτες υποχρεώθηκαν, τελικά, νά παραδώσουν τά πλοία στον 
Δάνδολο. Άπό τον αύστριακό βομβαρδισμό σκοτώθηκαν δεκατρείς άν
θρωποι καί προξενήθηκαν πολλές ζημιές. ' Ο Δάνδολος, διαπιστώνοντας

63. Δ. ©εμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 47.
64. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σ. 536.
65. Γ.Α.Κ./ Ύπ. Ναυτ., φάκ. 53.
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τήν ύποχωρητικότητα τών νησιωτών, άπαίτησε νά τοΰ δοθοϋν έξι χιλιά
δες δίστηλα ώς άποζημίωση γιά ένα αυστριακό πλοίο πού είχε καταλη
φθεί τον ’Ιανουάριο εκείνης τής χρονιάς. Απείλησε πώς, αν τό αίτημά 
του έμενε άνικανοποίητο, θά ξανάρχιζε τό βομβαρδισμό τοΰ νησιού. 
"Ενας ισχυρός άνεμος δμως θά τον ύποχρεώσει, τελικά, νά άποπλεύσει 
και έτσι τό νησί θά άποφύγει ένα νέο βομβαρδισμό.

Οί ύπόλοιπες Δυνάμεις, άπό τήν πλευρά τους —κυρίως ή ’ Αγγλία 
και ή Γαλλία— δεν περιορίστηκαν στό κείμενο τής συνθήκης τοΰ ’Ιου
λίου τοΰ 1827, πού ήδη έχει άναφερθεΐ, καί στήν άνάληψη μεσολαβητι
κών προσπαθειών μεταξύ Τούρκων κα ί '  Ελλήνων —δπως αύτή προέβλε- 
πε—γιά τήν ειρήνευση τής περιοχής καί, συνεπώς, τήν εξάλειψη τής 
πειρατείας, άλλά θέλησαν νά περιορίσουν τή δράση τών πειρατών μέ τή 
λήψη άμεσων μέτρων. ’Έτσι, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1827, οί ναύαρχοι Κό- 
δριγκτον καί Ντέ Ριγνύ άπαγόρευσαν τήν χωρίς τήν άδειά τους κατάλη
ψη πλοίων τών χωρών τους. ’Επίσης καθόρισαν δτι οί ελληνικοί άπο- 
κλεισμοί δεν θά μπορούσαν στό εξής νά γίνονται παρά μόνο άπό τον 
Βόλο έως τή Ναύπακτο καί σέ άκτίνα έξι μιλίων άπό τίς άκτές66. Τέλος, 
πίεσαν τήν ’Αντικυβερνητική ’Επιτροπή νά έκδώσει, στις 21 ’Οκτω
βρίου 1827, τήν άκόλουθη διακήρυξη:

Ή καταγωγή (= καταδρομή), ήτις ήτον άναγκαία ώς 'έν τών κατά τον 
έχθροϋ όπλων, τήν σήμερον, δτε ό εχθρικός στόλος κατεστράφη παρά τών 
άνδρειοτάτων στολάρχων τών τριών κραταιών Δυνάμεων, άποκατέστη όλως 
διόλου περιττή. "Οθεν τήν σήμερον άπαγορεύεται όλοτελώς είς παν Ελλη
νικόν πλοΐον τό εργον τής καταγωγής.

Είδοποιοΰνται λοιπόν άπαξάπαντες οί πλοίαρχοι τής ’Ελλάδος καί δια- 
τάττονται νάμήν έκπλεύσουν είς τό έξης είς καταγωγήν, οΰτε νά άποτολμή- 
σωσι τοϋ λοιποΰ νά κατάσχωσι κανέν όποιονδήποτε πλοΐον υπό σημαίαν 
ούδετέραν κατ ’ οΰδένα τρόπον καί έπ ’ ούδεμίςι προφάσει.

’Αλλά καί αυτοί οί πλοίαρχοι, όσοι εύρίσκονται είς τούς άποκλει- 
σμούς, ένφ διατάττονται νά μήν άπομακρύνωνται παντελώς άπό τά όρια τοΰ 
διάπλου των, δεν εχουσι τήν άδειαν ώσαύτως νά κατάσχωσι κανέν ύφ ’ 
όποιανδήποτε ούδετέραν σημαίαν πλοΐον, εκτός μόνον έκεΐνα, όσα φωρα- 
θώσιν ένοχα παραβιάσεως άποκλεισμοΰ.

Τό δέ θαλάσσιον δικαστήριον, τό όποιον ήτο διωρισμένον διά νά κρίνει 
περί τών λειών, δέν δέχεται τοΰ λοιποΰ διά νά κρίνη καμμίαν όποιανδήποτε 
άλλην λείαν, είμή τήν έπί παραβιάσει άποκλεισμοΰ κατασχεθεΐσαν.

66. Α. ©εμελή-Κατηφόρη, δ.π., σ. 51.
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Κατά συνέπειαν τούτων άπάντων, θέλει θεωρήσει ή Κνβέρνησις ώς αυτό
χρημα πειρατάς, όσονς των πλοιάρχων ήθελον άποτολμήσει νά πράξωσιν 
έναντίον τής παρούσης διακηρύξεως, και ώς τοιούτους θέλει τιμωρήσει αύ-

'67στηρα .

Έκτος άπό τήν παραπάνω διακήρυξη, ή Άντικυβερνητική Έπι
τροπή άποφάσισε και τή συγκρότηση δύο στολίσκων: ενός ύπό τόν ψα
ριανό Μ. Κυπαρίσση, άποτελούμενου άπό τά πλοΐα «Ποσειδών», «Φιλο
κτήτης», και άλλα τέσσερα πού διέθεσαν τά ναυτικά νησιά68, και ενός 
στολίσκου ύπό τόν Κόχραν. Οί στολίσκοι αύτοί είχαν ώς αποστολή νά 
κατάσχουν τις ήδη έκδοθεΐσες άδειες καταδρομών και νά ελέγχουν κάθε 
ύποπτο πειρατείας πλοίο. Παράλληλα, επρεπε νά εμποδίσουν τή συνερ
γασία τών προυχόντων ορισμένων περιοχών μέ τούς καταδρομείς. 'Η 
έπιχείρηση αύτή έμεινε τελικά ατελέσφορη και ή μοίρα τοϋ Μ. Κυπα
ρίσση διαλύθηκε στά τέλη Νοεμβρίου 1827.

Στά πλαίσια τής προσπάθειας γιά τήν καταπολέμηση τής πειρατείας 
άνήκει καί ή άπόφαση τής Επιτροπής νά εντάξει τούς καταδρομείς - 
πειρατές στή ναυτική μοίρα πού συμμετείχε στήν εκστρατεία τής Χίου. 
'Η άπόφαση δμως αύτή άποδείχτηκε, δπως είναι ήδη γνωστό, ολέθρια 
γιά τήν έπιχείρηση, καθώς τά πειρατικά πλοΐα έγκατέλειψαν τόν Γ. ’ Αν- 
δροϋτσο γιά νά μεταβοΰν σέ περιοχές περισσότερο πολυσύχναστες, δπου 
μπορούσαν νά ασκήσουν τήν πειρατεία μέ μεγάλα κέρδη.

Παρά τή λήψη τών μέτρων αύτών, κανένα αποφασιστικό πλήγμα δέν 
δόθηκε κατά τής πειρατείας, ή όποία, τήν έποχή τής άφιξης τοϋ Καποδί- 
στρια, εξακολουθούσε νά παραμένει σοβαρό έμπόδιο γιά τήν ελεύθερη 
διακίνηση άνθρώπων καί έμπορευμάτων στό Αιγαίο.

' Η δράση πού άνέλαβε κατά τών πειρατών ό Κυβερνήτης, αμέσως 
μετά τήν άφιξή του στήν ' Ελλάδα, ήταν πολυσχιδής. Στίς σελίδες πού 
άκολουθοϋν θά άναπτύξουμε μόνο τίς πολεμικές επιχειρήσεις. ’Αξίζει 
δμως νά άναφερθεΐ δτι αύτές πλαισιώθηκαν άπό μιά σειρά άλλων μέτρων 
άνάμεσα στά μέτρα αύτά ήταν καί οί προσπάθειες γιά τήν ικανοποίηση 
τών οικονομικών αιτημάτων τών άγωνιστών, ή έκδοση τοΰ ψηφίσματος

67. Γ.Α.Κ./ Άντικυβερνητική Έπιτροπή, φάκ. 242.
68. "Ο.π., φάκ. 243.
69. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 16. Τό ψήφισμα, βέβαια, πέρα άπό τήν καταπολέμηση τής 

πειρατείας άποσκοποϋσε στό νά θέσει ύπό κρατικό ελεγχο τήν έμπορική ναυτιλία (λεπτο
μέρειες παρακάτω, κεφ. IV). Γιά τό Λειοδικεΐο τής Α’ίγινας ό Καποδίστριας δέν είχε
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γιά τή ναυτιλία και ή άναδιοργάνωση τοϋ Λειοδικείου, πού άπέβλεπε 
στήν άποκατάσταση τοϋ τρωθέντος κύρους του70.

Κ. Βολανάκη: «Πάρων τοϋ Άγώνος» 
(’Εθνική Πινακοθήκη)

’Ήδη ό Καποδίστριας, πριν φτάσει στό Ναύπλιο, είχε αποδεχτεί 
στή Μάλτα πρόταση τοϋ Κόδριγκτον νά άναλάβει μιά άγγλογαλλική 
μοίρα τήν καταστροφή τής πειρατικής βάσης στή Γραμβούσα. ' Η πρό
ταση τοϋ άγγλου ναυάρχου, ή όποία άπέκλειε τή συμμετοχή ελληνικών 
δυνάμεων στήν έπιχείρηση αυτή, υποδήλωνε σαφώς δτι οί Δυνάμεις δέν

έκφραστεΐ καθόλου κολακευτικά- όταν βρισκόταν στήν ’ Αγκώνα είχε γράψει: «Περί δέ 
τοΰ δικαστηρίου σιωπώ ύποθέτων ότι οί ναύαρχοι εϊχον άναντιλέκτους Αποδείξεις».

70. Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Β' (όλόκληρος ό τόμος).
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θά συναινοΰσαν στήν ενσωμάτωση τής μεγαλονήσου στό νεοσύστατο 
' Ελληνικό κράτος. Άρα θά πρέπει νά θεωρηθεί επιτυχία τοΰ Κυβερνήτη 
τό δτι επεισε τόν Κόδριγκτον νά δεχθεί τήν παρουσία στήν Κρήτη τοΰ 
Ά. Μαυροκορδάτου, ό όποιος, ώς έκπρόσωπος τής 'Ελληνικής κυβέρ
νησης, θά παραλάμβανε τό φρούριο. 'Η εξέλιξη, ώστόσο, τής έπιχείρη- 
σης αύτής ήταν δυσμενής γιά τήν έλληνική πλευρά, γεγονός πού έπηρέ- 
ασε τά αισθήματα τών Κρητών γιά τόν Καποδίστρια71.

"Οταν στις 13 ’ Ιανουαρίου 182872 έφτασαν στή Γραμβούσα τέσσερα 
γαλλικά πλοία ύπό τόν πλοίαρχο Ντε Ρεβερσώ καί πέντε άγγλικά ύπό 
τόν Τ. Σταίηνς73, ή ’Επανάσταση στήν Κρήτη είχε άναζωπυρωθεΐ. Μιά 
δύναμη άπό 600 Κρητικούς καί 1.200 Στερεοελλαδίτες μέ 100 άλογα ήταν 
έτοιμη νά άποπλεύσει άπό τή νησίδα μέ σκοπό νά καταλάβει τό Φραγκο- 
κάστελλο τών Σφακίων. ' Ο Σταίηνς, δμως, προκειμένου νά επιτρέψει τόν 
άπόπλου τών πλοίων πού θά μετέφεραν τούς ελληνες άγωνιστές στά 
Σφακιά, ζήτησε νά τοΰ παραδοθοΰν προηγουμένως τό φρούριο τής 
Γραμβούσας, οί λείες, τά κλοπιμαία καθώς καί οί αρχηγοί τών πειρατών. 
Στις 18 ’Ιανουαρίου ό Μαυροκορδάτος κατάφερε νά πείσει τόν Σταίηνς 
νά δεχθεί τή μεσολάβησή του, ώστε νά επιτευχθεί ένας συμβιβασμός 
μεταξύ Κρητών καί "Αγγλων. ’Επιστρέφοντας δμως άπό τήν άποστολή 
του καί πριν προλάβει νά Ανακοινώσει στον δγγλο πλοίαρχο τίς προτά
σεις τοΰ Κρητικοΰ Συμβουλίου, τά άγγλικά καί γαλλικά σκάφη είχαν 
ήδη άρχίσει νά βομβαρδίζουν τό φρούριο καθώς καί τά ελλιμενισμένα 
πλοία. Κατά τή διάρκεια τοΰ βομβαρδισμού βυθίστηκε τό άγγλικό σκά
φος «Cambrian» άπό τυχαία πρόσκρουση σέ βράχο, ενώ μιά πειρατική 
γολέτα, ή «Τερψιχόρη», άνατινάχτηκε έξαιτίας άνάφλεξης στήν πυριτι
δαποθήκη της.

71. Τρ. Κωνσταντινίδης, Ή πειρατεία, σ. 67 κέξ. ’Επίσης Ί. Λαζαρόπουλος, Τό 
Πολεμικό Ναυτικό, σ. 220 κέξ. καί Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 122 κέξ.

72. ' Η έπιχείρηση τής Γ ραμβούσας ήταν ή πρώτη πού άνέλαβαν οί Δυνάμεις έναν- 
τίον τών πειρατών. "Εως τότε τά πλοία τών Ευρωπαϊκών ναυτικών μοιρών περιορίζονταν 
στό νά συνοδεύουν άπλώς τά έμπορικά κατά τόν πλοϋ τους.

73. ' Ο Thomas Staines (1776-1830) δπηρέτησε στό Βρετανικό ναυτικό άπό τό 1789 
δως τό 1830. ’Αρχικά τοποθετήθηκε στή μοίρα τών ’Ινδιών, ένώ άπό τό 1792 καί επειτα 
βρισκόταν σχεδόν Αδιάλειπτα στή Μεσόγειο. Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1809, δταν τό βρίκι 
«Espoir», στό όποιο ύπηρετοΰσε, ναυμάχησε μέ μονάδες τοΰ Γαλλικού στόλου, ό Σταίηνς 
εχασε τό άριστερό του χέρι. Στό «Isis», μέ τό όποιο πήγε στήν Κρήτη, διορίστηκε κυβερνή
της τό 1827. Πέθανε τό 1830 στή γενέτειρά του Margate.
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'Ο Μαυροκορδάτος, ό όποιος είχε παρακολουθήσει τό βομβαρδι
σμό άπό τό άγγλικό πλοίο «Isis», έπέστρεψε κατόπιν στή Γραμβούσα 
δπου ανακοίνωσε στούς Κρητικούς δτι ή σχεδιαζόμενη εκστρατεία τους 
δέν θά ματαιωνόταν καί ό πλους τών εφοδιασμένων μέ ναυτιλιακά έγγρα
φα πλοίων θά επιτρεπόταν. Οί ξένες δμως Δυνάμεις άπαιτοϋσαν τήν παρά
δοση τών πειρατικών σκαφών δπως έπίσης καί τών λειών. Οί Κρητικοί, 
τελικά, παρέδωσαν έξι γολέτες και δύο βρίκια, ένώ ό Μαυροκορδάτος 
έπέστρεψε στήν Αίγινα, κομίζοντας στήν κυβέρνηση τά άκόλουθα αιτή
ματα τοΰ Σταίηνς: α) άντικατάσταση τής φρουράς τής Γραμβούσας μέ 
νέα πού θά είχε έπικεφαλής άξιωματικό διορισμένο άπό τήν κυβέρνηση· 
β) παράδοση τών κλοπιμαίων- γ) όνομαστικό πίνακα τών πειρατών πού 
θά διώκονταν καί δ) έγγύηση τής 'Ελληνικής κυβέρνησης δτι δέν θά 
άναβίωνε ή πειρατεία.

'Ο Καποδίστριας, σέ άπάντηση τών αιτημάτων τών "Αγγλων, διό
ρισε φρούραρχο τής Γραμβούσας τόν δγγλο φιλέλληνα Οϋρκχαρτ και 
δέχτηκε τή μεταφορά τών κλοπιμαίων στή Μάλτα74. Ζήτησε δμως νά 
μεταφερθοΰν στήν Α’ίγινα οί τυχόν πειρατές πού θά συλλαμβάνονταν 
ώστε νά δικαστοΰν άπό έλληνικά δικαστήρια. Μέ τόν τρόπο αύτό έπιδί- 
ωκε νά καταστήσει σαφές δτι θεωροΰσε τήν Κρήτη τμήμα τοΰ ' Ελληνι- 
κοΰ έδάφους.

'Ο Οϋρκχαρτ έφτασε στή Γραμβούσα στις 10 Φεβρουάριου μέ τό 
πολεμικό πλοίο «'Ύδρα». 'Ύστερα άπό δέκα μέρες, δμως, σκοτώθηκε 
άπό τό γκρέμισμα τής στέγης ενός βομβαρδισμένου σπιτιού και προσω
ρινός διοικητής τοΰ φρουρίου —μέχρι τής άφίξεως τοΰ άναμενόμενου 
νέου διοικητή, γερμανοΰ Χάν— άνέλαβε ό κυβερνήτης τοΰ «'Ύδρα», 
Κρόσμπυ. 'Ο Σταίηνς, ώστόσο, ίσχυριζόμενος δτι οί κάτοικοι τής 
Γ ραμβούσας σκόπευαν νά έξεγερθοΰν, κατέλαβε στίς 22 Φεβρουάριου τό 
φρούριο μέ εκατόν τριάντα στρατιώτες. Άργότερα ή δύναμη αύξήθηκε 
σέ διακόσιους άνδρες, οί όποιοι, μέ τό πρόσχημα τής διενέργειας έρευ
νας, πέτυχαν τήν εκκένωση τοΰ φρουρίου άπό τούς 'Έλληνες. Τό Μάιο ό 
Χάν άνέλαβε τή διοίκηση τής Γ ραμβούσας, κατ’ δνομα μόνο, δεδομένου 
δτι οί κάτοικοι τοΰ νησιοΰ είχαν φύγει άλλοι γιά νά πολεμήσουν τούς

74. Ν. Σπηλιάδης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 85. Τά πειρατικά πλοΐα πού συνέλαβαν στή 
Γραμβούσα οί "Αγγλοι μεταφέρθηκαν στή Μάλτα. Τέσσερα άπ' αύτά, δμως, παραδόθη
καν άργότερα, μετά άπό σχετική α’ίτηση τοΰ Καποδίστρια, στήν ' Ελλάδα. Μέ έντολή τοΰ 
Κυβερνήτη τό ενα πουλήθηκε, ώστε μέ τό προϊόν τής πώλησης νά έπισκευαστοΰν τά 
ύπόλοιπα, τά όποια καί έντάχθηκαν στόν ’ Εθνικό στόλο.

6
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Αιγυπτίους στήν Κρήτη καί άλλοι γιά νά εγκατασταθούν στά νησιά τοϋ 
Αιγαίου και στήν Πελοπόννησο.

Οί ελληνικές δυνάμεις άνέλαβαν διάφορες επιχειρήσεις εναντίον 
τών πειρατών. ' Η σημαντικότερη ήταν κατά τών πειρατικών καταφυγίων 
τών Βορείων Σποραδών. ’Αρχηγός τής επιχείρησης όρίστηκε, άμέσως 
μετά τήν άφιξη τοϋ Καποδίστρια, ό Μιαούλης, ό όποιος, μέ τήν Ιδιότητά 
του αύτή, έξέδωσε στις 15 Ίανουαρίου διακήρυξη προς τίς τοπικές άρ- 
χές τών νησιών τοϋ Αιγαίου. Μέ τή διακήρυξη αύτή άξίωνε: α) νά άπα- 
γορευθεΐ στούς πειρατές νά καταφεύγουν στά νησιά τους καί νά πωλοϋν 
τίς λείες τους στά λιμάνια- β) νά συλλαμβάνονται οί πειρατές καί νά 
στέλνονται στήν κυβέρνηση ή σέ έναν άπό τούς πλοιάρχους τής μοίρας 
του· γ) νά μή χορηγοϋνται διαβατήρια σέ όπλισμένα πλοία, πού ταξι
δεύουν στά νησιά μέ πρόσχημα τό έμπόριο. Σέ περίπτωση πού δέν συμ
μορφώνονταν οί τοπικές άρχές προς τίς άνωτέρω υποδείξεις, τά νησιά 
τους θά θεωρούνταν πειρατικά όρμητήρια, «πειρατήρια», κατά τήν έκ
φραση τής εποχής, καί οί δημογέροντες κλεπταποδόχοι75.

'Ο ’Α. Μαυροκορδάτος, γιά νά βοηθήσει τον Μιαούλη στό έργο 
του, περιήλθε τά σημαντικότερα άπό τά νησιά ώς έκρόσωπος τής κυβέρ
νησης καί εξήγησε στις δημογεροντίες τίς διατάξεις τοϋ «Περί ναυτιλίας 
ψηφίσματος». Συντάκτης τοΰ ψηφίσματος ήταν ό’ίδιος. ' Ο Μαυροκορδά
τος, μέ τήν ευκαιρία αύτή, έδωσε στον Καποδίστρια έκθεση μέ πολύτιμες 
πληροφορίες γιά τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στά νησιά76.

'Ο Μιαούλης, άφοϋ πήρε τίς συμπληρωματικές πληροφορίες άπό 
τον Σαρνώ77, πρόξενο τής ’Αγγλίας στή Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε γιά τίς 
Βόρειες Σποράδες, στις 17 Φεβρουάριου 1828. Ό στολίσκος του άποτε- 
λεΐτο άπό τό δίκροτο «'Ελλάς», τήν κανονιοφόρο «Φιλελληνίς» —fj τό 
άδελφό της πλοίο «Βαυαρία»— καί μιά τράτα μέ κυβερνήτη τον Ί. Ρού- 
φη. 'Η επιτυχία τοΰ Μιαούλη ύπήρξε γρήγορη καί καθολική. Σ’ αύτό 
συνέβαλαν, πέρα άπό τήν προσωπικότητα τοΰ 'Υδραίου ναυάρχου, ή 
προηγηθείσα καταστροφή τής Γραμβούσας καί οί διαδόσεις γιά τίς τι
μωρίες πού είχαν επιβάλει οί Άγγλογάλλοι στούς πειρατές.

'Ο Μιαούλης κατέλαβε 41 πλοιάρια στή Σκόπελο καί 38 στή Σκιά

75. Γ.Α.Κ./ Θαλ. Δικ., φάκ. 19.
76. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 15.

77. Δ. ©εμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 28. Στόν Jean Charnaud είχαν δώσει οί 
κάτοικοι τής Σκοπέλου κατάλογο μέ τά όνόματα τών όπλαρχηγών καί τών πλοίων τους.
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θο78. ’Επίσης πυρπόλησε, συνολικά, 41 άλλα πλοιάρια. *Η έπιχείρηση 
έληξε στίς 3 Μαρτίου 1828. "Υστερα άπό τήν άναχώρηση τοΰ Μιαούλη 
γιά τή Χίο, στήν περιοχή κατέπλευσε ό Ά. Κριεζής, ό όποιος άνέλαβε 
τήν έπιτήρησή της, ένώ συγχρόνως είχε έξουσιοδοτηθεΐ νά επεμβαίνει 
στά ναυτικά θέματα τών Κοινοτήτων τών Κυκλάδων79. ’Ανάλογες δι
καιοδοσίες είχαν όλοι οί αρχηγοί τών μοιρών, οί όποιοι έπιτηροΰσαν τίς 
διάφορες θαλάσσιες περιοχές, πράγμα πού έξηγεϊται εύκολα αν ληφθεϊ 
ύπόψη ή δυσπιστία τής κυβέρνησης άπέναντι στίς δημογεροντίες τών 
νησιών αύτών. ’Εξάλλου, τό κύρος τους ήταν μειωμένο, λόγω τής μικρής 
συμμετοχής τους στήν ’Επανάσταση. ’Επίσης, έκτος άπό τούς άρχηγούς 
τών μοιρών, σημαντικότατη βοήθεια θά προσφέρουν οί έκτακτοι έπίτρο- 
ποι στή διατήρηση τοΰ κυβερνητικού έλέγχου στή θάλασσα.

'Ο Ά. Λόντος, επίτροπος τών Βορείων Σποράδων, άπό τόν ’Ιούνιο 
τοΰ 1828, έχοντας στή διάθεσή του τή γολέτα «Καραϊσκάκης» καί συλλέ- 
γοντας πληροφορίες κυρίως άπό τίς προξενικές εύρωπαϊκές ’Αρχές, κα
τόρθωσε νά ελέγξει άπόλυτα τήν περιοχή τής δικαιοδοσίας του.

' Ο ’ I. Κωλέττης, στίς άνατολικές Σποράδες, μέ τή γολέτα «Σπαρτιά
της» πέτυχε κι αύτός στήν άποστολή του άπό τά μέσα τοΰ 1829. Τό ίδιο 
Ισχύει καί γιά τίς νότιες καί κεντρικές Κυκλάδες, όπου είχαν διοριστεί οί 
Μ. Σοΰτσος, Κ. Μεταξας καί Ί. Ρίζος80.

Στή Μάνη, ό Καποδίστριας άπέφυγε νά έπέμβει, φοβούμενος τίς 
άντιδράσεις πού θά προκαλοΰσε μιά άμεση κυβερνητική παρέμβαση καί 
στήν άρχή προσπάθησε νά έπιτύχει τήν καταστολή τής πειρατείας άπό 
τίς ίδιες τίς τοπικές φατρίες. 'Η πολιτική αύτή, ώστόσο, προκάλεσε 
σοβαρές άναταραχές στήν περιοχή τίς όποιες ό Καποδίστριας έκμεταλ- 
λεύθηκε καί, τό καλοκαίρι τοΰ 1829, άντικατέστησε τόν Κ. Μαυρομιχά- 
λη άπό τή θέση τοΰ φρούραρχου τής Μονεμβασίας μέ τόν Κ. Κανάρη, 
ό όποιος, έκτος τοΰ δτι ήταν έμπιστός του, άπολάμβανε, γιά τήν προσ
φορά του στήν ’ Επανάσταση, μεγάλου σεβασμοΰ. ' Ο Κανάρης παρέμει
νε στό φρούριο έναν περίπου χρόνο, έχοντας στή διάθεσή του πενήντα

78. Τά περισσότερα άπό τά πλοΐα πού συνέλαβε ό Μιαούλης ήταν μικρά πλοιάρια, 
6κ τών όποιων λίγα ήταν κατάλληλα γιά νά ένταχθοϋν στόν Εθνικό στόλο.

79. Ν. Ά. Κεφαλληνιάδης, Πειρατεία - Κουρσάροι στό ΑΙγαϊο, ’Αθήνα 1984, σσ. 
270-271. Τό Μάρτιο τοΰ 1828, μετά τήν άποχώρηση τοΰ Μιαούλη, οί δημογέροντες τής 
Σκύρου, τής Σκιάθου καί τής Σκοπέλου έστειλαν άναφορά στόν Κυβερνήτη, στήν όποία 
παραπονοΰνταν ότι ή πειρατεία είχε άναφανεΐ καί πάλι στά νησιά τους.

80. Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 90 κέξ.
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Ψαριανούς καί τή βρικογολέτα «Φιλοκτήτης» μέ καπετάνιο τον Μ. Κυ- 
παρίσση81. Μέ τή δύναμη αύτή έπιδίωκε νά περιορίσει τή δραστηριότη
τα τών πειρατών τής νοτίου Πελοποννήσου.

’Επίσης οί έκτακτοι επίτροποι τής κάτω Μεσσηνίας και Λακωνίας, 
Γ. Ψύλλας και Ί. Γενοβέλλης, συνεργάζονταν στενά γιά νά θέσουν τήν 
περιοχή τους ύπό ελεγχο. Άφοΰ εξόπλισαν τό σκάφος «'Άγιος Νικό
λαος» κατέλαβαν τρία πειρατικά πλοία τά όποια, στή συνέχεια, παρέδω
σαν στον Γ. Σαχτούρη. 'Ο Σαχτούρης τήν εποχή έκείνη έκτελοϋσε άπο- 
κλεισμό στή νότια Πελοπόννησο82. Λίγο άργότερα, τό Δεκέμβριο τοϋ 
1828, εφτασε και δεύτερο σκάφος, ό «Αντίζηλος», μέ τό όποιο οί έπί- 
τροποι επιδίωξαν νά περιορίσουν τά κρούσματα πειρατείας, χωρίς, δμως, 
νά έπιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα83. "Ετσι, στή Μάνη ή πειρατεία, 
παρά τίς κυβερνητικές προσπάθειες γιά τήν καταστολή της, δεν έξαλεί- 
φθηκε τελείως.

’Εξετάζοντας συνολικά τίς ενέργειες τοϋ Καποδίστρια, γιά τήν πά
ταξη τής πειρατείας, εύκολα διαπιστώνεται δτι άποσκοποΰσαν στό νά 
διαθέσουν εύμενώς τίς ξένες Δυνάμεις ύπέρ αύτοΰ, άλλά και νά θέσουν 
ύπό κυβερνητικό έλεγχο τις περιφέρειες τοΰ κράτους, άποδυναμώνοντας 
τίς τοπικές έξουσίες. Γιά νά έπιτύχει τούς σκοπούς του, ό Κυβερνήτης 
έπέλεξε νά ξεκινήσει άπό τον πιο άδύνατο κρίκο τής άλυσίδας: τά νησιά 
τών Σποράδων, τών όποιων οί δημογεροντίες, λόγω τής περιορισμένης 
τους συμμετοχής στήν ’Επανάσταση, στερούνταν κύρους καί Ισχύος. 'Η 
σχετικά εύκολη καί γρήγορη νίκη πού κατήγαγε έκεΐ, έπέτρεψε στον 
Κυβερνήτη νά στραφεί, στή συνέχεια, εναντίον ένός Ισχυροΰ πειρατικοΰ 
κέντρου, τής Μάνης. Αντίθετα, ή 'Ύδρα, πού καί αύτή είχε καταστεί 
τόπος έμπορίας πειρατικών λειών84, έμεινε στήν άρχή άνενόχλητη. 
’ Εκεί, γιά νά έξασφαλιστεΐ ό κυβερνητικός 'έλεγχος καί, άκριβώς, λόγω 
τής ισχύος τοϋ νησιοΰ καί τών προκρίτων του, ό Καποδίστριας θά χρη
σιμοποιήσει δχι τή βία, άλλά μέσα πολιτικότερα καί ήπιότερα.

81. Γ.Α.Κ./ Γεν. Γραμμ., φάκ. 81.
82. "Ο.π., φάκ. 169.
83. Δ. Θεμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 96.
84. Τρ. Κωνσταντινίδης, Καράβια, σ. 539.
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Γ ενικά

'Ο κρατικός μηχανισμός πού άρχισε νά συγκροτείται επί Καποδί- 
στρια δεν περιορίστηκε στό νά εντάξει σ’ αύτόν τό πολεμικό μόνο σκέ
λος τοΰ Ναυτικοΰ, άλλά επέβαλε κανονιστικές ρυθμίσεις καί στον το
μέα τής εμπορικής ναυτιλίας. Τοΰτο σήμαινε δτι ή διαχείριση τών ναυ
τικών ύποθέσεων περνούσε, σέ μεγάλο βαθμό, άπό τούς προκρίτους στήν 
κυβέρνηση. 'Ο σχηματισμός λοιπόν κρατικής εξουσίας, ή όποία, μέσω 
τών υπαλλήλων της, ήταν παρούσα στις περιφέρειες τής χώρας, άφαιροΰ- 
σε άρμοδιότητες Καί έθιγε συμφέροντα τών τοπικών αρχόντων. Τοΰτο 
ήταν περισσότερο εμφανές σέ περιοχές δπως ή "Υδρα, δπου υπήρχε 
μακρά παράδοση διοικητικής αύτονομίας. ’Επίσης, ή έπιβολή φορολο
γίας καθώς καί διαφόρων άλλων τελών γιά τήν έκδοση ναυτιλιακών κρα
τικών πιστοποιητικών μείωνε τά έσοδα τών νησιών πού, κατά κάποιον 
τρόπο, στήριζαν τήν εξουσία τών προκρίτων.

Τό πρόβλημα, ώστόσο, έχει καί μιάν άλλη πλευρά, ή όποία, αν 
ληφθεΐ υπόψη, φωτίζει κάπως τήν όξεία πολιτική άντίθεση μεταξύ Κα- 
ποδίστρια καί 'Υδραίων πού ξέσπασε τό 1830-1831: ή συγκεντρωτική 
διοίκηση τοΰ Κυβερνήτη άπειλοΰσε τήν ίδια τήν υπόσταση τών προκρί
των καί κατέληγε είτε στον άποκλεισμό είτε στή μεταβολή τών δρων 
συμμετοχής τους στό πολιτικό παιγνίδι. Άν, δηλαδή, ώς τώρα συμμε
τείχαν σ’ αύτό έπειδή ακριβώς ήταν πρόκριτοι —μέλη έπιφανών οικογε
νειών στίς όποιες οί τοπικοί πληθυσμοί άνεγνώριζαν έναν προεξάρχον- 
τα ρόλο—έφεξής κινδυνεύουν νά γίνουν κρατικοί λειτουργοί,:δηλαδή νά 
άσκοΰν έξουσία δοτή έκ τών άνω καί άνακλητή άνά πάσα στιγμή. Ή 
περίπτωση τοΰ Λ. Κουντουριώτη είναι, έν προκειμένω, χαρακτηριστική. 
' Ο Καποδίστριας, χωρίς νά θέλει νά τόν θίξει, τόν διόρισε διοικητή τής 
"Υδρας. ’Έτσι άπό προεστός έγινε κυβερνητικός ύπάλληλος —ιδιότητα 
φυσικά πού ό Κουντουριώτης μετά άπό λίγο άποποιήθηκε.

Τίς σημαντικές αύτές άλλαγές, πού είσήγαγαν οί προσπάθειες τοΰ

IV
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Καποδίστρια γιά τήν'ίδρυση έξευρωπαϊσμένου κράτους, ένέτεινε ή ελευ- 
ση στήν Ελλάδα πολλών Έπτανησίων πού κατέλαβαν έξέχουσες θέ
σεις. Τό γεγονός αύτό ένίσχυσε τίς άνησυχίες τών προκρίτων καί τροφο
δότησε τίς άντιδράσεις τους εναντίον τής κυβέρνησης1. Οί άντιδράσεις 
αύτές, δταν κορυφώθηκαν, εκφράστηκαν μέ τό αίτημα γιά τό σεβασμό 
τοΰ Συντάγματος καί τή σύγκληση ’Εθνοσυνέλευσης, προκειμένου νά 
εξασφαλιστεί ή επιστροφή τοΰ ελέγχου τών άποφάσεων σ’ ενα όργανο 
μέ τή συμμετοχή τών προκρίτων ώς εκπροσώπων τών περιφερειών τους.

"Ενα άλλο έπίσης ζήτημα, γύρω άπό τό όποιο δημιουργήθηκαν 
άντιθέσεις μεταξύ τών προκρίτων τών νησιών καί τοΰ Καποδίστρια, ήταν 
οί άποζημιώσεις τών νησιωτών γιά τή συμμετοχή τους στίς δαπάνες τοΰ 
’ Αγώνα.

’Ήδη άπό τό 1821 τά νησιά είχαν άναλάβει τή χρηματοδότηση τοΰ 
ναυτικοϋ άγώνα. Γιά νά άντεπεξέλθουν τίς δαπάνες, συγκέντρωναν στό 
ταμείο τής Κοινότητας τής "Υδρας, υστέρα άπό ρητή εξουσιοδότηση 
τοΰ Δ. ' Υψηλάντη, τίς προσόδους τών νησιών τοΰ Αιγαίου, πού προεπα
ναστατικά άποδίδονταν στούς Τούρκους2. 'Ωστόσο, τό προϊόν τών φό
ρων δέν έπαρκοΰσε γιά νά καλύψει τίς άνάγκες τών πλοίων. ’Έτσι οί 
εύκατάστατοι νησιώτες άρχισαν νά συνεισφέρουν έξ ιδίων πόρων, φρον
τίζοντας, συγχρόνως, νά άναγνωριστοΰν τά δημιουργηθέντα χρέη τοΰ 
’Έθνους πρός αύτούς. Πράγματι, άπό τό 1821 κιόλας οί δημογέροντες 
τοΰ τρινησίου είχαν ύποβάλει τό σχετικό αίτημα στήν Πελοποννησιακή 
Γερουσία, πράγμα πού τό άποδέχτηκε καί έπανέλαβε ή Β' Εθνοσυνέ
λευση3. Τό ψήφισμα αύτής τής ’Εθνοσυνέλευσης καί τής επόμενης 
(1826-1827) επικαλέστηκαν οί εκπρόσωποι τών νησιών, ζητώντας «τά 
άπ’ άρχής έως τής κη' Δεκεμβρίου ςιωκα' νά άναλάβη ή Πελοπόννησος 
[...] τά δέ άπό τής κη' Δεκεμβρίου (μόκα' εως τής ιζ' ’Απριλίου αωκγ' 
σημαντικά έξοδα καί αί δίκαιαι άμοιβαί τών αύτών νήσων νά είναι καί νά 
λογίζωνται χρέος δλου τοΰ ’Έθνους»4.

Λίγους μήνες ύστερα άπό τήν υποβολή καί τήν άποδοχή τοΰ αιτήμα
τος αύτοΰ, ή Διοίκηση αποφάσισε νά δημοπρατήσει τίς προσόδους τών 
νησιών τοΰ Αιγαίου καί νά τίς διαθέσει γιά τίς άνάγκες τοΰ στόλου. Τήν

1. J. Petropoulos, δ.π., τόμ. Α', σ. 139. ’Επίσης Σπ. Τρικούπης, 'Ιστορία τής 'Ελ
ληνικής ’Επαναστάσεως, τόμ. Δ', σ. 215.

2. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 14, «’Άρθρα τής διοικήσεως τών νήσων».
3. ΑΕΠ, τόμ. Α', σσ. 135-136.
4. "Ο.π., σσ. 241-242.
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περίοδο αύτή ό στόλος βρισκόταν ύπό τίς διαταγές τοΰ Κόχραν5, ό 
όποιος καί έπρόκειτο νά ορίσει γιά τό έργο αύτό ειδική επιτροπή. Οί 
νησιώτες άντέδρασαν έντονα καί επέτυχαν, στις 25 Φεβρουάριου τοΰ 
1827, τήν ανάκληση τοΰ μέτρου αύτοΰ άπό τήν Γ' ’Εθνοσυνέλευση. Μέ 
τό σχετικό ψήφισμα ό έλεγχος τών προσόδων τών νησιών έπανήλθε στις δημο
γεροντίες τής "Υδρας, τών Σπετσών καί τών Ψαρών6. Τό θέμα, ωστόσο, 
τών άποζημιώσεων παρέμενε πάντα εκκρεμές, γιατί, αν καί οί ’Εθνοσυ
νελεύσεις είχαν άναγνωρίσει τίς θυσίες αύτές ώς έθνικό χρέος, τό χρέος 
αύτό δεν είχε άκόμη εξοφληθεί.

Αύτά λοιπόν τά δύο προβλήματα —τό ένα πολιτικό, τό άλλο οικο
νομικό— θά άποτελέσουν τόν αξονα γύρω άπό τόν όποιο θά έξελιχθοΰν 
οί σχέσεις Καποδίστρια - νησιωτών. Χρονολογικά, μποροΰμε νά διακρί
νουμε τρεις περιόδους: ή πρώτη αρχίζει μέ τήν έλευση τοΰ Καποδίστρια 
καί τελειώνει τόν Αύγουστο τοΰ 1828. Στήν περίοδο αύτή, μέ άφορμή τό 
ψήφισμα «Περί ναυτιλίας» καί τήν επιδημία τής πανώλης πού ένέσκηψε 
στήν "Υδρα, σημειώνονται οί πρώτες προστριβές χωρίς νά ύπάρξει ρή
ξη. 'Η δεύτερη περίοδος εκτείνεται ώς τόν ’Ιούλιο τοΰ 1829, εποχή κατά 
τήν όποία συγκαλεΐται ή ’Εθνοσυνέλευση τοΰ ’Άργους, καί ό Κυβερνή
της ύπερισχύει τών αντιπάλων του. Τέλος, ή τρίτη περίοδος φτάνει ώς 
τόν Απρίλιο τοΰ 1831. Σημαντικό γιά τίς σχέσεις τοΰ Καποδίστρια μέ 
τήν εύρύτερη άντιπολίτευση, κατά τήν περίοδο αύτή, ήταν τό έπεισόδιο 
τοΰ Λεοπόλδου. 'Η αναγγελία τής άποδοχής τοΰ ελληνικού θρόνου άπό 
τόν πρίγκιπα τοΰ Σάξ-Κοβούργου άναπτέρωσε τίς ελπίδες τής άντιπολί- 
τευσης, ή όποία κηρύχθηκε άνοικτά πλέον κατά τοΰ Κυβερνήτη. 'Η 
διάψευση δμως τών έλπίδων της, μετά τήν άρνηση τοΰ Λεοπόλδου νά 
έρθει στήν Ελλάδα, ώθησε τήν "Υδρα νά συσφίξει τις σχέσεις της μέ 
τήν ύπόλοιπη άντιπολίτευση, νά τήν συσπειρώσει γύρω άπό αύτή καί νά 
βαθύνει τή ρήξη μέ τό καποδιστριακό καθεστώς.

Πρώτη περίοδος: ’Ιανουάριος - Αύ'γουστος 1828

' Ο Καποδίστριας γνώριζε καλά τόσο τή νοοτροπία τών καραβοκυ- 
ραίων δσο καί τήν κατάσταση πού έπικρατοΰσε στά νησιά. ’ Εντούτοις, 
γιά νά επιτύχει γρήγορα τήν πάταξη τής πειρατείας, έκρινε σκόπιμο νά 
προχωρήσει άμέσως στον έλεγχο τής ναυτιλίας. Γιά τό λόγο αύτό είχε

5. Κ. Βακαλόπουλος, δ.π., σ. 121.
6. ΑΕΠ, τόμ. Α', σ. 346.
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ήδη έκδώσει άπό τις 3 Φεβρουάριου τοΰ 1828 τό Η' ψήφισμα7. Σύμφωνα 
μέ τό ψήφισμα αύτό, δλα τά έμπορικά πλοία ήταν ύποχρεωμένα νά φέ
ρουν τήν έλληνική σημαία. ’ Επίσης δφειλαν νά είναι εφοδιασμένα μέ τά 
έγγραφα ιδιοκτησίας, πού τά παρείχαν οί δημογεροντίες, τό δίπλωμα τής 
κυβέρνησης, τό ναυτολόγιο καί, τέλος, τό διαβατήριο, πού τό έξέδιδαν οί 
κατά τόπους υγειονόμοι. Τό κυβερνητικό δίπλωμα άπαιτοΰσε τακτική 
άνανέωση άπό τήν έκδίδουσα ’Αρχή, μέ τήν άντίστοιχη, φυσικά, χρη
ματική επιβάρυνση.

Τό’ίδιο ψήφισμα χαρακτήριζε πειρατικά δλα τά πλοία τών όποιων οί 
Ιδιοκτήτες δέν εφάρμοζαν τις σχετικές διατάξεις και καθόριζε άνάλογες 
ποινές. ’Επίσης, στά πλαίσια τής νέας αύτής ναυτιλιακής πολιτικής, ό 
Καποδίστριας, ίδίως μετά τις επιχειρήσεις τοΰ Μιαούλη κατά τών πειρα
τών, παραχώρησε εκτεταμένες αρμοδιότητες γιά τή ναυτιλία στούς διοι
κητές τών ναυτικών μοιρών καί, κυρίως, στούς έκτακτους κυβερνητικούς 
επιτρόπους, τών όποιων οί διορισμοί άρχισαν τήν άνοιξη τοΰ 18288.

Οί νέες ρυθμίσεις, οί χρηματικές επιβαρύνσεις καί, κυρίως, ή πλαι
σίωση τής ναυτιλίας άπό τό κράτος, τό πρωτόγνωρο αύτό φαινόμενο γιά 
τά ελληνικά δεδομένα, προκάλεσαν τίς πρώτες κατά τής κυβέρνησης 
δυσφορίες τών πλοιοκτητών και τών ναυτικών, οί όποιοι άντελήφθησαν 
δτι ή δίωξη τής πειρατείας περιόριζε τή δική τους αυτονομία.

Τις σχέσεις τής κυβέρνησης μέ τά νησιά, καί ίδίως μέ τήν "Υδρα, 
άπείλησε ενα άλλο επεισόδιο πού σχετιζόταν μέ τήν επιθυμία τοΰ Καπο- 
δίστρια νά ιδρύσει τήν ’Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα. ' Ο Κυβερνήτης 
ζήτησε άπό τον Λ. Κουντουριώτη νά συμμετάσχει στό κεφάλαιο τής 
Τράπεζας, καταβάλλοντας μετρητά ή πιστωτικές επιστολές9. Μεταξύ τών 
άλλων προέβαλε καί τό επιχείρημα δτι ή Τράπεζα, έχοντας επαρκή κεφά
λαια, θά μποροΰσε νά προχωρήσει στις άποζημιώσεις τών ναυτικών10. 
' Ο Καποδίστριας μπορεί καί νά υποπτευόταν τήν άντίδραση τοΰ Κουντου-

7. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 16.
8. Δ. ©εμελή-Κατηφόρη, δ.π., τόμ. Α', σ. 92.
9. Σπ. Τρικούπης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 215. Οί σχέσεις Καποδίστρια - Λ. Κουντουριώτη 

είχαν ήδη διαταραχθεΐ λόγω τοΰ ζητήματος τοΰ κτήματος τής ’ Απαθείας, τό όποιο είχε 
άπαλλοτριωθεΐ, άλλά ή σχετική άποζημίωση δέν είχε καταβληθεί στόν ιδιοκτήτη του, 
Λ. Κουντουριώτη.

10. ’Α. Λιγνός, 'Ιστορία τής νήσου "Υδρας, τόμ. Γ', ‘Αθήναι 1953, σσ. 32-39. 
’Επιστολές Καποδίστρια καί Λ. Κουντουριώτη (Φεβρουάριος 1828).
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ριώτη στήν δημιουργία τής Τράπεζας και νά έπιδίωκε νά έμφανίσει δτι ή 
στάση τοΰ 'Υδραίου οίκοκυραίου συντελεί στήν μή οικονομική άποκατά- 
σταση τών ναυτικών. Γεγονός πάντως εϊναι δτι ό Κουντουριώτης δεν 
κατέβαλε στήν Τράπεζα περισσότερα άπό 3.000 τάληρα —στα όποια 
προσέθεσε αργότερα άλλα 2.000— καί δτι άπέρριψε τήν πρόταση τοΰ 
Καποδίστρια νά ύποθηκευθοΰν τά κτήματά του στήν Κέρκυρα, γιατί, 
δπως γράφει, έκρινε τήν πρόταση αύτή υποτιμητική11.

Τήν εποχή πού ό Καποδίστριας αλληλογραφεί μέ τόν Λ. Κουντου- 
ριώτη γιά τό ζήτημα τής συμμετοχής του στό κεφάλαιο τής Τράπεζας, 
άποφασίζει επίσης νά επανδρώσει τό κάστρο τοΰ Παλαμηδίου στό Ναύ
πλιο μέ εκατό 'Υδραίους ναΰτες, προσφέροντάς τους «τό ψωμί και τό 
σιτηρέσιον» καθώς καί τόν μισθό12. "Αλλοι πενήντα Σπετσιώτες θά στα
λούν στό ’Ίτς-Καλέ, ένώ πενήντα Ψαριανοί ύπό τόν Κ. Νικόδημο θά 
όριστοΰν φρουροί τών κανονιοστασίων τοΰ Ναυπλίου13. Μέ τήν ένέργεια 
αύτή ό Καποδίστριας αποκόμιζε διπλό δφελος: άφενός θά απαλλασσόταν 
άπό τίς διαμάχες τών παλαιών φρουράρχων καί άφετέρου θά κολάκευε 
τούς νησιώτες, άναθέτοντάς τους τή φύλαξη τής πιο σημαντικής πόλης 
τής χώρας, στήν όποία άλλωστε κατοικοΰσε καί ό ’ίδιος.

Παράλληλα μέ αύτές τίς χειρονομίες καλής θέλησης, ό Καποδί- 
στριας δέν έπαυε, δσο πλησίαζε ή 1η Μαΐου —ημερομηνία κατά τήν 
όποία τό Η' ψήφισμα θά ετίθετο σέ έφαρμογή— νά ύπενθυμίζει πρός 
τούς νησιώτες τήν ύποχρέωση πού είχαν νά προμηθευθοΰν τά άπαραίτη- 
τα διπλώματα14. 'Ένα τυχαίο δμως περιστατικό —ή επιδημία πανώλης 
πού ένέσκηψε στήν "Υδρα τόν ’Απρίλιο τοΰ 1828— άνάγκασε τήν κυ
βέρνηση νά άναστείλει τήν έφαρμογή τοΰ ψηφίσματος.

'Η επιδημία διήρκεσε δύο περίπου μήνες, διάστημα κατά τό όποιο 
τό νησί άπομονώθηκε πλήρως άπό τήν υπόλοιπη 'Ελλάδα. Παρόλο πού 
ό άπολογισμός τών θυμάτων ήταν τελικά άσήμαντος15, ή πανώλη έδωσε

11. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 38. Γιά νά ύπάρχει κάποιο μέτρο σύγκρισης ας 
σημειωθεί δτι ό ίδιος ό Καποδίστριας, ό όποιος φυσικά δέν είχε τήν οικονομική έπιφάνεια 
τών Κουντουριώτηδων, κατέθεσε στήν Τράπεζα 25.000 τάληρα. Βλ. καί D. Flemming, δ.π., 
σ. 24.

12. ’Αρχείον "Υδρας, τόμ. ΙΔ', σ. 44.
13. "Ο.π., σ. 45. Οί 'Υδραίοι έμειναν στό Ναύπλιο ώς τις 28 Μαρτίου 1828.

14. Τά νησιά άπό τήν πλευρά τους δέν φαίνεται νά άποδίδουν μεγάλη σημασία στις 
συστάσεις αύτές (δ.π., σσ. 54, 59 καί 120).

15. Κ. Βακαλόπουλος, δ.π., σσ. 163-167.
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άφορμή γιά τήν πρώτη σοβαρή κρατική παρέμβαση στό νησί. Έκτος 
τοϋ άποκλεισμοΰ, πού δέν ήταν χωρίς συνέπειες γιά τήν τοπική οικονο
μία, άποφασίστηκε καί ή αποστολή ύγειονομικών επιτρόπων, οί όποιοι 
είχαν εύρεΐες διοικητικές δικαιοδοσίες16. ’Ακόμη, μέ πρόσχημα τίς 
ύγειονομικές άνάγκες, έπιβλήθηκε έλεγχος στή διακίνηση τών προσώ
πων17, έγιναν παραβιάσεις τοϋ άπορρήτου τής ιδιωτικής άλληλογραφίας 
καί, γενικότερα, εφαρμόστηκαν μέθοδοι άστυνόμευσης, καινοφανείς γιά 
τούς 'Υδραίους. Τέλος, μέ τήν εύκαιρία πάντα τής έπιδημίας, διορίστηκε 
ό Βιάρος Καποδίστριας «έκτακτος έφορος τής υγείας κατά τήν "Υδραν» 
και προσωρινός διοικητής. ’Επίσης έπισπεύθηκε ή τοποθέτηση μιας 
σειράς κυβερνητικών υπαλλήλων. "Οσον άφορα αυτούς τούς τελευ
ταίους, θά πρέπει νά σημειωθεί δτι ό Καποδίστριας, άντιλαμβανόμενος 
δτι ή παρουσία τους θά δυσαρεστοϋσε τούς ' Υδραίους, οί όποιοι ήταν 
συνηθισμένοι στήν αύτοδιοίκηση καί καχύποπτοι απέναντι σέ κάθε άπό- 
πειρα έξωτερικής έπέμβασης, φρόντισε, δπως δείχνει ό παρακάτω πίνα
κας, ώστε ή πλειοψηφία τους νά άποτελεΐται άπό εντοπίους, άντίθετα μέ 
δ,τι συνέβαινε σέ άλλες περιφέρειες.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ

’ Ιδιότητα “Ονομα
Τόπος

καταγωγής

’ Αστυνόμος Θεοχάρης Παπαντωνίου ' Υδραίος
Γραμματεΰς τής ’ Αστυνομίας Γεώργιος Θεοφίλου 'Υδραίος
' Υπογραμματεύς Δημήτριος Δελόπουλος ' Υδραίος
'Υγειονόμος Ν. Λαζάρου Νέγκας ' Υδραίος
’Ιατρός τοϋ'Υγειονομείου Νικόλαος Ξανθός Σίφνιος
Γ ραμματεύς Χριστόδουλος ·’ Ιωάννου 'Υδραίος
'Υπογραμματεύς Δημήτριος ’Ολύμπιος ' Υδραίος
Λιμενάρχης ’Ιωάννης Μαρούκας ' Υδραίος
Γραμματεύς τοΰ Λιμεναρχείου Α. Κονταράτος Χίος
’Επιστάτης τοΰ Λοιμοκαθ/ρίου ’Αντώνιος Σακελλαρίου 'Υδραίος
Πολιτάρχης ’Αντώνιος X' Άνδρέου ' Υδραίος
Συνεπιστάτης τοΰ Δασμοτ/νείου Δημήτριος Γ. Κριεμάδης 'Υδραίος
Γ ραμματεύς ’Αναστάσιος Λ. Κόκκινης ' Υδραίος

16. Άρχεΐον “Υδρας, τόμ. ΙΔ', σ. 82 κέξ. ’Αρχικά έστάλησαν οί ’Αναστάσιος 
Λόντος καί Ν. Καλογερόπουλος μαζί μέ τόν γιατρό Ν. Ξανθό.

17. "Ο.π., σσ. 82-83.
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"Υστερα άπό τήν εξάλειψη τής επιδημίας ή εφαρμογή τοϋ «Περί 
ναυτιλίας ψηφίσματος» τέθηκε έκ νέου, δημιουργώντας μάλιστα μεγαλύ
τερη άπό όσο πριν ένταση, δεδομένου δτι ό Καποδίστριας είχε προχωρή
σει σέ τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Οί αλλαγές είχαν ώς στόχο 
τήν κατεύθυνση τής έπέκτασης τών αρμοδιοτήτων τών κρατικών όργά- 
νων σέ βάρος αύτών τών προκρίτων. ’Έτσι, τό άρθρο 4 τοϋ καινούριου 
Ις ψηφίσματος τής 20 Αύγούστου 1828 «Περί τών χρεών τών λιμεναρ
χών», δριζε δτι τά έκδιδόμενα ώς τότε άπό τίς δημογεροντίες έγγραφα 
ιδιοκτησίας τών πλοίων θά έπρεπε έφεξής νά έπικυρώνονται «παρά τής 
κυβερνήσεως» καί έπιφόρτιζε τούς λιμενάρχες «νά έπαγρυπνοϋν εις αύτό 
τοϋτο»18. Φυσικά, αύτές οί ένέργειες τοϋ Κυβερνήτη, πού είχαν πάντα 
πρόσχημα τήν πάταξη τής πειρατείας, δέν έπαυαν νά προκαλοϋν δυσφο
ρία καί άντιδράσεις μεταξύ τών νησιωτών, καθότι έθεταν τίς τοπικές 
’Αρχές ύπό κυβερνητική κηδεμονία.

Δεύτερη περίοδος: Αυγουστος 1828 - ’Ιούλιος 1829

α) τό ζήτημα τών άποζημιώσεων
Κατά τό δεύτερο εξάμηνο τοϋ 1828, ό Καποδίστριας οργανώνει άπο- 

τελεσματικότερα τόν έλεγχο τών έπαρχιών άπό τήν Κεντρική Διοίκηση 
μέ βάση τίς διατάξεις τοΰ I' ψηφίσματος, σχετικοϋ μέ τήν περιφερειακή 
όργάνωση τοϋ κράτους. ’Ήδη άπό τό Μάιο είχε άναγγελθεΐ ή άφιξη 
κυβερνητικών επιτρόπων άποστολή τών οποίων ήταν «νά θέσουν τάς 
τοπικάς διοικήσεις ύπό τήν αιγίδα τών νόμων» καί «νά έκτελέσουν άμέ- 
σως καί έμμέσως τήν περί έθνικής ναυτιλίας διάταξιν»19.

Στήν "Υδρα ό Καποδίστριας, αναγνωρίζοντας δτι δύσκολα θά άφαι- 
ροΰσε τήν έξουσία άπό τούς προκρίτους, δρισε προσωρινό διοικητή τόν 
«πρώτον εξ αύτών», δηλαδή τόν Λ. Κουντουριώτη20. 'Ο ελιγμός αύτός, 
ώστόσο, δέν κατεύνασε τίς άνησυχίες τών 'Υδραίων γιά τήν πρόθεση 
τοϋ Κυβερνήτη, σκοπός τοΰ όποιου ήταν νά τούς άφαιρέσει τό δικαίωμα 
τής παροχής διπλωμάτων γιά τά πλοΐα καθώς καί τό δικαίωμα τής εί
σπραξης καί διάθεσης τών προσόδων τοΰ νησιοΰ σέ μιά περίοδο, μάλι

18. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 17.
19. Άρχεϊον Ύδρας, τόμ. ΙΔ', σσ. 98-99. Διακήρυξη τοϋ Ί. Καποδίστρια «πρός 

τούς κατοίκους τών εξ τμημάτων τοϋ Αιγαίου Πελάγους» τής 14 Μαΐου 1828.
20. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 348. Τέτοια μεταχείριση έπεφυλάχθη μόνο στούς 

' Υδραίους. Στις άλλες περιοχές τής χώρας οί διοικητές δέν ήταν ποτέ έντόπιοι.
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στα, πού τά οικονομικά τους ήταν κρίσιμα. «Τά πλοία, γράφει ό ’Α. 
Λιγνός, δέν ήσαν είς κατάστασιν νά άναλάβουν τό έργο των. Τά κεφά
λαια είχον έξαντληθή· καί ό ναυτικός πληθυσμός τών τριών νήσων μει- 
ωθή»21. Μέ τήν έπικράτηση τών συνθηκών αύτών αρχίζει νά προβάλλει 
ξανά τό αίτημα τών άποζημιώσεων. Οί πρόκριτοι τής "Υδρας μέ επιστο
λή τους τής 6 ’Ιουνίου 1828 ζητούσαν άπό τήν κυβέρνηση «νά εύαρεστη- 
θή νά λάβη πρόνοιαν» γιά τά πλοία τους, ώστε «νά προληφθώσι άπό τοϋ 
νά σαπίσωσιν είς τό παντελές καί βουλίσωσι»22. Στό ’ίδιο αίτημα θά 
έπανέλθουν τόν Αύγουστο καί τό Σεπτέμβριο23.

'Ο Καποδίστριας, μέ τή σειρά του, άπέφυγε νά δώσει σαφείς καί 
δεσμευτικές άπαντήσεις καί προτίμησε νά υιοθετήσει μιά τακτική μάλ
λον παρελκυστική: ζήτησε άπό τούς νησιώτες νά ορίσουν πληρεξου
σίους, ώστε νά συζητήσει μαζί τους τήν επίλυση τοϋ προβλήματος24.

Πράγματι, οί νησιώτες συνέστησαν οκταμελή έπιτροπή, άποτελού- 
μενη άπό τέσσερις 'Υδραίους, δύο Σπετσιώτες καί δύο Ψαριανούς, ή 
όποία στις 2 Νοεμβρίου πρότεινε «νά παρρησιάση έκαστος τήν τιμήν τής 
κατασκευής τοϋ πλοίου του καί οΰτω λαμβάνουσαν αύτήν βάσιν ή διορι- 
σθησομένη έπιτροπή πρός επεξεργασίαν τών λογαριασμών τούτων καί 
όδηγουμένη άπό τόν χρόνον καί λοιπά νά φθάση είς τόν σκοπόν». Πρό- 
τεινε επίσης τήν κατάστρωση ενός γενικοϋ λογαριασμού «ό όποιος» κα
τά τή γνώμη της «όσον ήτο άναγκαΐος διά πολλούς λόγους νά είναι είς 
πάντα χρόνον τελειωμένος καί καθαρός, άλλον τόσον παρημελήθη έως 
σήμερον»25.

Στό αίτημα τής συστάσεως νέας έπιτροπής ό Καποδίστριας άνταπο- 
κρίθηκε αύθημερόν. Μέ έπιστολή του πρός τό Πανελλήνιο ζήτησε τή 
γνώμη του γιά τή συγκρότησή της —κατά τόν Καποδίστρια θά έπρεπε νά 
είναι έπταμελής καί νά περιλαμβάνει τέσσερα μέλη διορισμένα άπό τήν 
κυβέρνηση καί τρία άπό τά νησιά—καθώς καί γιά τήν άγορά άπό τό 
κράτος όρισμένων πλοίων άπό τά νησιά26.

21. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 52.
22. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. ΙΔ', σ. 112.
23. "Ο.π., σσ. 215-217.
24. "Ο.π., σ. 217.
25. "Ο.π., σ. 231. Μέλη της έπιτροπής αύτήςήταν οί Δ. Τσαμαδός, Β. Μπουντούρης, 

Ά. Χατζηαναργύρου, Γ. Κούτζης, Γκ. Καρακατσάνης, Ν. Κοτζιας, Άποστόλης Άπο- 
στόλης, Ά. Μοναρχίδης.

26. "Ο.π., σ. 232.
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* Η "Υδρα, μέ τή σειρά της, προχώρησε κι αύτή στή δημιουργία νέας 
επιτροπής, έπονομαζόμενης «λογιστικής», στήν όποία συμμετείχαν οί 
Ί. Όρλάνδος, Λ. Τσαμαδός, Δ. Βούλγαρης, Δ. Θεοδωράκης, Ά. Οίκο
νόμου, Ν. Οικονόμου καί Γ. Κριεζής, οί όποιοι έπρεπε «νά θεωρήσωσι 
τούς παρά τών κατά μακρόν Διοικήσεων δοθείσας συναλ/κάς καί νά τάς 
παραβάλωσι μέ τάς καταβολάς διά νά ϊδωσιν αν έξισώνωνται καί τελευ- 
ταΐον νά έπεξεργασθώσιν τούς κοινούς καί μερικούς έκάστου λογαρια
σμούς ο'ίτινες έπεξεργασθέντες καί έπικυρωθέντες παρ’ αυτής νά παρρη- 
σθιασθώσιν είς τήν σχηματισθησομένην παρά τής κυβερνήσεώς έπταμε- 
λή επιτροπήν»27.

Στήν επιτροπή άντιπρόσωπος τής "Υδρας θά οριστεί ό Γ. Κριεζής, 
τών Ψαρών ό Ν. Κοτζιας καί τών Σπετσών ό Ά. Χατζήαναργύρου28. 
Περί τά τέλη τοΰ 1828 ό Καποδίστριας προχώρησε στήν επίσημη σύ
σταση τής επιτροπής, στήν όποία τοποθέτησε τούς Ά. Μαυροκορδάτο, 
Τ. Μαγγίνα, Ζ. Ζαχάρωφ καί Ί. Βλάχο. Στό σχετικό ψήφισμα, άφοϋ 
άναγνώρισε τή νομιμότητα τών διεκδικήσεων τών νησιών καί μνημόνευ
σε τίς αποφάσεις «τών έν Άστρει καί έν Έπιδαύρω συνελεύσεων», όρι
σε δτι «ή έπιτροπή θέλει συνέλθει είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεώς 
καί θέλει άρχίσει τάς έργασίας της δσον τό δυνατόν ταχύτερον»29. Τελι
κά, δμως, οί εργασίες καθυστέρησαν καί ή έν λόγω έπιτροπή ύπέβαλε τό 
πόρισμά της σχεδόν ένα χρόνο άργότερα, στις 2 Νοεμβρίου 182930. Στό 
διάστημα πού μεσολάβησε σημειώθηκαν άρκετές εξελίξεις στήν πολιτι
κή ζωή τής χώρας.

β) τά προ τής ’Εθνοσυνέλευσης
’Ήδη άπό τό καλοκαίρι τοϋ 1828 είχε άρχίσει νά σχηματίζεται άπό 

τούς προκρίτους τής Πελοποννήσου ένας άντικαποδιστριακός πυρήνας 
μέ έπικεφαλής τούς Ά. Ζαΐμη, Κ. Δεληγιάννη, Ά. Λόντο, Μπ. Ροΰφο 
καί άλλους.

Κατά τον X. Λοϋκο «οί Πελοποννήσιοι πρόκριτοι ήθελαν ή άριστο- 
κρατική τους υπεροχή νά άποτελέση θεμελιώδη βάση τοϋ νέου συνταγ
ματικού συστήματος. Θά επιθυμούσαν, γιά παράδειγμα, νά γίνουν ισόβια 
μέλη μιας Γερουσίας. Τό Σύνταγμα γι’ αύτούς θά έδινε τήν δυνατότητα

27. ’Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτον, τόμ. Θ', Άθήναι 1968, σ. 317.
28. "Ο.π., σ. 333.
29. Α. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 64.
30. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 18.
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νά πολεμήσουν τίς συγκεντρωτικές τάσεις τοΰ κράτους, πού έπεδίωκε 
τήν καταστροφή τών πηγών δύναμής τους. Θά τούς έπέτρεπε έπίσης τήν 
άσκηση, άπό υψηλές θέσεις, πραγματικής εξουσίας, πού θά τήν εκμε
ταλλεύονταν γιά τήν προσπόριση ώφελημάτων καί γιά τήν ενίσχυση καί 
διεύρυνση τής κομματικής τους πελατείας»31.

Οί καίριες αύτές παρατηρήσεις τοΰ X. Λούκου διασταυρώνονται μέ 
τά δσα προαναφέρθηκαν γιά τήν απειλή πού συνέθεται τό καποδιστριακό 
καθεστώς σχετικά μέ τήν υπόσταση τών προκρίτων καί τούς δρους συμ
μετοχής τους στό πολιτικό παιγνίδι. ’ Εδώ πρέπει νά προστεθεί δτι, εάν 
οί πρόκριτοι τής Πελοποννήσου ή τής "Υδρας άργότερα ένστερνίσθη- 
καν τίς συνταγματικές ιδέες, δέν άπέδωσαν,’ίσως, σ’ αύτές τό νόημα πού 
είχαν γιά τούς διανοουμένους, δπως ό ’ Α. Πολύζωίδης ή ό Θ. Φαρμακί- 
δης. Είναι πολύ πιθανόν δτι γι’ αύτούς τό συνταγματικό πολίτευμα καί ή 
συμμετοχή τους σέ ένα εκλεγμένο σώμα δέν σήμαινε τίποτα περισσότερο 
άπό τήν εύκαιρία νά διασφαλίσουν, μέσω τής συμμετοχής τους σέ ένα 
άσθενές κεντρικό δργανο, τήν προεξάρχουσα θέση πού κατείχαν στίς 
περιφέρειές τους.

' Ο Πελοποννησιακός πυρήνας άρχισε νά έχει επαφές μέ προσωπικό
τητες δπως ό ’Α. Μαυροκορδάτος, ό γαμπρός του Σπ. Τρικούπης, ό Κ. 
Ζωγράφος, ό Έμ. Τομπάζης, ό Ά. Μιαούλης ή ό ©. Φαρμακίδης. Προ
σπάθησε έπίσης νά προσεταιρισθεΐ τούς Κουντουριώτηδες, άλλά ή προ
σπάθεια αύτή δέν τελεσφόρησε, γιατί προσέκρουσε στή διστακτικότητα 
τοΰ Γ. Κουντουριώτη, ό όποιος έξακολουθοΰσε νά είναι πρόβουλος τοΰ 
τμήματος τών Οικονομικών, χωρίς, ώστόσο, νά μετέχει ενεργά στήν κυ
βέρνηση32.

' Ο Καποδίστριας, άπό τήν πλευρά του, παρά τήν αύξανόμενη ισχύ 
τής άντιπολίτευσης, δέν δίστασε νά έλθει σέ ρήξη μέ τό Πανελλήνιο, 
δταν τό σώμα αύτό έξέφρασε τήν άντίθεσή του στό σχέδιο ψηφίσματος 
πού ύπέβαλε ό Κυβερνήτης σχετικά μέ τήν έκλογή τών πληρεξουσίων 
γιά τήν Εθνοσυνέλευση. Προκειμένου νά ξεπεράσει τήν άντίδραση αύ
τή, ό Καποδίστριας άναγκάστηκε νά αύξήσει, τό Φεβρουάριο τοΰ 1829,

31. X. Λοΰκος, Ή άντιπολίτευση κατά τοϋ Κυβερνήτη Ίω. Α. Καποδίστρια 1828
1831, άδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, 1984, σ. 40.

. 32. ’Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Θ', σ. 319. Ό Γ. Κουντουριώτης παρέ
μενε στήν "Υδρα καί ένημερωνόταν γιά τις πολιτικές έξελίξεις άπό τόν Ν. ΟΙκονόμου. 
Παραιτήθηκε, τελικά, τό Νοέμβριο τοΰ 1828, παρά τήν άντίθετη γνώμη τοΰ άδελφοΰ του 
καί τή δυσαρέσκεια πού έξέφρασε ό Στ. Κάννιγκ.



96 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

κατά οκτώ τά μέλη τοΰ Πανελληνίου· έχοντας ετσι σχηματίσει πιστή 
ύπέρ αύτοΰ πλειοψηφία, κατόρθωσε νά κάνει άποδεκτή τήν πρότασή του. 
'Η πρόταση, μεταξύ τών άλλων, περιείχε και τίς επίμαχες διατάξεις, 
σύμφωνα μέ τίς όποιες παρεχόταν τό δικαίωμα στούς έτερόχθονες 'Έλ
ληνες νά εκλέγουν καί όριζε δτι, στίς κατά τόπους εκλογικές συνελεύ
σεις θά προήδρευαν διορισμένοι άπό τήν κυβέρνηση επίτροποι καί δχι 
οί δημογέροντες33. ’Αποτέλεσμα τών Αντικανονικών αύτών ένεργειών 
τοΰ Κυβερνήτη ήταν ή παραίτηση τοΰ Σπ. Τρικούπη άπό τή θέση τοΰ 
Γραμματέα τής ’ Επικρατείας, στήν όποία τόν άντικατέστησε ό Ν. Σπη
λιάδης34.

Μέ τή δημοσίευση τοΰ έκλογικοΰ νόμου, τό Μάρτιο, ό Καποδί- 
στριας προχώρησε πλέον στή σύγκληση ’Εθνοσυνέλευσης. «’Επειγόταν 
τώρα, γράφει ό X. Λοΰκος, νά συγκροτήσει ’Εθνοσυνέλευση πού θά 
άνανέωνε τίς εκτακτες εξουσίες του καί θά τόν έξουσιοδοτοΰσε νά δια
πραγματευτεί μέ τούς συμμάχους τή λύση τοΰ έλληνικοΰ ζητήματος. 
’Ήθελε νά άντλήσει νέα δύναμη γιά νά άντιμετωπίσει τούς άντιπάλους 
του στό εσωτερικό καί, κυρίως, νά άποκτήσει μέ τό σαφή καθορισμό άπό 
τήν ’Εθνοσυνέλευση τών άπαιτήσεων τής 'Ελλάδας, τή δυνατότητα 
ελιγμών γιά νά άποτραπεΐ ό περιορισμός τών ελληνικών συνόρων ή ή 
έπιβολή άλλων όρων δυσμενών γιά τή χώρα»35.

Στό μεταξύ, οί ύδραΐοι πρόκριτοι προέβαλαν, τόν ’ Ιανουάριο, νέες 
οικονομικές άπαιτήσεις γιά τά «ιδιόκτητα πλοία στήν ύπηρεσία τοΰ 
έθνικοΰ στόλου» αύτή τή φορά, επειδή δέν ήταν σίγουροι &ν θά ένέπι- 
πταν στήν κατηγορία αύτών πού ή «εξεταστική τών λογαριασμών έπι
τροπή» οφείλε νά κρίνει γιά νά καθοριστοΰν οί αποζημιώσεις. Παράλ
ληλα ζήτησαν άπό τήν κυβέρνηση νά καταβάλει τίς άποζημιώσεις τών 
πυρπολικών σέ δίστηλα36.

’ Απαντώντας στά αίτήματα αύτά, ό Καποδίστριας ύπενθύμιζε δτι ή 
κυβέρνηση, στά πλαίσια τών δυνατοτήτων της, είχε ήδη λάβει πρόνοια 
γιά τούς 'Υδραίους, δεδομένου δτι οί μισοί περίπου ναΰτες τοΰ στόλου 
ήταν 'Υδραίοι37, καί επικαλείτο, γιά μιά άκόμη φορά, τήν καχεξία τοΰ

33. Ν. Σπηλιάδη, δ.π., τόμ. Δ\ σσ. 156-157.
34. "Ο.π., σ. 145.
35. X. Λοΰκος, Ή άντιπολίτευση, σ. 72.
36. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 8.

37. ’ Από τούς 2.086 ναΰτες τοΰ στόλου 974 ήσαν, κατά τόν Καποδίστρια, ' Υδραίοι.
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’Εθνικού Ταμείου πού καθιστούσε άνέφικτη τήν καταβολή όποιασδήπο
τέ άποζημίωσης38.

Τήν’ίδια περίοδο ή κυβέρνηση αποφασίζει νά χορηγήσει στον Μια
ούλη μηνιαία άντιμισθία 1.000 γρ. καί ό Καποδίστριας δέν χάνει τήν 
εύκαιρία νά τού άπευθύνει θερμούς επαίνους39. Είναι φανερό δτι ό Κυ
βερνήτης προσπαθεί νά προσεταιρισθεΐ τον ύδραΐο ναύαρχο, άλλά αύτός 
ώς τό τέλος τών εργασιών τής ’Εθνοσυνέλευσης διατηρεί ουδέτερη στά
ση στήν άντιπαράθεση τοΰ πρώτου μέ τήν "Υδρα. Πριν γίνει λόγος γιά 
τήν ’Εθνοσυνέλευση, άξίζει νά μνημονευθεϊ δτι ό Καποδίστριας προέβη 
σέ μιά άκόμη φιλική χειρονομία προς τούς 'Υδραίους, έπισκεπτόμενος 
τό νησί τό Μάρτιο τοΰ 1829 μέ τό άτμόπλοιο «'Ερμής»40.

γ) ή Δ ' ’Εθνοσυνέλευση
Οί πληρεξούσιοι πού πήραν μέρος στή Δ' ’Εθνοσυνέλευση ήταν, 

σχεδόν δλοι, φιλοκαποδιστριακοί. 'Η "Υδρα καί οί Σπέτσες υπήρξαν 
άπό τίς ελάχιστες περιοχές πού εξέλεξαν εκπροσώπους άντικυβερνητι- 
κούς. Στήν "Υδρα, στή Μονή τής Κοιμήσεως, εμφανίστηκαν δεκαοκτώ 
υποψήφιοι γιά νά διεκδικήσουν έξι εδρες. Μέ βάση τά άποτελέσματα τής 
ψηφοφορίας έξελέγησαν οί εξής: Γ. Κουντουριώτης, Δ. Τσαμαδός, Β. 
Μπουντούρης, ’Εμ. Τομπάζης, Ί. Όρλάνδος και Δ. Βούλγαρης41. 
’Εκτός άπό τούς πληρεξουσίους, στάλθηκε προς τήν ’Εθνοσυνέλευση 
και άντιπροσωπεία τών πλοιάρχων τής "Υδρας μέ σκοπό τήν προβολή

38. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 9. Στήν ίδια επιστολή τής 11 Φεβρουάριου 1829 ό 
Καποδίστριας εγραφε: «αν ό συμπολίτης κύριος Γεώργιος Κουντουριώτης ήτον είς τόν 
τόπον τοϋ ύπουργήματός του [στό τμήμα τών Οικονομικών τοϋ Πανελληνίου] ή έάν ήθελε 
έπανέλθει άνευ άναβολής κατά τήν έπιθυμίαν μας, άναμφιβόλως ήθέλατε πεισθή περί 
ταύτης τής προφανοϋς άληθείας», δηλαδή τής ενδειας τοΰ Ταμείου.

39. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 277. Στό σχετικό γράμμα, μέ ήμερομηνία 1 Φε
βρουάριου 1829, ό Καποδίστριας άναφέρει: «Μανθάνομεν μετά πολλής λύπης δτι ό 
ναύαρχος Μιαούλης, άπ’ άρχής τοϋ πολέμου υπηρετών τήν πατρίδα του έλευθερίως καί 
άφιλοκερδώς, καί μεγάλα καταβαλών ύπέρ αύτής, κινδυνεύει, αν άκολουθήση, νά άφανίση 
τήν πολυάριθμον οίκογένειάν του, καί ταϋτα μανθάνομεν όπότε καί αύτοϋ τοϋ δημοσίου οί 
χρηματικοί πόροι έκλείπουσιν. Άλλ' έπειδή πασα δικαιοσύνη τό άπαιτεΐ, κρίνομεν νά 
δοθώσιν εις τόν ναύαρχον άπό πρώτης Ίανουαρίου 1.000 γρόσια κατά μήνα μισθός [...] 
άμα δέ τοΰ Ταμείου βελτιωθέντος, θέλομεν διατάξη νά πληρωθώσιν είς αύτόν οϊ τε προλα- 
βόντες μισθοί καί τά τής τραπέζης έξοδα...».

40. Σπηλιάδης, δ.π., τόμ. Δ', σ. 164.
41. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 45.
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τών ιδιαίτερων αιτημάτων τους. Στήν Αντιπροσωπεία αύτή συμμετείχαν 
οί Γ. Σαχτούρης, Λ. Παπαμανώλης, Λ. Πινότσης καί Δ. Κιοσές42. Είναι άξιοση- 
μείωτο δτι κανένας άπό τούς αντιπροσώπους τών πλοιάρχων δέν ήταν 
υποψήφιος γιά τήν ’Εθνοσυνέλευση, πράγμα πού κάνει έμφανή τήν δια
φοροποίηση τών δύο ομάδων, δηλαδή τών καπεταναίων καί τής δημογε
ροντίας43. Παρά ταΰτα, ή συνεργασία τους ήταν, δπως πάντα, στενή καί 
μέ κοινές επιδιώξεις.

Οί προεστοί τής 'Ύδρας ζήτησαν και άπό τόν Μιαούλη νά συμμετά- 
σχει στήν όμάδα τών πλοιάρχων, ώστε νά ένισχύσει μέ τό κύρος του τίς 
διεκδικήσεις τους. Αύτός δμως άποποιήθηκε τήν πρόταση, έπικαλούμε- 
νος τυπικά μάλλον εμπόδια. «Τήν διαληφθεΐσαν, κύριοι, άναφοράν», 
έγραφε στήν απάντησή του, «άμα μοί παρουσιασθή υπέγραφα, άλλ’ 
επειδή ή θέσις μου είναι τοιαύτη ώστε δέν μοί συγχωρεΐται διόλου νά 
άπομακρυνθώ άπό αύτήν δέν ήμπορώ νά συνοδεύσω τούς άποσταλέντας 
άδελφούς είς τήν Συνέλευσιν». ’Εξάλλου, συνεχίζει ό ναύαρχος, ή πα
ρουσίαση τής άναφοράς «άνήκει δλως διόλου είς τούς άντιπροσώπους 
μας, οΐτινες έχουν τό δικαίωμα τής είσελεύσεως είς τήν Συνέλευσιν ένω 
είς εμέ τοϋτο δέν επιτρέπεται...»44.

Τέσσερις άπό τούς αντιπροσώπους τής 'Ύδρας έφτασαν στό ’Άργος 
πρίν άπό τήν έναρξη τών έργασιών τής ’ Εθνοσυνέλευσης. Τό κλίμα πού 
συνάντησαν εκεί ήταν τόσο έντονα φιλοκαποδιστριακό καί ή δική τους 
δυσπιστία γιά τούς Πελοποννησίους τόσο μεγάλη, ώστε, απευθυνόμενοι 
στή δημογεροντία, έγραφαν: «'Οδηγούμενοι [...] άπό τάς περιστάσεις 
καί άπό τάς ραδιουργίας τών Πελοποννησίων, στοχαζόμεθα άναγκαιότα- 
τον νά επιταχύνετε τήν άποστολή τών άπεσταλμένων μέ τήν άναγκαίαν 
άναφοράν περί τής άποζημιώσεως τών θυσιών μας. ’Αγνοοΰμεν μόλον 
τοϋτο άν έπιτύχωμεν, επειδή, ώς πληροφορούμεθα, οί Πελοποννήσιοι 
συνέρχονται συνεχώς ιδιαιτέρως καί άλλο άντικείμενον δέν έχουν είμή 
νά μήν άποζημιώσουν κανένα καί νά μήν δώσουν σπιθαμήν γής είς τινα. 
Περί τοΰ κεφαλαίου τούτου είναι καί ώρκισμένοι»45.

Οί φόβοι πού εκφράζονται άπό τούς Υδραίους στό γράμμα αύτό, 
υπογραμμίζουν ένα άπό τά σημαντικά στοιχεία πού διαφοροποιοΰσαν

42. Ά. Λιγνός, δ.π,, τόμ. Γ', σ. 80.
43. Πρβλ. κατάλογο ‘Υδραίων ύποψηφίων γιά τήν ’Εθνοσυνέλευση στό Άρχεϊον 

"Υδρας, τόμ. ΙΕ', σσ. 46-49.
44. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 297.
45. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 79.
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τόν ναυτικό κόσμο άπό τις υπόλοιπες (Αντιπολιτευόμενες ομάδες, δπως μέ 
τούς προκρίτους τής Πελοποννήσου. Ή παραχώρηση εθνικών γαιών 
άποτελοϋσε τό μόνο, ούσιαστικά, μέσο πού είχε ή κυβέρνηση στή διάθε
σή της γιά νά άποζημιώσει τούς αγωνιστές. "Ομως, στις διεκδικήσεις 
τών εθνικών κτημάτων, ήταν φυσικό οί νησιώτες νά μειονεκτοΰν. Φυσι
κό επίσης ήταν νά προβάλλουν άντιρρήσεις σχετικά μέ τήν έφαρμογή 
τοΰ ψηφίσματος γιά τή ναυτιλία, βάσει τοΰ όποιου ή κυβέρνηση εθετε 
περιορισμούς στήν άσκηση τοΰ κυριότερου επαγγέλματος τους, ενώ, 
συγχρόνως, απάλλασσε τούς γεωργούς άπό σημαντικά βάρη καί χάριζε 
στούς ποιμένες τούς φόρους τών βοσκημάτων46.

' Η θέση δμως τών νησιωτών είχε έξασθενήσει ύστερα άπό τήν πα
ραίτηση προσωπικοτήτων άπό τήν κυβέρνηση, δπως τοΰ Κ. Ζωγράφου ή 
τοΰ Ά. Μαυροκορδάτου. 'Η παραίτηση τοΰ Μαυροκορδάτου, ιδιαίτερα, 
ό όποιος άπό τή θέση πού κατείχε στό Γενικό Φροντιστήριο χειριζόταν 
μέ επιτυχία τίς ναυτικές υποθέσεις, εβλαψε σημαντικά τούς νησιώτες. 
Έδώ θά πρέπει νά ύπομνισθεϊ δτι ό Μαυροκορδάτος, κατά τόν Daukins, 
άποχώρησε ύστερα «άπό είς βάρος του συκοφαντίες οργάνων τής κυβερ- 
νήσεως δτι εύρίσκεται επικεφαλής κόμματος έπιθυμοΰντος νά πωλήση 
τήν 'Ελλάδα είς τήν ’Αγγλίαν»47.

Μέ τήν έναρξη τών εργασιών τής ’Εθνοσυνέλευσης οί πληρεξού
σιοι τών 'Υδραίων παρουσίασαν μιά άναφορά δπου, άφοΰ μνημόνευαν τά 
προηγούμενα διαβήματά τους πρός τόν Κυβερνήτη, υπογράμμιζαν τή 
δύσκολη κατάσταση στήν όποία είχαν περιέλθει άπό τις ζημίες πού εί
χαν ύποστεΐ τά πλοία τους, ενώ «οί λοιποί "Ελληνες, έλευθερώσαντες 
τάς πατρογονικάς των γαίας καί ήδη νεμόμενοι τά προϊόντα αύτών άπο- 
λαμβάνουσι τά προοίμια [sic] τής ελευθερίας». 'Η άναφορά τελείωνε μέ 
τήν έκφραση τής έλπίδας δτι ή ’Εθνοσυνέλευση καί «ή σεβαστή ένε- 
στώσα κυβέρνησις θέλει προσδιορίσει τούς συντομωτέρους τρόπους καί 
προχειροτέρους πόρους καί διά τήν είς αύτούς άπόδοσιν τών δσων κατέ-

46. X. Λοΰκος, Ή αντιπολίτευση, σ. 149.
47. Μνημεία τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, ”Εκδ. ’Ακαδημίας ’Αθηνών, ’Αθήναι 1975, 

τόμ. Α', Μέρος πρώτον, σ. 110. Σ’ αύτή τή φράση συμπύκνωσε ό άγγλος πρέσβυς Daukins 
τό σχετικό γράμμα τοΰ Μαυροκορδάτου πρός τόν Καποδίστρια. * Ο Daukins γνωστοποίη
σε έπίσης στόν Βρετανό ύπουργό εξωτερικών Aberdeen δτι «εύρέως κυκλοφορεί έν ' Ελλά- 
δι ή διάδοσις δτι δήθεν πολλοί τών κατοίκων εξαγοράζονται ύπό τής Μ. Βρεταννίας διά νά 
ύποβοηθήσουν τάς άγγλικάς βλέψεις έπί τής Πελοποννήσου» καί δτι ή διάδοσις αύτή 
προκάλεσε τήν παραίτηση τοΰ ’Α. Μαυροκορδάτου.
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βαλον καί διά τήν άποπλήρωσιν τής άπωλείας καί φθοράς τών πλοίων 
των»48. Παρόμοια ύπομνήματα υπέβαλαν επίσης οί εκπρόσωποι τών 
ύδραίων πλοιάρχων καθώς καί οί πληρεξούσιοι τών άλλων νησιών49.

Τά αιτήματα τών νησιωτών έγιναν δεκτά άπό τήν ’Εθνοσυνέλευση ή 
όποία, μέ τό Γ' ψήφισμα, εξουσιοδοτούσε τήν κυβέρνηση νά προχωρή
σει «είς τήν ερευνάν τών διαφόρων άπαιτήσεων» καί, ακολούθως, νά 
κανονίσει «μέ τήν σύμπραξιν τής Γερουσίας καί τό ποσόν τών προς τούς 
άπαιτοΰντας άποζημιώσεων, και τήν εποχήν καί τόν τρόπον τής άποδό- 
σεως αύτών [...]. ’Επί σκοπώ του νά όργανισθή τό ’Εθνικόν Ναυτικόν, 
και νά χορηγηθή συγχρόνως είς τάς νήσους "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών 
τό μέσον διά νά προφυλάξωσιν άπό τήν φθοράν τά χρησιμεύσαντα είς τό 
’Έθνος πλοία [...] νά άγοράση έξ αύτών τών πλοίων δσα ήθελον είσθαι 
χρήσιμα προς υπηρεσίαν τοΰ Κράτους»50.

Μέ τήν άπόφαση αύτή ή ’Εθνοσυνέλευση κατοχύρωνε καί πάλι τή 
νομιμότητα τών αιτημάτων τών νησιών, άλλά, σύμφωνα μέ τήν πάγια 
πλέον τακτική τοΰ Καποδίστρια, άνέβαλλε sine die τήν ικανοποίησή 
τους.

δ) ή στάση τοϋ Λ. Κουντουριώτη
Ό Λ. Κουντουριώτης, ό όποιος ήταν μάλλον άπαισιόδοξος γιά τήν 

τύχη τών διεκδικήσεων τών νησιών, παρακολουθοΰσε άπό τήν "Υδρα τίς 
έξελίξεις στήν ’Εθνοσυνέλευση καί μέ έπιστολές πού άπηύθυνε προς τόν 
άδελφό του, διατύπωνε τίς άπόψεις του- στις 18 ’Ιουλίου τοΰ 1829 έγρα
φε: «... ήξεύρω τούς είς τήν συνέλευσιν ταύτην πληρεξουσίους τής Πε- 
λοποννήσου δέν δύναμαι παρά νά ομολογήσω δτι υπαγορεύονται καί 
όδηγοΰνται είς δσα προ τών συνεδριάσεων τής συνελεύσεως ετοιμάζουν 
καί είς τούς περί τών άναποζημιώσεως [sic] τών νήσων σκοπούς των...»· 
καί συμβούλευε τόν άδελφό του νά «είσθε μέ τό πνεΰμα τοΰ Κυβερνήτου 
διά νά μας άποζημιώση»51.

48. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 74-75.
49. “O.K., σσ. 78-80.
50. "Ο.π., σσ. 82-83. Βλ. καί Παράρτ. άρ. έγγ. 19.
51. ’Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. I', σ. 72. Σέ άλλη επιστολή, τής 26 

’Ιουλίου (δ.π., σσ. 75-76), ό Λ. Κουντουριώτης εγραφε: «Έλυπήθην πληροφορηθεΐς δτι ή 
Κυβέρνησις μιγνύει τάς θυσίας μας μέ τάς γενικός. Τοΰτο είναι όμολογουμένως άσύμφο- 
ρον διότι αί θυσίαι μας είναι χρηματικαϊ καταβολαΐ ένφ αί τών άλλων είναι διαταγαΐ 
δοθεΐσαι άπό παρρησιάσεις λογαριασμών γεμόντων προφανέστατων καταχρήσεων. Είμαι
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'Η θέση λοιπόν τοϋ Λ. Κουντουριώτη είναι σαφής: οϋτε στον αντι
πολιτευτικό πυρήνα τών Πελοποννησίων θέλει νά προσχωρήσει οϋτε 
ρήξη μέ τόν Καποδίστρια έπιθυμεϊ- μένει δμως μέ τήν εντύπωση δτι ό 
Καποδίστριας δέν είναι διατεθειμένος νά κηρύξει τό λιμάνι τής "Υδρας 
ελεύθερο δασμών, γεγονός πού τό θεωρεί «σωτήριο μέσο διά τόν δυστυ- 
χοϋντα λαόν τής "Υδρας»52.

Σχετικά μέ τό θέμα αύτό, οί διαπραγματεύσεις μεταξύ τής δημογε
ροντίας τής "Υδρας καί τής κυβέρνησης διήρκεσαν αρκετούς μήνες. 
Τελικά, τά λιμάνια τής "Υδρας καί τών Σπετσών κηρύχθηκαν εναλλάξ, 
άνά ετος, ελεύθερα δασμών, τό Μάρτιο τοϋ 183053. "Ως τότε, καί παρά τό 
γεγονός δτι μεταξύ Καποδίστρια καί νησιωτών υπήρχε έμφανής διάστα
ση —άποτέλεσμα τής όποιας ήταν καί ή άρνηση τών Γ. Κουντουριώτη, 
Ά. Μιαούλη καί ’Εμ. Τομπάζη νά συμμετάσχουν στή Γερουσία— ό 
ναυτικός κόσμος δέν προσχώρησε στήν αντιπολίτευση, άργότερα, δμως, 
διαπιστώνοντας δτι ή αναμονή δέν προσέφερε τίποτα, θά μεταβάλει τήν 
τακτική του καί θά συνεργαστεί στενά μαζί της.

Τρίτη περίοδος: Αύγουστος 1829 - ’Απρίλιος 1831
α) τό πόρισμα τής έπιτροπής Μαυροκορδάτου

Περί τά τέλη τοΰ 1829 υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα γιά τό μέλλον 
τής χώρας. Οί Δυνάμεις άρνοΰνταν νά δεχτούν τή συμμετοχή τής ' Ελλη
νικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις γιά τήν έπίλυση τών εδαφικών 
καί καθεστωτικών προβλημάτων. ’Επίσης, ή έλλειψη σταθερής οικονο
μικής ενίσχυσης άπό τήν Εύρώπη δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στή 
λειτουργία τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ κυρίως, δμως, προκαλεΐ άναταρα- 
χές στις μή μισθοδοτούμενες τακτικά ’ένοπλες δυνάμεις, οί όποιες ενι
σχύουν έτσι τή θέση τής αντιπολίτευσης54.

' Η κατάσταση αύτή, σέ συνδυασμό μέ πληροφορίες.πού διοχετεύον
ται καί έμφανίζουν επικείμενη τήν απομάκρυνση τοΰ Καποδίστρια άπό

λοιπόν γνώμης νά έπιμείνετε συμφώνως δλοι οί πληρεξούσιοι τών τριών νήσων καί νά μή 
συγκατανεύσετε νά ένωθώσιν αί άποζημιώσεις μας μέ τάς γενικάς...».

52. "Ο.π., σ. 81.
53. Άρχεΐον "Υδρας, τόμ. ΙΣΤ’, σ. 273.
54. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 350. Σέ γράμμα του πρός τόν Έϋνάρδο, μέ τό 

όποιο ζητούσε «τό ταχύτερον χρήματα, καί πάλιν χρήματα», ό Κυβερνήτης έγραφε: «... 
χρειάζεται νά ϊχη ή κυβέρνησις νά πληρώνη έκείνους πού θά τήν υπηρετούν. Διαφορετικά 
θά άναγκασθώ νά όπλίσω έθνοφύλακας...».
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τήν ’Αρχή, προκαλεΐ άναζωπύρωση τοΰ άντικαποδιστριακοΰ κλίματος55.
Στήν άτμόσφαιρα αύτή, ή ’Εξεταστική τών λογαριασμών τοΰ Ναυ- 

τικοΰ ’Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Νοεμβρίου 1829 τό πόρισμά της.
Στό πόρισμα αύτό, πού ύπογράφεται μόνο άπό τούς ’Α. Μαυροκορ

δάτο, Ί. Βλάχο, Ί. Κριεζή, και ’Α. Χατζηαναργύρου καί στό όποιο 
εκτίθενται «έν προοιμίφ» οί δυσχέρειες πού συνάντησε ή έπιτροπή στό 
’έργο της, κυρίως λόγω τής ελλειψης άσφαλών στοιχείων, παρουσιάζεται 
δνας καταρχήν ύπολογισμός τών συνολικών έξόδων τοΰ τρινησίου. Σύμ
φωνα μέ τό λογαριασμό αύτό, τά έξοδα έφταναν σέ 1.888.381 τάληρα- άπό 
αύτά 791.276 τάληρα άνήκαν στήν "Υδρα, 557.480 τάληρα στίς Σπέτσες 
καί 539.625 τάληρα στά Ψαρά56. 'Η έπιτροπή, ώστόσο, σημείωνε δτι τό 
ποσό αύτό —καί κυρίως τά έξοδα τών Ψαρών— θά επρεπε, γιά διάφορους 
τεχνικούς λόγους, νά ελαττωθεί σημαντικά, χωρίς δμως νά υποδεικνύει 
καί τόν κατάλληλο τρόπο. ’Έτσι, ένώ υίοθετοΰσε τίς θέσεις τών νησιω
τών, δέν άπέκλειε τήν προοπτική νέων, άτέρμονων διαπραγματεύσεων.

"Υστερα άπό τή δημοσίευση τοΰ εύνοϊκοΰ γιά τά νησιά πορίσματος, 
ό Μαυροκορδάτος μπόρεσε νά άμβλύνει τή δυσπιστία τών Υδραίων καί 
τοΰ ναυτικοϋ κόσμου άπέναντι τών ύπόλοιπων ομάδων τής άντιπολίτευ- 
σης, χωρίς, ώστόσο, νά έπιτύχει άκόμη τή στενή τους συνεργασία. 
’Εφεξής, δμως, ή προβολή κάθε αιτήματος, ιδίως έκ μέρους τών 'Υδραί
ων, θά εχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα καί θά οδηγήσει βαθμιαία 
στήν πλήρη ρήξη μεταξύ κυβέρνησης καί "Υδρας.

55. Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. I', σσ. 119-120. Γράμμα τοϋ Γ. Λή τής 11 
Νοεμβρίου 1829 πρός τόν Γ. Κουντουριώτη, δπου άναφέρονται τά έξής: «... Πρώτον μέν 
βεβαιότατον είναι δτι ό κόντε Καποδίστριας θά άναχωρήση εντός ολίγου άπό τήν ' Ελλά
δα· τοϋτο μοΰ είπε χθές ό κύριος Δόκινς καϊ έπρόσθεσεν δτι ό ’ίδιος ό Κυβερνήτης ήδη 
ήξεύρει δτι δέν εχει καμμίαν ελπίδα νά μείνη [...] πριν τών [sic] α' Ίανουαρίου θέλει 
άλλαχθή ή Κυβέρνησις τής Ελλάδος, καί είθε νά καλλιτερεύση! [...]».

Ό άγγλος φιλέλληνας Γ. Λή υπήρξε γραμματέας τοϋ Ρ. Τσώρτς. Ύποστηρικτής 
στήν άρχή τοϋ Καποδίστρια μετέβαλε κατόπιν τή στάση του, δταν ό τελευταίος ψυχράν- 
θηκε μέ τόν άρχιστράτηγο. Έκτοτε ό Λή άρχισε νά αναπτύσσει Αντιπολιτευτική δράση. 
“Ηδη άπό τό 1828 ήρθε σ’ έπαφή μέ τούς ’ Α. Ζαΐμη, ’Α. Μαυροκορδάτο, Λ. Κουντουριώ
τη καί Ί. Όρλάνδο γιά τίς όποιες ένημέρωνε τακτικά τόν αρμοστή τών Ίονίων νήσων 
F. Adam. (Βλ. D. Flemming, δ.π., σσ. 69-71 καί 187-191).

56. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 18. Σημειωτέον δτι τό ποσό αύτό ίσοδυναμεΐ περίπου μέ τή 
συνολική κρατική δαπάνη τοΰ έτους 1828-1829, δπως τουλάχιστον δίνεται άπό τόν προϋ
πολογισμό τοϋ έτους αύτοΰ.
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β) ή παραίτηση τοΰ Λ. Κουντουριώτη

Σ’ αύτή τή διαδικασία ρήξης μέ τόν Καποδίστρια ανήκει καί ή 
παραίτηση, στις 27 Δεκεμβρίου 1829, τοΰ Λ. Κουντουριώτη άπό τή θέση 
τοΰ προσωρινού διοικητή τής "Υδρας. Στή σχετική επιστολή πού άπηύ- 
θυνε προς τόν Κυβερνήτη, ό Λ. Κουντουριώτης τόνιζε ιδιαίτερα τήν 
οικονομική εξαθλίωση τοΰ λαοΰ τοΰ νησιοϋ, ό όποιος εξωθείτο «νά κα- 
ταφύγη [...] εις διάφορα μέρη τοΰ ’Οθωμανικού κράτους καί τό περισσό
τερον είς τήν καθέδραν καί ναύσταθμον τοΰ Σουλτάνου»57.

'Η ενέργεια αύτή τοΰ Α. Κουντουριώτη, μαζί μέ τίς επεμβάσεις τών 
ξένων καί τίς κινήσεις τών διαφόρων όπλαρχηγών, έξασθενοΰσε σημαν
τικά τή θέση τής κυβέρνησης καί γι’ αύτό ό Καποδίστριας προσπάθησε, 
ματαίως βέβαια, νά τήν άποτρέψει. Στήν άπάντησή του προς τόν Λ. 
Κουντουριώτη σημείωνε: «Τό γράμμα σας τής 27 Δεκεμβρίου μέ λυπεί 
κατά δύο λόγους, τό μέν, δτι εκθέτει τήν δυστυχίαν τοΰ λαοΰ τής "Υδρας, 
τό δέ, διότι βλέπω δτι δέν είσθε διατεθειμένος νά συντελέσετε είς βοή
θειαν αύτοΰ».

Στή συνέχεια, άφοΰ ύπενθυμίζει τίς προσπάθειες πού είχε καταβάλει 
γιά τήν οικονομική άνόρθωση τοΰ νησιού ό Κυβερνήτης έπικαλεΐται τήν 
άδυναμία στήν όποία έχει περιέλθει ή κυβέρνηση λόγω τής μή συνάψεως 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ δανείου καί, καταλήγοντας, ζητεί καί πάλι άπό τόν Κουν
τουριώτη νά συμμετάσχει στό κεφάλαιο τής Τράπεζας. Τοΰ προτείνει, 
μάλιστα, νά λάβει «είς ιδιαιτέραν υποθήκην καί ύπό διαχείρισίν τόυ, 
όλικήν ή χωριστήν, εθνικά τινά κτήματα»58.

Νέος προσωρινός διοικητής "Υδρας καί Σπετσών διορίστηκε ό ρου
μελιώτης γερουσιαστής Γ. Μαυρομάτης. Μέ τήν ευκαιρία αύτή άναγγέλ- 
θηκαν νέα μέτρα υπέρ τών νησιών. Συγκεκριμένα, γιά τήν ενίσχυσή 
τους ό Καποδίστριας χορήγησε 50.000 τάληρα. ’Από τό ποσό αύτό ή 
"Υδρα έλαβε περίπου τό μισό (24.500 τάληρα), οί Σπέτσες 15.000 τάληρα 
καί τά Ψαρά 10.00059. Τά χρήματα αύτά, σύμφωνα μέ σαφή εντολή τοΰ 
Καποδίστρια προς τόν Γ. Μαυρομάτη, ό όποιος είχε τήν εύθύνη τής 
διανομής, έπρεπε «νά μεταχειρισθοΰν είς μόνην τήν επισκευήν τών 
πλοίων ή είς κατασκευήν νέων μικρας χωρητικότητος» καί νά δοθοΰν δχι 
στούς «άνενδεεΐς» πλοιοκτήτες άλλά στούς άπορους καί σέ δσους «πα-

57. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 89.
58. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σσ. 351-352.
59. "Ο.π., σ. 356.
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λαίουν μέ τήν σκληροτέραν στέρησιν»60. Έκτος άπό τις παροχές αύτές 
καί τήν άπαλλαγή τών λιμανιών τής "Υδρας καί τών Σπετσών άπό τούς 
δασμούς, πού ήδη άναφέρθηκαν61, ό Καποδίστριας προσπάθησε γιά μιά 
άκόμη φορά νά κολακεύσει τόν Μιαούλη, ικανοποιώντας τήν επιθυμία 
του νά τοΰ δοθεί ένα μεγάλο κτήμα στήν τοποθεσία Γλυκειά τής ’Αργο
λίδας62.

"Ολες αύτές οί ενέργειες τοΰ Κυβερνήτη άποσκοποΰσαν στό νά 
άποσπάσουν τούς νησιώτες ναυτικούς άπό τήν επιρροή τών προκρίτων 
καί νά τούς προσελκύσουν στό κυβερνητικό στρατόπεδο. ' Ωστόσο, στήν 
"Υδρα τουλάχιστον, ή ισχύς τών Κουντουριώτηδων, οί όποιοι ήγοΰντο 
τοΰ «λαϊκού κόμματος», θά άποδειχθεΐ πολύ μεγαλύτερη άπό αύτή τοΰ 
Καποδίστρια63.

γ) τό ζήτημα τοΰ Λεοπόλδου
Τό Φεβρουάριο τοΰ 1830, ό πρίγκιπας Λεοπόλδος τοΰ Σάξ-Κοβούρ- 

γου άνακηρύχθηκε άπό τή Διάσκεψη τοΰ Λονδίνου βασιλέας τής ' Ελλά
δας. Άπό τήν εποχή αύτή καί ώς τήν παραίτησή του, ή πολιτική ζωή τοΰ 
τόπου καί ή διαμάχη κυβέρνησης - άντιπολίτευσης κυριαρχείται άπό τίς 
προσπάθειες τής τελευταίας νά προσεταιρισθεΐ τόν νέο ήγεμόνα καί νά 
εξουδετερώσει τίς ενέργειες τοΰ Καποδίστρια. "Ενας αριθμός άπό μυστι
κές άναφορές, ύπογεγραμμένες άπό στελέχη τής άντικυβερνητικής παρά
ταξης, στέλνονται στον Λεοπόλδο, εκφράζοντας τήν υποταγή τους καί 
τήν άντίθεσή τους στήν πολιτική τοΰ Καποδίστρια. (Βλ. πίνακα άναφο- 
ρών στό τέλος τοΰ παρόντος κεφ., σελ. 112).

Κομιστές τών άναφορών αύτών ήσαν οί ’Άγγλοι καί οί Γάλλοι πού, 
έτσι, έκαναν φανερό δτι οί δύο Δυνάμεις είχαν ταχθεί εναντίον τοΰ «φι- 
λοφρονοΰντος πρός τήν Ρωσσίαν» Καποδίστρια.

'Ο Κυβερνήτης, άπό τήν πλευρά του, προσπάθησε νά πείσει τούς

60. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 355. Βλ. καί δεύτερη επιστολή τοϋ Καποδίστρια 
πρός τόν Μαυρομάτη τής 15 Μαρτίου 1830 (δ.π., σ. 357). Οί 'Υδραίοι άντέδρασαν στήν 
πρόθεση τής κυβέρνησης νά διανείμει ή ίδια τά βοηθήματα (δ.π., σ. 356).

61. "Η άπαλλαγή τών λιμανιών τής "Υδρας καί τών Σπετσών άπό τούς δασμούς 
διατάχθηκε καί αύτή μέ τήν εύκαιρία τής άφιξης τοΰ νέου διοικητή.

62. "Ο.π., τόμ. IB', σ. 364. ’Επιστολή Καποδίστρια πρός Μιαούλη τής 18 Μαρτίου
1830.

63. Petropoulos, δ.π., τόμ. Α', σ. 127.
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άντιπολιτευομένους νά στέλλουν τίς επιστολές πρός τόν Λεοπόλδο μέσω 
τής κυβέρνησης64, προσπαθώντας έτσι νά άποφύγει δχι μόνο τήν προσω
πική φθορά άλλά και τή μείωση τής διαπραγματευτικής ικανότητας τής 
κυβέρνησής του στό διπλωματικό πεδίο65. Οί προσπάθειές του δμως 
έμειναν άκαρπες. Τό άντιπολιτευτικό κύμα διογκωνόταν συνεχώς καί σέ 
άρκετές περιοχές, δπως Πόρο, Μάνη καί Σύρα, οί άντικυβερνητικοί, μέ 
τήν έλπίδα δτι ή άναχώρηση τοΰ Καποδίστρια ήταν πλέον βέβαιη, προ- 
καλοΰσαν βιαιότητες καί ταραχές.

Τό Μάιο τοΰ 1830, ό Λεοπόλδος, διαπιστώνοντας δτι οί Δυνάμεις 
δέν ήταν διατεθειμένες νά έπιλύσουν τά εδαφικά καί οικονομικά προβλή
ματα τής χώρας, δπως αύτός είχε άπαιτήσει —ϋστερα άπό τίς όδηγίες τοΰ 
Καποδίστρια— παραιτήθηκε. ' Η παραίτησή του, πού έγινε γνωστή στήν 
' Ελλάδα περί τά μέσα ’ Ιουνίου, άποτέλεσε πλήγμα γιά τήν άντιπολίτευ- 
ση καί άφησε εκτεθειμένους δσους είχαν εκδηλωθεί ύπέρ αύτοΰ καί κατά 
τοΰ Καποδίστρια. 'Ωστόσο, είχε καί καταλυτική δράση, γιατί έφερε σέ 
στενότερη έπαφή καί συνεργασία τούς 'Υδραίους μέ τούς υπόλοιπους 
άντικυβερνητικούς66.

Πεποίθηση τής άντιπολίτευσης ήταν δτι ύπεύθυνος γιά τήν παραί
τηση τοΰ Λεοπόλδου ήταν ό Καποδίστριας67. Μέ στόχο λοιπόν τήν άπο- 
τροπή τής παραίτησης καί τήν έκλογή νέου υποψηφίου ήγεμόνα, άπο- 
φασίστηκε νά σταλεί ύπόμνημα πρός τίς Δυνάμεις, στό όποιο νά παρου
σιάζεται ή κατάσταση τής χώρας μέ λιγότερο μελανά χρώματα άπό εκεί
να πού είχε χρησιμοποιήσει ό Καποδίστριας στήν άλληλογραφία του μέ 
τόν Λεοπόλδο. Τό ύπόμνημα αύτό, δμως, γιά νά έχει μεγαλύτερο κύρος,

64. ’Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. I", σσ. 215-216 κέξ. Θά πρέπει νά ση
μειωθεί δτι οί Κουντουριώτηδες ήταν Ιδιαίτερα διατακτικοί δσον άφορά στήν άποστολή 
τέτοιων άναφορών, τήν δική τους δέ τήν έστειλαν μέσφ τής Κυβέρνησης, Βλ. σχετική 
άλληλογραφία τους μέ τούς Π. Νικολαΐδη καί Καντακουζηνό στό Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. 
ΙΕ', σ. 227. (Έπιστολή πρός τόν Λεοπόλδο υπογεγραμμένη άπό τούς Λ. καί Γ. Κουντου
ριώτη, Σ. Ν. Μπουντούρη καί Λ. Τσαμαδό, μέ ήμερομηνία 31 Μαΐου 1830).

65. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σσ. 365-367. Σχετική εγκύκλιος τοΰ Καποδίστρια 
πρός «τούς κατά τήν επικράτειαν έκτάκτους έπιτρόπους καί διοικητάς» τής 26 Μαΐου 1830.

66. Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. I', σσ. 215-216. Μέχρι έκείνη τή στιγμή 
οί Κουντουριώτηδες άρνοΰνταν όποιαδήποτε στενή συνεργασία μέ τήν ύπόλοιπη Αντιπο
λίτευση, δπως φαίνεται άπό έπιστολή τοΰ Π. Νικολαΐδη πρός τόν Γ. Κουντουριώτη τής 17 
Μαΐου 1830.

67. "Ο.π., τόμ. I', σσ. 246-248. ’Επιστολή Π. Νικολαΐδη τής 16 ’Ιουνίου 1830.
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θά έπρεπε οπωσδήποτε νά ύπογραφεΐ και άπό τούς ' Υδραίους, οί όποιοι 
ώς εκείνη τή στιγμή δέν είχαν συνεργαστεί μέ τίς άλλες ομάδες τής 
άντιπολίτευσης. Γιά νά εξασφαλιστούν οί υπογραφές τών Υδραίων, ό 
Μαυροκορδάτος έγραψε σχετικά στούς Μπουντούρη καί Ί. Τομπάζη, 
ενώ, παράλληλα, έστειλε τόν Ά. Καντακουζηνό στον Πόρο γιά νά συ
ναντήσει τούς Μιαούλη καί Έμ. Τομπάζη καί μετά στήν "Υδρα γιά νά 
έρθει σέ επαφή μέ τούς Κουντουριώτηδες68. 'Ο Μαυροκορδάτος ήθελε 
νά πείσει τούς 'Υδραίους δτι ή παραίτηση τοΰ Λεοπόλδου άποτελοΰσε 
νίκη τοΰ Καποδίστρια καί δτι ή εμφάνιση ενός ενιαίου άντιπολιτευτικοΰ 
κινήματος ήταν άναγκαία, προκειμένου νά επιτευχθεί ή άπομάκρυνση 
τοϋ Κυβερνήτη άπό τήν ’Αρχή. Οί 'Υδραίοι υιοθέτησαν τίς άπόψεις 
αύτές καί έτσι άρχισε νά πραγματοποιείται, γιά πρώτη φορά, στενή προ
σέγγιση μεταξύ τών διαφόρων άντικυβερνητικών ομάδων69. 'Ωστόσο, 
δεδομένου δτι έκκρεμοΰσε ή έκλογή νέου ήγεμόνα άπό τή Διάσκεψη τοϋ 
Λονδίνου, άνέστειλαν γιά λίγο καιρό τίς δραστηριότητες τους, άναβάλ- 
λοντας τίς έπιθέσεις έναντίον τοΰ έξασθενημένου ήδη Καποδίστρια γιά 
εύθετότερο χρόνο70.

δ) ή εξέγερση τής Μάνης καί ή έξέλιξη τής στάσης τής "Υδρας
Περί τά τέλη τοΰ 1830 ξέσπασε δυναμική εξέγερση στή Μάνη. 'Η 

στάση προκλήθηκε, έν μέρει, άπό άστοχες ένέργειες τοΰ νέου διοικητή 
τής περιοχής Ί. Κορνήλιου καί τά πράγματα όξύνθηκαν άφότου διαδό
θηκαν φήμες γιά τήν πρόθεση τής κυβέρνησης νά γκρεμίσει τούς πύρ
γους τών Μαυρομιχαλαίων71.

'Όταν ή είδηση τής εξέγερσης έφτασε στό Ναύπλιο, ό Πετρόμπεης 
έγκατέλειψε λαθραία72 τήν πρωτεύουσα μέ τό βρίκι τοΰ Th. Gordon καί

68. ’Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ, σσ. 245-246.
69. ' Ωστόσο τό κοινό ύπόμνημα πρός τή Διάσκεψη τον Λονδίνου δέν εστάλη ποτέ, 

πιθανώς γιατί μετά τό ψήφισμα τής 23 ’Ιουλίου 1830 μέ τό όποιο ή Γερουσία Αποδεχόταν 
τό Πρωτόκολλο τής 3 Φεβρουάριου καί δήλωνε δτι επιθυμούσε τήν έκλογή νέου ήγεμόνα 
«μέ δσην ζωηρότητα παν έθνος έπιθυμεϊ τήν πολιτικήν εύτυχή άποκατάστασίν του» ήταν 
πλέον περιττό.

70. ’Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ, σσ. 316-317 καί 320-321. Σχετικές 
έπιστολές τοϋ Ά. Μαυροκορδάτου πρός τόν Γ. Κουντουριώτη, τής 6 καί 20 Νοεμβρίου 
1830.

71. Ν. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, σ. 362.
72. Δ. Κόκκινος, δ.π., σ. 386. «Είχαν καθιερωθή τότε, πρός έλεγχον τής κινήσεως 

τών ύποπτων, τά διαβατήρια, δπως ώνομάζοντο αί άστυνομικαί άδειαι τής μεταβάσεως άπό
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κατευθύνθηκε στή Ζάκυνθο καί άπό έκεΐ στό Λιμένι, δπου, δμως, λόγω 
θαλασσοταραχής δέν κατόρθωσε νά φτάσει73. Τό πλοίο του άναγκάστηκε 
νά καταπλεύσει στό Κατάκωλο δπου καί συνελήφθη άπό τόν διοικητή 
τής ’Ήλιδας Π. Άναγνωστόπουλο, ό όποιος τόν παρέδωσε στόν Κ. 
Κανάρη74.

Ή σύλληψη τοΰ Πετρόμπεη καθώς καί ή άποστολή στή Μάνη ναυ
τικής μοίρας ύπό τόν Κανάρη καί δυνάμεων τοΰ στρατοΰ ύπό τούς Ν. 
Κασομούλη καί Ά. Μίχο συνέβαλαν στήν προσωρινή έκτόνωση τής 
κατάστασης. Τά πνεύματα δμως έξήφθησαν πάλι δταν ό Κανάρης συνέ
λαβε καί τόν Κ. Μαυρομιχάλη, τόν όποιο επίσης έφερε στό Ναύπλιο75.

Τήν’ίδια εποχή —τέλη 1830 και άρχές 1831— ή άντιπολιτευτική 
διάθεση τών 'Υδραίων έγινε άκόμη εντονότερη. Τό Νοέμβριο τοΰ 1830, 
ενα χρόνο μετά τή δημοσίευση τοΰ πορίσματος τής Έπιτροπής Μαυρο
κορδάτου, επανήλθαν στό θέμα τών άποζημιώσεων, χωρίς, αύτή τή φορά, 
νά δείχνουν διάθεση νά υποχωρήσουν άπό τις άρχικές τους άξιώσεις. Σέ 
επιστολή τής δημογεροντίας πρός τούς εκπροσώπους τών πλοιοκτητών 
καί τών πλοιάρχων περιέχονταν δεσμευτικές όδηγίες γιά τίς διαπραγμα
τεύσεις μέ τήν κυβέρνηση και τονιζόταν δτι οί παρουσιασθέντες άπό τήν 
Κοινότητα τής 'Ύδρας λογαριασμοί δέν έπρεπε «νά έλαττωθώσιν εις τό 
παραμικρόν κατά τήν πραγματικήν ποσότητα αύτών» καί δτι «αί τών 
θυσιών ποσότητες χορηγημένοι είς νομίσματα καί δχι φανταστικά γρό- 
σια [...] δέν στέργομεν νά λάβουν άλλην έκτίμησιν, είμή τήν τών δίστη
λων». Άκόμη, οί 'Υδραίοι άρνοΰνταν τόν συμψηφισμό τών άπαιτήσεών 
τους μέ τά προϊόντα τών λειών και πειρατειών πού είχαν κατά καιρούς

τόπου εις τόπον. Τοΰτο ’ίσχυε καί διά τούς επισήμους καί τούς γνωστοτέρους, καϊ ίσως 
κυρίως διά τούτους...». 'Ο Πετρόμπεης ζήτησε άπό τόν Καποδίστρια τήν άδεια νά μεταβεϊ 
στό Λιμένι, τήν όποία δμως δέν έλαβε.

73. X. Λοΰκος, Ή άντιπολίτευση, σ. 211.
74. Ν. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, σσ. 355-356. 'Ο Πετρόμπεης άπεστάλη κατόπιν 

μέ τό βρίκι τοΰ Κανάρη στό Ναύπλιο.
75. "Ο.π., σσ. 365-368. Ή σύλληψη τοΰ Κ. Μαυρομιχάλη —ό όποιος σέ λίγους 

μήνες έπρόκειτο νά δολοφονήσει τόν Κυβερνήτη— έχει δώσει λαβή σέ πολλά σχόλια. ' Ο 
Βλαχογιάννης άναφέρει ότι «στήν ιστορική μνήμη τοΰ Κανάρη βαραίνει πολύ ή κράτηση 
τοΰ Κ. Μαυρομιχάλη ώς πράξη άπιστη πού γίνεται βαρύτερη γιατί ύποθέτει καί τυφλήν 
αύλική κολακεία πρός τόν Καποδίστρια. "Οπως δμως ό συγγραφέας [Κασομούλης] παρα
σταίνει τά πράγματα τήν άφορμή νά κρατήση τόν άνθρωπο τήν δώσαν οί συγγενείς του 
πού άνυπόμονοι πιάσαν άνθρώπους άπό τό πλήρωμα τοΰ μοιράρχου ώς έγγύηση πώς θά 
άπολυθή ό δικός τους. ' Ο χαρακτήρας τής πράξης ετσι άλλάζει μορφή», δ.π., σ. 365, σημ.
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καρπωθεΐ, ίσχυριζόμενοι ότι «αί λεΐαι και πειρατεΐαι πεπραγμέναι άπό 
τινας έκ τών κατοίκων τής "Υδρας μηδεμίαν σχέσιν [έχουσι]... μέ τάς 
θυσίας μας»76.

Οί πλοίαρχοι, άπό τήν πλευρά τους, ύπερέβαλαν καί αύτοί τίς προη
γούμενες άξιώσεις τους, ζητώντας «ό κατά τόν λόγον τοΰ δικαίου κανο- 
νισθησόμενος μισθός διά τάς είρημένας έκδουλεύσεις νά μήν έννο- 
εΐται διακεκομμένος εις τάς άπό καιρόν είς καιρόν έπιστροφάς είς τάΐδια 
τοΰ στόλου διότι καί τότε οί πλοίαρχοι διά τάς πολεμικάς περιστάσεις ώς 
άφωσιωμένοι είς τόν άγώνα δέν είχον άλλον εργον είμή τήν έπισκευήν 
καί εφοπλισμόν τών πλοίων»77.

Οί νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ 'Υδραίων καί κυβέρνησης, πού 
έγιναν τό Δεκέμβριο τοΰ 1830, κατέληξαν καί πάλι σέ αδιέξοδο. "Υστερα 
άπό αύτό ό Καποδίστριας προσπάθησε νά παραμερίσει τίς δημογερον
τίες καί έδωσε έντολή στόν Γ. Μαυρομάτη νά εξηγήσει τίς νέες προτά
σεις του «είς έκαστον πολίτην ' Υδραΐον καί Πετζιώτην έχοντα δικαίωμα 
είς άποζημίωσιν» καί νά λάβει «έγγράφως τήν όποιαν ήθελε [...] κάμει 
άπόκρισιν»78. Οί κυβερνητικές προτάσεις προέβλεπαν κυρίως στήν εξό
φληση τών λογαριασμών μέ έντοκα γραμμάτια, άφοΰ προηγουμένως κυ
βέρνηση καί ένδιαφερόμενοι είχαν συμφωνήσει γιά τό ϋψος τής άποζη- 
μίωσης πού ό καθένας δικαιοΰτο79.

Οί προτάσεις αύτές άπορρίφθηκαν έκ νέου άπό τούς 'Υδραίους, οί 
όποιοι μέ έπιστολή τους, τό Φεβρουάριο τοΰ 1831, παραιτοΰνταν άπό τήν 
άξίωση τής άμεσης εξόφλησης καί ζητοΰσαν τή σύσταση κώδικα εθνι
κών χρεών στόν όποιο θά έγγράφονταν οί όφειλές πρός αύτούς80. Φυσι
κά, καί ή πρόταση αύτή δέν βρήκε άνταπόκριση. ' Ο Καποδίστριας άπο- 
πειράθηκε τότε νά διαχωρίσει τά αιτήματα τών πλοιοκτητών άπό αύτά 
τών πλοιάρχων, προσφέροντας μόνο στούς τελευταίους κάποια ικανο
ποίηση μέ τή σύσταση τοΰ Ναυτικοϋ Ταξιαρχικοΰ81.

Τήν έπιλογή τών άγωνιστών, πού θά κατατάσσονταν στό σώμα αύτό, 
θά διενεργούσε πενταμελής έπιτροπή στήν όποία συμμετείχαν ό γερου
σιαστής Δ. Καμπάνης, οί δύο γραμματείς τών Στρατιωτικών καί Ναυτι

76. Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 287.
77. "Ο.π., σ. 288.
78. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 98.
79. "Ο.π., σσ. 99-100.
80. Άρχεϊον "Υδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 294. Βλ. καί Παράρτ. άρ. έγγ. 20.
81. Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 21.
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κών, ό Ά. Χατζηαργύρης και ένα μέλος τής Ναυτικής 'Υπηρεσίας. Στήν 
τελευταία αύτή θέση διορίστηκε προσωρινά ό Ά. Μιαούλης, ό όποιος 
είχε σαφώς άντιληφθεΐ δτι ή 'ίδρυση τοΰ Ταξιαρχικοΰ άπειλοϋσε τήν 
ένότητα τών ' Υδραίων. Σέ επιστολή του πρός τόν Γ. Κρυντουριώτη άνέ- 
φερε σχετικά: «... Χρεωστώ έν ταυτω νά σάς βάλω ύπ’ όψιν δτι βλέπω 
πώς ήλθαν μερικοί καπεταναϊοι έκ Πετζών καί έπαρρησιάσθησαν είς τήν 
είρημένην Επιτροπήν μέ τήν έλπίδα νά βραβευθώσι, καθώς τούς έχουν 
κολακεύσει, καί συμπεραίνω δτι θέλει τούς άκολουθήσει και άλλοι κατό
πιν. Υποψιάζομαι δτι ήμπορεϊ ή Κυβέρνησις (διά νά δυνηθή νά κάμη 
τούς σκοπούς της καί νά φέρη καί είς τήν νήσον μας τό σχίσμα, ώς είς 
τούς Ψαριανούς καί Πετζιώτας, καί άκολούθως τόν παντελή όλεθρόν 
μας), ήμπορεϊ, λέγω, νά διορίση καμμίαν άνταμοιβήν είς τούς δσους 
παρρησιάζονται διά αύτούς τούτους τούς σκοπούς της [...]. Άγκαλά και 
έγώ δέν θέλω προ πάντων νά παραδεχθώ δτι θέλει γενή καμμία άνταμοι- 
βή, έπειτα, καί εάν γένη, θέλει είναι τόσον καταφρονετική καί ισως δχι 
είς χρήματα, ώστε δέν πρέπει τινάς καν νά τήν στοχάζεται· τό ούσιωδέ- 
στερον δμως καί εκείνο, τό όποιον πρέπει ό κάθε καλός πατριώτης 
'Υδραίος νά στοχάζεται, είναι τόν σκοπόν καί τό τέλος, διά τά όποια 
θέλει ή Κυβέρνησις νά γένη αύτή ή άνταμοιβή, ήγουν ή μέν άνταμοιβή 
πρόσκαιρος καί χαμερπής, οί δέ σκοποί της διά νά φέρη τό σχίσμα καί 
τήν διχόνοιαν μεταξύ μας, ώστε νά γενώμεν μετά ταΰτα ήμεΐς οί’ίδιοι τά 
όργανα τών φρονημάτων της...»82.

'Η διάσταση μεταξύ 'Υδραίων καί κυβέρνησης είχε μεγαλώσει καί 
γιά έναν άκόμη λόγο: ήδη άπό τίς άρχές τοΰ 1831, ό ’ Α. Πολυζωίδης83 τό 
Δεκέμβριο τοΰ 1830 είχε έκδηλώσει τήν πρόθεση νά ιδρύσει στό Ναύ
πλιο ανεξάρτητη φιλελεύθερη εφημερίδα, πλήν δμως ή έκδοσή της άπα- 
γορεύθηκε άπό τίς ’Αρχές84. Τήν παράνομη85 ένέργεια τής Διοίκησης 
έσπευσε νά έκμεταλλευθεΐ ή άντιπολίτευση. Μέ επιστολές πρός τούς

82. 'Αρχεία Λ. καί Γ. Κουντουριώτου, τόμ. Γ, σσ. 419-420.
83. Κ. Γαρδίκας, «'Ο ’Αναστάσιος Πολυζωίδης καί ή 'Ελληνική ’Επανάσταση», 

Μνήμων, τόμ. Α', 1971, σσ. 23-52.
84. ’Απόλλων, 13 Μαρτίου 1831. Τά διατρέξαντα τά εκθέτει ό ίδιος ό Πολυζωίδης.

85. Ά. Μάμουκας, Τά κατά τήνάναγέννησιν τής Ελλάδος, τόμ. Β' (1839) 129, τόμ. 
Θ' (1841) 132 καί τόμ. ΙΑ' (1852) 64. Ή ελευθεροτυπία ήταν κατοχυρωμένη άπό τά 
έπαναστατικά συντάγματα καί, συγκεκριμένα, άπό τόν Νόμο τής ’Επίδαυρου, τμήμα Β', 
κεφ. ξη', καί τό Πολιτικό Σύνταγμα τής ' Ελλάδος, κεφ. Γ', παρ. 26. Τήν ισχύ τών άρθρων 
αύτών τήν είχε Αναγνωρίσει καί ή Δ' ’Εθνοσυνέλευση.
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Κουντουριώτηδες, ό Μαυροκορδάτος και ό Κ. Καρατζας παρουσίασαν 
τήν άπαγόρευση τής κυκλοφορίας τής εφημερίδας ώς μιά άκόμη άπόδει- 
ξη τοΰ δεσποτισμοΰ τοΰ Κυβερνήτη καί τούς έπεισαν νά έκδοθεϊ ή εφη
μερίδα εκεί. Πράγματι άπό τίς 11 Μαρτίου άρχισε νά έκδίδεται στήν 
"Υδρα Ό ’Απόλλων, ό όποιος εγκωμίαζε «τούς Υδραίους Προστάτας, 
Άνδρας οί όποιοι άλλοτε καί μέ τήν περιουσίαν των άδρότατα καί μέ τά 
στήθη των τολμηρότατα ύπεστήριξαν τόν άγώνα τής 'Ελλάδος, παρου
σιάζονται ήδη άντιλήπτορες φανεροί τών έπαπειλουμένων δεινών αυτής 
τών καταπατημένων Συνταγματικών αρχών της...»86.

Στήν έκδοση τοΰ ’Απόλλωνα 6 Κυβερνήτης άντέδρασε στήν άρχή 
συγκρατημένα. Μέ κάποιον ειδικό εκπρόσωπο έστειλε άναφορά στήν 
"Υδρα καί στις Σπέτσες, προκειμένου νά ύπογράψουν καί νά καταδικά
σουν οί κάτοικοι τήν ενέργεια τοΰ Πολυζωίδη. Μόνον άργότερα, δταν ή 
Γερουσία ψήφισε νόμο «Περί τοΰ Τύπου», διατάχθηκε ή άπαγόρευση τής 
κυκλοφορίας τής έφημερίδας. 'Ωστόσο, ό Πολυζωίδης καί οί 'Υδραίοι 
άγνόησαν τήν άπαγόρευση, θεωρώντας δτι ό νόμος ήταν άντισυνταγμα- 
τικός87. "Ετσι ή διαμάχη μεταξύ Καποδίστρια καί άντιπολίτευσης πέρα
σε σέ μιά καινούρια περίοδο, άφοΰ πλέον ή τελευταία, έπικαλούμενη τίς 
αρχές τοΰ Συντάγματος, αποφάσισε νά έπεκταθεϊ ή δράση της πέραν τοΰ 
νομικοΰ πλαισίου πού έθετε ή κυβέρνηση.

86. ’Απόλλων, 21 Μαρτίου 1831. Τό κείμενο αύτό δημοσιεύθηκε άμέσως μετά τήν 
άναγγελία τής 'ίδρυσης τοϋ Ταξιαρχικοΰ.

87. X. Λοΰκος, «Ή δίωξη τής έφημερίδας Ό Απόλλων», Έρανιστής, 1971, σσ. 
200-218 καί ’Απόλλων, 4 ’Απριλίου 1831.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ88

Τόπος
Πόσοι

ύπέγραψαν
Χρονολογία
άναφορας

Παραπομπή 
’Απόλλωνα

Σύρα (Έρμουπολίτες) 436 17 Ίουν. 31/125, 126-128
Σύρα (πάροικοι Ψαριανοί) 142 17 Ίουν. 31/125, 128-129
Σύρα (αύτόχθονες καθολικοί) 85/183 12/24 Ίουν. 31/130
Σύρα (πάροικοι Κρήτες) 91 30 Ίουλ. 50/207-208
Μύκονος 92 20 Ίουν. 37/153
Νάξος 138 21 Ίουν. 36/147-140
Νάξος (χωριά) 252 4 Ίουλ. 40/166
Νάξος (πάροικοι Κρήτες) 217 30 ’ Ιουλ. 50/208-209
"Υδρα 546 24 Ίουν. 32/131-134
Πάρος 142 27 Ίουν. 35/144-145
Πάρος (πάροικοι Κρήτες) 107 30 Ίουν. 50/205
Πόρος 252 28 Ίουν. 34/138, 140-141
Σέριφος 105 28 Ίουν. 37/147, 153-154
"Ανδρος 213 29 Ίουν. 36/147, 148-149
'Ίος καί 5 Ίουλ. 38/156, 157, 175
■Ίος (πάροικοι Κρήτες) 126 5 Ίουλ. 42/175
'Αθήνα καί χωριά ’Αττικής 290 8 Ίουλ. 42/173-175
Κέα 196 10 Ίουλ. 41/169-170
Σκόπελος 217 13 Ίουλ. 47/196
Σκόπελος (Θεσσαλομακεδόνες) 106 1 Αύγ. 47/196
Σκιάθος 143 14 Ίουλ. 47/196
Καλάβρυτα (έπαρχία) 132 14 Ίουλ. 43/180
Ναύπλιο [83] 14 Ίουλ. 44-5/184, 46/192
Σπέτσες 165 15 Ίουλ. 38/156-157
Πολύκανδρος 63 17 Ίουλ. 46/192
Βοστίτσα 266 18 Ίουλ. 46/192
Σκύρος 124 22 Ίουλ. 46/192
Θερμιά 78 23 Ίουλ. 46/192
Μεγαρίδα 25 Ίουλ. 46/192
Σύκινος 56 30 Ίουλ. 46/192
Μήλος (πάροικοι Κρήτες) τέλη Ίουλ. 46/192
' Ηλιοδρόμια 50 10 Αύγ. 53/222
Σίφνος 103 17 Αύγ. 53/222

88. X. Λοΰκος, Ή δίωξη τοΰ *Απόλλωνα, σ. 389.



ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΠΟΡΟΥ
V

Ή κατάσταση πριν άπό τό κίνημα
Άπό τήν ’Άνοιξη τοΰ 1831, άφότου δηλαδή ή ρήξη μέ τόν Κυβερνή

τη είχε γίνει σαφής, ή αντιπολίτευση, γιά νά νομιμοποιήσει τή δράση 
της, επικαλείται ολοένα και συχνότερα τίς συνταγματικές άρχές. ’Έτσι, 
τό άνομοιογενές αύτό μόρφωμα, πού περιλαμβάνει δυτικόφρονες διανοού
μενους, νησιώτες καί πελοποννήσιους προκρίτους, φαναριώτες τιτλού
χους και άγγλογάλλους φιλέλληνες, άρχίζει νά άποκτα μιά φυσιογνωμία 
καί νά αύτοαποκαλεΐται «παράταξη τών Συνταγματικών», ένώ οί άντίπα- 
λοί του τό ονομάζουν κόμμα τών «’Ολιγαρχικών»1.

Οί συνταγματικές καί φιλελεύθερες ιδέες είχαν αρχίσει, περί τά μέ
σα τοΰ 1830, νά κερδίζουν ξανά έδαφος στήν Ευρώπη, ιδίως υστέρα άπό 
τήν Ίουλιανή ’Επανάσταση στή Γαλλία καί τά γεγονότα τοΰ Βελγίου 
καί τής Πολωνίας2. Τά γεγονότα αύτά παρακολουθούσε έκ τοΰ σύνεγγυς 
ή άντιπολίτευση καί άναμετέδιδε τακτικά ό ’Απόλλων.

Οί γαλλικές έξελίξεις, κυρίως, έπέτρεψαν στήν άντικαποδιστριακή 
παράταξη νά έλπίζει δτι ή στάση τοΰ Παρισιοΰ άπέναντι στόν Καποδί- 
στρια θά άλλαζε καί δτι ή προδιαγραφόμενη γαλλορωσική σύγκρουση 
θά μεταφερόταν στήν ' Ελλάδα. Οί έλπίδες αύτές, βέβαια, δέν έπαληθεύ-

1. Αύτός είναι ό δρος πού κατά κανόνα χρησιμοποιεί ό Ν. Σπηλιάδης.
2. P. Renouvin, Le 19e siecle de 1815 a 1871, l’Europe des nationalites et l’eveil des 

nouveaux mondes dans Histoire des relations Internationales, Paris 1954, vol. V, σσ. 62-68.
Στό ύπό ρωσική κατοχή τμήμα τής Πολωνίας εγινε έπανάσταση, ή όποία κατεστάλη 

άπό τόν Τσάρο. Οί δυτικές δυνάμεις, στήν ύποστήριξη τών οποίων ύπολόγιζαν οΐ Πολω
νοί, δέν παρενέβησαν καθόλου. Οΐ Βέλγοι, ύπό τήν κυριαρχία τοΰ ήγεμόνα τής " Ολλαν
δίας, ώς τότε, έπαναστάτησαν καί ζήτησαν τή δημιουργία άνεξάρτητου κράτους· αίτημα 
πού ύποστήριξε, έστω καί χλιαρά, ή Γαλλία καί άποδέχθηκε, τελικά, καί ή ’Αγγλία άπό 
φόβο μήπως τό Βέλγιο προσαρτηθεί στή Γαλλία. "Ας σημειωθεί δτι ό Τσάρος, θιασώτης 
τής διατήρησης τοΰ εύρωπαϊκοΰ status quo, παρενέβη στήν ύπόθεση τοΰ Βελγίου, στέλνο
ντας μοίρα τοΰ στόλου του νά βοηθήσει τούς ' Ολλανδούς.

8
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θηκαν, γιατί ή γαλλική εξωτερική πολιτική μέ τήν άνοδο τών κομμάτων 
τής Resistance, τό Μάρτιο τοΰ 1831, υιοθέτησε τήν άρχή τής «μή έπεμβά- 
σεως» στις έσωτερικές υποθέσεις τών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Συνε
πώς, κατά τήν περίοδο αύτή, ό «επίσημος» αρχηγός τοΰ «γαλλικού κόμ
ματος», Ίω. Κωλέττης, τηρεί μιά στάση άναμονής, ίσως γιά νά ένισχύ- 
σει στό τέλος τήν παράταξη, πού ενδεχομένως θά έπικρατοΰσε. ’Εντού
τοις, ή άντιπολίτευση δέν επαψε νά προβαίνει σέ ενέργειες πού άφηναν 
νά ύπονοηθεΐ δτι ή Γαλλία τοΰ Luis-Phillipe τήν ύποστήριζε. Στις 31 
Μαρτίου 1831, γιά παράδειγμα, ό πλοίαρχος ’Ανδρέας ’Αποστολής, ό 
όποιος βρισκόταν στήν Αίγινα, ϋψωσε στό καράβι του τή γαλλική ση
μαία τήν όποία μάλιστα χαιρέτισε μέ κανονιοβολισμούς. Τό επεισόδιο 
αύτό στάθηκε άφορμή γιά νά εξοριστούν άπό τόν Ν. Γιαννίτση, διοικητή 
τοΰ νησιού, άρκετοί πού θεωρήθηκαν άντιφρονοΰντες3.

Τό μέτρο τής εξορίας εφαρμόστηκε άπό τήν κυβέρνηση4 σέ πολλές 
περιπτώσεις άντιπολιτευομένων άλλά και άνθρώπων οί όποιοι άπλώς δέν 
ήταν σύμφωνοι μέ τήν καποδιστριακή πολιτική, ιδίως, μάλιστα, ύστερα 
άπό τήν δξυνση πού προκάλεσε τό ανεπιτυχές πραξικόπημα τοΰ Δ. Τσά- 
μη Καρατάσου5, διοικητή τοΰ έλαφροΰ τάγματος. Παρόλο πού ποτέ δέν 
άποδείχτηκε δτι τό κίνημα είχε ένισχυθεΐ άπό τήν "Υδρα, τό γεγονός δτι 
ό Καρατάσος βρήκε καταφύγιο εκεί καθώς καί οί ομολογίες μερικών 
άξιωματικών άφησαν νά ύπονοηθεΐ δτι βασικοί υποκινητές τής στάσης 
ήταν κάποια μέλη τοΰ «Κοινοΰ τής "Υδρας»6. ’Ανεξάρτητα πάντως άπό 
τή βασιμότητα αύτής τής υπόθεσης, οί άποκαλύψεις γύρω άπό τό κίνημα 
έδωσαν άφορμή καί πρόσχημα στον Καποδίστρια νά προβεΐ σέ διώξεις 
κατά τών άντιπολιτευομένων.

Κάτω άπό αύτή τήν πίεση πολλοί πολιτικοί τής άντικαποδιστριακής 
παράταξης, δπως ό ’ Α. Μαυροκορδάτος, ό Ά. Ζαΐμης, καί ό Σπ. Τρικού- 
πης, άναγκάστηκαν νά καταφύγουν στήν "Υδρα. Μέ τήν άφιξή τους έκεΐ 
συνεστήθη, τό Μάιο τοΰ 1831, έπταμελής «συνταγματική» έπιτροπή,

3. ’Απόλλων, 14 'Απριλίου 1831.
4. Οί «συνταγματικοί», επίσης, καθαιροΰσαν άπό δημόσιες θέσεις καί άνάγκαζαν σέ 

φυγή άπό τίς περιοχές πού ελεγχαν φιλοκυβερνητικές προσωπικότητες.
5. Στ. Παπαγεωργίου, δ.π. 1986, σσ. 166-174.
6. Βλ. στό Παράρτημα (άρ. έγγ. 29) έπιστολή τοΰ Α.Μ. τής 11 ’Ιουλίου 1831, άπό 

"Υδρα, δπου μεταξύ άλλων τονίζονται καί τά έξής: «... όσον έπεριφρόνησα τά άνόητα 
κινήματα τοϋ Τζάμη, τά κατ’ έμέ πάντη ΐδιοτελή καί ληστρικά τών άνεψιών Πετμεζαίων, 
τόσον νομίζω νόμιμα, άμεμπτα καί έπαινετά τά τών κοινοτήτων...».
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άποτελούμενη άπό τούς Γ. Κουντουριώτη, Ά. Μιαούλη, Β. Βουδούρη, 
Ά. Κριεζή, Δ. Βούλγαρη, Ν. Οίκονόμου καί Έμ. Τομπάζη, ή όποία, 
άφοΰ καθαίρεσε τήν προηγούμενη δημογεροντία, άνέλαβε τή διοίκηση 
τοΰ νησιοΰ7. "Υστερα άπό αύτό, ό Γ. Μαυρομάτης άναγκάστηκε νά έγκα- 
ταλείψει τό νησί. Λίγο άργότερα, στις 21 ’Ιουλίου 1831, οί Συριανοί, 
σύμμαχοι και οικονομικοί ύποστηρικτές τής "Υδρας καθαίρεσαν και 
αύτοί τή διορισμένη δημογεροντία καί, μέ τήν έγκριση τοΰ διοικητή Ί. 
Άμβροσιάδη, εξέλεξαν νέα, προερχόμενη άπό τό άντικαποδιστριακό 
στρατόπεδο8. ' Η Κυβέρνηση προτίμησε νά άγνοήσει τό συμβάν καί έξα- 
κολούθησε τίς επίσημες επαφές μέ τόν άντιπρόσωπό της, ό όποιος δμως 
άργότερα δέν θά άνταποκριθεΐ στά καθήκοντα τοΰ διοικητή, έμποδίζο- 
ντας τή διεκπεραίωση τών κυβερνητικών έντολών καί έγγράφων στά 
νησιά τής δικαιοδοσίας του9. Τήν ’ίδια περίοδο κυκλοφορούσε εύρύτατα 
καί ή φήμη γιά επικείμενη άπαγωγή τοΰ Καποδίστρια10.

Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες, δπου κανείς δέν μπορούσε νά άπο- 
κλείσει τό ενδεχόμενο μιας εμφύλιας σύρραξης, ό Κυβερνήτης ζήτησε 
άπό τούς άντιπρέσβεις νά καλέσουν τούς Γ. Κουντουριώτη καί ’ Α. Μαυ
ροκορδάτο καί νά άπαιτήσουν τήν παράδοση τοΰ τυπογραφείου τής 
"Υδρας στήν κυβέρνηση11, έπισείοντας τήν άπειλή νά άποκλειστεΐ τό 
νησί μέ πλοΐα τών Δυνάμεων12.

Οί πρέσβεις διαφώνησαν μέ τό αίτημα τοΰ Καποδίστρια, άλλά κά- 
λεσαν τριμελή έπιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς ’Α. Μαυροκορδάτο, Γ. 
Κουντουριώτη καί ’Α. Μιαούλη, γιά νά τούς παράσχει διασαφηνίσεις 
καί νά τούς προτείνει συμβιβαστικές λύσεις. Στό Ναύπλιο, στό σπίτι τοΰ

7. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 115, 117. Έπιστολή 'Υδραίων πρός Καποδίστρια. 
Ή δημογεροντία τής "Υδρας περιλάμβανε, άπό τό Μάιο τοΰ 1830, ώς μέλος της τόν Γ. 
Κιβωτό, ό όποιος ήταν διορισμένος άπό τήν κυβέρνηση καί τοΰ όποίου τό δνομα δέν 
βρισκόταν —καθώς Ισχυρίστηκαν οί 'Υδραίοι— στούς καταλόγους τών πολιτών τοΰ νη
σιοΰ. Τό γεγονός αύτό Ιδωσε πρόσχημα στήν καθαίρεση τής δημογεροντίας. (Βλ. σχετική 
έπιστολή 545 'Υδραίων πρός τόν Καποδίστρια τής 23 ’Ιουνίου 1831 στόν ’ Α. Λιγνό, δ.π., 
σσ. 115-117).

8. Χιακόν Άρχεϊον, τόμ. Δ', σσ. 222-223.
9. "Ο.π., σ. 235.

10. Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας, δ.π., σσ. 476-477. Γράμμα Daukins πρός Palmer
ston τής 4/16 Μαΐου 1831.

11. Ό Απόλλων διανεμόταν μέ ΰδραϊκά πλοία σ’ δλη τήν Ελλάδα.
12. Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας, δ.π., σ. 492. Γράμμα Daukins πρός Palmerston 

τής 9/21 ’Ιουνίου 1831.
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Ντώκινς13, οί άπεσταλμένοι τής "Υδρας άρνήθηκαν ενώπιον τών άντιπρέ- 
σβεων όποιαδήποτε ανάμιξη στό κίνημα τής Μάνης καί άδιαφόρησαν 
γιά τήν άπειλή τής κυβέρνησης δτι δέν θά τούς χορηγούσε τά άπαιτού- 
μενα γιά τά πλοία τους ναυτιλιακά έγγραφα. 'Υποστήριξαν άκόμα δτι 
μόνο ή έφαρμογή τών ψηφισμάτων τής 1 Εθνικής Συνέλευσης τοϋ ’Άρ
γους θά άποκαθιστοΰσε τήν ομόνοια.

' Ο Μαυροκορδάτος, επίσης, μέ έπιστολή πού άπηύθυνε άπό τό Ναύ
πλιο πρός τόν Καποδίστρια άνέπτυσσε τίς προσωπικές του άπόψεις, 
σύμφωνα μέ τίς όποιες οί κυριότερες αιτίες τής διάστασης μεταξύ κυβέρ
νησης καί άντιπολίτευσης ήταν: ή κατάργηση τοϋ δικαιώματος τής το
πικής αύτοδιοίκησης, ή έξάρτηση τών δικαστηρίων άπό τήν Κεντρική 
κυβέρνηση14, ό περιορισμός τών άτομικών έλευθεριών καθώς καί ή μή 
διασφάλιση τής άτομικής ιδιοκτησίας, ή άνικανότητα τών κυβερνητι
κών ύπαλλήλων, ή μή τήρηση τοΰ Β' ψηφίσματος τής Συνέλευσης τοϋ 
’Άργους, πού άναφερόταν στή διανομή τών εθνικών γαιών καί τή δη
μιουργία οικονομικών πόρων γιά τό κράτος καί, τέλος, ή παραβίαση τών 
σχετικών μέ τήν έλευθεροτυπία διατάξεων τοΰ Συντάγματος .

Οί άντιπρέσβεις τών Δυνάμεων κατέβαλαν προσπάθειες γιά νά 
πραγματοποιηθεί συνάντηση τής τριμελοΰς έπιτροπής μέ τόν Καποδί- 
στρια, χωρίς δμως επιτυχία16. 'Ο Κυβερνήτης, αμέσως μετά τήν αναχώ
ρηση τών Μαυροκορδάτου, Κουντουριώτη καί Μιαούλη άπό τό Ναύ
πλιο, έξασφάλισε τήν τυπική ύποστήριξη τών ξένων σέ περίπτωση πού 
θά προχωροΰσε σέ άφαίρεση τών ναυτιλιακών εγγράφων τών πλοίων πού 
άνήκαν στά νησιά, δπως επίσης καί σέ ένδεχόμενο αποκλεισμό τής 
"Υδρας, μέ τήν προϋπόθεση δτι ό ’ίδιος θά έξαντλοΰσε προηγουμένως 
κάθε περιθώριο συμβιβασμού. Τά αιτήματα τοΰ Καποδίστρια καί οί άπαν- 
τήσεις τών άντιπρέσβεων άνακοινώθηκαν στή Γερουσία καί κατατέθη
καν στό αρχείο γιά νά άποτραπεΐ τυχόν ύπαναχώρηση τών έκπροσώπων

13. Ή. Γεωργίου, Τό άληθινό 21, ’Αθήνα 1987, σσ. 161-162. ’Επιστολή Rouen 
πρός τόν Γάλλο 'Υπουργό ’Εξωτερικών Sebastiani.

14. Ό Πολυζωίδης στή Γενική 'Ιστορία του (έκδοση Σ. Κ. Βλαστός 1890, σ. 963) 
γράφει: «Ό Βιάρος ϊδρυσεν έν τφ τμήματι αύτοϋ καινοφανή δικαστήρια έπ’ οΰδενός 
νόμου στηριζόμενα, ών έκαστον συνίστατο έξ ένός δημογέροντος, έξ ένός είρηνοδίκου, 
είς βοήθειαν τών άνικάνων περί τό δικάζειν δημογερόντων διορισθέντων».

15. Μνημεία 'Ελληνικής 'Ιστορίας, δ.π., σ. 501.
16. Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική ' Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, τόμ. Α', ’Αθήναι 

1966, σ. 79.
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τών Δυνάμεων17. Είναι φανερό δτι, παρά τήν ύπαρξη τών έγγραφων αυ
τών διαβεβαιώσεων, ό Καποδίστριας δέν είχε πεισθεΐ δτι θά τοΰ παρεχό
ταν ή βοήθεια πού ζητοΰσε.

'Η στάση τών τριών Δυνάμεων
Οί άντιπρέσβεις και οί αρχηγοί τών ναυτικών μοιρών τών Δυνάμεων 

έπισήμως δήλωναν δτι ύποστηρίζουν όμόφωνα τήν ' Ελληνική κυβέρνη
ση —αύτό εξάλλου επέβαλλαν καί οί συμβατικές δεσμεύσεις πού είχαν 
άναλάβει— ωστόσο, οϋτε τόσο ειλικρινείς, ούτε τόσο ομόφωνοι ήταν.

' Ο ρώσος αντιναύαρχος Ρίκορδ έδειξε εξ άρχής τήν ύποστήριξή του 
πρός τόν Καποδίστρια, περιπλέοντας τό Αιγαίο καί προσπαθώντας νά 
έπαναφέρει τούς άντικυβερνητικούς στήν τάξη. 'Ο ζήλος πού έπέδειξε 
καί, Ίσως, οί μέθοδοι πού χρησιμοποίησε τόν κατέστησαν γρήγορα μι
σητό στούς «Συνταγματικούς» καί τόν οδήγησαν σέ διάσταση μέ τούς 
συναδέλφους του τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας. Φτάνοντας στον Πόρο 
στά μέσα ’Ιουνίου προέβη σέ απειλητικές δσο καί υβριστικές δηλώσεις 
έναντίον τών «Συνταγματικών», κάνοντας έτσι σαφές δτι δχι μόνο ήταν 
αποφασισμένος νά έπέμβει στά έσωτερικά τής χώρας, άλλά καί δτι, αν 
χρειαζόταν, θά κατέφευγε σέ βίαια μέσα18.

Οί ’Άγγλοι, τήνΐδια εποχή, τηρούν, άνεπίσημα βέβαια, φιλική στά
ση πρός τούς «Συνταγματικούς». ' Ο πλοίαρχος Gape, κυβερνήτης ενός 
άγγλικοΰ βρικίου, πού έφτασε στον Πόρο λίγο μετά τήν άναχώρηση άπό 
έκεϊ τοΰ Ρίκορδ, μιλώντας μέ τόν Ί. Φαλάγγα, γνωστό «Συνταγματικό», 
έξέφρασε τήν άπορία του γιά τό γεγονός δτι «οί "Ελληνες έως τώρα δέν 
έκοψαν τά Κεφάλια τών Κυβ[ερνητικών] μέ τούς μπαλτάδες», άλλά καί 
τόν διαβεβαίωσε δτι οί ’Άγγλοι δέν έπρόκειτο νά άναμιχθοΰν στά έσω
τερικά πράγματα τής 'Ελλάδος. ’Επίσης, σχετικά μέ τίς δηλώσεις τοΰ 
Ρίκορδ, ό αγγλος κυβερνήτης ισχυρίστηκε δτι ό ρώσος ναύαρχος ψευδό
ταν καί δτι δέν ήταν επιτρεπτό «νά μεταχειρισθή οϋτε ένα στρατιώτη 
έναντίον όποιουδήποτε "Ελληνος»19.

' Ο Ρίκορδ, πληροφορούμενος τίς δηλώρεις τοΰ άγγλου άξιωματικοΰ

17. Κ. Βάρφης, Πόρος 183ί, Τό κίνημα - Οί πρωταγωνιστές, ’Αθήνα 1986, σσ. 
100-106. Έμπιστευτική επιστολή Καποδίστρια καί άπάντηση τοϋ Ρουάν.

18. Γ.Α.Κ./ Άρχεΐον Μαυροκορδάτου, άρ. έγγ. 4904. ’Επιστολή Ν. Ίωαννίδη 
πρός Λ. Κουντουριώτη. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 23).

19. ’Επιστολή Ν. Ίωαννίδη, ό.κ.
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στον Πόρο, ζήτησε άπό τόν Ε. Λάιονς, άρχηγό τής ’Αγγλικής ναυτικής 
μοίρας στήν ' Ελλάδα, νά τόν έπιπλήξει. Αύτός, απαντώντας στον Ρί- 
κορδ, θά καλύψει έν μέρει τόν πλοίαρχο Gape και θά ζητήσει άπό τόν 
Ρίκορδ όχι μόνο νά μή δώσει συνέχεια στό γεγονός άλλά και νά εξαλεί
ψει τις τυχόν έντυπώσεις πού δημιούργησε τό επεισόδιο στον Καποδί- 
στρια καί τόν Ρούκμαν, ρώσο άντιπρέσβη στήν ' Ελλάδα20.

’Από πλευράς Γαλλίας, ή υποστήριξη πρός τούς «Συνταγματικούς» 
ήταν έπίσης άνεπίσημη πλήν δμως σαφής21. Τό γαλλικό βρίκι «Δαίμων», 
ύστερα άπό έντολή τοΰ Λαλάντ, άρχηγοΰ τής μοίρας τής ’Ανατολής, 
κατέπλευσε στό τέλος ’Ιουνίου στή Μάνη, μέ σκοπό νά άποκαταστήσει 
τήν τάξη. Οί αξιωματικοί του, εντούτοις, δέχτηκαν μέ τιμές τούς υποκι
νητές τών ταραχών, ενώ τό πλήρωμά του ενώθηκε μέ τούς πολίτες, οί 
όποιοι διαδήλωναν μέ τό σύνθημα «’Εθνοσυνέλευση - Σύνταγμα»22.

Αύτά καί άλλα περιστατικά δηλώνουν δτι οί ’Άγγλοι καί οί Γάλλοι 
άκολουθοΰν τήν ίδια στήν ούσία πολιτική πού άποσκοπεΐ στό συμβιβα
σμό στασιαστών καί κυβερνήσεως καί στήν άποφυγή τής χρήσης βίας, 
ένώ στήν πραγματικότητα έπιδιώκουν τήν πτώση τοΰ «ρωσόφιλου» Κα- 
ποδίστρια23. 'Ο ρώσος λοιπόν αντιναύαρχος έχει απόλυτο δίκιο, δταν 
γράφει δτι οί άντιπρέσβεις τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας «... κατακρί
νουν μέν εις τό φανερόν τήν άντιπολίτευση άλλά εις τό κρυπτόν δέν 
παύουν νά τήν ύποστηρίζουν καί νά υποδαυλίζουν τήν φωτιάν, έκ τής 
όποιας θά προέλθη γενική καί καταστρεπτική πυρκαϊά»24. ’Έτσι, ένώ ή 
Ρωσία —καί ιδιαίτερα ό Ρίκορδ— πιστή στήν πολιτική τής διατήρησης 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ status quo θά συνδράμει τήν Ελληνική κυβέρνηση, ή

20. ’Αρχείο Lyons, West Sussex Record Office, MS B 84/1. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 24).
21. Ή. Γεωργίου, δ.π., σ. 450. Άναφορά τοΰ πλοιάρχου Λεραΐ πρός τόν Υπουργό 

τών Ναυτικών τής Γαλλίας Ντέ Ριγνύ.
22. 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού "Έθνους, τόμ. IB', σ. 554. Βλ. καϊ Έπιστολαί Ί. 

Καποδίστρια, ’Αθήναι 1841, τόμ. Δ', σ. 216: «Είμεθα πεπληροφορημένοι σήμερον δτι είς 
Λιμένι έμφάνεια τοΰ βρικίου σας δχι μόνον δέν περιέστειλεν, άλλά καί μεγάλως ένεψύχω- 
σε τό άγριον καί πονηρόν πνεΰμα τών έκεΐ συναχθέντων ληστών. ’ Αλλ’ ε'ίθε ή έπιτίμησις 
τήν όποιαν έπειτα τούς έδώκατε ένεργήση καλλίτερα».

23. ΆρχεΐονΚαποδίστρια, τόμ. Γ, σ. 190. Ό ίδιος ό Καποδίστριας γνώριζε, φυσι
κά, αριστα τίς διαθέσεις τών ’ Αγγλογάλλων άπέναντί του. Προσπαθώντας νά έρμηνεύσει 
αύτή τή στάση, διερωτάται, σέ έπιστολή του πρός τόν Μ. Σοΰτζο, μήπως αύτή ύπαγορευό- 
ταν άπό «τά χίλια έλληνικά έμπορικά πλοία πού πέρασαν τόν Βόσπορον μέσα σέ μία 
μόνον χρονιά τής άνορθώσεως».

24. Δ. Κόκκινος, δ.π., σ. 639. ’Επιστολή τοΰ Ρίκορδ πρός τόν Nesseldorf.





' Ερμούπολη Σύρου 

(Χαλκογραφία)
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’Αγγλία καί ή Γαλλία —ή όποία τήν έποχή εκείνη επιζητούσε τή στενή 
συνεργασία τής κυβέρνησης τοΰ Λονδίνου— θά συνεχίσουν, καθ’ όλη 
τή διάρκεια τής κρίσης τοΰ Πόρου, τήν επαμφοτερίζουσα τακτική τους 
πού ένθάρρυνε τούς στασιαστές.

Ή κατάληψη τών εθνικών πλοίων άπό τούς 'Υδραίους

Οί κινήσεις τής άντιπολίτευσης και ή άνάγκη νά άνακτήσει τό χαμέ
νο κύρος του άπέναντι στούς Συμμάχους άνάγκασαν τόν Καποδίστρια νά 
προσπαθήσει νά εξοπλίσει μέ μυστικότητα μέρος τοΰ Έθνικοΰ στόλου. 
Είχε συλλάβει τό σχέδιο νά άναγκάσει πρώτα τή Σύρο σέ συμπόρευση μέ 
τήν Κυβέρνηση καί νά ακολουθήσουν τά άλλα νησιά, άφοΰ θά είχαν 
χάσει, στό μεταξύ, τήν οικονομική βοήθεια πού τούς προσέφεραν οί 
έμποροι τής Έρμούπολης. 'Η "Υδρα θά έμενε έτσι άποκλεισμένη καί θά 
υποχρεωνόταν νά υποταχθεί στήν Κεντρική κυβέρνηση. ’Ελέγχοντας, 
λοιπόν, ό Κυβερνήτης ολόκληρη τήν επικράτεια, θά μποροΰσε νά άνα- 
νεώσει μέ μεγαλύτερη εύκολία τήν έμπιστοσύνη τών τριών άντιπρέσβε- 
ων γιά τό πρόσωπό του.

' Ο άνθρωπος πού έπιλέχθηκε γιά νά έκτελέσει τό παραπάνω σχέδιο 
ήταν ό Κ. Κανάρης, κυβερνήτης τής κορβέτας «Νήσος τών Σπετσών» καί 
έμπιστος τής Κυβέρνησης. 'Ωστόσο ή έντολή τής προετοιμασίας τών 
εθνικών πλοίων —«'Ελλάς», «Νήσος τών Σπετσών», «'Ύδρα», «Καρτε
ρία» καί «Έπιχείρησις»— μαθεύτηκε στήν 'Ύδρα σχεδόν άμέσως, στίς 
13/25 ’Ιουλίου 183125. Οι «οίκοκυραΐοι» συγκεντρώθηκαν άμέσως στό 
σπίτι τοΰ Μιαούλη, γιά νά καθορίσουν τή στάση τους. ' Ο Μαυροκορδά
τος είχε παραστεΐ στή συνάντηση άλλά, σύμφωνα μέ μεταγενέστερη δή
λωσή του, πήγε άπό δική του πρωτοβουλία καί δχι κατόπιν προσκλή- 
σεως. Σκοπός του, είπε, ήταν, δπως άργότερα καί στόν Πόρο, νά ήρεμή- 
σει τά πνεύματα καί νά εμποδίσει άσκοπες θυσίες26.

25. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 489. Ή πληροφορία έφτασε στήν "Υδρα μέ 
έπιστολή τοϋ κυβερνητικού Βουδούρη πρός τόν άδελφό του. Τό αύτό έπανέλαβε καί ό 
Μαυροκορδάτος σέ λόγο του στή Βουλή στις 7 Ίανουαρίου 1845.

26. Βλ. τόν λόγο πού έξεφώνησε στή Βουλή ό Ά. Μαυροκορδάτος στις 26 Ίανουα
ρίου 1845, δπως τόν άποδίδει ό Γ. Βλαχογιάννης στά σχόλιά του στήν έκδοση τών ’Ενθυ
μημάτων τοϋ Κασομούλη (δ.π., τόμ. Γ', σσ. 408-409). Ό Κασομούλης, άντίθετα, άποδίδει 
στόν Μαυροκορδάτο έναν ρόλο πολύ πιό ενεργητικό. «Παρουσιάσας, γράφει, εν γράμμα 
ένός φίλου του άπό Ναύπλιον τούς λέγει δτι τό μόνον σωτήριον μέσον ήτον δι’ αύτούς νά 
καταλάβουν τά εις Πόρον πολεμικά», (δ.π., σ. 407).
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Τό συμβούλιο ανέθεσε στον μοίραρχο Ά. Γ. Κριεζή νά καταλάβει 
τά πλοία τοΰ ναυστάθμου καί νά θέσει ύπό τόν ελεγχό του τόν Πόρο. 
’Επιπλέον προχώρησε στήν εκλογή νέας δημογεροντίας, στήν όποία 
συμμετείχαν οί Λ. Κουντουριώτης, Σ. Μπουντούρης, Ί. Όρλάνδος, Δ. 
Βούλγαρης καί Ί. Κριεζής.

'Ο Ά. Κριεζής μέ 70 ναΰτες άναχώρησε τήν επομένη, 14/26 ’Ιου
λίου, άπό τήν "Υδρα γιά τόν Πόρο δπου, λίγο ύστερα άπό τά μεσάνυχτα, 
κατέλαβε τό σημαντικότερο πλοίο τοΰ στόλου, τό δίκροτο «Ελλάς», 
χωρίς νά συναντήσει σοβαρή άντίσταση.

' Ο ’ίδιος ό Κριεζής περιγράφει τήν επιχείρηση ώς εξής:
Σπεύδω νά σάς Αναγγείλω, δτι μίαν ώραν μετά τά μεσάνυχτα εμβή καμεν 

εις τήν φρεγάταν. ’Αντίστασιν διά τών όπλων δεν ευρομεν άπό τούς ευρι
σκομένους είς τήν φρεγάταν, μέρος τής φρουράς τοϋ πολιταρχείου μάς έκατά- 
λαβε καί ετρεξε νά δώση είδη σι ν είς τόν ναύσταθμον, πλήν, ή άπειλή τών 
δπλωνμας τούς εκαμε νά σταματήσουν, ήρχισαν νά φωνάζουν καί τάς φωνάς 
των έπήρεν εϊδησιν τό διοικητήριον καί ή κορβέτα τοΰ Κανάρη, δθεν έπυ- 
ροβόλησαν πέντε ή εξ τουφέκια.

Σήμερον τό πρωί ήλθεν ό καπετάν Νικολάκης καί ό καπετάν Χριστό
δουλος τούς εγχείρισα τήν επιστολήν σας, καί άφοΰ τήν άνέγνωσαν, ώμιλή- 
σαμεν καί έσυμφωνήσαμεν όπού νά βασταχθή ή εύταξία καί νά μή ταρα
χθούν τά καθεστώτα. ’Εάν δμως λάβωμεν άνάγκην άπό ναύτας νά πάρωμεν 
μερικούς Ποριώτας. Έκάμαμεν όμιλίαν πρός τούτοις περί κυριεύσεως τοΰ 
κορβέτου Κανάρη, πλήν δέν τόν έγκρίναμεν, έπειδή ήτο ενδεχόμενον νά 
γίνη ρήξις είς τόν Πόρον.

’Επαναλαμβάνω νά σάς παρακαλέσω, κύριοί μου, νά παρακινήσετε τόν 
ναύαρχον νά ελθη αΰριον, εί δυνατόν, επειδή είναι ενδεχόμενον, μέ τό κίνη
μα αύτό νά έλθουν είς τόν λιμένα τοΰτον πλοία εύρωπαϊκά. Φαντασθήτε 
λοιπόν πόσον είναι άναγκαία ή παρρησία τοΰ ναυάρχου27.

*0 κυβερνήτης τοΰ «Καρτερία» Ί. Φαλάγγας συνάντησε τόν Κριεζή 
τήν επομένη γιά νά τοΰ μεταφέρει τούς χαιρετισμούς καί τά μηνύματα 
τοΰ Κανάρη. Στό τελευταίο άπό τά μηνύματα αυτά, ό Κανάρης επιζητού
σε τή συνεργασία τοΰ Κριεζή. ' Ο Κριεζής, πάλι, σέ επιστολή του τής 16 
’Ιουλίου πρός τούς Λ. και Γ. Κουντουριώτη άναφέρει:

Χθες σας έγραψα τά διατρέξαντα σήμερον δε σάς ειδοποιώ, δτι ό Κανά- 
ρης χθες βράδυ μου εστειλε τόν καπετάν Φαλάγκα νά μοΰ είπτ} τούς άσπα- 
σμούς του καί νά τόν νομίζω φίλον καθώς καί πρότερον, διότι καί αύτός

27. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 154-155.
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τοιοΰτον μέ έστοχάσθη πάντοτε. Μον έμήνυσε πρός τούτοις δτι λυπεΐται 
μεγάλως νά τόν στοχάζονται οί Ελληνες καθώς τό κηρύττουν καί δτι εάν 
έως τώρα έφέρθη τοιουτοτρόπως, αύτό προήλθεν έξ αιτίας όπου έως τώρα 
δέν έλαβε κανένα γράμμα άπό κανέναν σημαντικόν τής "Υδρας. Καθώς μου 
είπεν ό καπετάν Φαλάγκας, ό Κανάρης έχει σκοπόν νά παραιτηθή, αν ή 
κυβέρνησις τοΰ προτείνη άλλην μίαν φοράν νά πηγαίνη έναντίον τής Σπάρ
της, ή είς κανέν άλλο μέρος όπου ζητούν σύνταγμα. Πρός τούτοις ό Κανάρης 
λέγει, ότι οί "Ελληνες άρχισαν τήν δουλειάν τους βασίμως καί ότι ή ύπόθε- 
σις τής Σπάρτης ήτο μέ βάσινδχι ραδιουργικήν, καθώς τό κηρύττει ή Αύτοϋ 
Έξοχότης, και ότι ή Έξοχότης του μέ ραδιουργίαν έκαμε νά γίνη ή έναν
τίον τών συνταγματικών άναφορά.

Σάς γράφω ταϋτα διά παρακινήσεως του καπετάν Φαλάγκα. ’Εγώ όμως 
τί νά συμπεράνω άπό αύτά, δέν γνωρίζω' διό στοχασθήτε καί είπήτεμου πώς 
νά φερθώ...»2Ία.

'Ο Μιαούλης εφτασε στον Πόρο τή νύχτα τής 16/28 ’Ιουλίου28 
επικεφαλής 200 ναυτών. Μέ τήν άφιξή του προσχώρησε στό κίνημα καί 
ό μοίραρχος Α. Σαχίνης, κυβερνήτης τοΰ «"Υδρα». Οί στασιαστές, σύμ
φωνα μέ τά δσα αναφέρει δ Μιαούλης σέ επιστολή του τής 18 ’Ιουλίου, 
ήταν έτοιμοι νά προβοΰν σέ δυναμικές ενέργειες αν ό Ρίκορδ, ό όποιος 
στό μεταξύ είχε καταπλεύσει στον Πόρο, «χωρίς τήν συγκατάνευσιν τών 
δύο άλλων δυνάμεων ήθελε κάμει κίνημα»29 έναντίον τους. Στήν ϊδια 
έπιστολή ό ύδραΐος ναύαρχος σημειώνει «είναι περιττόν νά σάς έκφρα- 
σθώ τήν σύμπνοιαν τών καλών μας συμπολιτών καί τήν σταθεράν άπό- 
φασιν τοΰ νά ύπερασπισθώσιν τά δίκαια τών κοινοτήτων όποΰ έκφρά- 
σθησαν, καί τό καταπατηθέν σύνταγμα, παρά τοΰ αύθαιρέτου, τό άτμοκί- 
νητον δπου εύρίσκεται μέσα ό Καπετάν Φαλάγ καί ό Καπετάν Χριστό
δουλος μέ τούς οπλισμένους ποριώτας, θά μεταχειρισθή καυστικά30 δλα 
τά μέτρα αύτά τά έλάβαμεν επειδή γνωρίζωμεν δτι είναι ή μόνη κρίσιμος 
περίστασις, άς έχωμεν λοιπόν ελπίδας μας είς τόν θεόν, καί άς άποφασί- 
ση τό δίκαιον». ' Ο Μιαούλης, εξάλλου, θεωρούσε δτι ό Κανάρης ή θά 
τούς ένίσχυε ή θά παρέμενε ούδέτερος31. Παρόλ’ αύτά, δμως, φαίνεται

27α. Ά. Λιγνός, δ.π., σ. 155.
28. Ί. Κ. Μαζαράκης - Αίνιάν, «Τά συμβάντα τοΰ Πόρου άπό 17 γράμματα τοϋ Ά. 

Μιαούλη», ΔΙΕΕ, τόμ. ΚΓ\ 1980, σ. 129.
29. ’Επιστολή Μιαούλη τής 18 ’Ιουλίου 1831, δ.π., σ. 130. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 

25). ·
30. Πυρακτωμένα βλήματα μέ τά όποια ήταν έξοπλισμένο τό «Καρτερία».

31. "Ο.π., (σημ. 29).
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δτι τήν επομένη, 19/31 Ιουλίου, οί κινηματίες έχασαν τήν ύπομονή τους 
άπό τις παλινδρομήσεις τοϋ Ψαριανού, και κατέλαβαν μέ τέχνασμα τό 
πλοίο του «Σπέτσαι»32. "Υστερα άπό τήν κατάληψη τοΰ «Σπέτσαι», «ό 
πονηρός Κανάρης, γράφει ό Κριεζής, έμβήκε εις τήν ... και άνεχώρησε 
χωρίς νά τόν δοΰμε»33.

'Ο πλήρης έλεγχος τής θαλάσσιας περιοχής τοΰ Πόρου άπό τούς 
κινηματίες πρέπει νά ολοκληρώθηκε στίς 22 ’Ιουλίου/ 3 Αύγούστου μέ 
τήν κατάληψη τοΰ φρουρίου Heydeck, στή νησίδα "Αγιος Κωνσταντί
νος, στό νότιο πέρασμα τοΰ Πόρου34. ’Από τήν πλευρά τής φιλοκυβερ- 
νητικής παράταξης, ό Κ. Ράμφος, διοικητής τοΰ Πόρου, μέ τήν όμάδα 
του καί λίγους προκρίτους —πιθανώς μόνο εναν— έγκατέλειψαν τό νησί 
καί φιλοξενήθηκαν άπό τά κυβερνητικά στρατεύματα στήν άπέναντι πα
ραλία, τόν Γαλατά, ένώ ό Γ. Σαχτούρης, διοικητής τοΰ ναυστάθμου τοΰ 
Πόρου, παρέμεινε μέχρι τέλους ούδέτερος καί χρησιμοποιήθηκε ώς σύν
δεσμος μεταξύ Μιαούλη καί Ρίκορδ.

' Η άναίμακτη κατάληψη τών πλοίων καί τοΰ ναυστάθμου ένίσχυε 
τή θέση τής "Υδρας, γιατί, άφενός μέν φαινόταν συνεπής καί ίκανή νά 
προστατεύσει τά νησιά πού ώς τότε άντιμετώπιζαν τόν κίνδυνο νά ύποκύ- 
ψουν διά τής βίας στήν Κεντρική κυβέρνηση καί άφετέρου άποδείκνυε 
τή στρατιωτική άδυναμία τοΰ Καποδίστρια.

Στή Σύρο ή ενέργεια τών 'Υδραίων έγινε δεκτή μέ ενθουσιασμό. Οί 
πρόκριτοι τοΰ νησιοΰ μέ γράμμα τους πρός τούς ομολόγους τους τής 
"Υδρας επιδοκίμασαν απολύτως τό κίνημα καί έστειλαν αφθονα χρήματα 
γιά τήν υποστήριξή του. Ζήτησαν έπίσης τήν άδεια νά στείλουν τά 
πλοΐα, πού άρχικά είχαν διατεθεί γιά τήν προστασία της, νά ξεσηκώσουν 
τά υπόλοιπα νησιά35, ένώ οί Θ. Μανούσης καί Π. Γεραλόπουλος πήγαν 
ώς έκπρόσωποί τους στήν "Υδρα36.

32. ' Ο Μιαούλης έστειλε δύο πλοιάρια καί κατέλαβαν τήν κορβέτα τήν ώρα πού ό 
Κανάρης συζητούσε μαζί του.

33. Δ. Φωτιάδης, δ.π., τόμ. Δ-, σ. 227. Κατά μία άλλη άποψη, ό Κανάρης παρέδωσε 
οΐκιοθελώς τό «Σπέτσαι», «δταν άντελήφθη άπειθαρχία έκ μέρους ώρισμένων ναυτών του 
καί γιά νά προλάβη άνάμιξη τών ρωσικών πλοίων». (Βλ. 'Ιστορία 'Ελληνικόν ’Έθνους, 
τόμ. IB', σ. 555).

34. Κασομούλης, Ενθυμήματα, σ. 391. Περιγράφεται τό τέχνασμα πού χρησιμο
ποίησε ό ίδιος ό διοικητής τοϋ φρουρίου, ό φιλέλληνας συνταγματάρχης Ί. Άμπάτης, 
γιά νά τό παραδώσει στούς στασιαστές, ώστε νά ελέγχουν αύτοϊ τόν δίαυλο.

35. Χιακόν Άρχεϊον, τόμ. Δ', σσ. 260-262. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 26).
36. "Ο.π., σσ. 263-264.
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Σέ άπάντηση τοΰ αιτήματος τών Συριανών ό Μιαούλης θά αναθέσει 
στόν μοίραρχο Ν. Ράπτη τόν έλεγχο τών θαλάσσιων όδών τοΰ Αιγαίου, 
συστήνοντας του νά συννενοεΐται μέ τή Σύρο καί νά βοήθα τά νησιά πού 
τόν καλοΰν, ώστε νά έμποδίσει «άταξίαν ή κατάχρησιν όποιουδήποτε 
είδους»37. ' Ο Μιαούλης πρέπει έσκεμμένα νά άπέφυγε τίς όδηγίες γιά μιά 
ενδεχόμενη συμπλοκή μέ κυβερνητικά ή ρωσικά πλοΐα.

Οί άντιδράσεις τοϋ Καποδίστρια

'Ο Καποδίστριας πληροφορήθηκε τή στάση άπό άπεσταλμένο τοΰ 
διοικητή Κ. Ράμφου, στό Ναύπλιο. Συγχρόνως καί οί 'Υδραίοι πρόκρι
τοι τοΰ έστειλαν μακροσκελή έπιστολή, στήν όποία τοΰ έξηγοΰσαν δτι ή 
κίνησή τους είχε καθαρά άμυντικό χαρακτήρα, έν δψει μάλιστα τών 
πολεμικών προετοιμασιών τής κυβέρνησης νά τούς έξαναγκάσει σέ υπο
ταγή. Στή συνέχεια έπανέρχονταν στό πάγιο αίτημά τους γιά άμεση 
σύγκληση ’Εθνοσυνέλευσης καί υποστήριζαν δτι ή έπιθυμία τών Συμ
μαχικών Δυνάμεων γιά τήν άποκατάσταση τής ειρήνης καί τής τάξης δέν 
άπρεπε νά έκληφθεΐ παρά ώς άναφορά στήν ειρήνη καί τήν τάξη πού είχε 
άποδεχθεΐ ή Συνέλευση τοϋ ’Άργους38.

'Ο Καποδίστριας, γνωρίζοντας δτι τά εθνικά πλοΐα λόγω τής μα
κροχρόνιας άκινησίας δέν μπορούσαν νά άποπλεύσουν σύντομα άπό τόν 
Πόρο, άποφάσισε τόν στενότερο, κατά τό δυνατόν, αποκλεισμό τους, 
ώστε νά ύποχρεωθοΰν οί στασιαστές νά τά παραδώσουν. Τό μεσημέρι 
τής 16/28 ’Ιουλίου έφτασε στά Περιβόλια τό τάγμα τών Τακτικών, πού 
τό αποτελούσαν 350 οπλίτες, μέ διοικητή τόν Π. Διαμαντίδη, ένώ δύο 
ρωσικά πλοΐα, χωρίς τόν ναύαρχο Ρίκορδ, απέκλεισαν τό βόρειο πέρα
σμα τοΰ στενοΰ τοΰ Πόρου39.

’Εκτός άπό τήν αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στήν 
απέναντι άπό τόν Πόρο άκτή, ό Καποδίστριας επιδίωξε νά εξασφαλίσει 
καί τήν ενεργό συμπαράσταση τών ξένων, ή όποία τοΰ ήταν άπαραίτητη, 
δεδομένου δτι ό ίδιος στερείτο πλοίων. Μέ σχεδόν δμοιες έπιστολές καί 
πρός τούς τρεις άντιπρέσβεις, άξίωνε νά άνακοινωθεΐ στούς πρωταίτιους 
δτι καί οί Σύμμαχοι θά συμβάλουν στήν καταστολή τοΰ κινήματος40.

37. Χιακόν "Αρχεϊον, τόμ. Δ', σ. 257.
38. Έφ. 'Απόλλων, τχ. 39, σσ. 159-161.
39. Μαζαράκης-ΑΙνιάν, δ.π., σ. 144.
40. Δ. Κόκκινος, δ.π., σ. 640.
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' Ο ξαφνικός απόπλους τής άγγλικής φρεγάτας «Μαδαγασκάρη» άπό 
τό Ναύπλιο, στις 15/27 ’Ιουλίου, καί ή καθυστέρηση τής έπιστροφής 
τοΰ γάλλου άντιπρέσβη άπό τό Νεόκαστρο, όπου βρισκόταν, κίνησαν 
ύποψίες στον Καποδίστρια, ό όποιος σέ επιστολές του πρός τούς άντιπρέ- 
σβεις εξέφραζε τή λύπη του γιά τήν απουσία τους, ύπονοώντας δτι αύτή 
ήταν έσκεμμένη. Άπό τόν ρώσο πρέσβη, ό όποιος βρισκόταν στό Ναύ
πλιο, θά ζητήσει νά σταλεί ό ναύαρχος Ρίκορδ στον Πόρο, «ΐνα κωλύση 
τούς έξ "Υδρας πειρατάς τοΰ νά έκπληρώσωσι τόν σκοπόν των»41.

Οί ύποψίες τοΰ Καποδίστρια, τουλάχιστον γιά τούς ’Άγγλους, είναι 
άβάσιμες, άφοΰ, πράγματι, τό «Μαδαγασκάρη», πηγαίνοντας νά παραλά
βει τό άγγλικό ταχυδρομείο, πέρασε άνοικτά άπό τήν "Υδρα καί τόν 
Πόρο42, άλλά ό Ρίκορδ, ό όποιος είχε ήδη φτάσει έκεΐ, δέν ένημέρωσε 
τόν Lyons γιά τά διατρέξαντα καί γιά ποιό λόγο βρίσκονταν τά ρωσικά 
πλοία στήν περιοχή έκείνη43. Στήν μετέπειτα άναφορά του ό κυβερνήτης 
τοΰ «Μαδαγασκάρη» Ε. Lyons ισχυρίστηκε δτι ή ταυτόχρονη παρουσία 
αγγλικών καί ρωσικών πλοίων στήν αρχή τής εξέγερσης θά άπέτρεπε 
τήν δξυνση πού δημιούργησε ό Ρίκορδ· δξυνση τήν όποία άγωνίστηκε 
νά άμβλύνει ό Lyons44, φτάνοντας στον Πόρο μία εβδομάδα άργότερα.

*Η έντολή τής μετάβασης τών ρωσικών πλοίων στον Πόρο δέν δό
θηκε πρόθυμα άπό τόν άντιπρέσβη Rueckman, άλλά έπέδρασε στήν από
φαση αύτή ή αίγλη τοϋ Καποδίστρια άπό τό πρόσφατο παρελθόν του στή 
Ρωσία. Αντίθετα μέ τόν άντιπρέσβη, ό διοικητής τής ρωσικής μοίρας, 
ναύαρχος Ρίκορδ, έδρασε μέ προθυμία καί πιθανολογείται ακόμα νά κα
θοδηγήθηκε στις ένέργειές του αύτές άπό τόν Κυβερνήτη45.

Τά ρωσικά πλοία «Πριγκίπισσα Λόβιτς», «Τηλέμαχος», «Όδυσ- 
σεύς» καί «Λοΰγγρο», κατέπλευσαν στον Πόρο διαδοχικά, άπό τίς 16/28 
ώς τίς 18/30 ’Ιουλίου, καί άπέκλεισαν τό βόρειο πέρασμα τοΰ στενοΰ.

41. Δ. Κόκκινος, δ.π., σ. 641.
42. Τό γεγονός δτι τό «Μαδαγασκάρη» πέρασε άπό τά μέρη αύτά χωρίς νά σταματή

σει έδωσε στούς 'Υδραίους στασιαστές λαβή νά πιστέψουν δτι οί "Αγγλοι τούς ύποστήρι- 
ζαν άνοικτά (βλ. έπιστολή τών Κουντουριώτηδων, Ί. Όρλάνδου καί Δ. Βούλγαρη, τής 22 
’Ιουλίου 1831 πρός τή δημογεροντία τής Σύρας, στό Χιακόν Άρχεΐον, τόμ. Α', σσ. 
256-7), πράγμα γιά τό όποιο ό Καποδίστριας παραπονέθηκε στον Ντώκινς. Βλ. Μνημεία 
τής Ελληνικής Ιστορίας, δ.π., σ. 510.

43. ’Αναφορά Λάιονς τής 29 Ίουλ./ 10 Αΰγ., δ.π., σ. 511.
44. "Ο. π., σ. 511.
45. Δ. Κόκκινος, δ.π., σ. 643.







128 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

Τό
 Μ

πο
ύρ

τζ
ι Ν

αυ
πλ

ίο
υ 

('Ι
στ

ορ
ικ

ό 
’Ε

θν
ολ

ογ
ικ

ό 
Μ

ου
σε

ίο
)



Τό κίνημα τοϋ Πόρου 129

Στή διοίκηση τοϋ Ρίκορδ θά ένταχθοΰν καί τά ελληνικά πλοΐα «'Ηρα
κλής» καί «’ Αθήνα» (ιδιοκτησία Γιαννίτση καί Τσαμαδοϋ) μέ καπετά
νιους τούς Κανάρη καί Όρλώφ, τών όποιων τά μειωμένα πληρώματα 
συμπληρώθηκαν άπό ρώσους πυροβολητές46. 'Ο άποκλεισμός άπό ξηρά 
όλοκληρώθηκε μέ τό ιππικό τοΰ Καλλέργη καί τίς μονάδες πού διοικού
σε ό Νικήτας Σταματελόπουλος. ’Έτσι, στίς 20 ’Ιουλίου / 1 Αύγουστου 
ή άριθμητική δύναμη τών κυβερνητικών στρατευμάτων εφτανε στούς
1.000-1.200 οπλίτες.

Οί άντιπρέσβεις Rueckman καί Daukins, οί όποιοι ήταν στό Ναύ
πλιο, καθώς άργότερα καί ό Rouen, συμμορφώθηκαν πρός τήν επιθυμία 
τοϋ Καποδίστρια καί μέ διακήρυξή τους άποδοκίμασαν τό επαναστατικό 
κίνημα, εκφράζοντας τήν ελπίδα ότι ή δήλωση αύτή θά ήταν αρκετή γιά 
νά άποθαρρύνει τούς άρχηγούς καί τούς έμπνευστές του47.

Τά κυβερνητικά στρατεύματα άπέναντι άπό τόν Πόρο
Τά πρώτα στρατεύματα τής κυβέρνησης, όί τριακόσιοι άνδρες τοϋ 

Τακτικού, έφτασαν στά Περιβόλια (Γαλατάς) τό μεσημέρι τής 16/28 
’Ιουλίου. Οί ένοπλοι Ποριώτες καί τά πληρώματα τών πλοίων, άνοργά- 
νωτοι άκόμα, χωρίς κανένα σχέδιο, ετοίμασαν αύτοσχέδια άμυνα. "Οσοι 
άπό τούς Ποριώτες είχαν επανδρώσει τή φρεγάτα «Ελλάς» τήν έγκατέ- 
λειψαν γιά νά ύπερασπισθοϋν τίς οίκογένειές τους, ένώ άλλοι κινήθηκαν 
γιά νά προβάλουν άμυνα σέ άντιπαράταξη. Τό άτμοκίνητο «Καρτερία» μέ 
κυβερνήτη τόν Φαλάγγα προσορμίστηκε κατάλληλα γιά νά μπορέσει νά 
βομβαρδίσει τά κυβερνητικά στρατεύματα. ' Ο Μιαούλης θά γνωστοποιή
σει στήν "Υδρα τήν άφιξη τών στρατευμάτων καί θά ζητήσει επει
γόντως ενίσχυση εκατό ναυτών48.

46. Τά πλοΐα αύτά έξοπλίστηκαν άπό τούς Κανάρη καί ’ Ορλώφ στήν Α'ίγινα.
47. Βλ. έπιστολή τους τής 1 Αύγούστου 1831 στό 'Αρχείο Λάιονς, MS Β65 καί έδώ 

Παράρτ. άρ. έγγ. 29. * Ο Rouen, έπίσης, σέ έπιστολή του πρός τόν Καποδίστρια στις 23 
’Ιουλίου/ 4 Αύγούστου 1831 θά προσθέσει: «έπεφόρτισα τόν Lalande, δστις άνεχώρησε 
μετά τοΰ Lyons είς Πόρον, δπως δηλώσει έπισήμως είς τόν Ά. Μιαούλη καί στούς 
Υδραίους δτι ή Γαλλία, δπως καί οί σύμμαχοί της, ένδιαφέρεται τά μάλιστα διά τήν 
διατήρησιν έν ' Ελλάδι τής ήσυχίας καί τής έπικρατούσης τάξεως πραγμάτων». (Μνημεία 
'Ελληνικής 'Ιστορίας, δ.π., σσ. 510-511).

48. Μαζαράκης-Αΐνιάν, δ.π., σ. 129. Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό γράμμα τοΰ Μιαού
λη πού περιγράφει τά γεγονότα τής ήμέρας έχει ήμερομηνία 18/30 ’Ιουλίου, ένώ ό Κασο- 
μούλης καί άλλες πηγές βεβαιώνουν δτι ό στρατός Εφτασε στά Περιβόλια στίς 16/28 
’Ιουλίου.

9
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Τά κυβερνητικά στρατεύματα θά άποφύγουν τίς προκλήσεις καί θά 
οχυρωθούν σέ ένα ύψωμα έξω άπό τόν Γαλατά. 'Ένας μόνο λόχος έπισκέ- 
φθηκε τό χωριό, γιά νά ενημερώσει καί νά μεταπείσει τούς κατοίκους 
του49. Οί επαναστάτες, μέ τήν εύκαιρία αύτή, προσπάθησαν νά διαπραγ- 
ματευθούν καί νά παρασύρουν τό τμήμα αύτό τοϋ στρατού μέ τό μέρος 
τους. Ό Σαχίνης θά έχει συνομιλίες μέ τόν λοχαγό Κουτρουμπή50, ό 
Χριστόδουλος Μέξης ή Ποριώτης θά συζητήσει μέ τόν Κασομούλη, ενώ 
γιά τόν ίδιο σκοπό έχουν σταλεί σέ φιλοκυβερνητικούς έπιστολές άπό 
τούς Πολυζωίδη καί Φαρμακίδη. Οί έπιστολές δμως αύτές διαβιβάστη
καν κατόπιν στον Καποδίστρια51.

Οί συζητήσεις καί οί διαπραγματεύσεις θά διακοπούν μέ τήν άφιξη 
τών Καλλέργη καί Νικήτα Σταματελόπουλου. ' Η έπικοινωνία τών Πο
ριωτών μέ τήν άπέναντι ήπειρωτική περιοχή, δπου πολλοί είχαν κτημα
τική περιουσία, διακόπηκε καί άρχισε ό πλήρης άποκλεισμός τοϋ νη
σιού άπό τήν Πελοπόννησο. 'Η μόνη διέξοδος πού άπέμενε ήταν τοϋ 
νότιου διαύλου52. Τά κυβερνητικά στρατεύματα άρχισαν νά προξενούν 
καταστροφές στά κτήματα καί στά σπίτια πού υπήρχαν στά Περιβόλια.

Μιαούλης καί Ρίκορδ
' Ο Μιαούλης, παρά τίς άρχικές δηλώσεις του53, δέν ήταν διατεθειμέ

νος νά άναλάβει πρωτοβουλία έπίθεσης κατά τών Ρώσων. Είχε δμως 
άποφασίσει νά άντιμετωπίσει μέ τά πυροβόλα του κάθε δυναμική ενέρ
γεια πού θά ξεκινούσε άπό αύτούς. ’Έτσι είχε προετοιμάσει τά πλοία του 
γιά ενδεχόμενη σύγκρουση καί ζητούσε άπό τήν "Υδρα νά τόν ένισχύσει 
μέ δύο άκόμα σκάφη54.

49. Κασομούλης, 'Ενθυμήματα, τόμ. Γ', σ. 385.
50. ' Ο Κουτρουμπής είχε σταλεί παλαιότερα άπό τόν Καποδίστρια στήν "Υδρα γιά 

νά ζητήσει τήν παράδοση τοϋ Τσάμη Καρατάσου.
51. Κασομούλης, δ.π., σσ. 388-389.
52. Μαζαράκης-Αίνιάν, δ.π., σσ. 131-133. «Εύγενέστατοι Κύριοι, γράφει ό Μιαού

λης στις 20 ’ Ιουλίου στούς Κουντουριώτηδες, οί στρατιώτες ο'ίτινες εύρίσκονται είς τό 
δντικρυ μέρος τοϋ πόρου έχουν σκοπόν νά πιάσουν τούς μύλους νά μήν άφήνουν τούς 
ποριώτας νά άλέθουν είναι άνάγκη λοιπόν νά έπαρικινήσεται [sic] εμπόρους νά κάμνουν 
δλευρον νά στείλουν».

53. "Ο.π., σ. 147.
54. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 158-159. ’Επιστολή τοϋ Μιαούλη πρός τήν Κοινό

τητα τής "Υδρας τής 17 Ιουλίου 1831.
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'Η πρώτη συνάντηση τών δύο ναυάρχων, Ρίκορδ καί Μιαούλη, 
πραγματοποιήθηκε τή νύχτα τής 18/30 Ιουλίου στήν παραλία τοΰ Πό
ρου, κοντά στή φρεγάτα «'Ελλάς», γιατί ό Μιαούλης φοβούμενος τήν 
αιχμαλωσία του είχε άρνηθεΐ νά έπισκεφθεΐ τό ρωσικό πλοίο, θεωρώντας 
τόν ρώσο ναύαρχο πράκτορα τοΰ Καποδίστρια55.

Στίς διάφορες προτάσεις τοΰ Ρίκορδ ό Μιαούλης άντέταξε δτι, έως 
δτου συγκληθεΐ ’Εθνοσυνέλευση, ώς προϊστάμενη ’Αρχή του θά άνα- 
γνώριζε μόνο τή «Συνταγματική ’Επιτροπή» τής "Υδρας καί δτι, αν ή 
' Επιτροπή τοΰ ζητούσε νά άποπλεύσει, θά τό επιχειρούσε, άψηφώντας 
τήν άποτρεπτική πρόθεση τοΰ Ρίκορδ.

Οί πρόκριτοι τής "Υδρας σέ έπιστολή τους πρός τούς Συριανούς 
περιγράφουν τή συζήτηση τών δύο ναυάρχων ώς εξής:

Άφ ’ οΰ εφθασεν εις Πόρον ό Αντιναύαρχος Ρωσσος Κύριος Ρικόρ- 
δος, ώμίλησενμετά τοϋ Ναυάρχου Μιαούλη, τοϋ είπε νά παραιτηθή άπό τό 
όποιον έπεχειρίσθη έργον, καί ότι τά πλοΐα τά ’Εθνικά νά μένουν άκίνητα 
καί νά μήν έμπορέ °^τε ή "Υδρα, οϋτε ή Κυβέρνησις νά τά μεταχειρισθή. Ό 
Ναύαρχος Μιαούλης ήρώτησεν αν έχη πρώτον άπό τήν "Υδραν τοιαύτην 
διαταγήν, δεύτερον αν έχη αυτήν έγγράφως καί άπό τάς άλλας δύο Δυνάμεις. 
Αύτός τοϋ άπεκρίθη τό «όχι»· τότε έπαυσε ν ή όμιλία. Ακολούθως είπεν είς 
τόν Ναύαρχον ό Αντιναύαρχος Ρωσσος ότι νά μή κινηθή άπό τόν Πόρον. 
’Εκείνος δέ τοΰ άπεκρίθη ότι δέν έχει άλλο νά κάμη παρά νά άκούση τάς 
διαταγάς τής "Υδρας καί ας γνωρίση ότι αν αύτός προβάλη νά τοΰ έμποδίση 
τά κινήματα, θέλει άνοίξει δρόμον διά τών κανονιών.

"Οτι ό Αντιναύαρχος Ρωσσος έπρόβαλεν είς τόνΜιαούλην νά συγχώ
ρηση διά νά άπεράσουν είς Πόρον οί 300 Τυπικοί έπί λόγω ότι νά φυλάξουν 
τήν ησυχίαν, οΰτος άπεκρίθη ότι οί κάτοικοι τοΰ Πόρου είναι πολλά ήσυχοι 
καί δέν έχουν άνάγκην νά δεχθώσιν είς τήν νήσον τούς έχθρούς στελλομέ
νους άπό τήν Κυβέρνησιν. Οί Ποριωται όπλοφοροΰν56.

Μπροστά στήν άδυναμία τών δύο ναυάρχων νά καταλήξουν σέ κά
ποια συμφωνία, έγινε δεκτό νά σταλεί ένας ρώσος άξιωματικός στήν 
"Υδρα, γιά νά έξακριβώσει αν υπάρχουν άλλες άπόψεις τής «’Επιτρο
πής»57.

55. ’Εθνική Βιβλιοθήκη, Άρχεϊον Α' (Άρχεϊον Ααλάνδου) άρ. έγγ. 9951. ’Έκθε
ση Λαλάνδ στόν 'Υπουργό Αποικιών καί Ναυτικού De Rigny.

56. Χιακόν Άρχεϊον, τόμ. Δ ’, σ. 250.
57. G. Finlay, History of the Greek Revolution and of the Reign of King Otho, 

London, τόμ. II, 1971, σ. 65. ’ Ανεκδοτολογικά άναφέρεται πώς ό Φίνλεϋ, στό χωρίο αύτό,
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' Ο Ρίκορδ, λίγες μέρες άργότερα, θά Ισχυριστεί ενώπιον τών Συμμά
χων δτι τόσο ό Μιαόύλης δσο καί οί ’Αρχές τής "Υδρας τόν είχαν 
διαβεβαιώσει δτι οί στασιαστές θά έγκατέλειπαν τά πλοία έφόσον θά 
ύπήρχε ή σύμφωνη γνώμη και παρουσία τών ναυτικών διοικητών τής 
’Αγγλίας καί Γαλλίας. ’Αντίθετα, οί 'Υδραίοι ύποστήριξαν, άργότερα, 
δτι καμιά υπόσχεση δέν είχαν δώσει στον Ρίκορδ ή τόν άπεσταλμένο 
του58.

Τό τελευταίο γεγονός, ώς τήν άφιξη τών ναυτικών διοικητών Lyons 
καί Lalande, ήταν ή άνακοίνωση τοΟ Ρίκορδ στον Μιαούλη δτι θά υψώ
σει τή ρωσική σημαία στά δύο ελληνικά βρίκια, πού ένίσχυαν τήν μοίρα 
του. ' Η άπόφαση αύτή πρέπει νά είχε ώς σκοπό τή διαφύλαξη τών ρώ
σων ναυτικών, κυρίως πυροβολητών, πού είχαν έπιβιβαστεΐ στά πλοία 
αύτά, γιά νά αύξήσουν τόν μειωμένο άριθμό τών πληρωμάτων τους. ' Ο 
Μιαούλης, μέσω ενός άξιωματικοϋ πού είχε στείλει ό ρώσος ναύαρχος 
γιά νά τόν ενημερώσει σχετικά, τοΰ διεμήνυσε δτι «δέν έχει κανένα 
δικαίωμα ό Ρίκορδ νά ύψώση ρωσσικήν σημαίαν εις ελληνικά πλοία 
άλλ’ οϋτε ήμπορεΐ νά κάμη τοιοΰτον πραγμα επειδή τότε ό Ρίκορδ νομί- 
ζεται ναύαρχος τοΰ Κυβερνήτου καί δχι τής Ρωσσίας- ή αν δέν είναι αύτό 
τότε είναι ύπό τάς διαταγάς τοΰ Καποδίστρια. ’Έπειτα τοΰ είπωμεν ήμεΐς 
δτι ουτε ό Κυβερνήτης έγραψεν τοιο.ΰτον γράμμα τοΰ Ρίκορδ οΰτε ό 
Ρίκορδ τό κάμνει αύτός έπέμεινεν δτι θά τό κάμη, τότε ήμεΐς τοϋ είπωμεν 
δτι τά ζητοΰμεν έγγράφως δλα δσα μας εΐπεν άπό τόν Ρίκορδ, μάς ύπεσχέ- 
θη νά μας τά στείλη, νά ίδωμεν δμως· είς τό τέλος μας είπεν δτι είναι 
βέβαιον πώς ό Κυβερνήτης έγραψεν γράμμα τοΰ Ρίκορδ, δέν ήξεύρω 
δμως δν ό Ρίκορδ ήμπορεΐ νά κάμη αύτό τό κίνημα»59.

Οΐ Λάιονς καί Λαλάντ φτάνουν στον Πόρο

' Ο άγγλος ναυτικός διοικητής Ε. Lyons, φτάνοντας στό Ναύπλιο μέ 
τό πλοίο του «Μαδαγασκάρη», έμαθε τό κίνημα τής "Υδρας καί αμέσως 
άναχώρησε γιά τόν Πόρο. Στά ανοιχτά τών Σπετσών συνάντησε τό γαλ
λικό πλοίο «Καλυψώ», δπου έπέβαιναν ό Γάλλος πρέσβης Rouen καί ό 
ναυτικός διοικητής Lalande, ό όποιος, δταν πληροφορήθηκε τά γεγονό

έμφανίζει τόν Ρίκορδ νά άπειλεϊ δτι θά χρησιμοποιήσει βία καί τόν Μιαούλη νά τοΟ 
άπαντά εύστοχα δτι γνωρίζει τόσο καλά τά καθήκοντά του δσο καί ό Ρώσος.

58. Μαζαράκης-ΑΙνιάν, δ.π., σ. 131.
59. "Ο.π., σ. 132.
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τα, αποφάσισε νά τόν ακολουθήσει60. Τά δύο πλοία θά καταπλεύσουν 
στον Πόρο στις 23 ’Ιουλίου / 4 Αύγουστου61. Οί 'Υδραίοι, άπό τό νησί 
τους, άντιλήφθηκαν τόν προορισμό τών δύο πλοίων καί έστειλαν ώς 
πολιτικό σύμβουλο τοΰ Μιαούλη τόν Μαυροκορδάτο, ικανοποιώντας 
έτσι τό αίτημα πού κατ’ επανάληψη είχε έκφράσει ό ναύαρχος.

'Ο πρώτος επισκέπτης πού δέχτηκαν μέ τήν άφιξή τους στον Πόρο 
οί διοικητές τών ξένων μοιρών ήταν ό γραμματικός τοΰ Μιαούλη, ό 
όποιος καί τούς διαβεβαίωσε δτι ή κατάληψη τών πλοίων άποτελοΰσε 
μέτρο προληπτικό, δεδομένου δτι ό Καποδίστριας προτίθεται νά εκστρα
τεύσει έναντίον τών νησιών. Οί επόμενοι έπισκέπτες ήταν οί δημογέ
ροντες τοΰ Πόρου, οί όποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιά τίς καταστροφές τών 
περιουσιών τους άπό τά κυβερνητικά στρατεύματα —ίδίως άπό τούς 
στρατιώτες τοΰ Καλλέργη — καί επαίνεσαν τόν Μιαούλη, ό όποιος μετά 
τήν άναχώρηση τοΰ διοικητή Κ. Ράμφου, κατόρθωσε νά διατηρήσει τήν 
τάξη καί τήν ειρήνη στό νησί τους.

Μετά τήν ενημέρωση άπό τούς εκπροσώπους τοΰ νησιοΰ καί τούς 
τοπικούς παράγοντες οί δύο διοικητές έπισκέφθηκαν τόν Ρίκορδ, ό 
όποιος προετοιμαζόταν νά άρχίσει έχθροπραξίες κατά τών κινηματιών. 
' Ο Ρίκορδ, έχοντας ύπόψη του τή συζήτηση πού είχε μέ τόν Μιαούλη 
καί τό μήνυμα πού τοΰ είχε κομίσει ό άντιπρόσωπός του άπό τήν "Υδρα, 
τούς διαβεβαίωσε δτι εφόσον ομόφωνα θά ζητοΰσαν τήν παράδοση τών 
πλοίων οί στασιαστές θά συμμορφώνονταν. Στήν κατοπινή δμως συνάν
τηση πού είχαν οί δύο διοικητές μέ τόν Ρίκορδ, τόν Μαυροκορδάτο καί 
τόν Μιαούλη επί τοΰ πλοίου «Καλυψώ», διαπίστωσαν δτι οί κινηματίες 
άρνοΰνταν τήν λύση αύτή62.

60. 'Ο άντιπρέσβης Rouen επιβιβάστηκε σ’ αλλο πλοίο καί έπέστρεψε στό Ναύ
πλιο.

61. Μνημεία ’Ελληνικής 'Ιστορίας, δ.π., σ. 512.
62. Μαζαράκης, δ.π., σ. 131. ' Ο Μιαούλης σέ γράμμα του τής 23 ’Ιουλίου άναφέρει: 

«... μας έδειξαν μίαν σημείωσιν όπού είχε κάμει ό Αξιωματικός ό Ρώσσος ό έλθών είς 
"Υδραν, κατά των προτάσεων τάς όποιας έκαμε, καί τών άποκρίσεων τάς όποιας έλαβεν 
έλεγεν δτι εκαμε τάς σημειώσεις αύτάς έν φ έγίνοντο αί ομιλίαν ό Μαυροκορδάτος, δστις 
εύρε τάς άπαντήσεις πάντη άλλοιωμένας τάς άναίρεσεν έντόνως, καί έπρόσθεσεν δτι έν ώ 
έγίνοντο αί όμιλίαι μόνος έκρατοΰσε σημειώσεις, ίταλιστί, ό δέ άξιωματικός δέν εγραφεν, 
καί αν ό ’ίδιος έσημείωσεν δ,τι ήθελε, καί είς γλώσσαν άγνωστον είς ήμας μετά τάς 
όμιλίας, τοΰτο δέν ήμπορεϊ νά θεωρηθή ώς πρωτόκολλον, καθώς κακώς τό όνομάζει, ούδέ 
έχει καμμίαν ίσχύν, ή κΰρος, μάλιστα ένώ είναι πάντη διαφορετική ή έκθεσις άπό τάς 
γενομένας όμιλίας...».
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'Η συνάντηση λοιπόν δέν έφερε κανένα αποτέλεσμα καί, μπροστά 
στό αδιέξοδο πού δημιουργήθηκε, οί Lalande καί Lyons δέχτηκαν νά 
παραμείνουν μία μέρα ακόμα στον Πόρο, περιμένοντας τόν έρχομό εκ
προσώπων τής "Υδρας καί ελπίζοντας δτι ή «Συνταγματική Έπιτροπή» 
θά πρότεινε κάποια συμβιβαστική λύση63.

Τό γεμάτο διαβουλεύσεις εικοσιτετράωρο τής 23 ’Ιουλίου / 4 Αύγού- 
στου έκλεισε μέ τήν άφιξη ενός κυβερνητικού κότερου στον Πόρο. Τό 
πλοίο αύτό είχε κανονιοβοληθεΐ στά Άμπελάκια άπό γολέτα τών στα
σιαστών. 'Ο Ρίκορδ θέλησε νά στείλει πλοίο του γιά νά συλλάβει τό 
ύδραϊκό, ένώ ό Μιαούλης ήταν έτοιμος νά άντιδράσει, στέλνοντας δικά 
του πλοία νά τό ένισχύσουν. ' Ο Lalande μέ παρέμβασή του πέτυχε νά 
άποσοβηθεΐ αύτό τό έπεισόδιο καί έτσι κανένα πλοίο δέν άπέπλευσε.

'Ώς τίς άπογευματινές ώρες τής επόμενης ήμέρας έξαιτίας τοΰ και- 
ροΰ δέν είχαν φτάσει οί 'Υδραίοι πληρεξούσιοι. Σέ νέα συνάντηση ό 
Ρίκορδ εκπροσωπήθηκε άπό τόν κυβερνήτη τοΰ «Τηλέμαχος», ό όποιος 
είχε σαφείς έντολές νά μήν προβεϊ σέ κανενός είδους παραχώρηση. Τό 
’ίδιο ανυποχώρητος ήταν καί ό Μιαούλης, ό όποιος στό αίτημα τών Συμ
μάχων νά έγκαταλειφθοΰν τά πλοία άπαντοΰσε: «Σταλθήκαμε εδώ άπό 
τήν κοινότητα τής "Υδρας. Οί διαταγές πού έχω είναι νά διατηρήσω τήν 
θέση μου καί νά μήν έγκαταλείψω παρά μέ άντίστοιχες διαταγές καί αν 
θελήσουν νά μέ άναγκάσουν μέ τήν βία, θά χύσω καί τήν τελευταίαν 
ρανίδα τοΰ αίματός μου...»64.

Είναι σαφές δτι ή "Υδρα επιδίωκε νά διαφυλάξει δ,τι ώς εκείνη τή 
στιγμή είχε κερδίσει, μέχρις δτου ό Καποδίστριας συγκαλέσει ’ Εθνική 
Συνέλευση. Έξαλλου τά λόγια τοΰ Μιαούλη ταυτίζονταν μέ τίς τελευ
ταίες έντολές τών ' Υδραίων, δπως θά φανεί μέ τήν άφιξη τοΰ Σαχίνη άπό 
τήν "Υδρα κατά τό τέλος αύτής τής συνάντησης: «νά κρατήση δ,τι είχε 
καταλάβει καί νά φανή σκόπιμα μετριοπαθής μά καί πιστός στις διαταγές 
πού είχε»65.

Οί συνομιλίες δέν έφεραν, πάλι, κανένα άποτέλεσμα καί οί Lyons 
καί Lalande πρότειναν νά παραμείνει ή κατάσταση γιά μερικές ήμέρες 
δπως είχε, προκειμένου οί ’ίδιοι νά συζητήσουν μέ τόν Καποδίστρια καί

63. Κ. Βάρφης, Πόρος 1831, σσ. 111-125. Λεπτομερής περιγραφή τών διαβουλεύσε- 
ων τών δύο διοικητών στόν Πόρο δίνει ό Λαλάντ σέ άναφορά του τής 12 Αύγουστου 1831 
πρός τόν προϊστάμενό του Υπουργό Ναυτικών καί ’Αποικιών Ντε Ριγνύ.

64. "Ο.π., σ. 117.
65. "Ο.π., σ. 118.
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νά διαπιστώσουν άν αυτός πλέον προτίθεται νά προβεΐ σέ ύποχωρήσεις. 
Μέ τήν πρότασή τους, πού έγινε άποδεκτή άπό τόν Μάυροκορδάτο και 
τόν Μιαούλη, δέν συμφώνησε ό ρώσος άντιπρόσωπος τοϋ Ρίκορδ66.

Τίς πρωινές ώρες τής 25 ’Ιουλίου / 6 Αύγούστου, λίγο πρίν τόν 
άπόπλου τών «Μαδαγασκάρη» καί «Καλυψώ», ό Ρίκορδ ζήτησε μέ έγ
γραφό του άπό τούς δύο διοικητές νά παραμείνουν στόν Πόρο, γιά νά τόν 
ύποστηρίξουν ύλικά καί ήθικά. Γιά νά ένισχύσει τό αίτημά του αύτό 
επικαλείτο τίς έντολές τής Ρωσικής κυβέρνησης καί τόνιζε ότι θεωροϋσε 
τό κίνημα τοϋ Πόρου επαναστατικό καί δτι, τέλος, θά εμπόδιζε μέ τή βία 
κάθε απόπειρα άπόπλου τών πλοίων πού κατείχαν οί κινηματίες. Τυχόν 
άρνηση αύτής τής βοήθειας, πρόσθετε ό Ρίκορδ στό έγγραφό του, θά τή 
θεωροϋσε άπομόνωσή του άπό τή συμμαχία καί, επομένως, δέν θά είχε 
τήν εύθύνη γιά τίς τυχόν συνέπειες67.

Οί δύο διοικητές άντιτάχθηκαν στις απόψεις αύτές, καί ιδίως στήν 
άπειλή χρήσης βίας, δήλωσαν δμως δτι θά άποχωροϋσαν γιατί δέν έκρι
ναν σωστό νά παραμείνουν άπλοι θεατές μιάς ενδεχόμενης σύγκρουσης. 
Πρόσθεσαν άκόμη δτι θά αναχωρούσαν γιά νά ένημερώσουν τόν Καπο- 
δίστρια, ό όποιος φαινόταν κακά πληροφορημένος γιά τά γεγονότα. 'Η 
δήλωσή τους τελείωνε μέ τήν έκφραση τής ελπίδας δτι θά έπειθαν τόν 
Κυβερνήτη νά κάνει αύτός πλέον νέες προτάσεις συμβιβασμοϋ68.

' Ο Λαλάντ καί ό Λάιονς, πρίν αναχωρήσουν, έλαβαν άπό τόν ρώσο 
συνάδελφό τους τή διαβεβαίωση δτι θά ύπάκουε πιστά στις οδηγίες τοΰ 
Καποδίστρια. Οί ’ίδιοι σχημάτισαν τήν εντύπωση δτι θά άπέφευγε κάθε 
σύγκρουση καί δέν θά παραχωροΰσε πλοιάρια γιά τήν άπόβαση τών 
κυβερνητικών στρατευμάτων στόν Πόρο69.

Οί δύο ναυτικοί διοικητές κατέπλευσαν τό απόγευμα τής ’ίδιας ήμέ- 
ρας στό Ναύπλιο καί έπιδίωξαν νά συναντηθούν αμέσως μέ τόν Καποδί- 
στρια. ' Ο Κυβερνήτης τούς δέχτηκε τήν επομένη καί, έχοντας ήδη πλη- 
ροφορηθεΐ γιά τίς προσπάθειες πού είχαν καταβάλει προκειμένου νά 
έξομαλυνθεΐ ή κατάσταση, τούς έξέφρασε τήν ικανοποίησή του. Συνάμα

66. Κ. Βάρφης, Πόρος 1831, σ. 117. ’Αναφορά Λαλάντ πρός Ντέ Ριγνύ.
67. ’ Αρχεΐον Λάιονς, δ.π., MS Β65. Επιστολή Ρίκορδ πρός Λάιονς τής 25 Ίουλ. / 

6 Αύγ. 1831. (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 28).
68. ’Αναφορά Λαλάντ, ο.π., σ. 114.
69.’Αρχείο Λάιονς, δ.π., MS Β65. Στις 11 Αύγούστου 1831 οί Λαλάντ καί Λάιονς 

άπηύθυναν πρός τούς άντιπρέσβεις των χωρών τους έπιστολή, στήν όποία καταδίκαζαν 
τή συμπεριφορά τοϋ Ρίκορδ.
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τούς διαβεβαίωσε δτι ούδέποτε είχε διατάξει νά χρησιμοποιηθεί βία κα
τά τών στασιαστών70.

Οί πρώτες συγκρούσεις

Μέ τήν άναχώρηση τών δύο ξένων διοικητών άρχισαν οί προστρι
βές μεταξύ τοΰ Ρίκορδ και τοΰ Μιαούλη.

Στό ήμερολόγιό του ό Μιαούλης γράφει δτι ειδοποιήθηκε άπό τόν 
Ρίκορδ δτι τά πλοΐα «Τηλέμαχος» καί «Λοΰγγρο» (ενα βρίκι καί ενα 
κλήβερ) θά άγκυροβολοΰσαν στίς 26 ’Ιουλίου / 7 Αύγούστου προσωρινά 
στό νότιο πέρασμα τοΰ στενοΰ τοΰ Γαλατα, μέ σκοπό νά άποπλεύσουν 
γιά άλλα λιμάνια71. ’Έτσι, μέ τή συγκατάθεση τοΰ Μιαούλη τά δύο πλοΐα 
άγκυροβόλησαν στό στενό. ’Ανάμεσά τους ήταν τό «Νήσος τών Σπε
τσών» μέ κυβερνήτη πλέον τόν Λ. Πινότση, πού βρισκόταν έκεΐ άπό τίς 
24 ’Ιουλίου / 5 Αύγούστου, γιά νά ελέγχει, μαζί μέ τούς ανδρες τοΰ 
φρουρίου Heydeck, τόν μοναδικό δίαυλο διά τοΰ οποίου έπικοινωνοΰσαν 
οί στασιαστές μέ τήν υπόλοιπη * Ελλάδα.

Τά δύο ρωσικά πλοΐα άπό τή νέα θέση τους άρχισαν νά παρεμποδί
ζουν τήν επικοινωνία μέ τήν άπέναντι άπό τόν Πόρο άκτή καί, κυρίως, τή 
μεταφορά νεροΰ άπό τό Μοναστήρι72. Τήν έπαύριο ό κυβερνήτης τοΰ 
«Τηλέμαχος» άπαίτησε άπό τό «Σπέτσαι» νά άπομακρυνθεΐ καί κανονιο
βόλησε ενα πλοιάριο πού μετέφερε γυναικόπαιδα. ' Η τακτική αύτή έδει
ξε σαφώς δτι έπιδιωκόταν ό πλήρης άποκλεισμός τών στασιαστών. Τότε 
ό Μιαούλης, γιά νά ένισχύσει τό φρούριο Heydeck, έστειλε τόν κυβερνή
τη τοΰ «Καρτερία» Φαλάγγα νά τεθεί έπικεφαλής τής φρουράς.

Σέ μιά προσπάθεια τών στασιαστών γιά νέες συνεννοήσεις θά σταλεί 
ό Κ. Μ. ’ Αργυρόπουλος στόν Ρίκορδ. 'Ωστόσο δέν θά γίνει δεκτός άπό 
τόν ρώσο ναύαρχο, ένώ, συνάμα, θά λάβει τήν προειδοποίηση δτι κάθε 
πλοιάριο τών στασιαστών πού θά πλησίαζε τά ρωσικά σκάφη θά βυθιζό-

70. Άναφορά Λαλάντ, δ.π., σ. 121.
71. Χιακόν Άρχεϊον, τόμ. Δ', σ. 267.
72. Ν. Μπότασης, «Ή γαλλική μοίρα τής ’Ανατολής», Ναυτική Έπιθεώρησις, 

Νοέμ.-Δεκ. 1946, σ. 289. ’Επιστολή Βαγιάν πρός Λαλάντ τής 30 ’Ιουλίου/ 11 Αύγουστου 
1831.

73. ' Ο Κασομούλης στά Ένθυμήματά του (δ.π., σ. 392) ισχυρίζεται δτι ή μετακίνη
ση τών ρωσικών πλοίων εγινε στίς 23 ’Ιουλίου /4 Αύγούστου ώς άντίμετρο γιά τήν 
κατάληψη τοΰ φρουρίου Heydeck. ’Άλλοι υποστηρίζουν δτι τά ρωσικά πλοΐα στάλθηκαν



138 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

' Η κατάσταση χειροτέρεψε, δταν τά δύο ρωσικά πλοία άρχισαν νά 
κανονιοβολούν μία ύδραϊκή γολέτα, πού κατέπλεε στον Πόρο74. ' Η πρά
ξη αύτή, δπως σημειώνει ό Κασομούλης, «παρώξυνε τούς στασιαστάς νά 
καταφύγουν είς τό τολμηρότερον μέτρον εχθροπραξίας κατά τής ση
μαίας μίας Δυνάμεως, ήτις εάν καί έφαίνετο δτι έστήριζεν μέ περισσότε
ρον ζήλον τόν Κυβερνήτην έναντίον τής δοξασίας των, διά τό μεγαλεΐον 
της δμως καί διά τάς ευεργεσίας της πρός τό έθνος μας θά έπρεπε νά 
σεβασθοΰν [...] τήν 24 Ίουλ.75 πρωί, ενώ τά πάντα ήσαν είς τήν μεγαλυτέ- 
ραν ήρεμίαν, οί έν Πόρφ εκ σχεδίου καταλαβόντες τάς οικίας καί τά έν 
τω λιμένι άνεργα (καθώς καί τά) έν ένεργεία πυροβόλα τοϋ πλοίου76, 
καθώς καί τό άτμοκίνητον («Καρτερία»), τό όποιον ήτο άγκυροβολημέ- 
νον μεταξύ Πόρου καί Γαλατά, νά άντισταθοΰν είς ύποτιθεμένας προ- 
σβολάς, τόν Φαλάγγαν τόν έπεμψαν είς τό έπιθαλάσσιον φρούριον μέ 
διαταγάς νά ύποχρεώσει μέ τόν πλοίαρχον τοΰ κορβέτου «Σπέτσαι» τήν 
σαλούπαν77 νά σηκωθή»78.

Σύμφωνα πάντα μέ τόν Κασομούλη, τήν πρώτη μέρα θά σκοτωθοΰν 
δεκατέσσερις άνδρες άπό τό πλήρωμα τοΰ «Σπέτσαι». Τήν επομένη, 24 
’Ιουλίου / 5 Αύγούστου79, θά πραγματοποιηθεί άπόβαση κυβερνητικών 
στρατευμάτων στον Πόρο μέ τή βοήθεια έξι ρωσικών πλοιαρίων. Στις 
μάχες πού άκολούθησαν (στον Πόρο) σκοτώθηκε, μεταξύ άλλων, καί ό 
στρατιωτικός διοικητής Πόρου, Χριστόδουλος Μέξης ή Ποριώτης.

' Η άπόβαση τών κυβερνητικών δέν πέτυχε, άλλά στή ναυμαχία πού 
έπακολούθησε στις 30 ’Ιουλίου —μέ επιτιθέμενα τά ρωσικά σκάφη «Τη
λέμαχος» καί «Όδυσσεύς», πού ήταν σέ συνεργασία μέ τά έλληνικά 
«'Ηρακλής» καί «’Αθηνά»— οί άντικυβερνητικοί αναγκάστηκαν νά 
ανατινάξουν τό «Σπέτσαι», άφοΰ πρώτα τά 80 μέλη τοΰ πληρώματος με

γιά νά παρεμποδίσουν τόν άπόπλου τής κορβέτας «Σπέτσαι». Οί ισχυρισμοί αυτοί λογικά 
δέν εϋσταθοϋν, δεδομένου δτι ή Αναχώρηση τοΰ πλοίου θά άδυνάτιζε τή θέση τοΰ Μιαού
λη, ένώ είναι γνωστό δτι αύτός ζητοΰσε ενισχύσεις.

74. Πρόκειται, κατά πάσα πιθανότητα, γιά τό πλοίο πού είχε ζητήσει ό Μιαούλης 
άπό τήν "Υδρα μέ έπιστολή του τής 17 ’Ιουλίου.

75. Ό Κασομούλης συγχέει τίς ήμερομηνίες. Πρέπει νά έννοεϊ τήν 27 ’Ιουλίου.
76. ' Ο Γ. Βλαχογιάννης σημειώνει δτι εδώ έννοεΐται, ίσως, τό πλοίο πού άναφέρθη- 

κε πιο πάνω δτι ερχόταν άπό τήν "Υδρα καί κανονιοβολήθηκε άπό τούς Ρώσους.
77. Σαλούπα = λέμβος.
78. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, τόμ. Γ', σσ. 392-393.
79. Οί πρώτες έχθροπραξίες έγιναν στις 28 ’Ιουλίου / 9 Αύγούστου καί ή άπόβαση 

στις 29 ’Ιουλίου / 10 Αύγούστου. Ό Μιαούλης άναφέρει μόνο εναν νεκρό.
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ταφέρθηκαν, σχεδόν χωρίς απώλειες, στό φρούριο Heydeck.
Σέ επιστολή του τής 30 ’Ιουλίου ό Μιαούλης παρουσιάζει τήν εξέ

λιξη τών μαχών ώς εξής:
Σπεύδομεν νά σάς άναγγείλωμεν δτι σήμερον περί τήν πρωίαν αραξεν 

ένταϋθα πλησίον τής ρωσσικής φρεγάδας εν Γαλλικόν βρίκιον ολίγον 
ύστερον μετά τήνάφιξίν του εστάλη ό άξιωματικός κύριος Φαλάγγας σταλμέ
νος διά νά έπισκεφθfj και νά μάθη τί παρά τοΰ πλοιάρχου80' έπιστρέψας ό 
Φαλάγγας μάς είπεν δτι ήθελεν ελθη ό πλοίαρχος Γάλλος διά νά μάς άντα- 
μώση άφοΰ πρώτον ύπάγη πρός τόν υποναύαρχον Ρικόρδον. Ένώ ό πλοίαρ
χος Γάλλος ήτον έν μέσω τοΰ διαστήματος μεταξύ τοΰ πλοίου του καί τοΰ 
δικρότου μας ερχόμενος πρός ήμάς, έμβήκαν άπό τό μέρος τοΰ Βουρτζίου81 
τά δύο ρωσσικά πλοία καί έρριψαν τάς άγκυράς των πλησίον τής Κορβέτας 
«Σπέτζαι», ένώ τά δύο ελληνικά πλοία τοΰ Γιαννίτζη καί Τζαμαδοΰ έστέ- 
κοντο εις τά πανιά κανονοβολοΰντα τό Βούρτζιον. "Αρχισαν τόν κανονοβο- 
λισμόν ταυτοχρόνως καί τά άρασμένα ρωσσικά πλοία κτυπώντα τόσον τό 
Βούρτζι καθώς καί τήν Κορβέταν μας μέ μέγα πείσμα. Ή Κορβέτα τούς 
άπεκρίθη καί αύτή μέ τήν βολήν μίας μπαταρίας, άλλ ’ επειδή άπό τόν προη- 
γούμενονπόλεμον ή Κορβέτα δέν ήτον εις κατάστασιν νά άνθέξη, έχουσα τά 
κανόνια της χωρίς άραμπάδες καί δλως διόλου άνέτοιμος διά νά μήν άφήση 
ό πλοίαρχός μας Καπετάν Λάζαρος Πινότζης νά καταλάβουν οί ρώσσοι τήν 
Κορβέταν βλέπουσα ώς εΐπομεν τό άδύνατον νά άνθέξη είς τάς βολάς τών 
δύο βρικίων, άφοΰ εϋγαλεν [sic] είς τό Βούρτζι τό πλήρωμά του έβαλεν πΰρ 
είς τήν πυριτιδαποθήκην καί κατέκαυσε τό Κορβέτον δτι τοιαύτην διαταγήν 
είχεν λάβει παρ ’ ήμών. Κανείς τών άνθρώπωνμας δέν ύπέφερε τίποτε■ ένας 
Ποριώτης μόνον έφονεύθη, ένώ μετεκομίζετο τό πλήρωμα τής Κορβέτας είς 
τό Βούρτζι, καί ένας Ναύτης τής αύτής Κορβέτας έλαβώθη πολλά έλαφρά· τά 
ρωσσικάβρίκια ύπέφεραν, συμπεραίνομεν, μεγάληνβλάβην, έβγήκανείς τά 
πανία μετά τόν πόλεμον, άφήσαντα τάς άγκυράς των τό Βούρτζι έπολέμησε 
θαυμάσια, καθώς καί ή Κορβέτα μας μ ’ δλον δτι δέν ήτον είς κατάστασιν 
πολέμου■ ό Πλοίαρχος Γάλλος μάς είπεν δτι ήλθεν απεσταλμένος διά νά 
βεβαιωθή τά ένταΰθα διατρέχοντα καί νά τά άναγγείλη είς τόν Ναύαρχόν 
του. θέλομε ν τόν δώσει καί ήμεΐς μίαν έκθεσιν τών γεγονότων διά τούς δύο 
Ναυάρχους "Αγγλον καί Γάλλον διά νά τήν στείλη τήν όποιαν καί μας 
έζήτησεν οί Ποριώται άγκαλά καί ολίγοι εδώ μείναντες άψύχωσαν, ώστε 
είναι άνάγκη νά μάς στείλετε τό ταχύτερον 150 ή 200 άνθρώπους Κρανιδιώ-

80. Πρόκειται γιά τόν Vaillant, κυβερνήτη τοΰ πλοίου «’ Ακταίων», τόν όποιο εστει- 
λε στόν Πόρο ό Λαλάντ.

81. ’Εννοεί τό φρούριο Heydeck.
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τας, Κρητικούς, ή όποιους άλλους δυνηθεΐτε· ό σημερινός Πόλεμος ειχεν 
άντικείμενον, ώς έμάθομεν, νά μάς κυριεύσουν τό Βούρτζι82.

Οί εξελίξεις αύτές ύπήρξαν δυσμενείς γιά τούς «Συνταγματικούς». 
'Η συμπλοκή μέ τή ρωσική μοίρα άδυνάτισε τά πολιτικά επιχειρήματα 
πού στήριζαν τό κίνημα. ’ Εξάλλου, δπως διαφαίνεται άπό τά δσα άναφέ- 
ρει ό Μιαούλης, οί Ποριώτες φοβήθηκαν καί άρχισαν νά εγκαταλείπουν 
τούς 'Υδραίους83. ’Άλλωστε, στό Ναύπλιο ό επίσημος Τύπος αγωνίζεται 
νά διευρύνει αύτές τίς εντυπώσεις καί νά προκαλέσει γενική κατακραυγή 
κατά τών στασιαστών. 'Ο Καποδίστριας σέ διακήρυξη πρός τό λαό, 
δημοσιευμένη στή Γενική ’Εφημερίδα στίς 30 ’ Ιουλίου, γράφει:

Ήσφαλίσθητε ήδη άφ ’ εαυτών, άποδοκιμάσαντες τρανώς καί έπισή- 
μως τούς αυτουργούς τοΰ κακοΰ, καταισχύναντες αύτούς ώς εχθρούς τής 
πατρίδος, καί έπικαλεσθέντες κατ ’ αύτών τήνέκδίκησιν τών νόμων, ή ζητή- 
σαντες τουλάχιστον νά έξορισθώσιν άπό τήν 'Ελλάδα. Αί άναφοραϊ τής 
Πελοποννήσου καί τής Στερ. 'Ελλάδος, είς τάς όποιας φαίνονται εκπεφρα
σμένα αύτά τά αισθήματα, δημοσιεύονται, καί έξ αύτών αί Σύμμαχοι Δυνά
μεις καί ό Κόσμος θέλουσι πληροφορηθή τήν άλήθειαν, ώστε νά μήν άμφι- 
βάλλουν παντελώς περί τοΰ χαρακτήρος τών άνταρτικών κινημάτων, τά 
όποια κατατρύχουσι μέρη τινά τοΰ ’Αρχιπελάγους, καθώς καί περί τοΰ χα
ρακτήρος τών άνθρώπων, οϊτινες διήγειρον καί διευθύνουν τήν άνταρσίαν

Ή άνατίναξη τών εθνικών πλοίων «Ελλάς» καί «'Ύδρα»
Οί εχθροπραξίες στόν Πόρο κορυφώθηκαν μέ τήν άνατίναξη τών 

πλοίων «'Ελλάς» καί «"Υδρα» καθώς καί τοϋ φρουρίου Heydeck. 'Η 
λεπτομερέστερη καί, πιθανότατα, ή άκριβέστερη περιγραφή τών συμβάν
των είναι αύτή πού περιέχεται στήν έπιστολή τοΰ Βαγιάν, κυβερνήτη τοΰ 
«Άκταίων», πρός τόν διοικητή τής γαλλικής μοίρας τής ’Ανατολής, 
Λαλάντ, ή όποία παρατίθεται αύτούσια:

82. Μαζαράκης-Αΐνιάν, δ.π., σ. 135. Τά γεγονότα τά περιγράφει, κατά τόν ίδιο τρό
πο, καί ό Βαγιάν στήν εκθεση πού προαναφέρθηκε.

83. Σέ αλλο γράμμα του ό Μιαούλης —καί αύτό στίς 30 ’Ιουλίου, άλλά άπευθυνόμε- 
νο πρός τούς Κουντουριώτηδες— σημειώνει: «Προ μιας ώρας έγραψα είς τήν δημογερον
τίαν τά διατρέξαντα ήδη δέ σας λέγω δτι είναι άνάγκη νά σταλθοϋν διακόσιοι στρατιώται 
τής ξηρας νά κρατήσουν τήν θέσιν τοΰ Πόρου, διότι οί ποριώται έδείλιασαν καί άνεχώ- 
ρησαν σχεδόν δλοι μ’ δλον όποΰ είτον διακόσιοι ύπομίσθιοι μαζύ μ’ έκείνους όποΰ είχεν 
ό καπετάν Χριστόδουλος... ». Σύμφωνα μέ τόν Λαλάντ, ό Καποδίστριας έπιδίωξε τήν 
εξέλιξη αύτή, άνεξάρτητα άπό τό αν ένώπιον τών άντιπρέσβεων ισχυρίστηκε τό άντίθετο.
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Έκ τοΰ βρικίου ό Άκταίων, εν Πόρω 1/13 Αύγούστου 1831 
Κύριε Πλοίαρχε,

Ή φρικτή άπόφασις τήν οποίαν έλαβεν ό Μιαούλης έξετελέσθη προ 
ολίγον. Ή «Ελλάς» καί ή κορβέτα «'Ύδρα» δέν ύπάρχονν πλέον έτινά- 
χθησαν εις τόν άέρα προ ενός τετάρτου τής ώρας. Μένουν άκόμη τά άτμοκί- 
νητα, ό ναύσταθμος καί μία παλαιά ρωσική φρεγάτα· Ίσως καί αύτά πάθωσι 
τά τής φρεγάτας ή «Ελλάς»' τουλάχιστον ό Μιαούλης τό είχεν άποφασίσει 
οΰτω· θέλω πασχίσει νά σάς διηγηθώ δσα συνέβησαν έδώ μετά τήν άποστο- 
λήν τοΰ άπό 11 γράμματός μου.

Τήν 19/31 ’Ιουλίου τό πρωΐ ό κ. Φαλάγγας ήλθεν είς τό πλοΐον μου έκ 
μέρους τοΰ ναυάρχου Μιαούλη διά νά πληροφορηθή αν έστειλα είς Ναύ- 
πλιον έκεΐνο τό όποιον μοί είχε στείλει τήν προ αύτής ήμέραν. Τόν έβεβαί
ωσα περί τούτου. "Αλλ ’ ενώ ό Φαλάγγας έμελλε ν ’ άναχωρήση, μοί έδωσαν 
τήν είδη σι ν ότι βάρκαι ρωσσικαί φυλάττουν αύτό ν, προσποιούμενοι ότι βο
λίζουν. ’Επειδή γνωρίζω τήν αντιπάθειαν τών Ρώσσων πρός τόν Φαλάγγα, 
όστις έδιοίκει τό φρούριον τοΰ πρός δυσμάς στομίου όταν έπυροβόλησε 
κατά τήν πρώτην σύγκρουσιν τούς Ρώσσους, τόν έπεβίβασα είς έν άπό τά 
πλοιάριά μου διά νά τόν φέρη είς τήν «Ελλάδα». Τότε άμέσως ό ναύαρχος 
Ρικόρδος μετεκάλεσε τάς βάρκας του' έλθών δέ ύστερον έντός τής ήμέρας 
νά μέ ίδή, ώμολόγησεν ό ίδιος ναύαρχος Ρικόρδος ότι δέν ήτο είςχεΐρας του 
νά κατασ τείλη τήν μανίαν τήν όποιαν έπροξένησεν είς τούς Ρώσσους ή θέα 
τοΰ Φαλάγγα, καί δτι άκουσίως ένέδωσεν είς έκεΐνο τό κίνημα· ότι μοί ήτον 
όμως πολλά εύγνώμων διά τό όποιον έλαβον έγώ φρόνιμον μέτρον. Μοί 
έδιηγήθη τότε όλως τεταραγμένος δτι προ ολίγου έπεσκέφθη όλα τά πλοία 
τοΰ στολίσκου του, καί ότι είς όλα τά πληρώματα έζήτουν νά πολεμήσουν 
τούς "Έλληνας διά νά έκδικήσουν τό αϊμα τών άδελφών των τοϋ «Τηλεμά
χου». ’Επρόσθεσεν ότι άπέδιδε τό ζήτημα τοΰτο τών πληρωμάτων είς όσα τώ 
είπε παρόντος μου τήν προ αύτής έσπέραν ό κ. Όρλώφ, διοικητής ενός τών 
δύο έλληνικών βρικίων τής Κυβερνήσεώς, ευρισκόμενος ένταΰθα. Καί τω
όντι αυτός τώ είπε μέ άλλαζονικόν τρόπον, ότι έπρεπε νά τελειώνουν πλέον 
καί νά προσβάλουν κατά τοΰ Μιαούλη. Ό ναύαρχος Ρικόρδος εύρίσκετο είς 
μεγάλην ταραχήν έπασχον νά τόν καταπείσω, ότι άναδέχεται μίαν μεγάλη ν 
ευθύνην, &ν οί Έλληνες βλέποντες ότι προσβάλλονται άπό αύτόν, άπό 
άπελπισίαν έτίναζον είς τόν άέρα όλα των τά πλοία. ’Ανεχώρησε λοιπόν 
λέγωνμοι ότι θέλει περιγράψει, καί φαινόμενος εύδιάθετος νά άναβάλη τήν 
προσβολήνμέχρις ότου νά έλθη άπάντησις είς τά άπό 11 γράμματά του. Περί 
τό εσπέρας ό πλοίαρχος Σαχίνης, τής κορβέτας ή «'Ύδρα», ήλθεν είς τό 
πλοΐον μου έκ μέρους τοΰ ναυάρχου Μιαούλη, διά νά μέ παρακαλέση νά 
γνωστοποιήσω είς τόν ναύαρχον Ρικόρδον τήν όποιαν έλαβε πρό ολίγου
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άπόφασιν άπηλπισμένην μανθάνων δτι θέλει προσβληθή τήν έπαύριον τό 
πρωΐ άπό τήν ρωσσικήν μοίραν84. ’Απέναντι τών όποιων ’έχω οδηγιών σας, 
κ. πλοίαρχε, δέν έδίστασα νά γράψω έπισήμως πρός τόν ναύαρχον Ρικόρδον 
διά νά ειδοποιήσω περί τής άποφάσεως τοΰ ναυάρχου Μιαούλη· επισυνάπτε
ται ένταΰθα άντίγραφον τοΰ πρός τόν κύριον Ρικόρδον γράμματός μου, εξ ού 
μανθάνετε τά περιστατικά τής μετά τοΰ πλοιάρχου τής "Υδρας έντεύξεώς 
μου. ’ Υπεσχέθην πρός αύτόν ότι θέλω ειδοποιήσει τόν ναύαρχον Μιαούλην 
τό άποτέλεσμα τών πρός τόν κ. Ρικόρδον κινημάτων μου. Ό κ. Ρικόρδος μοί 
έμήνυσε παρακαλώνμε νά υπάγω είς τό πλοΐον του. Τώ έδιηγήθην έκ στόμα
τος δσα μοί είπεν ό πλοίαρχος Σαχίνης.

Αύτός έκλονίσθη, άλλ ’ έπρόσθεσεν δτι δέν ήτο δυνατόν νά μείνη είς 
αύτή ν τήν θέσιν, δτι έπρεπε νά άπολαύση καί ένα άποτέλεσμα άπ ’ δσα έκαμε 
τουλάχιστον ό Μιαούλης, καί νά μεταφέρη είς τόν ναύσταθμον τό άτμό- 
πλευστον καί τήν κορβέταν "Υδραν, τά όποια κανονοβολοΰν τήν είσοδον 
τοΰ λιμένος, καί έμποδίζουν τήνμετάβασιν τών στρατευμάτων τής κυβερνή- 
σεως εις τόν Πόρον· δτι δίδει λόγον τής τιμής του νά μή έπιχειρησθή τι 
έναντίον του. ’Εγώ τώ έδωσα νά έννοήση δτι ήτον άδύνατον νά συγκατατεθή 
ό Μιαούλης είς τοιαύτην πρότασιν, ή όποία τόν παρέδιδε χεΐρας καί πόδας 
δεμένον είς τήν διάθεσιν τών στρατευμάτων τής κυβερνήσεως, τά όποια 
ήμποροΰν νά γίνουν κανονοστάσια, ένώ ό Μιαούλης δέν ήθελε δυνηθή νά 
άποφύγη τόν πυροβολισμόν αύτών καί δτι τρεχούσης άνάγκης άναχωρή
σεως, δέν ήθελε δυνηθή νά τήν ένεργήση. Λοιπόν, λέγει, ας μή κινηθούν τά 
πλοία, μόνον άςμή πυροβολήσουν καί άς άφήσουν έλευθέραν τήν δίοδον είς 
150 τακτικούς, οί όποιοι κατ’ αιτησιν τών Ποριωτών μέλλουν νά κατέχουν 
τόν Πόρον διά νά τηρήσουν τήν εύταξίαν είς τήν νήσον τώ έδωκα νά έννοή* 
ση δτι τά αύτά ίδια ήθελαν έμποδίσει νά δεχθή τά αύτά προβλήματα' πλήν 
δτι δέν έγνώριζον τί κάμνει ό Μιαούλης' άλλ ’ ό όρθός λόγος μέ έδίδασκεν 
δτι δέν ήμπορεΐ νά δεχθή τοιαύτας προτάσεις. Ό ναύαρχος Ρικόρδος μοί 
είπεν δτι θέλει έπιμείνει είς αύτό, καί δτι έμελλε νά γνωστοποιήση είς τόν

84. ’Εθνική Βιβλιοθήκη, ’ Αρχεϊον Α', άρ. έγγ. 9983/3-9. "Οταν μετά τά γεγονότα 
τοΰ Πόρου ό Καποδίστριας έξέδωσε εγκύκλιο, στήν όποία δινόταν ή κυβερνητική έκδοχή 
γιά τά συμβάντα, ό Βαγιάν συνέταξε μία σημείωση, ή όποία σέ μερικά σημεία διαφέρει 
άπό τό γράμμα του πρός τόν Λαλάντ. Σ’ αύτή τή δεύτερη σημείωση άναφέρει δτι ό 
Σαχίνης, κατά τήν έπίσκεψή του, τοΰ ζήτησε νά κάνει γνωστό στόν Ρίκορδ δτι «κανένα 
άπό τά πλοία πού ήσαν ύπό τόν έλεγχο τής "Υδρας δέν θά κανονιοβολούσε έναντίον τής 
Ρωσσικής Σημαίας». ’Επίσης ό Βαγιάν άναφέρει δτι ό Σαχίνης τόν διαβεβαίωσε «πώς ό 
Μιαούλης θά κρατοΰσε τόν λόγο του (δπως ίλεγε) πού είχε δώσει στούς Λαλάντ και 
Λάιονς νά μήν έπιχειρήση νά άποπλεύση άπό τόν Πόρο μέχρι τήν έπιστροφή τών κυρίων 
Διοικητών τής Γαλλικής καί ’Αγγλικής Μοίρας».
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Μιαούλην τήν έσχάτην του θέλησιν διά τοΰ Σαχτούρη εύρισκομένου είς τό 
πλοΐον του όμοΰ μέ τούς άλλους Έλληνας85. Πριν άναχωρήσω άπό τοΰ 
ναυάρχου Ρικόρδου τω άνέφερον οποίαν άνεδέχετο υπέρογκον εΰθύνην, αν 
έσπρωχνε τούς Έλληνας εις τόσονμεγάλον κίνημα άπελπισίας όσον τό νά 
άφανίστ] τό ναυτικόν των, ότι οί πολιτισμένοι κόσμοι έχουν τά βλέμματα 
έστραμμένα πρός αύτό ν, ότι τόν παρακαλώ διά τό ίδιον συμφέρον, διά τήν 
Ιδίαν αύτοΰ ύπόληψιν νά άποφύγη 'έν τόσον μεγάλον δυστύχημα τό όποιον 
άληθώς έπιπτε ν επάνω του. Άναχωρών τόν άφήκα μέ διάθεσιν πολλά με
τρ ίαν ώς πρός τόν Μιαούλην καί πεπεισμένον ότι ό Μιαούλης ήτον άνθρω
πος νά πράξη, ό,τι έλεγεν. Άλλ ’ ό Καλλέργης και οί άλλοι έλεγαν τά 
έναντία και ήθελαν νά πιστοποιήσουν τόν ναύαρχον Ρικόρδον τό έναντίον. 
Έπιστρέψας είς τό πλοΐον στέλλω ένα δόκιμον είς τόν ναύαρχον Μιαούλην 
νά τω εϊπη ότι έγνωστοποίησα και προφορικώς και έγγράφως είς τόν ναύαρ
χον Ρικόρδον τήν φρικτήν του άπόφασιν, ότι ήγνόουν τίνι τρόπω ήθελε 
προσφερθή ό ναύαρχος Ρικόρδος πρός αύτόν, άλλ ’ ότι έφρόνουν πώς δέν 
θέλει άπομακρυνθή τής μετριότητος.

Σήμερον 1 /13 Αύγούστου τάς 6 ώρας τό πρωΐ ήλθεν είς τό πλοΐον μου ό

85. ΓΑΚ/ ’Αρχεΐον Μαυροκορδάτου, άρ. έγγ. 4938.
Τό γράμμα τοΰ Ρίκορδ πρός τόν Μιαούλη ϊχει ώς εξής:

Φρεγ. Πριγγσα Λόβιτς είς λιμένα Πόρον
Αύγούστου 1η 183 ί

Κύριε Μιαούλη,
Οί κάτοικοι τοΰ Πόρου μ ’ άποστολήν πρός τόν διοικητήν των, τόν παρακαλοΰν νά 

έμβη είς τήν πόλιν των 150 τακτικοί στρατιώται υποκείμενοι είς αυστηρόν εύταξίαν καί 
διωρισμένοι νά διατηρήσουν τήν τάξιν είς τήν πόλιν τοΰ Πόρου χρεωστοϋν νά τόν συνο
δεύουν. Σας ειδοποιώ λοιπόν, δτι δέν χρεωστάτε νά δείξετε τήν παραμικράν άντίστασινείς 
τήν επιστροφήν τοΰ ύπουργοϋ τούτου μέ τούς άνθρώπους του είς τήν χώραν. Αί παραμι
κροί αντιστάσεις σας θέλει μ ’ αναγκάσουν νά προστρέξω είς τά ’ίδια μέσα, τά όποια πρός 
άκραν μου δυσαρέσκειαν μετεχειρίσθην είς τάς προλαβούσας περιστάσεις.

Πρός ύποστήριξιν τήςμετακομίσεως τοΰ διοικητοΰ καί τών στρατιωτών του στέλλω 
είς τόν κόλπον τοΰ Μοναστηριού εν βρίκιον.

Ό Γάλλος πλοίαρχος καί ό κύριος Σαχτούρηςμ ’ έκοινοποίησαν τόν σκοπόν σας νά 
καύσετε τά εθνικά πλοία. Ό σκοπός ούτος, τόν όποιον μόλις δύναμαι νά πιστεύσω θέλει 
έπιφέρει είς τήν νήσον σας βαρεϊαν ευθύνην. Είς τήν εύθύνην τής παρανόμου άρπαγής 
θέλει προστεθή ή ύποχρέωσις νά άναπληρώσετε είς τήν Κυβέρνησιν τάς ζημίας τοΰ βαρβά
ρου τούτου έργου, τό όποιον δέν συμφωνεί μέ χαρακτήρα άνδρών, οίτινες έπολέμησαν 
ποτέ ένδόξως διά τήν πατρίδα των, είς τήν όποιαν ζητοΰν νά έπιφέρουν τώρα τοιοΰτον 
όλεθρον.

Ό 'Αντιναύαρχος τοΰ Ρωσσικοΰ Αύτοκρατορικοΰ στόλου
Rikord
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κύριος Φαλάγγας νά έρωτήση έκ μέρους τοϋ Μιαούλη αν ‘έχω τι νέον νά τώ 
μηνύσω. Τώ εϊπον δχι, καί έπανέλαβον δσα έμήνυσα πρός τόν ναύαρχον 
Μιαούλην τήν προ αύτής εσπέραν τόν ήρώτησα αν ό Σαχτούρης είπε πρός 
τόν Μιαούλην δσα μοί εϊχεν είπεΐ ό ναύαρχος Ρικόρδος τήν προλαβοΰσαν 
περί τής θέσεως τοΰ άτμοπλεύστου καί τής κορβέτας «"Υδρας»' άλλ ’ ήτο 
πεπεισμένος αύτός δτι ό ναύαρχος Μιαούλης δέν ήθελε πώποτε συγκατανεύ
σει εις λόγους, επειδή ή κατάστασις τοΰ Πόρου άπό τά στρατεύματα τής 
Κυβερνήσεως δέν ήθελε τούς άφήσει δίοδον δταν ήθελον τινάξει είς τόν 
άέρα τά πλοία. Ό Φαλάγγας μοί διηγήθη δτι δλα τά μέτρα είχον ήδη ληφθή, 
δτι όλίγοι μόνον άνθρωποι έμεναν είς κάθε πλοΐον μετά τών πλοιάρχων, δτι 
δλοι οί ‘Υδραίοι εύρίσκοντο ήδη έπί τών έκτός τής μεσημβρινής εισόδου 
πλοίων, δτι ό Μιαούλης έμελλε νά βάλη είς πράξιν τόν φρικτόν του σκοπόν. 
Έν τούτοις ό ναύαρχος Ρικόρδος έστειλεν ένα άξιωματικόν του νά μέ είπη 
δτι είδε τόν Φαλάγγαν έλθόντα είς τό πλοΐον μου καί μέ παρακαλεΐ νά τόν 
παραδώσω είς τά στρατεύματα τής κυβερνήσεως. Έδέχθην, ώς συμπεραίνε
τε, αυτήν τήν πρότασιν καθώς ήτον άξία νά τήν δεχθώ, καί ύπήγον είς τόν 
ναύαρχον Ρικόρδον. Τόν εδρον περιτριγυρισμένον άπό "Ελληνας έκ τής 
φατρίας τοΰ Κυβερνήτου, οϊον Καλλέργην, Ράμφον κ.λ.π. και άπό τούςάξιω- 
ματικούς του· ήτον ώργισμένος- μοί λέγει άμα μέ εϊδεν «Είμαι λοιπόν άπο- 
φασισμένος· σήμερον κτυπώ». Τώ παρέστησα δσα λυπηρά έπακόλουθα 
ήμπορεϊ νά έχη τοϋτο διά τήν 'Ελλάδα· δτι ό ’ίδιος θέλει εύρεθή ύπό βαρεΐαν 
εύθύνην[...]. Μοί άποκρίνεται δτι ή άπόφασις έγινεν, δτι έμελλε νά στείλη 
πλοΐον ν ’ άποκλείσουν τήν μεσημβρινήν είσοδον. ’Επρόσθεσα άμέσως δτι 
ή κίνησις τών πλοίων τούτων θέλει γενή σημεΐον τοΰ έμπρησμοΰ τών ελλη
νικών πλοίων■ τώ διηγήθη ν μάλιστα ένώπιον δλων τών παρευρισκομένων 
έκεΐ τά καθέκαστα τών δσων έλήφθησανμέτρων άπό τόν ναύαρχον Μιαού
λην διά τήν έκβασιν τοΰ φρικτοΰ του σκοποΰ, τά όποια προ όλίγου έμαθον. 
Μ’ άπεκρίθη δτι ή εύθύνη θέλει πέσει έπί τοΰ Μιαούλη. Τότε έγραψα έπί τής 
τραπέζης του ένώπιον δλων τών 'Ελλήνων καί Ρώσσων, δσοι παρευρίσκο- 
ντο είς τοΰ ναυάρχου Ρικόρδου, τό γράμμα86τοΰ όποιου έπισυνάπτεται άντί-

86. Στή σημείωση πού προαναφέρθηκε (σημ. 84), ό Βαγιάν Εχει προσθέσει πώς κατά 
τήν συνομιλία αύτή ζήτησε άπό τόν Ρίκορδ «νά ό να βάλη μέχρι τήν Αφιξη τοΰ ’Άγγλου ή 
Γάλλου διοικητή». Παρακάτω συμπληρώνει: «Πριν φύγω θέλησα άκόμα μία φορά νά 
μεταπείσω τόν Ρώσσο Ναύαρχο νά άναβάλη τήν έκτέλεση τών σχεδίων του μέχρι τήν 
έπιστροφή τοΰ 'Άγγλου καί Γάλλου Διοικητή οί όποιοι θά έφθαναν, κατά πασαν πιθανό
τητα, μέσα στήν ήμέρα ή, τό άργότερον, τήν επομένη». Τέλος, ό Βαγιάν στό σχόλιό του 
γιά τήν κυβερνητική έγκύκλιο, παρατηρεί πώς ό Ισχυρισμός τοΰ Κυβερνήτη δτι οί δύο 
διοικητές βρίσκονταν τή στιγμή τής άνατίναξης τών πλοίων κοντά στόν Πόρο, είναι 
άνακριβής, γιατί, ένώ ή άνατίναξη Εγινε στίς 13 Αύγούστου στίς 10.30 π.μ., τό «Καλυψώ» 
καί τό «Μαδαγασκάρη» έφτασαν στόν Πόρο στίς 14 Αύγουστου στίς 6 τό πρωί.

10
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γραφον, τοΰ όποιου τώ είχον άναγνώσει μόνον τό σχέδιον τήν προλαβοΰσαν 
ένεχείρισα εις αυτόν τό γράμμα τοΰτο παρόντων τών αύτών άνθρώπων. Ένώ 
εγραφον αύτό, λέγω πρός τόνΣαχτούρην, τόν διοικητήν τοΰ Πόρου καί πρός 
τούς λοιπούς "Ελληνας, ότι έπεθύμουν θερμώς νά ήθελεν εμποδίσει αύτό τό 
γράμμα τήν όποιαν έπρόβλεπον φρικώδη καταστροφήν. Ά νεχώρησα λέγων 
πρός τόν ναύαρχον Ρικόρδον, όστις μοί έζήτησε νά κρατήσω είς τό πλοΐον 
μου τόν Φαλάγγαν, ότι άλλως πως έννόουν τά δικαιώματα τών εθνών, ότι 
εμελλον ν ’ άποπέμψω αύτόνμέ πλοιάριόνμου πρός τόν Μιαούλην έξεφρά- 
σθην μάλιστα μέ σφοδρότητα δι ’ όσην έντύπωσιν μοί έκαμνον τοιαΰται 
προτάσεις.

"Αμα έπέστρεψα είς τό πλοΐον μου και άνεχώρησεν ό Φαλάγγας μέ τό 
πλοιάριόν μου, μέ δίδουν ειδησιν ότι τό ρωσσικόν Λοΰγγρον έτοιμάζετο ν ’ 
άνοιξη πανιά· τότε έφαντάσθην ότι τό φρικώδες συμβάν ’έμελλε ν ’ άκολουθή- 
ση. Τό πλοιάριόν μου έπέστρεψε καί ήτον είς τό ήμισυ τοΰ δρόμου μεταξύ 
Πόρου και τοΰ βρικίου (εγώ είμαι έλλιμενισμένος πλησίον τής άρκτώας 
εισόδου) όταν τό Λοΰγγρον ϋψωσε τό [...] καί ήλθεν ν ’ άράξη πλησίον τοΰ 
Άκταίωνος· έν ταυτώ τάβρίκια ό Όδυσσεύς καί ό Άχιλλεύς τούςμπαμπα- 
φίγκους· τό αύτό έκαμαν και τά δύο βρίκια τής Κυβερνήσεως. Τό εν έξ αύτών 
έδίπλωσε τό [...]. Τότε μία φρικώδης έκρηξις έκίνησε τήν προσοχήν μας 
πρός τό μέρος τοΰ Πόρου-ή κορβέτα ”Υδρα έτινάχθη είς τόν άέρα-μετά εν ή 
δύο λεπτά τό ώραϊον δίκροτον ή Ελλάς έτινάχθη ώσαύτως. ’Από τά ρωσσι
κά πλοία επευφήμησαν μέ βαρβαρικάς κραυγάς, χούρρα. Είς αύτήν τήν 
στιγμήν τής θλίψεως, άμέσως ύπήγον είς τοΰ κυρίου Ρικόρδου· τόν ήρώτησα 
αν ξεκινά ταχυδρόμον είς Ναύπλιον μοί άποκρίνεται ναι. Ό σκοπός μου 
ήτο νά ξεκινήσω καί έγώ ένα· επέστρεψα είς τό πλοΐον μου διά νά σάς 
περιγράψω όλα τά έλεεινά ταΰτα συμβάντα. Ρωσσικαι βάρκαι έξεκίνησαν 
διά νά μεταβιβάσουν τά στρατεύματα τής κυβερνήσεως είς Πόρον συμπε
ραίνω εκ τούτου ότι ό Μιαούλης άνεχώρησε καί δέν ήθέλησε νά τινάξη είς 
τόν άέρα τά άτμόπλευστα, τό πυρπολικόν καί τόν ναύσταθμον, ή ότι δέν 
είχεν καιρόν νά δώση φωτιά, ή ότι τά φυτίλια δέν έκαμαν άποτέλεσμα κατά 
καλήν τύχην. Οί ’ Υδραίοι έπέστρεψαν είς "Υδραν. "Ολα έδώ ύποβάλλονται 
πάλιν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ Κ. Καποδίστρια. Θέλω ίδεΐ πώς φέρονται οί 
νικηταΐ είς Πόρον θέλω περιμένει τάς διαταγάς σας. Έν τοσούτω ήμπορώ 
νά παρατηρήσω τί θέλει γενή ό τόπος.

A. Vaillant

Υ.Γ. ' Ο Μιαούλης μ ’ έμήνυσε διά τοΰ δοκίμου όστις ήτον είς τό πλοιά
ριόν μου τό όποιον έφερε τόν Φαλάγγαν εις τό δίκροτον ή Ελλάς, ότι 
έμελλε νά έκτελέση τόν σκοπόν του, ότι δέν έδιδε διόλου πίστιν είς τούς 
λόγους τών Ρώσσων, ότι μέ εύχαριστεΐδιά τήν συμπάθειαν όποΰ τοΰ έδειξα,
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καί δτι μοί στέλλει τούς τελευταίους του ασπασμούς. Αγνοώ αν έτάφη υπό 
τά έρείπια τοϋ δικρότου ή Ελλάς.

1 ώρα μετά μεσημβρίαν. Τά ρωσσικά πλοιάρια είναι εις τήν ξηράν 
πολλαΐ οίκίαι καίγονται. Τό θέαμα είναι φρικώδες· ώ, πόσας δυσκολίας θά 
ήμποροΰσαν νά άποφύγουν87.

Μετά τή στάση

' Ο Μιαούλης μέ τόν μικρό άριθμό τών εμπίστων του κατέφυγε στον 
Πόρο, κάτω άπό συνεχείς πυροβολισμούς, καί άπό τό Μοναστήρι μέ 
πλοιάρια έπιβιβάστηκε σέ ΰδραϊκό πλοίο, πού τόν πήγε στήν "Υδρα88.

'Ο Κανάρης, λίγο μετά τήν άνατίναξη, θά ανακοινώσει στόν Καπο- 
δίστρια: «'Ο Μιαούλης παρέδωκε είς τάς φλόγας τήν «' Ελλάδα» καί τήν 
κορβέτα «"Υδρα», είθε νά παραδοθή τό όνομα τοΰ αύτουργοΰ τοιαύτης 
πράξεως βαρβαρότητας είς αιώνιον άνάθεμα».

'Ο μυκονιάτης ναύτης Γ. Γαλατσίδας καί κάποιος στρατιώτης, τοΰ 
όποιου δέν σώθηκε τό όνομα, μέ αυτοθυσία έσωσαν τό «Καρτερία» καί τό 
«’Εμμανουήλ»89 άπό τήν άνατίναξη πού είχε προετοιμάσει ό Μιαούλης.

Οί ενέργειες τών Κυβερνητικών, όταν κατέλαβαν τόν Πόρο, χαρα
κτηρίζονται άπό τόν Φίνλεϋ90 ώς επαίσχυντη σελίδα τής ιστορίας τοΰ 
'Ελληνικού κράτους. Λεηλασίες, λαφυραγωγίες καί έμπρησμοί κατέ
στρεψαν ολόκληρο τόν Πόρο κάτω άπό τά βλέμματα τών Ρώσων, οί 
όποιοι δέν προσπάθησαν νά παρεμποδίσουν αύτή τήν επιδρομή.

Τή συμβιβαστική λύση, στήν όποία είχαν καταλήξει οί ’ Αγγλογάλ- 
λοι καί ό Καποδίστριας στό Ναύπλιο, νά έγκαταλειφθοΰν τά πλοία άπό 
τούς ' Υδραίους καί άπό τήν Κυβέρνηση καί νά ένεργηθοΰν εκλογές γιά

87. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 176-181.
88. Ό Μαυροκορδάτος είχε αναχωρήσει πριν άπό τήν άνατίναξη τών πλοίων. Συγ

κεκριμένα είχε έγκαταλείψει τόν Πόρο στις 25 ’Ιουλίου, ήμέρα τής άναχώρησης άπό έκεΐ 
τών Λάιονς και Λαλάντ. (Βλ. άρθρο τοϋ ’Απόλλωνα, Αναδημοσιευμένο άπό τόν Δ. Κόκκι
νο, δ.π., τόμ. IB', σ. 484). Σέ άδημοσίευτο γράμμα του πρός τόν Λάιονς, πού βρίσκεται στό 
ομώνυμο ’Αρχείο (Βλ. Παράρτ. άρ. έγγ. 30) ό Μιαούλης Απαλλάσσει άπό κάθε εύθύνη τόν 
Μαυροκορδάτο. Στόν Λάιονς εγραψε άργότερα καί ό ’ίδιος ό Μαυροκορδάτος, ζητώντας 
άπό τόν αγγλο πλοίαρχο νά διαψεύσει δημοσίως τις κατηγορίες πού τοΰ άπαγγέλθηκαν 
σχετικά μέ τό ρόλο του στόν Πόρο. (Βλ. Άρχεΐον Λάιονς, δ.π., MS Β65, καί έδώ Παράρ
τημα άρ. έγγ. 31).

89. ’Ίσως πρόκειται γιά τό «Έπιχείρησις».
90. G. Finlay, History of the Greek Revolution and of the reign of Otho, London 

1971, τόμ. Β', σ. 68.
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τή σύγκληση ’Εθνοσυνέλευσης στό ’Άργος στις 8 Σεπτεμβρίου, τήν 
πρόλαβαν τά γεγονότα.

"Υστερα άπό τήν καταστροφή τών πλοίων καί τήν επιστροφή τοΰ 
Μιαούλη μέ τήν όμάδα του στήν "Υδρα, ή Κοινότητα καί οί συγκεν
τρωμένοι έκεΐ πληρεξούσιοι τών νησιών τοΰ Αιγαίου έπιδοκίμασαν τό 
τολμηρό εγχείρημα τοΰ ναυάρχου καί δήλωσαν δτι άναλαμβάνουν άπό 
κοινοΰ τήν εύθύνη, σέ περίπτωση πού ή ’Εθνοσυνέλευση θά τό καταδί
καζε καί θά έπέβαλλε κυρώσεις91.

Τά κυβερνητικά στρατεύματα υστέρα άπό τρεις ήμερες έπέστρεψαν 
στά στρατόπεδά τους, έκτος άπό τό Τυπικό τάγμα, πού παρέμεινε γιά 
λίγο στόν Πόρο μαζί μέ τά άτμοκίνητα «Καρτερία» καί «Έπιχείρησις», 
τό βρίκι «Κίμβρος» καθώς καί άλλα μικρά πλοιάρια ύπό τόν Κανάρη.

'Ο Καποδίστριας προκήρυξε Εθνική Συνέλευση γιά τήν 8η Σε
πτεμβρίου, στό ’Άργος. Στή σχετική εγκύκλιο τής 1 Αύγούστου ό Κυ
βερνήτης τόνιζε: «’Ανώτεροι λόγοι μας ύποχρεοΰν νά συγκαλέσωμεν 
δσον τό ταχύτερον ’ Εθνικήν Συνέλευσιν δέ θέλωμεν νά σάς φανερώσω- 
μεν ήδη τούς λόγους αύτούς, άλλ’ οί άντιπρόσωποι ύμών θέλουν τούς 
γνωρίσει καί θέλουν κρίνει περί αύτών. Οί κατά τήν Επικράτειαν έκτα
κτοι επίτροποι καί διοικηταί, συμμορφούμενοι μέ τό άπό 4 Μαρτίου 1829 
ψήφισμα, θέλουν συγκαλέσει τάς έκλεκτικάς συναθροίσεις καί αύται ή 
θέλουν έπικυρώσει τούς έν ’Άργει κατά τό 1829 παρευρεθέντας πληρε
ξουσίους ή θέλουν εκλέξει άλλους, κατά τόν άριθμόν καί τάς άναλογίας, 
τόν παρά τοΰ νόμου διωρισμένον»92.

'Η άντιπολίτευση άντιλήφθηκε δτι οί νέες αύτές έκλογές είχαν 
σκοπό νά τήν εξουδετερώσουν πολιτικά. ’Έτσι, οί ήγέτες της αποφάσι
σαν νά άγωνιστοΰν δχι πλέον γιά νά περιορίσουν τήν κυβερνητική δρα
στηριότητα στά δρια τοΰ Συντάγματος, άλλά γιά νά άπομακρύνουν τόν 
Καποδίστρια, κατόπιν άποφάσεως πού θά λάμβανε ή ’Εθνοσυνέλευση 
πού θά είχε συγκληθεΐ άπό αυτούς93. Μέ προκηρύξεις καί μέσω τής εφη
μερίδας ’Απόλλων δικαιολογοΰσαν τίς δυναμικές ένέργειές τους στόν 
Πόρο καί προέτρεπαν τούς δημογέροντες νά μή λάβουν μέρος στήν 
Εθνοσυνέλευση τοΰ ’Άργους, άλλά νά στείλουν τούς πληρεξουσίους 
τους στήν "Υδρα94.

91. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, τόμ. Γ
92. Δ. Πετρακάκος, δ.π., σ. 435.
93. Κασομούλης, δ.π., σ. 414.
94. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 193, 195 καί 196.
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' Η χώρα λοιπόν είχε χωριστεί σέ τρεις παρατάξεις: τούς ' Υδραίους 
καί τούς Μανιάτες, οί όποιοι θεωροΟνταν στασιαστές, τούς Ρουμελιώτες 
τοϋ Κωλέττη, πού έκλιναν μάλλον πρός τούς «Συνταγματικούς» καί, τέ
λος, τούς Κυβερνητικούς. Οί τελευταίοι είχαν πρόθυμο σύμμαχο καί 
ύποστηρικτή τή ρωσική άποστολή95, άλλά ή εύμενής ούδετερότητα τών 
άγγλικών καί γαλλικών δυνάμεων πρός τούς στασιαστές καί οί κατηγο
ρίες πού άπηύθυναν σέ βάρος τοϋ Ρίκορδ, δτι μέ τίς ένέργειές του είχε 
συντελέσει νά βαθύνει ό διχασμός, άποτέλεσε ένα άντίβαρο υπέρ τών 
«Συνταγματικών»96. Οί ' Υδραίοι αγωνίζονταν νά παρασύρουν μέ τό μέρος 
τους περιοχές πού δέν είχαν προσχωρήσει άκόμη σέ κάποια παράταξη.

Αύτό τό σκοπό είχε ή άπόπειρα νά τεθεί ύπό τόν έλεγχό τους ή 
Σαλαμίνα, ή όποία είχε φανεί πρόθυμη νά προσχωρήσει στό κίνημα, άν 
οί 'Υδραίοι ένίσχυαν τό στρατό της μέ 10.000 τάληρα. Στίς 13/25 Αύγού
στου ναυτική μοίρα μέ έπικεφαλής τόν Δημ. Κριεζή καί δύναμη στρατιω
τών ύπό τούς Καρατάσο καί Γρίβα έφτασαν στή Σαλαμίνα καί επιδίωξαν 
νά προσεταιριστούν τόν Κριεζώτη, κομίζοντας τό ποσό πού είχε ζητηθεί. 
’Αντικειμενικός τους σκοπός ήταν νά περάσουν στήν Πελοπόννησο, νά 
συγκεντρώσουν τούς διασκορπισμένους Ρουμελιώτες, καί νά έπιτεθοΰν 
στό Ναύπλιο πού ελεγχόταν άπό τόν Κολοκοτρώνη. 'Η άρνηση τοϋ 
Κριεζώτη νά συμπράξει στό εγχείρημα καί ή άφιξη —άπό τήν ’Ελευσί
να— ’ Ελαφρών ταγμάτων τούς άνάγκασε νά άπομακρυνθοϋν καί νά πλεύ- 
σουν πρός τά Άμπελάκια (περιοχή Σαλαμίνας), δπου προσπάθησαν νά 
προσεταιριστούν τόν Βάσο. ' Η άρνηση δμως τοϋ τελευταίου καί ή δια
πίστωση δτι τό νησί ελεγχόταν άπό κυβερνητικά στρατεύματα τούς υπο
χρέωσε νά έπιστρέψουν στήν "Υδρα. ' Ο στολίσκος στήν επιστροφή του 
κυκλώθηκε καί άπό τόν Κανάρη —ό όποιος έίχε κινητοποιηθεί γιά νά 
προστατεύσει τή Σαλαμίνα— καί άπό τόν Ρίκορδ, ό όποιος βρισκόταν 
έκεΐ γιά νά έλέγχει τήν περιοχή τής "Υδρας. Οί επαναστάτες διασώθη
καν άφοϋ δμως άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν ένα γολετόβρικο μέ τό 
πλήρωμά του στούς κυβερνητικούς97.

’Επεισόδιο μέ πρωταγωνιστή τόν Ρίκορδ σημειώθηκε καί στή Σύρο- 
ένα ύδραίϊκο πλοίο, διωκόμενο άπό τόν ρώσο ναύαρχο άναγκάστηκε νά

95. Άρχεϊον Ύδρας, τόμ. ΙΕ', σ. 362 καί Ά. Λιγνός, δ.π., σσ. 187 καί 190.
96. Κασομούλης, ’Ενθυμήματα, τόμ. Γ', σ. 417: «... οί Υδραίοι ώφελούμενοι άπό 

τήν (μυστικήν) συμπάθειαν (καί) φεύγοντες τήν (δήθεν) προσοχήν τών (ναυτικών) μοιράρ
χων ’Αγγλίας καί Γαλλίας ο'ίτινες έπολιόρκουν τρόπον τινά τήν "Υδραν... έφαίνοντο δτι 
δύσκολα θά καταδαμαστοϋν».

97. Ν. Κασομούλης, δ.π., σ. 417.
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καταπλεύσει στό λιμάνι τοϋ νησιοΰ. ' Ο Ρίκορδ ζήτησε άπό τούς προκρί
τους νά τοϋ τό παραδώσουν, άλλά αύτοί άρνήθηκαν, ίσχυριζόμενοι ότι ό 
καπετάνιος του είχε εντολή νά τό άνατινάξει98. Τό τέχνασμα αύτό καθώς 
καί ή άφιξη έκεΐ τοϋ Λάιονς άνάγκασαν τόν Ρίκορδ νά υποχωρήσει. 
'Ωστόσο, σέ ένδειξη διαμαρτυρίας γιά τή στάση τών Ρώσων, οί 
'Υδραίοι κατέβασαν τή ρωσική σημαία άπό τά πλοία τους —τήν όποία 
έφεραν άπό τήν εποχή τής συνθήκης τοϋ Κιουτσούκ Καϊναρτζή— καί 
ύψωσαν τή γαλλική.

'Ο νέος γραμματέας τής Δικαιοσύνης Μ. Σικελιανός στις 13/25 
Αύγούστου 1831 θά υποβάλει έκθεση στόν Καποδίστρια σχετικά μέ τά 
γεγονότα τοΰ Πόρου, όπου θά άναφέρει δτι: «τά πρόσωπα τά όποια έπέ- 
πεσαν είς εύθύνην καί άξια φαίνονται νά είσαχθώσιν είς δίκην είναι οί 
Λάζαρος Κουντουριώτης, ’Ιωάννης Όρλάνδος, Δημήτριος Βούλγαρης, 
’Ιωάννης Γ. Κριεζής (μέλη τοΰ κοινοΰ τής 'Ύδρας), Γεώργιος Κουντου
ριώτης, ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ’Ανδρέας Μιαούλης, Γεώργιος 
Σαχίνης, ’Αντώνιος Κριεζής, Δημήτριος Κριεζής, ’Ιωσήφ Φαλάγγας, 
’Αναστάσιος Πολυζωίδης καί Νικόλαος Γκίκας έκ Πόρου. Οί άνωτέρω, 
σύμφωνα μέ τό πόρισμα τής τριμελούς ειδικής έπιτροπής, θεωρούνται 
ένοχοι πρώτης κατηγορίας καί δέν φαίνεται δτι ώς οί λοιποί θά τύχουν 
άμνηστείας»99.

Τήν επομένη τής ύποβολής τοΰ πορίσματος, 14/26 Αύγούστου, ή 
"Υδρα, τό λιμάνι τής όποιας είχε ήδη άρχίσει νά έπιτηρεΐται στενά, θά 
τεθεί, έπισήμως πλέον, σέ άποκλεισμό. 'Ο Καποδίστριας, έξηγώντας 
στό σχετικό διάταγμα τούς λόγους τής κήρυξης τοϋ άποκλεισμοΰ, άναφέ- 
ρει δτι ό άποκλεισμός άποφασίστηκε «επειδή οί κάτοικοι τής "Υδρας 
κυριεύονται άπό τούς έσχάτης προδοσίας κατηγορουμένους ολίγους 
άντάρτας έξακολουθοΰντες ν ’ άντενεργώσιν άναφανδόν είς τήν ένεστώ- 
σαν τάξιν τών πραγμάτων, διευθύνουν άπεσταλμένους των καί ένοπλα 
πλοία είς δλα τά μέρη έπειδή [...] δσα πλοία ή πλοιάρια προέρχονται έξ 
"Υδρας [...] δέν είναι δυνατόν νά άναγνωρίση ή Κυβέρνησις τά διαβατή
ρια καί ναυτιλιακά έγγραφά των, ώς έκδιδομένα άπό τάς άνταρτικάς 
άρχάς».

Στό κείμενο αύτό γίνεται καί πάλι σαφής ή γνωστή ήδη τακτική τοΰ 
Καποδίστρια νά στρέψει τούς 'Υδραίους κατά τών προκρίτων, έπιρρί-

98. 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού “Εθνους, τόμ. IB', σ. 584.
99. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 200.
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πτοντας σ’ αυτούς τήν εύθύνη γιά δσα δεινά ήθελαν προκύψει άπό τήν 
επιβολή τοϋ άποκλεισμοϋ. ' Ωστόσο ό άποκλεισμός, στήν άρχή τουλά
χιστον, δέν ύπήρξε επιτυχής γιατί αφενός τά πλοία πού είχε στή διάθεσή 
του ό σπετσιώτης ναύαρχος Γ. Άνδροΰτσος ήταν λιγοστά άφετέρου ή 
αγγλική καί ή γαλλική μοίρα, στίς όποιες έπίσης άνετέθη τό έργο αύτό, 
δέν έδειξαν φυσικά τό ζήλο τοΰ Ρίκορδ100.

Τά ύπό τόν Ρίκορδ πλοία μαζί μέ αύτά τοϋ αντιναυάρχου, πλέον, 
Κανάρη101, ό όποιος φεύγοντας άπό τόν Πόρο είχε έγκατασταθεΐ στά 
Θερμιά102, είχαν άναλάβει τή δίωξη τών πλοίων τών στασιαστών στό 
Αιγαίο. 'Ο Ρίκορδ στίς 15/27 Αύγούστου έξέδωσε προκήρυξη μέ τήν 
όποία άπαγόρευε τήν έλευθεροεπικοινωνία μεταξύ τών νησιών, εξαιρώ
ντας μόνο τά πλοΐα πού μετέφεραν τρόφιμα καί ήταν εφοδιασμένα μέ 
κυβερνητικές άδειες103. "Ομως, παρά τή λήψη τών μέτρων αύτών, τά 
ύδραϊκά πλοΐα κυκλοφορούν σχεδόν έλεύθερα, έπεμβαίνοντας άκόμα καί 
σέ νησιά πού ζητοΰσαν προστασία άπό τήν κυβέρνηση, δπως ή Κύθνος 
καί ή Τζιά. Άπό έκεΐ οί πλοίαρχοι Γ. Νέγκας, Ί. Κιοσές καί Γ. Κοκονέ-

100. Έπιστολαί Ί. Καποδίστρια, Άθήναι 1841, τόμ. Α', σσ. 267-268.
101. Ό Κανάρης άπό τις 11/23 Αύγούστου είχε προαχθεϊ σε Αντιναύαρχο «είς Αμοι

βήν τής Αρετής καί άνδρείας ήν άπ’ άρχής τοϋ άγωνος μέχρι σήμερον εδειξεν». Τό 
Σεπτέμβριο τοΰ 1834 θά ύποβιβαστεΐ στό βαθμό τοΰ πλοιάρχου β' τάξεως.

102. Ί. Λαζαρόπουλος, δ.π., σ. 314.
103. Ά. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σ. 214.

Ρίκορδ Λάϊονς

(Άσπρέας: Πολιτική ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος)
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ζης έδιωξαν τόν Κανάρη μέ τά δύο πλοία του. Οί πλοίαρχοι είχαν εντολή 
«νά τόν κτυπήσουν ή καί νά τόν συλλάβουν»104.

'Η πιο παρακινδυνευμένη ένέργεια τών 'Υδραίων ήταν ή άποστολή 
πλοίων στό Λιμένι τής Μάνης, πού είχε ώς σκοπό νά πείσει καί νά 
βοηθήσει τούς Μανιάτες νά επεκτείνουν τό τοπικά περιορισμένο κίνημά 
τους πρός τήν Τρίπολη κι άπό έκεΐ πρός τό ’Άργος, όπου είχαν άρχίσει 
κιόλας νά συγκεντρώνονται πληρεξούσιοι. Τό βρίκι «’Απόλλων» μέ κυ
βερνήτη τόν Μανόλη Βούλγαρη μετέφερε μία τριμελή έπιτροπή, 350 
στρατιώτες, όπλα καί χρήματα, γιά νά ένισχύσει τόν άρχηγό τής Μάνης, 
«στρατηγό» Ήλ. Κατσάκο. Μέ τόν «Απόλλωνα» ενώθηκαν τά κυβερνη
τικά πλοία —τό μίστικο «Ευπλους» (κυβερνήτης Δάμπης), ή γολέτα 
«’Άργος» (ό κυβερνήτης Κιοσές είχε άντικατασταθεΐ άπό τόν Γ. Βούλ
γαρη)— ένα βρίκι μέ κυβερνήτη τόν Κ. Νέγκα καί μία γολέτα μέ κυβερνή
τη τόν Ί. Δ. Ζάκα. 'Η μοίρα αύτή ύπό τόν Μ. Βούλγαρη στις 1 9 / 3 1  
Αύγούστου κανονιοβόλησε τό Μέτσαπον καί υστέρα μέ έπικεφαλής τόν 
Ήλία Κατσάκο βοήθησε στήν κατάληψη τής Καλαμάτας άπό τούς Μα
νιάτες.

"Οταν ό Ρίκορδ έντόπισε τή μοίρα στόν 'Αλμυρό, οί στασιαστές 
υποχρεώθηκαν νά κάψουν τό πλοίο τοΰ Δάμπη καί νά βουλιάξουν τή 
γολέτα τοΰ Ζάκα. Τό «’Άργος» συνελήφθη καί οδηγήθηκε στό Ναύπλιο. 
Τά πληρώματα τών καταστραφέντων πλοίων κατέφυγαν στόν γαλλικό 
πάρωνα «Le Genie», ό κυβερνήτης τοΰ οποίου άρνήθηκε νά τά παραδώσει 
στούς Ρώσους105. Τήν Καλαμάτα τήν παρέλαβε ό γαλλικός στρατός, ό 
όποιος καί άρνήθηκε νά τήν παραδώσει στά κυβερνητικά στρατεύματα, 
άγνοώντας τό σχετικό αίτημα τοΰ Καποδίστρια.

"Υστερα άπό τήν άποτυχία τής άποστολής στή Μάνη, ή "Υδρα 
άρχίζει νά άπομονώνεται καί έξασθενεΐ σημαντικά106. ' Ο Ρίκορδ, ύστερα 
άπό τίς επιχειρήσεις πού προαναφέραμε, είχε έπιτύχει άπό τίς αρχές 
Σεπτεμβρίου τόν πλήρη άποκλεισμό της, πού διήρκεσε ώς τήν ήμέρα τής 
δολοφονίας τοΰ Καποδίστρια, στις 27 Σεπτεμβρίου τοΰ 1831.

104. Δ. Κόκκινος, δ.π., τόμ. IB', σ. 516.
105. Βλ. σχετικά εκθεση Λαλάντ πρός τόν 'Υπουργό Ναυτικών τής 26 Σεπτεμβρίου 

1831 στόν Ν. Μπόταση, δ.π., σσ. 257-258.
106. Στό νησί παρέμεναν, βέβαια, πάντα 56 πληρεξούσιοι άπό τις Κυκλάδες, τή 

Σπάρτη καί τή Θεσσαλομαγνησία, καί σημαντικοί άντικαποδιστριακοι παράγοντες, δπως 
οί Σπ. ΤριΚούπης, ’Ανδρέας Λόντος, ’Ανδρέας Ζαΐμης κ.α. (Βλ. ’Α. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', 
σ. 226).



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

'Ο Κυβερνήτης Ί. Καποδίστριας, στήν προσπάθεια του νά ιδρύσει 
καί νά εναρμονίσει τή λειτουργία του ' Ελληνικού κράτους πρός τά ευ
ρωπαϊκά πρότυπα, οφείλε νά περιορίσει τήν ισχύ τών περιφερειακών 
κέντρων εξουσίας καί νά τά θέσει κάτω άπό τόν έλεγχο τής κυβέρνησης· 
έργο κάθε άλλο παρά εύκολο, άφοΰ έθιγε καίρια δικαιώματα κατακτημέ- 
να ήδη άπό τήν έποχή τής Τουρκοκρατίας. Στή δημιουργία τών άντιδρά- 
σεων πού άντιμετώπισε, ή συμβολή τών Μεγάλων Δυνάμεων, πού επιδί
ωκαν τήν αύξηση τής επιρροής τους στήν περιοχή τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου δέν ήταν άσήμαντη. Πέραν τής άμεσης, ενίοτε, συνεργασίας 
καί τής εύνοιας πού έδειχναν πρός τήν άντιπολίτευση οί δύο άπό τίς 
τρεις Δυνάμεις χρησιμοποίησαν ώς κύριους μοχλούς τής πολιτικής τους 
απέναντι στόν Καποδίστρια τή χορήγηση τών οικονομικών βοηθημάτων 
καί δανείων καθώς καί τό ζήτημα τών συνόρων τοϋ νεοσύστατου κρά
τους.

Οί μοχλοί αύτοί άποδείχτηκαν ιδιαίτερα άποτελεσματικοί. ’ Από τή 
μιά πλευρά ή άδυναμία τής κυβέρνησης νά καταβάλλει τακτικά τούς 
μισθούς τών ύπαλλήλων της καί τών στρατιωτικών καθώς καί νά εξοφλή
σει τά εσωτερικά εθνικά χρέη, μαζί μέ τή γενικότερη οικονομική καχε
ξία τής χώρας, άποτέλεσαν σημαντικές αιτίες άναβρασμοΰ. ’Από τήν 
άλλη πλευρά, ό περιορισμός τών συνόρων άφηνε μεγάλες περιοχές μέ 
ελληνικούς πληθυσμούς στήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία, μέ άποτέλε
σμα τή δημιουργία δυσαρέσκειας καί αντιδράσεων τόσο στούς πληθυ
σμούς εκείνους καί στούς άγωνιστές όσο καί στό εσωτερικό τοΰ κράτους. 
’Έτσι, οί παραγκωνισμένοι άπό τό καποδιστριακό καθεστώς καί οί τοπι
κοί άρχοντες έκμεταλλεύθηκαν επιδέξια αφενός τίς δυσχέρειες τής κυ
βέρνησης καί άφετέρου τήν πενία καί τή δυσαρέσκεια μερίδας τοΰ λαοΰ 
καί άναφερόμενοι σέ κάποιες αύθαίρετες ένέργειες τοΰ Καποδίστρια κα
θώς καί στήν άναστολή τής ισχύος τοΰ Συντάγματος, κατόρθωσαν νά 
συμπήξουν έναν συνεχώς διευρυνόμενο άντιπολιτευτικό κύκλο πού 
άπαιτοΰσε «Σύνταγμα καί Εθνοσυνέλευση».

' Ο ναυτικός κόσμος στήν άρχή τής καποδιστριακής περιόδου κρα
τήθηκε μακριά άπό τόν κύκλο αύτό καί τέθηκε, παρά τήν παράδοση
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αύτονομίας πού είχε δημιουργήσει άπό τήν έναρξη τής ’Επανάστασης, 
κάτω άπό τήν ήγεσία τοϋ Κυβερνήτη ό όποιος καθόριζε τίς προτεραιό
τητες τών ναυτικών επιχειρήσεων, άποφάσιζε τήν κατανομή τών πλοίων 
σέ μοίρες καί επέλεγε τούς αρχηγούς τους. ’Επιπλέον, οί άντιδράσεις 
τοϋ Καποδίστρια στά ψηφίσματα «περί ναυτιλίας», τά όποια έκδόθηκαν 
δταν ό ίδιος έπωφελεΐτο άκόμη τής περιόδου χάριτος πού άπολαμβάνει 
κάθε καινούριος ήγέτης, ήταν μάλλον παθητικές. Οί 'Υδραίοι κυρίως 
—καί αύτό θά μποροϋσε νά χαρακτηριστεί ώς δείγμα πολιτικής άνωριμό- 
τητας—δέν διαμαρτυρήθηκαν έντονα άλλά άρκέστηκαν στήν προσωρινή 
μή έφαρμογή τών ψηφισμάτων. Οί άντιδράσεις τών ναυτικών κλιμακώ
θηκαν ύστερα άπό τήν τοποθέτηση τών κυβερνητικών επιτρόπων, όπότε 
καί άρχισαν νά προβάλλονται ολοένα καί συχνότερα τά αιτήματα περί 
άποζημιώσεως τών νησιών. ’ Εδώ είναι βάσιμο νά ύποτεθεϊ δτι οί νησιώ
τες, πού γνώριζαν καλά τήν οικονομική δυσπραγία τής κυβέρνησης, 
επιδίωκαν μέ τήν προβολή τών αιτημάτων αύτών τή διατήρηση τοΰ πα
λαιού πολιτικοΰ πλαισίου, τουλάχιστον έως δτου έπιτύχουν τήν ικανο
ποίηση τών οικονομικών άπαιτήσεών τους.

' Ο Καποδίστριας, άπό τήν πλευρά του, γιά νά υπερκεράσει τίς άντι- 
δράσεις τών ναυτικών προσπάθησε έπανειλημμένως νά τούς διασπάσει. 
’ Αποπειράθηκε, γιά παράδειγμα, πολλές φορές νά προσεταιριστεί τόν 
Μιαούλη, προσφέροντάς του υψηλό μισθό, τό κτήμα τής Γλυκείας κ.α. 
Στήν ’ίδια διασπαστική λογική ύπάκουε καί ή ίδρυση τοΰ ναυτικοϋ τα- 
ξιαρχικοΰ σώματος, δπως καί ή προσφορά 50.000 ταλήρων στούς ένδεεΐς 
ναυτικούς πού θά διανέμονταν ύστερα άπό εισήγηση τοΰ κυβερνητικοΰ 
εκπροσώπου καί δχι άπό τίς δημογεροντίες. Τό ίδιο θά μποροϋσε νά 
Ισχυριστεί κανείς καί γιά τήν προσπάθεια τοΰ Καποδίστρια νά πείσει τόν 
Κουντουριώτη νά συμμετάσχει στό κεφάλαιο τής ’Εθνικής Χρηματιστι- 
κής Τράπεζας, ή όποία, εφόσον συγκέντρωνε επαρκή ποσά, θά προχωροΰ- 
σε στήν άποζημίωση τών ναυτικών.

' Η τακτική αύτή είχε εφαρμοστεί μέ επιτυχία στό στρατό, ό όποιος 
μέ τά τοπικιστικά σύνδρομα πού τόν διεΐπαν ήταν άρκετά πρόσφορος σέ 
διασπάσεις. Στό ναυτικό δμως ό βαθμός συνοχής ήταν πολύ μεγαλύτερος 
άπ’ αύτόν τοϋ στρατοΰ καί ή τακτική τοϋ Κυβερνήτη δέν ήταν δυνατόν 
νά άποδώσει τούς άναμενόμενους καρπούς. Τόν μόνον άπό τούς άγωνι- 
στές πού ό Καποδίστριας κατόρθωσε νά παρασύρει πρός τό μέρος του 
ήταν ό Κανάρης, ό όποιος δμως λίγο χρήσιμος μποροϋσε νά φανεί. ' Ο 
Ψαριανός έκπροσωποΰσε μιά κοινότητα πού λόγω τοΰ έκπατρισμοΰ της
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ήταν διασπασμένη καί αδύναμη. ’Επιπλέον, ενώ έχαιρε γενικής εκτίμη
σης, δέν ήταν έπαρκώς ισχυρός.

"Οταν ή προοπτική τής έξόφλησης τών χρεών φάνηκε άρκετά μα
κρινή καί ή αύξηση τής ισχύος τών κρατικών οργάνων επικίνδυνη γιά 
τούς τοπικούς άρχοντες, τά νησιά, καί Ιδιαίτερα ή "Υδρα ή όποία ώς τήν 
εποχή τής Δ' ’Εθνοσυνέλευσης άπέφευγε νά ταυτιστεί μέ τούς ύπόλοι- 
πους άντικαποδιστριακούς κύκλους, άρχισαν νά προσεγγίζουν τήν άντι- 
πολίτευση. ' Η προσέγγιση αύτή, γιά τήν επίτευξη τής όποιας σημαντικό 
ρόλο έπαιξε ό συντάκτης τοΰ πορίσματος τής «εξεταστικής τών λογα
ριασμών τοΰ ναυτικοΰ επιτροπής», Άλ. Μαυροκορδάτος, μετατράπηκε 
σέ στενή συνεργασία μετά τήν παραίτηση τοΰ Λεοπόλδου. ’Άμεσος στό
χος τής συνεργασίας αύτής ήταν ή δημιουργία τών προϋποθέσεων εκεί
νων πού θά έπέτρεπαν τήν ταχεία έκλογή νέου ήγεμόνα καί, συνεπώς, τόν 
περιορισμό τής δύναμης τοΰ Καποδίστρια.

* Η έξαψη τοΰ άντιπολιτευτικοΰ μένους, πού άπό κάποιο σημείο καί 
έπειτα υπάκουε στούς δικούς του νόμους, ή εκατέρωθεν δυσπιστία, οί 
διεθνείς εξελίξεις καί ή στάση τών Δυνάμεων οδήγησαν στή ρήξη πού 
έκδηλώθηκε μέ τό κίνημα τοΰ Πόρου. Τό κίνημα, κορύφωση τοΰ άντιπο- 
λιτευτικοΰ άγώνα τών άντιπάλων τοΰ Κυβερνήτη, κατέληξε στήν πραγ
ματικότητα σέ ήττα τών άντικαποδιστριακών καί συγχρόνως στή δη
μιουργία καθαρώς έθνικοΰ στόλου προσκείμενου στόν Καποδίστρια.

Άπό τή στιγμή έκείνη καί έπειτα, ό Καποδίστριας, έχοντας περιο
ρίσει σημαντικά τή δύναμη τών άντιπάλων του, θά μποροΰσε νά ισχυρο
ποιήσει τή θέση του καί νά έξαναγκάσει τίς Δυνάμεις νά τόν αναγνωρί
σουν ώς τόν μόνο έγκυρο συνομιλητή τους. ’Άν λοιπόν δέν είχε μεσολα
βήσει ή δολοφονία του, οί μετέπειτα πολιτικές έξελίξεις στή χώρα θά 
ήταν, ίσως, διαφορετικές. 'Ωστόσο, ή δολοφονία δέν θά πρέπει νά άντι- 
μετωπισθεΐ άνεξάρτητα άπό τό πολιτικό κλίμα πού είχε δημιουργηθεΐ. 
Στόν άντιπολιτευόμενο Τύπο τής εποχής ό Καποδίστριας καταγγέλλεται 
συνεχώς ώς τύραννος καί μολονότι πουθενά δέν παρουσιάστηκε, οΰτε 
πριν τή δολοφονία οϋτε μετά, μιά σαφής άπολογία τής τυραννοκτονίας, 
είναι άδιαμφισβήτητο δτι οί Μαυρομιχαλαΐοι προχώρησαν στήν πράξη 
τους ωθούμενοι βέβαια άπό τίς έπιταγές τοΰ κώδικα τιμής, άλλά καί 
γνωρίζοντας δτι κάποιοι τουλάχιστον θά θεωρούσαν τήν πράξη τους 
πολιτικά δικαιωμένη. Μέ αύτή τήν έννοια, ή δολοφονία τοΰ Καποδί- 
στρια ύπήρξε μία πολιτική πράξη άμεσα συνδεδεμένη καί μέ τίς έξελί- 
ξεις πού εξετάσαμε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. "Εκθεση περί τής καταστάσεως τοϋ ’Εθνικού στόλου κατά τό τέλος τοΰ 
1828. 'Υποβλήθηκε πρός τήν Δ' ’Εθνική Συνέλευση ύπό τοΰ «έπί τών ναυ
τικών μέλους τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου» Άλ. Μαυροκορδάτου (8 ’Ιου
λίου 1829). (Σελ. 161-181)

2. ’Έκθεση περί τής καταστάσεως τοϋ ’Εθνικοΰ στόλου κατά τό τέλος τοΰ 
1831. Υποβλήθηκε πρός τήν Ε' ’Εθνική Συνέλευση ύπό τοΰ «τόπον έπέχον- 
τος έπί τών Ναυτικών Γραμματέως τής Κυβερνήσεως» Γεωργίου Γλαράκη 
(20 Δεκ. 1831). (Σελ. 181-191)

3. Ναυλοσύμφωνο μεταξύ τής Γραμματείας τών Ναυτικών καί τοΰ «Πλοιάρχου 
Δημ. Μαμούνη», γιά τή ναύλωση τοΰ πλοίου του «’Αχιλλεύς», «δι’ εν μόνον 
ταξείδιον εις Ναύπακτον» (15 Νοεμ. 1829). (Σελ. 192)

4. Ναυλοσύμφωνο μεταξύ τής Γ ραμματείας τών Ναυτικών καί τοΰ «Καπιτάν 
Νικ. Γυαλή», δ όποιος παραχωρεί (μέ μηνιαίο ναΰλο) τό πλοίο του «είς 
εθνικήν ύπηρεσίαν» (25 Νοεμ. 1829). (Σελ. 192-193)

5. ’Έκθεση ’ Εμμ. Τομπάζη περί συστάσεως Έθνικοΰ Ναυτικού στήν ' Ελλάδα 
[1827]. (Σελ. 193-195)

6. "Ορκος τοϋ Γιακουμάκη Ν. Τομπάζη, κατά τήν ανάληψη τών καθηκόντων 
του ώς προσωρινός ναύαρχος τοΰ Ναυτικοΰ τής "Υδρας (28 ’Απρ. 1821).

(Σελ. 195-196)
7. Γ ενικές οδηγίες περί τών «παραγγελμάτων» καί τών διαφόρων εργασιών τών 

πληρωμάτων στά πολεμικά πλοία [χ.χ.]. (Σελ. 196-201)
8. Ποινικά άρθρα γιά τό Πολεμικό Ναυτικό [χ.χ.]. (Σελ. 201-206)
9. Διάταγμα περί τής ενδυμασίας τοΰ πλοιάρχου β' τάξεως καί τοΰ ύποπλοιάρ- 

χου α' τάξεως σέ περίπτωση πού «διορισθώσιν είς διεύθυνσιν μοίρας...» (29 
’Ιουνίου 1828). (Σελ. 206-207)

10. ’ Επιστολή Μ. Παππάζογλου πρός τόν Γραμματέα τών Ναυτικών (Βιάρο Κα- 
ποδίστρια), νά τοΰ «σταλώσιν τά Έθν. Ίμάτια» (28 ’Απριλίου 1830).

(Σελ. 207)

11. ’Επιστολή Γ. Σαχίνη πρός τή Γραμματεία τών Ναυτικών, μέ τήν όποία 
ζητεί νά διοριστεί «έπί τής Κορβέττας τών Τακτικών τις ' Ικανός είς τό νά 
διδάσκη τά περί τήν οπλασκίαν...», καί κατά προτίμηση ό «λοχίας» Νικ. 
Μάνος Ζαγοραΐος (14 Αύγ. 1830). (Σελ. 208)

12. Διαταγή πρός τόν αντιναύαρχο Γ. Σαχτούρη, γιά «τήν σύμπραξιν ναυτικής 
δυνάμεως» είς τόν ύπό τοΰ άρχιστρατήγου «Τζώρτζ» άποκλεισμό τής Πρέβε
ζας (5 Μαρτίου 1828). (Σελ. 209-210)
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13. Διαταγή πρός τόν άντιναύαρχο Γ. Σαχτούρη νά εμποδίσει τόν ύπό τοΰ «Σα
τράπου τής Αίγυπτου» εφοδιασμό των φρουρίων τής Κρήτης και τοΰ Ίμ- 
βραήμ Πασα (6 Μαρτίου 1828). (Σελ. 210-212)

14. «’Άρθρα τοϋ πρίγγιπος Δημ. ' Υψηλάντη», άφορώντα εις τήν διοίκηση τών 
νήσων [’Ιούνιος 1821]. (Σελ. 213-214)

15. ’Αποσπάσματα άπό τήν ’Έκθεση Άλ. Μαυροκορδάτου περί τών πειρατι
κών βάσεων των νησιών (13 Φεβρ. 1828). (Σελ. 214-219)

16. ’Εγκύκλιος τής Γενικής Γραμματείας τής ’Επικρατείας, μέ τήν όποία κοι
νοποιούνται «τό Η' ψήφισμα ύπ’ άριθ. 140 περί ναυτιλίας», τής 3 Φεβρ. 
1828, καί «Διάταξις άφορώσα τόν κανονισμόν τών άσφαλιστικών μέσων... 
διά νά δοθή τό έγγραφον τής ιδιοκτησίας καί τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως» 
(20 Μαρτίου 1828). (Σελ. 219-228)

17. Τό ΙΣΤ' ψήφισμα, σχετικά μέ τήν «άνάγκην τής τακτοποιήσεως τών λιμε
ναρχείων, ώς τελούσης στοιχειώδες μέρος τοΰ περί ναυτιλίας Η' ψηφίσμα
τος...» (20 Αύγ. 1828). (Σελ. 228-232)

18. Πόρισμα τής «’Εξεταστικής τών λογαριασμών τοϋ Ναυτικοϋ ’Επιτροπής» 
(2 Νοεμ. 1829). (Σελ. 233-238)

19. Τό Γ' ψήφισμα τής Δ' ’Εθνικής Συνέλευσης «περί τών άποζημιώσεων, τάς 
όποιας τό ’Έθνος όφείλει...» (29 Ίουλ. 1829). (Σελ. 238-240)

20. ’ Επιστολή ' Υδραίων πρός τόν'Καποδίστρια, σχετικά μέ τήν «έκκαθάρισιν» 
τών λογαριασμών τους (24 Φεβρ. 1831). (Σελ. 241-243)

21. Διάταγμα περί «συστάσεως Ταξιαρχικοΰ σώματος διά τήν ύπηρεσίαν τών 
ναυτικών» (20 Μαρτίου 1831). (Σελ. 243-244)

22. Έπιστολή Α.Μ., περί Λεοπόλδου, ’Εθνικής συνέλευσης κ.ά. (11 ’Ιουλίου 
1831). (Σελ. 244-246)

23. ’Επιστολή Ν. Ίωαννίδη, περί τοϋ ναυάρχου Ρίκορδ, τών ’Αγγλικών πολε
μικών πλοίων καί τών Ποριωτών (17 ’Ιουνίου 1831). (Σελ. 247-249)

24. ’ Επιστολή Lyons πρός Ricord, σχετικά μέ τήν υποδαύλιση τών κομματικών 
παθών στόν Πόρο καί τίς συκοφαντίες κατά τοϋ πλοιάρχου Gape (16 ’ Ιου
λίου 1831). (Σελ. 249-250)

25. ’ Επιστολή Μιαούλη πρός τό «Κοινό» τής "Υδρας, σχετικά μέ τή στάση πού 
θά κρατοϋσε «είς κάθε κίνημα τής Κυβερνήσεως [...] Άν ό Ρίκορδ [...] ήθελε 
κάμει κίνημα καθ’ ύμών νά μας κτυπήσει...» (18 ’Ιουλίου 1831).

(Σελ. 250-251)
26. ’Επιστολή τής Δημογεροντίας Έρμουπόλεως πρός τή Δημογεροντία 

"Υδρας, σχετικά μέ «τήν διαγωγήν τοϋ Ναυάρχου Ρικόρδου» είς τά κατά τόν 
Πόρον συμβάντα (23 ’Ιουλίου 1831). (Σελ. 251-253)
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27. ’ Επιστολή τών Dawkins καί Rueckman πρός τόν Καποδίστρια, μέ τήν όποία 
καταδικάζουν «τό στασιαστικό κίνημα», πού έκδηλώθηκε στόν Πόρο (1 
Αύγ. 1831). (Σελ. 253-254)

28. ’Επιστολή Ricord πρός Lyons, σχετικά μέ τήν άντιμετώπιση τοΰ «στασια
στικού κινήματος των 'Υδραίων και τοΰ Πόρου» (25 Ίουλ./ 6 Αύγ. 1831).

(Σελ. 254-256)
29. ’Επιστολή των Lyonw καί Laland πρός τούς άντιπρέσβεις των τριών Δυνά

μεων, σχετικά μέ τή στάση τοΰ Ricord «άπέναντι στούς ' Υδραίους καί Πο
ριώτες» (11 Αύγ. 1831). (Σελ. 256-257)

30. ’Επιστολή Μιαούλη πρός Lyons, σχετικά μέ τά είς Πόρον συμβάντα (6/18 
Αύγ. 1831). (Σελ. 258)

31. ’Επιστολή Μαυροκορδάτου πρός Lyons, σχετικά μέ τό «τελεσίγραφο τών 
Διοικητών τών τριών βάσεων...» καί τήν μεταξύ τους συνάντηση τής 23 
Ιουλίου / 4 Αύγούστου (6/18 Αύγ. 1831). (Σελ. 258-259)

32. ’Αναφορά τοΰ Lyons πρός τόν Hotham, σχετικά μέ τήν έπίσκεψη τοΰ Ρί
κορδ στά νησιά μέ σκοπό «νά άποτρέψει τόν κόσμο άπό τοΰ νά άπευθυνθεΐ 
στόν Κυβερνήτη γιά άνακούφιση άπό τίς συμφορές του...» (19 ’Ιουλίου 1831).

(Σελ. 260-261)
33. Πίνακας εβδομαδιαίας τροφοδοσίας τοΰ Ναυτικοΰ (2 ’Απριλ. 1828).

(Σελ. 262-263)

34. Λογαριασμός τοΰ έθνικοΰ πλοίου «Έπιχείρησις» (29 Μαρτίου 1828).
(Σελ. 264-265)

35. Λογαριασμός τοΰ έθνικοΰ πλοίου «'Ερμής», άπό 1 Νοεμβρίου μέχρι 20 Δε
κεμβρίου 1829 (2 Ίαν. 1830). (Σελ. 266-267)

36. Λογαριασμός τοΰ έθνικοΰ πλοίου «Σαπφώ», άπό 9 ’Οκτωβρίου 1830 έως 9 
Ίανουαρίου 1831 (12 Ίαν. 1831). (Σελ. 268-269)

37. Λογαριασμός τοΰ έθνικοΰ πλοίου «Θαλασσομάχος», άπό 6 ’Οκτωβρίου 1829 
έως 6 Ίανουαρίου 1830 (7 Ίαν. 1830). (Σελ. 270-271)

38. Λογαριασμός τοΰ έθνικοΰ πλοίου «Θεμιστοκλής» άπό 1 Νοεμβρίου έως 15 
Δεκεμβρίου 1829 (15 Δεκ. 1829). . (Σελ. 272-273)

39. Κατάλογος πληρώματος τής κορβέτας «'Ύδρα» άπό 18 ’Απριλίου 1828 'έως
15 Ιουνίου 1830 (20 Ίουν. 1830). (Σελ. 274-275)

40. «ΣΥΛΛΟΓΗ Συνθημάτων άφορώντων διάφορα κινήματα τών 'Ελληνικών 
Πλοίων». (Σελ. 276-299)

41. «ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Καί τών ύπ’ αύτόν ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ». (Σελ. 300-320)
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< ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΤ ΣΤΟΛΟΥ (1828) 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ ' ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΤΣΗ ΥΠΟ 

Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ* >

'Υπηρεσία Ναυτική

Άριθ. 4987

’Εξοχώτατε!

’Ήδη, δτε ή Κυβέρνησις, συγκαλέσασα είς Συνέλευσιν τούς άντιπρο- 
σώπους τοΰ έθνους, μέλλει νά θέση ύπ ’ δψιν αύτών τάς μέχρι τοΰδε πράξεις 
της, είναι χρέος και τής ύπηρεσίας ταύτης νά έκθέση τά δσα άφορώσι τόν 
κλάδον τών ναυτικών, άφιερωθέντα είς τήν διεύθυνσιν θατέρου τών μελών 
τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου.

Καθ’ δν καιρόν ή Υ. Ε. έλαβεν είς χεΐρας τάς ήνίας τής Κυβερνήσεως, 
τό ελληνικόν ναυτικόν έκινδύνευε νά ’ίδη άμαυρωμένην τήν δόξαν, μέ τήν 
όποιαν ή άπαραδειγμάτιστος άνδρεία του, ό μεγάλος του ένθουσιασμός καί 
ή περί τήν ναυτιλίαν έμπειρία του τό έπερικάλυψαν καθ’ δλην σχεδόν τήν 
συνέχειαν όκταετοΰς άγώνος. Αί άθέμιτοι καί άπάνθρωποι πράξεις ολίγων 
κακούργων (όποιοι, κατά δυστυχίαν τής άνθρωπότητος, εύρίσκονται μετα
ξύ δλων τών έθνών), είς μέν τούς έχθρούς τής 'Ελλάδος εδωκαν άφορμήν νά 
όνομάσωσιν άθροισμα πειρατών τό ύπέρ πίστεως καί πατρίδος του άγωνιζό- 
μενον ελληνικόν έθνος, τούς δέ φίλους τών 'Ελλήνων κατέστησαν σχεδόν 
άναπολογήτους έναντίον τής κοινής κατακραυγής, τήν οποίαν διήγειρεν ή 
κορυφωθεΐσα κατά θάλασσαν πειρατεία.

Δέν ήμποροΰσεν, ούδ’ έπρεπε νά διαφύγη τήν προσοχήν τής Κυβερνή
σεως ή άνάγκη τοΰ νά άθωώση ολόκληρον τό έθνος ένώπιον δλου τοΰ χρι
στιανικού κόσμου, ούδέ έδύνατο νά τό άθωώση πληρέστερα άφ’ δσον τό 
άθωωσεν, άποδείξασα, δτι, δχι μόνον δέν ήσαν μέτοχοι τών τοιούτων πρά
ξεων οί συκοφαντούμενοι ναΰται "Ελληνες, άλλ’ αυτοί οί’ίδιοι, καλώς οδη
γούμενοι, ήσαν καί πρόθυμοι καί ίκανοί νά έξαλείψωσι τήν πειρατείαν.

* ’Αρχεία της 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τόμ. Β', ’Αθήναι 1974, σσ. 490-506.
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Εις τών κατά θάλασσαν πρωταγωνιστών, ό ναύαρχος Μιαούλης, έπε- 
φορτίσθη τό έργον τούτο- καί μετ ’ όλίγας ήμέρας δέν ύπήρχε πλέον ή κατά 
τάς Βορείους Σποράδας φωλεά τής πειρατείας. 'Υπέρ τά 70 πειρατικά 
πλοία κατεκάησαν, έβυθίσθησαν ή κατεσχέθησαν, καί άμέσως τό εμπόρων 
άπήλαυσε τήν έπιθυμητήν άσφάλειαν, τής οποίας τήν διατήρησή έκαμεν 
έργον ή Κυβέρνησις.

Ένω ό ναύαρχος κατεγίνετο εις τής πειρατείας τήν κατάλυσιν, ή έπι- 
μονή τοϋ Ίμπραχήμ πασά εις τό νά κατέχη τήν Πελοπόννησον άπήτησε 
τόν αποκλεισμόν τών κατά τήν Μεσσηνίαν φρουρίων. ’Οκτώ ελληνικά 
πλοία, ύπό τήν οδηγίαν τοΰ άντιναυάρχου Σαχτούρη, έδιωρίσθησαν νά 
ενεργήσουν τόν αποκλεισμόν τοΰτον καί άπέδειξαν, κατά τό έπτάμηνον 
διάστημα τής διαρκείας του, δτι αδίκως έκατηγορεΐτο ολόκληρον τό έλλη- 
νικόν ναυτικόν δι’ ολίγους κακούργους.

'Η άγρυπνία καί τοΰ άρχηγοΰ τής μοίρας ταύτης καί τών άλλων 
πλοιάρχων, ή άκρίβεια είς τήν έκτέλεσιν τών χρεών των καί ή ευταξία, τήν 
οποίαν έφύλαξαν, έφείλκυσαν είς αυτούς τόν έπαινον τών ναυάρχων καί τών 
άλλων άξιωματικών τών Συμμάχων Δυνάμεων.

'Ως πρός τό οικονομικόν μέρος τής μοίρας ταύτης, ή άναφορά τής 
διορισθείσης ειδικής έπιτροπής διά νά έξετάση τούς λογαριασμούς της άπο- 
δεικνύει σαφέστατα, δτι έξωδεύθησαν 123.185 γρόσια όλιγότερα, άφ’ δσα 
ήθελον έξοδευθή κατά τό προλαβόντως άκολουθούμενον σύστημα τοΰ νά 
πληρώνεται έκαστον πλοΐον άνά 10 χιλιάδας γρόσια μηνιαίως. Συνάπτεται 
άντίγραφον τής άναφορας ταύτης ύπό στοιχεΐον Α, πρός περισσοτέραν πλη
ροφορίαν.

Δέν έχομεν νά έπαριθμήσωμεν, είς τό μετά τήν άφιξιν τής Τ. Ε. διά
στημα, πολλάς περιστάσεις, κατά τάς οποίας οί ναΰταί μας έπροσκλήθησαν 
νά δείξουν τήν χαρακτηρίζουσαν αύτούς άνδρείαν. Δέν εϊναι, δμως, δίκαιον 
ν’ άποσιωπηθή ή τόλμη των κατά τήν ε’ίσπλευσιν είς τόν ’Αμβρακικόν 
κόλπον καί ή γενναιότης των είς τήν ύπό τό πυρ τών φρουρίων τής Πρεβέζης 
καί τοΰ ’Ακτίου κυρίευσιν τών εχθρικών κα\/ονοφόρων.

Μέ τήν αύτήν γενναιότητα προσεφέρθησαν καί τά πληρώματα τής έν 
τω Λαμιακφ κόλπω μοίρας, δτε διετάχθησαν νά κυριεύσωσι τό κανονοστά- 
σιον τής Λιθάδος, διά ν ’ άσφαλίσωσι τήν διά θαλάσσης κοινωνίαν τών κατά 
τό Ταλάντι καί τάς Θερμοπύλας στρατιωτικών σωμάτων.

"Ο,τι δ’ έξαιρέτως πρέπει νά παρατηρηθή είναι ή πειθαρχία, τήν 
οποίαν έδειξαν καί άξιωματικοί καί ναΰται καθ’ δλας τάς περιστάσεις, μ’ 
δλον δτι, μή δντων κοινοποιημένων ποινικών νόμων, δέν ήτο δυνατόν νά
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προσαρμοσθώσιν αί άνάλογοι ποιναί είς τούς ύποπίπτοντας είς έγκλήματα. 
'Ο άριθμός τών τοιούτων είναι άναντιρρήτως μικρότατος· διότι, μεταξύ 
δύο χιλιάδων ναυτών, οί όποιοι είναι κατά συνέχειαν είς ενέργειαν, μετά τήν 
άφιξιν τής Τ. Ε., μόλις οκτώ ή δέκα έγκλημάτων παραδείγματα έχομεν. 
Άλλά, προβλέπουσα ή Κυβέρνησις τήν άνάγκην τοΰ νά μή μένωσι καί 
ταΰτα άτιμώρητα, ούδέ νά έπιβάλλωνται ποιναί αύθαίρετοι, διεύθυνε πρό 
τίνος καιρού είς τό Πανελλήνιον σχέδιον ψηφίσματος, άφορώντος τήν 
έγκληματικήν διαδικασίαν καί διορίζοντος τά ποινικά άρθρα, κατά τά 
όποια θέλουν προσαρμόζεσθαι αί ποιναί τών διαφόρων έγκλημάτων καί 
πταισμάτων είς τό ελληνικόν ναυτικόν.

Παρά τό άναγκαιότατον έργον τούτο, είναι καί άλλα δύο, οχι όλιγώτε- 
ρον άναγκαϊα, τά όποια δέν διέφυγον μέν τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεώς, 
άλλ’ ήτον άδύνατον νά έκτελεσθώσιν άμέσως καί χωρίς τήν άπαιτουμένην 
προετοιμασίαν. Ταΰτα δέ είναι τά άκόλουθα:

α'. ' Ο γενικός οργανισμός τοΰ ναυτικοΰ· δηλαδή, ό προσδιορισμός τής 
ναυτικής ιεραρχίας, ή τακτική ναυτολογία καί ό κανονισμός τών χρεών 
έκάστου άξιωματικοΰ καί ναύτου.

'Η Κυβέρνησις έπροτίμησε νά προχωρήση βαθμηδόν είς άντικείμενα 
τόσον ούσιώδη· ή μικροτέρα άποτυχία κατ’ άρχάς ήθελε φέρει μεγάλας 
δυσκολίας είς τήν τελειοποίησιν τοΰ όργανισμοΰ. ' Η ωφέλεια τής μεθόδου 
ταύτης άπεδείχθη, διότι, ένω πρότερον ήτο δύσκολον νά γενή ναυτολογία 
διά περισσότερον τών τριών ή τεσσάρων μηνών, ήδη εύκόλως κατορθοΰται 
δι’ έτος ολόκληρον ή καί διά μακρύτερον διάστημα, άρκεϊ νά εχη ή Κυβέρ- 
νησις σταθερά τά μέσα καί άσφαλεϊς τούς χρηματικούς πόρους, διά νά 
ένεργήση τήν άπογραφήν τών άναγκαίων ναυτών διά διετίαν ή καί τριετίαν.

' Ωσαύτως, καί ό κανονισμός τών χρεών τών άξιωματικών καί ναυτών, 
άν δέν έγινε δι’ έπισήμων διαταγμάτων, είσήχθη δμως καί όλονέν είσάγε- 
ται βαθμηδόν δι’ έγγράφων οδηγιών, εις τάς όποιας άπό καιροΰ είς καιρόν 
έγιναν καί γίνονται αί άναγκαϊαι μεταβολαί, όδηγούσης είς αύτάς τής 
άλανθάστου πείρας. Αί όδηγίαι αύται ήμποροΰν νά χορηγήσουν ήδη τήν 
άπαιτουμένην ύλην διά τόν σταθερόν κανονισμόν τών χρεών έκάστου άξιω- 
ματικοΰ καί ναύτου.

Ό προσδιορισμός τής ιεραρχίας δέν έγινεν, ωσαύτως, διά διατάγμα
τος, ένεργήθη δμως πραγματικώς έπί τών εθνικών ή είς έθνικήν ύπηρεσίαν 
πλοίων. Καί έπειδή, τό μέν θε:ωρητικόν μέρος τοΰ προσδιορισμού τούτου 
είναι εύκολώτατον, τό δέ πρακτικόν έπαρουσίαζε δυσκολίας, ή Κυβέρνησις, 
ένασχοληθεϊσα είς τοΰτο, ώς τό άναγκαιότερον, εύκόλως καί χωρίς άμφιβο-
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λίαν άποτυχίας θέλει δυνηθή νά προσδιορίση τήν ναυτικήν ιεραρχίαν διά 
διατάγματος έπισήμου.

Τό β' άναγκαιότατον έργον είναι ή εις τήν ναυτικήν θεωρίαν γύμνασις 
τών άξιωματικών τοϋ ελληνικού ναυτικοϋ. Τοΰτο δέν κατορθοΰται, βε
βαίως, είς ολίγον χρόνου διάστημα. Χρειάζονται διδάσκαλοι- καί, ή δέν 
έχομεν, ή έχομεν ολίγους καί μέτριους- χρειάζονται καταστήματα άνάλογα, 
εις τά όποια νά διδάσκωνται οι μέλλοντες νά καταταχθώσιν εις τό ναυτικόν 
νέοι. ' Η Κυβέρνησις, αν έχη τ ’ άνάλογα μέσα, δέν θέλει άμελήσει καί τούς 
διδασκάλους νά εύρη καί τά καταστήματα νά έτοιμάση, καθώς έφρόντισε νά 
πράξη τοΰτο διά τούς άξιωματικούς τοΰ Τακτικοΰ Σώματος, μέ τήν σύ- 
στασιν τοΰ Κεντρικοΰ Πολεμικοΰ Σχολείου.

'Η τακτοποίησις τοΰ ναυτικοϋ ήτο, οχι μόνον δύσκολος, άλλά καί 
άδύνατος, άν δέν ύπήρχεν έν κατάστημα, είς τό όποιον νά έτοιμάζωνται καί 
νά φυλάττωνται τά άπολύτως άναγκαϊα, τόσον διά τήν τροφοδότησιν τών 
πληρωμάτων, όσον διά τήν επισκευήν τών πλοίων. Άφ’ ένός μέρους, πολ
λή ύλη, άνήκουσα είς τό έθνος, ήτον έσκορπισμένη είς διάφορα μέρη καί 
καθ’ ήμέραν ήλαττοΰτο, ή δέ Κυβέρνησις ούδ’ έγνώριζε καν ποΰ εύρίσκετο 
ή ύλη αΰτη· άφ ’ έτέρου, άναγκαζομένη ν ’ άγοράζη ή Κυβέρνησις, τόσον τάς 
τροφάς, όσον τά είς επισκευήν άναγκαιοΰντα, τήν ώραν, καθ’ ήν έπαρουσιά- 
ζετο ή χρεία, έπλήρωνε διπλάσιάς τιμάς καί πολλάκις δέν έπετύγχανε τά 
ζητούμενα εΐδη.

Μέ μικρά χρηματικά μέσα, όσα έσυγχώρει ή ένδεια τοΰ Έθνικοΰ Τα
μείου, έσυστήθη βαθμηδόν εν κατάστημα εις Πόρον, τό όποιον, μ’ όλην τήν 
άτέλειάν του, έχρησίμευσε μεγάλως είς τήν οικονομίαν τοΰ ναυτικοϋ. 'Η 
διεσπαρμένη ύλη τοϋ κλάδου τούτου συνήχθη είς αύτό" είς τάς έν αύτω 
άποθήκας άποταμιεύονται αί τροφαί καί διάφορα είς επισκευήν άναγκαϊα 
εΐδη, προβλεπόμενα έν καιρω. Έσυστήθησαν δέ καί τά άναγκαιότερα έρ- 
γοστάσια, ώστε τά έθνικά πλοία, ερχόμενα είς Πόρον, εύρίσκουσιν έτοιμα 
τά μέσα τής άναγκαίας έπισκευής των.

Τ ά πλοία ταΰτα, προ ένός μέν έτους έπεριωρίζοντο εις τό δίκροτον ' Η 
' Ελλάς, τήν κορβέτταν ' Η 'Ύδρα, οΰσαν είς κακήν κατάστασιν καί έχουσαν 
χρείαν μεγίστης έπισκευής, τά δύο άτμοκίνητα, τήν Καρτερίαν, καί τήν 
’Επιχείρησιν, τάς τρεις κανονοφόρους, τήν 'Ελβετίαν, τήν Βαυαρίαν καί 
τήν Φιλελληνίδα, καί τήν παλαιάν καί άχρηστον ήδη γολέτταν Άθηναΐδα- 
τό όλον, όκτώ πλοία. Σήμερον συμποσοΰνται, τά μέν είς ένέργειαν, ώς 
πολεμικά, φορτηγά ή ταχύπλοα, πενήντα έξ, τά δέ κείμενα είς Πόρον, καί 
κατά μέγα μέρος άχρηστα διάφορα πλοία καί πλοιάρια, τριάντα έξ· τό
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δλον, έκατόν δώδεκα, άριθ. 112 [γραπτέον ένενήκοντα δύο, άριθ. 92], ώς 
άκριβέστερον πληροφορείται ή Κυβέρνησις έκ τοϋ συναπτομένου καταλό
γου ύπό τό στοιχεΐον Β.

Συνάπτεται, ωσαύτως, ύπό τό στοιχεΐον F, ή ώς έγγιστα κατάστασις 
τοΰ ύλικοΰ τοΰ ναυτικοϋ κατά τό τέλος τοΰ παρελθόντος ’Ιουνίου μηνός, 
καί είς αυτήν φαίνεται ή ύλη, ή είς τάς άποθήκας ήδη εύρισκομένη, τής 
οποίας ούδ’ ΐχνος καν ύπήρχε, προ τής συστάσεως τοΰ καταστήματος τού
του.

'Η πείρα άπέδειξεν ήδη τήν άνάγκην τής τελειοποιήσεως τοΰ ναυ
στάθμου καί ή Κυβέρνησις, έκλέξασα τόπον άρμοδιώτερον διά τήν σύστασιν 
αύτοΰ, έπροσδιώρισε νά έξοδεύεται μηνιαίως ή μικρά ποσότης τετρακοσίων 
διστήλων διά τήν έτοιμασίαν τής θέσεως καί μέρους τής άναγκαίας ύλης 
τών οίκοδομηθησομένων άποθηκών, έργοστασίων καί άλλων καταστημά
των.

Μετά τήν έκθεσιν ταύτην, ή ύπηρεσία οφείλει νά θέση ύπ’ δψιν τής 
Κυβερνήσεως τήν συνοπτικήν έκθεσιν τών λογαριασμών της, έμπεριλαμβα- 
νομένων είς τούς τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου, καί νά παραστήση τήν σημαν
τικήν οικονομίαν, ή όποία έγινεν είς τόν κλάδον τών ναυτικών.

Έκ τοΰ ισοζυγίου τοΰ λογαριασμοΰ τοΰ Γ ενικοΰ Φροντιστηρίου φαίνο
νται έξωδευμένα διά τό ναυτικόν γρόσια 3.158.317. Έκπιπτομένων έ 
αύτών γροσίων 294.373, δοθέντων είς προδεδουλευμένους μισθούς καί έξο
δα, μένει ή ποσότης 2.963.944 [γραπτέον 2.863.944] γροσίων έξοδευθέν- 
των είς τό ναυτικόν κατά τό διάστημα 14 μηνών.

Έκ τής ποσότητας ταύτης, 1.460.527 γρόσια έδόθησαν είς μισθούς. 
Άναλογουμένη ή ποσότης αΰτη είς δύο χιλιάδας ναύτας, ένω, ώς έπί τό 
πλεϊστον, εύρέθησαν περισσότεροι είς πραγματικήν ύπηρεσίαν, φέρει μη- 
νιαϊον μισθόν έκάστου ναύτου, έμπεριλαμβανομένων καί τών άξιωματικών, 
γρόσια 52, μ’ δλον δτι ό παρά τής Κυβερνήσεως διορισθεις μέσος δρος, 
κατά τήν ύπ’ άριθ. 141 πρός τόν ναύαρχον διαταγήν της, δοθεΐσαν τήν 3 
Φεβρουάριου 1828, προ τής συστάσεως, δηλαδή, τοΰ Γενικοΰ Φροντιστη
ρίου, έπρεπε νά είναι άνά δίστηλα 4 */£, ήτοι γρόσια 67 Ζι είς κάθε ναύτην. 
Έκ τής οικονομίας ταύτης είς τούς μισθούς προκύπτει διαφορά είς δφελος 
τοΰ Ταμείου γροσίων 429.473.

Τά είς τροφοδοσίαν έξοδευθέντα κατά τό αύτό διάστημα τών 14 μηνών 
συμποσοΰνται είς γρόσια 429.187. ' Η ποσότης αΰτη, άναλογουμένη είς τόν 
αύτόν άριθμόν τών 2.000 ναυτών, φέρει άνά 15 γρόσια είς έκαστον ναύτην 
μηνιαίως, ένω, κατά τό ύπ’ άριθ. 1442 διάταγμα τής Κυβερνήσεως, έκδε-
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δομένον τήν 3 ’Απριλίου 1828, τό άντίτιμον τής τροφοδοσίας έκάστου 
ναύτου μηνιαίως διορίζεται είς γρόσια 25 }/ι. Προκύπτει, λοιπόν, καί έκ 
ταύτης τής είς τήν τροφοδοσίαν οικονομίας διαφορά είς όφελος τοϋ Ταμείου 
γροσίων 274.813.

Τό δέ δλον τής οικονομίας είς μισθούς καί είς τροφοδοσίαν συμποσοΰν- 
ται είς 704.286 γρόσια.

Τά έξοδα τών έπισκευών συμποσουνται είς γρόσια 974.228. Άλλ’ είς 
αύτά έμπεριέχονται τά δοθέντα είς άγοράν πλοίων ή είς τήν έκτίμησιν τών 
δι ’ έθνικήν υπηρεσίαν κρατηθέντων έκ τών λειών, τά έξοδα τών οικοδομών 
τοΰ ναυστάθμου, τά τής κατασκευής διαφόρων βαρκών, αί όποϊαι έδόθησαν 
είς τά έθνικά πλοία καί άλλοΰ καί δέν έμπεριλαμβάνονται είς τόν ύπό 
στοιχεΐον Β κατάλογον, καί τά διά πρόβλεψιν ίκανοϋ μέρους τής είς τάς 
άποθήκας σωζομένης ύλης.

'Ο άριθμός αύτός τοΰ καταλόγου τών νΰν έθνικών πλοίων, ή κατάστα- 
σις τοΰ ύλικοΰ καί αί μεγάλαι καί γενικαί έπισκευαί, αί όποϊαι έγιναν είς τά 
σημαντικώτερα έθνικά πλοία, οχι μόνον δικαιολογοΰσι τό έξοδον τοΰτο, 
άλλά καί άποδεικνύουσι τήν μεγάλην οικονομίαν, ήτις έγινε καί είς τοΰτο τό 
μέρος τών έξόδων τοΰ ναυτικοΰ καί ή όποία κυρίως οφείλεται είς τόν ζήλον 
καί τήν άξιέπαινον άγρυπνίαν τής ’Επιτροπής τών Ναυτικών.

Έν Αίγίνη τήν 8 ’Ιουλίου 1829
Τό έπί τών ναυτικών μέλος 
τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου 

Ά. Μαυροκορδάτος

Στοιχεΐον Α

Έξοχώτατε!

Πρός πληροφορίαν τής Κυβερνήσεώς, κρίνομεν χρέος μας νά κάμωμεν 
ένταΰθα ένα παραλληλισμόν μεταξύ τών έξόδων, τά όποια έκαμεν ή Κυβέρ- 
νησις εις τήν ύπό τόν άντιναύαρχον Γ. Σαχτούρην μοίραν διά έπτά μήνας, 
κατά τό όποιον τήν σήμερον άκολουθεϊ σύστημα, καί έκείνων, τά όποια 
ήθελε κάμει, αν άκολουθοΰσε τό όποιον αί παρελθοΰσαι Κυβερνήσεις άκο- 
λουθοΰσι [γραπτέον ήκολούθησαν] σύστημα.

Κατά τοΰτο, ή Κυβέρνησις ήθελε πληρώσει γρόσια 490.000 δι ’ έπτά 
μήνας, είς έπτά πλοία πρός γρόσια 10 χιλιάδας τόν μήνα- άπό τά όποια, 
άφοΰ ήθελαν έκπεσθή τά άνήκοντα είς τήν Κυβέρνησιν γρόσια 45.554:20 έκ
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τών γροσίων 303.697:15, τά όποια έστησαν αί λεϊαι, μένουσι γρόσια 
444.445:20 καί τόσα ήθελε πληρώσει ή Κυβέρνησις.

Κατά τό όποιον, όμως, ήδη ήκολούθησε σύστημα, προστιθεμένων είς 
τά γρόσια 125.540, τά όποια πληρώνει ήδη, τά όσα έπλήρωσεν είς μισθούς 
τής μοίρας γρόσια 236.080, καί έκπιπτομένων τών γροσίων 40.360, τά 
όποια λαμβάνει διά τά 26 τά % άπό τήν έκκαθάρισιν τών λειών, έξώδευσε 
δι’ όλην τήν μοίραν γρόσια 321.260, δηλαδή γρόσια 123.185 όλιγώτερα, 
άφ ’ όσα ήθελον έξοδευθή κατά τό παλαιόν σύστημα.

' Η παροΰσά μας άναφορά χρησιμεύει μόνον είς πληροφορίαν τής Κυ
βερνήσεως καί είς άπόδειξιν τής ώφελείας, τήν οποίαν άπολαμβάνει άπό τό 
καθεστώς τής οικονομίας σύστημα.

Έν Αίγίνη τή 23 Δεκεμβρίου 1828

'Η έπί τών λογαριασμών 
τής μοίρας τοΰ αντιναυάρχου Γ. Σαχτούρη 

έξεταστική έπιτροπή 
Β. Ά. Καποδίστριας 
Ά. Μαυροκορδάτος 

Ά. Παπαδόπωλος

Διά τό πιστόν τής αντιγραφής 
Τό έπί τών ναυτικών μέλος 
τοΰ Γενικοΰ Φροντιστηρίου 

Ά. Μαυροκορδάτος

Στοιχεΐον Β 

Κ α τ ά λ ο γ ο ς  τ ώ ν  ε θ ν ι κ ώ ν  π λ ο ί ω ν

’Αριθμός "Ονομα Είδος ’Αριθμός Κανονιών

1. 'Ελλάς ·■ Φρεγάτα 64
2. "Υδρα κορβέττα 26

3. Καρτερία*1’ Λ 8
4. Έπιχείρησις12* > άτμόπλευστα 8
5. 'Ερμής ) 4

(1) ’Έχει χρείαν έπισκευής ή άλλαγής τής μηχανής.
(2) 'Η μηχανή του, μ’ δλον δτι έδιωρθώθη, δέν είναι δμως καλή.
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’Αριθμός ’Όνομα Είδος ’Αριθμός Κανονιών

41. Διώνη βελλοϋ 1
42. Έχινάς » 1
43. Χαρίκλεια » 1
44. 'Ελένη » 1
45. Κασσάνδρα » 1
46. Καλλιόπη » 1
47. Ναυπλία » 1
48. Κάστωρ » 1
49. Πολυδεύκης » 1
50. Σφαϊρος πέραμα 1
51. Ποσειδών » 1
52. Θαλασσόμαχος16’ » -
53. Κώνωψ »(7) -
54. ’Επίδαυρος τσερνίκι|8) -
55. "Αγιος Νικόλαος τρεχαντήρι19* 1
56. Γοργώ πέραμα*101 1

Σημείωσις τών εις Πόρον εύρισκομένων 
τό μέγα μέρος άχρήστων καί τινων χρησίμων 

έθνικών πλοίων καί πλοιαρίων

5 δικάταρτα 
πυρπολικά

1 Βρίκιον

Τά δύο έξ αύτών αντιποιούνται Σαντοριναΐοι τινές, ώς 
άρπαγέντα άπ’ αυτούς παρά τίνος Τσοτσοβιένα, 
'Υδραίου, καί διά τοϋτο μένουσι σηπόμενα, ένω τό έν 
έξ αύτών, έπισκευαζόμενον, ήθελε χρησιμεύσει ώς 
φορτηγόν. Έκ τών μενόντων τριών, τό εν μόνον εϊναι 
έπιδεκτικόν έπισκευής, τά δ ’ άλλα δύο είναι έπισκευής 
ανεπίδεκτα- θέλουν δέ χαλασθή, διά νά κατασκευασθή 
άπό μέρος τής ύλης αύτών μία μεγάλη μαγώνα, άναγ- 
καιοτάτη ουσα διά τόν ναύσταθμον.

Λεία Τουρκική έπί Κόχραν. Τό σκάφος έμπορεϊ νά

(6) Ταχύπλουν.
(7) Ταχύπλουν.

(8) Τ αχύπλουν.
(9) Φορτηγόν.

(10) Εύρίσχεται ε’ις Σκόπελον ύπό τόν Προσωρινόν Διοικητήν.
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1 κόττερον 

1 σαμπέκκον

3 βάρκαι

3 σκαμπαβίαι

4 μαγώναι

1 μαγίστρα

2 βάρκαι μικραί

3 λέμβοι

1 μικρόν πέραμα 

3 σχεδίαι

1 έφολκίς 

6 πλοιάρια

1 γολέττα,

χρησιμεύση, άλλ ’ οΰτε κατάρτια έχει χρήσιμα καί στε
ρείται δι ’ δλου πανίων καί σχοινιών.

’Εχρησίμευσε μέχρι τοΰδε ώς φορτηγόν, άλλ’ ήδη κα- 
τήντησε δι ’ δλου άχρηστον.

’’’Ητον βυθισμένον είς Ναύπακτον καί έξεβυθίσθη άπό 
τόν ναύαρχον. Διά τήν έπισκευήν του ήθελον χρειασθή 
περισσότερα άφ’ δσαχρήζει [γραπτέον άξίζει] τό σκά
φος τοΰ πλοίου- διά τοΰτο, θέλει έκτεθή είς δημοπρα
σίαν.

Έχρησίμευσαν μέχρι τοΰδε είς τόν ναύσταθμον, άλλ’ 
είναι παμπάλαιαι καί σχεδόν βυθισμέναι, άνεπίδεκτοι 
έπισκευής. ’ Εμποροΰν νά χρησιμεύσουν είς μάλωμα τι- 
νών μερών τοΰ νέου ναυστάθμου.

’Εδόθησαν, κατά ζήτησιν τοΰ ναυάρχου κ. 'Εϋδήνου, 
είς μετακόμισιν νεροΰ, ξύλων, πετρών καί άλλης ύλης 
είς τάς παρά τών Ρώσων οίκοδομουμένας άποθήκας.

Είς χρήσιν τοΰ ναυστάθμου.

Παλαιά, άχρηστος.'

Ή μέν μία, είς χρήσιν τοΰ ναυστάθμου- ή δ’ άλλη, 
άχρηστος καί βυθισμένη.

Είς χρήσιν τοΰ ναυστάθμου.

' Ωσαύτως.

'Η μέν μία, μεγάλη- αί δέ δύο, μικραί- δλαι νεοκατα- 
σκευασμέναι καί χρήσιμοι.

Μικρά καί εύκίνητος- νεοκατασκεύαστος.

Διαφόρων ειδών, σταλέντα άπό τήν ’Επιτροπήν τής 
Οικονομίας ώς νόμιμοι λεϊαι καί μέλοντα νά έκτεθώσιν 
είς δημοπρασίαν.

ή Άθηναΐς- ή όποία διά τήν παλαιότητά της ούσα 
άχρηστος, μέλλει νά χαλασθή.
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Πολεμεφόδια

’Αριθμός 55 όμοιαι καυστικαί
» 341 φιτίλια ξύλινα γρανατών
» 10.090 τουφεκοπέτραι
» 11 κανόνια παλαιά μικρά
» 33 κανόνια σιδηρά, διαφόρου χωρητικότητος
» 2 κανόνια όρειχάλκινα μικρά
» 7 τρομπόνια
» 1 δμοιον όρειχάλκινον, οκάδων 11
» 566 τουφέκια, πολλά έκ τών οποίων παλαιά
» 23 δμοια άρβανίτικα παλαιά
» 48 δμοια άγγλικά είς σχήμα καραπίνων 

καινούργια
» 29 δμοια μέ λόγχας, όμοίως
» 37 πιστόλια, πολλά έκ τών οποίων παλαιά
» 700 λόγχαι τουφεκίων παλαιαί
» 23 κοντάκια τουφεκίων άφθειαστα
» 1 τουφέκι τηλεβόλον τοϋ ’Αρνώ
» 117 λωρία μπαλασκών
» 86 μπαλάσκαι καινούργιαι
» 43 δμοιαι παλαιαί
» 15 λάζοι παλαιοί
» 15 σπαθιά καινούργια
η 10 » παλαιά
» 300 θήκαι λογχών παλαιαί
» 4 τύποι σφαιριδίων
» 3 ψαλίδια, όπου κόπτουν τάς ούράς τών 

σφαιριδίων
» 7 μαχαίρια παλαιά
» 10 πελέκεις
» 5 μέτρα πυρίτιδος
» 8 μουντιά καί τριβέλλια
» 4 κομμάτια σκεπάσματα τών κρίκων
» 20 » διά τές φάλιες κανονίων
» 2 τροχοί σίδηροί άμαξών
» 4 αύτιά κανονίων
» 26 καβίλιαι τροχών





176 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

Διάφορα σύνεργα

’Αριθμός 4 σίδηρα διά τήν διόρθωσιν τών πριονίων
» 1 σκεπάρνι άγγλικόν μεγάλον
» 1 σμιλάρι
» 1 πλάνια
» 1 σενιαδόρον, όπου βάζουν τά φούντια τών 

βαρελιών
» 1 σκεπάρνι μικρότερον

» 387 λίμαι διαφόρων ειδών
» 12 μεγάλα σίδηρα
» 6 σίδηρα μικρότερα
» 122 δμοια είς σχήμα σμιλαρίων 

διαφόρου μεγέθους ^ ’Αναγόμενα
» 12 έργαλεϊα μικρά σιδηρά είς τόν τόρνον
» 1 σφυρί μικρόν
» 2 μάγγεναι μικραί
» 7 σμιλάρια φίνα άγγλικά
» 9 τρυπάνια, ομοίως

» 21 άμόνια
» 1 κόφτρα
» 3 σφυρία
» 1 ψαλίδι
» 2 κουμπάσσα Εύρίσκονται

» 5 βέργαι σιδηραϊ είς τό μαγαζίον
» 5 ζουμπάδες > τοϋ έν τω
» 2 κοπίδια ναυστάθμω
» 1 άμόνι μικρόν φαναρτσή
» 1 σμιλάρι
» 2 ξύλα λαμπούντια
» 1 λίμα

» 1 μάγγανον μεγάλον
» 2 χειρομάγγανα μικρά
» 1 άμόνι > ’Ομοίως, είς
» 2 τανάλιαι μεγάλαι τής φωτιάς τό τοϋ όπλο-
» 3 σφυρία, τό ένα μεγάλον ποιοΰ
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Διάφορα σύνεργα

’Αριθμός 1 τσιμπίδι
» 2 στριφτήρια
» 1 μάσκαλα
)) 1 τσίφτι αγγλικόν
» 2 πλάκαι μέ 10 κολάτσια
» 1 ψαλίδι τής λαμαρίνας
» 1 κατσαμπράκα
» 2 μαντικάπια μέ τά ξύλα των
» 1 βιδολόγος μεγάλος μέ 3 κο-

λάτσια 
» 3 ξύστραι
» 1 μάγγανον [όπού] έβγάζουν τούς

μπιναδες
» 8 σμιλάρια του ξύλου L ' Ομοίως, είς
» 3 κοπίδια, όπού κόπτουν τό σίδηρον τό τοϋ όπλο
» 2 τσαμπάδαι ποιοΰ
» .1 δοξάρι σιδηροΰν
» 1 κολλητάρι
» 22 χειρούλια διά τές λίμες
» 1 τρυπάνι, δι’ ού έβγάζουν τάς

σφαίρας 
» 1 σκεπάρνι
» 1 πριόνι
» 2 σουβλιά
» 1 πριονάκι μικρόν καί ψιλόν
» 42 λίμαι διαφόρου μεγέθους
» 2 βιδολόγοι, ό είς μεγάλος μέ τές

βίδες του 
» 1 φυσερόν

» 15 λίμαι διάφοροι
» 9 χειρούλια Ομοίως, εις
» 1 μάγγανον L τό τών σιδη-
» 1 άμόνι Γ ρουργών -
» 2 λίμαι μεγάλαι . κλειδαράδων
» 1 άμόνι, ομοίως

12
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Διάφορα σύνεργα

Άριθμός 6 σμιλάρια του χεριού
» 2 ομοίως, στενά
» 2 πριόνια, τό έν μικρόν
» 2 πλάνιαι μέ τά σιδηρά των
» 1 σκεπαρνιά
» 2 σίδηρα τών πλανιών
» 2 κομπάσσα τών μαραγκών
» 1 τανάλια καί 2 σίδηρα, διά νά 

σφίγγουν τά ξύλα
» 1 γωνιά, ή μισή ξύλινη καί ή άλλη 

μισή σιδηρά
» 1 ξύστρα καί 2 σιδηριαί παλαιαί
» 1 σίδηρον, όπού σφίγγουν τά ξύλα
» 2 βιδολόγοι
» 13 σγρόπιαι του τόρνου
» 12 σμιλάρια, όπού πλανιάρουν
» 16 γωνίαι, όπου τορνάρουν τό σίδηρον
» 5 σίδηρα, δεξιά καί άριστερά ήμι- 

κύκλια τής μηχανής
» 5 έργαλεϊα σφαιροειδή
» 4 δμοια διά ξύλα
» 3 σύνεργα γωνίας διά τάς βίδας
» 7 έργαλεϊα, γλώσσαι, τό 1 τσάκι- 

σμένον
» 8 έργαλεϊα, άριστερά καί δεξιά, 

μεγάλα
» 2 έργαλεϊα, διά νά κάμη μεγάλα 

γιουλβιά
» 2 έργαλεϊα στενά, διά νά κόβη τό 

ξύλον
» 2 έργαλεϊα τρίγωνα μεγάλα, διά τά 

μέταλλα
» 51 μαντικάπια, διά τρύπημα
» 6 » τετράγωνα, εί χρήσιν

μετάλλου

'Ομοίως, είς
τό τών μη

>
χανουργών 
του τόρνου



180 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

Διάφορα σύνεργα

’Αριθμός 9 μαντικάπια άγγλικά, δεξιά καί 
άριστερά

» 8 σύνεργα άγγλικά, δεξιά καί άρι
στερά

» 5 σύνεργα μικρά, τής χειρός

» 8 τρυπάνια, τής χειρός

» 2 μαρτέλλα, μέ τά μανίκια των

» 2 » άνευ μανικιού

» 2 τσιμπίδια στρογγυλά

» 7 κομπάσσα, μέ τό ήμικύκλιον

» 2 μάγγανοι, ό εις παλαιός

» 1 τανάλια, δι’ ής έβγάζουν τά 
καρφία

» 2 σίδηρα, δι’ ών γυρίζουν τές θη
λυκές βίδες, τετράγωνα

» 1 έργαλεϊον, δι ’ οδ γυρίζουν τά 
τσαπράζια τών πριονίων

» 1 σίδηρον, όπού έμβαίνουν τά τρι- 
βέλλια

» 5 τριβέλλια
» 1 σύνεργον ξύλινον, όπού χαρακώ

νουν τά σανίδια
» 1 ράσπα ξύλινη, μέ τό σίδηρόν της, 

μυτερή
» 2 ρίγαι σιδηραϊ
» 1 ξυλοφάγος
» 11 πριόνια διάφορα
» 1 σίδηρον, όπού γυρίζουν τές βίδες
» 4 σύνεργα, διά νά κόπτουν τά σίδηρα
» 10 » δι ’ ών κάμνουν τές βίδες
» 2 γαρισουάρια δι’ ών άνοίγουν τάς 

τρύπας τοΰ σιδήρου
» 2 μαντικάπια μεγάλα, δι ’ ών τρυ- 

ποΰν τό σίδηρον
» 9 βίδαι, διά ξύλα καί διά σίδηρα

' Ομοίως, είς 
ΐ>τό τών μη- 
μηχανουργών 

τοΰ τόρνου
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Διάφορα σύνεργα

Αριθμός 2 βιδολόγοι άρσενικοί
» 2 μικρά τσιμπίδια
» 4 βεργίτσαι, σίδηρον
» 1 τόρνον μέ τό τακίμι του, σιδηροΰν

» 6 άμπρα σιδηρά τοΰ τόρνου
» 3 κλειδιά τοΰ τόρνου

» 4 βίδες, όπού μένουν είς τόν τόρνον
» 1 τόρνος άρματωμένος, ξύλινος
» 16 σύνεργα διάφορα τοΰ τόρνου

» 2 μάγγανοι μεγάλοι
» 2 πλάνιαι μεγάλαι

>» 1 μπαλτας
» 3 βιδολόγοι
» 3 τόκ άνήκοντα είς τό,ν τόρνον

» 5 τριβέλλια τοΰ τόρνου διαφόρου
μεγέθους

»» 1 σύνεργον, δι ’ ου διώχνουν τά
καρφιά

» 1 μπουρί
» 1 σύνεργον μικρόν, διά νά κόπτη

σίδηρον
» 3 τριβέλλια μέ τό κέντρον
»> 1 σύνεργον τής χειρός, διά τρύπημα

σιδήρου
» 2 τροχοί άκονίου
» 26 λίμαι διάφοροι

Όμοίως, είς 

>τό τών μη
χανουργών 
τοϋ τόρνου

2

<ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ 
(1831) ΠΡΟΣ ΤΗΝΕ 'ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟ Γ. ΓΛΑΡΑΚΗ *>

Σεβαστοί Κύριοι,

'Ως τόπον έπέχων τοΰ έπί τών Ναυτικών Γραμματέως σπεύδω κατά

* Μαρ. Σίμψας, «Ή πρώτη ’Επίσημη Έκθεσις γιά.τό έθνικό Ναυτικό τής Νεωτέρας 
Ελλάδος», Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 109 (1979) 339-353.
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χρέος νά έκθέσω λεπτομερώς τά δσα άφορώσι τόν κλάδον τούτον τής δημο
σίου Υπηρεσίας.

' Η συγκρότησις ίκανοΰ έθνικοΰ στόλου, άναποφεύκτου καί διά τήν 
άξιοπρέπειαν τής πατρίδος, καί διά τήν έσωτερικήν καί έξωτερικήν αύτής 
άσφάλειαν, ήτο μία τών πρωτίστων μεριμνών τοΰ άειμνήστου Άρχηγοΰ 
τής 'Ελληνικής Πολιτείας. 'Η δεινότης τών περιστάσεων, τοΰ ταμείου ή 
πτωχεία, αί πολυειδεΐς άσχολίαι τής Κυβερνήσεώς, άνέλαβον [γραπτέον 
άνέβαλον] τήν έντελή ένέργειαν τών δσων περί τοΰ αντικειμένου έμελέτα ή 
βαθεϊα τοΰ άοιδίμου σύνεσις.

Κατά τήν έποχήν τής Δ ' Έν Άργει ’ Εθνικής Συνελεύσεως, ό * Ελλη
νικός στόλος έσύγκειτο άπό πλοία 92 έννενήκοντα δύο μικρά καί μεγάλα, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών λέμβων, κατά τόν όποιον περί τούτου έπα- 
ρουσίασε πίνακα τό έπί τών Ναυτικών μέλος τοΰ Γενικού Φροντιστηρίου 
είς τήν ρηθεϊσαν Συνέλευσιν έξ αύτών έφθάρησαν άχρι τής συστάσεως τής 
έπί τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών Γραμματείας πλοιάρια δέκα οκτώ, 
ώσεπιτοπλεΐστον παλαιαί σεσαθρωμέναι λέμβοι.

Ή τότε Έπιτροπή τών Ναυτικών επαυσε συγχρόνως μέ τό Γενικόν 
Φροντιστήριον, καί παρέδωκεν είς τήν Ναυτικήν 'Υπηρεσίαν 74 πλοία, 
[Σημ.: ό Πίναξ Α' δείχνει 75 πλοία], κατά τόν έπισυναπτόμενον πίνακα 
ύπό στοιχ. Α'. ’Αλλά μόλις τά 48 ήσαν είς κατάστασιν νά διαμείνουν είς 
υπηρεσίαν, τά δέ λοιπά 26 πάντα άχρηστα, έκειντο άγκυρωμένα είς τόν 
Πόρον.

' Η όλιγότης τών μεγάλων έθνικών πλοίων, καί ή ασήμαντος χωρητικό- 
της τών πλειοτέρων έξ αύτών έβίασε τήν Κυβέρνησιν νά μεταχειρίζεται 
κατά μέγα μέρος ιδιόκτητα πλοία διά τάς άνάγκας τής ύπηρεσίας τοΰ 
Ναυτικοΰ. Κατ ’ αυτόν τόν τρόπον αί έπιχειρήσεις τοΰ έθνικοΰ στόλου ύπέ- 
κειντο είς τάς πολυειδεΐς άλλοιώσεις τών έμπορικών σχεδίων τών ιδιοκτη
τών, καί τό έθνικόν ταμεΐον κατεξώδευε μολοντοΰτο τάς αύτάς ποσότητας, 
αί όποϊαι άπητοΰντο καί διά έθνικά πλοία.

' Η πρόβλεψις πολεμικών πλοίων άπό τήν Εύρώπην ήτο σχεδόν ακα
τόρθωτος διά τήν πτωχείαν τοΰ ταμείου- ή κατασκευή νέων πλοίων είς τήν 
Ελλάδα προϋποθέτει ναύσταθμον κατάλληλον, καί έφωδιασμένον μέ τάς 
άναγκαίας ΰλας, πραγμα, τό όποιον είσέτι δέν ήδυνήθη νά ένεργηθή διά τήν 
έλλειψιν τών χρηματικών πόρων. 'Η Εθνική Τράπεζα ήτον είς τήν προ- 
κειμένην ύπόθεσιν ή μόνη οδός, διά τής οποίας ή Κυβέρνησις έμπόρει νά 
συμβιβάση τό κέρδος τοΰ πολίτου μέ τήν ωφέλειαν τοΰ Ταμείου. ’ Επροβλή- 
θη άπό τόν προκάτοχόν μου Κύριον Β. Α. Καποδίστριαν, σύμφωνα μέ τό ύπ ’
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άρ. Ε' ψήφισμα τής Δ' έν ’Άργει ’Εθνικής Συνελεύσεως, τό σχέδιον νά 
άγορασθώσι διά λογαριασμόν τοϋ έθνικοΰ στόλου τινά τών άγωνισθέντων 
ΰπέρ τής πολυτίμου ελευθερίας τοΰ έθνους ιδιοκτήτων πλοίων, έπί συνθήκη 
νά παρακατατεθώσιν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τά χρήματα, όσα ήθελαν 
συμφωνηθή, καί ν ’ άπολαμβάνη ό πωλητής τόν νόμιμον τόκον, υποκείμενος 
είς τήν τελείαν έξόφλησιν τοΰ χρέους είς τάς διατάξεις τοΰ ρηθέντος έθνικοΰ 
καταστήματος. Πολλοί ίδιοκτήται έφάνησαν πρόθυμοι είς τοΰτο, άλλ’ ή 
κυβέρνησις περιωρίσθη νά άγοράση, δσα άπητοΰντο άναποφεύκτως διά τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ Ναυτικοϋ, ώς καί ήγόρασε τό βρίκιον τοΰ Ν. ’Αποστόλη, 
μετασχηματισθέν ήδη είς γαβάραν, τό βρίκιον τοΰ Μπόμπολη μεταμορφω- 
θέν είς κορβέταν, τήν κορβέταν τοΰ Τουμπάζη, τό βρίκιον τοΰ Τσαμαδοΰ, 
καί τό βρίκιον τοΰ Γιαννιτσού.

’Άρχισε τοιουτοτρόπως ολίγον κατ’ ολίγον νά σχηματίζεται στόλος 
εθνικός, άν οχι έπαρκής διά τήν αξιοπρέπειαν τοΰ Κράτους, τουλάχιστον 
επαρκής διά τάς προσωρινάς άνάγκας του- αυτός έπρεπε νά θεωρηθή ώς 
θεμέλιον Ναυτικής Δυνάμεως, άνευ τής οποίας τό έθνος δέν θέλει φθάσει 
ποτέ είς έκεϊνον τόν βαθμόν πολιτικής σημαντικότητος, δστις συνάδει μέ 
τούς πολυετείς άγώνας, καί μέ τάς πολυαρίθμους θυσίας του.

Άλλά Φεϋί Βάσκανος δαίμων έμελέτησε τήν καταστροφήν τοΰ άλλως 
ένδοξου Ναυτικοϋ τής 'Ελλάδος!

' Η άνταρτική Φατρία, ήτις έθεσε τήν έστίαν της είς τήν νήσον Ύδραν, 
καί έσχεδίαζε σκοπούς φθοροποιούς διά τήν σωτηρίαν καί εύδαιμονίαν τοΰ 
’Έθνους, συνέλαβε καί τόν έπίσης τολμηρόν καί βάρβαρον σκοπόν νά άνα- 
τρέψη τό 'Ελληνικόν Ναυτικόν, έπιχειρήσασα νά τό άφαρπάση άπό τάς 
χεϊρας τής Κυβερνήσεως, διά νά τό μεταχειρισθή δργανον τών όλεθρίων 
σκοπών της.

Κατ’ άρχάς έπροσπάθησε παντοίοις τρόποις νά άναστατώση κρυφίως 
τά πληρώματα τών έθνικών πλοίων, καί νά τά διεγείρη έναντίον τών καθε
στώτων. Τελευταϊον άποφασίσασα νά ρίψη έξολοκλήρου τήν προσωπίδα, 
καί νά κινηθή είς φανεράς κατά τής Κυβερνήσεως έχθροπραξίας, έφώπλισε 
λέμβους, καί διά νυκτός τάς άπέστειλεν είς τόν Πόρον, δπου οί έν αύταϊς 
ένοπλοι κατέλαβον αίφνιδίως τά έκεΐ άγκυρωμένα πλοία, τό δίκροτον 
«'Ελλάς», καί τά άτμοκίνητα «Καρτερία» καί «Έπιχείρησις», καί αύτόν 
τόν Ναύσταθμον, δλα άπροφύλακτα οντα ώς πρός τοιαύτην άπροσδόκητον 
έπιδρομήν. ' Η πάραυτα άπό αύτούς γενομένη διαρπαγή καί λαφυραγωγία, 
τόσον είς τόν Ναύσταθμον, καθώς καί έπί τών έθνικών πλοίων έχαρακτήρι- 
σαν έναργώς τό άνταρτικόν τόλμημα.
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Ηύτομόλησε τότε,ή κορβέττα «"Υδρα», τής οποίας ό διευθυντής ήτο 
συνεννοημένος μέ τά σχέδια τών ανταρτών παρεδόθη δι’ αΐσχράς δολιότη- 
τος ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γενναίου Κανάρη κορβέττα «Πέτσαι». Συνελή- 
φθησαν δλαι αί κατά τόν Πόρον πολυάριθμοι λέμβοι, και αΐ βελοϋδες «Μέ
δουσα» και «’Αμφιτρίτη»· ηΰτομόλησαν τά κόττερα «Α’ίολος» καί «Έρ
μης» τό αύτό παράδειγμα ήκολούθησαν συγχρόνως καί αί κατά τό Αίγαΐον 
Πέλαγος Γολέτται «Λήδα» καί «Ευχαρις», τό κατά τήν Σπάρτην μυστικόν 
«Εΰπλους», τό κατά τόν Λαμιακόν Κόλπον βρίκιον «’Αντίζηλος», καί ή 
κατά τήν Σαλαμίνα βελλοϋ «Νηρηίς», τό δέ βρίκιον «’ Αχιλλεύς» συνελήφθη 
έξ άπάτης κατά τά νερά τής Σπάρτης.

"Ολα τά άνω άναφερόμενα πλοία έκτος τοΰ κοττέρου «' Ερμής» έδιοι- 
κοΰντο άπό διευθυντάς 'Υδραίους.

Έν τούτοις οΐ άντάρται σκοπόν έχοντες νά κινήσουν τά άρπαχθέντα 
πλοία κατά τής νομίμου Κυβερνήσεως, καί νά φέρωσιν είς τάς νήσους καί τά 
παράλια τής λοιπής Έπικρατείας τήν άνταρσίαν καί τήν άναρχίαν, ένη- 
σχολοΰντο μέ έπιμονήν διά νά φέρωσιν εις πέρας τά φθοροποιά σχέδιά των. 
'Ο κατ’ έκεϊνον τόν λιμένα εύρεθείς τότε έξοχώτατος Π. Ρικόρδος, ’Αντι
ναύαρχος τής Ρωσίας, ό ένθερμος ζηλωτής τής είς τήν Ελλάδα διατηρή- 
σεως τής εύταξίας καί τών καθεστώτων, άκαταπαύστου άντικειμένου τής 
επιθυμίας τών Σ. Συμμάχων Αύλών, μήν άνεχόμενος νά πράττωνται ένώ
πιον αύτοΰ τοιαΰτα έγκλήματα, καί νά διακινδυνεύη ή άσφάλεια τοΰ Κρά
τους, διεκοίνωσεν είς τούς άρχηγούς τής κατά τοΰ Πόρου επιδρομής τήν 
στερεάν άπόφασίν του, δτι δέν θέλει έπιτρέψει κατ’ ούδένα τρόπον τήν έκ 
τοΰ λιμένος έξοδον τών κατασχεθέντων έθνικών πλοίων. Οί άντάρται βλέ- 
ποντες τό άμετάθετον τοΰ Κυρίου ’Αντιναυάρχου, καί πίπτοντες άπό 
έγκλημα είς έγκλημα κατήντησαν είς τοσαύτη πόρωσιν, ώστε καταπατή- 
σαντες παν αίσθημα εύγνωμοσύνης άπετόλμησαν νά καθαιματώσουν τήν 
σημαίαν τοΰ Μεγαλειοτάτου Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας, ένός τών κρα- 
ταιών καί Φιλάνθρωπων τής Ελλάδος προστατών. Τελευταϊον άπολέσα- 
ντες τόν όποιον έτρεφον φθοροποιόν σκοπόν, έξώκειλαν είς άλλο έπίσης 
σατανικόν σχέδιον. Παρέδωκαν άνηλεώς είς τάς φλόγας τοΰ πυρός τό δί
κροτον «Ελλάς»· τό δίκροτον, διά τήν άπόκτησιν τοΰ οποίου τό Έθνος 
κατεξώδευσεν υπέρμετρα· τό δίκροτον, τό όποιον δικαίως έθεωρεΐτο, ώς τό 
πρότυπον πλοΐον τής έντελοΰς ναυπηγίας· τό δίκροτον, τό όποιον ήτο τό 
άξιολογώτερον υποστήριγμα τοΰ έθνικοΰ στόλου. Παρέδωκεν όμοίως είς τό 
πΰρ τήν κορβέτταν «"Υδρα», άφοΰ προ ήμερών είχαν πυρπολήσει καί τήν 
κορβέτταν «Πέτσαι», καί κατέστρεψαν τά οχυρώματα τοΰ κατά τόν Πόρον
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έπιθαλασσίου φρουρίου, τήν κατασκευήν τοϋ οποίου οφείλει ή ' Ελλάς είς 
τάς φιλανθρώπους συνδρομάς τών φιλελλήνων. Διά τοϋ ζήλου ένός ναύτου, 
καί τινων έκ τής στρατιωτικής φρουράς διεσώθησαν τά δύο άτμοκίνητα, τά 
όποια εμελλον νά γενώσι καί αύτά τοΰ πυρός παρανάλωμα. Ώς έκ θαύμα
τος διεσώθη ή νήσος Πόρος καί τοΰ Ναυστάθμου ή οίκοδομή άπό τήν οποίαν 
έπαπειλοΰντο καταστροφήν.

Τό φριχτόν έγκλημα έχαρακτηρίσθη αύτό καθ’ έαυτό· τό έθνος δλον 
έκρινε πρεπόντως περί αύτοΰ είς τάς πρός τήν Κυβέρνησιν άναφοράς του, 
καί ό έξω κόσμος έπευφήμισε τήν δικαίαν κρίσιν τοϋ "Εθνους. Αί περιφημό- 
τεραι τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας ’Εφημερίδες, άφοϋ ζωγραφίζουν μέ 
τά άληθή χρώματα τό τρομερόν τόλμημα, τό κηρύττουν ώς μοναδικόν είς 
τήν ιστορίαν τών ’Εθνών.

Αί άνταρτικαί έχθροπραξίαι δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τόν Πόρον. 
Τά αύτομολήσαντα ’Εθνικά πλοία είς χεϊρας τών άνταρτών, ένωμένα καί 
μέ άλλα έφοπλισθέντα 'Υδραϊκά, οχι μόνον περιέπλεον τό Αίγαϊον πέλα
γος, πράττοντα τά μύρια κατά τών νομίμων ’Αρχών, καί άγωνιζόμενα 
μετ’ επιμονής νά άναστατώσωσι τούς ειρηνικούς κατοίκους τοΰ Αιγαίου 
πελάγους κατά τών καθεστώτων, άλλά καί έπεχείρησαν νά διεγείρώσιν είς 
έπανάστασιν τό κατά τήν Σαλαμίνα στρατόπεδον, καί τελευταϊον νά ένισχύ- 
σωσι τούς έν τφ Λιμένι άντάρτας, διά νά έφορμήσουν κατά τής Καλαμάτας. 
Ή άπευκταία αΰτη έπιδρομή έγέννησε τήν καταστροφήν τής δυστυχοΰς 
έκείνης πόλεως, καί τών πέριξ χωρίων, καί τόσας άλλας δεινάς συνεπείας.

Χρέος μου ήτο, Κύριοι, νά βάλω ύπ’ δψιν σας τήν έκτασιν τής ζημίας, 
τήν οποίαν τό ’Εθνικόν Ναυτικόν ύπέφερεν άπό τάς άνταρτικάς έχθροπρα- 
ξίας- ζημίας, ή όποία άναντιρρήτως άναφέρεται κατ ’ εύθεϊαν είς τό "Εθνος, 
διότι τά πλοία τοΰ στόλου, κανείς δέν έμπορεϊ νά φανταστή ποτέ, δτι είναι 
ιδιοκτησία Προυχόντων, Ναυάρχων, ή Κοινοτήτων, άλλά κτήμα άναφαίρε- 
τον αύτοΰ τοΰ έθνους. Άλλ’ δμως ή έκτίμησις τών πυρποληθέντων καί 
άφαρπαχθέντων είσέτι δέν ήδυνήθη νά γείνη, καθότι τοιαύτη έκτίμησις εί
ναι έργον άνθρώπων ολωσδιόλου άδιαφόρων, καί περί τά τοιαΰτα πολλά 
ειδημόνων. Άρκεΐ μόνον νά εΐπωμεν έπί τοΰ παρόντος, δτι ή ζημία είναι 
υπέρογκος.

' Η προξενηθεϊσα ζημία δέν περιορίζεται μόνον είς τήν πυρπόλησιν τοΰ 
δικρότου «Ελλάς», τών δύο κορβεττών «"Υδρα» καί «Πέτσαι», είς τήν 
κατερήμωσιν τοΰ Ναυστάθμου, καί είς τήν γύμνωσιν τοΰ δικρότου «’Εμμα
νουήλ», καί τών δύο άτμοκινήτων, άλλ’ έπεκτείνεται καί περαιτέρω. Τό 
βρίκιον « Αντίζηλος» κατεβυθίσθη άπό τούς άντάρτας κατά τόν 'Αλμυρόν,
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τό βρίκιον «Άχιλλεύς» παρεδόθη κατά τόν αυτόν λιμένα είς τάς φλόγας 
άπό τους ίδίους διά νά μή πέσουν ταΰτα είς τήν εξουσίαν τής κατ ’ έκεϊνα τά 
μέρη ναυτικής μοίρας· τά δύο κόττερα «Α’ίολος» καί «'Ερμής», τό Μύστι- 
κον «Εΰπλους», αί βελοΰδες «Νηρηίς», «Μέδουσα» καί « Αμφιτρίτη», αί 
δύω γολέτται «Λήδα» καί «Εΰχαρις», καί αί πολυάριθμοι λέμβοι εύρίσκο- 
νται εως τήν σήμερον είς τήν εξουσίαν τών έν Ύδρα.

' Η Κυβέρνησις έλαβεν έν καιρω μέτρα νά διασώση, δσα τών λειψάνων 
τοϋ έμπρησθέντος στόλου έδύναντο νά άναβυθισθώσιν άπό τά βάθη τών 
ύδάτων. Αί έργασίαι τής έκβυθίσεως έξακολουθοΰν όλονέν, καθ’ δσον ή 
έποχή τοΰ χρόνου τό έπιτρέπει, καί έλπίζομεν, δτι θέλει διασωθή ικανόν 
μέρος άπό τά έφόδια τών πυρποληθέντων πλοίων.

’Ανωτέρω σας υπέδειξα τό ύπέρογκον τής ζημίας, τήν οποίαν τά προ- 
κείμενα συμβάντα έπέφερον είς τό υλικόν τοΰ Έθνικοΰ Ναυτικοϋ. Άλλ’ 
δχι όλιγωτέραν ζημίαν έπροξένησαν καί είς τό ήθικόν αύτοΰ. Τωόντι δύνα- 
ταί τις νά όνομάση τήν έποχήν ταύτην, έποχήν τής καταστροφής, καί δια
στροφής τοϋ Έθνικοΰ Ναυτικοϋ. Είναι φρίκης άξιον νά βλέπη τις έκείνους, 
τούς οποίους ή Κυβέρνησις έτίμησε μέ βαθμούς καί εμπιστοσύνην, νά παρα- 
σύρωνται άπό τήν διαφθοράν καί άπιστίαν! Πρίν προχωρήσωμεν περαιτέ
ρω, εϊναι χρέος μας είς τήν περίστασιν ταύτην, νά άποδώσωμεν τούς όφει- 
λομένους έπαίνους είς πολλοτάτους Αξιωματικούς καί άπλούς ναύτας Πε- 
τσιώτας καί Ψαρριανούς οί όποιοι καί κατ’ έκείνην τήν κρίσιμον έποχήν 
έδέχθησαν [γραπτέον έδείχθησαν] έντιμου χαρακτήρος, καί άξιοι τής εμπι
στοσύνης τής Κυβερνήσεως, καί τών εύχών τής πατρίδος. Αύτοί τψόντι 
διετήρησαν τό Ναυτικόν τής ' Ελλάδος- δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν, δτι 
καί ικανόν μέρος αύτών τών 'Υδραίων δι’ έμειναν πιστοί είς τά χρέη των, 
καί δτι τινές τών άποπλανηθέντων, γνωρίσαντες μετέπειτα τόν δλεθρον, είς 
τόν όποιον τούς ώθοϋσαν δόλιοι συμβουλαί έπρόσπεσαν είς τό έλεος τής 
Κυβερνήσεως, καί δχι μόνον έπέτυχον πάραυτα πατρικής συγχωρήσεως, 
άλλά καί συγκατελέχθησαν πάλιν μεταξύ τών Αξιωματικών τοΰ έθνικοΰ 
στόλου. Είς τοιοΰτον βαθμόν έφθασεν ή άμετρος τής Κυβερνήσεως έπιεί- 
κεια, ώστε νά δεχθή εύμενώς είς τάς άγκάλας της άνθρώπους, οΐτινες χθες 
άκόμη τήν κατεπολέμουν μέ τά δπλα είς τάς χεϊρας, μόνον καί μόνον, διότι 
έδειξαν σημεία μετανοίας!

Παύω πλέον νά άνακαλώ είς τήν μνήμην σας λυπηρά συμβάντα, τά 
όποια ήδυνήθησαν νά άκρωτηριάσουν τήν ώραιοτέραν καί δυσεπανόρθωτον 
δύναμιν τοΰ κράτους, καί μεταβαίνω είς τά λοιπά τής 'Υπηρεσίας τοΰ 
Ναυτικοϋ άντικείμενα.
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Κατά τήν έποχήν τής τελευταίας έν ’Άργει ’Εθνικής Συνελεύσεως 
συμπίπτει ή έναρξις τής οικοδομής τοϋ νέου κατά τόν Πόρον Ναυστάθμου. 
' Ο παλαιός Ναύσταθμος δέν ήδύνατο νά θεωρηθή, ώς έργαστήριον Ναυπη
γίας, άλλά μόνον, ώς άπλή άποθήκη τών αναγκαίων διά τήν τροφοδοσίαν 
ΰλών, καί ώς μικρόν έργαστήριον είς έπισκευήν τών πλοίων.

* Η Κυβέρνησις έσκέφθη έν καιρω περί τοιούτου άναποφεύκτου κατα
στήματος. Έπροβλήθη άπό [τό] τότε Γενικόν Φροντιστήριον νά οίκοδομη- 
θή Ναύσταθμος κατά τό άνατολικόν βόρειον μέρος τής νήσου Πόρου πλη
σίον τών Ρωσσικών άποθηκών. Τό σχέδιον τής οικοδομής δέν είναι εύκατα- 
φρόνητον, άλλά τό μέρος δχι άρμόδιον διά τάς άνάγκας τής 'Υπηρεσίας. 
Θέσις άπροφύλακτος άπό αιφνίδιους έχθρικάς έπιδρομάς, πορθμός στενός 
καί άβαθυς διά μεγάλης χωρητικότητος πλοία- ιδού τά έλαττώματα τοΰ 
νέου καταστήματος- έντούτοις, εγεινεν έναρξις, καί τό έργον έξηκολούθει 
νά προβαίνη βαθμηδόν- άλλ’ ή κατάστασις τοΰ έθνικοΰ ταμείου έβίασε τήν 
Κυβέρνησιν νά άναβάλη τήν άποπεράτωσιν είς εύτυχεστέραν έποχήν. 
Τοιουτοτρόπως έπαυσαν κατά τόν ’Ιούνιο 1830 έτος αί είς αυτόν έργασίαι, 
τών όποιων τό έξοδον άνέβαινεν είς Φοίνικας περίπου τρεις χιλιάδας κατά 
μήνα, καί όλικώς είς Φοίνικας εξήντα δύο χιλιάδας. Μ’ δλα ταΰτα ό Ναύ
σταθμος ούτος καί άν ποτε άποπερατωθή, δέν έμπορεϊ νά χρησιμεύση, είμή 
διά κατασκευήν γολεττών, καί μικρών βρικίων.

Αί διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ Ναυτικοϋ άναγκαΐαι ύλαι, ώς ξυλεία, πανία 
κ.τ.λ. είναι είσέτι ξένης εισαγωγής προϊόντα. Μόλις έφέτος ήρχισεν ή 
Γ ραμματεία νά πορίζεται τό διά τόν στόλον ψωμί άπό έγχώριον σίτον. Αί 
τροφαί είναι μέρος τής πατρίδος, καί μέρος ξένης γής προϊόντα.

' Η ξυλεία τής Δυτικής ' Ελλάδος έξετάσθη πέρυσιν άπό τόν έπί τούτω 
κατ’ έκεΐνατά μέρη σταλέντα ’Αντιναύαρχον Κύριον Κανάρην, τοΰ όποιου 
ή άναφορά περιέχει πληροφορίας πολύ ευχάριστους τόσον διά τήν ποιότη
ταν τών ξύλων, καθώς καί διά τόν τρόπον τής είς τά παράλια μετακομί- 
σεως: ή έποχή τοΰ χρόνου δέν έπέτρεψε νά γενή τό παρελθόν έτος έναρξις 
τής ξυλοτομίας, έλπίζεται δμως νά ένεργηθή έφέτος.

' Η μακρόθεν γενομένη προμήθευσις τών διά τήν κίνησιν τών ’ Ατμοκι- 
νήτων άναποφεύκτων γεανθράκων άποκαθιστά τήν ύλην ταύτην είς άκρον 
πολυέξοδον. Τοΰτο έδωκεν άφορμήν νά γενή έξέτασις, μήπως καί ή ' Ελλη
νική γή περιέχει τό ορυκτόν τοΰτο. Τ ά κατά τήν Σκόπελον ' Ηλιοδρόμια 
έφάνησαν δτι καλύπτουν στρώματα γεανθράκων, κατά τάς οποίας ή Κυβέρ- 
νησις είχε λάβει άναφοράς, άλλ’ ή δοκιμή δέν έδωκε τόσον εύάρεστα άπο- 
τελέσματα- διότι ή συναχθεϊσα έκεϊθεν υλη έφάνη άχρηστος διά τήν ύπηρε-
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σίαν τών ’Ατμοκίνητων. Νεώτεραι παρατηρήσεις έδειξαν, δτε [γραπτέον: 
δτι] δέν είναι γεανθράκων ΰλη τό ορυκτόν έκεΐνο.

Σας είναι γνωστόν, Κύριοι, δτι μέχρι τοϋ 1830 έτους τά λείψανα τών 
κατά τόν λιμένα Νεοκάστρου πυρποληθέντων Τούρκο αιγυπτιακών πλοίων 
έξεβυθίζοντο διά λογαριασμόν τής Γαλλικής Κυβερνήσεώς. [Πρόκειται διά 
τήν άνέλκυση τών ναυαγίων τής ναυμαχίας, στόν δρμο τοϋ Ναυαρίνου]. Είς 
τάς προσπαθεί ας τοΰ άειμνήστου ’Αρχηγού μας χρεωστοΰμεν τήν εις τήν 
'Ελλάδα παραχώρησιν τοΰ δικαιώματος τούτου κατά τόν Μάϊον 1830· 
έκτοτε ή Γραμματεία αΰτη έπιφορτισθεϊσα τήν διεύθυνσιν τής άγρεύσεως, 
συνέδεσε συμφωνίας μέ τούς έκεΐ βουτητάς, δσον τό δυνατόν ωφελίμους διά 
τό έθνικόν Ταμεΐον. Ό νέος ούτος προσωρινός πόρος έδωκεν άχρι τήν 31 
Αύγούστου προϊόν, τοΰ οποίου τό άντίτιμον υπολογίζεται Φοίνικας 
45.949:24, άφαιρεθέντων τών έξόδων τής ύπηρεσίας ταύτης.

Τό προσωπικόν τής 'Υπηρεσίας τοΰ Ναυτικοΰ ήτο περί τήν έναρξιν 
τής τελευταίας έν Άργει ’Εθνικής Συνελεύσεως ρυθμισμένον κατά τόν εις 
τά έμπορικά πλοία συνεθιζόμενον οργανισμόν, τουτέστιν ό διοριζόμενος 
πλοίαρχος ναυτολογών διένειμε βαθμούς κατ ’ αρέσκειαν εις τούς συγγενείς 
ή σχετικούς του έκ τοΰ πληρώματος. Πόσον τό σύστημα τοΰτο ήτον όλέ- 
θριον, καί άσυμβίβαστον διά τήν Δημοσίαν 'Υπηρεσίαν, έφάνη είς πολλάς 
περιστάσεις. 'Απλή άλλαγή τοΰ πλοιάρχου άνέτρεπεν δλον τό ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ προκατόχου του πλήρωμα. Οί ’Αξιωματικοί έβιάζοντο νά 
άναχωρήσουν, διά νά κάμουν τόπον είς τούς συγγενείς ή σχετικούς τοΰ νέου 
διευθυντοΰ, καί έναυτολογοΰντο ώς άπλοι ναΰται είς άλλα πλοία. ' Οποίας 
έλπίδας έδύνατο τοιουτοτρόπως νά τρέφη ό ’Αξιωματικός τοΰ έθνικοΰ στό
λου, άφοΰ δέν έγνώριζεν, δτι ή Κυβέρνησις άνταμείβει μέ βαθμούς τήν 
άξιότητα καί πίστιν τοΰ άνδρός, άλλ’ δτι ό διορισμός ή προβιβασμός του 
κρέμαται άπό τήν μετά τοΰ πλοιάρχου σχέσιν του, καί δτι άπλή αύτοΰ 
δυσαρέσκεια είναι άρκετή νά ματαιώση πολλών χρόνων πιστάς έκδουλεύ- 
σεις;

Είναι πλέον τοΰ ένός χρόνου, άφότου τό άνάρμοστον τοΰτο σύστημα 
έπαυσε- διερρυθμίσθη ή βαθμολογία τών ’Αξιωματικών άναλόγως μέ τάς 
περιστάσεις καί τάς άνάγκας τής υπηρεσίας. "Εκτοτε έδίδοντο είς τούς 
άξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς τακτικά τοΰ βαθμοΰ των διπλώματα, 
καί άφίνετο είς έκαστον άνοικτόν τό στάδιον, τό όποιον διατρέχων οΰτος 
έντίμως, ήθελε φανή άξιος τής εμπιστοσύνης τοΰ "Εθνους, καί τών έγκαρ- 
δίων εύχών του.

'Ο έθνικός στόλος ύπηρετεΐται τήν σήμερον άπό 3 ’Αντιναυάρχους,
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δύο πλοιάρχους πρώτης, έννέα δευτέρας τάξεως, καί έκατόν δεκαπέντε 
υποπλοιάρχους καί ύπαξιωματικούς καί 1.500 ναύτας.

' Η παραλυσία τοΰ προσωπικού μετά τά άξιοθρήνητα κατά τόν Πόρον 
συμβάντα έπέφερεν άρκετήν σύγχυσιν εις τούς καταλόγους τών άξιωματι- 
κών τοΰ στόλου. Πολλοί έξ αύτών, παραβάντες τήν πρός τήν Κυβερνητικήν 
τοΰ Κράτους ’Αρχήν όφειλομένην εύπείθειαν, άπεσκίρτησαν είς τούς 
άντάρτας. Τοΰτο έβίασε τήν Γραμματείαν νά άναπληρώση προσωρινώς 
τούς χηρεύσαντας τόπους, εως δτου αί περιστάσεις έπιτρέψωσι τήν άκριβή 
τοΰ προσωπικού μεταρρύθμισιν.

Είς τήν περίστασιν ταύτην δέν δύναμαι νά άποσιωπήσω τό πατριωτι
κόν μέτρον, τό όποιον έλαβεν ό άοίδιμος Κυβερνήτης κατά τόν Μάρτιον τοΰ 
ήδη λήγοντος έτους, διά νά διοργανίση προσωπικόν, συγκείμενον άπό άν- 
δρας ειδήμονας, καί ύπηρετήσαντας τήν πατρίδα είς τόν ύπέρ άνεξαρτησίας 
άγώνα, ώς διευθυνταί πολεμικών πλοίων έπ’ αύτω τω σκοπώ έσύστησε 
διά τοΰ ύπ’ Άρ. 53 διατάγματος πενταμελή ’Επιτροπήν διά νά συντάξη 
ναυτικόν ταξιαρχικόν Τάγμα. Ή ’Επιτροπή αΰτη έξετάσασα τάς έκδου- 
λεύσεις ένός έκάστου τών παρουσιασθέντων, τούς κατεχώρησε κατά βαθ
μολογίαν είς τό ρηθέν Τάγμα, καί κατά τήν πρός τήν Κυβέρνησιν άναφοράν 
της έλαβεν ολίγους χρηματικούς πόρους πρός περίθαλψιν αύτών, είς λογα
ριασμόν τών όφειλομένων είς αύτούς άποζημιώσεων. ’Εκτός τής προσωρι
νής ταύτης περιθάλψεως διωρίσθη είς τά μέλη τοΰ τάγματος τούτου μισθός 
κατ' άναλογίαν τοΰ βαθμοΰ των. Τό τελευταϊον αύτό μέτρον, καί έν γένει ή 
έξακολούθησις τών έργασιών τής Έπιτροπής έμελλε νά παύση, ώς καί 
έπαυσε προσωρινώς διά τάς έπισυμβάσας είς τό Ναυτικόν συμφοράς.

Διά τάς κατά τόν Ναύσταθμον έργασίας έμισθοδοτοΰντο πρίν τής άπό 
τούς άντάρτας κατασχέσεώς του έκατόν ναΰται. Έκτοτε έβιάσθη ή Γραμ
ματεία νά λάβη καταλληλότερα είς τάς δεινάς περιστάσεις μέτρα διά τήν 
τροφοδοσίαν τών πληρωμάτων, καί τήν έπισκευήν τών πλοίων καί τήν σή
μερον περιώρισε τούς ύπομισθίους είς μόνον 25.

Μέγα έμπόδιον είς τήν πρόοδον τοΰ Έθνικοΰ Ναυτικοϋ είναι ή άτα
κτος ναυτολογία. ' Η Γραμματεία πρίν τών λυπηρών τοΰ Πόρου συμβάντων 
έπροσπάθησε παντοίοις τρόποις νά όργανίση τοΰτον τόν κλάδον τής 'Υπη
ρεσίας είς τρόπον άρμόδιον, άλλ’ ή έκ τής έλλείψεως τών χρηματικών 
πόρων γινομένη άτακτος πληρωμή τών μισθών έματαίωσε τούς σκοπούς 
της. Αί ένδελεχεϊς μέριμναι τής Κυβερνήσεως διά τόν οργανισμόν τοΰ προ- 
σωπικοΰ τής 'Υπηρεσίας τοΰ Ναυτικοϋ θέλουν λάβει αίσιον πέρας, ώς 
νομίζω, όπόταν ή Κυβέρνησις δυνηθή νά διαθέση δι ’ αύτήν τήν άνάγκην
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ποσότητας χρημάτων άδράς- διότι τότε μόνον θέλει δυνηθή νά άπογράψη 
ναύτας διά τριετίαν, ή καί περαιτέρω, ώς είναι διωργανισμένα καί τά στρα
τεύματα τής ξηρας.

’Επιθυμητόν, καί άναγκαϊον διά τήν πρόοδον του Ναυτικοϋ είναι ή 
σύστασις τακτικού ναυτικοϋ σχολείου. Πολλάκις έσχεδίασεν ό προκάτοχός 
μου Κύριος Β. Α. Καποδίστριας τήν σύστασιν τοιούτου έκπαιδευτικοΰ κα
ταστήματος, άλλ’ άφ’ ενός μέρους ή κατάστασις τοΰ Ταμείου, άφ’ έτέρου 
δέ ή έλλειψις έμπειρων διδασκάλων ομογενών έβίασαν τήν Κυβέρνησιν νά 
άναβάλη τά τοιαΰτα είς εύτυχεστέραν έποχήν.

Σας έξέθεσα άνωτέρω, Κύριοι, τάς συμφοράς, αί όποϊαι κατέπληξαν 
τό εθνικόν Ναυτικόν χρεωστώ ήδη νά ε’ίπω, δτι πάραυτα μετά τήν δυστυχή 
έκείνην έποχήν ό άείμνηστος Κυβερνήτης ένησχολήθη μετά σπουδής καί 
μερίμνης έκ τών λειψάνων τοΰ στόλου νά άπαρτίσει όπωσοΰν ικανήν Ναυτι
κήν Δύναμιν. ' Ο πατρικός ούτος σκοπός κατωρθώθη μέ πολλούς κόπους, 
καί μέ άοκνον δραστηριότητα. Ό συγκροτηθείς στολίσκος διεμοιράσθη είς 
δύο μοίρας, έξ ών ή μία ένησχολήθη είς τό νά έμποδίζη τήν έκπλευσιν 
άνταρτικών ένοπλων πλοίων, καί οΰτω νά άπαντήση τάς άπό μέρους των 
έχθροπραξίας· ή έτέρα είς τό νά ένθαρρύνη τούς πεφοβισμένους τοΰ Αιγαίου 
Πελάγους κατοίκους, ώστε τήν σήμερον έμποροΰμε νά εΐπωμεν μετά βε- 
βαιότητος, δτι εύτυχώς είσήχθη καθ ’ δλον τό Αίγαϊον Πέλαγος ή ειρήνη καί 
ευταξία.

Ό έθνικός στόλος σύγκειται τήν σήμερον άπό 44 πλοία κατά τόν 
έπισυναπτόμενον ύπό στοιχ. Β' πίνακα. Είς αύτόν τόν πίνακα καταφαίνο
νται καί τά κατά τόν 'Αλμυρόν κατασχεθέντα δύο άνταρτικά πλοία- τουτέ- 
στιν ή κορβέτα τοΰ Λαλεχοΰ, καί τό βρίκιον Παλαιόν Σαχτούριον, πρός δέ 
τούτοις καί τά δύο βρίκια «’Επαμεινώνδας» καί «Τιμολέων», τά όποια 
έκειντο είς τόν λιμένα τοΰ Πόρου άγκυρωμένα, καί προ καιροΰ πάντη άμε- 
λημένα, καί έσχάτως έπεσκευάσθησαν δι’ άδρών έξόδων τής Κυβερνήσεως, 
άφοΰ οί άντάρται προώδευον είς τάς κατά τών Καθεστώτων έχθροπραξίας 
των.

Χρεωστοΰμεν νά άναφέρωμεν, δτι τά πλειότερα τών άποτελούντων 
τόν έθνικόν στόλον πλοίων είναι πολλά παλαιά, καί οτι έπομένως πρέπει νά 
γενή σκέψις περί προμηθεύσεως άλλων καθ ’ όποιον τρόπον ή Σ. Συνέλευσις 
κρίνει εύλογον νά άποφασίση.

Ή διατήρησις τοΰ έθνικοΰ στόλου, όποιος είναι τήν σήμερον, άπαιτεϊ 
μηνιαΐον έξοδον Φοιν., 98.384 κατά τόν έπισυναπτόμενον ύποθετικόν λο
γαριασμόν ύπό στοιχ. Δ.
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Τά γενόμενα έξοδα είς τήν υπηρεσίαν τής Γραμματείας τών Ναυτικών 
άπ ’ αρχής τής συστάσεώς της, τουτέστιν άπό α' ’Απριλίου 1830 μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 1831 άναβαίνουν είς Φοιν. 1.796. 001: 32 κατά τόν ισολογι
σμόν τοΰ ταμείου της, τόν όποιον έχω τήν τιμήν νά υποβάλω ΰπ’ οψιν σας 
ύπό στοιχ. Ε. ' Ο ισολογισμός ούτος είναι έκθεμένος κατά τήν μέθοδον τής 
διπλογραφίας. Ένόμι'σα χρέος μου πρός πλειοτέραν σαφήνειαν νά κατα- 
στρώσω εύληπτοτέραν και συνοπτικωτέραν ύπό στοιχ. ΣΤ έκθεσιν αύτοΰ 
τοΰ ισοζυγίου,· καί έπί πάση τούτοις έπεξήγησιν ύπό στοιχ. Ζ τών φαινομέ
νων είς αύτήν τήν έκθεσιν μερίδων.

"Εκρινα πρός τούτοις χρέος μου νά σας παρουσιάσω έκ τών καταστί- 
χων τής παυσάσης Γ ραμματείας τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών άντί- 
γραφον τοϋ ισοζυγίου τής ληψοδοσίας της άπό τήν ήμέραν τής συστάσεώς 
τουτέστιν άπό 25 ’Οκτωβρίου 1829 μέχρι τής παύσεώς της 31 Μαρτίου 
1830. ’Εκ τοΰ ύπό στοιχ. Η έπισυναπτομένου τούτου ισοζυγίου ή μέν 
ποσότης Φοιν. 3.544.300:64 άνήκει εις τό Στρατιωτικόν, οί δέ λοιποί Φοιν. 
556.398:59 είς τό Ναυτικόν. ’Εάν ή τελευταία αυτη ποσότης προστεθή είς 
τά έξοδα τής Γ ραμματείας τών Ναυτικών, ή ολική αύτών ποσότης άναβαί- 
νουσα είς Φοιν. 2.352.399:91 δεικνύει τά έξοδα τών Ναυτικών άπό 25 
’Οκτωβρίου 1829 μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1831.

Πριν παυσω τήν παρούσαν τής 'Υπηρεσίας μου έκθεσιν, χρεωστώ εις 
τιμήν τοΰ έθνικοΰ χαρακτήρος νά άναφέρω, ότι αί ' Ελληνικαί θάλασσαι δέν 
έμολύνθησαν πλέον άπό τήν παρουσίαν πειρατών. ’Αρκεί τοΰτο, διά νά 
άποδείξη είς τόν πεφωτισμένον κόσμον, ότι ή ολέθριος πειρατεία δέν ήτον, 
ώς έφρόνουν τινές, άσθένεια τοΰ ' Ελληνικοΰ έθνους, άλλ ’ άποτέλεσμα τής 
έκ τών περιστάσεων άναρχίας. Δέν πρέπει όμως νά άποσιωπήσω, ότι αί 
άνταρτικαί ταραχαί έδωκαν έσχάτως εύκαιρίαν εΐς τινας τών κατά Σπάρ
την ταραχοποιών νά έναγκαλισθώσιν πάλιν τήν όλέθριαν ταύτην μάστιγα 
τής άνθρωπότητος- άλλ’ έλπίζεται, οτι ή παρουσία τών έκεΐ παραπλεόν- 
των έθνικών πολεμικών πλοίων θέλει καταπαύσει τά τοιαΰτα άτοπήματα, 
καί θέλει έξασφαλίσει τήν θαλασσοπλοΐαν άπό ληστρικάς έπιδρομάς.

Έν Ναυπλίφ, 20 Δεκεμβρίου 1831 

'Ο τόπον έπέχων τοΰ έπί τών 
Ναυτικών Γραμματέως τής Κυβερνήσεώς

Γ. ΓΑΑΡΑΚΗΣ
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< ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗ1 >

Άρ. 223.

Δηλοποιεΐται διά τοϋ παρόντος Ναυλοσυμφωνητικοΰ, δτι ό Πλοίαρχος 
Δημήτριος Μαμούνης, δίδει είς τήν έπί τών Στρατ. καί Ναυτ. Γραμματεία 
ύπό μηνιαΐον Ναΰλον, δι’ έν μόνον ταξείδιον έντεϋθεν είς Ναύπακτον, τό 
Πλοϊόν του ό Άχιλλεύζ ύπό σημαίαν ελληνικήν χωρητικόν Κοιλών 5500 
άγκυρωμένον ήδη είς τόν λιμένα τής Αίγίνης, μέ τάς εφεξής συμφωνίας.

Α'. ύπόσχεται ό ρηθείς Πλοίαρχος νά έχη τό πλοϊόν του στεγνόν άπό 
Νερά έφοδιασμένον μέ τούς άναγκαίους Ναύτας καί έγγραφα, καί είς καλήν 
κατάστασιν.

Β '. ύπόσχεται ώσαύτως καί ή έπί τών Στρατ. καί Ναυτ. Γ ραμματεία 
νά δώση είς τόν ρηθέντα Πλοίαρχον διά Ναΰλον του παράδ. 22 τό κοιλόν 
τόν μήνα, λογαριαζομένου τοΰ Ναύλου τούτου δι’ όσον καιρόν ήθελε δια
μείνει τό πλοϊόν του είς ύπηρεσίαν καί άρχομένου άπό τήν ήμέρα καθ ’ ήν 
θέλει έκπλεύσει άπό Αίγιναν &ν λάβη έπ’ αύτοΰ τά μέλη τής έπί τής 
Οικονομίας έπιτροπής, είδε μή άπό τήν ήμέραν καθ’ ήν φθάση είς τό Ναύ- 
πλιον· δλα τά λοιπά έξοδα έννοοΰνται είς βάρος τοϋ Πλοιάρχου.

Είς ένδειξιν τούτων έγειναν δύω παρόμοια ύπογεγραμμένα παρ’ άμ- 
φοτέρων τών μερών καί κρατούμενα παρ ’ αύτών.

έν Ναυπλίω τήν 15 9βρίου 1829
Δημήτριος μαμούνης

4

< ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ Ν. ΓΥΑΛΗ2 >

Άρ, 354.

Δηλοποιεΐται διά τοΰ παρόντος συμφωνητικοΰ έγγράφου, δτι ό Καπι- 
τάν Νικόλαος Γυαλής πλοίαρχος τοΰ έλληνικοΰ Βρικίου Όδυσσεύς τόνων 
ελληνικών 96, έσυμφώνησε μετά τής έπί τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών 
Γ ραμματείας τής Κυβερνήσεως καί δίδει τήν σήμερον μέ ναΰλον τό πλοΐον 
του είς έθνικήν ύπηρεσίαν μέ τάς ακολούθους συμφωνίας.

1. Γ.Α.Κ./ Γραμματεία Στρατιωτικών καί Ναυτικών, φάκ. 3.
2. “Ο.π., φάκ. 4.
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Έξ ένός μέρους υπόσχεται ό εΐρημένος πλοίαρχος Ν. Γυαλής νά είναι 
τό πλοΐον του καλώς οίκονομημένον άπό τε τήν άρμάτωσιν καί σκάφην 
χωρίς νά κάμνη νερά καί μέ πλήρωμα άτόμων δεκαοκτώ.

Άπό τό άλλο μέρος υπόσχεται ή Γ ραμματεία αΰτη νά δίδη εις τόν Ν. 
Γυαλήν διά ναύλον τοΰ πλοίου του γρόσια τρεις χιλιάδας Άρ. 3000 τόν 
καθέκαστον μήνα δι ’ δσον καιρόν ήθελεν εύρίσκεται είς έθνικήν υπηρεσίαν 
χωρίς τίνος άλλου, έννοουμένων τών λοιπών άλλων έξόδων είς βάρος τοΰ 
πλοιάρχου.

Είς ένδειξιν έγιναν δύο δμοια υπογεγραμμένα παρ’ άμφοτέρων τών 
μερών, διά νά κρατή τό κάθε μέρος τό εν πρός άσφάλειαν τών δικαιωμάτων 
του.

’Εν Ναυπλίω τήν 25 9βρίου 1829

'Ο έπί τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών Γραμματεύς 

Β. Α. Καποδίστριας
Νικόλας Γιαλή

5

< ΕΚΘΕΣΗ ΕΜ. ΤΟΜΠΑΖΗ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ3 >

« [...] 'Ο στόλος τών Ελλήνων συνίσταται άπό πλοΐα μικρά, τά όποια 
είναι ιδιοκτησία πολλών άτόμων, κατοίκων τής "Υδρας, τών Πετζών καί 
τών Ψαρών. Είς τήν πρώτην ζέσιν τής έπαναστάσεως οί κύριοι τών είρημέ- 
νων πλοίων, 'Υδραίοι, Πετζιώται καί Ψαριανοί, φιλοτιμούμενοι μεταξύ 
των, καί κινούμενοι άπό ζήλον καθαρόν, έτοίμαζαν, καί έφοδίαζαν τά πλοΐα 
τους άπό δλα τά άναγκαΐα τοΰ πολέμου. Οί δέ ευκατάστατοι έξ αύτών 
έπλήρωναν μάλιστα καί τούς μισθούς τών Ναυτών, καί τροφάς, καί άλλα, 
στοχαζόμενοι δτι ό άγων τών 'Ελλήνων θέλει τελειώσει όγλήγορα. Άφ’ 
οΰ δέ πάλιν είδαν δτι τό πραγμα υπάγει είς μάκρος, εύρέθησαν ύπόχρεοι νά 
έξακολουθήσουν μέ τόν’ίδιον τρόπον τά έξοδα τής Ναυτικής δυνάμεως, μέ 
έλπίδα δτι οί φιλάνθρωποι βασιλείς τής Ευρώπης θέλουν ύπερασπισθή τόν 
δίκαιον άγώνα τών 'Ελλήνων. Άλλά τοΰτο έχρειάζετο πολύν καιρόν καί 
χρειάζεται.

3. Κ. Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 58-60.

13
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Έν τοσούτω ό λαός τών τριών Νήσων, καί ώς άεργος, καί διότι πολύ 
μέρος αύτοΰ εύρίσκεται είς ένδειαν, έστασίαζε καί στασιάζει έναντίον τών 
προκρίτων, καί τών κυρίων τών πλοίων, εις τρόπον όπού αυτοί εύρέθησαν 
είς πολλάς περιστάσεις εις άμηχανίαν.

’Έφθασε τό δάνειον της ’Αγγλίας, καί ή Διοίκησις άνεδέχθη τήν οικονο
μίαν τοϋ στόλου, άλλά ποτέ δέν έπλήρωσε μίαν έκστρατείαν ολόκληρον. ’Αλ
λά πάντα έπεμπεν είς τάς Νήσους μίαν ποσότητα χρημάτων διά τήν έκπλευ- 
σιν δσων πλοίων έδιώριζεν. Αύτά τά χρήματα είς τήν Νήσον "Υδραν έμβαιναν 
είς τό κοινόν ταμεϊον, καί ή τοπική Διοίκησις έφρόντιζε διά τά πλοία τής 
έκστρατείας. Οί κύριοι τών πλοίων μέ δλα τά έξοδα τοΰ κοινοΰ, πάντα έξώ- 
δευαν τά άπό λόγους τους διά άναγκαϊα πράγματα τών πλοίων είς τρόπον 
ώστε, διά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος, άπόκαμαν καί έπαραμέλησαν μέ λύπην 
ψυχής τήν ιδιοκτησίαν τους, μήν ύποφέροντες πλέον τά έξοδα.

Κάθε ευαίσθητος πατριώτης, ό όποιος γνωρίζει τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν τοΰ Ναυτικοΰ μας, είς αύτάς μάλιστα τάς κρίσιμους περιστάσεις τής 
πατρίδος, χρεωστα νά τήν κοινοποιήση μέ γυμνήν τήν άλήθειαν.

Εις τήν κατάστασιν δπου εύρίσκεται τό ναυτικόν μας, καί οί Κύριοι τών 
πλοίων, τά όποια τό συνθέτουν, εύχής έργον ήτο τό νά παρθοΰν μέτρα περί 
συστάσεώς έθνικοΰ Ναυτικοΰ.

'Όσον έκ μέρους μου τολμώ νά κάμω τάς ακολούθους παρατηρήσεις 
περί τούτου- 1) Τό δίγραμμον ή «Ελλάς», τό άτμοκίνητον ή «Καρτερία», 
τό βρίκι τοΰ Ναυάρχου λόρδου Κοχράνου καί τινα άπό τά ιδιόκτητα πλοία, 
τών οποίων ό άριθμός θέλει προσδιορισθή παρά τοΰ Ναυάρχου λόρδου Κο
χράνου καί τών ήμετέρων θαλασσινών, συσκεφθέντων ώρίμως, θέλουν συγ
κροτεί τήν Εθνικήν Ναυτικήν δύναμιν. Ή δέ Διοίκησις θέλει φροντίσει νά 
άγοράση τόν προσδιορισθέντα τοΰτον άριθμόν τών πλοίων μέ ομολογίας 
πληρωτέας εις διωρισμένον καιρόν 2) ' Η Διοίκησις νά έκλέξη τούς καλυτέ
ρους καπετάνιους, νά τούς δώση διπλώματα, καί νά προσδιορίση τόν μισθόν 
των 3) 'Ο στόλος ουτος νά μήν είναι ούτε είς "Υδραν ούτε είς Πέτζας, 
άλλά είς ένα τόπον ξεχωριστόν τής άρεσκείας τοΰ Ναυάρχου λόρδου Κοχρά
νου. 'Όταν ή ναυτική δύναμις εύρίσκεται είς ξεχωριστόν τόπον, έμποδίζο- 
νται καί αί πειρατεΐαι, έπειδή δέν γνωρίζονται πλέον άλλα πλοία πολεμικά, 
είμή τοΰ έθνικοΰ στόλου· 4) Νά έκδώση προκήρυξιν είς τό πανελλήνιον, δτι 
δσοι Ναΰται εύρίσκονται είς τήν έλληνικήν έπικράτειαν, θεωροΰνται έξ’ίσου 
δμοιοι, καί καθείς θέλει προβιβάζεται κατά τήν άξίαν του, διά νά παύση ή 
ζηλοτυπία 'Υδραίων, Πετζιωτών καί Ψαριανών, καί δλοι οί "Ελληνες νά 
λογίζωνται έμπροσθεν τών νόμων. ’Έθνος είς τό όποιον εύρίσκονται τινές
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κλάδοι, ο'ίτινες θέλουν νά υπερέχουν και νά απολαμβάνουν περισσότερον, 
και τούς όποιους είναι ανάγκη νά οικονομούν καί νά κολακεύουν, δέν είναι 
ανάγκη νά ύπάρξη· 5) Νά γράψη ή Διοίκησις πρός τά φιλελληνικά τής Εύ- 
ρώπης κομιτάτα, έξόχως πρός τόν Κύριον Έϋνάρδον, νά φροντίσουν διά 
15.000 πλάκας χαλκίνας 12 Γαλλικών λίτρων βάρους έκάστην, μέ τά άνά
λογα καρφία, διά νά χαλκοενδύση δώδεκα πλοία. Ουτω ή Διοίκησις έχουσα 
15 πλοία έτοιμα, ήμπορεΐ μέ ταχύτητα νά τά κάμη νά έκπλεύσουν διά κάθε 
αίφνίδιον έκστρατείαν, έν ω αν δέν είναι έπιχαλκωμένα, χρειάζονται πολ- 
λάς ήμέρας έως νά έτοιμασθοΰν, καί πάλιν ύστερον άπό όλίγας ήμέρας 
πιάνουν χόρτον καί καταντούν βραδυκίνητα' 6) Νά διορισθή ένας ύπουργός, 
ή μία έπιτροπή είς τόν τόπον δπου είναι ό Ναύσταθμος, ήτις νά προσέχη καί 
νά φροντίζη διά τά άναγκαΐα τοΰ στόλου, δηλαδή πυρίτιδα, σφαίρας, κα
τάρτια, ξυλικήν, φούρνους, μαγαζεΐα κλπ.».

[1827] [Έμμ. Τομπάζης]

6

< ΟΡΚΟΣ ΤΟΤ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΤΟΜΠΑΖΗ* >

'Ορκίζομαι είς τόν άληθινόν Θεόν, τόν ύπερασπιζόμενον τόν δίκαιον, 
τόν έκδικούμενον τόν κακόν καί παραβάτην τών ήθικών τοΰ Εύαγγελίου 
άρετών. 'Ορκίζομαι είς τό θειον καί ιερόν Εύαγγέλιον, ορκίζομαι είς τήν 
έλευθερίαν καί είς τήν μέλλουσαν τοΰ έθνους άνέγερσιν, παρόντων τών άξιο- 
τίμων καπεταναίων τής πατρίδος μου τής "Υδρας, νά φυλάξω δσα άκολου- 
θοΰν.

Αον. Νά άναδεχθώ τήν προσωρινήν αξίαν τοΰ Ναυάρχου τοϋ Ναυτικοϋ 
"Υδρας, έως ού νά τελειώση ή έκστρατεία μας είς τήν οποίαν ή πατρίς μας 
έστειλε, κατά τήν κοινήν ψήφον τών συμπατριωτών μου καπεταναίων τήν 
όποιαν άναδέχομαι προθύμως καί μέ τήν άναγκαίαν φιλογένειαν.

Βον. Νά άκούω τάς διαταγάς τής Βουλής τής "Υδρας δπου ήθελε τύχει 
νά μας πέμψη.

Γ ον. Νά κινήσω τό ναυτικόν τής "Υδρας κατά τοΰ βαρβάρου τυράννου 
τής πατρίδος καί τών οπαδών του χωρίς νά βλάψω άλλον, δπου κριθή εύλο
γον άπό τό κοινόν κοινοβούλιον.

Δον. Είς άνυποτάκτους τόπους ή είς εχθρικόν πλοΐον νά σέβωμαι τήν 
περιουσίαν τών αθώων ομογενών μας, τών Εύρωπαικών ύπηκόων καί αύτών 
τών Τούρκων δταν παραδίδωσι τά δπλα χωρίς πόλεμον.

* Ίάκ. Τομπάζης, ο.π·., σσ. 39-40.
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Εον. ’Επειδή τό ναυτικόν μας είναι ήνωμένον μέ τά πλοία τών άλλων 
νήσων, νά συνεργώ μετ ’ αύτών εις τόν κοινόν σκοπόν κατά τήν άπόφασιν, 
ήτις θέλει γίνεται είς τά πολεμικά μας συμβούλια κατά καιρούς.

ΣΤ ον. Νά φέρω ή νά στείλω είς "Υδραν τό μέρος τών λαφύρων δπου ό 
παρών στόλος ήθελε κάμει διά νά τό μοιράση ή πατρίς κατά τούς διορισθέν- 
τας νόμους.

Ζον. "Αν παραβώ τόν άνω έκτεθέντα δρκον μου κηρύττομαι άνάξιος 
τοΰ έμπιστευθέντος μοι ύπουργήματος καί ύπόχρεως νά δώσω λόγον είς τήν 
πατρίδα μου καί είς δλους τούς άρχηγούς τοΰ γένους.

Χίος ’Εν τω 'Ελληνικω Στόλω τή 28 ’Απριλίου 1821

'Ο Ναύαρχος 
Γιακουμάκης Ν. Τουμπάζης

Οί Καπεταναΐοι 
Καπετάν Λάζαρος Πέτρου Λαλεχός 
Καπετάν Άναστάσης Τσαμαδός 
Καπετάν Δημήτρ. ’Αντωνίου Βώκου 
Καπετάν Λάζαρος Παπα Μανώλη 
Καπετάν Λευθέρης Γιάννη Γκιώνη 
Καπετάν Γιάννης Γκέλις 
Καπετάν Γ ιάννης Δοντας 
Καπετάν ’Ιωάννης Δ. Βούργαρη

7

<ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ*>

1. "Ολα τά παραγγέλματα τών διαφόρων έργασιών τοΰ πληρώματος 
θά δίδωνται άπό τό πρός τήν πρύμνην μέρος τοΰ καταστρώματος.

2. "Αν μία τών φυλακών εις τάς οποίας διαιρείται τό πλήρωμα είναι 
μόνη είς εργασίαν έπί τοΰ καταστρώματος, τά παραγγέλματα δίδονται άπό 
τόν έπί τής φυλακής επιφυλακής ’Αξιωματικόν, άν δέ εύρίσκεται έπί τοΰ 
καταστρώματος δλον τό πλήρωμα, ό Πλοίαρχος, ή ό μετ’ αύτόν άνώτερος 
τών ’Αξιωματικών δίδει τά παραγγέλματα.

3. ’Απαγορεύεται καί άπό τοΰ Πλοιάρχου καί άπό πάντα ’Αξιωματι

* Κ. Βάρφης, Παληές οδηγίες, σσ. 215-222.
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κόν άνώτερον τοϋ έπί τής φυλακής ’Αξιωματικού νά δίδη άπ’ ευθείας τά 
παραγγέλματα, διά νά μή συμβαίνη σύγχυσις, καί διδομένων ένίοτε άντιφα- 
τικών παραγγελμάτων οί ναϋται ά γ ν ο ο ΰ ν  ποίων άξιωματικών νά άκού- 
σωσιν, άλλά τά παραγγέλματα, δίδονται πρός τόν έπί τής φυλακής ’Αξιω
ματικόν, ό όποιος έξ άλλου είναι νά τά έκτελέση.

4. Είς μόνους τούς άξιωματικούς συγχωρεϊται τό νά δίδωσι παραγ
γέλματα, καί νά άποτείνωνται είς τούς ευρισκομένους έπάνω είς τά κατάρ
τια.

5. ’Απαγορεύονται αί φωναί καί τά τραγούδια είς τό γύρισμα τοΰ 
έργάτου καί είς τό άνέβασμα τών πανίων ή είς πασαν άλλην έργασίαν έπί 
τοΰ πλοίου. Αί τοιαΰται έργασίαι [συντονίζονται] μέ τόν ήχον τοΰ αύλοΰ, 
έάν ύπάρχη αύλητής έπί τοΰ πλοίου.

6. Δέν συγχωραται, έκτος περιστάσεων κινδύνου, ή άπολύτου άνάγκης 
νά γίνεται άρχή εργασίας τινός πριν έκαστος εύρεθή είς τήν θέσιν του. Διά 
τοΰτο τό μέν πρώτον μέρος τοΰ παραγγέλματος χρησιμοποιηθή ώς είδοποι- 
ητικόν μόνον, τό δέ δεύτερον έπιφέρει τήν ένέργειαν, π.χ. διδομένου τοΰ 
παραγγέλματος «ν’ άνοιχθεϊ ό Φ λ ό κ ο ς »  ό ’Αξιωματικός κράζει πρώτον 
«έτοιμάστε τόν φ λ ό κ ο ν  » άφοΰ ό Ναύκληρος ή ό κατά τήν πλώρην εύρισκό- 
μενος ’Αξιωματικός άποκριθεϊ «έτοιμον», ό ’Αξιωματικός τής φυλακής 
δίδει τό δεύτερον μέρος τοΰ παραγγέλματος, καί ό Ναύκληρος ή ό ύποναύ- 
κληρος σημαίνει τήν συρίκτραν καί οί διά τάς θέσεις των εύρισκόμενοι ναΰ- 
ται ένεργοΰν τό παράγγελμα.

7. Πρός άποφυγήν συγχύσεως καί ταραχών είναι άνάγκη έκαστος τοΰ 
πληρώματος νά γνωρίζη τήν θέσιν του, ό δέ ’Αξιωματικός θέλει παραγγέ- 
λει τήν σιωπήν καί θέλει προσέχει νά φυλάττωνται.

8. ' Οσάκις δλο τό πλήρωμα είναι έπί τοΰ καταστρώματος ή θέσις τοΰ, 
άμέσως μετά τοΰ Πλοιάρχου, άξιωματικοΰ είναι τό κατά τήν πρύμνην μέ
ρος, τοΰ δέ άμέσως μετ’ αύτοΰ Άξιωματικοΰ, τό κατά τήν πρώραν, οί δέ 
λοιποί Αξιωματικοί, καί δόκιμοι είναι έσπαρμένοι άδιαφόρως έπί τοΰ κα
ταστρώματος δπως ήθελεν κρίνει εύλογον ό Πλοίαρχος νά τούς όρίση.

9. Τό άνοιγμα καί μάζωμα τών πανίων τών διαφόρων καταρτίων πρέ
πει νά γίνεται συγχρόνως, οσάκις τό συγχωρή ό άριθμός τοΰ πληρώματος.

10. Θέλει είναι προσδιωρισμένον τό πλήρωμα έκάστης λέμβου (βάρ
κας) τοΰ πλοίου καί εις έπιστάτης έχων τήν φροντίδα τής διατηρήσεώς της.

11. Δέν συγχωρεϊται νά μένη καμμία λέμβος είς τάς πλευράς τοΰ 
πλοίου άλλά δένονται ή δπισθεν ή είς τά κοντάρια τά όποια έπί τούτου 
έκτείνονται πρός τήν πρώραν τοΰ πλοίου.



198 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

12. Δέν συγχωρεΐται είς κανένα νά καπνίση, νά καθίση ή νά παίζη είς 
τά κατά τήν πρύμνην μαζύ τοϋ καταστρώματος, οί ’Αξιωματικοί καί οί 
δόκιμοι περιφέρονται εις τό μέρος αύτό άλλά χωρίς νά έμποδίζωσι τούς 
εργαζομένους. ■

13. Δέν συγχωρεΐται τό κάπνισμα [πέντε λέξεις] τοΰ καταστρώματος 
ή τοΰ κοραδόρου έκτος αν [πέντε λέξεις].

14. Τό πλήρωμα έκάστου πλοίου αν ό αριθμός του τό συγχωρεΐ, διαι
ρείται εις τρεις φυλακάς, είδέ μή εις δύο τουλάχιστον.

' Η διάρκεια έκάστης φυλακής διορίζεται κατά τόν ακόλουθον τρόπον: 
’Από τήν Μεσημβρίαν έως είς τάς 4 ώρας Μ.Μ.
’Από τάς 4 έως είς τάς 6.
Άπό τάς 6 έως εις τάς 8.
Άπό τάς 8 έως τό Μεσονύκτιον.
Άπό τό Μεσονύκτιον έως τάς 4 π. μ.
Άπό τάς 4 έως είς τάς 8.
καί άπό τάς 8 έως τήν Μεσημβρίαν.

15. Ό κώδων σημαίνει άνά ήμίσειαν ώραν έκάστης φυλακής δηλαδή είς 
τά 30 λεπτά μετά τήν μεσημβρίαν μία φορά:

είς τήν 1 ώραν Μ.Μ. δύο 
είς τήν Ιην καί ήμίσειαν τρεις 
είς τήν 2αν ώραν τέσσαρας 

καί οΰτω μέχρι τής τέσσαρης Μ.Μ. δτε σημαίνει οκτώ, καί πάλι άρχεται 
κατά τόν αύτόν τρόπον ή περίοδος τής Βας φυλακής.

16. ’Ολίγα λεπτά προ τοΰ τέλους έκάστης φυλακής ό ύποναύκληρος 
τής έπί τοΰ καταστρώματος φυλακής προσκαλεΐ τήν άκόλουθον φυλακήν 
κράζων: «Φυλακή α, β ή γ επάνω» καί μετά δέκα λεπτά ό ύποναύκληρος τής 
νέας φυλακής συνάζει αύτήν έπί τοΰ καταστρώματος, ό δέ δόκιμος άναγι- 
γνώσκει τόν ονομαστικόν κατάλογον καί πληροφορείται αν δλοι οί τής φυ
λακής είναι παρόντες καί ούτως άλλάσσεται ή φυλακή.

17. Οί ναΰται τής 1ης Κλάσεως ύπό τήν ύπευθυνότητα τοΰ πρώτου 
τιμονιέρου κυβερνοΰν τό πλοΐον συναλλάσσονται δέ άνά δύω ώρας.

18. Δύω σκοποί ή φύλακες ορίζονται έπί τούτου έκάστην νύκτα γιά νά 
είδοποιοΰν αν φαίνεται γη ή κανένα πλοΐον. Τήν ήμέραν δέ ορίζεται εις 
σκοπός έπί τοΰ καταρτιού δστις έναλλάσσεται άνά πασαν ώραν.

19. Τήν αύγήν έκάστης ήμέρας πλύνεται τό κατάστρωμα τοΰ πλοίου, 
μετά ταΰτα προγεύεται τό πλήρωμα, δίδεται γι ’ αύτό άνάπαυσις 3/4 τής 
ώρας διά τό πρόγευμα. Μετά τό πρόγευμα καθαρίζεται ή πλένεται ό κοραδό-
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ρος καί μετά ταΰτα γίνεται ή έπίσκεψις τών κανονιών. 'Ο ’Αξιωματικός 
τοΰ Πυροβολικοΰ γενικώς καί έκαστος τών άλλων ’Αξιωματικών δι’ δσους 
άφορα τά κανόνια τής Μοίρας του, παρατηροΰσι αν τά κανόνια εϊναι είς 
καλήν κατάστασιν, οί πυρόβολοι καθαροί, τά σχοινιά καλά δεμένα καί δλα 
είς τάξιν.

'Έκαστος οφείλει νά καθαρίζει τά δπλα του τό πρωΐ καί ό ’Αξιωματι
κός τής φυλακής άσχολεϊ αύτούς είς διάφορα έργα, δηλαδή είς κατασκευήν 
Σαλαμάστρων, είς στρίψιμον (σχοινιών) είς ράψιμον πανίων καί άλλα τοιαύ- 
τα.

Μισήν ώραν προ τής Μεσημβρίας οί δόκιμοι έρχονται έπί τοΰ κατα
στρώματος διά νά παρατηρήσωσι τήν ώραν τής Μεσημβρίας καί τό πλάτος.

Τήν μεσημβρίαν τό πλήρωμα γεύεται καί έχει μίαν ώραν άναπαύσεως 
κατά τό γεΰμα.

Μετά τό γεΰμα ή φυλακή ένασχολεϊται είς διάφορα έργα ώς προ τοΰ 
γεύματος.

Είς τάς 5 μετά τήν Μεσημβρίαν έάν ό καιρός τό συγχωρή γυμνάζονται 
οί Ναΰται είς τά κανόνια, κατά τήν γύμνασιν ταύτην. διδάσκεται είς αύτούς ό 
τρόπος τοΰ νά διευθύνουσι τήν βολήν πρός τόν σκοπόν, ή διαφορά τών 
πυριτοβολών (φυσικής) καί ή διαφορά τής άποφάσεως ώς πρός τήν διαφοράν 
τής πυριτοβολής. .

Κατά τήν δύσιν τοΰ ήλίου δείπνα τό πλήρωμα καί μετά τό δεϊπνον 
γίνεται κατάπαυσις πάσης εργασίας έάν δέν ήταν άνάγκη.

20. 'Εκάστην δευτέραν καί παρασκευήν πλένονται τά Ένθέματα τών 
ναυτών καί ό Κοραδόρος, κατά τάς αύτάς ήμέρας άνοίγονται δλαι αί θυρίδες 
τοΰ καταστρώματος καί τοΰ Κοραδόρου διά νά άερισθή τό πλοΐον.

21. "Οταν τό πλοΐον είναι είς τόν λιμένα μετά τό πλύσιμον τοΰ κατα
στρώματος ό Ναύκληρος άπομακρυνόμενος ολίγον έπί μιας λέμβου παρατη
ρεί αν αί άντένναι είναι είς θέσιν ορθογώνιον ώς πρός τά Κατάρτια, αν τά 
σχοινιά είναι καλά τακτωμένα, καί τά πανιά δεμένα κατά τήν τάξιν καί 
παστρικά.

22. Είς τόν λιμένα καθ’ όν καιρόν πλένεται τό κατάστρωμα τοΰ 
πλοίου πρέπει νά βρέχωνται καί αί έξωθεν πλευραί του.

23. 'Οσάκις δύο καράβια πλησιάσουν συναπαντώμενα αύτόπρωρα τό 
μέν έχον τόν άνεμον έκ δεξιών φυλάττει τόν δρόμον του, τό δέ έχον τόν 
άνεμον έξ άριστερών ύποχωρα διά νά δώση τόπον είς τό άλλο.

Τοΰτο γίνεται πάντοτε χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν μικροΰ ή μεγάλου 
πλοίου Πολεμικοΰ ή Έμπορικοΰ.
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24. ' Οσάκις διάφορα πλοία συμπλέουν έκαστον αύτών άκολουθεϊ τά 
κινήματα τοΰ πλοίου έπί τοΰ όποιου είναι ό Ναύαρχος, ή ό άρχαιότερος τών 
Πλοιάρχων. 'Ωσαύτως αύτός [μία λέξη] δλα αναβιβάζεται καί καταβιβά- 
ζεται τήν σημαίαν των, σημαίνει τόν ορθρον καί τήν [μία λέξη] άκολουθοΰ- 
ντα τό παράδειγμα τοΰ Ναυάρχου ή τοΰ άρχαιοτέρου Πλοιάρχου.

25. 'Οσάκις πλοΐον είναι άρραγμένον έντός τοΰ λιμένος, οί φύλακες 
τουφεκίζουν τήν αυγήν καί σημαίνεται ό έγερτείας ή δέ Ναυαρχίς κανονιο
βολεί άπαξ.

26. ’ Από μέν τής εαρινής ισημερίας μέχρι τής φθινοπωρινής ή Σημαία 
ύψώνεται είς τάς 8 ώρας Σημαίνοντος τοΰ τυμπάνου, είς δέ τάς 9 μετά τήν 
μεσημβρίαν τουφεκίζουν οί φύλακες καί τό τύμπανον σημαίνει τήν άναχώ- 
ρησιν, ό δέ Ναύαρχος κανονιοβολεί άπαξ. Άπό τής φθινοπωρινής ισημερίας 
μέχρι τής έαρινής ή σημαία ύψώνεται ύπό τόν ήχον τοΰ τυμπάνου κατά τήν 
9ην ώραν, ό δέ τουφεκισμός τών φυλάκων πρός σήμανσιν τής άναχωρήσεως 
ώς καί ό Κανονοβολισμός γίνεται κατά τήν 8 μετά τήν μεσημβρίαν.

- 27. 'Η σημαία καταβιβάζεται πάντοτε συγχρόνως μέ τήν Δύσιν τοΰ 
ήλίου.

28. Είς τάς 9 χ/ι Μ.Μ. σβύνονται δλα τά φώτα είς τόν Κοραδοΰρον, 
έκτος ένός είς τά μικρότερα πλοΐα καί μέχρι τών τριών είς τά μεγαλύτερα, 
τά όποια μένουν δλην τήν νύκτα, διοριζομένων φυλάκων στό νά προσέχουν 
αύτά ή Έκτέλεσις τοΰ σβυσίματος τών φώτων άνατίθεται είς τόν ύποφρου- 
ρόν ή είς απουσίαν τοΰ ύποφρουροΰ είς οποίον τών ύπαξιωματικών του 
άναθέση ό Πλοίαρχος.

29. Συγχωράτε είς τούς άξιωματικούς νά έχωσι φώς έως είς τάς 11 
Μ . Μ .  ό δέ άξιωματικός τοΰ πυροβολικοΰ έχων τήν έπιστασίαν του νά μή 
συγχωρή νά μένη μετά τήν ώραν ταύτην.

30. "Οταν πλοΐον ή πλοΐα όποιαδήποτε εύρίσκωνται είς τόν λιμένα 
δπου ό Ναύσταθμος, ύψώνουν καί καταβιβάζουν τήν σημαίαν των συγχρό
νως μέ τήν τοΰ Ναυστάθμου.

31. Δέν είναι συγχωρημένον είς κανέν πλοΐον νά κανονοβολίση έπί 
παρουσία τοΰ άρχηγοΰ τής Μοίρας ή τοΰ Ναυάρχου άνευ τής άδειας του.

32. "Απαξ τής έβδομάδος τά πληρώματα γυμνάζονται είς τόν Κανο- 
νοβολισμόν πρός τόν σκοπόν, συγχωρεΐται τό έξοδον μιας πυριτοβολής καί 
μιας σφαίρας άνά παν κανόνι τήν εβδομάδα, ώσαύτως τριών «βολών» άνά 
παν «τουφέκι» οί δέ Πλοίαρχοι οφείλουν νά έκθέσωσι είς τόν Μοίραρχον ή 
είς τόν Ναύαρχον, δι’ άναφοράς των τό άποτέλεσμα έκαστου γυμνασίου 
γνωστοποιοΰντες τήν άπόφασιν, τό μέγεθος τοΰ σκοποΰ, τόν άριθμόν τών



Παράρτημα εγγράφων 201

βολών οί όποιες έπέτυχον καί τά ονόματα τών πυροβολητών, οί όποιοι 
διηύθυνον τάς βολάς ταύτας.

33. 'Ο Πλοίαρχος γεύεται είς χωριστήν τράπεζαν, είς τήν όποιαν 
προσκαλεΐ άλληλοδιαδόχως άνά ένα τών ’Αξιωματικών καί τών δοκίμων ή 
είς περισσοτέρους έάν Θέλη.

34. Οί 'Υποπλοίαρχοι καί οί λοιποί ’Αξιωματικοί οί έχοντες βαθμόν 
'Υποπλοιάρχου γεύονται είς κοινήν τράπεζαν είς τήν οποίαν ήμποροΰν νά 
προσκαλοϋν άλληλοδιαδόχως ένα τών Σημαιοφόρων ή ένα τών δοκίμων.

35. Οί Σημαιοφόροι καί οί δόκιμοι γεύονται όμοϋ, καί ό Ναύκληρος, ό 
πρώτος ξυλουργός, ό ' Υπαξιωματικός τών πυροβολικών καί οί λοιποί 
' Υπαξιωματικοί έχουν ωσαύτως κοινήν τράπεζαν.

8

< ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ* >

1. "Οστις είτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοΰ 'Ελλ[ηνικοΰ] Στόλου κτυπήση τόν άνώτερόν του θανατώνεται διά 
τυφεκισμοΰ.

2. "Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοϋ Έλλ. Στόλου φοβερίση καί κτυπήση τόν άνώτερόν του φυλακώνεται 
διετίαν ολόκληρον, καί άποβάλλεται άπό τό Ναυτικόν.

3. "Οστις κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί τοΰ 
' Ελλ. Στόλου έκφωνήση λόγους στασιαστικούς καθ ’ οίασδήποτε άρχής έπί 
τοΰ πλοίου, ή έπί τοΰ στόλου φυλακώνεται άπό ένός μέχρι τριών μηνών 
φυλακή. Είς έπανάληψιν δέ φυλακώνεται έν έτος καί άποβάλλεται.

4."Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής συ- 
νομώση κατά τής άσφαλείας, ή τής έλευθερίας άνωτέρου άξιωματικοΰ φυ
λακώνεται τριετίαν ολόκληρον καί άποβάλλεται άπό τό Ναυτικόν.

5. "Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
συνομώση κατά τής άσφαλείας, κατά τής έλευθερίας, ή κατά τοΰ πλοιάρχου 
φυλακώνεται έπταετίαν καί άποβάλλεται άπό τό Ναυτικόν.

6. "Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοΰ ' Ελλ. Στόλου λιποτακτήση ή δραπετεύση προ τοΰ έχθροΰ ή δώση πρός

* Κ. Βάρφης, Ναυτικός Κώδικας.
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αυτόν έπιβλαβεϊς πληροφορίες ή όποιεσδήποτε άλλες προσθέση θανατώνε
ται διά τυφεκισμοΟ.

7. "Οστις είτε κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοΰ 'Ελλ. Στόλου κλέψη πράγματα μή άνήκοντα είς τό έθνος ζημιοΰται 
δλου τοΰ μισθοΰ καί έκ τών λειών άνάλογόν του καί άποβάλλεται αίσχρώς 
άφοϋ έκτεθή έπί τοΰ πλοίου φέρων έπί τών ώμων του πρόγραμμα έχον 
έπιγεγραμμένην τήν λέξιν «Κλέπτης».

8. "Οστις είτε κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοΰ ’ Ελλ. Στόλου λιποτακτήση ή δραπετεύση ζημιοΰται τόν μισθόν καί έκ 
τών λειών άνάλογόν του, φυλακώνεται ολόκληρον εξαμηνίαν καί άποβάλλε- 
ται άπό τό 'Ελλ. Ναυτικόν.

9. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος εις τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής έπί 
τοΰ 'Ελλ. Στόλου κλέψη πράγματα έκτιμώμενα άξίας μεγαλυτέρας τών 
δύο δίστηλων χωρίς νά λιποτακτήση ζημιώνεται τόν μισθόν του καί έκ τών 
λειών άνάλογόν του καί φυλακώνεται άπό τριών μέχρις έξι μηνών φυλακήν. 
Είς έπανάληψιν διπλασιάζεται ή ποινή τής φυλακίσεως καί άποβάλλεται.

10. Άν ή τιμή τών κλοπιμαίων δέν υπερβαίνει τά δύο δίστηλα ζημιοΰ- 
ται ένός μηνός μισθόν καί φυλακώνεται άπό ενός μέχρι τριών μηνών, είς 
έπανάληψιν διπλασιάζεται ή ποινή τής ζημίας καί τής φυλακής καί αποβάλ
λεται.

11. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
έπί τοϋ ' Ελλ. Στόλου ΰβρίση άνώτερόν του ζημιοΰται τριών μηνών μισθοΰ 
καί φυλακώνεται άπό ένός μέχρις έξι μηνών φυλακήν.

12. "Αν ή τιμή τών κλεμμένων πραγμάτων δέν υπερβαίνει τά δύο δί
στηλα ζημιοΰται ένός μηνός μισθοΰ καί φυλακώνεται ενα μήνα. Είς έπανά
ληψιν τοΰ άμαρτήματος ζημιοΰται μέ δίμηνον μισθόν, φυλακώνεται δύο 
μήνας καί άποβάλλεται.

13. 'Ο κλέπτης έπίσης καί οποίος λαμβάνει ποινήν ΰποχρεουται καί 
νά έπιστρέψη τά κλεμμένα ε’ίτε [...].

14. "Οστις κλέβει ή έπιχειρήσει νά κλέβη πυρίτιδα άπό τήν πυριταπο- 
θήκην ζημιοΰται δλον τόν μισθόν, τά έκ τών λειών άναλογοΰντα καί φυλα
κώνεται διετίαν.

15. Πασα κλοπή λείας πριν άποφασισθή λεία άπό τό άνήκον δικαστή- 
ριον θεωρείται ώς κλοπή καί όλικώς τιμωρείται κατά τά 10 καί 12 άρθρα.

16. Πασα κλοπή λείας μέ τήν άπόφασιν τοΰ Δικαστηρίου θεωρείται ώς 
κλοπή έθνικών πραγμάτων καί ό κλέπτης τιμωρείται κατά τά 9 καί 10 
άρθρα.
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17. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος είς τό Έλλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
έπί τοϋ 'Ελλ. Στόλου ύβρίση άνώτερόν ζημιοΰται τριών μηνών μισθοΰ καί 
φυλακώνεται άπό ένός μέχρις έξι μηνών φυλακήν.

18. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
έπί τοΰ 'Ελλ. Στόλου σηκώση χεϊρα ένοπλον κατά άλλου όμοιοβάθμου ή 
κατωτέρας κλάσεως ζημιοΰται τόν μισθόν καί τό έκ τών λειών άνάλογον καί 
φυλακώνεται μήνας τρεις. ’Εάν .δέ πληγώση διά τοΰ δπλου ή τοΰ ξύλου 
ζημιώνεται τόν μισθόν καί τό έκ τών λειών άνάλογόν του καί φυλακώνεται 
έπί έτος.

19."Οστις κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν φανερωθή δειλός ή 
άνανδρος ένώπιον τοΰ έχθροΰ ζημιοΰται έν μισθόν καί τό έκ τών λειών 
άνάλογόν του καί άποβάλλεται αίσχρώς φέρων έπί τών ώμων πρόγραμμα 
έχον έπιγεγραμμένην τήν λέξιν Δειλός.

20. "Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
θέληση άνευ άδειας τοΰ πλοιάρχου νά καταβιβασθή ή σημαία τοΰ πλοίου ή 
άλλωστε παραδοθή τό πλοίο άποβάλλεται (ΑΙΣΧΡΩΣ) καί φυλακώνεται 
τριετίαν.

21. "Οστις εΐτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
καταβιβάση τήν σημαίαν ένώπιον τοΰ έχθροΰ άνευ έντολής τοΰ πλοιάρχου 
θανατώνεται διά τυφεκισμοΰ.

22. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν ή έθελοντής 
έπί τοΰ 'Ελληνικοΰ Στόλου παρακούση έκουσίως ή έκ προμελέτης τάς 
διαταγάς τοΰ άνωτέρου του ζημιοΰται ένός μέχρι τριών μηνών μισθοΰ καί 
φυλακώνεται ένός μέχρι τριών μηνών φυλακήν.

23. "Οστις ε’ίτε κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν παρακούση έξ 
άμελείας τάς διαταγάς τοΰ άνωτέρου του ζημιοΰται δέκα ήμερών μέχρις 
ένός μηνός μισθόν είς έπανάληψιν έκτος τής άνωτέρω ζημίας υποβιβάζεται 
είς κατωτέραν κλάσιν.

24. "Οστις κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν άμελεΐ τά χρέη καί 
λείπει τήν προωρισμένην ώραν τής φυλακής ή βραδύνει ΰπέρ τό δέον ν’ 
άνεβή έπί τοΰ καταστρώματος προσκαλούμενος κατά τόν συνήθη τρόπον, 
ζημιοΰται δέκα ήμερών μέχρις ένός μηνός μισθοΰ καί περιορίζεται άπό μιας 
μέχρι δέκα ήμερών είς έπανάληψιν έκτος τής άνωτέρω ποινής καί υποβιβά
ζεται.

25. "Οστις κατατεταγμένος είς τό 'Ελλ. Ναυτικόν έξέλθη τοϋ πλοίου 
άνευ άδειας τοΰ άνωτέρου του ή δέν έπιστρέψη έν καιρω ζημιοΰται 15 
ήμερών μέχρις ένός μηνός μισθοΰ. Έάν δέ αί περιστάσεις βαρύνουν, τό
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πταίσμα θά ύποβιβάζεται είς κατωτέραν κλάσιν ή καί θά άποβάλλεται.
26. "Οστις κατατεταγμένος είς τό ' Ελλ. Ναυτικόν άποδειχθή άνάξιος 

νά έκπληροϊ τά έργα τής κλάσεως είς τήν οποίαν κατετάχθη υποβιβάζεται 
είς άλλην άνάλογον τής ικανότητάς του κλάσιν.

27. "Οστις άνευ διαταγής φέρει ή συγχώρηση είς άλλον νά φέρη έπί 
τοϋ πλοίου ε’ίδη έμπορίου αν μέν ό συγχωρήσας τοΰτο είναι ό διοικητής τοΰ 
πλοίου υστερείται διετίαν ολόκληρον τήν διοίκησιν παντός πλοίου καί τοΰ 
άνήκοντος είς αύτόν μισθόν, καί έκ τών λειών άνάλογόν του. "Αν δέ είναι έκ 
τών άξιωματικών ή τών άλλών κατατεταγμένων είς τό ' Ελλ[ηνικόν] Ναυτι
κόν υστερείται ωσαύτως ένός έτους μισθοΰ καί τό έκ τών λειών άνάλογον καί 
παν δικαίωμα προβιβασμοΰ κατά διετίαν άν δέ είναι έθελοντής καταδικάζε
ται είς χρηματικήν ζημίαν. Τό καθ ’ δλον τών άνωτέρω περιστάσεων πράγ
μα κρατείται είς δφελος τοΰ καταστήματος τών άπομάχων τοΰ Ναυτικοΰ.

28. "Οστις φέρει έπί τοΰ πλοίου άνευ άδειας ή διαταγής καυστικήν 
ΰλην, ή πυρίτιδα, θειον, άν μέν είναι άξιωματικός άποβάλλεται, άν δέ έκ τών 
άλλων κατηγοριών είς τό Ναυτικόν ή έθελοντής ζημιοΰται δίμηνον μισθόν, 
καί τό έκ τών λειών άνάλογον καί φυλακώνεται ένα μήνα.

29. Τήν αυτήν ποινήν λαμβάνει καί δστις διορίζεται νά προσέχη τό 
πλοΐον ή άλλην καυστικήν ύλην καί δέν.καταβάλει τήν [...] προσοχή.

30. "Οστις τών άξιωματικών τοΰ 'Ελλ. Ναυτικοΰ φανή δειλός ένώ- 
πιον τοΰ έχθροΰ καθαιρεΐται καί άποβάλλεται άπό τό Ναυτικόν.

31. "Οστις τών άξιωματικών τοΰ Ναυτικοΰ δέν έμψυχώνει μέ τήν 
άνήκουσαν δραστηριότητα καί μέ τό παράδειγμά του τούς Ναύτες έν καιρφ 
πολέμου άποβάλλεται άπό τό Ναυτικόν.

32. "Οστις τών άξιωματικών παρακούση τόν άρχηγόν του άρνούμενος 
ρητήν τήν έκτέλεσιν τής προσταγής του υποβιβάζεται είς κατώτερον βαθ
μόν. "Αν δέ ύβρίση ή φοβερίση συγχρόνως μέ τήν άρνησιν, καθαιρεΐται είς 
τήν μίαν καί είς τήν άλλην περίπτωσιν είναι είς βάρος τοΰ [...] άξιωματικοΰ 
άλλά συνεπεία τής παρακοής του.

33. "Οστις τών άξιωματικών άφίση τό κατάστρωμα τήν ώραν τής 
φυλακής (έκτος άν ΰπάγη νά κοινοποίηση τι είς άνώτερόν του ή οΰτως ή 
άλλως έκτος άπολύτου άνάγκης) υποβιβάζεται είς κατώτερον βαθμόν, είς 
έπανάληψιν τοΰ πταίσματος άποβάλλεται.

34. ’Εάν χαθή κατάρτι ή πανί ένός πλοίου διά τήν άμάθειαν ή τήν 
άνικανότητα τοΰ άξιωματικοΰ τοΰ φυλάσσοντος δταν συμβή τέτοια ζημία, ό 
άξιωματικός οΰτος καταδικάζεται είς ζημίαν μή ύπερβαίνουσα τόν έτήσιον
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μισθόν του καί υποβιβάζεται είς κατώτερον βαθμόν άναλόγως μέ τήν άμά- 
θειαν ή τήν άνικανότητα τούτου.

35. "Αν διά τήν άμέλειαν ή διά τήν άνικανότητα αξιωματικού έπιπέση 
τό πλοΐον είς άλλον ή ναυαγήση κατά τήν ώραν τής φυλακής του ό αξιωμα
τικός ουτος υποβιβάζεται είς βαθμόν κατώτερον ή καθαιρεΐται καί άποβάλ- 
λεται ή καί φυλακώνεται άπό 6 έως 18 μήνας φυλακήν κατά τόν βαθμόν τής 
άμελείας του ή άνικανότητός του.

36. Έάν πλοΐον κυριευθή άπό τόν έχθρόν έκ προδοσίας ή έχθρότητος 
τοΰ πλοιάρχου ό πλοίαρχος θανατώνεται διά τυφεκισμοΰ.

37. Έάν πλοΐον ναυαγήση έξ άμελείας ή άνικανότητός τοΰ Πλοιάρ
χου, ό Πλοίαρχος καθαιρεΐται καί καταδικάζεται είς φυλακήν ένός μέχρι 
τριών έτών κατά τόν βαθμόν τής άμελείας του.

38. Είς τήν αύτήν ποινήν καταδικάζεται ό πλοίαρχος έάν δέν άφήση τό 
ναυαγοΰν πλοΐον του έσχατος πάντων.

39. Έάν πλοΐον προσκρούση είς ύφαλον ή ζημιωθή κατάρτι ή πάθη 
άλλην ζημίαν άπό άμέλειαν ή άνικανότητα τοΰ πλοιάρχου, ό πλοίαρχος 
άφαιρεΐται τήν πλοιαρχικήν.

40. Έάν άρχηγός μοίρας ή πλοίαρχος Έλλ. Πολεμικοΰ πλοίου άρνη- 
θή τήν δυνατήν συνδρομήν είς πλοΐον ή πλοΐα ε’ίτε φίλης είτε ούδετέρας 
δυνάμεως, ε’ίτε έχθρικά κινδυνεύοντα ζητοΰντα βοήθεια ή άρνηθή τήν [...] είς 
πλοΐα έμπορικά έλληνικά, καθαιρεΐται καί κηρύττεται άνάξιος.

41. Όστις τών άξιωματικών τοΰ ' Ελλ. Ναυτικοϋ επιφορτισμένος τήν 
συνοδείαν πλοίου παραιτεΐται [...] καθαιρεΐται καί φυλακώνεται τριετίαν.

42. "Οστις τών πλοιάρχων πολεμικοΰ πλοίου παρακούση έν γνώσει 
τάς προσταγάς, ή τά σημεία τοΰ Ναυάρχου, ή τοΰ Μοιράρχου, ή τοΰ άρχη- 
γοΰ άπό τόν όποιον διωρίσθη στερείται τήν πλοιαρχίαν άν δέ ή παρακοή [...] 
τήν [...] τοΰ πλοίου του, ή άλλου πλοίου τοΰ στόλου, καθαιρεΐται. "Αν 
παρακούση ένώπιον τοΰ έχθροΰ θανατώνεται διά τυφεκισμοΰ.

43. "Οστις τών άξιωματικών έπιβάλλει είς τούς κατατεταγμένους είς 
τό ' Ελλ. Ναυτικόν ή τούς έθελοντάς έπί τοΰ ' Ελλ. Στόλου ποινήν αύθαίρε- 
τον, στηριζομένην είς άπόφασιν τοΰ άνήκοντος πολεμικοΰ συμβουλίου κα- 
θαιρεΐται ή φυλακώνεται μέχρι τριετίαν κατά τόν βαθμόν τής παρ’ αύτοΰ 
έπιβληθείσης αύθαιρέτου ποινής.

44. "Οστις τών άξιωματικών τοΰ στόλου άποδειχθή δολιούμενος τήν 
κυβέρνησιν ή καί άπλοΰν πολιτικήν ή λάβη μέρος είς συμφωνίας ζωοτροφιών 
διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως ή μεταχειρισθή δολίως τά έμπιστευθέν- 
τα είς αύτόν πράγματα ή πραγματεύεται τούς μισθούς καί τό έκ τών λειών
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άνάλογον τών Ναυτών, ή έπιχειρή έργον άνάξιον τοϋ χαρακτήρος άξιωμα- 
τικοΰ, καθαιρεΐται καί αν ή περίστασις τόν ένοχοποιεΐ περισσότερον κατα
δικάζεται καί είς φυλακήν μή ύπερβαίνουσα δμως τήν διετίαν.

45. Παν έγκλημα μή διαλαμβανόμενον είς τά άνωτέρω άρθρα, τιμω
ρείται κατά τήν άπόφασιν τοΰ έπί τούτων συγκαλουμένου μεγάλου πολεμι- 
κοΰ Συμβουλίου, ή δέ μεγίστη ποινή τήν όποιαν τοΰτο δύναται νά έπιβάλη 
είς τά τοιαΰτα έγκλήματα δέν υπερβαίνει τήν τριετή φυλακήν.

46. Παν πταίσμα μή διαλαμβανόμενον είς τά άνωτέρω άρθρα κατά τήν 
άπόφασιν τοΰ έπί τοΰ συγκαλουμένου μικροΰ πολεμικοΰ συμβουλίου, αί δέ 
παρ’ αύτοΰ διωργανωμέναι ποιναί είναι ή στέρησίς του [...] ό περιορισμός 
τοΰ πταίσματος άπό μιας μέχρι 10 ήμερών, ή στέρησις άλλης τροφής έκτος 
άρτου καί υδατος άπό μιας μέχρι δέκα ήμερών, ή στέρησις μέχρις ένός μηνός 
μισθοΰ, ή παν άλλο τοιούτου είδους ποινή έκτος τής μαστιγώσεως ήτις 
άπαγορεύεται είς τό 'Ελληνικόν Ναυτικόν.

9

< ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ* >

Διάταγμα Άριθ. 17. ’Ιουνίου 29 1828

’Επειδή ή έπί τών Ναυτικών Γραμματεία παρέστησεν είς ήμάς, δτι 
πλοίαρχός τις δευτέρας τάξεως, ώς άρχηγός Μοίρας, άπορεϊ έάν άρκεϊ διά 
τήν αύτήν θέσιν του νά ένδυθή μέ τόν διαταχθέντα ιματισμόν, κατά τόν 
βαθμόν του μόνον, χωρίς ούδεμιας προσθήκης, ή έάν είναι ίσως ύπονοούμε- 
νον, δτι ή θέσις φέρει τόν ιματισμόν κατά τόν είς μοίραρχον άναγκαϊον.

ήμεΐς ΐνα παύσωμεν τήν άπορίαν ταύτην καί'ίνα εύχαριστήσωμεν εύγε- 
νή φιλοτιμίαν.

Δ ι α τ ά τ τ ο μ ε ν

Αον) ό πλοίαρχος δευτέρας τάξεως καθώς καί ό άπλοΰς υποπλοίαρχος 
α' τάξεως, δταν διορισθώσιν είς διεύθυνσιν μοίρας συγκειμένης έκ πλοίων 
δικατάρτων ή τρικατάρτων είς άριθμόν τουλάχιστον τών δύο έχουσι τό 
δικαίωμα νά φέρωσιν έπί τοΰ περιδερίου τοΰ ίματισμοΰ τοΰ βαθμοΰ των, έν 
μορφή δοκίδων, τά παράσημα τοΰ Μοιράρχου,

Βον) τελειωθείσης τής αυτής άρχηγίας των, ή Κυβέρνησις θέλει ή τούς 
δώσει τήν άδειαν ν ’ άφήσουν τάς αύτάς δοκίδας μέχρι τοΰ προβιβασμοΰ των

* I. Λαζαρόπουλος, Τό Πολεμικόν Ναυτικόν, σσ. 376-377.
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είς βαθμόν άνώτερον ή δχι καί τοΰτο κατά τήν εύχαρίστησιν τήν οποίαν 
έπροξένησεν είς αύτήν ό τρόπος καθ’ δν έξεπλήρωσε τά χρέη τής έμπιστευ- 
θείσης άρχηγίας.

'Ο έπί τών Ναυτικών Γραμματεύς θέλει κοινοποιήσει τό παρόν διά
ταγμα είς τήν Ναυτικήν 'Υπηρεσίαν, ήτις θέλει τό δημοσιεύσει είς δλον τόν 
στόλον καί θέλει τό έκτελέσει καθ ’ δλα.

10

< ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ. ΠΑΠΠΑΖΟΓΛΟΥ* >

Πρός τόν έπί τών Ναυτικών Γραμματέα τής Κυβερνήσεως 
Β. Α. Καποδίστρια

’Εκλαμπρότατε Κώμη!

Σπεύδω νά έκφρασθώ τήν πρός Υ. Ε. εύγνωμοσύνην μου διά τήν μεγά- 
λην καλοκαγαθίαν ήν πρός έμέ έλάβετε, ώστε διαλυθέντος τοϋ έπί τής 
Καρτερίας πληρώματος έφ’ ής ε’ίμην καί ό ύποφαινόμενος δοΰλός Σας Ση
μαιοφόρος, καί μ ’ έδιωρίσατε έπί τοϋ Κίμβρου φέροντα τόν αυτόν βαθμόν. 
Τό μεγαλώτατον τοΰτο δείγμα τής πρός έμέ εύνοίας Σας ’Εκλαμπρότατε! 
μέ βιάζει είς τό νά τολμήσω νά Σας προσφέρω τόν έαυτόν μου είς δ,τι 
ήθέλατε καί περαιτέρω μ’ έγκρίνει- καί διά τής παρούσης μου τολμώ νά 
Σας παρακαλέσω νά μέ καταγράψετε πρώτον είς τόν Κατάλογον τοΰ όργα- 
νισμοΰ τών Ναυτικών καί δχι μόνον δι ’ δσον καιρόν καταγραφώσιν άπαν- 
τες, άλλ’ δσον θελήσετε.

Σάς παρακαλώ ωσαύτως αν έγκρίνετε νά εύχαριστηθήτε νά μοί στα- 
λώσιν τά έθν[ικά] ’ Ιμάτια διά νά τά ένδυθώ πρώτος, νά δείξω τό παράδειγ
μα καί είς άλλους, καί διά νά καυχώμαι δτι πρώτος ήξιώθην νά ένδυθώ τό 
εθνικόν Ίμάτιον έπί τοΰ οποίου όρκίσθην άπαξ, ορκίζομαι καί αυθις νά 
χύσω τήν τελευταίαν ρανίδα τοΰ α'ίματός μου.

’ Εντοσούτω προσκυνώντάς Σας Σας προσφέρω τό Σέβας μου 
καί τήν διά βίου άφοσίωσίν μου

Τήν 28 ’Απριλίου 1830 ό έπί τοΰ Κίμβρου Σημαιοφόρος
Έν Πόρφ Μ. Παππάζογλους Ψαριανός

έπί τοΰ έλλ. έθν. Βρικίου ό Κίμβρος

* Γ.Α.Κ./ Άρχεϊον Βλαχογιάννη, Α', φάκ. 104.
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΣΑΧΙΝΗ* >

’Αριθ. 962

Πρός Τήν Έπί Τών Ναυτ. Γραμματείαν Τής Κυβερνήσεώς

Βλέπων μέ χαράν τούς έπί τής Κορβέττας νεωτέρους Ναύτας, δτι 
άρχισαν νά έφαρμόζωνται μέ φιλοτιμίαν είς τήν ' Οπλασκίαν, καί τήν άλλην 
τών Τακτικών γύμνασιν, είς τήν οποίαν έκρινα ωφέλιμον νά τούς παροτρύ
νω, γυμνάζων αυτούς έν τοσούτ<»> μόνος δσον δύναμαι [...] καί παρατηρών 
δτι άνίσως ήθελαν εξακολουθήσει τήν γύμνασιν συντονώτερον διά τίνος τών 
Στρατιωτικών έπί τούτ<«) διωρισμένου, ήθελαν έπιδώσει έντός ολίγου, σπεύ
δω νά γνωστοποιήσω αύτό τοΰτο τή Γραμματείί*, ώστε αν τό έγκρίνη νά 
διορίση νά μας δοθή έπί τής Κορβέττας τών Τακτικών τις ' Ικανός είς τό νά 
διδάσκη τά περί τήν οπλασκίαν καί τάλλα [...].

Καί έπειδή κατά τό 1828 μεταξύ τών Τακτικών οί όποιοι μοί είχον 
δοθή έπί τής Κορβέττας είς τήν περί τήν Εύβοιαν Πολιορκίαν, έγνώρισα τόν 
λοχίαν Νικόλαον Μάνον Ζαγοραϊον φανέντα είς δλον έκεΐνο τό διάστημα 
όίνδρα τιμιώτατον, καί περί τά χρέη του άκριβέστατον, άνίσως εΰρίσκηται ό 
αύτός ένταΰθα, καί έμπορή νά διδάξη ταΰτα, ήτο έπιθυμητόν νά μάς δοθή 
αυτός ώς έγνωσμένος τούς τρόπους, είς έλλειψιν δέ, οποιοσδήποτε άλλος 
ήθελεν έγκριθή.

Τήν αύτήν καί πλειοτέραν έτι χρείαν έχομεν καί ένός τών τακτικών 
πυροβολιστών ίκανοΰ νά γυμνάση τούς ναύτας είς τήν μεταχείρησιν τών 
κανονιών, γύμνασις ή όποία συγχρόνως έμπορεΐ νά έκτελήται κατ ’ άμοιβήν.

Τρέφων άγαθάς έλπίδας δτι αί τόσον ωφέλιμοι κατά πάντα γυμνάσεις 
θέλουσι προξενήσει κάλλιστα αποτελέσματα καί διεγείρει τό φιλότιμον εις 
τό Ναυτικόν έν γένει, δέν άμφιβάλλω δτι έγκρίνουσα τήν πρότασιν ταύτην ή 
Γραμματεία θέλει μας έπιταχύνει τήν προμήθειαν τών δύω τούτων τακτι
κών ΐνα ένισχύσωμεν τήν ήδη ύπόθερμον διάθεσιν τών νέων προσβιβάζοντες 
αύτούς βαθμηδόν είς τήν περί τά τακτικά σπουδαιοτέραν γύμνασιν.

Μέ τό όφειλόμενον δέ σέβας μένω

Τή 14 Αύγούστου 1830 ό Μοίραρχος
’Απέναντι Ναυπλίου Γ. Σαχίνης
άπό τής Κορβέττας ή "Υδρα.

* Γ.Α.Κ./ Άρχεΐον Βλαχογιάννη, Α \ φάκ. 105.
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<ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ Γ. ΣΑΧΤΟΥΡΗ*>

Άριθ. 618.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Επειδή εις τό Μεσολόγγιον, μόλον δτι άποκλείεται στενά διά θαλάσ
σης μετά τήν κυρίευσιν τοΰ Βασιλαδίου, έμβαίνουν μόλον τοΰτο τροφαί άπό 
μέρους τής ξηρας, επειδή ή πόλις τής Πρεβέζης καί πολλά άλλα μέρη κείμε
να είς τόν ’Αμβρακικόν κόλπον χρησιμεύουν ώς άποθήκαι τοΰ διωρισμένου 
διά τήν φρουράν τοΰ Μεσολογγίου τροφών καί πολεμεφοδίων, καθώς καί διά 
τά στρατεύματα τά όποια κατέχουν άκόμη μίαν γραμμήν είς τήν ’Ακαρνα
νίαν, καί διά μέσου τών οποίων ό έχθρός δύναται νά βαστα τήν ρηθεϊσαν 
φρουράν.

Καί έπειδή είναι χρέος τής Κυβερνήσεως νά έμποδίζη καθ’ δσον τά 
μέσα της τήν συγχωροΰν, τήν εισαγωγήν τών τροφών, τών πολεμεφοδίων, 
καί παντός άλλου ε’ίδους πολεμικής λαθρεμπορίας είς τόν ’Αμβρακικόν 
κόλπον.

Κατά συνέπειαν τοΰ ΰπ’ άριθ. 677 ψηφίσματος,
Θεωρήσας καί τάς άναφοράς τοΰ ’Αρχιστρατήγου Κυρίου Ρ. Τζούρτζ, 

διά τών όποιων ζητεί τήν σύμπραξιν ναυτικής δυνάμεως, διά νά άποκλείση 
τήν Πρέβεζαν καί έκ τούτου νά προξενήση τήν έπιτυχίαν τοΰ κατά τοΰ 
Μεσολογγίου πολεμικού κινήματος του.

Διατάττει τά άκόλουθα-

Άρθρον 1. 'Ο ’Αντιναύαρχος Σαχτούρης θέλει διαταχθή νά άποχω- 
ρίση άπό τήν ύπό τήν οδηγίαν του ναυτικήν μοίραν ένα ικανόν άριθμόν 
κανονοφόρων βαρκών καί άλλων ένοπλων πλοιαρίων, νά συνθέση έξ αύτών 
στολίσκον, καί νά τόν διευθύνη είς Δραγαμέστον, δπου νά τεθή ύπό τάς 
άμέσους διαταγάς τοΰ ’Αρχιστρατήγου κυρίου Ρ. Τζούρτζ.

’Άρθρον 2. ' Ο ’Αρχιστράτηγος θέλει λάβει τά αρμόδια μέτρα διά νά 
συστήση τόν άποκλεισμόν έμπροσθεν τής Πρεβέζης, δίδων περί τούτου τάς 
άναγκαίας διαταγάς καί οδηγίας είς τόν διοικητήν τοΰ ρηθέντος στολίσκου.

’Άρθρον 3. Προκηρύττων τόν άποκλεισμόν θέλει φροντίσει νά άπαγο- 
ρεύση, τήν κατάσχεσιν παντός ουδετέρου πλοίου ή πλοιαρίου, κατά τάς

* Γ. Σαχτούρης, δ.π., σσ. 291-292.
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πρώτας δύο εβδομάδας μετά τήν δημοσίευσιν τής προκηρύξεως- είς τό διά
στημα τοϋτο τά ούδέτερα πλοία ή πλοιάρια, τά όποια ήθελον εύρεθή διευθυ- 
νόμενα μέ φορτίον είς τόν Άμβρακικόν κόλπον, θέλουν τά γυρίζει άπό τήν 
διεύθυνσίν των, καί θέλουν τά αφήνει νά έπιστρέφουν έλεύθερα.

Άρθρον 4. Τά πλοία ή πλοιάρια, τά όποια ήθελον κατασχεθή μετά 
τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας, έχοντα φορτίον πολεμικής λαθρεμπορίας, 
θέλουν φέρεσθαι είς Δραγαμέστον, διά νά έξετάζωνται άπό έπιτροπήν έπί- 
τηδες διωρισμένην παρά τοΰ ’Αρχιστρατήγου, καί έάν αύτός άποφασίση δτι 
ή κατάσχεσις έγεινε κατά τήν τάξιν, καί άπό εύλογους αίτιας, τό κατασχε- 
θέν πλοΐον ή τό πλοιάριον θέλει διευθύνεται είς τήν Καθέδραν τής Κυβερνή
σεως, διά νά κρίνεται είς τό άνήκον δικαστήριον έξ έναντίας δέ θέλει άπολύ- 
εται.

’Άρθρον 5. 'Ο Αρχιστράτηγος θέλει δώσει τάς πλέον αύστηράς δια- 
ταγάς είς τούς διοικητάς τών κανονοφόρων καί τών ένοπλων πλοιαρίων δσα 
συνθέτουν τόν στολίσκον νά σέβωνται τό ειρηνικόν έμπόριον τών ούδετέρων, 
καί νά μή προξενοΰν είς αύτό καμμίαν βλάβην- καί θέλει κρίνει διά πολεμι
κού κριτηρίου καί θέλει τιμωρήσει αυστηρά δσα ήθελον φωραθή δτι έπραξαν 
έναντίον τών διαταγών τούτων.

Άρθρον 6. Θέλει προσδιορίσει μίαν γραμμήν περίπλου, τήν οποίαν αί 
κανονοφόροι καί τά ένοπλα πλοΐα τοΰ στολίσκου τούτου δέν θέλουν ύπερ- 
βαίνει, έπί ποινή τοϋ νά θεωρούνται καί νά μεταχειρίζωνται ώς πειραταί, 
έάν ήθελον άπαντηθή έκτος τών όρίων τής γραμμής ταύτης.

Έν Πόρω τή'5 Μαρτίου 1828
'Ο Κυβερνήτης 'Ο γραμματεύς τής Έπικρατείας

I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Σ. ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ

(Τ.Σ.)

13

< ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ Γ. ΣΑΧΤΟΥΡΗ* >
Άριθ. 677

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Επειδή μία ναυτική Μοίρα τοΰ Σατράπου τής Αίγυπτου, συγκειμένη 
άπό πολλά πολεμικά καί φορτηγά πλοία, έξέπλευσεν άπό τήν Άλεξάν-

* Γ. Σαχτούρης, ο.π., ασ. 287-288.
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δρειαν είς τάς 31 Ίανουαρίου διά τήν έλληνικήν θάλασσαν, τήν δέ μοίραν 
ταύτην φθάσασαν ήδη είς τήν Σούδαν τής Κρήτης, έμελλε νά άκολουθήσουν 
κατόπιν καί άλλα τοιαΰτα πλοία,

’Επειδή αί έκστρατεϊαι αύται άποβλέπουσιν είς δύο σκοπούς, δηλαδή 
είς τό νά έφοδιάσωσι κατ’ εύθεϊαν τά φρούρια τής Κρήτης, καί είς τό νά 
στείλωσιν έκεϊθεν εμμέσως διαφόρων ειδών βοήθειας είς τό στράτευμα τοΰ 
Ίμβραήμ Πασσα, καθώς καί εις τά παρ’ αύτοΰ έξουσιαζόμενα φρούρια εις 
τήν Πελοπόννησον,

’Επειδή τέλος είναι χρέος τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεώς νά έμποδίση 
όσον δυνατόν τό φθάσιμον τών τροφών, πολεμοφοδίων, καί διαφόρων άλλων 
βοηθειών είς τά είρημένα φρούρια,

Διατάττει ώς εφεξής.
Ιον. Μία ναυτική μοίρα, συγκειμένη άπό οκτώ πολεμικάς γολέτας καί 

βρίκια, καί άπό τινα άριθμόν βαρκών κανονοφόρων καί άλλων πλοιαρίων, 
διορίζεται νά έμποδίση τό φθάσιμον τών τροφών, τών πολεμοφοδίων, καί 
παντός άλλου ε’ίδους πολεμικής λαθρεμπορίας είς τά παρά τών Τούρκων 
εξουσιαζόμενα μέρη τής Κρήτης, νά βαστάξη στενώτατον άποκλεισμόν τών 
φρουρίων Μοθώνης, Κορώνης καί Νεοκάστρου, καί νά ένδυναμώση τόν ήδη 
ύπάρχοντα άποκλεισμόν τοΰ κόλπου τών Πατρών καί Ναυπάκτου.

2ον. 'Ο άντιναύαρχος Γ. Σαχτούρης διορίζεται άρχηγός τής αύτής 
μοίρας.

3ον. Θέλει κτυπήσει ό ’ίδιος, ή θέλει διατάξει νά κτυπήσουν οί πλοίαρ
χοι τών πλοίων τών συνιστώντων τήν μοίραν ταύτην, κάθε πολεμικόν, ή 
φορτηγόν πλοΐον φέρον έχθρικήν σημαίαν, τό όποιον ήθελεν έπιχειρήσει νά 
βιάση τόν άποκλεισμόν, ή παρουσιασθή έμπροσθεν ή πλησίον τών μερών, τά 
όποια διετάχθη νά άποκλείση.

4ον. Δέν θέλει έπιτρέψει, ή θέλει διατάξει τούς συνιστώντας τήν μοί
ραν του πλοιάρχους νά μήν έπιτρέψωσιν τήν ε’ίσοδον παντός πλοίου έμπορι- 
κοΰ ύπό σημαίαν ούδετέραν είς τούς λιμένας τών άνωτέρω μερών.

δον. Θέλει συλλάβει, ή θέλει διορίσει τούς ύπό τήν οδηγίαν του 
πλοιάρχους νά συλλάβωσιν δλα έκεΐνα έκ τών ούδετέρων έμπορικών πλοίων, 
τά όποια ήθελον διευθύνεσθαι είς τούς ρηθέντας λιμένας φέροντα τροφάς, 
πολεμοφόδια, ή παν άλλο είδος πολεμικής λαθρεμπορίας, άποστέλλων αύτά 
είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεώς, διά νά κριθώσι παρά τοΰ έπί τούτω 
διορισθέντος δικαστηρίου. Θέλει δμως φυλάττει πάντοτε τάς πρός αυτόν 
δοθείσας οδηγίας περί τών κανόνων έκείνων τούς όποιους χρεωστεΐ νά άκο-
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λουθή τόσον εις τήν κατάσχεσιν, όσον καί είς τό διάστημα του ταξειδίου τών 
είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεως άποστελλομένων τοιούτων πλοίων.

6ον. ’Εξαιρούνται τά έμπορικά ουδέτερα πλοία, όσα διευθύνονται είς 
τά φρούρια τής Κρήτης- τά τοιαΰτα θέλουσι μόνον άπάγονται καί έπιστρέ- 
φονται άπό τόν δρόμον των είς τάς πρώτας τρεις έβδομάδας μετά τήν 
διακήρυξιν τής παρούσης διαταγής, έάν έρχωνται άπό τάς Ίονίους νήσους ή 
άπό τά παράλια του βασιλείου τής Νεαπόλεως, καί μετά εξ έβδομάδας τής 
διακηρύξεως, έάν έρχωνται άπό τά παράλια τής Γαλλίας ή του ’ Αδριατικοϋ 
κόλπου τότε δέ μόνον θέλουσι συλλαμβάνεσθαι καί άποστέλλεσθαι είς τήν 
καθέδραν τής Κυβερνήσεως, όταν μετά τήν ρηθεϊσαν προθεσμίαν εύρεθώσι 
τοιαΰτα πλοία φέροντα τροφάς, πολεμοφόδια, ή πασαν άλλην πολεμικήν 
λαθρεμπορίαν.

7ον. ’Απαγορεύεται αύστηρώς είς παν πλοΐον έκ τών συνιστώντων 
τήν παροΰσαν ναυτικήν μοίραν διά νά άπομακρύνηται άπό τόν προσδιωρισμέ- 
νον περίπλουν του, ή νά περιτρέχη τήν θάλασσαν τό μεγαλύτερον άπόστημα 
τοΰ περίπλου των έπεκτείνεται μόνον άπό τής Γραμβούσης έως τόν Δρα- 
γαμέστον. Παν δέ πλοΐον τής αυτής μοίρας εΰρεθέν έξω τής ρηθείσης γραμ
μής κατά τό μέρος τής Μεσογείου θαλάσσης, χωρίς νά έχη καμμίαν μερικήν 
άδειαν ΰπογεγραμμένην άπό τόν αντιναύαρχον, θέλει λογίζεσθαι ώς πειρα
τικόν.

8ον. ’Όχι μόνον είναι άπηγορευμένον είς παν πλοΐον τής ρηθείσης ναυ
τικής μοίρας νά ένοχλή μέ όποιονδήποτε τρόπον τό άδιάφορον έμπόριον τών 
ούδετέρων, άλλ’ είναι χρέος όλων καί ένός έκάστου τών πλοιάρχων τής 
αυτής μοίρας νά ύπερασπίζωσι τά ούδέτερα έμπορικά πλοία καί νά τοΐς 
δίδωσι, χρείας καλούσης, βοήθειαν, καί πρό πάντων νά τά βοηθώσιν έναν
τίον τών πειρατών καί νά τά συνοδεύωσι καθ ’ όλην τήν έκτασιν τής οριστι
κής γραμμής τοΰ περίπλου των.

9ον. Έπιτάττονται όλοι οί πλοίαρχοι γενικώς καί μερικώς καθείς έξ 
αύτών τών συνιστώντων τήν άνωτέρω μοίραν νά καταδιώκωσι τούς πειρα- 
τάς, όσοι εΰρεθώσιν είς τήν οριστικήν γραμμήν τοΰ περίπλου των νά τούς 
καταφανίζουν ή νά τούς συλλαμβάνουν, καί είς τοιαύτην περίστασιν νά τούς 
πέμπωσιν ύπό άσφαλή φυλακήν είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεως.

Έν Πόρί*> τή 6 Μαρτίου 1828
'Ο Κυβερνήτης 'Ο γραμματεύς τής έπικρατείας

I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Σ. ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ

(Τ.Σ.)
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14

< ΑΡΘΡΑ ΤΟΤ ΠΡΙΓΓΙΠΟΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΑΑΝΤΗ* >

Άρθρα της διοικήσεως τών νήσων 
α'. Οί έφοροι νά όρκισθώσιν δτι θέλουσι φυλάξει πίστιν είς τήν Πατρί

δα, υποταγήν είς τους νόμους καί πεποίθησιν είς τόν γενικόν έπίτροπον τοΰ 
γένους καί πληρεξούσιον αύτοΰ.

β'. Θέλουσιν έχει τήν φροντίδα νά συνάζωσι τά νόμιμα εισοδήματα καί 
συνηθισμένα δοσίματα διά τήν παροΰσαν περίστασιν τής άνάγκης τοΰ γένους 
υπέρ τής έλευθερίας του, τά όποια έδίδοντο άπ ’ αρχής τφ τυράννα) άνευ τής 
παραμικρας άντιλογίας ή έναντιότητος τινός. Έκτος τούτων τών συνηθι
σμένων, καθυποβάλλονται άπαντες οί πλούσιοι καί ευκατάστατοι έκάστης 
νήσου, νά συνεισφέρη έκαστος, άναλόγως τής καταστάσεώς του, μίαν συνει
σφοράν πρός βοήθειαν τοΰ γένους, καί διά τήν ένεστώσαν κατεπείγουσαν 
άνάγκην τής Πατρίδος.

γ'. Οί έφοροι είναι υπόχρεοι νά σημειώνωσι τά ονόματα τόσον τών 
συνεισφερόντων, δσον καί εκείνων οίτινες δέν ήθέλησαν νά συνεισφέρωσι, 
διά νά μοΰ γίνη γνωστός ό ζήλος καί ό πατριωτισμός έκάστου, διά νά τούς 
παραστήσω έγκαίρως είς τήν ’Αρχήν.

δ'. Επειδή αί τρεις νήσοι "Υδρα, Σπέτζιες καί Ψαρά έχουσι τήν 
ναυτικήν δύναμιν άπό τήν οποίαν έξήρτηται ή έλευθερία δλων τών έλληνι- 
κών νήσων, τής Πελοποννήσου καί δλων τών έλληνικών παραθαλασσίων 
τόπων, έχουσι τήν γενικήν έφορίαν καί είναι κεφαλή δλων τών άλλων έφορι- 
ών τών λοιπών νήσων, όποΰ ύπέκειντο είς τόν τύραννον.

Διορίζεται δέ
α'. Επειδή ή ναυτική αΰτη δύναμις χρειάζεται μεγάλα έξοδα διά νά 

εΰρίσκεται τακτικώς είς ενέργειαν, διά τοΰτο είς τό έξής δλα τά άνω ρηθέν- 
τα νόμιμα δοσίματα καί συνεισφοραί νά συνάζωνται καί νά παρακατατίθεν
ται είς τήν γενικήν κάσσαν τής "Υδρας.

β'. Ή σύναξις θέλει γίνεται κατά τόν άκόλουθον τρόπον.
1. Τρεις έκλελεγμένοι άνθρωποι μέ έγγραφον άπόδειξιν άπό τάς τρεις 

προειρημένας εφορίας, δηλονότι είς άπό "Υδραν, είς άπό Σπέτζιες καί είς 
άπό Ψαρά νά στέλλωνται διά νά παραλαμβάνωσι παρά τών έφορων έκάστης

* Άρχεϊον της Κοινότητος "Υδρας, τόμ. Ζ', σσ. 217-219.
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νήσου τά συναχθέντα δοσίματα, διά νά τά παραδίδωσιν είς τήν κάσσαν τής 
"Υδρας καί νά διαμοιράζωνται άναλόγως.

2. Οΰτοι οί τρεις έκλελεγμένοι νά δίδωσιν είς τούς έφορους τών νήσων 
έγγραφον τής χρηματοληψίας καί νά λαμβάνωσιν άλλον έγγραφον χρηματο- 
δοσίας έκ μέρους αύτών, καί τά έγγραφα τής χρηματοδοσίας νά τά έγχειρί- 
ζωσιν είς τήν κάσσαν.

3. "Οποιος θέλει νά άρματώση καράβι καί νά έκβή είς κοΰρσος, πρέπει 
νά πέρνη άπό τούς έφορους τοΰ τόπου του άποδεικτικόν τής τιμιότητος καί 
άξιότητός του, καί μέ τό άποδεικτικόν τοΰτο νά έρχεται είς μίαν τών τριών 
άνωτέρω νήσων, διά νά λαμβάνη τήν άδειαν.

4. "Οποιος έξ εναντίας ήθελε πιασθή χωρίς νά έχη τήν προειρημένην 
άδειαν, ό τοιοΰτος νά κρίνεται καί νά παιδεύεται κατά τούς νόμους άπό τήν 
εθνικήν Βουλήν.

5. "Οποιος δέ, άφ’ ου λάβη τήν άδειαν καί έκβή είς τό κοΰρσος, ήθελε 
παραβή τάς διαταγάς καί νόμους όπου τοΰ δίδονται άπό τήν γενικήν έφο- 
ρίαν, ό τοιοΰτος θέλει κρίνεται καί παιδεύεται άπό τήν αυτήν έθνικήν Βου
λήν κατά τούς νόμους.

6. Αί πρέζαι νά διατάττωνται εις τό έξής κατά τούς νόμους, τούς 
όποιους έδωκεν ό άρχιστράτηγος τοΰ έθνους διά τοΰ πληρεξουσίου του.

7. ' Εκάστη νήσος θέλει κατασκευάσει μίαν βούλλαν έθνικήν, είς κομμά
τια τέσσαρα διηρημένην, δι ’ ής νά σφραγίζωνται όλαι αί τοπικαί ύποθέσεις.

[ ’ Ιούνιος 1821]

(Σ) Δημήτριος 'Υψηλάντης 
πληρεξούσιος τοΰ Γενικού ’Επιτρόπου

15

< ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ* >

Παρατηρήσεις

’Εξοχώτατε,
Τό νά περιέλθη ό άπεσταλμένος Σας μέ τήν Φρεγάτταν δλας τάς Νή

* ΓΑΚ/Άρχεΐον Άλ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 14 (Συνημμένο στό άριθ. 4108 έγγρ.).
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σους τοΰ Αιγαίου Πέλαγους, διά νά βάλη είς ένέργειαν τό περί Ναυτιλλίας 
ψήφισμα είναι σχεδόν άδύνατον διά δύω λόγους.

α°ν. ή Φρεγάτα δέν ήμπορεΐ νά άράξη είς δλας τάς Νήσους, είς μερικάς 
δέ ουδέ νά σταθή.

β°ν. διά νά περιέλθη δλας τάς Νήσους 35 τόν άριθμόν χρειάζεται καιρός 
πολύς τόν όποιον δέν συγχωρεΐ ή περίστασις.

Είναι λοιπόν άνάγκη νά ύπάγη είς τάς σημαντικωτέρας, καί κεντρικωτέ- 
ρας τών Νήσων, καί έκεΐ νά προσκαλέση τάς πέριξ- δηλαδή:

Είς τήν Σύραν νά προσκαλέση τους Δημογέροντας τής Κέας, τών Θερ- 
μίων, τής ’Άνδρου, τής Τήνου καί τής Μυκώνου.

Είς τήν Νάξον τούς Δημογέροντας τής Πάρου, καί Αντιπάρου.
Είς τήν Σαντορίνην τούς Δημογέροντας τής ’Ίου, Άμοργοΰ, Άστυ- 

παλαίας, Ανάφης, καί Πολυκάνδρου.
Είς Σίφνον, τούς τής Σερίφου, Σίκινου, Μήλου, καί Κιμήλου [sic].
Είς Σάμον τούς τής ’Ικαρίας, Πάτμου, Λέρου, Σύμης, Καλύμνου, 

Χάλκης, καί Καρπάθου.
Είς Σκόπελον τούς τής Σκιάθου, ' Ηλιοδρομίων, Σκύρου, Θάσου, καί 

Αγίου Ευστρατίου.
Περιορίζων τάς στάσεις του είς έξ μόνον, κατά τήν άνωτέρω διαίρεσιν, 

ήμπορεΐ 'ίσως είς τέσσαρας έβδομάδας νά έκπληρώση τό έργον.
Άλλά διά νά μή περιμένη είς έκάστην τών στάσεών του τήν σύναξιν 

τών δημογερόντων τών άλλων Νήσων, είναι άνάγκη νά έχη μίαν Γολέτταν 
μικρήν, μέ τήν οποίαν νά πέμπη ένα άνθρωπον είς τάς Νήσους τάς άλλας, 
καί νά είναι βέβαιος δτι φθάνων είς τήν Σύραν παρ[αδείγματος] χ[άριν] ή 
τήν Σαντορίνην, θέλει εύρή τούς Δημογέροντας τών πέριξ Νήσων έκεΐ.

' Η αύτή Γολέττα θέλει χρησιμεύσει καί είς άλλον σκοπόν, δηλαδή έάν 
πειράτης, ή πλοΐον πειρατικόν είναι είς μέρος δπου δέν ήμπορεΐ νά πλησιά- 
ση ή Φρεγάτα, θέλει πεμφθή ή Γολέττα διά νά τόν συλλάβη [...].

’’Ητον έπιθυμητόν έν φ είσάγεται ό Περί Ναυτιλλίας οργανισμός νά 
είναι συστημέναι αί τακτικαί Δημογεροντεΐαι, διότι, ώς πληροφορούμαι, είς 
μερικάς Νήσους δέν είναι συστημένη κάμμία τοπική άρχή, καί είς άλλας αί 
καθεστώσαι άρχαί έσυστήθησαν μέ τήν βίαν, καί δέν χαίρουν τήν κοινήν 
ΰπόληψιν. Είς άλλας πάλιν όργανίζεται ή άλλαγή τών Δημογερόντων. 
Ποίαν βάσιν λοιπόν ήμπορεΐ νά βάλη ή Κυβέρνησις είς τάς υποσχέσεις 
τοιούτων άρχών, διά νά βεβαιωθή δτι θέλει φυλαχθή τό ψήφισμα, ή ποίαν 
άσφάλειαν, ή έγγύησιν έχει δταν αί άρχαί άλλαχθώσι. “Οταν δμως αί δημο- 
γεροντεΐαι, ή αί άλλαι τοπικαί άρχαί ήσαν συστημέναι, έκτος τής άσφαλείας
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διά τήν διατήρησιν τοΰ ψηφίσματος, ήθελεν εύκολυνθή πολύ καί ή ύπόθεσις 
τών αναφορών μέ τάς οποίας έπιφορτίζεται ό απεσταλμένος Σας, [...].

Καθ’ δσον παρατηρώ άπό τάς διαφόρους αναφοράς δέν είναι δύσκολον 
νά συλληφθώσι πολλοί τών πειρατών, καί μάλιστα οί είς Μύκωνον, καί 
’Αμοργόν, άλλ’ είναι άνάγκη ό Καπιτάνος της Φρεγάτας νά δώση όλην τήν 
δυνατήν άντίληψιν, έάν κάμη χρείαν.

·[...] ’

Πολλά άπό τά μικρά πλοία, άν καί φέρουν σημαίαν έμπορικήν είναι 
κατασκευής άπηγορευμένης μέ τήν προκήρυξιν τής Διοικ. ’Επιτροπής, 
’ίσως δέν είναι τόσον εΰκολον ν’ άφαιρεθώσιν άπό τούς Κυρίους των.

Περί Σκοπέλου, Σκιάθου, Σκύρου, 
καί τών έν χύτχΐς στρατιωτικών Σωμάτων

' Η Σκόπελος έχει σήμερον περί τάς ε’ίκοσι χιλιάδας ψυχών, έξ ’ αύτών 
μόλις τό ήμισυ είναι αύτόχθονες, τό άλλο ήμισυ είναι μέτοικοι έκ διαφόρων 
μερών, τά όποια έπαθον εις τό διάστημα τοΰ ' Ελληνικού άγώνος. Μάλιστα 
δέ Κασσανδρηνοί, καί Θετταλομάγνητες.

Εύρίσκονται έπ’ αύτής περί τούς 1800 στρατιώται, τό πλεϊστον μέρος 
’Ολύμπιοι, Κασσανδρηνοί, καί Ζαγοραϊοι, οί όποιοι έχουν είς τήν έξουσίαν 
των δλην τήν περιουσίαν κινητήν καί άκίνητον τών κατοίκων, καί έκαμαν, 
καί κάμνουν φρικτάς καταχρήσεις.

[...] ; ^
Οί περισσότεροι τών άνωτέρω άρχηγών καί ύπαρχηγών έχουν τάς φα- 

μιλλίας των είς τήν αύτήν Νήσον, ώσαύτως καί πολλοί τών ύπ’ αύτούς 
στρατιωτών κατά συμπερασμόν εύρίσκονται έως 150 Φαμίλλιαι στρατιω
τών έπί τής Νήσου.

"Ολοι οί άνωτέρω οπλαρχηγοί έχουσι πλοία τά μέν έξ άρπαγής άπό 
τούς έχοντας αύτά έντοπίους, τά δέ κατασκευασθέντα άπό τούς ίδιους· τά 
πλοϊα είναι μικραί Γολέτται, Μύστικα, Περάματα, καί άλλα τοιούτου εί
δους, μέ τά όποια μετέρχονται τήν πειρατείαν, καί κάμνουν συχνάς άποβά- 
σεις είς τάς πέριξ Νήσους.

'Ο Πάνορμος, καί ή ’Αγνοΰς είναι οί κυριώτεροι Λιμένες τής Σκοπέ
λου, εύρίσκονται δέ πλοϊα καί είς τόν Λιμένα τής χώρας, καί είς τό Λουτρά
κι τής Γλώσσης.

Σκιάθος. Είς τήν Σκιάθον οί Αύτόχθονες συμποσοΰνται είς 300 μέχρι 
400 Φαμιλλίας, αί όποϊαι σχεδόν δλαι κατέφυγον εις τό Φρούριον, εις δέ τήν
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έξω χώραν είναι οί ύπό τόν Καρατάσσον καί τόν Γάτσον στρατιώται έως 
300 τόν άριθμόν.

Οί σημαντικώτεροι τών άρχηγών είναι οί άκόλουθοι:
Καρατάσσος, Γάτσος, Μπιτσάβας, Βελέντσας, καί ύπ ’ αύτούς οί άκό- 

λουθοι καπιτάνοι- Σάββας, Στυλιδιώτης, Θωμάς, Λιόλιος, Βλαχομιχάλης.
Αί στρατιωτικαί Φαμίλλιαι συμποσοΰνται ’ίσως εις 40.
’Έχουν, ώς καί οί τής Σκοπέλου, πλοία διαφόρων ειδών άρπαγμένα, ή 

έπί τούτου κατασκευασθέντα.
Τό ' Ωραιόκαστρον εϊναι ό Λιμήν τής Σκιάθου.

Σκύρος. Ή Σκύρος έχει αύτόχθονας Φαμιλλίας ΰπέρ τάς 600, αί 
όποΐαι, ώς καί αί τής Σκιάθου έπεριωρίσθησαν είς τό Φρούριον. Είς τήν έξω 
χώραν είναι στρατιώται περί τούς 300.

Οί σημαντικώτεροι άρχηγοί αύτών είναι οί άκόλουθοι
Μήτρος Λιακόπουλος, Σουλιώτης, Θεόδωρος άδελφός τοϋ Βάσσου. 

Δεκαπέντε ή ε’ίκοσι φαμιλλίαι στρατιωτών εύρίσκονται έπί τής νήσου.
Λιμένας έχει διαφόρους ή Σκύρος, άλλ ’ ώς έπί τό πολύ είς τόν όνομαζό- 

μενον Πουριά εύρίσκονται τά πλοία, τά όποια, ώς καί είς τάς άλλας δύω 
Νήσους έχουν οί στρατιωτικοί.

Έκ τών άνωτέρω σημειώσεων συνάγεται, δτι είς ταύτας τάς τρεις 
Νήσους εύρίσκονται περί τάς 2500 στρατιώται, καί 200 σχεδόν Φαμίλλιαι 
αύτών. Πλοΐα μικρά μεγάλα έχουν περί τά 80, έκ τών οποίων τά ήμισυ 
ήμποροΰν νά χρησιμεύσουν, τά δέ άλλα ήμισυ είναι παλαίότερα καί ανεπιτή
δεια.

Τά περισσότερα δέ τών πλοίων τούτων έλαβον διπλώματα, ή έφοδια- 
στικά έγγραφα έπί τής ’ Αντικυβερνητικής Επιτροπής.

Πολλοί τών συγγενών, καί οικείων τών προσημειωθέντων οπλαρχηγών 
είναι εις τόν ’Όλυμπον, καί εις άλλα μέρη τής Μακεδονίας, καί τής Θεττα- 
λίας, καί ή είναι, ή φαίνονται προσκυνημένοι είς τούς Τούρκους.

Άγιος Ευστράτιος, καί 'Ηλιοδρόμια. Έκτος τών ζημιών, καί άλλων 
μεγάλων δεινών τά όποια υποφέρουν οί κάτοικοι τών τριών Νήσων έπαθαν 
πολλά καί οΐ κάτοικοι τοΰ Αγίου Εύστρατίου καί οί τών ' Ηλιοδρομίων.

Θάσσος. Οί κάτοικοι τής Θάσσου έφθασαν νά δώσουν έτησίως είς τούς 
προσημειωθέντας οπλαρχηγούς έως 250 χιλιάδας γρόσια, διά νά μήν ένο- 
χλώνται άπό τάς έπιδρομάς των, μ’ δλον τοΰτο δέν τούς άσφαλίζει αύτός ό 
φόρος.

' Η Θάσσος έχει επτά χωρία καί πολλήν Ναυπηγήσιμον ξυλικήν διά τό
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όποιον είναι χρησιμοτάτη εις τούς 'Έλληνας. Οί κάτοικοί της είναι δλοι 
Χριστιανοί, φοβούμενοι δμως τούς Τούρκους, έν δσίύ είχον Ναυτικόν ’Ισχυ
ρόν, καί μή ύποφέροντες τάς καθημερινάς ληστείας τών ’Ολυμπίων καί 
άλλων, έλάμβανον έπί τής Νήσου φρουράν Τούρκων 150, ενίοτε δέ καί 
όλιγωτέρων, τήν όποιαν έπλήρωναν. Μετά τήν φθοράν τήν οποίαν ελαβεν ό 
Τουρκικός Στόλος, καί μετά τήν παΰσιν τών ληστειών, δέν είναι άμφιβολία 
δτι ευχαρίστως θέλουν ένωθή μέ δποιον Σώμα ' Ελληνικόν ήθελε διορισθή 
διά νά διώξωσι τούς Τούρκους, καί νά ένωθώσι μέ τήν λοιπήν έλευθέραν 
' Ελλάδα.

’Ίμβρος. ' Η ’Ίμβρος είναι καί μεγαλητέρα καί πολυανθρωποτέρα, καί 
πολύ εύφορωτέρα τής Θάσσου, έχει τριάντα χωρία- έπαθε καί αύτή άπό τάς 
έπιδρομάς τών ληστών, καί διά νά τάς άποφύγη έφθασε νά πληρώση έως 
500 χιλιάδας γρόσια έτησίως- διά τούς αύτούς λόγους έχει, ώς καί ή Θάσ- 
σος, φρουράν Τουρκικήν περίπου 200 στρατιωτών, άλλά καί αύτή, ώς έκεί- 
νη, θέλει ένωθή μέ τάς λοιπάς έλευθέρας Νήσους άμα άσφαλισθοΰν οί κάτοι
κοί της άπό τάς καταχρήσεις.

' Η άρμοδιωτέρα ’ίσως δύναμις διά νά κατορθώση τούτον τόν σκοπόν, 
δηλαδή τήν δίωξιν τών Τούρκων άπό τήν Θάσσον καί "Ιμβρον είναι ή ύπό 
τόν Συνταγματάρχην Φαβιέρον, ό όποιος ήμπορεΐ νά διαταχθή, έάν τά τής 
Χίου προοδεύουν, νά πέμψη μέρος του ύπό τήν οδηγίαν του Τακτικοΰ διά νά 
βάλη είς έργον τό πραγμα.

Έν τοσούτω, διά νά παύσωσιν αί καταχρήσεις τών έπί τής Σκοπέλου, 
Σκιάθου, καί Σκύρού στρατιωτικών Σωμάτων, είναι άναγκαιότατα δχι μό
νον τά όποια έχουσι πλοία ν’ άφαιρεθώσιν, άλλά καί δλα τά προσημειω- 
θέντα Σώματα, καί αί φαμιλλίαι νά μεταφερθώσιν είς άλλο μέρος. Δέν είναι 
άμφιβολία δτι, άφ’ οΰ ή ύπό τόν Ναύαρχον πεμπομένη Ναυτική δύναμις 
άφαιρέση τά πλοία, οί ’Ολύμπιοι καί άλλοι άρχηγοί θέλουν προσπέσει είς 
τήν συμπάθειαν τής Κυβερνήσεως, καί θέλουν ζητήσει τάς διαταγάς της, 
ποΰ, καί ύπό τίνα νά έκστρατεύσωσιν- ή δέ Κυβέρνησις είναι άνάγκη νά τούς 
προμηθεύση πλοία διά νά άφήσουν τάς φαμιλλίας των, τροφάς καί δι’ αύ
τούς καί διά τάς φαμιλλίας των, μέχρι του μέρους είς τό όποιον ήθελον 
διορισθή νά ύπάγουν. Διά τήν μετακόμισίν των ήμποροϋν νά χρησιμεύσουν 
τόσον τά ύπό τόν Ναύαρχον πλοία, δσον καί μέρος έξ έκείνων τά όποια 
θέλουν ληφθή άπό τούς ίδιους, έάν δέ χρειασθώσι καί περισσότερα δέν είναι 
δύσκολον νά ναυλωθώσιν είς Σύραν.

Τόπος άρμοδιώτερος διά τάς φαμιλλίας είναι, τό κατ’ έμέ, ή Σαλαμίς.
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Διά δέ δέκα ήμερων τροφάς μόνον θέλουν χρειασθή περίπου 400 καντάρια 
παξιμαδιού. Κατά τόν νέον στρατιωτικόν Διοργανισμόν δλα τά άνωτέρω 
σώματα ήμποροΰν νά σχηματίσουν δύω πλήρεις χιλιαρχίας, καί νά χρησιμεύ
σουν εις τό κατά τήν ’Αττικήν συγκροτηθησόμενον στρατόπεδον. ΌΚαρα- 
τάσσος, καί ό Διαμαντής είναι ’ίσως οί δύω άρχηγοί ύπό τούς οποίους ήμπο- 
ροϋν νά συμφωνήσουν οί περισσότεροι τών άλλων Καπιτάνων νά μείνουν.

'Ο σκοπός βέβαια δέν είναι νά σηκωθή τό βάρος άπό τάς Νήσους 
έκείνας, καί νά πέση είς άλλο μέρος, δέν είναι λοιπόν άμφιβολία δτι αύτά τά 
στρατιωτικά σώματα έάν μεταφερθοΰν είς άλλο μέρος χωρίς νά όργανισθώ- 
σι, καί χωρίς νά δοθή είς αύτά μία ένασχόλησις, θέλουν πράξει τά’ίδια δπου 
καί άν εύρεθώσι.

Μετά τήν άναχώρησιν τών στρατευμάτων αί ρηθεΐσαι Νήσοι ήμποροΰν 
νά όργανισθώσιν είς μίαν έπαρχίαν ύπό τό δνομα ’ Επαρχία τών Εύρωπαϊ- 
κών Σποράδων Νήσων, καί εις αυτήν τήν ιδίαν έπαρχίαν θέλουν έμπεριλη- 
φθή καί ή Θάσσος καί ή ’Ίμβρος. Μικρά δύναμις Ναυτική ύπό τόν διοικητήν 
ταύτης τής έπαρχίας θέλει άρκέσει διά τήν προφύλαξιν αύτής άπό πασαν 
έπιδρομήν τών εχθρών, καί διά τήν έσωτερικήν της εύταξίαν.

Δύω μικραί Γολέτται, καί τρία άλλα μικρότερα πλοία θέλουν οίκονο- 
μηθή μέ 1200 δίστηλα μηνιαίως, άλλά τής Θάσσου μόνης τά εισοδήματα 
θέλουν άρκέσει είς τό ν ’ άπαντηθώσι τά έξοδα.

Έν Πόρω 13 Φεβρουάριου 1828 [’Α. Μαυροκορδάτος]

16

< ΤΟ Η' ΠΕΡΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΨΗΦΙΣΜΑ* >

Άριθ. 342. ’Εγκύκλιος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Είς τακτοποίησιν καί άσφάλειαν τοΰ έμπορίου καί έντός καί έκτος τής 
’Επικρατείας, έξέδωκεν ή Κυβέρνησις τό Η ' ψήφισμα ύπ’ άριθ. 140 περί 
ναυτιλίας, κατά τό όποιον άνάγκη νά όργανισθοΰν δλα τά έμπορικά πλοία 
τής 'Ελλάδος όποιουδήποτε μεγέθους άπό τήν πρώτην τοΰ προσεγγίζοντος 
μηνός Μαΐου.

* Γενική ’Εφημερίς, 3 Μαρτίου 1828.
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Ή Γενική Γραμματεία τής Έπικρατείας, κατ’ έπιταγήν τής Α.Ε. 
του Κυβερνήτου, έγκλείει άντίγραφον τοϋ όργανισμοΰ τούτου διά νά κοινο- 
ποιηθή εις δλους τούς πλοιάρχους τής περιοχής σας, ώστε οί πλοίαρχοι 
έφωδιασμένοι δλοι κατά τον προσδιορισθέντα καιρόν μέ τά άποδεικτικά, 
δσα άπαιτοϋνται άπό τήν ΰπ’ άριθ. 2 διάταξιν, οί μέν τής πρώτης κλάσεως 
νά έλθουν είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεώς διά νά λάβουν τά διπλώματά 
των οί δέ τών πλοίων τής δευτέρας κλάσεως, μή έξαιρουμένων καί τών 
άλιευτικών, νά τά λάβουν αύτοΰ υπογεγραμμένα άπό τήν Κυβέρνησιν κατά 
τό η' άρθρον τής είρημένης διατάξεως.

’Ανάγκη πάσα νά καταβάλετε δλην τήν άπαιτουμένην έπιμέλειαν είς 
τήν έκτέλεσιν δσων καί σάς καί τούς υγειονόμους επιφορτίζει ό περί οΰ ό 
λόγος διοργανισμός, επειδή χωρίς τήν άκριβή έκτέλεσιν τών διατεταγμένων 
διά τοΰ στελλομένου διοργανισμοΰ δέν θέλει δίδονται διπλώματα είς τά 
πλοϊα.

’Εκ τής Γενικής Γραμματείας τής Έπικρατείας 

Έν Πόρω τή 20ή Μαρτίου 1828

Ό Γραμματεύς τής Έπικρατείας 
(Σ) Σ. Τρικούπης

Τό πλήρες κείμενον τοΰ θεμελιακοΰ τούτου διά τήν όργάνωσιν τής 
ναυτιλίας Ψηφίσματος έχει οΰτω:

Άριθ. 140 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ψήφισμα Η ' Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άκούσας καί τήν γνώμην τοΰ Πανελληνίου,
Ψηφίζει:

’Άρθρον 1.
Παν έμπορικόν Ελληνικόν πλοΐον χρεωστεϊ νά φέρη τήν παραδεχθει- 

σαν Ελληνικήν σημαίαν, ήτις είναι κυανή μέ κυανοΰν σταυρόν έπί τετρα
γώνου λευκοΰ, κειμένου κατά τήν ένδον πρός τά άνώ γωνίαν.

’Άρθρον 2.
Είς δύο κλάσεις διαιροΰνται τά ύπό ' Ελληνικήν σημαίαν έμπορευόμενα 

πλοϊα.
Είς τήν α' άνάγονται δσα έχουσι χωρητικότητα 15 τόννων καί έπέκει- 

να, λογιζομένου άνά 40 κοιλά τοΰ τόννου.
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Είς τήν β' άνάγονται δσα έχουσι μικροτέραν χωρητικότητα τών 15 
τόννων.

’Άρθρον 3.
Δύο έγγραφα χαρακτηρίζουσι κυρίως δλα τά έμπορικά πλοία τής α' 

καί β' κλάσεως.
Τό έγγραφον τής ιδιοκτησίας.
Καί τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως.

’Άρθρον 4.
Έτερα δύο έγγραφα άσφαλίζουσι μετά τών άνωτέρω δύο τόν πλοΰν 

παντός έμπορικοΰ πλοίου.
Τό ναυτολόγιον.
Καί τό διαβατήριον.

’Άρθρον 5.
Τό έγγραφον τής ιδιοκτησίας δίδεται άπό τούς δημογέροντας τής * Ελ

ληνικής νήσου ή άλλης παραλίου χώρας, είς ήν άνήκει τό πλοΐον, καί σφρα
γίζεται μέ τήν σφραγίδα τής κοινότητος.

Άρθρον 6.
Τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως υπογράφεται άπό τόν Κυβερνήτην τής 

'Ελλάδος, προσυπογράφεται άπό τόν Γραμματέα τής Έπικρατείας καί 
σφραγίζεται μέ τήν σφραγίδα τής Κυβερνήσεως, κατά τό έπισυναπτόμενον 
άντίτυπον ύπ’ άριθ. 1.

’Άρθρον 7.
'Η έπισυναπτομένη ύπ’ άριθ. 2 διάταξις κανονίζει τά άσφαλιστικά 

μέσα, τών όποιων προαπαιτεΐται ή τακτική έκτέλεσις, διά νά δοθή τό 
έγγραφον τής ιδιοκτησίας καί τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως.

’Άρθρον 8.
Τό ναυτολόγιον καί τό διαβατήριον δίδονται άπό τόν υγειονόμον τής 

'Ελληνικής νήσου, ή άλλης παραλίου χώρας, έξ ής άναχωρεΐ τό πλοΐον, 
υπογράφονται παρ’ αύτοΰ καί σφραγίζονται μέ τήν σφραγίδα τοϋ υγειονο
μείου κατά τά έπισυναπτόμενα άντίτυπα ύπ’ άριθ. 3 καί 4.

Είς έλλειψιν ύγειονόμου τό ναυτολόγιον καί τό διαβατήριον υπογράφον
ται άπό τούς δημογέροντας τής αύτής νήσου ή χώρας καί σφραγίζονται μέ 
τήν σφραγίδα τής κοινότητος.

’Άρθρον 9.
Συμπληρωθείσης τής διορίας, καθ’ ήν ισχύει τό δίπλωμα (ή όποία 

φαίνεται σημειωμένη κάτωθεν τοϋ διπλώματος είς τό τέλος), σημειοΰται
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δπισθεν τοΰ ίδίου διπλώματος ή παράτασις τής ισχύος αύτοΰ.
' Η σημείωσις αΰτη είς μέν τά διπλώματα τών πλοίων τής α' κλάσεως 

υπογράφεται άπό τόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος, προσυπογράφεται άπό 
τόν Γραμματέα τής Έπικρατείας καί σφραγίζεται μέ τήν σφραγίδα τής 
Κυβερνήσεως.

Είς δέ τά τών πλοίων τής β' κλάσεως υπογράφεται άπό τήν έπιτόπιον 
άρχήν τής νήσου ή τής παραλίου χώρας, εις ήν άνήκει τό πλοΐον καί σφραγί
ζεται μέ τήν δημόσιον σφραγίδα τής αύτής άρχής.

’Άρθρον 10.
Εις μόνα τά πλοία τής α' κλάσεως καί μετά τήν συμπλήρωσιν τής 

διορίας καθ’ ήν ισχύει τό δίπλωμά των, συγχωρεΐται περιπλέον διορία 
μηνών δύο έντός τής 'Ελλάδος καί μηνών εξ έκτος τής 'Ελλάδος, δταν διά 
τακτικών έγγράφων τών έπιτοπίων ' Ελληνικών άρχών, ή τών άντιπροσώ- 
πων τής ' Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή τής τών ξένων άρχών έκτος τής ' Ελλά
δος, άποδειχθή οτι δι’ εύλογους αιτίας δέν ήτο δυνατόν νά γενή είς τήν 
συμπλήρωσιν τής διορίας ή σημείωσις τής παρατάσεως τής ισχύος τοΰ 
διπλώματος των, ώς τό άνωτέρω άρθρον διατάττει.

’Άρθρον 11.
"Οταν συμβή άλλαγή τοΰ πλοιάρχου, σημειοΰται δπισθεν τοΰ διπλώ

ματος κατά τόν αύτόν τρόπον καί μέ τάς αύτάς ύπογραφάς καί σφραγίδας, 
ώς τό άρθρον 9 διαλαμβάνει.

’Άρθρον 12.
’Εάν ή κυριότης τοΰ πλοίου μεταβή είς άλλο ή άλλα πρόσωπα, δηλαδή 

άπό "Ελληνα είς "Ελληνα ή "Ελληνας, ή σημείωσις ταύτης τής μεταβά- 
σεως γίνεται δπισθεν τοΰ έγγράφου τής ιδιοκτησίας, υπογράφεται άπό τούς 
δημογέροντας τοΰ μέρους, είς τό όποιον έγινεν ή μετάβασις, καί κυροΰται 
μέ τήν σφραγίδα τής κοινότητος.

Έάν δέ ή μετάβασις γενή έκτος τής Ελλάδος, είς άπουσίαν άντιπρο- 
σώπου τής ' Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή κύρωσις γίνεται άπό τάς καθεστώ- 
σας άρχάς είς τό μέρος έκεΐνο.

’Άρθρον 13.
Έάν πλοΐα * Ελληνικά πωληθώσιν είς ξένους, ή ναυαγήσωσιν, ή κατα- 

σταθώσιν άχρηστα είς πλοΰν έντός τής Ελλάδος, τά διπλώματα τής Κυ
βερνήσεως έπιστρέφονται είς τήν Γραμματέίαν τής Έπικρατείας, παραδι- 
δόμενα είς τάς έπιτοπίους άρχάς τοΰ μέρους, δπου έγινεν ή πώλησις ή τό 
ναυάγιον, ή δπου τό άχρηστον είς πλοΰν πλοΐον κεϊται; τά διπλώματα
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ταΰτα συντροφεύονται μέ αναφοράν τών ρηθεισών έπιτοπίων άρχών πρός 
τήν Γραμματείαν τής Έπικρατείας.

’Άρθρον 14.
Έάν πλοϊα ' Ελληνικά πωληθώσιν είς ξένους ή ναυαγήσωσιν, ή μείνω- 

σιν ώς άχρηστα είς πλοΰν έκτος τής ' Ελλάδος, ό πλοίαρχος οφείλει νά φέρη 
καί παραδώση ό ίδιος, ή διά τής καθεστώσης άρχής τοΰ πρώτου ' Ελληνικοΰ 
λιμένος, είς τόν όποιον ήθελε φθάσει, νά πέμψη πρός τήν Γραμματείαν τής 
Έπικρατείας τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεώς συντροφευμένον, είς έλλειψιν 
άντιπροσώπου τής Ελληνικής Κυβερνήσεώς, μέ τήν άπόδειξιν τής καθε
στώσης άρχής τοΰ μέρους, δπου εγινεν ή παΰσις τοΰ πλοΰ, ή πώλησις ή τό 
ναυάγιον τοΰ πλοίου.

’Άρθρον 15.
"Ολα τά Ελληνικά έμπορικά πλοϊα θέλουν άριθμηθή· καί τών μέν 

πλοίων τής α' κλάσεως ό άριθμός σημειοΰται έξωθεν τής πρύμνης, είς δέ τά 
πλοία τής β' κλάσεως έπί τής μιας τών πλευρών τής πρώρης σημειοΰται ό 
άριθμός τοΰ πλοίου καί έπί τής έτέρας τό δνομα τής νήσου, ή άλλης παρα
λίου χώρας, είς τήν οποίαν άνήκει τό πλοΐον ή δέ σημείωσις καί τοΰ άριθ- 
μοΰ καί τών γραμμάτων τοΰ ονόματος γίνεται διά τοΰ πυρός, καί δχι διά 
τής βαφής.

’Άρθρον 16.
Είναι άπηγορευμένον είς δλα τά πλοία τής β' κλάσεως νά έχωσι ναύ

τας περισσοτέρους τών έξ.
’Άρθρον 17.

Δέν συγχωρεϊται ώσαύτως είς τά πλοία τής αύτής κλάσεως νά φέρωσι 
κανόνι.

’Άρθρον 18.
Είναι άπολύτως άπηγορευμένον καί είς τά τής α' καί είς τά τής β' 

κλάσεως πλοία νά φέρωσι ψιλά δπλα περισσότερα τοΰ άριθμοΰ τών ναυτών 
τοΰ ναυτολογίου των. Ταΰτα δέ, καί άν τυχόν δέν άνήκουσιν είς τό πλοΐον, 
άλλ’ είς τούς ναύτας, παραδίδονται είς χεΐρας τοΰ πλοιάρχου καί φυλάττο- 
νται άπό αύτόν είς παρακαταθήκην, δι’ ώραν χρείας μόνον.

’Άρθρον 19.
Δέν συγχωρεϊται καί είς τά πλοία τής α' κλάσεως νά φέρωσι κανόνι, 

αν δέν έχουν χωρητικότητα ύπερβαίνουσαν τούς 25 τόννους.
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’Άρθρον 20.
Είς μόνας τάς άλιευτικάς τράτας, άναγομένας είς τήν β' κλάσιν, συγ- 

χωρεΐται νά έχωσι περισσοτέρους τών εξ ναυτών άλλ’ είναι άπηγορευμέ- 
νον είς αΰτάς νά έχωσι ψιλά όπλα, ή κανόνιον- καί άπαιτεΐται νά φέρωσι 
πάντοτε τά δίκτυα καί άλλα τής άλιευτικής άναγκαϊα.

’Άρθρον 21.
Άφεύκτως άπαιτεΐται τά δύο τρίτα τών ναυτών παντός Ελληνικού 

πλοίου, έμπεριλαμβανομένων είς τόν άριθμόν τοΰ πλοιάρχου καί τοΰ ναυκλή- 
ρου νά είναι "Ελληνες.

’Άρθρον 22.
Οί ναΰται, τών οποίων τά ονόματα είναι καταγραμμένα είς τό ναυτολό

γιον, οφείλουν νά μείνουν έπί τοΰ αύτοΰ πλοίου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ταξι
διού, διά τό όποιον έμισθώθησαν ή έσυμφωνήθησαν, έκτος περιστάσεως 
άσθενείας, καθ’ ήν ό υγειονόμος, άφοΰ πληροφορηθή δι’ άποδεικτικοΰ τοΰ 
έπισκεπτομένου τόν άσθενή ίατροΰ καί δι’ άλλων έξετάσεων τήν άλήθειαν 
τής άσθενείας καί τήν άνάγκην τοΰ νά άποβιβασθή ό ναύτης, θέλει συγχωρή
σει είς αυτόν νά έξέλθη τοΰ πλοίου, καί είς τόν πλοίαρχον ν ’ άντικαταστήση 
άλλον.

Είς έλλειψιν υγειονόμου τό χρέος τής έξετάσεως άνήκει είς τούς δημο
γέροντας.

Δέν συγχωρεΐται δέ καί είς τόν πλοίαρχον νά έκβάλη τοΰ πλοίου του, 
άνευ αποδεδειγμένης εύλογου αιτίας, κάνένα ναύτην πρίν τοΰ τέλους τοΰ 
ταξιδιού, διά τό όποιον τόν έμίσθωσεν, ή έσυμφώνησε μετ’ αύτοΰ.

’Άρθρον 23.
Τά ονόματα τών έπιβατών τών πλοίων έχόντων τά διαβατήριά των 

κατά τήν τάξιν σημειοΰνται είς τό ναυτολόγιον.
Δέν συγχωρεΐται δέ είς τόν πλοίαρχον νά δεχθή έπιβάτην άνευ τακτι- 

κοΰ διαβατηρίου.
’Άρθρον 24.

Έάν κατά τόν διάπλουν άποθάνη ναύτης ή έπιβάτης, ό πλοίαρχος 
οφείλει, είς τόν όποιον πρώτον ήθελε φθάσει λιμένα, νά παρουσιασθή καί 
άναγγείλη είς τάς καθεστώσας άρχάς τό συμβάν, καί μετά τήν ένορκον 
έξομολόγησιν αύτοΰ καί τών λοιπών ναυτών καί έπιβατών, νά λάβη τήν 
άπόδειξιν τών δσων έγιναν έξομολογήσεων δι’ άσφάλειάν του.

’Άρθρον 25.
Έάν κατά τόν διάπλουν άποθάνη ό πλοίαρχος, διαδέχεται τήν κυβέρ-
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νησιν τοϋ πλοίου ό άντιπλοίαρχος καί έάν καί οΰτος άποθάνη, διαδέχεται 
αυτήν ό ναύκληρος. Καί είς τήν μίαν καί είς τήν άλλην δέ τούτων τών 
περιστάσεων, ό διάδοχος τοΰ πλοιάρχου οφείλει νά παρουσιασθή καί νά 
λάβη τήν άπόδειξιν τών έξομολογήσεων, κατά τό άνωτέρω άρθρον.

"Αρθρον 26.
Καί διά παν άλλο δυστύχημα συμβάν κατά τόν διάπλουν ό πλοίαρχος, 

οί ναΰται καί οί έπιβάται οφείλουν νά πράξουν δσα τό άρθρον 24 διατάττει.
"Αρθρον 27.

Οι πλοίαρχοι τών πλοίων τής α' κλάσεως όφείλουσιν είτε οΐ ΐδιοι, ή 
διά τοϋ γραφέως των, νά κρατώσιν ήμερολόγιον άκριβές καθ’ δλον αύτών 
τόν διάπλουν, τό όποιον ύποχρεοΰνται νά παρουσιάσωσι πρός τόν υγειονό
μον, ή είς άπουσίαν αύτοΰ, πρός τούς δημογέροντας τοΰ μέρους, είς. τό 
όποιον ήθελον φθάσει, έάν ήθελε ζητηθή παρ ’ αύτών.

"Αρθρον 28.
Χύσις δέν γίνεται χωρίς τήν συναίνεσιν τών τριών τετάρτων τοΰ πλη

ρώματος, συμπεριλαμβανομένων τοΰ πλοιάρχου καί τοΰ ναυκλήρου.
"Αρθρον 29.

Θεωροΰνται ώς πειρατικά καί ώς τοιαΰτα καταδιώκονται, καί συλ- 
λαμβανόμενα κρίνονται καί καταδικάζονται μέ τήν ποινήν τής δημεύσεως 
τοΰ πλοίου καί τής ζημίας τής έξασφαλίσεως, ώς είς τήν ύπ’ άριθ. 2 διάτα- 
ξιν φαίνεται, δσα πλοϊα τής α' ή β' κλάσεως εύρεθώσι μή εχοντα τά δύο 
χαρακτηριστικά καί τά άλλα δύο άσφαλιστικά έγγραφα* τά σημειούμενα είς 
τά άρθρα 3 καί 4 τοΰ παρόντος Ψηφίσματος.

’Εξαιρούνται μόνον, δσα νεοκατασκεύαστα οντα μεταφέρονται διά 
πρώτην φοράν, ή είς τό μέρος τής κατοικίας τοΰ κυρίου ή τών κυρίων αύτών, 
ή είς τήν καθέδραν τής Κυβερνήσεώς, διά νά λάβωσι τό έγγραφον τής 
ιδιοκτησίας ή τό δίπλωμα. Είς ταΰτα άρκοΰσι μόνον τά άκόλουθα τρία 
έγγραφα:

Έν έφοδιαστικόν ύπογεγραμμένον άπό τόν υγειονόμον, ή είς έλλειψιν 
αύτοΰ άπό τούς δημογέροντας τοΰ μέρους, είς τό όποιον έναυπηγήθη τό 
πλοΐον,

ή άπόδειξις τοΰ ναυπηγοΰ
καί τό ναυτολόγιον.
Καί είς μέν τά τής β' κλάσεως έμποδίζονται καί τά κανόνια καί τά 

ψιλά δπλα, είς δέ τά τής α' κλάσεως συγχωροΰνται μόνον τά ψιλά δπλα, τά 
όποια άναγκαίως πρέπει νά είναι προσυποσημειωμένα είς τό άνωτέρω έφο-

15
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δ ι αστικόν- είς κάνένα δέ τούτων δέν συγχωρεΐται νά περιφέρεται άνευ εύλο
γου αιτίας άπό λιμένα είς λιμένα, άλλά χρεωστεΐ νά έξακολουθή τήν διεύ- 
θυνσίν του.

’Άρθρον 30.
Είς τήν αύτήν ενοχήν τής πειρατείας καί είς τήν αύτήν ποινήν τής 

δημεύσεως τοϋ πλοίου καί τής ζημίας τής έξασφαλίσεως, υπάγονται δσοι 
πλοίαρχοι φωραθώσιν δτι παρέβησαν τά άρθρα 16, 17, 18, 19 καί 20 τοΰ 
παρόντος Ψηφίσματος.

’Άρθρον 31.
' Η παράβασις τών άρθρων 9, 10,11,12,13,14, 21, 22, 23, 24, 25 καί 

28 παιδεύεται μέ τήν ζημίαν τής έξασφαλίσεως.

"Αρθρον 32.
Τό ήμισυ τής άνωτέρω ζημίας είναι ή ποινή τής παραβάσεως τών 

άρθρων 15, 26 καί 27 τοΰ παρόντος Ψηφίσματος.

"Αρθρον 33.
Τό παρόν Ψήφισμα θέλει έκδοθή διά τοΰ τύπου καί κοινοποιηθή είς 

δλας τάς 'Ελληνικάς έπαρχίας, προ πάντων δέ είς τάς νήσους καί είς τάς 
παραλίους χώρας.

"Αρθρον 34.
Ή ένέργεια τοΰ παρόντος Ψηφίσματος άρχεται άπό τής α' τοΰ προ- 

σεγγίζοντος μηνός Μαΐου.
"Αρθρον 35.

"Ολοι οί πλοίαρχοι τών πλοίων τής α' καί β' κλάσεως όφείλουσι νά 
έ'χωσιν άντίτυπον τοΰ παρόντος Ψηφίσματος πρός οδηγίαν των.

Τή 3 Φεβρουάριου 1828, έν Αίγίνη
Ό Κυβερνήτης 

I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

Ό Γραμματεύς τής Έπικρατείας 
Σ. ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ

ΔΙ Α Τ Α Ξ Ι Σ

Άφορώσα τόν κανονισμόν τών άσφαλιστικών μέσων, τών οποίων 
προαπαιτεΐται ή τακτική έκτέλεσις, διά νά δοθή τό έγγραφον τής ιδιοκτη
σίας καί τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως.
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Α.. ' Ο κύριος παντός πλοίου πρώτης ή δευτέρας κλάσεως παρουσιάζει 
εις τούς δημογέροντας τοΰ μέρους, δπου έχει τήν κατοικίαν του, άναφοράν, 
δι ’ ής έκθέτει τούς λόγους και τά δίκαια, δυνάμει τών όποιων ώς "Ελλην 
και κύριος τοΰ πλοίου ζητεί παρ ’ αυτών έγγραφον άπόδειξιν τής ιδιοκτη
σίας του.

Β. Έάν ή άναφορά αΰτη δέν περιέχη δλας τάς άπαιτουμένας άποδεί- 
ξεις πρός πληροφορίαν τών δημογερόντων, όφείλουσιν ούτοι νά ζητήσωσι 
καί λάβωσιν έγγράφως τάς άναγκαίας πληροφορίας παρά τών τιμιωτέρων 
κατοίκων τής ένορίας τοΰ άναφερομένου, παρά τοΰ ίερέως τής αύτής ένο- 
ρίας καί παρά τών γειτόνων του καί μετά τοΰτο νά διορίσωσι τόν λιμενάρ
χην ή, είς άπουσίαν τοΰ λιμενάρχου, ένα τών έμπειροτέρων καί τιμιωτέρων 
κατοίκων τοΰ μέρους έκείνου νά κάμη τήν έξέτασιν τοΰ πλοίου.

Γ. * Ο λιμενάρχης ή ό παρά τών δημογερόντων άντ ’ αύτοΰ διορισθείς, 
οφείλει νά έξετάση εις ποιον μέρος, άπό ποιον ναυπηγόν καί διά καταβολής 
τίνος έναυπηγήθη τό πλοΐον είς ποίαν τών δύο κλάσεων άνάγεται, ποιον τό 
μήκος, πλάτος καί βάθος- ποία ή χωρητικότης καί ποία ή ποσότης τών 
εξόδων τής ναυπηγίας του.

Έάν δέ τό πλοΐον ήγοράσθη παρ’ άλλου, οφείλει νά έξετάση τά έγ
γραφα τής πωλήσεως καί άγορας, τήν τιμήν καί δλα, δσα προεξετέθησαν 
περί τής χωρητικότητος καί κλάσεως τοΰ πλοίου.

Κυρίως οφείλει νά προσέξη, μήπως τό είδος τής κατασκευής του είναι 
έκ τών άπηγορευμένων διά τής προκηρύξεως τής Διοικητικής ’ Επιτροπής, 
σημειουμένης έν Ναυπλία) τήν 2 Μαΐου 1826, καί θέλει άναφερθή έγγράφως 
πρός τούς δημογέροντας, έκθέτων είς πλάτος δλα τά άποτελέσματα τών 
έξετάσεών του, γνωμοδοτών περί τής νομιμότητος ή μή, τής ιδιοκτησίας, 
καί σημειών τόν άνήκοντα είς τό πλοΐον άριθμόν.

Δ. Μετά τήν άναφοράν ταύτην οί δημογέροντες, προσκαλοΰντες τόν 
κύριον τοΰ πλοίου, ζητοΰσι παρ’ αύτοΰ τήν έξασφάλισιν, ήτις άπαιτεΐται 
διά νά λάβη τό δίπλωμα τής Κυβερνήσεως. Ή έξασφάλισις γίνεται κατά 
παρακαταθήκην ή δι’ ένεχύρου ή δι’ ύποθήκης άκινήτου κτήματος ή δι’ 
έγγυήσεως ένός ή καί περισσοτέρων πολιτών ' Ελλήνων έχόντων κτηματι
κήν κατάστασιν’ίσην ή περισσοτέραν τής ποσότητος, τήν όποιαν έγγυώνται, 
καί συνεπιφέρουσαν τήν υποθήκην τής έγγυήσεως.

Τόσον ή ποσότης τής είς παρακαταθήκην χρηματικής καταβολής ή τής 
τιμής τοΰ ένεχύρου καί τής υποθήκης, δσον ή ποσότης διά τήν οποίαν δίδε
ται ή έγγύησις, δέν ήμπορεΐ νά είναι όλιγωτέρα τοΰ τρίτου τής τιμής τοΰ 
πλοίου.
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Ε. Μετά τήν συμφωνίαν τής έξασφαλίσεως, οί δημογέροντες δίδουν τό 
έγγραφον τής ιδιοκτησίας, περιεκτικόν δλων τών γινομένων έξετάσεων, είς 
τό όποιον καταχωρίζεται αυτολεξεί ολόκληρος ή άναφορά τοΰ λιμενάρχου ή 
τοΰ άντ’ αύτοΰ διορισθέντος, καί σημειοΰται ό τρόπος καί τό ποσόν τής 
έξασφαλίσεως. Γίνονται δέ άλλα δύο άντίγραφα τοΰ αύτοΰ εγγράφου, έκ 
τών οποίων τό εν πέμπεται πρός τήν Γραμματείαν τής Έπικρατείας, τό δέ 
άλλο φυλάττεται είς τά άρχεϊα τών δημογερόντων.

ΣΤ. ’ Η παρακαταθήκη, τό ένέχυρον, ή υποθήκη ή ή άπόδειξις τής 
έγγυήσεως μένουν είς χεϊρας τών δημογερόντων καί ούτοι ύποχρεοΰνται νά 
καταβάλωσι τήν τιμήν τής έξασφαλίσεως, έάν ό πλοίαρχος καταδικασθή 
διά παρανομίαν.

Ζ. Τά διπλώματα τών πλοίων τής α' κλάσεως δίδονται μόνον είς τήν 
καθέδραν τής Κυβερνήσεως παρά τής Γραμματείας τής Έπικρατείας είς 
τόν έχοντα τό έγγραφον τής ιδιοκτησίας, κατά τήν άνωτέρω τάξιν, ή είς τόν 
επίτροπον αύτοΰ.

Η. Τά διπλώματα τών πλοίων τής β' κλάσεως πέμπονται παρά τής 
Γραμματείας τής Έπικρατείας πρός τούς δημογέροντας τών νήσων ή τών 
άλλων παραλίων μερών καί δίδονται παρ ’ αύτών είς τούς έχοντας τακτικά 
έγγραφα ιδιοκτησίας.

Έν Αίγίνη, τήν 3 Φεβρουάριου 1828

Ό Κυβερνήτης
I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ό Γραμματεύς τής Έπικρατείας 
Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

17

< ΤΟ Ι Σ Τ '  ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 20 ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ 1828* >

Άριθ. 5917. Ψήφισμα Ιζ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεωρών τήν άνάγκην τής τακτοποιήσεως τών λιμεναρχείων, ώς άπο-

* Γενική ’Εφημερίς, 20 Αύγούστου 1828.
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τελούσης στοιχειώδες μέρος του περί ναυτιλίας Η ' Ψηφίσματος καί συντε- 
λούσης είς τήν βελτίωσιν τοϋ μηχανισμοΰ τής δημοσίου οικονομίας διά τής 
έξ αύτής προκυπτούσης άρμονίας μεταξύ τών συμφερόντων τής θαλασσο
πλοΐας καί τής έσωτερικής εύνομίας τής έπικρατείας-

Άκούσας καί τήν γνώμην τοΰ Πανελληνίου,
Ψηφίζει

1. 'Ο λιμενάρχης οφείλει νά έπαγρυπνή είς τούς λιμένας καί τά παρά
λια τής περιοχής του- έκτελει δέ τά χρέη τού καί δι’ ύπολιμεναρχών κατά 
τήν χρείαν.

2. ’Οφείλει νά γνωρίζη ποΰ έναυπηγήθη έκαστον τών είς τούς κατοί
κους τής περιοχής του άνηκόντων πλοίων.

3. Μετρά τήν χωρητικότητα τοΰ πλοίου, κατά τήν (ύπ’ άριθ. 1 καί 2) 
έρμηνείαν καί δίδει ένδεικτικόν ώς τό (3) σχέδιον.

4. Τό παρ’ όποιασδήποτε δημογεροντίας έκδιδόμενον έγγραφον τής 
ιδιοκτησίας πρώτης τάξεως πλοίου πρέπει νά είναι έπικυρωμένον παρά τής 
Κυβερνήσεώς- ό δέ λιμενάρχης χρεωστεϊ νά έπαγρυπνή είς αύτό τοΰτο.

5. Ήμπορεϊ ό λιμενάρχης νά δώση γνώμην είς τόν έκτακτον έπίτρο- 
πον περί τής τιμιότητος τοΰ πλοιάρχου καί τοΰ κυρίου τοΰ πλοίου, πριν 
έκδοθή παρά τής Κυβερνήσεώς τό παρ ’ αύτών αίτούμενον δίπλωμα- πρός 
τούτοις δίδει γνώμην περί τής δοθείσης παρά τοΰ πλοιάρχου έγγυήσεως, 
ήτις πρέπει νά είναι κατά τόν ύπ’ άριθ. (3) τύπον.

6. Τά Διπλώματα τών πλοίων τής δευτέρας κλάσεως πέμπονται παρά 
τής Γραμματείας τής Έπικρατείας πρός τούς έκτάκτους έπιτρόπους, καί 
παρά τούτων διανέμονται είς τούς έχοντας τακτικά έγγραφα ιδιοκτησίας 
καί δίδοντας τήν άπαιτουμένην έγγύησιν. Τό ’Έγγραφον τής ’Ιδιοκτησίας 
τών τοιούτων πλοίων έπικυροΰται άπό τόν ’Έκτακτον Επίτροπον. Ό δέ 
λιμενάρχης έάν εύρη τι άτακτον είς τά Διπλώματα τών πλοίων, τόσον τής 
πρώτης όσον καί τής δευτέρας κλάσεως, διά μέν τά τής πρώτης κλάσεως 
άναφέρεται διά τοΰ έκτάκτου έπιτρόπου πρός τήν Κυβέρνησιν, διά δέ τά τής 
δευτέρας πρός τόν ’Έκτακτον ’Επίτροπον.

7. 'Ο λιμενάρχης, δταν έμφανισθή είς αύτόν τό ’Έγγραφον τής ’Ιδιο
κτησίας καί τό Δίπλωμα τής Κυβερνήσεώς, οφείλει νά καταχώριση είς 
ύπόμνημα τήν ιδιοκτησίαν κατά τό (4) σχέδιον καί νά έκτελέση τό 15 
άρθρον τοΰ Ψηφίσματος τής 3 Φεβρουάριου τοϋ 1828.

8. Καταστρώνει τό Ναυτολόγιον τής πρώτης κλάσεως (5) καί τής 
δευτέρας (6) καί κάμνει τάς προσθαφαιρέσεις είς τό πλήρωμα αύτοΰ, ή τήν 
παράτασιν, καταχωρών αύτό εις τό άνήκον βιβλίον.
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9. Είς παν Ναυτολόγιον σημειοϊ ό λιμενάρχης καί τόν άριθμόν τών 
επιβατών κατά τά Διαβατήρια αύτών.

10. Δίδει τά Διαβατήρια είς τούς έπιβάτας τούς άναχωροΰντας έκτος 
τής έπικρατείας ( 7 ) ,  ή τήν άδειαν διά τούς έντός αύτής (8), άλλά καί τά δύο 
ταΰτα μετά τήν άδειαν τής άστυνομίας, τήν όποιαν καί κρατεί πρός άσφά- 
λειάν του (9)· τά δέ Διαβατήρια, τά διά τά έκτος τής έπικρατείας, έπικυροΰ- 
νται άπό τόν διοικητήν τοΰ τόπου ή τήν δημογεροντίαν, έάν δέν εϊναι διοικη
τής.

11. 'Ο λιμενάρχης προσυπογράφει τήν πιστοποίησιν τοΰ ύγειονο- 
μείου.

12. Έπαγρυπνεΐ καί διευθύνει τά περί τόπου ναυπηγείων, περί φορ- 
τώσεως καί έκφορτώσεως σαβουρών, καί έν γένει τά άναφερόμενα είς τό 
καρινάρισμα, τό παλάμισμα καί τήν έπισκευήν τών πλοίων.

13. 'Οσάκις άλλάσσονται τά δύο τρίτα τοΰ πληρώματος, άνανεοΰται 
τό Ναυτολόγιον.

14. Είς τήν περιοχήν του, διαιρουμένην είς τμήματα άπό τό ύγειονο- 
μεϊον, ό λιμενάρχης έπιφορτίζει τήν έκτέλεσιν τών λιμεναρχικών χρεών ή 
είς τούς διωρισμένους άπό τό ύγειονομεΐον είς τά τμήματα έπιστάτας τής 
ύγείας, ή είς άλλους έκλεχθέντας παρ’ αύτοΰ.

15. ' Ο λιμενάρχης διαιρεί τά πλοία τής δευτέρας κλάσεως είς άλιευτι- 
κά, είς φορτηγά πλέοντα έντός τής περιοχής του καί είς φορτηγά πλέοντα 
έκτος αύτής· έπομένως καί τά Διαβατήρια αύτών εϊναι τριών ειδών, δηλαδή 
διά πλοία άλιευτικά (10), διά πλοία φορτηγά έσωτερικά (11) καί διά πλοία 
φορτηγά έξωτερικά(12).

16. Πας λιμεναρχικός έπίτροπος οφείλει νά μή συγχωρή τήν προσόρ- 
μισιν εις άλλα έκ τών είς τό 15 άρθρ. άναφερομένων πλοίων, είμή είς τά 
άλιευτικά καί φορτηγά, πλέοντα έντός τής περιοχής του. "Ολα δέ τά φορ
τηγά πλοία ή πλοιάρια, τά έρχόμενα έξωθεν τής περιοχής του, όφείλουσιν 
νά προσορμίζωνται είς τόν παρά τοΰ ύγε'ιονόμου προσδιοριζόμενον τόπον.

17. Ό αύτός οφείλει νά λαμβάνη τό Διαβατήριον τοΰ τε άλιευτικοΰ 
καί τοΰ έσωτερικοΰ φορτηγού πλοίου, καί προσορμιζομένου καί άναχωροΰν- 
τος. ’Οφείλει νά σημειώνη τόν άριθμόν τοΰ πληρώματος, τό δνομα τοΰ 
ναυκλήρου, τήν ώραν τής άναχωρήσεως καί τήν τής έπιστροφής, τόν άφ ’ οΰ 
άνεχώρησε καί τόν πρός δν διευθύνεται τόπον καί ταΰτα πάντα καταχωρεί 
είς τό άνήκον ύπόμνημα (13). Τά αύτά δέ περιστατικά δλα σημειοϊ καί 
δπισθεν τοΰ Διαβατηρίου.

18. Έάν δέ εύρη δτι τά Διαβατήρια δέν συμφωνοΰν ώς πρός τό πλή
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ρωμα καί τούς έπιβάτας, κρατεί τό πλοΐον καί άναφέρεται άμέσως δπου 
άνήκει- τό Διαβατήριον τής πρώτης κλάσεως είναι ώς τό (ύπ’ άριθ. 14) 
σχέδιον.

19. Είς κανέν πλοΐον έρχόμενον έξωθεν τής περιοχής τοϋ λιμενάρχου 
δέν συγχωρεΐται νά κοινωνήση μέ τήν ξηράν, χωρίς νά λάβη πρώτον τήν 
έπίσκεψιν τοΰ λιμενάρχου καί τήν άδειαν τοΰ ύγειονόμου.

20. 'Ο λιμενάρχης συνοδευόμενος πάντοτε άπό ένα υπηρέτην τοΰ 
ύγειονομείου, οφείλει νά πηγαίνη είς άπάντησιν τών είς τόν λιμένα είσπλεόν- 
των πλοίων όποιουδήποτε είδους· τοΰτο δέ άπαγορεύεται αύστηρώς είς 
πάντα άλλον.

21. 'Ο λιμενάρχης έξετάζων τόν πλοίαρχον έρωτα: 
τ ’ δνομα καί τό έπίθετον,
τόν βαθμόν, 
τ’ δνομα τοΰ πλοίου, 
τήν σημαίαν, 
πόθεν έρχεται, 
πότε άνεχώρησε, 
τόν άριθμόν τών ναυτών, 
τόν τών έπιβατών, 
τό φορτίον,
είς ποιους τόπους έπιασεν ή προσωρμίσθη,
τάς άπαντήσεις καί έπισκέψεις τάς όποιας έδέχθη άπό άλλα πλοία, 
τήν ύγείαν γενικώς τών ναυτών καί τών έπιβατών τοΰ τόπου δθεν 

έρχεται ή έπέρασε, καί δ,τι ήκουσε καί έάν έσύναξε τίποτε είς τήν θάλασσαν 
κλπ.

22. Άφοΰ κάμη τήν έξέτασιν ταύτην ό λιμενάρχης τήν άναφέρει είς τό 
ύγειονομεϊον (20). .

23. "Οταν τό ύγειονομεϊον δια τάξη τόν λιμενάρχην νά όδηγήση τόν 
πλοίαρχον μέ τά έγγραφά του, τότε ό λιμενάρχης όδηγεϊ αύτόν μέ τήν 
λέμβον του είς τόν διωρισμένον τόπον.

24. 'Ο λιμενάρχης συνοδεύει έπιστρέφοντα είς τό πλοϊόν του τόν 
πλοίαρχον καί, κατά τάς διαταγάς τοΰ υγειονομείου, διορίζει ποΰ καί πώς 
νά προσορμισθή τό πλοΐον.

25. ' Ο λιμενάρχης όδηγεϊ τούς υγειονομικούς φύλακας είς τά ύπό κα
θαρισμόν πλοία.

26. ’Επιτηρεί τόν λιμένα καί έπαγρυπνεΐ είς δλα τά ύπό καθαρισμόν 
πλοία.
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27. Είς τήν άναχώρησιν όποιουδήποτε έμπορικοΰ πλοίου ό λιμενάρχης 
χρεωστεϊ νά έπισκέπτεται τό πλοΐον, νά παρατηρεί τά έγγραφα του πλοιάρ
χου άν είναι τακτικά, καί νά έξετάζη τούς έπιβάτας καί τά Διαβατήρια 
αύτών.

28. Είς πασαν περίστασιν έλλείψεως ή άταξίας τών έγγράφων, έμπο- 
δίζει τό πλοΐον καί άναφέρεται είς τό ύγειονομεΐον.

29. Τό πλοιάριον τοΰ λιμενάρχου πρέπει νά φέρη πάντοτε ύψωμένην 
τήν σημαίαν, είς δείγμα δτι είναι δημόσιον πλοΐον.

30. Είς παν πλοΐον είσπλέον είς τόν λιμένα διά νυκτός οφείλει νά 
πηγαίνει ό φύλαξ καί νά διορίζη τόν τόπον τής προσορμίσεως αύτοΰ, έως νά 
ξημερώση.

31. 'Ο λιμενάρχης άπαιτεΐ τά λιμενικά δικαιώματα κατά τόν έπισυ- 
ναπτόμενον προσδιορισμόν (16).

32. Κρατεί δέ: α') βιβλίον εισερχομένων (17), β') βιβλίον ιδιοκτησι
ών, δπου καταχωρεί τά έγγραφα τών ιδιοκτησιών (4), γ') βιβλίον ναυτολο
γίων κατά τόν (5) καί (6) τύπον, δ') βιβλίον τών άδειών τής άναχωρήσεως 
καί τών διαβατηρίων (18), ε ') ήμερολόγιον τών δικαιωμάτων, όνομαζομέ- 
νων λιμενικά δικαιώματα (19) καί ς') βιβλίον άνταποκρίσεως.

33. Παρουσιάζει κατά μήνα, δπου ανήκει, μηνιαΐον λογαριασμόν τών 
παρ’ αύτοΰ συναγομένων χρημάτων (20)' είς δέ τό τέλος έκάστου έτους 
παρουσιάζει γενικόν ισολογισμόν (21).

34. ’Οφείλει νά άναφέρη κατ’ έτος είς τήν Κυβέρνησιν άκριβώς τόν 
άριθμόν τών ύπό διαφόροις σημαίαις είς τόν λιμένα είσπλευσάντων πλοίων 
(22) .

35. Τά έκ τών λιμενικών δικαιωμάτων συναγόμενα χρήματα παραδί
δονται είς δποιον άνήκει.

’Εν Αίγίνη, τήν 20 Αύγούστου 1828

'Ο Κυβερνήτης 'Ο Γραμματεύς τής Έπικρατείας

I. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Σ. ΤΡΙΚΟΤΠΗΣ
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<ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΤΙΚΟΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ*>

Πρός τήν Αύτοΰ ’Εξοχότητα τόν Κυβερνήτην τής Ελλάδος 

Έξοχώτατε,

'Η διά τοΰ κα' ψηφίσματος ύπ’ άριθ. 8451 συσταθεϊσα έπιτροπή δέν 
ήμπόρεσε νά φθάση έγκαίρως εις τόν σκοπόν διά τόν όποιον έσυστήθη, νά 
καταστρώση δηλαδή δλους τούς λογαριασμούς τών τριών νήσων άπ ’ αρχής 
τοΰ παρόντος άγώνος διά νά παρρησιασθώσιν εις τήν Δ ' ’ Εθνικήν Συνέλευ- 
σιν. ’Εξακολουθούσα δμως τάς έργασίας της μέ δλην τήν δυνατήν έπιμέ- 
λειαν ήθελε κατορθώσει νά θέση ύπ ’ όψιν τής Κυβερνήσεως εργον πλήρες 
καί κατά πάντα σύμφωνον μέ τήν έπιθυμίαν της, άν ή συνεχής καί άλλεπάλ- 
ληλος άπόσπασις πότε μέν ένός ή δύο, πότε δέ περισσοτέρων τών συγκρο- 
τούντων αύτήν μελών δέν ήθελε κολοβώσει, αύξάνουσα τάς δυσκολίας, τάς 
όποιας έφερεν αύτή ή ’ίδια φύσις τών λογαριασμών καί ή στέρησις τών 
μέσων τά όποια άφεύκτως άπαιτοΰντο διά τόν έκ συγκρίσεως έλεγχόν των.

’ Τά ύποσημειούμενα μέλη τής ρηθείσης έπιτροπής, τά μόνα μένοντα έπί 
τοΰ παρόντος, οφείλουν νά γνωστοποιήσωσιν είς τήν Κυβέρνησιν τό μέχρι 
τοΰδε άποτέλεσμα τών έργασιών των καί νά ζητήσωσι τάς διαταγάς τής 
περί τής παραδόσεως τών είς χεΐράς των έγγράφων δπου κριθή εύλογον, 
νομίζουσι χρέος των νά έκθέσωσι καί τάς παρατηρήσεις των έπί τών κατα- 
στρωθέντων λογαριασμών, παρατηρήσεις αί όποϊαι θέλουν χρησιμεύσει βε
βαίως είς τήν τελειωτικήν κατάστρωσιν αύτών, διά τήν έκτέλεσιν τών ψη
φισμάτων τών έθνικών συνελεύσεων.

Αί περιστάσεις άγώνος έπίσης μακροΰ καί δεινοΰ καί ή έπικρατοΰσα 
προ τοΰ άγώνος εις τήν ' Ελλάδα καί έξαιρέτως είς τάς νήσους συνήθεια τοΰ 
νά σημειώνωνται αί μεγαλύτεραι ληψοδοσίαι είς εν μικρόν φύλλον, καί νά 
θεμελιώνωνται τά συναλλάγματα είς τήν άμοιβαίαν καλήν πίστην, άντί τών 
πολυφύλλων βιβλίων, δέν έχορήγουν είς τήν επιτροπήν τά άπαιτούμενα είς 
τακτικόν έλεγχον μέσα. Αί κοινότητες τών τριών νήσων, οσάκις έπροσκλή- 
θησαν, δέν ήρνήθησαν τήν εις πολλά συντελεστικωτάτην σύμπραξίν των, καί 
πολλάκις έπρομηθεύθησαν άξιολόγους πληροφορίας καί άποδείξεις. Άλλά

* Άντ. Λιγνός, δ.π., τόμ. Γ', σσ. 83-88.
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πώς ήθελον προμηθεύσει καί δ,τι δέν ύπήρχε, μ’ δλον δτι άναγκαιότατον 
εις τών λογαριασμών τήν κατάστρωσιν; Παραδείγματος χάριν ολίγων μόνον 
πλοίων εύρέθησαν ήμερολόγια, καί ταΰτα άτελή. ’Ολίγων επίσης σώζονται 
τά ναυτολόγια άλλά καί αύτά χωρίς τήν άκρίβειαν ήτις άπαιτεΐται είς πο
λεμικά μάλιστα πλοία. "Αν τινές τών καταβαλόντων προκρίτων τών νήσων 
έκράτησαν λεπτομερή κατάστιχα τών εξόδων των έπί τών πλοίων, δέν 
έκρατήθησαν δμως άπό δλους τοιαΰτα κατάστιχα, άλλά σημειώσεις μόνον 
κατά τήν έπικρατοΰσαν συνήθειαν. ’Άλλοι πάλιν, έκ τών γνωστών περιστά
σεων έχασαν καί κατάστιχα καί σημειώσεις, καί ήναγκάσθησαν νά παρουσιά- 
σωσιν ύποθετικόν ώς έγγιστον ύπολογισμόν. Τοιοΰτοι είναι οί λογαριασμοί 
τών Ψαρών μέχρι τής δυστυχοΰς καταστροφής τής νήσου ταύτης, ή όποία 
άναντιρρήτως δικαιώνει τήν έλλειψιν καί λογαριασμών καί καταστίχων τα
κτικών. "Αν έσώζοντο καν τά άρχεΐα τής Κυβερνήσεως άπό τής περιό
δου μέχρι τής άφίξεως τής ύμετέρας έξοχότητος, δέν ήτο άδύνατον νά εύρε- 
θώσιν είς αύτά οί κατά καιρούς παρουσιασθέντες λογαριασμοί, καί νά χρη- 
σιμεύσωσιν είς τήν άπαιτουμένην σύγκρισιν'. Άλλά διά τήν άταξίαν καί τήν 
κολόβωσιν τών άρχείων, καμμία έξακρίβωσις, κανείς έλεγχος δέν ήτο κα
τορθωτός. Είς άπόδειξιν τούτου άρκεΐ νομίζομεν ή άκόλουθος παρατήρησις.

'Η έπιτροπή έφρόντισε νά ζητήση καί νά λάβη άπό τήν λογιστικήν 
έπιτροπήν σημείωσιν τής λήψεως τών τριών νήσων άπό τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 
1828.

’Εκ τής σημειώσεως ταύτης προκύπτει, δτι αί τρεις νήσοι έλαβον κατά 
τάς διαφόρους έποχάς τήν ποσότητα 13.493.201 γροσίων. Άφαιρουμένων 
1.064.273 μή άναγομένων είς τούς προκειμένους λογαριασμούς, μένουσι 
γρόσια 12.428.927.

Άλλ’ είς τούς λογαριασμούς τούς παρουσιασθέντας άπό τάς κοινότη
τας τών τριών νήσων τό δλον τής λήψεώς των συμποσοΰται είς γρόσια 
14.141.995. "Ωστε προκύπτει διαφορά 1.713.068 γρόσια, τά όποια αί κοι
νότητες όμολογοΰσιν δτι ελαβον μ’ δλον δτι δέν φαίνονται είς τήν σημείω- 
σιν τής λογιστικής έπιτροπής.

Διά νά μήν άφήση κανένα μέσον, τό όποιον έδύνατο νά συντελέση είς 
τών λογαριασμών τήν έξακρίβωσιν, ή έξεταστική έπιτροπή έζήτησε διά τής 
Κυβερνήσεως άπό τάς κοινότητας τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους σημεί- 
ωσιν τών χρημάτων, τά όποια κατά διαφόρους έποχάς έδωσαν είς τάς τρεις 
νήσους, άλλ ’ ούδέ ούτως κατώρθωσε νά φθάση είς τόν σκοπόν της, διότι αί 
ρηθεΐσαι κοινότητες νομίζουσαι δτι πρόκειται λόγος νά άποζημιωθώσι, καί 
μέ τόκον ’ίσως, δι’ δσα έξοδα έκαμαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ άγώνος,
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έστειλαν έκαστη εκτεταμένους καταλόγους τών έξόδων της καί τών πραγμά
των τά όποια έδόθησαν ένίότε είς τά πλοϊα τών τριών νήσων, ή καί ήρπάγη- 
σαν άπό τούς ναύτας.

' Η έπιτροπή άπελπισθεΐσα τέλος πάντων άπό τοΰ νά δυνηθή νά κατα- 
στρώση θετικόν λογαριασμόν, άπεφάσισε νά περιορισθή είς τήν τακτικήν 
κατάστρωσιν τών λογαριασμών τών παρουσιασθέντων άπό τάς κοινότητας, 
νά συντροφεύση δέ τήν κατάστρωσιν τοΰ γενικοΰ λογαριασμοΰ, δταν ή Κυ- 
βέρνησις άποφασίση νά δώση τέλος είς τήν προκειμένην ύπόθεσιν.

'Η κατάστρωσις αύτη έτελείωσεν ήδη, καί ή έπιτροπή έλπίζει δτι δέν 
παρημελήθη τι τό όποιον έδύνατο νά τήν καταστήση σαφή καί εύανάπτυ- 
κτον. Έσημειώθησαν δλαι αί έκστρατεϊαι κατ’ έποχάς, ό άριθμός καί τά 
ονόματα τών πλοίων τών λαβόντων μέρος είς τήν αύτήν έκστρατείαν, τό 
ποσόν τών έξοδευθέντων χρημάτων εις έκαστον πλοΐον εις γρόσια καί είς 
δίστηλα καί τό ποσόν τών τροπίδων έκάστου πλοίου καί τελευταϊον τά 
λοιπά έξοδα, είτε τοπικά, ε’ίτε είς προβλέψεις πολεμοφοδίων καί άλλα. Είς 
τήν αύτήν γραμμήν είς τήν όποιαν σημειοΰται έκαστον τών πλοίων καί ή 
ποσότης τών χρημάτων, εύρίσκονται καί αί άναγκαϊαι παραπομπαί είς τά 
μερικά βιβλία ή κατάστιχα έκ τών όποιων έξήχθη λογαριασμός τοΰ πλοίου 
καί είς τά όποια φαίνονται ή ύποδιαίρεσις τών έξόδων είς μισθούς, είς 
προβλέψεις τροφών, είς ήμερομίσθια καί λοιπά. Είς έκαστον τών τριών 
βιβλίων τά όποια περιέχουσι τούς λογαριασμούς τών τριών νήσων κατά τήν 
άνωτέρω τάξιν, προσετέθη έν συνοπτικόν ίσοζύγιον τοΰ αύτοΰ λογαριασμοΰ 
είς τό όποιον φαίνεται ή ποσότης τήν οποίαν έκάστη τών νήσων ζητεί είς 
έξόφλησιν. Αύτη συνίσταται κατά τό ίσοζύγιον τοΰ λογαριασμοΰ τής 
"Υδρας είς δίστηλα 791.276, κατά τό ίσοζύγιον τοΰ λογαριασμοΰ τών Σπε- 
τζών είς δίστηλα 557.480 καί κατά τό ίσοζύγιον τοΰ λογαριασμοΰ τών 
Ψαρών είς δίστηλα 539.625, τό δλον δίστηλα 1.888.381, λογιζόμενα ώς 
έγγιστα κατά τάς διαφόρους τιμάς τοΰ δίστηλου πρός γρόσια δέκα. Είς τήν 
ποσότηταν ταύτην περιέχονται δλα τά έξοδα τών έκστρατειών, δηλαδή 
μισθοί καί τροφαί τών πληρωμάτων καί έπισκευαί τών πλοίων, προβλέψεις 
πολεμοφοδίων, άγοραί πυρπολικών, ναΰλοι ταχυπλόων καί άλλων πλοίων, 
έξοδα τοπικά καί άλλα διάφορα. Αί παρατηρήσεις τάς όποιας δυνάμεθα καί 
όφείλομεν έν συνειδήσει νά έκθέσωμεν, καί αί όποϊαι θέλουν συντελέσει είς 
τό νά φέρωσιν δχι εύκαταφρύνητον έλάττωσιν είς τήν ζητουμένην ποσότητα 
είναι αί άκόλουθοι.

Λαμβάνοντες τόν μέσον δρον τών τροπίδων τών πλοίων έκάστης νήσου, 
εύρίσκομεν ώς έγγιστα δτι αί τών πλοίων τής "Τδρας είναι άνά 34 πήχεις·
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αί τών Σπετσών άνά 33 καί αί τών Ψαρών άνά 27- λαμβάνοντες ωσαύτως 
τόν μέσον δρον τών μηνιαίων έξόδων έκάστου πλοίου είς εκστρατείαν, 
έμπεριλαμβανομένων τών μισθών καί τροφών τών ναυτών καί τών είς έπι- 
σκευήν έξοδευθέντων, εύρίσκομεν ώς έγγιστα, δτι ό μέσος δρος τών μηνιαί
ων έξόδων διά τά πλοία τής "Υδρας είναι άνά 1.140 δίστηλα- διά τά πλοία 
τών Σπετζών άνά 1.200, καί ό διά τά πλοία τών Ψαρών άνά 1.176*^. Τό 
άσύμφωνον τών μηνιαίων είς τάς τρόπιδας μάς άναγκάζει νά έξετάσωμεν άν 
τά ' Υδραίικα πλοΐα, έχοντα περισσοτέρας τρόπιδας τών άλλων, έξώδευον 
όλιγώτερον, ή διότι δέν ήσαν καλώς προμηθευμένα άπό τροφάς καί πολεμο
φόδια ώς τά τών άλλων δύο νήσων, ή διότι δέν έκινδύνευον έπίσης είς τάς 
μάχας καί δέν έλάμβανον ζημίας άπαιτούσας έξοδα έπισκευής. Αύτόπται 
τών κατά τόν ελληνικόν άγώνα διατρεξάντων δέν ήμποροΰμεν κατ ’ οΰδένα 
τρόπον νά άδικήσωμεν τόσον προφανώς έκείνους, οί όποιοι δέν έφάνησαν 
ποτέ κατώτεροι τών συναδέλφων των.

Παρατηροΰμεν έπειτα δτι ή ποσότης τών μηνιαίων έξόδων, τά όποια 
παρουσιάζουσι, δηλαδή δίστηλα 1.400 είς πλοΐον 34 τροπίδων είναι ώς 
έγγιστα σύμφωνος μέ τόν όποιον έκάμαμεν υποθετικόν υπολογισμόν τών 
έξόδων ένός τοιούτου πλοίου εις εκστρατείαν. ’Ήθελεν εϊναι έπομένως δί
καιον νά ύπολογισθώσι καί τά έξοδα τών πλοίων τών άλλων δύο νήσων έπί 
τής βάσεως τών έξόδων τών πλοίων τής "Υδρας καί κατ’ άναλογίαν τών 
τροπίδων, έκ τοϋ οποίου ύπολογισμοΰ ήθελε προκύψει διαφορά 192.663 
διστήλων είς δφελος τοΰ ’Εθνικού Ταμείου.

Τό δίκαιον τής προτάσεώς μας ταύτης ένισχύεται μεγάλως άπό τάς 
άκολούθους παρατηρήσεις. Είς τόν λογαριασμόν τών πλοίων τής "Υδρας 
καί τών Σπετσών τά έξοδα τών έπισκευών έξακολουθοΰσι μέχρι τοΰ 1828 
έτους ένφ είς τά τών Ψαρών διακόπτονται κατά μέγα μέρος άπό τήν έποχήν 
τής καταστροφής τής νήσου ταύτης, δτε συναπωλέσθη καί τό μέγα μέρος 
τών πλοίων. Εϊναι λοιπόν βέβαιον δτι λαμβανομένης τής άναλογίας έπί τής 
βάσεως τών 1.400 διστήλων γίνεται προσθήκη είς τά μηνιαία τών πλοίων 
τών Ψαρών, τά όποια δέν ύπήρχαν μετά τό 1824 έτος διά νά έχωσιν έξοδα 
έπισκευής.

Παρατηροΰντες ώσαύτως άκριβέστερον τούς λογαριασμούς τούς πα- 
ρουσιασθέντας άπό τήν κοινότητα τών Ψαρών εύρίσκομεν δτι είς 20 πλοΐα, 
τών οποίων έγκλείεται ό κατάλογος, σημειοΰνται έξοδα έπισκευής δίστηλα 
62.607 καί έξοδα έκστρατείας δίστηλα 56.104, καί τοΰτο διότι τά πλοΐα 
ταΰτα έχρησίμευσαν είς μίαν ή δύο έκστρατείας, ένίοτε δέ καί είς μετακόμι- 
σιν μόνον, ένω δέν εϊναι δίκαιον νά επιφορτίζεται τό έθνος μέ τό βάρος
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τοιούτων έπισκευών χωρίς άνάγκας καί χωρίς αιτίας δικαιολογουμένας 
τοιαΰτα έξοδα.

Παρατηροΰμεν προσέτι δτι είς τό ποσόν τών έξόδων τών έκστρατειών 
τών πλοίων τής "Υδρας καί τών Σπετζών έμπεριλαμβάνονται καί τά είς 
άγοράν κανονιών καί άλλων δπλων έξοδευθέντα- καί τά μέν τής "Υδρας 
συμποσοΰνται είς δίστηλα 10.739 τά δέ τών Σπετζών είς δίστηλα 24.829 
κατά τάς έγκλειομένας δύο σημειώσεις. Τά δπλα ταΰτα είναι έθνικά δταν 
έξοφληθή ό λογαριασμός τών νήσων άλλ’ είς τόν λογαριασμόν τών Ψαρών 
δέν φαίνεται άγορά κανονιών, έπομένως ή άναλογία διά τό μηνιαΐον τών 
πλοίων τών Ψαρών αύξάνει καί έκ τούτου.

Δι’ δλους τούς προεκτεθέντας λόγους, ε’ίμεθα βέβαοι δτι είς άπουσίαν 
θετικών άποδείξεων, ή Κυβέρνησις λαμβάνουσα ένα δρον ύποθετικόν καί ώς 
έγγιστα καί προσδιορίζουσα έξ άναλογίας τών τροπίδων τί άνήκει είς έκα
στον πλοΐον κατά μήνα, δέν άπομακρύνεται άπό τό δίκαιον καί δέν ζημιοϊ τό 
Τ αμεΐον.

Είς τάς ποσότητας τάς σημειωθείσας είς τούς λογαριασμούς έκάστης 
τών τριών νήσων διά τοπικά έξοδα παρατηροΰμεν δτι τά μέν τής "Υδρας 
συμποσοΰνται είς δίστηλα 106.382, έκ τών οποίων 55.299 είναι μισθοί 
πληρωθέντες είς τούς φρουροΰντας τήν νήσον στρατιώτας, 29.233 δώρα 
δοθέντα είς πυρπολητάς, 12.191 είς ταχύπλοα καί άλλους ναύλους, καί 
μόνον 9.559 είς τοπικά έξοδα- τών Σπετζών είς 25.418, έξ ών 1.500 είς 
δώρα πυρπολιστών, τά δέ τών Ψαρών είς 18.189, μ’ δλον δτι τά τών 
πρώτων δύο νήσων έκτείνονται μέχρι τοΰ 1828 έτους, τά δέ τών Ψαρών 
παύουσι κατά τό 1824* δσον μεγάλη εϊναι ή διαφορά τών έξόδων τούτων, 
τόσον φαίνεται καί άδικαιολόγητος. Ούτε έργο μας εϊναι ούδέ δυνάμεθα νά 
προσδιορίσωμεν τό ποσόν τών έξόδων έκάστης νήσου’ νομίζομεν δμως χρέος 
μας νά δώσωμεν άφορμήν είς τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεώς καί ώς πρός 
τοΰτο τό μέρος τοΰ λογαριασμοΰ.

Παρά τούς άνωτέρω λογαριασμούς είναι καί ό λογαριασμός τής έκτιμή- 
σεως τών πλοίων λαβόντων μέρος είς τόν αγώνα τών τριών νήσων. Τά 
πρακτικά καί οί ύπολογισμοί τής διορισθείσης έπιτροπής είς χεΐρας τοΰ 
γραμματέως της. ’Ολίγα τινά πλοϊα άπόντα δέν έξετιμήθησαν ταΰτα δέ 
είναι ή κορβέττα «Θεμιστοκλής» τών κυρίων Τουμπάζηδων, τό βρίκιον τοΰ 
ναυάρχου Μιαούλη ό «’Άρης», καί έτερον ό «’Επαμεινώνδας» ονομάζομε - 
νον τών κυρίων Κριεζήδων παρελήφθη άνεκτίμητον καί τό μικρόν βρίκιον 
«Βαρών Στρογγάνωφ» τοΰ κυρίου Αναγνώστου Παπαμανώλη βυθισθέν 
έμπροσθεν τοΰ Μεσολογγίου κατά τό πρώτον έτος τής έπαναστάσεως.
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'Η ποσότης τής άποζημιώσεως τών έκτιμηθέντων πλοίων κατά τόν 
υπολογισμόν τής έπιτροπής άναβαίνει εις 1.010.500 δίστηλα" άλλά και είς 
τοΰτο τής έκτιμήσεως τών πλοίων τό κεφάλαιον όφείλομεν νά παρατηρή- 
σωμεν δτι διάφορα πλοία καί τών τριών νήσων μας φαίνονται σημειωθέντα 
είς τιμάς άνωτέρας τής άληθοΰς ποσότητος τών έξόδων τής κατασκευής 
των- ή Κυβέρνησις δμως δύναται νά εξακρίβωση τήν άλήθειαν άπαιτοΰσα νά 
παρουσιασθώσι τά μεταξύ τών συμπλοίων συμφωνητικά, τά όποια δέν έξη- 
τάσθησαν άπό τήν έπιτροπήν τής έκτιμήσεως. ’ Εγγλείεται καί ό κατάλο
γος δλων τών έγγράφων τών ευρισκομένων είς χεϊρας τοΰ γραμματέως τής 
έπιτροπής κ. Μιχαήλ Μπαλασάκη, τόν όποιον οί ΰποσημειούμενοι όφείλο
μεν νά συστήσωμεν είς τήν Κυβέρνησιν διά τούς όποιους κατέβαλε πόνους 
είς τό μακρόν καί δυσχερές εργον τής καταστρώσεως τών λογαριασμών, 
χωρίς καμμίαν άμοιβήν, παρά τόν όποιον έως έσχάτως έλάμβανε μισθόν 
βοηθού είς τό γραφεϊον τοΰ γενικοΰ φροντιστηρίου, ένώ έπεφορτίσθη τήν 
έκτέλεσιν διπλών χρεών καί τήν ένήργησε μέ ζήλον άξιόλογον καί μέ προ
θυμίαν άξίαν παντός έπαίνου.

Έν Αίγίνη τή 2 Νοεμβρίου 1829 

'Η έξεταστική τών λογαριασμών τών ναυτικών Έπιτροπή

Ά. Μαυροκορδάτος
Ί. Βλάχος
Ί. Γ. Κριεζής
’Αναγνώστης X' 'Αναργύρου
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<ΤΟ Γ' ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Δ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*> 

Ψήφισμα Γ'

Η Δ' ΕΘΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΣ

Έπιθυμοΰσα νά έξακολουθήση δσα αί προλαβοΰσαι Συνελεύσεις έψή- 
φισαν περί τών άποζημιώσεων, τάς όποιας τό ’Έθνος οφείλει είς τάς νήσους 
"Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών, είς τούς στρατιωτικούς οί όποιοι ύπερασπί- 
σθησαν τήν πόλιν τοΰ Μεσολογγίου τόσον άνδρείως, είς τούς πολεμήσαντας

* Άντ. Λιγνός, δ.πτόμ. Γ, σσ. 82-83.
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κατά τήν Στερεάν Ελλάδα ύπό τήν οδηγίαν τοΰ άειμνήστου Καραϊσκάκη, 
καί είς τά στρατιωτικά σώματα τά έντός καί έκτος τής πολιορκίας τών 
’Αθηνών ώσαύτως καί είς τά άνδρεϊα τής Πελοποννήσου καί τής Στερεας 
'Ελλάδος στρατεύματα, καί είς τούς πλοιάρχους τών εΐρημένων τριών νή
σων.

Σκεφθεΐσα ώρίμως περί τών μέτρων, τά όποια ή Κυβέρνησις έλαβεν είς 
τήν έκτέλεσιν τών νομίμων έκείνων πράξεων.

'Ομολογοΰσα, δτι, έκτος τών έχόντων δικαίωμα είς τάς είρημένας 
άποζημειώσεις, καί πολλαί κοινότητες τής Έπικρατείας καί πολϊται ώσαύ
τως συνεισέφερον μεγάλως είς έποχάς άμηχανίας καί περιστάσεις κρίσιμους 
τής Πατρίδος, καί δτι είναι έπίσης δίκαιον νά θεωρηθώσι μετ’ άκριβείας καί 
νά άποδοθώσι καί είς τούτους τά όποια έχουσι δικαιώματα περί τάς άποζη- 
μιώσεις.

Ψηφίζει

Α'. Ή Κυβέρνησις έχει τήν πληρεξουσιότητα νά έξακολουθήση τήν 
έρευναν τών δικαιωμάτων άπερ έχουσιν είς τάς αποζημιώσεις:

1) Αί νήσοι "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών.
2) Τό στρατιωτικόν σώμα τοΰ Μεσολογγίου.
3) Καί τά ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Καραϊσκάκη στρατιωτικά σώ

ματα.
Β'. Ή Κυβέρνησις θέλει λάβει τά άνήκοντα μέτρα διά νά έρευνήση 

έπίσης τά δικαιώματα τών πλοιάρχων τών τριών Ναυτικών Νήσων, τών 
στρατιωτικών σωμάτων τής Πελοποννήσου καί τής Στερεας ' Ελλάδος καί 
τών νήσων, τών πολιτικών ύπουργών, τών πολιτών καί τών κοινοτήτων τής 
Έπικρατείας δσαι θέλουν απαιτήσει άποζημιώσεις.

Γ '. Ή Κυβέρνησις προχωρούσα είς τήν έρευναν τών διαφόρων άπαιτή- 
σεων, θέλει κανονίσει μέ τήν σύμπραξιν τής Γερουσίας καί τό ποσόν τών 
πρός τούς άπαιτοΰντας άποζημιώσεων, καί τήν έποχήν καί τόν τρόπον τής 
άποδόσεως αύτών.

Δ '. Επειδή τά μόνα μέσα, δι ’ ών ή Κυβέρνησις δύναται νά άποδώση 
τάς είρημένας άποζημιώσεις, εϊναι τό έξωτερικόν δάνειον τό όποιον δύνα- 
ται νά διαπραγματευθή, ή έμφρων διοίκησις τών έθνικών κτημάτων, καί ή 
σύστασις κώδικος τών δημοσίων χρεών, ή Εθνική Συνέλευσις δίδει τήν 
πληρεξουσιότητα είς τήν Κυβέρνησιν.

1) Νά συστήση κώδικα τών δημοσίων χρεών, είς τόν όποιον θέλει
καταγράφεσθαι τά άναγνωριζόμενα χρέη τής Έπικρατείας πρός τούς
έχοντας δικαίωμα άποζημιώσεως έπί τής ποσότητος τών οποίων θέλει
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πληρώνεσθαι κατ ’ έτος νόμιμος τόκος, προσδιορισθησόμενος άπό τήν 
Κυβέρνησιν.
2) Νά έξαιρέση προηγουμένως τό δεκατημόριον τής όλης ποσότητος 
τοΰ έξωτερικοΰ δανείου, καί νά τό διανείμη κατ’ άναλογίαν τών 
κεφαλαίων τοΰ άναγνωρισθησομένου χρέους.
3) Νά διαθέση βαθμηδόν πρός όφελος τών είρημένων 200 χιλιάδες 
στρέμματα άπό τής ’Εθνικής γής, έξαιρουμένων τών σταφίδων, τών 
άμπελώνων, των έλαιοδένδρων καί τών δασών.
Αύταί δέ αί γαιαι δέν θέλουν δίδεσθαι ώς ιδιοκτησία είς τούς έχοντας 

λαβεϊν, πρίν ή άποφασισθή ή τύχη τής 'Ελλάδος, καί πρίν ή έλευθερωθώσι 
τά εθνικά κτήματα άπό τάς ύποθήκας είς τάς όποιας έπί τοΰ παρόντος 
ΰπόκεινται.

Ε\ Είς τό περί έξοφλήσεως χρεών σύστημα, τό όποιον ή Κυβέρνησις 
θέλει παραδεχθή, θέλει μεταχειρισθή, επίσης τούς τρεις τρόπους, τούς είς 
προηγούμενον άρθρον διαλαμβανομένους, δηλαδή τήν είς τόν κώδικα τών 
χρεών πίστωσιν, χρήματα καί κτήματα, προσπαθοΰσα, δσον τό δυνατόν, νά 
έκπληρώση προ πάντων, κατά τόν λόγον τοΰ δικαίου, τάς όποιας έλαβεν 
ύποχρεώσεις τό ’Έθνος διά τών πράξεων τών προηγηθεισών Συνελεύσεων.

Άρθρο ζ' συμπληρωματικόν 
Έπί σκοπ<5 τοΰ νά όργανισθή τό Εθνικόν Ναυτικόν, καί νά χορηγηθή 

συγχρόνως είς τάς νήσους "Υδρας, Σπετσών καί ψαρών τό μέσον διά νά 
προφυλάξωσιν άπό τήν φθοράν τά χρησιμεύσαντα είς τό ’Έθνος πλοία, ή 
Συνέλευσις δίδει είς τήν Κυβέρνησιν τήν πληρεξουσιότητα νά άγοράση έξ 
αύτών τών πλοίων δσα ήθελον εΐσθαι χρήσιμα πρός ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους.

' Η Κυβέρνησις θέλει κανονίσει τήν τιμήν αύτών είς βάσεις δικαίας 
προσδιορίζουσα τόν τρόπον καί τάς έποχάς τής πληρωμής κατά τούς προ- 
σόντας οικουμενικούς πόρους.

Ζ'. Τό παρόν ψήφισμα καταχωρηθέν είς τόν κώδικα τών ψηφισμάτων 
καί έπικυρωθέν, νά διευθυνθή πρός τήν Κυβέρνησιν, διά νά δημοσιευθή διά 
τών τύπων καί νά ένεργηθή.

Έν Άργει τή εικοστή έννάτη ’Ιουλίου 
τω Χιλιοστω όκτακοσιοστω είκοστω έννάτω.

Ό Πρόεδρος Ό Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Σισίνης Γεώργιος Μαυρομάτης
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΔΡΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ* >

[Προς τήν Αύτοΰ ’Εξοχότητα τον Κυβερνήτην τής 'Ελλάδος] 
(Σχέδιον Α. Μαυροκορδάτου 

καί Άντίγραφον, γραφής Ν. X' Θεοδώρου Τσέπη)

’Εξοχώτατε
[...] Ύ Ητο δυνατόν ποτέ νά φαντασθώμεν, δτι μετά διετή βασάνισιν τών 

λογαριασμών μας, προσκαλούμενοι διά νά ’ίδωμεν τήν έκκαθάρισίν των, 
ήθέλαμεν ακούσει δτι όφείλομεν ή νά περιμείνωμεν άλλην ολόκληρον διε
τίαν, έπ ’ έλπίδι νά κατορθωθή ή έκκαθάρισις αΰτη, ή νά δεχθώμεν συμβιβα
σμόν; καί όποιον; διά τοΰ τρίτου μόνον τής όφειλομένης εις ήμας ποσότητος!

Αί δύο προτάσεις αύται αιτιολογούνται είς τό σχέδιον τής Κυβερνή- 
σεως

α') Διά τοΰ δτι ή έν Άργει συνέλευσις είς τό άπό 29 ’Ιουλίου Ε' 
ψήφισμά της έπροσδιώρισε τούς πόρους διά τών οποίων ή Κυβέρνησις δύνα- 
ται νά προχωρήση είς τήν έξόφλησιν τούτων καί άλλων εθνικών λογαρια
σμών, έκ δέ τών διορισθέντων πόρων, ό μέν τοΰ δανείου δέν έπραγματοποιή- 
θη, ούδ’ είναι πιθανόν δτι θέλει πραγματοποιηθή κατά τό παρόν διά τάς 
γενικάς τής Εύρώπης περιστάσεις, οί δέ άλλοι δέν έξαρκοΰσιν είς τήν έξό- 
φλησιν τών χρεών δλων. ' Επομένως διδομένης είς έξόφλησιν τών ναυτικών 
λογαριασμών δλης τής ποσότητος τών διακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων 
γής, δέν θέλει προσαρμοσθή ώς πρός τούς λογαριασμούς τούτους ή άνάλογος 
διά πιστώσεως καί διά χρημάτων άποζημίωσις, καί έν ταυτω ή Κυβέρνησις 
θέλει άναγκασθή νά πληρώση 85 έκατομμύρια φοινίκων είς τούς ξένους 
δανειστάς καί άλλα 22 είς δσα περίπου συμποσοΰνται αί απαιτήσεις τών 
άλλων 'Ελλήνων.

β ') Διά τοΰ δτι έκ τών εργασιών τών έπεξεργασθεισών τούς λογαρια
σμούς μας δύο έπιτροπών δέν άποδεικνύεται νομίμως τό πρός ήμας άληθές 
καί καθαρόν χρέος τοΰ έθνους.

"Ας μας συγχωρηθή νά κάμωμεν ούσιώδεις τινάς παρατηρήσεις έπί 
τών αιτιολογιών έκατέρας τών δύο προτάσεων.

Τό δ' άρθρον τοΰ Ε' Ψηφίσματος τής έν ’Άργει συνελεύσεως προσδιο-

* Άρχεΐον της Κοινότατος Ύδραζ, τόμ. ΙΕ', σσ. 294-298.
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ρίζον τόν τρόπον τής άποδόσεως τών εσωτερικών χρεών λέγει ρητώς:
« 1) Νά συστήση (ή Κυβέρνησις) κώδικα τών δημοσίων χρεών είς τόν 

όποιον θέλουν καταγράφεσθαι τά άναγνωριζόμενα τής έπικρατείας χρέη 
πρός τούς έχοντας δικαίωμα άποζημιώσεως, έπί τής ποσότητος τών όποιων 
θέλει πληρώνεσθαι κατ ’ έτος νόμιμος τόκος προσδιωρισμένος άπό τήν Κυ
βέρνηση/»·

« 2) Νά έξαιρέση προηγουμένως τό δεκατημόριον τής όλης ποσότητος 
τοϋ εξωτερικού δανείου καί νά τό διανείμη κατ ’ άναλογίαν τών κεφαλαίων 
τοΰ άναγνωρισθησομένου χρέους»·

« 3) Νά διαθέση βαθμηδόν πρός όφελος τών είρημένων διακοσίας χιλιά
δας στρεμμάτων άπό τής εθνικής γής».

Έκ τούτων βλέπομεν δτι ή Συνέλευσις βαδίζουσα τακτικώς άπεφάσι- 
σε, πρώτον, νά καταγραφή τό χρέος είς κώδικα καί νά πληρώνεται ό νόμιμος 
τόκος, δεύτερον νά διανεμηθή κατ ’ άναλογίαν τοΰ δλου χρέους τό δέκατον 
μέρος τοΰ συμφωνηθησομένου έξωτερικοΰ δανείου, καί τρίτον, νά διατεθώσι 
βαθμηθόν πρός οφελος τών δανειστών αί διακόσιαι χιλιάδες στρεμμάτων 
έθνικής γής.

Τό πρώτον τών τριών μέτρων είναι τό κυριώτερον, ή άναγνώρισις δη
λαδή καί κατάστρωσις τοΰ χρέους είς τόν κώδικα καί ή πληρωμή έτησίου 
τόκου- ή έκτέλεσις τοΰ δευτέρου καί τρίτου μέτρου προϋποτίθησι, πρώτον 
τήν συμφωνίαν έξωτερικοΰ δανείου, δεύτερον τήν κατάστρωσιν δλων τών 
έσωτερικών λογαριασμών εις τόν αυτόν κώδικα, διά νά γενή επομένως ή έξ 
άναλογίας διανομή, καί τρίτον τήν διαχώρισιν τών 200 χιλιάδων στρεμμά
των, τά όποια θέλουν διατεθή ώσαύτως βαθμηδόν είς χρήσιν τών έχόντων 
λαμβάνειν. "Αν τό δάνειον δέν κατορθοΰται κατά τό παρόν, άν ή κατάστρω- 
σις δλων έν γένει τών λοιπών έσωτερικών λογαριασμών άπαιτή χρόνον 
ικανόν, άν ή διαχώρισις τών διακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων έθνικής γής 
προαπαιτή πολιτειογραφικάς μακράς έργασίας, τίποτε δμως δέν εμποδίζει 
τό πρώτον καί κυριώτερον τών μέτρων, τήν άναγνώρισιν καί κατάστρωσιν 
τοΰ χρέους είς τόν κώδικα- ή Συνέλευσις προεϊδε τό πραγμα καί τό άπεφά- 
σισε- τί έμποδίζει τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεώς της;

Δέν είναι, καθ’ δλους τούς τρόπους θεωρούμεναι, δεκταί ούδέ προσηρ- 
μοσμέναι αί διά τόν συμβιβασμόν αίτιολογίαι τοΰ σχεδίου- δηλαδή

α') «'Ότι οί διορισθέντες άπό τήν Συνέλευσιν πόροι δέν έξαρκοΰσιν είς 
έξόφλησιν τοΰ χρέους»- διότι ή Συνέλευσις άπεφάσισε προ πάντων τήν άνα- 
γνώρισιν καί τήν κατάστρωσιν είς τόν κώδικα, πράγμα τό όποιον δέν έχει τι 
κοινόν μέ τούς πόρους τής έξοφλήσεως-
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β') «'Ότι δέν κατορθοΰται τό εξωτερικόν δάνειον»- διότι άν άναβάλλε- 
ται τό δάνειον, άναβάλλεται καί ή διανομή τοΰ δεκάτου μέρους, άλλά τό 
χρέος μένει πάντοτε καταγεγραμμένον είς τόν κώδικα καί πληρώνεται ό 
νόμιμος τόκος·

γ') «'Ότι διδομένης είς έξόφλησιν τών ναυτικών λογαριασμών δλης 
τής ποσότητος τών διακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων εθνικής γής, δέν θέλει 
προσαρμοσθή εις τούς λογαριασμούς τούτους ή άνάλογος διά πιστώσεως 
καί διά χρημάτων άποζημίωσις»- διότι, κατά τήν ίδιαν τής Συνελεύσεως 
άπόφασιν, ή διάθεσις τών διακοσίων χιλιάδων στρεμμάτων θέλει γενή βα
θμηδόν, ούδ’ έζητήθη ποτέ τό δλον τής ποσότητος αύτής τής έθνικής γής 
άπό τήν Κυβέρνησιν, ήτις ούδ’ έχει τό δικαίωμα νά τήν διαθέση ουτω-

δ') «'Ότι ή Κυβέρνησις θέλει άναγκασθή νά πληρώση 85 εκατομμύρια 
Φοινίκων είς τούς ξένους δανειστάς καί άλλα 22 είς τούς άλλους Έλληνας»- 
διότι ώς πρός τό έσωτερικόν μέν, ή άναγνώρισις καί κατάστρωσις είς τόν 
κώδικα μέρους τοΰ έθνικοΰ χρέους δέν φέρει τήν άναγνώρισιν καί κατάστρω- 
σιν, πολύ δέ όλιγώτερον τήν πληρωμήν τών λοιπών μερών, προ τής έξετά- 
σεως τών διαφόρων λογαριασμών- ώς πρός τό έξωτερικόν χρέος δέ, ούτε τό 
προσημειωθέν Ε' ψήφισμα διαλαμβάνει τι άναγόμενον είς αύτό, καί ή έν 
Άργει Εθνική Συνέλευσις προεϊδε τά περί τής άποσβέσεώς του είς τά 
άρθρα δ' καί ε' τοΰ άπό 26 ’Ιουλίου Γ' ψηφίσματος της [...].

Πρίν τελειώσωμεν, έπαναλαμβάνομεν δτι, δχι μόνον δέν δυνάμεθα νά 
δεχθώμεν έλάττωσιν τής ποσότητος τών θυσιών μας καθώς καί παράτασιν 
έκκαθαρισμου, άλλά καί νομίμως ζητοΰμεν τόν άπ ’ άρχής τοΰ άγώνος νόμι
μον τόκον τών είρημένων θυσιών μας μέχρι τής έξοφλήσεως αύτών. 

Διαμένομεν μέ τό προσήκον βαθύτατον σέβας

Έν Ύδρα τήν 24 Φεβρουάριου 1831 

Οί πολϊται
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<ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙ ΣΤΣΤΑΣΕΩΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ*>

Άριθ. διατάγμ. 153. — 20 Μαρτίου 1831 έν Πόρω

1. Συσταίνεται Ταξιαρχικόν σώμα διά τήν ύπηρεσίαν τών ναυτικών.

* I. Λαζαρόπουλος, ο.π., σ. 348.
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2. Θέλουν καταταχθή είς τό σώμα τοΰτο οί διευθυνταί πλοίων, οΊτινες 
διαρκοΰντος τοΰ πολέμου υπηρέτησαν χωρίς νά λάβουν καμμίαν άντιμι- 
σθίαν, καί δέν εύρίσκονται κατά τό παρόν είς καμμίαν θέσιν δημοσίου υπη
ρεσίας. Αυτοί θέλουν λογίζεσθαι ύπό τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεώς, καί έξ 
αύτών θέλει έκλεγή, όπόταν ή χρεία τό. καλέση διά τήν ύπηρεσίαν τοΰ 
’ Εθνικοΰ Ναυτικοΰ.

3. Θέλουν λαμβάνει μηνιαίαν αντιμισθίαν, τής οποίας τό ποσόν θέλει 
μας προβληθή άμέσως άπό τήν έπιτροπήν, ήτις είναι έπιφορτισμένη νά 
έξακριβώση τά δικαιώματα ένός έκάστου.

22

<ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α. Μ.'>

’ Αντίγραφον
Έν "Υδρα 11 ’Ιουλίου 1831

Κύριέ μου,
Ούρανοκατέβατον σχεδόν έφθασεν είς τάς χειράς μου συγχρόνως μέ 

άλλα έκ Ναυπλίου γράμματα τό άπό 4 τρέχοντος αδελφικόν σας. Δέν ίξεύ- 
ρω τίς ό πέμψας αύτό φίλος, ή τίς ό έγχειρήσας τω πέμψαντι, διά νά φροντί
σω νά διευθύνω διά τοΰ αύτοΰ μέσου τήν άπάντησίν μου, τήν έτοιμάζω μ’ 
δλον τοΰτο καί θέλω προσπαθήσει νά σας τήν πέμψω δπως δυνηθώ άσφαλέ- 
στερα.

"Ομοιον μέ τό όποιον έλάβετε γράμμα έλαβα καί έγώ προ εξ ήμερών 
ήδη, χρονολογημένον τήν 20 Μαίου- ό γράψας μέ ειδοποιεί δτι έγραψε καί 
πρός τήν έκλ[αμπρότητά] σας καί πρός διαφόρους άλλους φίλους του έν οίς 
συναριθμεΐ καί τόν Κ[ύρι]ον Σικελιανόν2· τοΰτο μ’ έφάνη παράδοξον, άλλ’ 
δπως καί άν ήναι, ή περί τοΰ πράγματος κρίσις μου δέν εϊναι διαφορετική 
άπό τήν όποιαν κάμνετε' γνωρίζετε κάλλιστα τί έφρόνουν περί τής ήγεμο- 
νείας τοΰ Λεοπόλδου, καί τούς λόγους διά τούς οποίους τόν έθεώρουν τόν 
συμφερώτερον ήγεμόνα διά τήν ' Ελλάδα· μ ’ δλα τά δσα ετρεξαν, δέν φρονώ 
ούδέ σήμερον διαφορετικά, άλλά δέν ίξεύρω άν ό Λέοπόλδος ήρνήθη θετικώς

1. Γ.Α.Κ./ Άρχεΐον Άλ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 17, άρ. έγγρ. 4919.
2. 'Ο Μ. Σικελιανός ήταν ό έπί τής δικαιοσύνης Γραμματεύς τοϋ Καποδίστρια, ό 

όποιος ύπ’ αύτή τήν ιδιότητα τόν Αύγουστο τοϋ 1831 άνέλαβε τή διενέργεια δικαστικής 
έξέτασης γιά τά γεγονότα τοΰ Πόρου.
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καί άμετατρέπτως τόν θρόνον τοϋ Βελγίου, ή άρνησίς του, νομίζω, έθεμε- 
λιοΰτο είς τήν μή άναγνώρισιν τοΰ πρωτοκόλλου άπό τό έθνοσυνέδριον τών 
Βέλγων, αν οδτοι μετεπείσθησαν έπομένως, ώς λέγεται, καί αν έλπίζεται νά 
συμβιβασθώσιν εΐλικρινώς αί μεταξύ Βέλγων και 'Ολλανδών περί ορίων 
διενέξεις, δέν μοί φαίνεται παντελώς άπίθανον τό νά δεχθή ό Λεοπόλδος 
δ,τι δέν άπέρριψεν άπολύτως άλλά δι’ ενστάσεων. "Ας ΰποθέσωμεν δέ καί 
δτι παρητήθη έντελώς καί δτι επιθυμεί νά προσκληθή, νομίζω δτι ό μόνος 
τρόπος τής προσκλήσεώς του είναι ό δι’ έθν. Συνελεύσεως, διότι ό δι’ 
έπαρχιακών άναφορών ή άλλων μερικωτέρων, έν ω θέλει άπαντήσει μυρίας 
άντιστάσεις καί δυσκολίας, δέν θέλει έχει γνησίαν έθνικότητα. ’Έπειτα καί 
αύτών τών εΐλικρινώς έπιθυμούντων τά συμφέροντα τής Πατρίδος πολλοί 
θέλουν ύποπτεύσει ίσως μηχανορραφίας άνυπάρκτους καί σκοπούς ίδιοτε- 
λείας, πράγμα τό όποιον θέλει φέρει διαίρεσιν, καί νομίζεται, παρ’ έμοΰ 
τουλάχιστον, διόλου άσύμφορον. Γινομένης έκ τοϋ έναντίου παρρησία τής 
προτάσεως είς έθν. συνέλευσιν, ό καθείς έλευθέρως εκφράζει τήν γνώμην 
του, δέν μένει κάμμία υποψία είς κανένα, καί ή άπόφασις έχει χαρακτήρα 
’Εθνικόν.

Άλλ’ εϊναι κατορθωτή ή Έθν. Συνέλευσις; βλέπω δτι καί χωρίς νά 
ύπάρχη ιδέα καν καί τής νυν γινομένης προτάσεως, μέγα μέρος τοΰ ’Έθνους 
αίσθανόμενον όποιον κίνδυνον τρέχομεν, άν έξακολουθήση νά προβαίνη ή 
καταπάτησις τών θεμελιωδών νόμων τούς οποίους έθεσαν δλαι αί προλαβοΰ- 
σαι συνελεύσεις, έξέφρασε καί έκφράζει δι ’ άναφορών άπευθυνομένων πρός 
τήν Κυβέρνησιν καί δημοσιευόμενων διά τοΰ Απόλλωνος τήν επιθυμίαν τής 
συγκαλέσεως έθν. Συνελεύσεως. Αί μέχρι τοΰδε σταλεϊσαι άναφοραί εϊναι αί 
τής "Υδρας, τής Έρμουπόλεως, τής άνω Σύρας, τών Ψαρριανών, τοΰ Πό
ρου, τής ’Άνδρου, τής Νάξου, τής Μυκώνου, τής ’Ίου καί τής Σερίφου. 
Γράφουσιν ώς βέβαιον οτι παρακολουθοΰσι καί αί τής Σαντορίνης, Μήλου, 
διαφόρων άλλων νήσων, καί δτι ύπεγράφησαν άναφοραί μέ τό αύτό πνεΰμα 
είς τήν Αττικήν καί εϊς τινας άλλας έπαρχίας τής Στερεας. 'Η Μάνη 
έξέφρασεν ήδη τήν αύτήν επιθυμίαν, δέν ίξεύρω άν καί τινες έπαρχίαι τής 
Πελοποννήσου δέν θέλουν έκφράσει τό αύτό φρόνημα. "Οσον άπό μέρους 
μου, Σάς βεβαιώ δτι δσον κατέκρινα καί κατακρίνω τάς ενόπλους άντιστά- 
σεις, έκτος άν ύπαγορευθώσιν άπό άνυπέρβλητον άνάγκην, καί είς ύπερά- 
σπισιν τών ίερωτέρων δικαίων τοΰ άνθρώπου, δσον έπεριφρόνησα τά άνόητα 
κινήματα τοΰ Τζάμη, τά κατ’ έμέ πάντη ίδιοτελή καί ληστρικά τών άνεψι- 
ών Πετμεζαίων, τόσον νομίζω νόμιμα, άμεμπτα καί έπαινετά τά τών κοι
νοτήτων, αί όποϊαι δι’ άναφορών έκφράζουσι τό φρόνημά των, καί λέγουσι
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παρρησία δ,τι αισθάνονται. Αί άναφοραί αύται γεγραμμέναι μέ δσο ν θέλετε 
σέβας πρός τήν Κυβέρνησιν, άφεύκτως θέλουν φέρει τό άποτέλεσμα τής 
συγκαλέσεως τής Έθν. Συνελεύσεως. "Αν συγχρόνως φθάσωσι καί αί άπο- 
φάσεις τών δυνάμεων, αί όποΐαι, ώς πολλαχόθεν μας βεβαιοΰσι, καταγίνο
νται ήδη σπουδαίως περί τών πραγμάτων μας, καί είναι σύμφωνοι καί είς τό 
περί ορίων (κατά τήν επιθυμίαν μας) καί είς τό περί έκλογής ήγεμόνος, 
τόσον καλήτερον, διότι, παρούσης τής Έθν. Συνελεύσεως, γίνεται είς αύτήν 
ή κοινοποίησις τοϋ Πρωτοκόλλου, αν έκ τοΰ έναντίου δέν άπεφασίσθη τι έως 
τότε άπό τάς δυνάμεις, τό ’Έθνος σκέπτεται διά τών πληρεξουσίων άντι- 
προσώπων του, καί άποφασίζει περί τής τύχης του.

’Ιδού δλον ολόκληρον τό φρόνημά μου είς άπάντησιν τών έρωτήσεών 
σας. Ελπίζω δτι θέλετε εύρη είς τήν παροΰσαν τήν συνήθη ειλικρίνειαν μέ 
τήν οποίαν πάντοτε έξεφράσθην.

Τί νά είπώ δι’ δσα μοί γράφετε περί τών τοπικών σας πραγμάτων; 
τίποτε διαφορετικά δέν ήλπιζα άπό τήν περιοδείαν τοΰ Γ εν. άρχηγοΰ σας. 
Μανθάνω ήδη δτι διορίζεται ειδική έπιτροπή συγκειμένη άπό τούς Κους 
Μεταξάν, ’Αθανασιάδην καί Κοντάκην καί φέρουσα διπλάς έγκυκλίους, φα- 
νεράς καί μυστικάς πρός τάς Κοινότητας, τών οποίων έρωταται, ή γνώμη 
περί τής Έθν. Συνελεύσεως καί τοΰ Συντάγματος· συμπεραίνω δτι παρά 
τάς διπλάς έγκυκλίους θέλουσι φέρει οί άποστελλόμενοι καί τριπλας οδη
γίας καί πολλαπλάς έπιτηδειγμάς [sic] άναφορών. Ε’ίθε μόνον αί κοινότητες 
νά μή άπατηθώσι καί θυσιάσωσι τά ίερώτερά των συμφέροντα, καί διά νά μή 
συμβή τοΰτο, άρκεϊ νά έννοήσωσιν δτι τίποτε δέν κινδυνεύουσι άν έκφράσω- 
σι φανερά τό φρόνημά των.

Θέλετε νά μάθετε καί περί τών ήμετέρων, άπό προχθές έγινα πατήρ 
υίοΰ. Προσφέρατε τούς άδελφικούς μου άσπασμούς πρός τούς Κους αύτα- 
δέλφους σας καί γνωρίζετέ με πάντοτε

Ειλικρινή άδελφόν 
καί είς τάς προσταγάς σας 

προθυμότατον.

Α. Μ.
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗ* >

’Εκλαμπρότατοι Κύριοί μου!
Σήμερον έφθασα έδώ άπό τόν Πόρον, καί άνήγγειλα πρός τόν πανευγε- 

νέστατον κύριον Λάζαρον Κουντουριώτην τά έκεΐ διατρέχοντα καί περί τοΰ 
Πνεύματος τό όποιον έξακολουθοΰν νά έχουν οί Ποριώται, καθώς καί τάς 
λοιπάς ειδήσεις δσας ε’ίχαμεν. 'Η εύγενεία του μέ διέταξε νά τά γνωστο
ποιήσω καί πρός υμάς.

'Ο Ναύαρχος Ρώσσος μετά τήν άναχώρησιν τών ’Αγγλικών Πολεμι
κών πλοίων έπροσκάλεσε τόν ' Ηγούμενον τοΰ Μοναστηριού καί άρχισε νά 
τόν παρακινή δι’ άπειλών, καί ύποσχέσεων, νά ύπογράψη τάς κατά τής 
"Υδρας άναφοράς. Άλλ ’ ό ' Ηγούμενος τοΰ άπεκρίθη, δτι καί τά χέρια του 
νά κόψουν αυτός δέν υπογράφει. ' Επομένως έπροσκάλεσε καί τόν Πανάγον, 
(είς τοΰ οποίου τό σπίτι έκατοίκει) καί άρχισε μέ τάς πλέον αισχράς λέξεις 
νά τόν ύβρίζη διατί νά ύπογράψη τήν ύπέρ τής "Υδρας άναφοράν, καί μέ 
φοβερισμούς παιδαριώδεις τόν έπαρακίνει νά ύπογραφθή είς τήν κατά τής 
"Υδρας. Άλλά καί αυτός έμεινε σταθερός. Έπροσκάλεσε πολλάκις καί 
τούς Δημογέροντας, καί δι’ αύτών έσπερνεν είς τό Κοινόν δτι θέλει κρεμά
σει είς τά πινά [sic] τής φρεγάτας του, τούς δσοι άνθίστανται είς τά θελή
ματα τοΰ Κυβερνήτου κτλ. Οί φοβερισμοί του δέν έκαμαν έντύπωσιν κάμ- 
μίαν είς τούς Ποριώτας, τω έκοινοποιήθη μάλιστα πλαγίως, δτι οί Ποριώ- 
ται είναι βιασμένοι ν’ άναφερθοΰν είς τάς Δυνάμεις δτι ή Ένδοξότης του 
έπεμβαίνει είς τά έσωτερικά τής Πατρίδος τους καί τοΰτο τόν έκαμε νά 
συσταλθή, καί αΰριον άναχωρεϊ διά τήν Α’ίγιναν, καί άπό έκεΐ είς τά Έπί- 
δαυρα, καί εις τό Ναύπλιον.

' Ο Καπ. Χρηστόδουλος συνεπεριπάτη μέ τόν Καπ. Φαλάγκα, είς τό 
Παράλιον τοΰ Πόρου, τήν στιγμήν εκείνην άπέρασεν μέ τήν Βάρκαν ό κος 
Ρικόρδος καί εϊπεν είς τόν Καπ. Φαλάγκαν, δακτυλοδεικτών τόν Χρηστό- 
δουλον, δτι δυσαρεστεϊται νά τόν βλέπη νά συμπεριπατή μέ τοιοΰτον 
άχρεΐον ύποκείμενον. Τό εϊπεν είς Γαλλικήν Διάλεκτον, πιστεύων δτι ό 
καπ. Χρηστόδουλος δέν έννοεϊ τά Γαλλικά. ' Ο Καπ. Χρηστόδουλος δέν τω 
άπεκρίθη έκείνην τήν στιγμήν έμμέσως δμως ειδοποίησε τόν κον Ρικόρδον, 
δτι θέλει ζητήση άμεσον ίκανοποίησιν, καί δτι θέλει κάμει γνωστούς διά τής

* Γ.Α.Κ./ ’Αρχεΐον Άλ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 17, άριθ. έγγρ. 4904.
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έφημερίδος τούς λόγους του. Τοΰτο έτρόμαξεν ικανά τόν κον Ρικόρδον και 
έβαλε τόν ' Ηγούμενον, καί τόν κον Φαλάγκα νά μεσιτεύσουν πρός τόν Καπ. 
Χρηστόδουλον νά ύπάγη πρός άντάμωσίν του, καί έπρόσθεσεν δτι δυσαρε- 
στεϊται δι ’ αυτήν τήν περίστασιν, καί άλλα Κουραφέξαλα. "Οσον έκ μέρους 
μου, έμήνυσα διά τοΰ Καπ. Φαλάγκα τόν Χρηστόδουλον νά μένη άκαμπτος, 
τι θέλει κάμει δέν ήξεύρω, διότι ήμην βιασμένος νά άναχωρήσω άπό τόν 
Πόρον.

Οί Ποριώται δλοι μικροί, καί μεγάλοι, έξακολουθοΰν νά φυλάττουν τό 
αύτό πνεΰμα, τής "Τδρας, καί έτοιμάζονται νά παρακαλέσουν τόν Κον Συν
τάκτην τοΰ ’Απόλλωνος νά προσθέση καί τά ονόματα τών δσων δέν ύπέ- 
γραψαν είς τήν Αην άναφοράν. ' Η χωρίς κάμμίαν βάσιν έναντιότης τοΰ Καπ. 
Νικολάκη άναβάλει μέχρι σήμερον τό πράγμα- καθυποβάλλεται δέ είς τήν 
άπόφασιν Σας, καί γνωστοποιήσατέ μας τά δέοντα. Οί Ποριώται είναι 
έτοιμοι νά κάμουν ο,τι ήθελε τούς είπή ή Ύδρα, είναι έτοιμοι νά κινηθοΰν 
καί διά τών δπλων, άν θέλη ή Ύδρα.

'Ο ’Αντιναύαρχος Ρώσσος εΰγαλεν είς τά Μαγαζιά του έξακόσια 
Τουφέκια καί Παλάσκαις καί 6 Κανόνια.

Οί Πρόκριτοι τοΰ Πόρου πιστεύουν ώς άναγκαϊον νά έλθη είς Πόρον 
κάνέν ’Αγγλικόν, ή Γαλλικόν πλοΐον, μόνον, καί μόνον δι ’ έπίδειξιν καί διά 
νά γνωρίση ό λαός τά ψεύματα τών Ρώσσων, πιστεύω καί έγώ δτι είναι 
άναγκαϊον, καί μάλιστα άν είναι δυνατόν νά όδηγηθή ό Πλοίαρχος τοΰ 
Πλοίου, νά κάμη περιποίησιν τινά, είς τούς προκρίτους οΐτινες θά ύπάγουν 
είς έπίσκεψίν του.

Προ τριών ήμερών έφθασεν άπό Σαλαμίνα είς Πόρον, ή ’Εθνική 
Μπελλοΰ διοικουμένη άπό ύδραΐον τινά, Κοσμά Λαγά. ' Η Μπελλοΰ αΰτη 
μετέφερεν εις τήν ’Επίδαυρον ένα Πεζοδρόμον τοΰ Ράγκου. Ό ρηθείς 
Πλοίαρχος μας είπεν δτι είναι βιασμένος νά κοινοποιήση δτι τής Κυβερνή
σεως τά στρατεύματα έσκόρπισαν τό Σώμα τοΰ Τσάμη. 'Η άλήθεια δμως 
είναι δτι, είς τήν Λιβαδίαν συνήχθησαν οί 'Οπλαρχηγοί, Νότης, Γρίβας, 
Πανοργιάς, ’Ίσκος, καί ό Τσάμης, καί δτι τό Σώμα των σύγκειται άπό δύο 
ήμισυ χιλιάδας στρατιώτας, δτι ό Ράγκος διά τοΰ Πεζοδρόμου έγραφε πρός 
τήν Κυβ[έρνησιν] δτι εύρίσκεται είς δεινήν θέσιν, καί νά τόν βοηθήση καί μέ 
στρατιώτας καί μέ χρήματα, διότι καί οί στρατιώται του λειποτακτοΰν. ' Ο 
Πολιτάρχης τής Σαλαμΐνος έσύναξεν έκατόν στρατιώτας καί διά νυκτός 
άνεχώρησε διά νά ένωθή μετά τοΰ Τσάμη. 'Ο Γριτσιώτης, Βάσσος, καί 
Διοβουνιώτης, είς τήν Σαλαμίνα φωνάζουν άναφανδόν, Σύνταγμα, καί δτι 
θέλουν κινηθή άμα κινηθοΰν οί ' Υδραίοι.
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'Ο Διοικητής τοϋ Άγγλικοΰ Βρικιοΰ τό όποιον πρό τινων άγκυροβό- 
λησεν εις Πόρον, άνταμώθη μέ τόν Κ. Φαλάγκα, καί όμιλών περί τών 
πραγμάτων μας είπεν, δτι άπορεΐ πώς οί "Ελληνες έως τώρα δέν έκοψαν τά 
Κεφάλια τών Κυβ[ερνητικών] μέ τούς μπαλτάδες' καί τό έπανέλαβε δίς. ' Ο 
Κ. Φαλ[άγκας] τω εϊπεν, δτι δέν εϊναι δύσκολον νά γενή άν τοΰτο δέν 
έβλαπτε έξωτερικώς τούς "Ελληνας. ' Ο Διοικ[ητής] ’Άγγλος, εϊπεν τότε, 
δτι ό φόβος μας είναι χωρίς βάσιν, καί δτι κάνεις δέν άνακατώνεται είς τά 
πράγματά μας. "Οταν ό ’Άγγλος έμαθε τούς φοβερισμούς τοΰ κυρ. Ρικόρ- 
δου κατά τής "Υδρας, έξεφράσθη οΰτως, «νά τόν είπήτε δτι εϊναι ένας 
ψεύτης, καί δτι δέν τω έπιτρέπεται νά μεταχειρισθή οϋτε ένα στρατιώτην 
έναντίον τοΰ παραμικροΰ Έλληνος». ’Επρόσθεσε δέ δτι καί ό Ρικόρδος 
θέλει αναχωρήσει άπό τήν 'Ελλάδα αίφνιδίως. Τήν ημέραν όποΰ έξέπλευσεν 
τό Ρωσσικόν Πλοΐον διά τόν Αρχάγγελον, ή Αγγλική Φρεγάτα τό έξηκο- 
λούθησεν.

Σας Ταπεινοπροσκυνώ μέ βαθύτατον Σέβας καί είμί 

Τή 17 ’Ιουνίου 1831, Έν "Υδροι Άφοσιωμένος είς τήν Εύνοιάν Σας

Νικόλαος Ίωαννίδης
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ LYONS ΠΡΟΣ RICORD* >

Άντίγραφον Ε. Λ.
«Μαδαγασκάρη», Ναύπλιο 16 ’Ιουλίου 1831

Αγαπητέ μου Ναύαρχε,
Παρακαλώ τήν Εξοχότητά σας δπως δεχθεί τίς καλύτερές μου ευχα

ριστίες γιά τήν ευκαιρία πού μοΰ έδωσε νά άναφέρω στόν πλοίαρχο Gape, 
πώς σημειώθηκε δτι έβγαλε λόγο στόν Πόρο μέ σκοπό νά ύποδαυλίσει τά 
κομματικά πάθη πού δυστυχώς υπάρχουν σέ αύτό τό νήπιο κράτος, σέ άμε
ση άντίθεση μέ τίς προθέσεις καί τίς έντολές τοΰ Ναυάρχου του καί, μάλι
στα, τή στιγμή πού ό κύριος Dawkins, σέ συνεργασία μέ τούς συναδέλφους 
του, καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες γιά νά τά κατευνάσει.

Εϊμαι πεπεισμένος δτι ή Εξοχότητά σας θά εύχαριστηθεΐ, άλλά δέν θά 
έκπλαγεΐ νά άνακαλύψει δτι αύτή εϊναι μία άπό τίς καθημερινές συκο

* Άρχεϊον Ε. Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B84/1.
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φαντίες στις όποιες δλοι είμαστε έκτεθειμένοι, καί τίς όποιες δλοι πρέπει 
καρτερικά νά ύπομείνουμε, θεωρώντας δτι έχουν ειπωθεί άπό κάποιο άτομο 
ένός έκ τών δύο κομμάτων μέ υπέρμετρο ζήλο, μέ σκοπό νά εξυπηρετήσουν 
εφήμερους στόχους, καί δτι δέν μπορούν νά αμαυρώσουν τό χαρακτήρα ένός 
έντιμου άνδρός.

Ό κυβερνήτης Gape μέ διαβεβαίωσε δτι ή μόνη πολιτική γνώμη πού 
έξέφρασε στόν Πόρο, πού δόθηκε ώς άπάντηση σέ έρώτηση πού προήλθε 
άπό τήν ’Εξοχότητά σας, ήταν δτι δέν πιστεύει δτι ό Ναύαρχός του θά 
χρησιμοποιήσει τήν ’Αγγλική μοίρα γιά έπιθετικές επιχειρήσεις έναντίον 
τής 'Ύδρας, ή έναντίον κάποιου άλλου μέρους τοΰ * Ελληνικοΰ κράτους, καί 
δτι, δσον άφορά αύτόν, θά λυπόταν νά κάνει χρήση βίας γιά νά καταπιέσει 
τήν κοινή γνώμη σέ όποιαδήποτε Χώρα.

"Αν ή ’Εξοχότητά σας, κατά τή διάρκεια συνομιλιών, έχει άναφέρει 
αύτές τίς συκοφαντίες στήν ’Εξοχότητά του τόν Κυβερνήτη ή στόν Βαρώνο 
Rueckman, είμαι πεπεισμένος δτι θά εύαρεστηθεϊτε νά τούς παρουσιάσετε 
αύτή τήν άντίρρηση.

’Έχω τήν τιμή νά είμαι 
άγαπητέ μου Ναύαρχε 

μέ κάθε αίσθημα ύψηλής ύπόληψης 
ό ύπάκουος ύπηρέτης σας

Edmund Lyons Πλοίαρχος

25

< ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑΟΤΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΔΡΑΣ*>

Άρ. 3 (18 Ίουλ. 1831)

Εύγενέστατοι Κύριοι,

Τό άπό τίς 12 τρέχοντος εύγενές γράμμα σας έλαβον όμοΰ καί τήν 
άναφοράν τών πολιτών μας είς τήν Κυβέρνησιν, τάς οδηγίας όπού πρέπει νά 
ομιλήσω είς τόν Αντιναύαρχον Ρικόρδ, καί τό ένγραφον τών πολιτών μας 
είς έμέ διά νά διορίσω τήν κυρίευσιν τής φεργάτας ή άναφορά άφ ’ ου ύπεγρά- 
φη παρ’ έμοΰ καί παρά τοΰ Καπετάν Άντώνη (δστις προσφέρει τά σεβά- 
σματά του) καί άφ’ ου έκρατήσαμεν άντίγραφον τής άναφορας σάς τήν

* ΔΙΕΕ, τόμ. ΚΓ' (1980).
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έπιστρέφομεν, ήμεΐς ε’ίμεθα έτοιμοι καθ ’ όλα εις κάθε κίνημα τής Κυβερνή
σεως καθ’ ήμών άν ό Ρικδρδ χωρίς τήν συγκατάνευσιν τών δύο άλλων 
δυνάμεων ήθελε κάμει κίνημα καθ’ ήμών νά μας κτυπήσει θέλει άντιβρα- 
βευθή καθώς πρέπει εί δέ καί είναι ή συγκατάθεσις καί τών άλλων δύο 
δυνάμεων τότε θέλω έκφρασθή κατά τάς οδηγίας όπού μοί έστείλατε, ή 
' Ελλάς, ή "Υδρα, ή Καρτερία, είναι έτοιμα διά νά κτυπήσουν, άν ό Κανάρης 
δέν κτυπήσει καθώς ήμεΐς έλπίζομεν τουλάχιστον θά σταθή αδιάφορος.

Είναι περιττόν νά σάς έκφρασθώ τήν σύμπνοιαν τών καλών μας συμ
πολιτών καί τήν σταθεράν άπόφασιν τοΰ νά ύπερασπισθώσιν τά δίκαια τών 
κοινοτήτων όπού έκφράσθησαν, καί τό καταπατηθέν σύνταγμα, παρά τοΰ 
αύθαιρέτου, τό άτμοκίνητον δπου εύρίσκεται μέσα ό Καπετάν Φαλάγ καί ό 
Καπετάν Χριστόδουλος μέ τούς οπλισμένους ποριώτας, θά μεταχειρισθή 
καυστικά δλα τά μέτρα αύτά τά έλάβαμεν έπειδή γνωρίζωμεν δτι είναι ή 
μόνη κρίσιμος περίστασις, ας έχωμεν λοιπόν έλπίδας μας είς τόν Θεόν, καί 
ας άποφασίση τό δίκαιον.

Σάς άσπάζωμαι έκ καρδίας καί μένω.

’Εκ τοΰ Δικρότου 'Ελλάς τή 18 ’Ιουλίου 1831

Ό Ναύαρχος 
άνδρέας μιαούλης

άμα δπου έφθασα είς τό Δίκροτον έδιώρισα νά έμβουν καί άλλοι ναΰται 
ώστε κατά τό παρόν εύρίσκονται έως 350: ώς έγγιστα.

στείλατέ μας παξιμάδι δπου δέν εύρίσκομεν νά άγοράσωμεν άπό τά 
λοιπά εΐδη εύρίσκονται.
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΥΔΡΑΣ* >

’Εξ Έρμουπόλεως, τήν 23 ’Ιουλίου 1831.

’Αγαπητοί Συμπολΐται,

’Απαντοΰμεν σήμερον τάς έπιστολάς Σας τής 16, 17, 19 καί 20 φθίνο- 
ντος, τών οποίων τήν παραλαβήν Σάς άναγγείλαμεν μέ τάς άπό 21 καί 23 
ίδίου συντόμους μας.

* Χιακόν Άρχεΐον, τόμ. Δ', σσ. 260-262.



252 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

Παρατηροΰμεν τά κατά τόν Πόρον και αυτόθι, καί άποροΰμεν διά τήν 
διαγωγήν τοΰ Ναυάρχου 'Ρικόρδου, θέλοντος νά υποστήριξή άσυστόλως 
τήν αυθαίρετον Κυβέρνησίν μας. Έλπίζομεν δτι θέλουν δειχθή δικαιότεροι 
οι δύο άλλοι ’Αντιπρέσβεις τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας καί δτι θέλουν παρα
στήσει είς τόν κύριον 'Ρικόρδον δτι δέν εϊναι δίκαιον νά έπεμβαίνη εις τά 
εσωτερικά μας πράγματα καί πολύ περισσότερον διά νά ύποστηρίζη μίαν 
εξουσίαν τήν οποίαν δέν δύνανται πλέον οί 'Έλληνες νά υποφέρουν. Τοΰ 
ήμετέρου Ναυάρχου αί έντονοι αποκρίσεις καί ή σταθερά άπόφασις κάμνουν 
τιμήν καί είς αύτόν καί είς τό Ελληνικόν ’Έθνος. "Οταν κινδυνεύουν τά 
μεγάλα συμφέροντα τοΰ ’Έθνους, πάσα ύπέρ αύτών θυσία λογίζεται μικρά 
καί πασα άνθίστασις δικαία. "Ολα δσα διέτρεξαν καί έπράξατε πρός ύπερά- 
σπισιν τών εθνικών δικαιωμάτων, δλα εϊναι σύμφωνα μέ τάς άρχάς καί τήν 
άπόφασίν μας, καί δσα άλλα μέτρα τοιαΰτα λάβετε ακολούθως, τείνοντα είς 
τόν αύτόν σκοπόν, δλα μάς εϊναι δεκτά καί εύχάριστα. Τήν συγκατάθεσιν 
ταύτην τής Κοινότητάς μας τήν έχετε έπισήμως είς τό έσώκλειστον έγγρα
φον καί εΐπήτέ μας άν έχη καλώς ή δπως άλλως στοχάζεσθε. Παρομοίως 
θέλετε λαμβάνει διαδοχικώς άπό τάς άλλας Αΐγαιοπελαγιτικάς Κοινότη
τας, άφ ’ ου γνωρίσωσι τήν άνάγκην τής επισήμου έκφράσεως τής τοιαύτης 
συγκαταθέσεως, τό όποιον έπιμελώς θέλομεν τούς βάλει ύπόψιν. Εϊναι άνάγ- 
κη μεγίστη νά καταπαύση, ώς γράφετε, ή ένέργεια τών κατά τόπους Διοι
κητών, δσων μάλιστα ή διαγωγή καί τά φρονήματα έφάνησαν έπιμόνως 
φιλαυθαίρετα, καί νά άναλάβωσι τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων αί παρά 
τοΰ λαοΰ νομίμως έκλεγμέναι άστυκαί άρχαί. Περί τούτου θέλομεν γράψει 
είς τάς Νήσους, άλλ’ είς τοΰτο θέλει συντελέσει πολυμαλλον ή παρουσία 
τών Εθνικών πλοίων, καί διά τοΰτο εϊναι άνάγκη νά λάβη ό κύριος 'Ρά
πτης τάς άναγκαίας διαταγάς δθεν άνήκη, διότι χωρίς τών διαταγών τούτων 
δέν ήμπορεϊ, ώς εϊπε, νά ένεργήση άπευθείας, άρκούμενος πρός τό παρόν νά 
προσμένη εις τόν λιμένα μας μέχρις δτου νά τοΰ φθάσωσι. Τόν Πλοίαρχον 
Κιοσέ, προσφερθέντα προθύμως, θέλομεν έν τοσούτω μεταχειρισθή πρός 
τόν σκοπόν τοΰτον- δθεν τόν πέμπομεν αΰριον διά τήν ’Άνδρον μέ τάς 
άναγκαίας οδηγίας, τάς οποίας θέλει φέρει μαζή του ό φθάσας έκεϊθεν κύ
ριος Σέρρος, καί πάλιν δι ’ αύτό τοΰτο έπανερχόμενος. Προσμένομεν καί τόν 
Πλοίαρχον Κοκκονέζον διά νά τόν διευθύνωμεν εις άλλας Νήσους. Προφθά- 
σετέ μας δμως τάς άναγκαίας διαταγάς ώς άνω ε’ίπαμεν.

Αί πρός τούς "Ελληνας καί πρός τούς Αίγαιοπελαγίτας προκηρύξεις 
Σας εϊναι κατάλληλοι καί δέν πρέπει νά βραδύνωμεν πλέον- ή ρήξις έγινε καί 
διαλλαγή δέν δύναται νά ύπάρξη- ή τό έθνος ή τό αύθαίρετον, "Οσον δρα-
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στηριώτερον ένεργεϊτε, τόσον τό ’Έθνος ένθαρρύνεται, τόσον εύστοχώτερον 
παραλύουν τά μέσα τοΰ αύθαιρέτου. Οί "Ελληνες δλοι είναι σύμφωνοι, ό 
φόβος μόνον δεσμεύει μέγα μέρος. ’Ενέργεια λοιπόν διά νά τούς λυτρώσω- 
μεν άπό τόν φόβον. Άπό πολλά <τά> μέρη τής ' Ρούμελης μάς ειδοποιούν 
δτι νεΰμα μόνον προσμένουν άπό ' Υμας καί είναι έτοιμοι- ταχύνετε λοιπόν 
διά νά έκπληρωθή ή επιθυμία των καί νά φθάσωμεν ταχύτερον είς τόν 
σκοπόν. Τό αύθαίρετον ποΰ έλπίζει; δλον τό ’Έθνος είναι κατ’ αύτοΰ. Μό
νον ή άπό μέρους μας άδράνεια δύναται νά τοΰ παρέξη στιγμιαίας ελπίδας.

Πάλιν τό έπαναλαμβάνομεν, ή έμφάνισις τών προκηρύξεων καί ή σύμ- 
πραξις τών ’Εθνικών πλοίων είναι άναγκαιοτάτη. Τοιουτοτρόπως άσφαλί- 
ζονται καί τά ’Εθνικά χρήματα, άπό τά όποια κατά τό μάλλον καί ήττον 
παντοΰ εύρίσκονται, καί τών όποιων τώρα μάλιστα καταρχάς, ώς λέγετε, 
καί δέν τό άμφιβάλλομεν, έχετε μεγάλην χρείαν. Λάβετε παρά τοΰ άπε- 
σταλμένου Σας, τοΰ κυρίου Μάνθου, γρόσια πενήντα χιλιάδας καί πιστώσα- 
τέ μας καί διά ταΰτα ώς καί διά τά προλαβόντα. Καταγινόμεθα καί διά 
τρίτην άποστολήν. Δέν έλάβαμεν κάνέν άκόμη μέτρον διά τό έδώ Τελω- 
νεϊον, διότι μέλλομεν νά κάμη σπουδαιοτέραν σκέψιν.
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<ΕΠΙΣΤΟΛΗ DAWKINS ΚΑΙ RUECKMAN*>

Ναύπλιο 1η Αύγούστου 1831.

Κύριε Κυβερνήτα,

Σπεύδομε νά σας δηλώσουμε, σύμφωνα μέ τό α’ίτημα τής ’Εξοχότητάς 
Σας, δτι οί κυβερνήσεις μας άποδίδουν ύψιστη σημασία στή διαφύλαξη τής 
τάξης καί ήρεμίας στήν Ελλάδα, καθώς καί στή διατήρηση τής τάξης 
πραγμάτων πού έχει έγκαθιδρυθεϊ έκεΐ προσωρινά.

Άποδοκιμάζομε καί καταδικάζομε τό στασιαστικό κίνημα πού μόλις 
εκδηλώθηκε στόν Πόρο. Εφόσον απουσιάζουν ό κύριος ’Επιτετραμμένος 
τής Γαλλίας καί οί Διοικητές τής Αγγλικής καί Γαλλικής βάσης, καί μέχρι 
τήν έπιστροφή τών άξιωματούχων αύτών, έκφράζομε τήν έλπίδα δτι ή δή
λωσή μας αύτή θά είναι άρκετή ώστε νά έπανέλθουν στά καθήκοντά τους οί 
άρχηγοί πού έχουν προσχωρήσει στό κίνημα αύτό.

* Άρχεΐον Αάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B65.
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Δραττόμεθα τής εύκαιρίας νά έκφράσουμε στήν ’Εξοχότητά Σας τόν 
βαθύτερο σεβασμό μας.

Ε. I. Dawkins 
Rueckman
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ RICORD ΠΡΟΣ LYONS* >

Φρεγάτα Λόβιτς στόν δρμο τοΰ Πόρου

25 ’Ιουλίου / 6 Αύγούστου 1831.
Κύριε Διοικητά,

Δέν θά εξηγηθώ περισσότερο σχετικά μέ τό ζήτημα τής άτυχοΰς υπό
θεσης τής φρεγάτας «'Ελλάς» καί άλλων κρατικών πολεμικών πλοίων πού 
καταλήφθηκαν άπό τούς 'Υδραίους στασιαστές. Οί συζητήσεις πού είχα τήν 
τιμή νά διεξαγάγω μέ έσας καί τό συνάδελφό μας, κυβερνήτη Laland, σας 
άποκάλυψαν έπαρκώς τόν τρόπο σκέψης μου, δπως καί τά προπαρασκευα
στικά μέτρα πού έκρινα άναγκαϊο νά λάβω, μέ στόχο τήν έπιστροφή τών 
πλοίων στήν κυβέρνηση, εΐτε άπευθείας, ε’ίτε μέ τήν επέμβαση τών Διοικη
τών τών μοιρών τών τριών Δυνάμεων προστατριών τής 'Ελλάδος. Δέν 
περίμενα παρά τήν άφιξή σας γιά νά θέσω τέρμα σέ αύτή τήν ύπόθεση.

Σας εξήγησα έπίσης τό σκοπό τής άποστολής ένός άξιωματούχου, πού 
τελεί ύπό τίς διαταγές μου, στήν "Υδρα, τίς συνέπειες τής όποιας δέν 
παρέλειψα έπίσης νά θέσω σέ γνώση σας.

"Ολες οί ένέργειες στις όποιες προχώρησα στήν προκειμένη περίπτω
ση στό δνομα τής συμμαχίας, στηρίζονται άποκλειστικά στήν αύστηρή έκτέ- 
λεση τόσο τών οδηγιών τής Αύτοκρατορικής Κυβέρνησης, πού συμπίπτουν, 
πιστεύω, μέ έκεϊνες πού καί έσεις καί ό κύριος συνάδελφός μας θά έχετε 
λάβει άπό τίς κυβερνήσεις σας, δσο καί τοΰ τελευταίου σήματος τοΰ Αύτο- 
κρατορικοΰ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, δπου μεταξύ άλλων τονίζεται: «'Ο 
κύριος κόμης Καποδίστριας πρέπει αύτή τή στιγμή νά είναι πληροφορημέ- 
νος δτι ή Γαλλική κυβέρνηση, καθοδηγούμενη συνεχώς άπό τίς πλέον καλο
προαίρετες γιά τήν ' Ελλάδα προθέσεις, μόλις έδώσε έντολή στούς διοικη
τές τών ναυτικών καί χερσαίων δυνάμεων πού σταθμεύουν στήν Πελοπόν

* Άρχεΐον Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B65.
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νησο, νά προσφέρουν τή βοήθεια καί τή συνεργασία τους στόν Κυβερνήτη, 
στήν περίπτωση πού εκείνος θά έκρινε επιβεβλημένη τήν προσφυγή στήν 
ένοπλη βία γιά τήν άποκατάσταση τής ήρεμίας σέ όποιοδήποτε τμήμα ή 
νησί τής 'Ελλάδος.

»Οί ’ίδιες διαταγές δόθηκαν σήμερα στόν ’Αντιναύαρχο κύριο Ricord, 
καί ό Διοικητής τής ’Αγγλικής ναυτικής βάσης θά εξουσιοδοτηθεί, χωρίς 
άμφιβολία, σύντομα, άν αύτό δέν έχει ήδη συμβεϊ, νά δράσει άπό τήν πλευρά 
του σύμφωνα μέ τίς προστατευτικές άπόψεις τής συμμαχίας».

’Από τίς άνταλλαγές απόψεων πού είχαμε προκύπτει μία διαφορετική 
άντιμετώπιση τοΰ λυπηροΰ στασιαστικού κινήματος τών 'Υδραίων καί τοΰ 
Πόρου. Σπεύδω, λοιπόν, νά σας έπαναλάβω, κύριε, τίς παρακάτω παρατηρή
σεις γραπτά.

1. Δέν άναγνωρίζω τήν πρακτική τής κατάληψης πλοίων άπό ' Υδραίους, 
παρά μόνο ώς στασιαστική καί, κατά συνέπεια, άντίθετη μέ τίς καλοπροαί
ρετες άπόψεις τών προστάτιδων Δυνάμεων τής ' Ελλάδος, οί όποιες έπιθυ- 
μοΰν τή διατήρηση τής τάξης πραγμάτων καί τής προσωρινής κυβέρνησης, 
πού εκείνες έγκατέστησαν.

2. Ζητώ, συνεπώς, τήν άπόδοση τών πλοίων στή νόμιμη κυβέρνηση 
απευθείας, ή μέσω τής δικής μας παρέμβασης, χωρίς νά γίνει δεκτός κανέ
νας δρος άπό πλευράς μας, έφόσον δέν μπορεί νά έχουμε καμία σχέση μέ τήν 
εισβολή στά πλοϊα.

3. Λαμβάνοντας ύπόψη τίς μοιραίες συνέπειες πού θά μπορούσε νά 
έχει ή έξοδος τής φρεγάτας «'Ελλάς» ή όποιουδήποτε άλλου πλοίου εύρι- 
σκόμενου πρός τό παρόν ύπό τήν έξουσία τοΰ Ναυάρχου Μιαούλη, άρχηγοΰ 
τών 'Υδραίων στασιαστών, άπό τό λιμάνι τοΰ Πόρου, έκρινα άπαραίτητο 
νά άντιταχθώ (στήν έξοδο αύτή) μέχρι νά ληφθεϊ οριστική άπόφαση έπί τής 
υπόθεσης αύτής, καί δήλωσα στόν κύριο Μιαούλη δτι σέ περίπτωση πού θά 
προσπαθοΰσε νά έπιβάλει τήν έξοδο τών πλοίων πού έχει καταλάβει, θά 
ήμουν υποχρεωμένος νά καταφύγω στή βία γιά νά τόν άποτρέψω, καί δτι, 
συνεπώς, κάθε παρόμοια προσπάθεια άπό πλευράς του θά έκλαμβανόταν 
άπό μένα ώς πράξη έχθρική.

Άφοΰ σας έξέθεσα, κύριε Διοικητά, δλα αύτά γιά τά όποια είχα τήν 
τιμή νά σάς αναφέρω παραπάνω, δέν μοΰ μένει παρά νά ζητήσω τήν ηθική 
καί ύλική σας συνδρομή, ώστε νά τεθοΰν σέ έφαρμογή δλα τά σημεία πού 
μνημονεύω, καί τά όποια θά βρείτε, άναμφίβολα, σύμφωνα μέ τίς κατευθύν
σεις πού καί έσεϊς, έπίσης, έχετε λάβει.

Θεωρώ καθήκον μου έξάλλου νά λάβω τήν τιμή νά σας προειδοποιήσω,
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δτι αν δέν θεωρήσετε σκόπιμο νά μέ υποστηρίξετε γιά τήν επιτέλεση τοΰ 
σκοποΰ τής άντιμετώπισης τών ταραχών πού εκδηλώθηκαν πρόσφατα στό 
Αιγαίο, και πού μοναδικός τους στόχος είναι ή άνατροπή τών άρχών τής 
κυβέρνησης πού συστάθηκε μέ τή μεγαλειώδη παρέμβαση τών κυρίαρχων 
Προστατών τής 'Ελλάδος, θά θεωρήσω τόν έαυτό μου άποκλεισμένο άπό 
τή συμμαχία. Άποσείοντας, λοιπόν, κάθε ευθύνη γιά τίς συνέπειες, καί 
έγκαταλείποντας έτσι τή συμμαχία, δέν μοΰ μένει παρά νά στείλω τήν 
απολογία μου στή διάσκεψη τοΰ Λονδίνου.

“Οποιες καί αν είναι οί κρίσεις σας γιά τήν παρούσα, κύριε κυβερνήτα, 
σας παρακαλώ νά δεχθείτε νά μοΰ άπαντήσετε οριστικά γραπτώς.

Έπιστολή άντίστοιχου περιεχομένου άπευθύνω έπίσης στόν κύριο 
’Αρχιπλοίαρχο Laland.

Δεχθείτε, κύριε, τή διαβεβαίωση τής βαθύτατης εκτίμησής μου.

’Αντιναύαρχος, Διοικητής τών 
Ναυτικών δυνάμεων τής Α.Μ. 
τοΰ Αύτοκράτορα πασών τών 

Ρωσσικών τής ’Ανατολής 
P. Ricord

29

< ΕΠΙΣΤΟΛΗ LYONS ΚΑΙ LALAND ΠΡΟΣ ΤΟΤΣ 
ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ* >

Ναύπλιο 11 Αύγούστου 1831.
Κύριοι ’ Αντιπρέσβεις,

"Οταν μας γνωρίσατε χθες δτι έπιθυμούσατε νά συνενωθοΰμε μέ σας 
καί μέ τήν ’Εξοχότητά του τόν Πρόεδρο γιά νά μεταβοΰμε στόν Πόρο καί 
νά επιχειρήσουμε έκ νέου τήν έφαρμογή τών τρόπων έπαναφορας τών 
'Υδραίων στό καθήκον, σπεύδομε νά συμμορφωθούμε μέ τό α’ίτημά σας, 
άλλά αύτή τή στιγμή ένα σοβαρό γεγονός μάς ύποχρεώνει νά κάνουμε σχε
τικά κάποιες νέες παρατηρήσεις. Μόλις λάβαμε άπό τήν Κοινότητα τής 
"Υδρας ένα έπικυρωμένο άντίγραφο τοΰ ήμερολογίου τοΰ Ναυάρχου Μιαού
λη, σχετικά μέ δ,τι συνέβη στόν Πόρο στίς 6, 7, 8 καί 9 τρέχοντος μηνός.

* Άρχεϊον Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B65.
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’Έχομε τήν τιμή νά σας άποστείλουμε συνημμένα αντίγραφο αύτοΰ τοΰ 
εγγράφου. ’Έχομε τή γνώμη, Κύριοι, δτι, άφοΰ ό κύριος Ναύαρχος Ricord 
έχει άποκλείσει τό λιμάνι τοΰ Πόρου καί έχει φερθεί άπέναντι στούς 
'Υδραίους καί Ποριώτες άντίθετα μέ τίς συμβουλές μας καί μέ τίς άπερί- 
φραστα εκφρασμένες, κατά τίς διαβουλεύσεις, προθέσεις μας, δέν μποροΰμε 
νά έπαναλάβουμε τίς διαβουλεύσεις αύτές, πρίν γνωρίσουμε τίς διαθέσεις 
τοΰ κυρίου Ναυάρχου Ricord. ' Ο κύριος Ναύαρχος ένήργησε μέχρι στιγμής 
χωρίς νά μας συμβουλευθεΐ καί χωρίς νά λάβει ύπόψη τίς άπόψεις μας, άλλά 
αύτός δέν είναι λόγος γιά νά δράσουμε καί έμεΐς χωρίς τή συνεργασία του, 
αν καί έχει δηλώσει δτι θά άποσχισθεΐ άπό τή συμμαχία. ’Άν, λοιπόν, ό 
κύριος Ναύαρχος εμμένει στήν άπόφασή του νά μή συνάψη καμμία σχέση μέ 
τούς στασιαστές, δέν μποροΰμε ούτε έμεΐς νά διαβουλευθοΰμε μέ αύτούς. 
Μιά τέτοια συνένωση δέν θά έκανε τίποτε περισσότερο άπό τοΰ νά διαρρήξη 
περισσότερο τούς δεσμούς τής συμμαχίας, διότι, άν ό κύριος Ναύαρχος 
Ricord, παρά τίς παρατηρήσεις πού μπορέσαμε νά τοΰ ύποβάλουμε, έμμέ- 
νει στήν άπόφασή του νά άποδυναμώσει μέ τή βία καί τήν πείνα τούς 
στασιαστές, έμεΐς, άπό πλευράς μας, έπιμένουμε νά δράσουμε άποκλει- 
στικά μέ καλοπροαίρετη παρέμβαση.

Κάνουμε έπίσης τήν παρατήρηση δτι, καί άν άκόμη ύποτεθεΐ δτι τό 
ήμερολόγιο τοΰ Ναυάρχου Μιαούλη διαπνέεται άπό πάθος, θεωροΰμε έπί
σης άναμφίβολο δτι ό κύριος Ναύαρχος Ricord έμπόδισε τά μικρά καί 
μεγάλα πλοία [....] τής χώρας νά ικανοποιήσουν τίς πιο πιεστικές τους 
άνάγκες, μετέφερε στά στενά στρατεύματα απόβασης, καί οργάνωσε τήν 
ομοβροντία πού έπληξε τό «' Ελλάς». "Ολα αύτά άποτελοΰν πράξεις εχθρό
τητας στις όποιες δέν μποροΰμε νά συνηγορήσουμε.

"Υστερα άπό δσα έκτίθενται, κύριοι Άντιπρέσβεις, καί γιά νά μήν 
όδηγηθοΰμε σέ ολοκληρωτική άποτυχία στόν Πόρο, θεωροΰμε έπεϊγον τό νά 
έξηγηθεΐ τό συντομότερο δυνατό ό κύριος Ρώσος συνάδελφός σας σχετικά 
μέ τίς διαταγές τοΰ κυρίου Ναυάρχου Ricord, καί ή ’Εξοχότητά του ό 
Πρόεδρος, σχετικά μέ τίς μετέπειτα προθέσεις του.

’Έχουμε τήν τιμή νά σας έκφράσουμε τό σεβασμό

καί τήν έκτίμησή μας.
Κύριοι Άντιπρέσβεις 

Ταπεινοί καί Ευπειθείς 
'Υπηρέτες σας

Laland - Lyons

17
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< ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑΟΤΛΗ ΠΡΟΣ LYONS*>

Κύριε Πλοίαρχε,

Εύρεθείς άσθενής καί κλινήρης, μετά τήν άπό Πόρον ένταΰθα έπιστρο- 
φήν μου, έταράχθην, ’ίσως ύπέρ τό δέον, άπό τήν εγκύκλιον τών 3/15 Αύγού
στου εις τήν οποίαν, μέ άκατανόητον αναίδειαν, διέστρεψαν δλας τάς άλη- 
θείας. Λαμβάνω τήν τόλμην νά σας κοινοποιήσω πιστήν μετάφρασιν ταύτης 
τής έγκυκλίου συντροφευθείσης μέ μερικάς παρατηρήσεις τάς οποίας έκρινα 
άναγκαΐον νά σημειώσω είς τό περιθώριον.

’Ελπίζω δτι δέν θέλετε υποφέρει νά έπικυρωθή τό ψευδός μέ τήν σιω
πήν σας, μάλιστα καθ’ δσον άφορα τάς πρός έμέ προτάσεις σας είς τήν 
άπόκρισίν μου. ’Ελπίζω, Κύριε Πλοίαρχε, δτι θά θελήσετε νά σας διδάξω 
δσα κινήματα θέλετε άναγκασθή νά κάνετε διά τήν ιδίαν τιμήν Σας, καί 
χάριν τής άληθείας.

’Ελυπήθην ωσαύτως διότι άποδίδουν είς τόν φίλον μου κύριον Μαυρο- 
κορδατον λόγους τούς οποίους πώποτε δέν έπρόφερεν ώς μοί εϊπε, θέλει σας 
αναφέρει ό ’ίδιος περί τούτου είς ιδιαίτερόν του.

’Αποτείνομαι ωσαύτως πρός τόν Πλοίαρχον Κον Βαλλιάν, διά νά ζητή
σω τήν μαρτυρίαν του περί τών είς Πόρον έσχάτως συμβάντων. ’Επειδή μοί 
ύποσχέθη αύτήν, είμαι βέβαιος δτι δέν θέλει μοί τήν άποποιηθή.

Εύαρεστηθεϊτε, Κύριε Πλοίαρχε, νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής 
πρός ύμάς ύπολήψεως καί άφοσιώσεώς μου.

’Εν "Τδρα 'Ο Ναύαρχος
τήν 6/18 Αύγούστου 1831 ’Ανδρέας Μιαούλης

31

< ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΤΡΟΚΟΡΔΑΤΟΤ ΠΡΟΣ LYONS2>

Κύριε Πλοίαρχε,

Ό φίλος μου Ναύαρχος Μιαούλης σας διαβίβασε τή μετάφραση μιας

1. Άρχεΐον Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B65.
2. Άρχεΐον Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B65.
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έγκυκλίου στήν όποία άναφέρεται δτι «οί κύριοι Μαυροκορδάτος καί Μιαού
λης άπάντησαν δτι είχαν συγκεκριμένες έντολές άπό τήν πλευρά τής Κοινό
τητας τής "Υδρας, νά μήν υπακούσουν στό τελεσίγραφο τών Διοικητών τών 
τριών βάσεων».

Θυμάστε, χωρίς άμφιβολία, κύριε κυβερνήτη, δτι, δταν συναντηθήκαμε 
στό πλοίο μέ τόν Ναύαρχο Μιαούλη στίς 23 ’Ιουλίου / 4 Αύγούστου, καί 
έκφράσατε τήν ιδιαίτερη ικανοποίησή σας πού μέ βρήκατε έκεϊ καί τήν 
έπιθυμία σας νά μέ δείτε νά συμβάλλω στή διευθέτηση τών πραγμάτων, σας 
δήλωσα δτι είχα μεταβεΐ έκεϊ πριν άπό λίγες ώρες γιά νά έπισκεφθώ τό φίλο 
μου Ναύαρχο, δτι δέν βρισκόμουν έκεϊ άπεσταλμένος κανενός καί δτι ήμουν 
έκεϊ ένα άπλό (άνεπίσημο) πρόσωπο. Έπανέλαβα τίς ’ίδιες φράσεις στό 
«Καλυψώ», παρουσία τοΰ κυρίου Ναυάρχου Ricord καί ένώπιον τών άντι- 
προσώπων του, τό βράδυ τίς 24 ’Ιουλίου/ 5 Αύγούστου.

"Υστερα άπό δλα αύτά, κύριε κυβερνήτη, καταλαβαίνετε καλά πόσο 
έχω έκπλαγεΐ άπό αύτά πού, σύμφωνα μέ τήν έγκύκλιο, υποτίθεται δτι έχω 
πει. Θά ειχα έκπλαγεΐ λιγότερο έάν δέν εμφανιζόταν τό δνομά σας δπως 
έκεϊνο τοΰ κυβερνήτη Laland, πράγμα τό όποιο, κατά κάποιον τρόπο, σάς 
καθιστά μάρτυρες αύτοΰ τοΰ γεγονότος ένώπιον τοΰ κοινοΰ, έφόσον τό έπι- 
βεβαιώνετε μέ τή σιωπή σας. Είμαι βέβαιος, κύριε κυβερνήτη, δτι δέν θά 
άνεχθεϊτε νά πιστοποιηθεί μέ αύτό πού θά θεωρηθεί μαρτυρία σας, μία 
τέτοια συκοφαντία, καί έλπίζω δτι άνεξάρτητα άπό τά μέτρα πού θά κρίνε
τε άναγκαΐα νά λάβετε γιά τήν αποκατάσταση τής άλήθειας τών γεγονό
των, θά δηλώσετε άν σας είπα αύτά πού μοΰ άποδίδουν στήν έγκύκλιο τίς 
3/15 Αύγούστου.

Δεχθείτε τή διαβεβαίωση τής βαθύτερης έκτίμησης πού έχω τήν τιμή 
νά τρέφω γιά σας.

"Υδρα ' Ο ταπεινός καί
6/18 Αύγούστου 1831 εύπειθής υπηρέτης σας

. ’Α. Μαυροκορδάτος
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< ΑΝΑΦΟΡΑ LYONS ΠΡΟΣ ΗΟΤΗΑΜ* >

’ Αντίγραφον

Πλοίο τής Α.Μ. «Μαδαγασκάρη» 
Ναύπλιο 19 ’Ιουλίου 1831

Κύριε,

Τίποτε ενδιαφέρον δέν έχει συμβεϊ έδώ, άπό τότε πού είχα τήν τιμή νά 
σας γράψω άπό τό «Άλλιγάτορ».

' Ο υποναύαρχος Ricord έπέστρεψε άπό τήν επίσκεψή του στά νησιά, 
έχοντας άποτύχει στις προσπάθειές του νά άποτρέψει τόν κόσμο άπό του νά 
άπευθυνθεϊ στόν Κυβερνήτη γιά άνακούφιση άπό τίς συμφορές του.

’Εσωκλείω δύο φύλλα του «’Απόλλωνα» πού περιέχουν τίς άπαιτή- 
σεις τής Ύδρας καί τής Σύρας, δύο άπό τά πιο σημαντικά νησιά, τό πρώτο 
γιά τή δύναμη, τόν πλούτο καί τήν επιρροή τών κατοίκων του, τό δεύτερο 
γιά τό εμπόριο ή καλύτερα γιά τό δτι είναι τό λιμάνι - είσοδος τοϋ εμπορίου 
τοΰ Αιγαίου πελάγους.

Αύτές οί απαιτήσεις παρουσιάζουν τάΐδια παράπονα μέ τό γράμμα τοΰ 
Πρίγκιπα Μαυροκορδάτου στόν Κυβερνήτη, προχωρούν σέ περισσότερες 
λεπτομέρειες καί άπαιτοΰν σύγκληση ’Εθνοσυνέλευσης, πράγμα γιά τό 
όποιο, άπό δ,τι καταλαβαίνω, δέν μπορεί νά δοθεί λύση.

Ιο. Διότι ό Κυβερνήτης δέν μπορεί νά συγκαλέσει ’Εθνοσυνέλευση 
χωρίς νά προσκαλέσει άντιπροσώπους άπό τήν Κρήτη καί τή Σάμο, τό 
όποιο θά ήταν πάρα πολύ άσύμφορο καί παράλογο.

2ο. Κανένα καλό, πιθανώς, δέν θά μποροΰσε νά προέλθει άπό τήν 
’Εθνοσυνέλευση πρίν ή Διάσκεψη [τοΰ Λονδίνου] άποφασίσει γιά τήν τύχη 
τής 'Ελλάδος· δμως πολλά κακά θά μποροΰσαν νά προέλθουν άπό τήν 
σύγκρουση τόσων άντίθετων κομμάτων πού, δυστυχώς, ύπάρχουν σέ αύτή 
τή Χώρα.

* Ο Κυβερνήτης δέν έχει στείλει τήν άπάντηση πού έχει ύποσχεθεϊ στό 
γράμμα τοΰ Πρίγκιπα Μαυροκορδάτου, ούτε πιστεύω δτι είναι πιθανόν νά 
τό κάνει.

Είναι ικανοποιητικό σέ σχέση μέ τήν [...] κατάσταση αύτοΰ τοΰ νεαροΰ

* Άρχεΐον Λάϊονς, West Sussex Public Record Office, MS B84/1.
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κράτους νά μαθαίνουμε δτι, παρ ’ δλες τίς άντιξοότητες, τά δημόσια έσοδα 
αυξάνονται κάθε χρόνο, καί δτι φθάνουν τό ένα έκατομμύριο δολλάρια, άπό 
τά όποια σχεδόν τά μισά προέρχονται άπό τό Τελωνείο τής Σύρας.

’Έχω τήν τιμή νά είμαι 
Κύριε 

ό πιο υπάκουος 
ταπεινός σας υπηρέτης

Edmund Lyons Πλοίαρχος
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40

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η *
Συνθημάτων άφορώντων διάφορα κινήματα τών 'Ελληνικών Πλοίων: 

Έξήγησις τών 'Ημερινών Συνθημάτων

1. Τό κύτρινον ταινίδιον (Κορνέτον) ΰψωθέν όμοΰ μέ μίαν ή δύο άπό τάς 
σχεδιασθείσας σημαίας (’ίδε τόν άντικρυς πίνακα τών σημαιών) σημαίνει 
δτι τά συνθήματα άποτείνονται πρός ορμισμένα πλοϊα πρός διαστολήν 
τών εις πλοΰν.

2. Τό κόκκινον ταινίδιον, ύψωμένον όμοΰ μέ μίαν ή δύο άπό τάς διαγραφεί- 
σας Σημαίας, φανερώνει δτι τά Συνθήματα αποτείνονται πρός τά πλέον
τα πλοία.

3. "Ολων τών άλλων έν χρήσει, είς τά συνθήματα, ταινιδίων ή έξήγησις 
θέλει γίνει είς τό[ν] οίκεΐον τόπον.

4. ' Η Γ ενική Σημαία, ύψωθεϊσα αύτή μόνη μετά, είς γενόμενον σύνθημα, τό 
άκυρόνει. 'Υψωθεϊσα δέ όμοΰ ύπό παντός άλλης Σημαίας, φανερώνει 
άναδίπλωσιν τοϋ άριθμοΰ έκείνης ώς κατωτέρω σαφέστερον θέλομεν ε’ί- 
πει διά παραδιγμάτων.

5. ' Εκάστης τών διαγραφεισών σημαιών δηλοΐ τόν πλησίον αύτής σημειω- 
θέντα άριθμόν. Διά δέ τοΰ συνδυασμοΰ αύτών έπιτελοΰνται 99 συνθή
ματα τιθεμένου τοΰ ταινιδίου ύποκάτωθεν π.χ.
Διά τό σύνθημα άριθ. "4" πρέπει νά ύψωθοΰν αί σημαϊαι ούτως: 
’Επάνωθεν ή σημαία άριθ. 4.
'Υποκάτωθεν τό ταινίδιον.
Διά τό σύνθημα άριθ. "20" θέλουν ύψωθεϊ αί έξής σημαϊαι:
’Επάνωθεν ή σημαία άριθ. 2
Είς τό μέσον ή σημαία τοΰ μιδενικοΰ 0
Ύποκάτωθεν τό ταινίδιον.
Διά τό σύνθημα άριθ. "33" υψώνονται αί έφεξής:
’Επάνωθεν ή σημαϊα άρ. 3 
Είς τό μέσον ή Γ ενική 
Ύποκάτωθεν τό ταινίδιον

6. ’Εάν ό άριθμός τοΰ συνθήματος υπερβαίνει τόν "99", τό ταινίδιον τίθεται 
έπάνωθεν τών άλλων Σημαιών καί οΰτω σημαίνει τήν εκατοντάδα, ή δέ

* ’Αρχεία Πολεμικού Μουσείου.
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έν μέσω Σημαία τήν δεκάδα, ή ύποκάτωθεν τήν μονάδα π.χ.:
Διά τό Σύνθημα άρ. "100" πρέπει νά ύψωθοΰν αί έφεξής σημαϊαι:
’Επάνωθεν τοϋ ταινιδίου
’Εν μέσορ ή σημαία τοΰ Μιδενικοΰ 0
'Υποκάτωθεν ή Γενική.
Διά τό σύνθημα άριθ. "123" υψώνονται αί έξής σημαϊαι:
’Επάνωθεν τοΰ ταινιδίου
Είς τό μέσον ή σημαία άρ. 2
'Υποκάτωθεν ή σημαία άρ. 3
Διά τό σύνθημα άριθ. "104" υψώνονται αί έξής,
’Επάνωθεν τοΰ ταινιδίου
Είς τό μέσον ή σημαία τοΰ μιδενικοΰ 0
'Υποκάτωθεν ή σημαία Άριθ. 4

7. "Οταν δέ ό άριθμός τοΰ Συνθήματος ύπερβένη τόν "199", τό ταινίδιον 
τότε τίθεται έν μέσω τών δύο σημαιών, σημαίνον τάς δύο εκατοντάδας, ή 
έπάνωθεν σημαία τήν δεκάδα καί ή ύποκάτωθεν τήν μονάδα π.χ.
Διά τό σύνθημα άριθ. 200 θέλουν υψωθεί αί έφεξής Σημαϊαι:
’Επάνωθεν ή σημαία τοΰ μιδενικοΰ 0 
Είς τό μέσον τό ταινίδιον.
'Υποκάτωθεν ή Γενική σημαία.
Διά τό σύνθημα άριθ. "207" θέλουν υψωθεί αί έφεξής σημαϊαι:
’Επάνωθεν ή σημαία τοΰ μηδενικού 0
Είς τό μέσον τό ταινίδιον
'Υποκάτωθεν ή σημαϊα άριθ. 7
Διά τό σύνθημα άριθ. "245" υψώνονται ώς έξής
’Επάνωθεν ή σημαία άριθ. 4
Είς τό μέσον τό ταινίδιον
'Υποκάτωθεν ή σημαία άριθ. 5

8. Τό ταινίδιον ύψωθέν αύτό μόνον σημαίνει προοιδοποίησιν είς όλους νά 
προσέχουν είς τά συνθήματα τά όποια ό Αρχηγός τοΰ Στόλου ή τής 
μοίρας μέλλει νά υψώσει καί δλα τά πλοϊα θέλουν έτοιμάσει τήν Έθνι
κήν Σημαίαν διά νά άνταποκριθοΰν ώς συνεννοημένον.

9. Άφοΰ γίνη έν Σύνθημα τό Πλοΐον, ή [= ή] τά Πλοϊα είς τά όποϊα τό 
Σύνθημα διευθήνθη ύψόνουν τήν Έθνικήν Σημαίαν είς τό Μέγα κατάρ-- 
τιον ώς σημεΐον συνεννοήσεως, καί θέλουν τήν κρατεί ύψωμένην ευδσο [= 
έφόσον] καί ό ’Αρχηγός κρατεϊ ύψωμένον τό Σύνθημα.



Παράρτημα εγγράφων 279

10. 'Όταν τις τών Πλοιάρχων τής Μοίρας έχη αιτίαν νά όμιλίση εις τόν 
’Αρχηγόν ζητεί τήν τούτου άδειαν ΰψόνων είς τό Πρωρέον κατάρτιον 
τήν ’Εθνικήν Σημαίαν. Ώς σημεϊον συγκατανεύσεως άπό τόν Άρχη- 
γόν ΰψόνεται ή Σημαία τοΰ μιδενικοΰ 0 καί ύποκάτοθεν αυτής τό ταινί- 
διον διά δέ σημεϊον άρνίσεως ύψώνεται ' Η Γ ενική καί ύποκάτοθεν τό 
Ταινίδιον.

11. ’Εάν κανέν τών πλοίων τής Μοίρας διά τινά έπισιμβάσαν περίσταστα- 
σιν [sic] λάβη άνάγκην θαλασσίας βοήθειας άπό τόν άρχιγόν Ύψόνει είς 
τό Πινάκιον τήν ’Εθνικήν Σημαίαν όμοΰ μέ μίαν άλλην δποιανδήποτε 
ύποκάτωθεν. μένει δέ ύψωμένον τό Σύνθημα τοΰτο έως δτου φθάσει ή 
ζητιθεΐσα βοήθεια άπό τόν ’Αρχηγόν ή ’Αμέσως ή έμμέσεως.

12. Κατά τόν διάπλουν δέν σιχωρίται είς κανέν τών Πλοίων νά προπορευθή 
τοΰ ’Αρχιγοΰ άνευ διαταγής.

13. "Οταν δύο πλοία εύρεθόσιν είς τήν αύτήν Γραμμήν καί πλησιάσουν νά 
συγκρουσθοΰν τό μέν έχον τάς μούρας δεξία, ας όρτζάρη, τό δέ άριστερά 
ας ποδήση.

14. Τό πλοΐο ή [= ή] πλοϊα τά όποια έδιατάχθησαν νά έξετάσουν τά φανέ- 
ντα πλοία ή [= ή] τήν ξυράν έάν τά εύρουν φιλικά, ύψόνουν είς τό μέγα 
κατάρτιον τήν ’Εθνικήν σημαίαν όμοΰ μέ μίαν άλλην δποιανδήποτε 
ύποκάτοθεν, έάν δέ τά Ευρουν έχθρικά τήν αύτήν ’Εθνικήν σημαίαν 
όμοΰ μέ άλλην τηνά έπάνοθεν αύτής.

15. [Κενό]

Συνθήματα ' Ημερινά 
τών ώρμισμένων πλοίων.

Άρ. 1 Καλούνται οί Πλοίαρχοι καί Διευθυνταί δλων τών Πλοίων τής 
Μίρας νά έλθουν πρός τόν Άρχιγόν.

Άρ. 2 Καλούνται οί Διευθυνταί τών ύποδεχθυμένων πλοίων τής Μοίρας.
Άρ. 3 Καλούνται οί Σημαιοφόροι δλων τών πλοίων τής Μοίρας, νά έλ

θουν φέρωντες τά Συνθηματολόγιά των.
Αρ. 4 Καλούνται οί Σημαιοφόροι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής

Μοίρας, νά έλθουν φέρωντες τά συνθηματολόγιά των.
Άρ. 5 Καλοΰνται αί λέμβοι δλων τών πλοίων τής Μοίρας, όπλισμέναι

είς μάχην.
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Άρ. 6 Καλούνται αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής Μοίρας,
ώπλισμέναι εις μάχην.

Άρ. 7 Καλούνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων τής Μοίρας, έφωδιασμέ-
ναι μέ κωπία.

Άρ. 8 Καλούνται αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής Μοίρας,
έφωδιασμέναι μέ κωπία.

Άρ. 9 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων τής Μοίρας, ώπλισμέναι είς μάχην, 
ας υπάγουν νά δώσουν βοήθειαν είς τό Πλοΐον τό όποιον τήν 
ζητεί.

Άρ. 10 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής Μοίρας, ώπλισμέ- 
ναι είς μάχην, άς ύπάγουν νά δώσουν βοήθειαν είς τό πλοΐον τό 
όποιον τήν ζητεί.

Άρ. 11 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων τής Μοίρας, έφωδιασμέναι μέ κωπία 
νά δώσουν βοήθειαν είς τό Πλοΐον τό όποιον τήν ζητεί.

Άρ. 12 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής Μοίρας, έφωδια- 
σμέναι μέ κωπία άς ύπάγουν νά δώσουν βοήθειαν είς τό πλοΐον τό 
όποιον τήν ζητεί.

Άρ. 13 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων, ώπλισμέναι είς Μάχην ας έξέλθουν 
είς περίπολον μέ τό ύποδειχθησόμενον Μυστικόν.

Άρ. 14 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην, 
άς έξέλθουν είς περίπολον μέ τό ύποδειχθησόμενον μυστικόν [sic].

Άρ. 15 Αί λέμβοι δλων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην άς ύπάγουν νά 
ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβων ή τάς λέμβους αί όποΐαι είναι 
συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς τά πλοΐα μας καί άν 
δέν δινιθοΰν άς τάς πυρπολύσουν.

Άρ. 16 Αί λέμβοι τών ύποδειχθιμένων Πλοίων, ώπλισμέναι είς μάχην, άς 
ύπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί 
όποΐαι είναι συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς τά 
Πλοΐα μας καί Άν δέν δινιθούν άς τάς πυρπολίσουν.

Άρ. 17 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων ώπλισμέναι είς Μάχην άς ύπάγουν νά 
ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί όποΐαι είναι 
συρμέναι είς τήν ξιράν, καί νά τάς φέρουν είς τά Πλοΐα μας, καί άν 
δέν δινιθοΰν άς τάς τριπίσουν.

Άρ. 18 Αί λέμβοι τών ύποδεχθιμένων πλίων ώπλισμέναι είς μάχην άς 
ύπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβων ή τάς λέμβους αί
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όποϊαι είναι συρμέναι είς τήν ξιράν καί νά τάς φέρουν εις τά πλοϊα 
μας, καί άν δέν δινιθοΰν νά τάς τριπίσουν.

Άρ. 19 Αί λέμβοι όλων τών Πλοίων, ώπλισμέναι είς μάχην, άς υπάγουν 
νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί όποϊαι 
είναι συρμέναι είς τήν ξιράν καί νά τάς φέρουν είς τά πλοία μας 
καί άν δέν δινιθουν άς τάς άφανίσουν.

Άρ. 20 Αί λέμβοι τών ύποδεχθιμένων Πλοίων, ώπλισμέναι είς μάχην, άς 
υπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί 
όποϊαι είναι συρμέναι είς τήν ξιράν καί νά τάς φέρουν είς τά πλοϊα 
μας καί άν δέν δινιθουν άς τάς άφανίσουν.

Άρ. 21 "Ας άποσυρθοΰν εύθΰς αί λέμβοι έκάστη είς τό άνίκον αύτής 
Πλοΐον.

Άρ. 22 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην, άς κάμουν 
άπόφασιν ύποδειχθιμένων μέρος τής Πατρίδος καί άς προσβάλουν 
τόν εχθρών [sic] μέ τά ψιλά δπλα.

Άρ. 23 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησωμένων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην 
άς κάμουν άπόβασιν είς τό ύποδιχθισόμενον άπό τήν πατρίδα μέ
ρος τής ξιράς καί άς προσβάλουν τόν έχθρόν μέ τά ψιλά δπλα.

Άρ. 24 Οί άποβάντες άς παύσουν τό πΰρ άς επιβοΰν εύθΰς είς τάς λέμβους
καί άς σταθούν προσεκτικοί είς τά κινίματα τοΰ έχθροΰ.

Άρ. 25 Οί άποβάντες άς παύσουν τό πυρ, άς έπιβουν είς τάς λέμβους καί
άς άποσυρθοΰν είς τά άνήκοντα αύτών πλοία.

Άρ. 26 "Ολη ή Μοίρα άς ελθη ύποκάτω του φρουρίου, άς ταχθή είς γραμ
μήν καί άς πυροβολήση τό φρούριον.

Άρ. 27 Τά ύποδεχθησόμενα Πλοία άς έλθουν ύποκάτω τοΰ φρουρίου πα
ραταγμένα είς γραμμήν, διά νά πυροβολήσουν τό φρούριον.

Άρ. 28 "Ας άρχίση ή Μοίρα νά πυροβολή τό φρούριον.

Άρ. 29 ή Μοίρα άς παύση τό πΰρ καί άς άποσυρθή.

Άρ. 30 τά ύποδειχθησόμενα Πλοϊα άς παύσουν τό πΰρ καί άς άποσυρθοΰν.

Άρ. 31 δλα τά πλοία άς έλθουν έπάνω τής ’Άγκυράς των, άς διαστάσουν
άλλήλων.

Άρ. 32 τά ύποδειχθησόμενα πλοία άς έκπλεύσουν διά νά έπισκεφθοΰν τό 

διαβαίνων Πλοΐον. ή τά Πλοία καί άν τά εύρουν φιλικά ή έχθρικά, 
άς κάμνουν τόν [sic] άνήκον σύνθημα.
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Άρ. 33 
Άρ. 34 
Άρ. 35

Άρ. 36 
Άρ. 37

Άρ. 38 
Άρ. 39

Άρ. 40 
Άρ. 41 
Άρ. 42
Άρ. 43 
Άρ. 44 
Άρ. 45 
Άρ. 46

Άρ. 47

Άρ. 48

Άρ. 49

Άρ. 50

Άρ. 51

Άρ. 52

Άρ. 53

Πόσοι τών ήμετέρων έθανατώθησαν είς τήν μάχην.
Πόσοι τών ήμετέρων έπληγώθησαν είς τήν μάχην.
δλα τά Πλοία ας υψώσουν τήν Σημαίαν τήν όποιαν έχει καί ό
άρχηγός.
δλα τά Πλοία ας κατεβάσουν τήν Σημαίαν.
δλα τά Πλοία ας έλθουν έπάνω τής άγκυρας, καί ας είναι έτοιμα 
διά ν ’ άποπλεύσουν.
δλα τά Πλοία ας άπάρουν καί ας άνοίξουν πανιά.
τά ύποδειχθησόμενα Πλοία άς έλθουν έπάνω τής Άγκυρας των 
καί άς είναι έτοιμα διά ν ’ άποπλεύσουν.
Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία άς άπάρουν καί άς άνοίξουν τά πανία.
έκαστον Πλοΐον άς ύψώση τήν ιδιαιτέραν του Σημαίαν, 
δλαι αί λέμβοι άς άποσυρθοΰν εις τά άνήκοντα αύτών Πλοία. 
Φαίνονται πλοία
Τά φαινόμενα Πλοία είναι φιλικά.
Τά φαινόμενα Πλοία είναι εχθρικά.
ό άρχηγός έλαβεν ε’ίδησην δτι ό έχθρικός στόλος είναι είς τά πα
νία.
ό Άρχηγός έλαβεν ε’ίδησιν δτι ό έχθρικός στόλος είναι ορμισμέ
νος.
' Ο Άρχηγός έλαβεν ε’ίδησιν δτι ό έχθρικός στόλος είναι μέρος είς 
τά πανία καί μέρος ώρμισμένος
Τ ά ύποδειχθησόμενα πλοία άς έκβουν είς τά πανία διά νά παρα- 
φυλλάτουν πλησίον τής μοίρας μας.
Τά ύποδειχθησόμενα πλοία άς έκβουν είς τά πανία διά άπαρσιν νά 
παρατηρήσουν τά κινίματα τής έχθρικής Μοίρας.
ό Άρχηγός έλαβεν ε’ίδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία εύρίσκονται 
ορμισμένα είς τόν ύποδειχθησόμενον τόπον.
ό Άρχηγός έλαβεν ε’ίδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία εύρίσκονται είς 
τά πανία πλησίον τοΰ ύποδειχθησομένου τόπου, 
ό Άρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία Εύρίσκονται 
μέρος ώρμισμένα καί μέρος είς τά πανία είς τούς ύποδειχθησομέ- 
νους τόπους.
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Άρ. 54 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία τής μοίρας μας, όμοΰ μέ Πληρώματά 
των συνελήφθησαν άπό τά εχθρικά Πλοία.

Άρ. 55 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία τής μοίρας μας συνελήφθησαν άπό τά 
εχθρικά τά δέ Πληρώματά των διεσώθησαν.

Άρ. 56 ό εχθρικός συνέλαβε τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής Μοίρας καί 
μέ μέρος τοΰ Πληρώματος των, τό δέ έπιπλέον διεσώθη.

Άρ. 57 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής μοίρας μας έχάθησαν.
Άρ. 58 Πλοΐα έχθρικά συνελήφθησαν άπό τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής 

Μοίρας.
Άρ. 59 ό εχθρικός συνέλαβε τά ύποδειχθησόμενα πλοΐα τής Μοίρας μας. 

Άλλ’ άγνοήται τί έγιναν τά πληρώματά των.
Άρ. 60 ό Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος σύγκειται άπό 

τόν ύποδειχθησόμενον Άριθμόν Πλοίων.
Άρ. 61 ό Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος σύγκειται άπό 

τόν ύποδειχθησόμενον άριθμόν Πλοίων, ώς καί άπό τόν ύποδει- 
χθησόμενον άριθμόν έκάστης Κλάσεως Πλοίων.

Άρ. 62 δλη ή Μοίρα θέλει διευθυνθή είς τούς ύποδειχθησόμενους τόπους.
Άρ. 63 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα θέλουν διευθυνθή είς τούς ύποδειχθη- 

σομένους τόπους.

Άρ. 2

Συνθήματα 'Ημερινά 
είς Πλοΰν.

Άρ. 1 'Όλη ή Μοίρα άς άκολουθή τόν δρόμον τοΰ Άρχηγοΰ.
Άρ. 2 'Όλη ή Μοίρα άς άκολουθή τήν ύποδειχθισομένην γραμήν τής

πυξίδος.
Άρ. 3 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής Μοίρας άς άκολουθοΰν τήν ύπο- 

δειχθισόμενην γραμήν τής πυξίδος.
Άρ. 4 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα άς άκολουθοΰν τόν δρόμον τοΰ Άρ- 

χηγοΰ.
Άρ. 5 'Όλα τά Πλοΐα άς ανοίξουν πανιά.

Άρ. 6 Τά ύποδειχθησόμενα πλοΐα άς άνοίξουν πανιά.
Άρ. 7 'Όλα τά Πλοΐα άς ολιγοστεύσουν πανιά
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Τά ύπο διχθισόμενα πλοία άς ολιγοστεύσουν πανιά.

Τά όπισθεν Πλοϊα άς αυξήσουν πανιά τά δέ έμπροσθεν άς ολιγο
στεύσουν διά νά ένωθή ή Μοίρα.

Τά ύποδειχθισόμενα πλοϊα άς πλησιάσουν είς τόν άρχιγόν.

'Όλα τά πλοία άς σοπράρουν τήν γάμβιαν καί άς σταθούν κατά 
πρόσωπον.

Τά ύπο διχθισόμενα πλοία άς σοπράρουν τήν γάμβιαν άς σταθούν 
κατά πρόσωπον.

Τά κατά πρόσωπον πλοία άς άκολουθήσουν είς πλοϋν τήν ύποδει- 
χθισομένην γραμμήν τής Πιξίδος.

'Όλα τά πλοϊα άς γιρίσουν κατα πρόσωπον.

Τά ύποδειχθισόμενα πλοϊα άς γιρίσουν κατά πρόσωπον 

“Ολα τά πλοϊα άς γιρίσουν ποδιξά 

Τά ύποδειχθισόμενα πλοϊα άς γυρίσουν ποδιξά 

'Όλα τά πλοϊα άς όρτζάρουν μέ τήν μούρη δεξιά.

Τά ύποδειχθησόμενα πλοϊα άς όρτζάρουν μέ τάς μούρας δεξιά. 

'Όλα τά πλοϊα άς όρτζάρουν μέ τάς μούρας άριστερά.

Τά ύποδειχθησόμενα πλοϊα άς όρτζάρουν μέ τάς μούρας άριστερά. 

Καλούνται οί Σημαιοφόροι όλων τών πλοίων τής μοίρας Πλοίων 
νά έλθουν μέ τάς λέμβους φέροντες τά Συνθηματολόγιά των.

Καλούνται οί Σημαιοφόροι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων νά έλ
θουν μέ τάς λέμβους φέροντες τά Συνθηματολόγιά των. 

Καλούνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων έφωδιασμέναι μέ κωπία.

Καλούνται αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων έφωδιασμέ- 
ναι μέ κωπία.

Αί λέμβοι δλων τών πλοίων έφωδιασμέναι μέ κωπία άς ύπάγουν 
νά δώσουν βοήθειαν είς τό πλοΐον τό όποιον τήν ζητεί.

Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων έφωδιασμέναι μέ κω
πία άς ύπάγουν νά δώσουν βοήθειαν είς τό Πλοίων τό όποιων τήν 
ζητεί.

Καλούνται αί λέμβοι δλων τών πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην. 

Καλούνται αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων ώπλισμέναι 
είς μάχην.
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Άρ. 30 Καλούνται οί Διευθυνταί δλων τών Πλοίων τής Μοίρας.

Άρ. 31 Καλούνται οί Διευθυνταί τών ύποδειχθησομένων Πλοίων τής 
Μοίρας.

Άρ. 32 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην ας ύπάγουν νά 
ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί όποΐαι είναι 
συρμέναι είς τήν ξηράν. καί νά τάς φέρουν είς τά πλοία μας, ή αν 
δέν δυνιθοΰν ας τάς πυρπολήσουν.

Άρ. 33 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην 
άς ύπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους 
αί όποΐαι είναι συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς τά 
Πλοία μας καί άν δέν δυνιθοΰν άς τάς πυρπολήσουν.

Άρ. 34 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων, ώπλισμέναι είς μάχην άς ύπάγουν νά 
ρίψουν, είς τήν θάλασσαν, τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί όποΐαι 
είναι συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς τά πλοία μας 
καί άν δέν δυνιθοΰν άς τάς τρυπήσουν.

Άρ. 35 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην 
άς ύπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους 
αί όποΐαι εύρίσκονται συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς 
τά Πλοία μας καί άν δέν δυνηθοΰν άς τάς τρυπήσουν.

Άρ. 36 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων, ώπλισμέναι είς μάχην άς ύπάγουν νά 
ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί όποΐαι 
εύρίσκονται συρμέναι είς τήν ξηράν καί νά τάς φέρουν είς τά πλοία 
μας καί άν δέν δυνηθοΰν άς τάς άφήσουν.

Άρ. 37 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην 
ας ύπάγουν νά ρίψουν είς τήν θάλασσαν τήν λέμβον ή τάς λέμβους 
αί όποΐαι εύρίσκονται συρμέναι είς τήν ξηράν, καί νά τάς φέρουν 
είς τά πλοία μας καί άν δέν δυνηθοΰν άς τάς άφίσουν.

Άρ. 38 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην, άς κάμουν 
άπόβασην καί άς πυρπολήσουν τήν λέμβον ή τάς λέμβους αί 
όποΐαι είναι συρμέναι είς τήν ξηράν.

Άρ. 39 Αί λέμβοι τών ύποδειχθησομένων Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην, 
άς κάμουν άπόβασιν καί άς πυρπολήσουν τήν λέμβον ή τάς λέμ
βους αί όποΐαι είναι συρμέναι είς τήν ξηράν.

Άρ. 40 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην, άς κάμουν 
άπόβασιν καί άς προσβάλουν τόν έχθρόν μέ τά ψιλά δπλα.
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[Άρ. 41: Παραλείπεται].

Άρ, 42 Οί άποβάντες άς παύσουν τό πυρ άς έπιβοΰν πάλιν είς τάς λέμ
βους καί άς επιστρέφουν εύθύς είς τά άνήκοντα αύτών Πλοία.

Άρ. 43 "Ολα τά Πλοία άς παραταχθούν είς γραμμήν καί άς πυροβολή
σουν τό φρούριον.

Άρ. 44 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία άς πλησιάσουν τό φρούριον καί άς 
πυροβολήσουν.

Άρ. 45 ’Άς παύσουν τό πυρ καί άς άποσυρθοϋν έξω τής έχθρικής βολής.
’ Αρ. 46 Τά φενόμενα πλοία είναι τά ύποδειχθησόμενα καί μένουν πρός τήν 

ύποδειχθησομένην γραμμήν τής πυξίδος.
Άρ. 47 Τά φενόμενα πλοία είναι φιλικά.
Άρ. 48 Τά φενόμενα πλοΐα έχθρικά διά τοΰτο δλα τά πλοία μας άς θέσουν 

τήν πρώραν των καταυτών.
Άρ. 49 Τά ύποδεχθησόμενα Πλοΐα τής μοίρας μας άς πασχίσουν νά προ

σβάλουν τά φαινόμενα έχθρικά πλοΐα.
Άρ. 50 "Ολη ή Μοίρα μας άς καταδιώξη τήν έχθρικήν φεύγουσα.
Άρ. 51 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής μοίρας μας άς καταδιώξουν τήν 

έχθρικήν φεύγουσα. ·
Άρ. 52 "Ολα τά Πλοΐα μας άς παραταχθούν είς γραμμήν καί άς προσβά

λουν τά έχθρικά κατά πρίμνην δεξιόθεν.
Άρ. 53 "Ολα τά Πλοΐα μας άς παραταχθοΰν είς γραμμήν, καί άς προσβά

λουν τά έχθρικά κατά πρίμνην άριστερόθεν
Άρ. 54 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία τής Μοίρας μας άς προσβάλουν τά 

έχθρικά κατά πρύμνην.
Άρ. 55 "Ολα τά Πλοΐα μας παραταγμένα εις γραμήν, άς προσβάλουν τά 

έχθρικά κατά πρώραν.
Άρ. 56 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα τής Μοίρας μας άς προσβάλουν τά 

έχθρικά κατά πρώραν.
Άρ. 57 Έκαστον τών Πλοίων μας άς προσβάλη τό πλησιέστερον έχθρι- 

κόν πλοΐον.
Άρ. 58 Τά Πλοΐα μας άς παύσουν τό πΰρ καί άς μακριθοΰν άπό τά έχθρι

κά.
Άρ. 59 Τά άποδεχθησόμενα [sic] Πλοΐα άς παύσουν τό πΰρ καί άς μακρι- 

θοΰν άπό τά έχθρικά.
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Άρ. 60

Άρ. 61

Άρ. 62

Άρ. 63 
Άρ. 64 
Άρ. 65

Άρ. 66 
Άρ. 67 
Άρ. 68 
Άρ. 69

Άρ. 70

Άρ. 71

Άρ. 72 
Άρ. 73

Άρ. 74

Άρ. 75 
Άρ. 76

Άρ. .77 
Άρ. 78 
Άρ. 79 
Άρ. 80

'Όλα τά Πλοϊα μας εύθετηθέντα άς προσβάλουν <τά> είς χείρας 
τά έχθρικά Πλοία διά νά τά υποτάξουν νά παραδοθοΰν. 
'Έκαστον ύποδεχθησόμενον τών Πλοίων μας εύθετηθέντα άς 
προσβάλη είς χείρας τόν πλησιέστερόν του εχθρόν.
Ή έχθρική δύναμις υπερτερεί καί ό δυνάμενος σώζεσθαι; σωζέ- 
σθω.
Πόσοι τών ύμετέρων έθανατώθισαν είς τήν ναυμαχίαν.
Πόσοι τών ύμετέρων έπληγώθησαν είς τήν ναυμαχίαν. 
Έξανίξαμεν γήν κειμένην πρός τήν ύποδεχθισομένην γραμήν τής 
πυξίδος.
'Όλα τά Πλοϊα παραταγμένα άς έξακολουθήσουν τήν μάχην 
'Όλα τά πλοία άς έτιμασθοΰν νά άγκυροβολήσουν.
Τά ύποδεχθησόμενα πλοία άς έτιμασθοΰν νά άγκυροβολήσουν 
"Ολα τά Πλοϊα άς άγκυροβολήσουν είς άπόφασην [= άπόστασιν] 
άλλήλων.
Τά ύποδεχθησόμενα πλοϊα άς άγκυροβολήσουν είς άπόστασιν άλ
λήλων.
Τά ύπ’ άνεμον Πλοϊα άς αύξίσουν πανία διά νά ένωθοΰν μετά έκ 
άνέμων.
"Ολη ή μοϊρα άς έπισκευθή τά φενόμενα Πλοϊα.
Τά ύποδειχθισόμενα Πλοϊα άς έπισκευθοΰν τά φενόμενα Πλοϊα 
καί επομένως νά μάς κάμουν τό άνήκον σύνθημα.
Τά ύποδεχθισόμενα Πλοϊα άς έπισκεφθοΰν τά φενόμενα Πλοϊα τά 
όποϊα κεΐνται πρός τήν ύποδειχθησομένην γραμήν τής πυξίδος καί 
έπομένως άς μάς κάμουν τό άνίκον Σύνθημα.
"Ολη ή μοϊρα παραταχθεϊσα άς έτοιμασθή είς μάχην.
"Εκαστον τών Πλοίων τής μοίρας μας άς ύψώση τήν ίδιετέραν 
του Σημαίαν.
"Ολα τά Πλοϊα άς πλοισιάσουν είς τόν Αρχηγόν.
"Ολα τά Πλοϊα άς σταθούν άτραβέρσο.
Τά ύποδειχθησόμενα Πλοϊα άς σταθούν άτραβέρσο.
'Όλα τά Πλοία άς ποδίσουν πρός τό λιμένα δστις κεΐται πρός τήν 
ύποδειχθησομένην γραμήν τής Πυξίδος.
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Άρ. 81 Τά ύποδειχθησόμενα πλοία άς ποδίσουν πρός λιμένα οστις κεΐται 
πρός τήν ύποδειχθησομένην γραμμήν τής Πηξίδος.

Άρ. 82 "Ολαι αί λέμβοι άς άποσυρθοΰν είς τά άνήκοντα αύτών Πλοία.

Άρ. 83 'Όλα τά πλοία άς άκολουθήσουν τήν αύτήν γραμμήν, χωρίς νά 
προσέχουν είς τήν τοΰ Άρχηγοΰ.

Άρ. 84 Ό Άρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία εύρίσκονται 
είς Πλοΰν.

Άρ. 85 Ό Άρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία εύρίσκονται 
ώρμισμένα.

Άρ. 86 Ό ’Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι τά έχθρικά Πλοία εύρίσκονται 
μέρος είς Πλοΰν καί μέρος ώρμισμένα.

Άρ. 87 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία άς πλησιάσουν είς τά Πυρπολικά καί 
άς προχωρήσουν όδηγοΰντες τα διά νά τά προστατέψουν είς τά
έχθρικά Πλοία καί έπομένως νά διασώσουν τάς λέμβους των.

Άρ. 88 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοία άς παραφιλάτουν παραπλέοντα τήν 
λοιπή μας μοίραν.

’ Αρ. 89 Τά ύποδειχθησόμενα πλοία άς ύπάγουν νά παρατηρήσουν τά μηνή- 
ματα τών έχθρικών πλοίων.

Άρ. 90 Τά ύποδειχθησόμενα πλοία άς ύπάγουν νά παρατηρήσουν τάς θέ
σεις τών έχθρικών Πλοίων.

Άρ. 91 Φαίνονται Πλοϊα.

Άρ. 92 Τά φαινόμενα πλοία είναι έχθρικά.

Άρ. 93 "Ολοι [= δλη] ή Μοίρα άς μείνη είς τήν αύτήν θέσην, χωρίς νά
προσέχη είς τά κυνήματα τοΰ Άρχηγοΰ.

Άρ. 94 'Ο ’Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρός στόλος εύρίσκεται ώρ- 
μισμένος είς τόν ύποδειχθησόμενον τόπον.

Άρ. 95 ' Ο ’Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος παραπλέει τόν
ύποδειχθησόμενον τόπον.

Άρ. 96 'Ο Άρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος εύρίσκεται 
μέρος ώρισμένος και μέρος είς Πλοΰν κατά τόν ύποδειχθησομένον 
τόπον.

Άρ. 97 ' Ο έχθρός [συν]έλαβε τά ύποδειχθησόμενα πλοϊα μας όμοΰ μέ τά
Πλοιρώματά των.
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Άρ. 98 'Ο εχθρός συνέλαβε τά ύποδειχθησόμενα πλοία μας τά δέ πλοι- 
ρώματά των διεσώθησάν.

Άρ. 99 'Ο έχθρός συνέλαβε τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα μας μέ μέρος τοΰ 
πληρώματος των τό δέ ύπόλοιπον διεσώθη.

Άρ. 100 Τά ύποδειχθησόμενα πλοία μας έχάθησαν.
Άρ. 101 Πλοία έχθρικά συνελήφθησαν άπό τά ύποδειχθησόμενα πλοία μας.
Άρ. 102 Ό έχθρός συνέλαβε τά ύποδειχθησόμενα πλοία μας άλλ’ άγνοή-

ται τη έγιναν τά Πληρώματά των.
Άρ. 103 Ό Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος συνίσταται

άπό τόν ύποδειχθησόμενον άριθμόν Πλοίου [= πλοίων],
Άρ. 104 ' Ο Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι ό έχθρικός στόλος σύγκηται άπό

τόν ύποδεχθησόμενον άριθμόν Πλοίων, ώς καί άπό τόν ύποδεχθη- 
σόμενον άριθμόν έκάστης κλάσεως Πλοίων.

Άρ. 105 Τά ύποδεχθησόμενα Πλοία άς ρυμουλκήσουν τά μετά ταΰτα ύπο-
δεχθησόμενα Πλοία.

Άρ. 106 Τά Πλοΐα τά όποια έδιατάχθησαν νά έπισκεφθοΰν τά φαινόμενα
Πλοΐα άς έπιστρέψουν καί άς πλησιάσουν είς τόν Αρχηγόν.

Άρ. 107 Τά έμπροσθεν Πλοΐα άς γυρίσουν μέ τάς μούρας δεξιά.
Άρ. 108 Τά έμπροσθεν Πλοΐα άς γυρίσουν μέ τάς μούρας άριστερά.
Άρ. 109 Τά δπισθεν Πλοΐα άς γυρίσουν μέ τάς μούρας δεξιά.
Άρ. 110 Τά όπισθεν Πλοΐα άς γυρίσουν μέ τάς μούρας άριστερά.
Άρ. 111 “Ολη ή Μοίρα θέλει διευθυνθή είς τόν ύποδειχθησόμενον τόπον.
Άρ. 112 Τά ύποδειχθησόμενα Πλοΐα θέλουν διευθυνθοΰν είς τόν ύποδει-

χθησόμενον τόπον.

>Α 3 Συνθήματα τής Πυ ξίδος
Κόιαανον |λμ3Γ· _________

Τό ταινίδιον τοΰτο, ΰψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή μέ δύο άπό τάς διαγραφεΐσας Σημαίας παρι

στάνει τήν Γραμμήν τής Πυξίδος καθ’ ήν πρέπει [νά] διευθυνθοΰν τά
Πλοΐα, ή δπου εύρίσκονται τά φανέντα Πλοΐα κτλ.

1 Τραμοντάνα 5 Γραικός 9 λεβάντες
2 Τραμοντάνα !4 Γραικός 6 Γραικός Ά λεβάντες 10 λεβάντες ΧΑ Σιρόκος
3 Γραικός Τραμοντάνα 7 Γραικός λεβάντες 11 Σιρόκος λεβάντες
4 Γραικός Ά Τραμοντάνα 8 λεβάντες ί4 Γραικός 12 Σιρόκος % λεβάντες

19
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13 Σιρόκος ~
14 Σιρόκος !4 "Οστρια
15 ’Όστρια σιρόκος
16 ’Όστρια % σιρόκος
17 ’Όστρια
18 "Οστρια !4 Γαρμπής
19 ’Όστρια Γαρμπής

20 Γαρμπής % ’Όστρια
21 Γαρμπής
22 Γραμπής *4 Πουνέντες
23 Πουνέντες Γ αρμπής
24 Πουνέντες 14 Γαρμπής
25 Πουνέντες
26 Πουνέντες !4 Μαήστρος

27 Πουνέντες Μαήστρος
28 Μαήστρος !4 Πουνέντες
29 Μαήστρος
30 Μαήστρος *4 Τραμοντάνα
31 Μαήστρος Τραμοντάνα
32 Τραμοντάνα (4 Μαήστρος

Άριθμός έκάστου τών Πλοίων μας

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωμένον όμοΰ μέ 
μίαν ή δύο άπό τάς σχεδιασθείσας Σημαίας 

ύποδεικνύουσιν τόν άριθμόν τοΰ Πλοίου ή τών Πλοίων πρός τά όποια ή [= ή] 
περί τών οποίων είναι τό Σύνθημα.

Άριθμός τών φανέντων Πλοίων

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωμένον μέ μίαν ή δύο 
τών διαγραφεισών Σημαιών, παριστάνει τόν άριθμόν τών φανέντων Πλοίων.

Άριθμός τών φωνευθέντων καί πληγωθέντων

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή δύο τών διαγραφεισών Σημαιών υποδεικνύει 

τόν Άριθμόν τών φονευθέντων είς τήν μάχην. Έπί τοΰ μεγάλου καταρτιού 
το αυτό κόκκινον ταινίδιον μέ τάς αύτάς Σημαίας ύψωθέν είς έπί τοΰ Πρω
ραίου Καταρτιού παριστάνει τόν άριθμόν τών πληγωθέντων.

Έάν κατά δυστυχίαν συμβή θάνατος είς τόν Πλοίαρχον υψώνεται ή 
Εθνική Σημαία μεσίστιος άντεστραμένη είς τό Ποίκιον. Έάν δέ είναι 
μόνον πληγωμένη ή αύτή Σημαία έπί κορυφής άντεστραμμένη είς τό Πίκιον.

Περίπολος

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή δύο άπό τάς σχεδιασθείσας σημαίας, παρι

στάνει τόν άριθμόν τής μυστικής λέξεως ήτοι τό δνομα τοΰ άγίου διά τό 
περίπολον.
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’Ερώτησις Άπόκρισις

1 Άγιοι Πάντες “Αγιοι άπόστολοι

2 "Αγιοι ’Αρχάγγελοι "Αγιοι άνάργυροι

3 "Αγιοι Ταξιάρχες “Αγιοι σαράντα
4 “Αγιος Νικόλαος “Αγιος σπυρίδων

5 "Αγιος Γ εώργιος “Αγιος δημήτριος

6 “Αγιος Πέτρος "Αγιος Παύλος

7 “Αγιος ’Ιωάννης “Αγιος κονσταντίνος

8 “Αγιος Μάρκος “Αγιος Θωμάς

9 Άγιος Βασίλειος "Αγιος Άργύριος

10 "Αγιος Χρυσόστομος "Αγιος άθανάσιος

11 "Αγιος 'Αντώνιος “Αγιος σάββας

12 Άγιος ’Ανδρέας 'Άγιος λουκάς

13 "Αγιος στέφανος "Αγιος Φίλιππος

14 "Αγιος Χαράλαμπος "Αγιος Βλάσιος

15 "Αγιος Κωσμάς "Αγιος δαμιανός

16 “Αγιος Μιχαήλ "Αγιος γαβριήλ

17 "Αγιος Εύστάθιος Άγιος θεώδορος

18 “Αγιος Παντελεήμων “Αγιος ’Αναστάσιος

19 "Αγιος ’Ιάκωβος 'Άγιος Συμεών

20 "Αγιος Χριστόφιλος “Αγιος μακάριος
21 "Αγιος ’Αλέξανδρος "Αγιος λάζαρος

22 "Αγιος Πολύκαρπος 'Άγιος Νικήτας

23 "Αγιος Γεράσιμος "Αγιος διονύσιος

24 "Αγιος ’Ιερώνυμος "Αγιος Αυγουστίνος

25 “Αγιος “Αγιος

26 “Αγιος "Αγιος

27 'Άγιος "Αγιος

28 “Αγιος "Αγιος

29 'Αγία Άνα 'Αγία Μαρίνα

30 'Αγία Κατερίνα 'Αγία Χριστίνα

31 'Αγία παρασκευή 'Αγία Κυριακή

32 'Αγία μαγδαληνή Άγια ’Αναστασία

33 Αγία ’Αλεξάνδρα Αγία Εύδοκία

34 Αγία 'Ελένη Αγία Θεωδόρα

35 'Αγία Ειρήνη Αγία Ευγενία

36 ' Αγία μάρθα ' Αγία Φοτινή

37 Αγία ’Ελισάβετ Αγία μαργαρίτα
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Έξήγησις τών νυκτερινών Συνθημάτων

"Εν φανάρι καί έν [= εν] Φυσέκι σημαίνουν προειδοποίησιν εις δλα τά 
πλοϊα δτι ό Άρχηγός μέλει νά κάμη Σύνθημα

“Εν φανάρι καί μία Ψευδοφωτιά άκυρόνουν τό προσηγηθέν [sic] σήν- 
θημα.

'Ο Άρχηγός διά νά διακρίνεται έν μέσω δλης τής Μοίρας, κρατεί 
πάντοτε ΰψωμένον έν φανάρι.

Κανέν τών άλλων πλοίων δέν πρέπει νά ύψώνη φανάρι ή ψευδοφωτίαν ή 
φυσέκι, χωρίς άνάγκην.

Έάν κανέν τών Πλοίων τής Μοίρας λάβη άνάγκην ταχείας βοήθειας, 
δίδει εΐδησιν μέ μίαν βολήν Κανονιού καί πέντε φανάρια κατά σειράν υψωμέ
να τό έν ύποκάτωθεν τοΰ άλου είς τόπον ορατόν, ούτω = ο = χωρίς νά τά
καταβαβάση [sic] έως νά λάβη τήν ζητηθεϊσαν Βοήθειαν. Λ

Έν φανάρι καί μία ψευδοφωτιά καί έν φυσέκι, σημαίνουν δτι τό μετά 
ταΰτα Σύνθημα ΰποδικνύει τήν γραμήν τής πιξίδος.

Τά πλοία συναπαντόμενα διά νυκτός, κάμνουν άμοιβέως τό σύνθημα
τηα άναγνωρίσεως, υψώνοντας τέσσαρα φανάρια εις σχήμα Πυραμίδος ούτω

είς δλα όμοΰ τά Πλοϊα τής Μοίρας.

Συνθήματα Νυκτερινά τών ώρμισμένων Πλοίων

Άρ. 1 Καλοΰνται δλοι οί Διευθυνταί τών Πλοίων νά έλθουν πρός τόν 
Αρχηγόν.

Άρ. 2 Καλοΰνται δλοι οί Σημαιοφόροι δλων τών Πλοίων νά έλθουν φέ- 
ροντες τά συνθηματολόγιά των.

Άρ. 3 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων άς έξέλθουν είς περίπολον μέ τόν 
δοθέντων.

Άρ. 4 Καλοΰνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην.
Άρ. 5 Καλοΰνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων έφωδιασμέναι μέ κωπία
Άρ. 6 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων, έφωδιασμέναι μέ κωπία, άς ύπάγουν

νά δώσουν βοήθειαν εις τό Πλοίων τών οποίων τήν ζητεϊ.
Άρ. 7 Αί λέμβοι δλων τών πλοίων ώπλισμέναι είς μάχην κάμουν άπόβα-

σην είς τό ύποδειχθησόμενον μέρος άπό τήν γραμμήν τής πυξίδος, 
διά νά έξαφανίσουν τών έχθρόν μέ τά ψιλά δπλα.
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Άρ. 8 Αί λέμβοι ας άποσυρθοΰν είς τά άνίκοντα αύτών πλοία.
Άρ. 9 'Ο Αρχηγός έλαβεν εΐδησιν δτι έξωθεν εύρίσκονται τά έχθρικά 

Πλοία, διά τοΰτο έπαγριπνήται.
Άρ. 10 "Ολα τά Πλοία ας έτοιμασθοΰν ν’ άποπλεύσουν, διά τοΰτο άς 

άποσυρθοΰν είς άπόστασιν άλήλων.
Άρ. 11 "Ολα τά Πλοία άς σηκώσουν τήν άγκυραν καί άς άποπλεύσουν.
Άρ. 12 Τά Πλοία άς μείνουν ορμισμένα.
Άρ. 13 Φαίνονται Πλοία.
Άρ. 14 Τά φαινόμενα Πλοία είναι έχθρικά.
Άρ. 15 Τά φαινόμενα Πλοία εϊναι φιλικά.

Συνθήματα Νυκτερινά είς Πλοΰν

Άρ. 1 "Ολα τά πλοία άς άκολουθοΰν τόν δρόμον τοΰ Άρχηγοΰ.
Άρ. 2 Τά Πλοία άς άκολουθοΰν τόν δρόμον τής ύποδειχθησομένης γρα- 

μής τής Πυξίδος.
Άρ. 3 Τά Πλοία άς όρτζάρουν μέ τάς Μούρας δεξιά.
Άρ. 4 Τά πλοία άς όρτζάρουν μέ τάς μούρας άριστερά
Άρ. 5 Τά πλοία άς γυρίσουν κατά πρόσοπον.
Άρ. 6 Τά πλοία άς γυρίσουν ποδιστόν.
Άρ. 7 Τά δπισθεν πλοία άς αύξίσουν πανιά, τά δέ όπισθεν άς ολιγοστεύ

σουν, διά νά ένωθή ή Μοίρα.
Άρ. 8 "Ολα τά πλοία άς πλησιάσουν έκτάκτως πρός τόν άρχηγόν.
Άρ. 9 Καλοΰνται δλοι οί Διευθυνταί τών Πλοίων, νά έλθουν φέροντας τά 

συνθηματολόγιά των.
Άρ. 10 Καλοΰνται οί Σημαιοφόροι δλων τών Πλοίων νά έλθουν φέροντες 

τά συνθηματολόγιά των.
Άρ. 11 Καλοΰνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων έφωδιασμέναι μέ κοπία.
Άρ. 12 Καλοΰνται αί λέμβοι δλων τών Πλοίων όπλισμέναι είς μάχην.
Άρ. 13 Αί λέμβοι δλων τών Πλοίων έφωδιασμέναι μέ κωπία, άς ύπάγουν 

νά δώσουν βοήθειαν είς τό πλοίων τό όποιον τήν ζητεί.
Άρ. 14 "Ολα τά Πλοία άς Πλησιάσουν είς τό Πλοίων τό όποιον ζητεί 

βοήθειαν.



15
16
17

18
19
20
21

22

23

24

25

26
27
28

29

30

31
32
33
34

35

36

Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

"Ολα τά Πλοία άς σταθούν κατά πρόσωπον.
Τά κατά πρόσωπον Πλοΐα άς κινηθούν εις πλοΰν.
'Εκάστων τών Πλοίων μας άς υψώσουν τό σήνθημα τής άναγνω- 
ρίσεως.
"Ολα τά Πλοΐα άς αύξίσουν πανιά.
"Ολα τά Πλοΐα άς ολιγοστεύσουν πανιά.
' Ετοιμαστήται είς μάχην.
"Ολα τά Πλοΐα παραταχθέντα είς γραμμήν, άς πυροβολίσουν τό 
φρούριον.
"Ολα τά Πλοΐα παραταχθέντα είς γραμμήν, άς πυροβολίσουν τών 
έχθρικών κατά πρύμνην.
"Ολα τά Πλοία, παραταχθέντα είς γραμμήν, άς πυροβολήσουν 
τών έχθρών κατά πρώραν.
"Ολα τά πλοία εύθετιθέντα άς πυροβολήσουν τόν έχθρόν κατά 
πρύμνην.
"Εκαστων τών πλοίων μας άς προσβάλη είς χείρας τόν πλησιέ- 
στερόν του έχθρόν καί πλοΐον.
Παύσαται τό πύρ καί μακρινθήται άπό τά έχθρικά.
' Η έχθρική δύναμις ύπερτερεΐ καί ό δυνάμενος σόζεσθαι σοζέσθω. 
Πλοΐα έφάνισαν, κείμενα κατά τήν ύποδειχθησομένην γραμμήν τής 
Πυξίδος.
Έξανίξαμεν γήν, κειμένην κατά τήν ύποδειχθησομένην γραμμήν 
τής Πυξίδος.
"Ολα τά Πλοΐα άς σταθοΰν όρτζαλαμπάντας μέ μόνον τό τρυκέ- 
τον.
' Ετιμασθίται νά άγκυροβολίσεται.
’ Αγκυροβολίσατε είς άπόστασιν άλίλων.
"Ολαι αί λέμβοι άς άποσιρθοΰν είς τά άνίκοντα αύτών πλοία.
'Ο ’Αρχηγός έλαβεν ήδισην δτι ό έχθρικός στόλος εύρίσκεται είς 
τά πανιά.
ό ’Αρχηγός έλαβαιν ήδισην δτι ό έχθρικός στόλος εύρίσκεται ορ
μισμένος.
ό ’Αρχηγός έλαβαιν είδησην [δτι] ό έχθρικός στόλος εύρίσκεται 
μέρος είς τά πανία καί μέρος ορμισμένος.
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Τόπος διευθύνσεως τών Πλοίων μας.

Τό ταινίδιον τοΰτο, ΰψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή [= ή] δύο τών διαγραφεισών σημαιών ύποδι- 

κνύει τόν τόπον ή [= ή] τόν λιμένα δπου διατάσσονται νά διευθυνθοΰν τά 
πλοϊα.

Τόπος διαμονής τών έχθρικών Πλοίων.

Τό ταινίδιον τοΰτο, ΰψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή [= ή] δύο άπό τάς διασχεδιασθείσας σημαίας, υποδεικνύει τόν τόπον ή 
[=ή] τόν λιμένα όποΰ εύρίσκεται ό έχθρικός στόλος ώρμισμένος ή [= ή] εις 
πλοΰν.

Άρ. τών άπολισθέντων καί 
τών συλληφθέντων Πλοίων.

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωθέν όμοΰ μέ μίαν 
ή δύο άπό τάς διαγραφείσας σημαίας, ύποδικνύει τόν άριθμό τών Πλοίων 
μας δσα έχάθισαν προσέτι καί τόν άριθμόν τών άπό τά ήμέτερα συλληφθέν
των έχθρικών Πλοίων.

’ Αριθμός τών Πλοίων τοΰ έχθρικοΰ στόλου.

Τό ταινίδιον τοΰτο, ύψωθέν όμοΰ μέ μίαν
ή δύο τών διαγραφεισών σημαιών δηλοϊ τόν άριθμόν τών πλοίων έξ ών 
σύγκειται ό έχθρικός στόλος.

Αριθμός τών δικρότων 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου

Αριθμός τών φιργατών 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου

Αριθμός τών κορβέτων 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου

- Άρ. 14

ΜαΒρον \κό™ΤΓ^~£·
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’Αριθμός τών μικροτέρων Πλοίων 
τοΰ έχθρικοΰ στόλου

Ιΐίνακας τών Τόπων ή [= ή] τών λιμένων όποΰ εύρίσκεται 
ώρμισμένος ή [= ή] περιπλέει ό Έχθρικός στόλος ή όπού 
διατάττεται νά έκστρατεύση ή Μορίρα [= Μοίρα] μας.

Άρ. Άρ.

1" Τένεδος 33" Κέα

2" Μιτιλήνη 34" Μονεβασία

3" σμίρνη 35" Ναύπλιον

4" Χίος 36" Σπέτζαι

5" σκάλα νόβα 37" ’Άνδρος

6" σάμος 38" Αθήνα

7" Νικαρία 39" Σκήρος

8" Πάτμος 40" Βόλος

9" [ - 1 41" Θεσσαλονίκη

10" λέρος 42" Σκόπελος

11" Κάλυμνος 43" λήμνος

12" Τήνος 44" ’Ίμβρος

13" Νήσυρος ■ 45" Ταρρά

14" Κώς 46" "Υδρα

15" Ρόδος 47" Κύθηρα

16" Σίμη 48" Μαραθονίσιον

17" Κάρπαθος 49" καλαμάτα

18" Κάσος 50" νεόκαστρον

19" Κοκινόκαστρον 51" πάτρα

20" Κύπρος 52" Κάπο άλβίνο

21" Κρήτη 53" Ζάκυνθος

22" Χανιά 54" Κεφαλονία

23" σαντορίνη 55" 'Αγία μαύρα.

24" άμοργός 56" Ναύπακτος

25" ’Ίος 57" Πρέβεζα.

26" Νάξος 58" Κέρκυρα

27" Πάρος 59" Μοθώνη

28" Μήλος 60" Στόμιον νταρντανελίον

29" Σήφνος 61" Μισολόκι

30" Μήκονος

31" σέρφος

32" σύρα
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<ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΤ ΠΛΟΙΑΡΧΟΤ*> 

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Σ .

Τό παρόν συγγραμμάτιον έμπεριέχει τήν έκθε- 
σιν τών καθηκόντων έκάστου τών άξιωματικών 
ένός μεγάλου πολεμικού πλοίου, και έκδίδεται είς 
τύπον, δπως έκαστος τών αξιωματικών τοΰ 
Έθνικοΰ Ναυτικοϋ άναγινώσκων αύτό, εύκόλως 
γνωρίση τάς περί αύτοΰ τοΰ σπουδαίου άντικειμέ- 
νου διατάξεις τών πεπολισμένων [= πεπολιτισμέ
νων] έθνών, καί εύκολυνθή είς τήν έντελή έκπλή- 
ρωσιν τών οποίων τω ένεπιστεύθη ή Κυβέρνησις 
χρεών.

"Οστις τών άξιωματικών νομίζων τάς ερμη
νείας ταύτας άτελεϊς ή άσαφεϊς, ή κρίνων πρό- 
σφοτον [sic] προσθαφαίρεσιν τινα, θέληση νά κά- 
μη παρατηρήσεις περί αύτοΰ τοΰ άντικειμένου, 
εχει τό έλεύθερον νά τάς διευθύνη πρός τήν έπί 
τών Ναυτικών Γραμματείαν, ή,τις μετ’ εύχαρι- 
στήσεως θέλει δόσει κάθε πληροφορίαν καί διασά- 
φησιν.

Είς τό τέλος προσετέθησαν καί παρατηρήσεις 
τινές περί τοΰ παρασκευαστικοΰ, καί περί ύπηρε- 
τήσεως τών καννονίων.

Έν Ναυπλίω, τήν 30 Μαΐου 1830 

[Έν Αίγίνη, έκ τής ’Εθνικής Τυπογραφίας, 1830]

* Άνατυπώθηκε άπό τήν 'Ιστορική καί ’Εθνολογική 'Εταιρεία.
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Τ Α  Χ Ρ Ε Η  
Τ Ο Υ  Π Λ Ο Ι Α Ρ Χ Ο Υ  

Κα'ι τών ύπ’ αύτόν 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ.

’Επειδή ό Πλοίαρχος διορίζεται Α ρ χ η γ ό ς  τοϋ πλοίου, τό όποιον 
διοικεί, τό πρώτον του χρέος είναι νά έκτελή τάς οποίας λαμβάνει διαταγάς, 
νά έπαγρυπνή εις τό νά διαφυλάττηται ευταξία καί πειθαρχία έπί τοΰ 
πλοίου του, καί νά ένεργώνται προθύμως αί προσταγαί του.

Κατά πρώτον χρεωστεΐ νά έξετάση τήν κατάστασιν τοΰ πλοίου, έκ 
συμφώνου μέ τούς ’Αξιωματικούς του καί τόν Πρωτοτέκτονα1, καί άν 
άπαιτώνται έπισκεϋαί, ή μεταβολαί, νά τό φανερόνη άμέσως είς τήν Ναυ
τικήν 'Υπηρεσίαν.

’Οφείλει νά έτοιμάση τό πλοΐόν του, δσον τό δυνατόν, ταχύτερον, διά 
νά έμπορή νά έκπλεύση.

’Άνευ άδειας τής Ναυτικής 'Υπηρεσίας, ή τοΰ άρχηγοΰντος ’Αξιωμα
τικού, ό πλοίαρχος δέν έχει τό ελεύθερον νά περάση, οΰτε μίαν νύκτα, έξω 
τοΰ πλοίου του.

Δέν είναι συγχωρημένον είς κάνένα νά έξέλθη τοΰ πλοίου άνευ άδειας 
τοΰ πλοιάρχου. .

"Ολα τά κατάστιχα, τό ναυτολόγιον κ.τ.τ. πρέπει νά ήναι υπογεγραμ
μένα ύπό τοΰ Πλοιάρχου, τοΰ πρώτου 'Υποπλοιάρχου, τοΰ έπιμελητοΰ (ή 
τοΰ έκτελοΰντος τά χρέη αύτοΰ) καί τοΰ φροντιστοΰ2.

’Οφείλει νά ζητήση παρά τής Ναυτικής 'Υπηρεσίας νά τω δοθώσι 
κατάστιχα καί βιβλία διά τήν ληψοδοσίαν του.

’Οφείλει νά έπαγρυπνή, ώστε οΰτε νά πωληθώσιν οΰτε ν ’ άπολεσθώσι 
τροφαί ή πολεμεφόδια, άλλά νά γίνηται μεγίστη φροντίς τηρήσεώς των. 
’Άκρα οικονομία πρέπει νά παρατηρήται είς τήν έξόδευσίν των.

1. Maitre — Constructeur.
2. Commissaire.
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ΔΙΑΤΑΞΙΣ 
ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ Κ.Τ.Λ.

' Ο Πλοίαρχος δέν έχει τήν άδειαν νά κάμη τήν παραμικράν μεταβολήν, 
οΰτε εις τό έσωτερικόν, οΰτε εις τό εξωτερικόν του πλοίου, ούτε είς τό 
έφόπλισμά του, άνευ κατεπειγούσης άνάγκης.

Θέλει έπιτρέψει εις έκαστον άξιωματικόν νά έχη τόν κοιτώνά του.
"Αν ή κατασκευή τοϋ πλοίου τό έπιτρέπη, θέλει διορίσει μίαν φυλακήν 

είς τήν πυριταποθήκην, μίαν άμφοτέροθεν έπί τών εισόδων, μίαν εις τόν 
έμπροσθινόν οίκίσκον3, καί μίαν πλησίον τοΰ φοιτυλίου.

Θέλει έπαγρυπνεϊ καί λαμβάνει τά καταλληλότατα μέτρα πρός άποφυ- 
γήν πυρκαϊας.

Δέν θέλει έπιτρέπει είς κάνένα νά έχη έργαστήριον έπί τοΰ πλοίου.
’Επειδή ή καθαριότης, καί ό καλός άήρ είναι ουσιωδέστατα πρός συντή- 

ρησιν τής υγείας, χρέος τοΰ Πλοιάρχου είναι νά τά διαφυλάττη, δσο ν τό 
δυνατόν, μέταξύ τοΰ πληρώματός του. Τά άνωθεν καταστρώματα νά 
σφουγγαρίζωνται καθ ’ έκάστην τό πρωί, καί τά κάτωθεν, οσάκις ό καιρός 
τό επιτρέπει.

Τ ά κρεββάτια νά μετακομίζωνται έπάνω, οσάκις ό καιρός τό συγχωρεϊ. 
Αί άντλίαι είς τήν τρόπιδα νά βάλωνται είς ενέργειαν, οσάκις εϊναι δυνατόν.

' Ο Πλοίαρχος χρεωστεϊ νά έπαγρυπνή κατ ’ έξοχήν εις τήν καθαριότη
τα τών ναυτών, καί διά τοΰτο νά τούς διατάττη νά νίπτωνται καθ ’ έκάστην, 
καί νά άλλάσσωσι παστρικά δίς τής έβδομάδος ή άπαξ, καί δπως δυνηθώσι 
καλήτερα.

Θέλει διαιρέσει τό πλήρωμα εις τόσας μοίρας, δσους έχει 'Υποπλοιάρ
χους, αύτάς δέ τάς μοίρας είς ούλαμούς διοικουμένους άπό 'Υπαξιωματι- 
κούς ύπό τήν άρχηγίαν τών 'Υποπλοιάρχων.

Τό πλήρωμα δλον, τόσον Ναΰται, δσον Στρατιώται καί Πυροβολισταί, 
θέλει διαιρεθή είς δύο Ίσα μέρη, έξ ών τό εν διαμένει είς τό έμπροσθεν, καί 
τό άλλο εις τό δπισθεν μέρος τοΰ καταστρώματος.

Οί διοικοΰντες τάς μοίρας άξιωματικοί είναι ύπεύθυνοι διά τήν ευτα
ξίαν, καλήν διαγωγήν καί καθαριότητα τών ύπ ’ αύτούς Ναυτών.

Καθημερινώς, οσάκις ό καιρός τό έπιτρέψη, θέλει διατάττει τήν είς τά 
πανία καί πυροβόλα γύμνασιν. Οί Πυροβολισταί οφείλουν νά διδάσκουν εις 
τούς Ναύτας τό γύμνασμα είς τά πυροβόλα.

3. Gaillard diaint, ’ Ιταλικά καμερόττον.
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Άνευ ρητής διαταγής τοΰ άνωτέρου του δέν τώ είναι συγχωρημένον νά 
δέχηται έπιβάτας έπί τοΰ πλοίου.

Άφ’ ής στιγμής ό Πλοίαρχος άναδεχθή τήν διοίκησιν τοΰ πλοίου, 
χρεωστεϊ νά κρατή ήμερολόγιον, τό όποιον είς τό τέλος τής έκστρατείας, ή 
άν αύτή διαρκέση πολύν καιρόν, είς κάθε τριμηνίαν, πρέπει νά παρουσιασθή 
είς τήν Ναυτικήν 'Υπηρεσίαν.

Έν καιρω πολέμου χρεωστεϊ νά εχη ιδιαιτέραν φροντίδα, τό πλοΐον νά 
εύρίσκηται πάντοτε έτοιμον διά μάχην.

Εύρισκόμενος είς λιμένα, χρεωστεϊ ν ’ άκολουθή τά κινήματα τοΰ άρ- 
χαιοτέρου Αξιωματικού τοΰ έθνους του, οστις τυχόν ήθελεν εύρεθή έκεϊ.

Θέλει έκλέξει εν καλόν τοΰ πλοίου μέρος διά τούς άσθενεΐς, τών οποίων 
χρεωστεϊ νά έχη τήν φροντίδα.

Είς τάς 10 ώρας τά φώτα δλα πρέπει νά σβεσθώσι κατά διαταγήν του.
Αύτός κρατεί καί τά κλειδία τής πυριταποθήκης.
Κάθε έσπέρας είς τάς 5 ώρας θέλει κρούεσθαι τό παρασκευαστικόν4, 

καί άφοΰ οί άρχηγοί τών καννονοστασίων, καί τών μοιρών έξετάσουν, άν 
δλα ήναι είς τάξιν, τότε κρούεται τό άνακλητικόν.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΤ

' Ο ύποπλοίαρχος εϊναι ό δεύτερος διοικητής τοΰ πλοίου, αύτός έπα- 
γρυπνεϊ είς τό νά έκτελώνται αί διαταγαι τοΰ Πλοιάρχου- αύτός λαμβάνει 
τάς άναφοράς περί δλων τών λεπτομερειών τοΰ πλοίου, καί άναφέρεται 
πάλιν ό ’ίδιος πρός τόν Πλοίαρχον κάθε πρωΐ καί κάθε έσπέρας είς τάς όκτώ.

Θέλει έπαγρυπνεϊ είς τό νά φυλάττηται πειθαρχία καί εύταξία, καί νά 
μή κακομεταχειρίζωνται οί Αξιωματικοί τούς Ναύτας.

"Αμα έφοπλισθή τό πλοΐον, αύτός έχει χρέος νά άριθμήση τό πλήρωμα, 
νά συνθέση τά ναυτολόγια, τά συνθεματολόγια5, [sic] κ.τ.λ.

"Οτε γίνονται πολεμασκίαι γενικαί, αύτός εϊναι ό διατάττων, έκτος 
μόνον άν ό Πλοίαρχος θελήση νά διατάξη ό ’ίδιος.

Χρέος του εϊναι νά έπαγρυπνή, ώστε οί δόκιμοι νά φυλάττωσι καθαριό
τητα, καί νά ήναι ένασχολημένοι- θέλει δέ τούς διορίσει καί ώρας τινάς διά 
νά δουλεύουν. Είς τό τέλος τής έκστρατείας, ή είς τήν τριμηνίαν παρουσιά
ζει είς τόν Πλοίαρχον τούς διαπρέψαντας μεταξύ τών λοιπών.

4. Branteb.
5. Role pour le manoeuvre des voiles.
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’Επικυρώνει καί υπογράφει τά μηνιαία κατάστιχα περί τής έξοδεύ- 
σεως τών εφοδίων καί άλλων υλών.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΦΤΛΑΚΟΣ 

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ6

'Ο τ ε τ α ρ τ ο φ ύ λ α ξ  ' Υ π ο π λ ο ί α ρ χ ο ς  είναι υπεύθυνος διά τήν ευ
ταξίαν καί άσφάλειαν τοΰ πλοίου- οφείλει νά τό φυλάττη είς τήν διορισθει- 
σαν αύτφ θέσιν, δτε εύρίσκεται μέ στόλον, καί νά έπαγρυπνή είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών διαταγών τοΰ Πλοιάρχου, καί τοΰ πρώτου 'Υποπλοιάρχου.

Δέν τω εϊναι συγχωρημένον νά φεύγη άπό τό κατάστρωμα, καί άν έχη 
τι νά κοινοποιήση είς τόν Πλοίαρχον, τό κάμνει δι’ ένός τών ύπ’ αύτόν 
Άξιωματικών ή ' Υπαξιωματικών.

"Αμα άναλάβη τήν τεταρτοφυλακήν, δέχεται παρά τοΰ προκατόχου 
του τάς δοθείσας ύπό τοΰ Πλοιάρχου διαταγάς, καί τό ήμερολόγιον τό 
όποιον ό προκάτοχός του χρεωστεϊ πρώτον νά ύπογράψη. ’Έπειτα κράζει 
τούς Ναύτας τής τεταρτοφυλακής κατ’ ονομα, καί διορίζει είς τόν καθένα 
τόν τόπον του. "Οτε τό πλοΐον είναι προσωρμισμένον, αύτός πρέπει νά 
έπαγρυπνή, ώστε ή γούμενα (κάμιλος) νά μήν έλθη έπί τής άγκύρας, αί 
γούμεναι νά μή τρίβωνται, καί νά ήναι πανταχόθεν σκεπασμέναι μέ δέσματα 
άχύρων, καί μέ παλαιόπανα7. Μία γούμενα νά ήναι άποταμιευμένη, διά κάθε 
άπροσδόκητον άνάγκην, νά μή κρέμαται τίποτε, αί λέμβοι νά ήναι καλώς 
δεμέναι, ή σημαία καί ή ταινία 6 νά μήν έμπερδεύωνται, κάθε πράγμα έκ 
μετάλλου νά ήναι καθαρόν καί στιλπνόν. Νά μήν έπιτρέπη εις κανένα νά 
κρέμα τά ροΰχά του άνευ άδειας του, καί είς μή προσδιορισμένα μέρη. 
’Οφείλει νά γνωρίζη τόν δρόμον καί τήν στάσιν τοΰ πλοίου έπί τοΰ ύδρο- 
γραφικοΰ πίνακος, καί νά έπιστατή, ώστε τά πανία νά διευθύνωνται καλώς, 
καί τό πλοΐον νά δεικνύηται τω οντι πολεμικόν.

Είς τό τέλος έκάστης τεταρτοφυλακής χρεωστεϊ νά έξαποστέλλη ύπα- 
ξιωματικούς, διά νά έξετάζουν τό έφόπλισμα τοΰ πλοίου, καί νά φανή 
τοιουτοτρόπως άν εσπασεν ή έχάλασε τί. 'Ο Άξιωματικός τής τεταρτο
φυλακής τοΰ πυροβολικοΰ [ή ό έκπληρών τά χρέη του] εξετάζει τά καννόνια, 
καί άναφέρεται ομοίως περί αύτών.

Θέλει έπαγρυπνεΐ, οί ναΰται νά μή κάμνωσι κρότον, καί νά μή φλυαρώ- 
σιν, έν ω δουλεύουν.

6. Lientfcnant de quart.
7. La flam me.
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"Αν άλλάξη ή αύξηθή ό άνεμος, άν φανή πλοΐον μακρόθεν, ή αν δοθώσι 
συνθέματα, χρεωστεϊ άμέσως νά τό γνωστοποιή είς τόν Πλοίαρχον καί είς 
τόν πρώτον 'Υποπλοίαρχον.

Νυκθημερόν θέλει έχει φύλακας έπί τών κεραιών [άντέννων]8.
Είς τό τέλος τής τεταρτοφυλακής τό ήμερολόγιον πρέπει νά ήναι τε- 

λειωμένον καί ύπογεγραμμένον.
Αύτός χρεωστεϊ νά έπαγρυπνή, οί Ναΰται νά έξυπνώνται είς τάς πέντε, 

δτε τό πλοΐον είναι προσωρμισμένον, καί είς τάς έξ, δτε εύρίσκεται είς 
δρόμον. Άφοΰ έξυπνήσουν, συνδένουν τακτικώς τά κρεββάτιά των, καί τά 
άναιβάζουν έπάνω διά νά τά τοποθετήσουν δπου τοις προσταχθή. ’Έπειτα 
νίπτονται καί κτενίζονται.

Τό εσπέρας είς τάς 7 τούς προστάζει νά καταιβάσωσι τά κρεββάτιά 
των κάτω. "Οτε τό πλοΐον εύρίσκεται άγκυρωμένον, άρκεΐ τό ήμισυ μιας 
τεταρτοφυλακής τοΰ πληρώματος νά διαμένη έπί τοΰ καταστρώματος τήν 
νύκτα.

Καθ’ έκάστην τό πρωί' τά καταστρώματα πρέπει νά σφογγαρισθοΰν 
καί τό κάθε πράγμα νά τεθή είς τόν τόπον του. Τ ά σχοινία νά ήναι τεντωμέ
να, καί αί κεραίαι είς καλήν όριζόντειον θέσιν. Ταΰτα πάντα πρέπει νά ήναι 
τελειωμένα είς τάς οκτώ.

Δέν θέλει έπιτρέπει είς κάνένα νά πλύνη ροΰχα έκτος τών διωρισμένων 
ύπό τοΰ Πλοιάρχου ήμερών καί ώρών. Διά νά στεγνώσουν, τά ροΰχα πρέπει 
νά κρεμασθώσι, καί τοΰτο γίνεται, δτε τό πλοΐον είναι προσωρμισμένον, 
μεταξύ τοΰ μεγάλου καί μεσαίου καταρτιού' δτε δέ εύρίσκεται είς δρόμον 
μεταξύ του μεγάλου καταρτιού καί τοΰ άρτέμωνος9 [καταρτιού τής πρύ- 
μ.ν/)ς], ή δπως τό ύπαγορεύσγ) ή κατασκευή τοΰ πλοίου.

Δέν τω είναι συγχωρημένον νά στείλη λέμβον είς κάνέν μέρος άνευ 
άδειας τοΰ Πλοιάρχου ή ύποπλοιάρχου. Δέν στέλλεται δέ έξω λέμβος άνευ 
ένός δοκίμου, δστις είναι ύπεύθυνος διά τήν εύταξίαν καί πειθαρχίαν.

Δέν θέλει έπιτρέψει νά φέρωσιν έπί τοΰ πλοίου πνευματώδη [sic] ποτά 
άνευ ρητής τοΰ Πλοιάρχου άδειας.

’Άνευ ρητής άδειας τοΰ Άξιωματικοΰ τής τεταρτοφυλακής δέν είναι 
συγχωρημένον νά άνάπτηται φώς είς όποιονδήποτε μέρος τοΰ πλοίου.

Μέ τήν άδειάν του, καί είς έν φανάρι φέρει ό Πυροβολιστής, ή ό Ναύτης 
τό φώς, δπου έζητήθη.

Είς τάς 10 ώρας πάντα τά φώτα πρέπει νά ήναι σβυσμένα έκτος τών

8. Vergues.
9. Artimon.

20
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παρ ’ αύτοΰ διαταχθέντων καί πρός αύτό τοΰτο έξαποστέλλει ένα δόκιμον 
διά νά περιέλθη, καί έξετάσας άναφέρη.

Θέλει έπαγρυπνεΐ, ώστε νά μήν άνάπτηται φωτία άνευ άνάγκης τινός.
"Οτε διαταχθή νά καταβή είς τήν πυριταποθήκην, προστάζει νά σβύ- 

σωσιν δλα τά φώτα, έπειτα στέλλει ένα δόκιμον νά άνάψη μετά προσοχής τό 
φανάρι, καί άφοΰ τελειώση τό είς τήν πυριταποθήκην έργον του, τήν κλείει. 
' Ο δόκιμος έχει τήν φροντίδα νά σβύση τό φως είς τό φανάρι, καί νά είδο- 
ποιήση τοΰτο είς τόν ’Αξιωματικόν τής τεταρτοφυλακής.

'Όλοι οί ' Υπαξιωματικοί οφείλουν νά έχωσι σφυρίστρας, διά τών 
οποίων επαναλαμβάνουν δλα τά προστάγματα· είς τόν ελληνικόν στόλον 
έκτελοΰν οί Αύληταί αύτό τό χρέος.

'Ότε τό πλοΐον εύρίσκεται είς δρόμον, ό ’Αξιωματικός τής τεταρτο
φυλακής θέλει έχει τήν φροντίδα νά μήν άνοίγωσι πάρα πολλά πανία, καί νά 
ήναι τά πάντα έτοιμα είς τρόπον, ώστε, άν τύχη σφοδρός άνεμος, νά ολιγο
στεύουν άνευ άργοπορίας τά πανία, καί νά ληφθώσι τ’ άναγκαΐα είς τοιαύ- 
την περίστασιν μέτρα.

Διά νυκτός θέλει πέμπει κάθε ώραν ένα δόκιμον νά περιέρχηται τό 
πλοΐον, καί νά παρατηρή, μήπως ύπάρχη κρυφίως άναμμένον φώς, δπου δέν 
διετάχθη, καί άν τό πλήρωμα διάγη ήσύχως.

Άπό καιρόν εις καιρόν χρεωστεϊ ν ’ άποστέλλη τόν Τέκτονα νά έξετά- 
ζη τάς θυρίδας10, άν ήναι καλώς κλεισμέναι, καί τόν ' Υπαξιωματικόν τοΰ 
πυροβολικοΰ [ή τόν έκπληροΰντα τά χρέη του.] διά νά παρατηρή, άν τά 
καννόνια ήναι καλώς δεμένα.

Σημ. Τοϋτο μόνον έν καιρω τρικυμίας.

Δέν τω εϊναι συγχωρημένον νά άλλάσση τήν διεύθυνσιν τοΰ πλοίου, 
άνευ άδειας ή διαταγής τοΰ Πλοιάρχου, έκτος μόνον είς άπροσδοκήτους 
περιστάσεις καί άναπόφευκτον άνάγκην, διά νά σωθή τό πλοΐον.

Δέν θέλει έπιτρέψει, ούτε νά είσαχθή, οΰτε νά έξαχθή τί έκ τοΰ πλοίου 
άνευ άδειας τοΰ Πλοιάρχου, καί τότε ή τοιαύτη εισαγωγή ή έξαγωγή κατα
γράφεται είς τό ήμερολόγιον.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΥ

Ό ’ Ε π ι μ ε λ η τ ή ς ,  [ή ό έπέχων τόν τόπον του], θέλει προσέχει νά 
έκπληροΐ τά χρέη του, καί νά έκτελή τάς προσταγάς, τάς όποιας θέλει λάβει 
τόσον παρά τοΰ Πλοιάρχου, δσον καί παρά τίνος τών 'Υποπλοιάρχων.

10. Sabords χυδ. μπουκαπόρταν
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’Έχει τήν διεύθυνσιν τής φορτώσεως. Πρός αύτό τοΰτο θέλει πληροφο- 
ρηθή πρώτον, πώς τό πλοΐον ήτον έρματισμένον (σαβουρωμένον) και φορ- 
τωμένον, πριν είσέλθη είς αύτό, ποΐαι ήτον αί ιδιότητες τοΰ πλοίου, καί 
ποΐαι είναι αί μεταβολαί, διά τών όποιων δύνανται νά καλητερεύσουν αί 
ίδιότητές του.

Θέλει έχει τήν φροντίδα νά εύρίσκηται ικανή ποσότης έρματος (σαβού- 
ρας), άπό σίδηρον ή λίθους. Αύτό τό έρμα νά ήναι καθάριον, δτε έπιβιβάζε- 
ται, καί νά μή παρεισάγωνται άκαθαρσίαι είς τήν τρόπιδα.

Θέλει έπιστατεΐ, τά ξύλα καί οί άνθρακες νά στοιβάζωνται τακτικά, 
καί χωρίς νά προξενήται άκαθαρσία.

Θέλει είναι παρών, δτε φέρουσι τά έφόδια, διά νά ’ίδη, αν ήναι καλής 
ποιότητος, καί έκ τοΰ έναντίου άναφέρεται είς τόν Πλοίαρχον- πρέπει δέ νά 
στοιβαχθώσιν είς τόν προσδιωρισμένον τόπον.

’Οφείλει νά γράφη είς τό ήμερολόγιον τήν ποσότητα τοΰ έρματος, τόν 
τρόπον, κατά τόν όποιον είναι στοιβασμένον, τήν ποσότητα τών βαρελίων 
μέ νερόν, καθώς καί τό πώς καί ποΰ είναι τοποθετημένα καί τήν ποσότητα 
τοϋ έξοδευθέντος καί τοΰ άπομένοντος νεροΰ.

Θέλει έπαγρυπνεΐ, ώστε αί γούμεναι νά ήναι είς τόν τόπον των, νά μή 
τάς έμποδίζη τίποτε, αί άκραι των νά ήναι στερεωμέναι δπου δέον. Αί είς 
τήν θάλασσαν ριφθεΐσαι νά ήναι καλώς προφυλαγμέναι διά νά μή τρίβωνται.

Τών τροφαποθηκών τά κλειδία νά ήναι είς τάς χεΐράς του, διά νά μήν 
έμπορή κάνεις νά έμβαίνη είς αύτάς άνευ άδειας του, καί τοΰτο μόνον μέ 
φανάρι, ΐνα άποφεύγηται κίνδυνος πυρκαϊας.

Θέλει φροντίζει νά εύρίσκηται πάντοτε άποταμιευμένη ποσότης τις 
μικρών σχοινιών διά τήν καθημερινήν χρήσιν.

Θέλει έπαγρυπνεΐ νά μήν έξοδεύηται νερόν περισσότερον τοΰ δέοντος.
Θέλει έπισκέπτεται συχνά τάς άποθήκας τών διαφόρων ύπαξιωματι- 

κών, διά νά παρατηρή, άν δλα ήναι είς τάξιν καί παστρικά, καί τήν άποθήκην 
τών πανίων, διά νά παρατηρή μήπως είναι βρεγμένα ή ύγρά, καί άν ήναι 
ούτως, θέλει ζητήσει τήν άδειαν παρά τοϋ Πλοιάρχου νά τά μετακόμιση 
έπάνω διά νά άερισθοΰν.

Θέλει έπαγρυπνεΐ, αί γούμεναι νά ήναι πάντοτε έτοιμαι νά άφεθώσιν 
είς τήν θάλασσαν, καί νά μή τάς έμποδίζη τίποτε.

"Οτε τό πλοΐον είναι άγκυρωμένον, αύτός πρέπει νά ήναι προσεκτικός, 
ή γούμενα νά μήν ελθη έπάνω άπό τήν άγκυραν, καί δτε ριφθώσι δύω άγκυ- 
ραι σταυροειδώς, νά μήν έμπερδεύωνται αί γούμεναι.

’Οφείλει νά παρατηρή συχνά τά σχοινία, καί νά έπαγρυπνή, τά έξάρτια
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νά ήναι πάντοτε καλώς τεντωμένα, καί άν χρειάζηται νά τεντωθώσι, χρεω- 
στεΐ ν’ άναφερθή περί τούτου εις τόν Πλοίαρχον καί είς τόν μετ’ αύτόν 
’Αξιωματικόν.

’Οφείλει νά παρατηρή τάς ναυτικάς πυξίδας (μπούσουλας) καί τά άμ- 
μοσταγή ωρολόγια11 νά ήναι καλώς φυλαγμένα καί είς καλήν τάξιν, καθώς 
άκόμη καί τούς καθετήρας σκανδάλια12 καί τά δρομόμετρα [παρκέτα]13.

Αύτοΰ χρέος είναι νά βάνη εις κίνησιν τό πλοΐον ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ 
Πλοιάρχου- χρεωστεϊ νά προειδοποιή τόν Πλοίαρχον, άμα ύποθέση κίνδυνόν 
τινα διά τό πλοΐον είς τόν δρόμον, τόν όποιον ακολουθεί, καί είς κατεπειγού- 
σας περιστάσεις ειδοποιεί αμέσως περί αύτοΰ τόν ’Αξιωματικόν τής τε
ταρτοφυλακής.

Ότε πλησιάζει τό πλοΐον εις τήν ξηράν, αΰτός χρεωστεϊ νά εύρίσκηται 
πάντοτε έπί τοΰ καταστρώματος, καί νά ρίπτη συχνά τόν καθετήρα.

Πρέπει νά άναφέρηται είς τόν Πλοίαρχον, άμα νομίση, δτι τό πλοΐον 
έχει άνάγκην σχοινιών, ή άλλων τινων άντικειμένων διά τήν ναυτιλίαν.

“Οτε τό πλοΐον εύρίσκεται είς δρόμον, αύτός χρεωστεϊ νά παρουσιάζη 
είς τόν Πλοίαρχον καθ’ έκάστην περί τήν μεσημβρίαν, μίαν σημείωσιν, είς 
τήν οποίαν φανερόνει τό μήκος καί τό πλάτος, είς τό όποιον εύρίσκεται τό 
πλοΐον, τήν άπόκλισιν άπό τής βελόνης τής πυξίδος, καί δσας παρατηρήσεις 
έκαμεν αύτός, ή οί βοηθοί του.

"Εχει ύπό τάς διαταγάς του τούς Β ο η θ ο ύ ς  τ ο ΰ  ’ Ε π ι μ ε λ η τ ο ΰ ,  
καί χρεωστεϊ νά τούς διδάσκη τά χρέη των.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

'Ο ’ Α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς  τ ο ΰ  π υ ρ ο β ο λ ι κ ο ύ  (ή ό έκπληρών τά χρέη 
αύτοΰ) έχει ύπό τήν διεύθυνσίν του δλον τό πυροβολικόν τοΰ πλοίου.

"Αμα έπιβή είς τό πλοϊόν του, χρεωστεϊ νά έξετάση τήν πυριταποθή- 
κην καί τά φανάρια, καί νά παρατηρήση άν δλα ήναι είς τάξιν, είς καλήν 
κατάστασιν, καί έκτος κινδύνου πυρκαϊάς· ή πυριταποθήκη νά μήν ήναι 
ύγρά, καί νά μήν εύρίσκηται είς αύτήν κάνέν πράγμα σιδηροΰν.

Θέλει διατάττει τήν παραλαβήν τής πυρίτιδος, καί τήν άποταμίευσιν 
αυτής είς τόν διωρισμένον τόπον.

Θέλει έπαγρυπνεΐ, τά καννόνια νά ήναι τοποθετημένα δπου δέον, τά

11. Sabliers.
12. Ligne de sonde.
13. Le log.
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σχοινία, οί διευθέται14 κ.τ.λ. νά ήναι καλής ποιότητος, νά ήναι χρωματισμέ
να καί καθαρώς διατηρημένα, καί δλα τά άναγκαϊα είς τό γέμισμα καί είς 
τόν διαχειρισμόν τοΰ καννονίου έργαλεϊα νά εύρίσκωνται είς τόν όποιον 
τόπον ήθελε διορίσει ό Πλοίαρχος.

Αί σφαϊραι νά ήναι άποταμιευμέναι, δπου ήθελε διατάξει ό Πλοίαρχος, 
καί τά καννόνια νά ήναι πάντοτε έτοιμα διά τό εργον των.

Θέλει έπαγρυπνεΐ είς τό νά φυλάττηται πειθαρχία καί καθαριότης με
ταξύ τών ύπό τήν άμεσον οδηγίαν του, καί θέλει τούς γυμνάζει, δσον δυνα
τόν συχνά, μέ τήν άδειαν τοΰ Πλοιάρχου.

Θέλει προσέχει τά μέγιστα, δτε διαταχθοΰν οί πυροβολισταί νά δουλεύ- 
σουν είς τήν πυριταποθήκην. Είς τοιαύτην περίπτωσιν, δσοι είναι διορισμέ
νοι νά έμβοΰν μέσα, πρέπει νά ήναι μέ τό ύποκάμισον καί μέ γυμνά ποδάρια, 
καί τοΐς είναι αύστηρότατα άπηγορευμένον νά φέρουν επάνω των κάνέν 
είδος μετάλλου.

Ούδεμία ποσότης ούτε ποιότης πυρίτιδος δέν επιτρέπεται νά βληθή 
άλλοΰ, είμή είς τήν πυριταποθήκην.

"'Αν κρουσθή τό παρασκευαστικόν θέλει ύπάγει παντοΰ διά νά ΐδη, άν 
τό πυροβολικόν ήναι είς τάξιν, καί άν έλήφθησαν δλα τά μέτρα, διά νά 
γίνηται τακτική ή έφοδίασις. Δι ’ αύτό τό τέλος τοποθετεί άριθμόν τινα τών 
ύπό τήν οδηγίαν του είς τήν πυριταποθήκην, διά νά έπιταχύνωσι τήν απο
στολήν τών φυσεκίων.

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ

'Ο Ν α ύ κ λ η ρ ο ς  έχει ύπό τήν διεύθυνσιν καί εύθύνην του δλην τήν 
αποσκευήν καί τό υλικόν τοΰ πλοίου. "Ολα τά έξοδα διά τά σχοινία, πανία, 
καί άλλα πράγματα, θέλει γίνονται κατά διαταγήν τοΰ Πλοιάρχου, πρός τόν 
όποιον αύτός άναφέρεται, παρουσιάζων κατά μήνα δύω σημειώσεις έξόδων, 
ύπογεγραμμένας παρ’ αύτοΰ καί έπικυρωμένας παρά τοΰ ’Επιμελητοΰ (ή 
τοΰ έπέχοντος τόν τόπον του). ' Ο Πλοίαρχος τάς ύπογράφει καί κρατεί τήν 
μίαν διά τόν έαυτόν του, τήν δέ άλλην επιστρέφει είς τόν Ναύκληρον διά τήν 
ληψοδοσίαν του.

Καθ ’ έκάστην είς τάς 8 τό πρωΐ θέλει έξετάζει τήν άποσκευήν, μήπως 
έχάλασεν ή έσπασε τί. Οί ' Υπαξιωματικοί, ο'ί, τινες κάμνουν τήν έξέτασιν 
τής άποσκευής χρεωστοΰν ν ’ άναφέρωνται είς αύτόν.

Έπαγρυπνεΐ ώστε δλον τό ύλικόν νά ήναι καλώς τοποθετημένον είς

14. Οί τουρκιστί άραμπάδες.
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τρόπον, ώστε νά μήν έμπορή τίποτε να χαλάση, καί θέλει φροντίζει νά 
φυλάττηται, δσον τό δυνατόν, οικονομία είς τήν έξόδευσιν τοϋ ΰλικοΰ.

Θέλει έκτελεϊ τάς διαταγάς, τάς οποίας τω δίδει ό Πλοίαρχος ή ό 
πρώτος 'Υποπλοίαρχος καί δτε ό καιρός τό έπιτρέπει, χρεωστεϊ νά γυμνά- 
ζη τά παιδία είς τά χρέη τοΰ Ναύτου.

Αύτός έπαγρυπνεΐ είσέτι καί είς τάς έργασίας, αί όποϊαι γίνονται διά 
τά σχοινιά καί τήν λοιπήν άποσκευήν.

'Ο ' Ι σ τ ι ο ρ ρ ά φ ο ς  είναι δλος δι’ δλου ύπό τάς διαταγάς του, καθώς 
ακόμη καί ό Τ έ κ τ ω ν  κ α ί  ό  ' Ο π λ ο π ο ι ό ς .

ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΤ

'Ο φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ς  έχει είς τήν έξουσίαν του δλα τά έφόδια· είναι υπεύ
θυνος διά τήν χρήσίν των, καί έπαγρυπνεΐ, ώστε νά μή χαλάση τίποτε.

Θέλει δίδει έφόδια είς τό πλήρωμα, οσάκις είναι άνάγκη, κατά τήν 
διαταγήν τοΰ Πλοιάρχου, καί ένώπιον ένός Δοκίμου, καί θέλει έπαγρυπνεΐ 
νά γίνηται ή διανομή κατά τόν οργανισμόν.

Τά ξύλα καί οί άνθρακες είναι ομοίως ύπό τήν διεύθυνσιν του, καί 
οφείλει νά έπαγρυπνή, ώστε νά μήν έξοδεύηται μεγαλητέρα τοΰ δεόντος 
ποσότης, καί νά μή λαμβάνη έξ αύτών ούδείς άνευ άδείας του.

Καθ ’ εβδομάδα χρεωστεϊ νά παρουσιάζη είς τόν Πλοίαρχον δύω ση
μειώσεις, ύπογεγραμμένας άπό αύτόν καί άπό τόν πρώτον 'Υποπλοίαρχον. 
'Ο Πλοίαρχος τάς ύπογράφει, κρατεί τήν μίαν διά τόν έαυτόν του, καί 
έπιστρέφει τήν άλλην είς τόν Φροντιστήν διά τήν ληψοδοσίαν του.

Τάς διδομένας αύτω ύπό τοΰ Πλοιάρχου διαταγάς θέλει τάς έκτελεϊ μέ 
ζήλον καί προθυμίαν. .

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

(ή τοΰ έκπληροΰντος τά χρέη του).
’Επειδή αύτός είναι ό Γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  τοΰ Πλοιάρχου, χρεωστεϊ νά 

έκτελή τάς διαταγάς του μέ άκρίβειαν.
"Ολαι αί άνχφορχί καί άλλα έγγραφα άφορώντα τήν τοϋ πλοίου υπηρε

σίαν, τών όποιων τήν σύνθεσιν ή παραλαβήν ήθελε τή διατάξει ό Πλοίαρχος, 
είναι ύπό τήν διεύθυνσιν καί εύθύνην του.

Χρεωστεϊ νά κρατή τακτικώς άριθμημένον πρωτόκολλον τών εισερχο
μένων καί έξερχομένων έγγράφων.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΟΙ,ΤΙΝΕΣ ΕΧΟΤΣΙΝ ΤΛΑΣ ΤΠΟ ΤΗΝ ΕΤΘΤΝΗΝ ΤΩΝ

Αυτοί λαμβάνουν δλα τά εφόδια άπό τόν άνήκοντα κλάδον της Ναυτι
κής 'Υπηρεσίας, καί άν ήναι κακής ποιότητος νά μή τά δέχωνται, διότι είναι 
υπεύθυνοι διά κάθε ενδεχόμενον.

Θέλουν άποθέσει τά έφόδιά των είς τάς διωρισμένας αύτοϊς άποθήκας, 
καί θέλουν έπαγρυπνεϊ είς τό νά διατηρώνται είς καλήν κατάστασιν, καί νά 
ήναι καλώς τοποθετημένα.

Θέλουν κρατεί λογαριασμόν τών έφοδίων των, παρουσιάζοντες σημει
ώσεις αύτών είς τόν Πλοίαρχον.

Δέν τοϊς είναι συγχωρημένον νά μεταχειρισθοΰν τό παραμικρόν άνευ 
ρητής διαταγής τοϋ Πλοιάρχου.

Κάθε μήνα θέλουν παρουσιάζει είς τόν Πλοίαρχον κατάλογον τών έξο- 
δευθέντων έφοδίων. Αύτός ό κατάλογος θέλει είναι ύπογεγραμμένος άπό 
αύτούς καί άπό τόν πρώτον 'Υποπλοίαρχον, άν τόν έγκρίνη, καί τελευταϊον 
άπό τόν Πλοίαρχον. ’Άλλος δμοιος κατάλογος θέλει μείνει είς χεϊράς των, 
διά νά τοϊς χρησιμεύση είς τήν ληψοδοσίαν των.

’Άν χάσωσιν εφόδια, ή άν αύτά χαλάσουν άπό άμέλειάν των, αύτοί 
είναι ύπεύθυνοι δι’ αύτά, καί θέλει κρατηθή τό άντίτιμον τής ζημίας άπό 
τούς μισθούς των.

’Άν έφόδιόν τι εύρεθή χαλασμένον έκ περιστάσεως, θέλουν άναφέρε- 
σθαι είς τόν Πλοίαρχον ζητοΰντες νά συστηθή ’Επιτροπή, διά νά έξετάση 
τήν αιτίαν τής φθοράς, καί τήν ποσότητα τών φθαρέντων.

Έν γένει οφείλουν νά έπαγρυπνοΰν πάντοτε τά έφόδια νά φυλάττωνται 
είς τρόπον, ώστε νά ύπόκεινται, δσον τό δυνατόν, όλιγώτερον είς φθοράν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Οί Δ ό κ ι μ ο ι  είναι έκεΐνοι, οΐ όποιοι περιμένουν νά προβιβασθοΰν 
Αξιωματικοί. Διά τοΰτο δέν φθάνει νά γυμνάζωνται μόνον είς τά χρέη τοΰ 
Ναύτου, άλλ’ άκόμη καί είς τάς έπιστήμας, ώς Αστρονομίαν, Ναυτιλίαν, 
Γεωμετρίαν, Γεωγραφίαν κ.τ.λ.

Έμβαίνουν είς τήν τεταρτοφυλακήν μέ τούς υποπλοιάρχους, οί όποιοι 
τούς μεταχειρίζονται παντοΰ, δπου έμποροΰν νά μάθουν τί.

Χρεωστοΰν νά ήναι πειθαρχείς, καί νά έκτελοΰν προθύμως τάς διατα- 
γάς τών άνωτέρων των.

Θέλει έξυπνοΰν όμοΰ μέ τό πλήρωμα, καί τά κρεββάτιά των πρέπει νά 
μετακομίζωνται έπάνω, ώς καί τά τών λοιπών.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΤΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΤΟΤ

Οί Β ο η θ ο ί  τ ο υ  Έ π ι μ ε λ η τ ο ΰ  έμβαίνουν είς τήν τεταρτοφυλα
κήν, ό καθείς μέ ένα 'Υποπλοίαρχον. 'Ο τόπος του εϊναι έπί του δπισθεν 
μέρους τοΰ πλοίου πλησίον τής πυξίδος καί τοΰ πηδαλίου.

Κρατεί ήμερολόγιον τής τεταρτοφυλακής του, έπαγρυπνεΐ είς τό νά 
κυβερνάται τό πηδάλιον καλώς, καί κατά τήν διωρισμένην διεύθυνσιν.

Κάθε μισήν ώραν ρίπτει τό δρομόμετρον, διά νά γνωρίση τήν ταχύτητα 
τοΰ πλοίου, καί δπου πρέπει νά μετρηθοΰν τά νερά, έπαγρυπνεΐ νά ρίπτηται 
ό κάθετη ρ.

Χρέος του εϊναι νά φροντίζη, οί καθετήρες καί τό δρομόμετρον νά ήναι 
είς τόν τόπον των καί είς καλήν τάξιν.

Αύτοί οί βοηθοί έχουν ύπό τήν διεύθυνσιν των καί τάς σημαίας.
Ό ’Επιμελητής εϊναι ό ’Αρχηγός των, ό γεροντότερος έξ αύτών κρα

τεί τάς ύλας τοΰ κλάδου των, τό χαρτίον, τά μολυβδοκόνδυλα, τούς γεω
γραφικούς πίνακας, τάς σημαίας κ.τ.λ., καί εϊναι ύπεύθυνος δι’ αύτά.

ΠΟΜΠΑΙ15

"Οτε ό καιρός εϊναι καλός, ύψόνουσι τήν σημαίαν, καί βάνουσι τάς 
κεραίας τοΰ περοκέτου είς τάς οκτώ τό πρωΐ, καί τάς καταιβάζουσι περί 
τήν δύσιν τοΰ ήλίου.

Μία φυλακή στρατιωτών θέλει εϊναι πάντοτε είς τάς διαφόρους θέσεις 
τοΰ καταστρώματος, καί πλησίον τών ώρολογίων (άν υπάρχουν τοιαΰτα). 
Αύτοί θέλουν παρουσιάζει δπλα έμπροσθεν τών Πλοιάρχων καί άνωτέρων 
’Αξιωματικών.

"Οτε σημαντικόν τι ύποκείμενον έλθη έπί τοΰ πλοίου, είς ’Αξιωματι
κός τοποθετείται κατά μέτωπον πρός αύτόν, οί δέ Ναύται παρατάττονται 
έπί τών κεραιών. "Οτε δέ άναχωρεΐ, τόν χαιρετοΰν μέ καννονοβολισμούς
κατά τόν βαθμόν του, ώς άκολούθως.

Τόν ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΝ......................................................................................  βολ. 21

Τόν Ναύαρχον .................................................................................................... — 15

Τά μέλη τής Κυβερνήσεως έν σώματι ................................................................  — 13

Τά μέλη τής Ναυτικής Υπηρεσίας ............................................................  ... — 13

Τόν ’Αντιναύαρχον ή Στρατηγόν.......................................................................... — 11

Τόν Μοίραρχον ή ’Αντιστράτηγον.......................................................................  — 9

15. Ceremonies.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ

Τό πλήρωμα του πλοίου πρέπει νά ήναι διηρημένον καί καταγεγραμμέ- 
νον μεταξύ τών καννονίων ένός καταστρώματος κατ ’ ίσον άριθμόν έκάστης 
τεταρτοφυλακής. Τοΰτο δέ γίνεται διά τήν ώς έφεξής αιτίαν.

"Αν διά νυκτός κρουσθή τό παρασκευαστικόν, δσοι δέν είναι τής ένερ- 
γεία τεταρτοφυλακής νά έχουν τόν καιρόν νά βάνουν τά κρεββάτιά των είς 
τούς τόπους των, έν φ οΐ άλλοι λαμβάνουν τάς θέσεις των, καί προετοιμά
ζονται είς μάχην.

Οΐ στρατιώται ή Ναΰται έκάστου καννονίου, έκτος έκείνου, οστις φέρει 
τά φυσέκια, διαιρούνται είς δύω ουλαμούς, έξ ών έκαστος έχει τόν ’Αρχηγόν 
του. Ό πρώτος ούλαμός τίθεται έκ δεξιών, καί ό δεύτερος έξ άριστερών 
τοϋ καννονίου. Οί Στρατιώται ή Ναΰται έκάστου ούλαμοΰ λαμβάνουν τούς 
άριθμούς των 1, 2, 3, 4, 5, 6 κ.τ.λ.

'Ο πρώτος ούλαμαγός έχει τήν φροντίδα τής έφοπλίσεως τοΰ καννο
νίου, αύτός τρύπα τό φυσέκι, σημαδεύει, κλείει τήν οπήν16 κ.τ.λ.

' Ο δεύτερος ούλαμαγός δίδει φωτίαν.
' Ο πρώτος στρατιώτης τοΰ πρώτου ούλαμοΰ παστρεύει τό καννόνιον, 

καί σπρόχνει μέσα τό φυσέκι, καί τήν σφαίραν, οί άλλοι διευθύνουσι τό 
καννόνι καί τό σύρουσιν όπίσω. ’Εκτός τούτου οί στρατιώται έκάστου καν
νονίου είναι διηρημένοι είς μ ο ί ρ α ς  π ρ ο σ π ε λ α σ μ ο ΰ 1 7 ,  μερικοί διά τήν 
ύπηρεσίαν τών πανίων δτε τό καλέση ή χρεία, καί άν τύχη πυρκαϊά διά τάς 
άντλίας. ’ Ονομαστί ή πρώτη μοίρα τοΰ προσπελασμοΰ σχηματίζεται άπό 
τούς τετάρτους άριθμούς τοΰ μεσαίου, καί άπό τούς τρίτους τοΰ άνω κατα
στρώματος. * Η δευτέρα μοίρα σχηματίζεται άπό δλους τούς δευτέρους 
ούλαμαγούς τών τριών άριθμών τοΰ μεσαίου τοΰ άνω καταστρώματος.

'Ή τρίτη μοίρα σχηματίζεται άπό δλους. τούς λοιπούς τούς περί τά 
καννόνια. "Αν τύχη πυρκαϊά, οί δεύτεροι άριθμοί τοΰ μεσαίου καταστρώμα
τος χρεωστοΰν νά δουλεύουν είς τάς άντλίας, καθώς άκόμη καί επί τοΰ άνω 
καταστρώματος είς τάς άντλίας καί είς τήν ύπηρεσίαν τών πανίων κατά τήν 
άνάγκην.

Τά καννόνια έκάστου καταστρώματος είναι άριθμημένα 1, 2, 3 καί 
καθεξής, άρχίζωντας άπό τά έμπροσθινά έκ δεξιών καί άριστερών, καί τό 
πλήρωμα, τό διωρισμένον είς έκαστον καννόνι, φέρει τόν αύτόν άριθμόν.

16. La lumiere, χυδ. φάλια.
17. Compagnies cfabordage.
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'Άμα κρουσθή τό παρασκευαστικόν, καθείς χρεωστεϊ νά τοποθετηθή 
άμέσως πλησίον τοϋ καννονίου άπό τήν προσδιορισθεΐσαν πλευράν, καί οί 
άλλοι λαμβάνουν ομοίως τάς θέσεις, ώς προσταχθώσι προηγουμένως. ' Ο 
δεύτερος ούλαμαγός χρεωστεϊ νά φέρη τό άγγεϊον μέ τό στουπί καί τό 
φοιτύλι. ' Ο προμηθευτής τών φυσεκίων χρεωστεϊ νά τά κομίζη είς εν κου- 
τίον. 'Ο δεύτερος τοΰ πρώτου ούλαμοΰ φέρει τήν πυριταποθήκην, τόν καθε
τήρα [τήν βελόνην] καί έν φανάρι [άν ήναι έν καιρω νυκτός], Ό δεύτερος 
τοΰ δευτέρου ούλαμοΰ φέρει τά παλαιόπανα, οί τρίτοι ετοιμάζουν τούς

·> / \ ~ 18 ' ' » λ ~ 19 > e » /·* \ ~μοχλούς, το σφογγιστηρι , και το εμρυστηρι , και οι επίλοιποι μετα του 
πρώτου ούλαμαγοΰ λύουν τό καννόνι, καί τό έτοιμάζουν διά μάχην.

Οι καταγεγραμμένοι είς υπηρεσίαν στρατιώται ή Ναΰται δράττουν 
ένταυτω τά π ρ ο σ π ε λ α σ τ ή ρ ι α  όπλα?0καί τά καταθέτουν είς τό άπέναντι 
μέρος.

Τά καννόνια τοΰ μεσαίου καταστρώματος λαμβάνουν τά φυσέκια έκ 
τής μεγάλης άποθήκης διά τής έμπροσθινής σκάλας, τά δέ τοΰ άνω κατα
στρώματος έκ τής μικρας άποθήκης διά τής μικράς σκάλας.

Τά φυσέκια πρέπει νά μετακομίζωνται άπό έκεινο τό μέρος, δπου δέν 
γίνεται πυροβολισμός.

Οί Αρχηγοί τών καταστρωμάτων πληροφοροΰνται, άν δλοι εύρίσκω- 
νται είς τά καννόνιά των, έξετάζουν, άν τά πάντα ήναι είς τόν τόπον των, 
διατάττουν νά παστρευθοΰν τά καταστρώματα διά νά μήν έμποδίζη τίποτε 
τάς έργασίας τοΰ πυροβολικοΰ, νά βραχοΰν τά καταστρώματα, καί νά χυθή 
έπάνω άμμος· προσέχουν, ώστε αί σκάλαι τών άποθηκών νά ήναι κλεισμέ- 
ναι, καί έκεΐναι διά τών οποίων μετακομίζεται ή πυρΐτις, νά ήναι περιτριγυ- 
ρισμέναι μέ πανί καλώς βρεγμένον, τά κουτία νά ήναι γεμάτα στουπί, τά 
φοιτύλια άναμμένα, τά καταστρώματα διά νυκτός έφωδιασμένα μέ φανάρια, 
καί έν γένει τά πάντα είς τάξιν καί παρασκευασμένα διά τήν ένδεχομένην 
περίστασιν. Περί αύτών πάντων πρέπει νά είδοποιηθή ό Πλοίαρχος.

■ 'Ο άνώτερος Αξιωματικός τοΰ πυροβολικοΰ έξετάζει τά καταστρώ
ματα, καί παρατηρεί, άν τά καννόνια ήναι είς τάξιν, καί δλα τά άναγκαΐα είς 
τόν τόπον των.

Χρεωστεϊ νά διαμοιράση ικανήν ποσότητα οπλών, διά νά χρησιμεύσουν 
έν καιρω άνάγκης, ώς λ.χ. πιστόλια, σπαθία, λόγχαι, πελέκεις κ.τ.τ., καί νά

18. ficouvillon.
19. Refouloir.
20. Armes d’abordage.
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φροντίζη νά εύρίσκωνται πρόχειρα τά σεντούκια μέ φυσέκια διά τά τουφέκια 
καί πιστόλια.

Άφοΰ έξετάση τά πάντα, καί τά εύρη είς τάξιν καί έκτος κινδύνου, καί 
άφοΰ τοποθετηθούν οί διά τά φυσέκια προσδιορισμένοι, άναφέρεται περί 
αύτών πάντων είς τόν Πλοίαρχον.

’Εκείνος, οστις διευθύνει τάς πολεμασκίας φροντίζει περί τών πανίων, 
κεραίων, άγκύρων κ.τ.λ. χρεωστεϊ νά έχη έτοιμους τάς λέμβους, διά νά 
ριφθώσιν είς τήν θάλασσαν, νά φροντίζη, ώστε αί άντλίαι νά ήναι είς τάξιν 
διά κάθε ένδεχόμενον συμβάν πυρκαϊας· χρεωστεϊ έν γένει νά έπαγρυπνή, 
ώστε αί άναγκαϊαι διά κάθε έπισκευήν ύλαι νά ήναι πρόχειροι διά κάθε 
ένδεχόμενον.

'Ο Ναύκληρος καί ό Τέκτων έχουν τήν φροντίδα νά περικυκλώσουν μέ 
βρεγμένα πανία τήν σκάλαν δθεν άναβιβάζεται ή πυρΐτις, έτοιμάζουν τάς 
άντλίας καί τ ’ άναγκαΐα δι ’ έπισκευήν έργαλεϊα, καί δ,τι εϊναι άναγκαϊον 
διά νά φραχθοΰν αί τρύπαι, τάς οποίας αί έχθρικαί σφαΐραι έμποροΰν νά 
κάμουν. "Εν δεύτερον πηδάλιον πρέπει νά ήναι πρόχειρον διά κάθε ένδεχομέ- 
νην άνάγκην.

"Αν δοθή προσταγή νά γενή πυροβολισμός άπό τά δύο καταστρώματα, 
δσοι άπό τούς Ναύτας τών άριθμημένων καννονίων έχουν άρτιους άριθμούς 
τοποθετούνται έκ δεξιών, δσοι δέ περιττούς έξ άριστερών. ’Άν δέ τύχη 
άνάγκη νά γενή πυροβολισμός άπό τρία καταστρώματα, οί Ναΰται τών 
καννονίων, άριθμημένων μέ τούς άριθμούς 2, 4, 6 κ.τ.λ. μένουν είς τούς 
τόπους των, καί έκεΐνοι τών άριθμών 1, 3, 5 κ.τ.λ. καταβαίνουν είς τό 
κατώτερον κατάστρωμα, καί τό άνάπαλαι.

Άφοΰ δοθή προσταγή νά γενή πυροβολισμός άπό δύο καταστρώματα, 
οί πρώτοι Αρχηγοί τών καννονίων, οί όποιοι μένουν, καθώς καί έκεΐνοι, οί 
όποιοι μεταβαίνουν είς τό αντίκρυ μέρος, έξαποστέλλουν τούς δευτέρους 
Αρχηγούς τών ούλαμών των, διά νά ύπηρετήσωσι τά μεσολαβοΰντα έξ 
άριστερών καννόνια, καί βοηθοΰνται άμοιβαίως, ώς νά άνήκουν καί νά ύπηρέ- 
τουν είς έν τό αύτό καννόνι.

Άμα όποΰ ό πρώτος ούλαμαγός άποστείλη τόν δεύτερον, ώς άνωθεν 
εΐρηται, διαιρεί τόν ούλαμόν του είς δύο ύπουλαμούς, τούς όποιους τοποθε
τεί άμφοτέροθεν τοΰ καννονίου.

Οί ούλαμαγοί, οί όποιοι μεταβαίνουν είς άλλο κατάστρωμα, δέν πρέπει 
νά άφίνουν τά καννόνιά των κενά, ούτε ν ’ άναχωροΰν πριν φθάσουν έκεΐνοι, 
οΐ,τινες διωρίσθησαν νά τούς διαδεχθούν.

"Οτε, έν <5 γίνεται πυροβολισμός άπό δύο καταστρώματα, δοθή προ



316 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

σταγή νά γίνηται μόνον άπό τό έν, τότε οΐ πρώτοι ή δεύτεροι ’Αρχηγοί τοΰ 
μέρους, τό όποιον πρέπει νά παραιτήθη, γεμίζουν τά καννόνιά των τά έτοι- 
μάζουν, τά δένουν, και άν ήναι άνάγκη, κλείουν καί τάς θυρίδας, ένόνονται μέ 
τούς πρώτους των ούλαμαγούς, καί μεταβαίνουν είς τό άλλο κατάστρωμα.

"Οτε γίνεται πυροβολισμός άπό τό έν κατάστρωμα, καί δοθή προστα
γή νά μεταβώσιν εις τό άλλο, οί πρώτοι ούλαμαγοί μέ τούς ούλαμούς των 
μεταβαίνουν άμέσως, άφίνοντες όπίσω τούς δευτέρους των ούλαμούς διάνά 
γεμίσουν τά καννόνια, νά τά τοποθετήσουν, καί νά τά δέσουν, καί έπειτα 
έπιστρέφουν διά νά ένωθοΰν μέ τούς συντρόφους των.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΣΕΩΣ ΤΟΤ ΚΑΝΝΟΝΙΟΥ

Άφοΰ οί Πυροβολισταί παραταχθώσιν είς τάς θέσεις των είς ικανόν 
άριθμόν, διά νά έμπορέσουν νά ύπηρετήσουν καλώς τά καννόνια, τοϊς έπι- 
τάττεται σιωπή, διά νά δοθώσι τά προστάγματα.

ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ

Σ η κ ώ σ α τ ε  τ ά  κ α λ λ ύ δ ι α 2 1  
κ α ί  τ ά  κ α λ ύ μ μ α τ α 2 2 .

Αύτό τό πρόσταγμα έκτελεϊται άπό τόν πρώτον ούλαμαγόν, οστις 
σηκόνει τό κάλυμμα, καί άπό δύω στρατιώτας, οί όποιοι σηκόνουσιν έξ 
άμφοτέρων μερών τοΰ καννονίου τά καλλύδια, τών οποίων τά σχοινία τά 
άφίνουσιν έπί τοΰ καταστρώματος έτοιμα, διά νά συρθώσιν έμπρός, άφοΰ 
κενωθή τό κανόνι.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Ά ν α κ α λ ύ ψ α τ ε τ ή ν ό π ή ν » .
* 0  ούλαμαγός σηκόνει τό μολύβδινον σκέπασμα, τό όποιον εύρίσκεται 

έπί τής οπής, καί τό άποθέτει έμπροσθεν έπί τοΰ καννονίου είς τρόπον, 
ώστε νά μήν έμπορή νά έμποδίση τόν έκκαυματισμόν23.

ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Δ ι α σ χ ί σ α τ ε  τ ό  φ υ σ έ κ ι » .
' Ο  ’Αρχηγός λαμβάνει τήν βελόνην μέ τήν δεξιάν, τήν εισάγει είς τήν

21. Palaus χυδ. παλάγκα.
22. Platines χυδ. βολίμι.
23. Amorce, άβιζότι χυδ.
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οπήν τοΰ καννονίου, καί τήν άναιβοκαταιβάζει δίς ή τρις, διά νά πληροφορη- 
θή, δτι διεσχίσθη τό φυσέκι.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ
> π / 24« Γ ^ κ κ α υ μ α τ ι σ α τ ε »  .

' Ο  Αρχηγός δράττει τήν πυριτοθήκην (χυδ. τό κορνέττο) μέ τήν άρι- 
στεράν, καί ξεστομπώσας αύτήν, χύνει πυρίτιδα, τήν όποιαν έμβάζει μέ τήν 
βελόνην είς τήν οπήν, παρατηρών νά μή τήν στοιβάξη πάρα πολύ.

Άφοΰ γεμίση ή όπή, γεμίζουν τό αύλάκι, τό όποιον όδηγεϊ είς τά 
πυρογόνα25 τοΰ καννονίου, ή χύνουν μίαν γραμμήν πυρίτιδος έως είς τήν 
άκραν, οτε λείπουν πυρογόνα, καί τρίβεται ολίγον ή πυρΐτις αΰτη μέ τήν 
πυριτοθήκην.

ΠΕΜΠΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ

« Π υ ρ ο β ο λ ι σ τ α ί  σ η μ α δ ε ύ σ α τ ε » .
' Ο  Αρχηγός έτοιμάζεται, καθώς καί έκεΐνοι, οί όποιοι κρατοΰν τάς 

σιδηράς ράβδους καί τούς μοχλούς, τά όποια χρησιμεύουν διά νά δίδωνται 
διάφοροι διευθύνσεις είς τό καννόνι, δτε εύρίσκεται έπί τοΰ συνεθισμένου 
διευθέτου του, καί διά νά έτοιμάζηται, δτε έχει πυρογόνα. ’Έπειτα σηκόνει 
διόλου τό κάλυμμα άπό τό καννόνι, διά νά μήν έμποδίζηται τό σημάδευμα.

Α. Σ η μ α δ ε ύ σ α τ ε  κ α τ ’  έ π ι δ ρ ο μ ή ν 2 6 .
' Ο Αρχηγός προστάζει νά γύρουν τήν κωλάθραν27 τοΰ καννονίου πρός 

τά όπίσω, ή τήν γύρει μόνος του, άν τό καννόνι ήναι έπάνω είς διευθέτην μέ 
άξονα.

Β. Σ η μ α δ ε ύ σ α τ ε  κ α θ ’  ύ π ο χ ώ ρ η σ ι ν 2 8 .
' Ο  Αρχηγός προστάζει νά γύρουν εμπρός τήν κωλάθραν τοΰ καννο

νίου, έωσοΰ νά φθάση τό άντικείμενον, κατά τοΰ οποίου θέλει νά ρίψη.
Γ. Σ η μ α δ ε ύ σ α τ ε  κ α τ ά  μ έ σ η ν .

Δ Γ  αύτοΰ τοΰ προστάγματος ό Αρχηγός τοΰ καννονίου ειδοποιείται,

24. Amorcez, βάλετε τό άβιζότι χυδ.
25. La batterie, χυδ. τά τσακμάκια.
26. Pointez en classe.
27. La culase.
28. Pointe en retraine.
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δτι χρεωστεϊ νά ρίψη πλαγιόθεν τοΰ πλοίου του. Θέτει τό κανόνι κατά μέσην 
τής θυρίδος, καί σημαδεύει είς τό σώμα τοΰ έχθρικοΰ πλοίου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς .  Αύτό είναι τό καλύτερον είδος τοϋ πυροβολισμού, επειδή λαμβάνεται τό 
άντικείμενον πάντοτε κατά μέσην, μάλιστα αν συνεθισθώσιν οί πυροβολισταί νά σημαδεύουν 
είς τήν σκάλαν τοϋ έχθρικοΰ πλοίου.

Δ. Σ η μ α δ ε ύ σ α τ ε  δ ι ά  β υ θ ι σ μ ό ν 2 9 .
' Ο  Άρχηγός προστάζει νά υψώσουν τήν κωλάθραν είς τρόπον, ώστε 

νά έμπορή νά ρίψη έπάνω είς τήν τρόπιδα τοΰ πλοίου.
Αύτό τό είδος τοΰ πυροβολισμού έκτελεΐται μόνον, δτε τά δύο πλοϊα 

είναι πλησίον, διά νά μή χάνωνται έπί ματαίω αί βολαί.

ΕΚΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Π ΰ ρ ».
' Ο διατεταγμένος νά έκτελέση αύτό τό πρόσταγμα, κρατεί μέ τήν 

δεξιάν τόν πυροδότην, στέκεται έξ άριστερών τοΰ καννονίου παραλλήλως μέ 
αύτό, καί άμα όποΰ ό Άρχηγός διεύθυνε τό καννόνι, δίδει μόνος του τό πΰρ, 
&ν υπάρχουν πυρογόνα, είδε μή προστάζει νά έκτελέση αύτό ό έχων τήν 
ύπηρεσίαν ταύτην.

ΕΒΔΟΜΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ

« Θ έ σ α τ ε  τ ό ν  μ ο χ λ ό ν  έ μ π ρ ο σ θ ε ν  τ ώ ν  τ ρ ο χ ώ ν ,  
κ α ί  σ η κ ώ σ α τ ε  τ ά  κ α λ λ ύ δ ι α » .

Είς τών ύπηρετούντων θέτει τόν μοχλόν ύπό τούς έμπροσθινούς τρο
χούς τοΰ διευθέτου, δταν τό καννόνι όπισθοδρόμησεν άρκετά μετά τήν βο
λήν, έν ω άλλοι τεντόνουν δυνατά τό καλλύδιον, καί τό δένουν είς τόν μακα- 
ράν.

ΟΓΔΟΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Σ π ρ ώ ξ α τ ε  τ ό  σ φ ο γ γ ι σ τ ή ρ ι  ε ί ς  τ ό ν  π ά τ ο ν  τ ο ΰ  κ α ν ν ο ν ί ο υ » .
' Ο γεμιστής, ή ό πρώτος τοΰ πρώτου ούλαμοΰ δράττει τό σφογγιστήρι, 

καί τό σπρώχνει εις τόν πάτον τοΰ καννονίου, έν ω ό Άρχηγός κρατεί τόν 
άντίχειρα έπί τής οπής, διά νά πνίξη τήν φωτίαν, ή όποία έμπορεΐ νά έμεινε 
μέ τό κάτω μέρος τοΰ φυσεκίου, είς τόν πάτον τοΰ καννονίου.

29. Pointez a couler bas.
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ΕΝΝΑΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Έ φ ε λ κ ύ σ α τ ε  τ ό  σ φ ο γ γ ι σ τ ή ρ ι » .
' Ο  γεμιστής στρέφει μέ ζωηρότητα τό σφογγιστήρι εις τόν πάτον τοΰ 

καννονίου, καί τό έφελκύει στρέφων αύτό άδιακόπως.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Β ά λ ε τ ε  τ ό  φ υ σ έ κ ι  ε ί ς  τ ό  κ α ν ν ό ν ι ο ν
Ν Ν / 3 0 » » » /κ α ι  τ ο  σ κ έ π α σ μ α  απ επάνω».

' Ο ύπηρέτης, οστις κρατεί άλεξίπυρον31, βάννει τό φυσέκι εις τό καννό
νιον, καί ό γεμιστής είς τόν όποιον δίδουσιν έν κάλυμμα, τό βάνει άπ’ 
έπάνω, παρατηρών δμως νά μή τραβήση τό φυσέκι άπό τό άλεξίπυρον, εί μή 
πολλά πλησίον τοΰ στομίου τοΰ καννονίου.

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

« Σ π ρ ώ ξ α τ ε  τ ό  φ υ σ έ κ ι ο ν  ε ί ς  τ ό ν  π ά τ ο ν  τ ο ΰ  κ α ν ο ν ι ο ύ » .
' Ο γεμιστής, οστις είς αύτό τό άναμεταξύ παρήτησε τό σφογγιστήρι, 

καί εδραξε τό έμβυστήρι, σπρώχνει μέ αύτό τό φυσέκιον είς τόν πάτον τοΰ 
κοιτώνος32, καί τό κτυπα άρκετά, διά νά πληροφορηθή, δτι έμβήκε διόλου, 
τό όποιον άποδεικνύεται είσέτι διά τής βελόνης, τήν οποίαν ό ’Αρχηγός 
έμβάζει είς τήν όπήν, διά νά έγγίξη τό φυσέκι, καί άφοΰ πληροφορηθή περί 
αύτοΰ έφελκύει τό έμβυστήρι.

[ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ*]

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

Π α ρ α τ α χ θ ή τ ε  ε ί ς  τ ά  κ α λ λ ύ δ ι α ,  κ α ί  δ έ σ α τ ε  τ ά  κ α ν ν ό ν ι α .
' Ο  ’Αρχηγός διατάττει τούς πυροβολιστάς εξίσου άπό κάθε μέρος είς 

τά καλλύδια, τά όποια είναι προσδιωρισμένα διά νά φυλάττωσι τό καννόνι 
πλησίον τών θυρίδων, καί άμέσως θέτονται οί δεσμοί είς τούς άξωνας.

30. Le valet, χυδ. τό μπαλαστρόπι.
31. Le garde*feu. Ούτω καλείται τό κουτίον, είς τό όποιον κρατείται τό φυσέκι μέχρι 

τής στιγμής, καθ’ ήν είσάγεται είς τό καννόνιον.
32. La chambre.

* Παραλείπεται.
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ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ 

«Τά κ α ν ν ό ν ι α  ε ί ς  π α ρ ά τ α ξ ι ν » .
’Εκβάλλουν τόν σιδηροΰν μοχλόν άπ’ έμπροσθεν τών τροχών, τραβούν 

τά καλλύδια, λύοντες τάς άκρας, καί σπρώχνουν τό καννόνι είς τήν μέσην 
τής θυρίδος.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ

« Σ κ ε π ά σ α τ ε  τ ά ς  ό π ά ς ,  κ α ί  δ έ σ α τ ε  
τ ά  κ α λ ύ μ μ α τ α  κ α ί  τ ά  κ α λ λ ύ δ ι α » .

' Ο  ’Αρχηγός σκεπάζει τήν όπήν μέ τήν μολύβδινον πλάκα, δύω άλλοι 
δένουσι τά σχοινία τών καλλυδίων είς τήν βάλανον τής κωλάθρας. Μετά 
ταΰτα ό ’Αρχηγός δένει τό κάλυμμα έπάνω είς τά σχοινία τών καλλυδίων 
έκατέρωθεν τοΰ πυροβόλου, κάμνων ένα κόμβον ορθόν είς τήν μέσην τοΰ 
καλλύματος.

Π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς .
"Οτε τά καννόνια έχουν πυρογόνα πρέπει άφεύκτως μετά κάθε βολήν 

νά δοκιμάζηται ή πέτρα καί τό πυροδοχεϊον άπό έπάνω καί άπό κάτω.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς .

"Οτε εϊναι λόγος περί Πλοιάρχου, ή 'Υποπλοιάρχου, καί είς τό πλοΐον 
δέν εύρίσκονται ’Αξιωματικοί οΰτε τοΰ ένός ούτε τοΰ άλλου αύτών τών 
βαθμών, τότε τά χρέη αύτά έκτελοΰνται παρά τοΰ πρώτου καί δευτέρου τών 
’Αξιωματικών, οΐ,τινες είναι έπί τοΰ πλοίου.
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'Αγγλία 14, 54, 60, 70, 76, 77, 81, 82, 
99, 117, 121, 132 

"Αγιος Κωνσταντίνος (νησίδα) 124 
«'Άγιος Νικόλαος» 84 
«Άθηνα» 129, 138 
«Άθηναΐς» 18
Αιγαίο πέλαγος 57, 58, 66, 72, 78, 82, 

86, 117
Αίγινα 51, 66-68, 73, 81, 114 
Αίγύπτιοι 54, 82 
Αίγυπτος 54, 82 
«Άκταίων» 140, 141, 146 
Αλεξάνδρεια 54, 68 
'Αλμυρός (Πελοπ.) 18, 152 
Άμβρακικός κόλπος 60, 62, 69 
Άμβροσιάδης Ί. 115 
Άμπελάκια (Σαλ.) 134, 149 
Άναγνωστόπουλος Π. 108 
Άνδροϋτσος Γ. 16, 58, 78, 151 
«Αντίζηλος» 84
Άντικυβερνητική Επιτροπή 72, 73, 

76, 78 
Άντίρριο 54, 62, 64 
’Απόλλων (έφημ.) 111, 113 

«Απόλλων» 152 
Αποστολής Άνδ. 114 
’ Αποστολής’Άπ. 13 
Αποστολής Νικ. 18 
"Αργος 125 
«’Άρης» 29
Άστιγξ (Hastings F. Ab.) 24,29,35,36, 

44, 52, 54

Άστρος 94
Αυστρία 66, 67, 72, 76, 77 
Αυστριακός (-οί) 66, 67, 72, 76, 77 
«Άχιλλεύς» 146

Βάλλιαν ή Βαγιάν (Valliant) 140
Βαρνακιώτης Ί. 64
Βάσσος (Μαυροβουνιώτης) 149
Βαυαρία 82
«Βαυαρία» 18
Βέλγιο 113
Βλάχος Ί. 94, 103
Βόλος 54, 77
Βόνιτσα 61, 62
Βουδούρης Β. 115
Βούλγαρης Γ. 152
Βούλγαρης Δ. 94, 97, 115, 122, 150

Γαζής Γ. 64
Γαλατας ή Περιβόλια (Πελοπ.) 124, 125, 

129, 130, 138 
Γαλατσίδας Γ. 147
Γαλλία 23, 60, 72, 76, 77, 113, 117, 118, 

120, 132 
Γάτσος Ά. 73 
Γενική Έφημερις 68 
Γενικό Φροντιστήριο 14, 15, 17, 24, 99 
Γενοβέλλης Ί.84 
Γεραλόπουλος Π. 124 
Γερουσία 102
Γιαννίτσης Άνδρ. 15, 18, 129 
Γιαννίτσης Ν. 114, 139



324 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

rKom(Gape) 117, 118 
Γκίκας Ν. 150
Γκός Λ. (L. A. Gosse) 27, 28, 29 
Γλαράκης Γ. 15, 17, 18, 23, 25, 32, 51 
Γλυκεία ('Άργους) 105, 154 
Γραμβούσα 18, 73, 74, 80-83 
Γραμματεία Ναυτικών 51 
Γρίβας Θ. 149

«Δαίμων» 118 
Δάμπης 152 
Δάνδολος 66-68, 76 
Δάρας Στ. 15 
Δεληγιάννης Κ. 94 
Δημόσιο Ταμείο 73 
Διαμαντίδης Π. 125

’Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα 88, 89, 
104, 154 

’Εθνικό Ταμείο 23, 29, 32, 62 
’Εθνικός στόλος 33, 36 
’Εθνοσυνέλευση (8.9.1831) 118, 131, 

134, 148, 153, 155 
’Εθνοσυνέλευση Β' 50, 86 
’Εθνοσυνέλευση Γ' 40, 53, 87 
’Εθνοσυνέλευση Δ' 94, 95, 97-100, 

116, 125 
’Εθνοσυνέλευση "Υδρας 148 
«'Ελβετία» 18
«'Ελλάς» 17, 18, 24, 40, 56, 58, 59, 64, 

82, 121, 122, 129, 140, 141, 147 
«’Εμμανουήλ» 147 
’Εξεταστική ’Επιτροπή 103, 108 
’Επίδαυρος 50, 86, 94 
’Επιτροπή Ναυτικών 'Υποθέσεων 29 
«’Επιχείρησις» 18, 25, 26, 60, 61, 121; 

148
«'Ερμής» 97 
'Ερμούπολη 121 
Εΰβοια 56, 65

Εύμορφόπουλος Βασ. 65 
Εΰξεινος Πόντος 66 
«Εϋπλους» 152

Ζαΐμης Ά. 12, 13, 94, 114 
Ζάκας Δ. I. 152 
Ζάκυνθος 108 
Ζαχάρωφ Ζ. 94 
Ζωγράφος Κ. 15, 95, 99

Ήλιδα 108 
«'Ηρακλής» 129, 138

«Θεμιστοκλής» 26 
Θεοδωράκης Δ. 94 
Θεόφιλος Κ. 61 
Θεσσαλία 73 
Θεσσαλομακεδόνες 72 
Θεσσαλονίκη 82

Ίμπραήμ Πασας 11, 53, 56, 68, 69
Ίόνιο πέλαγος 60
’Ισθμός 60
«Isis» 81
’Ίτς-Καλέ 89

Καλαμάτα 152
Καλλέργης Δημ. 129, 130, 133, 144, 

145
«Καλυψώ» 132, 133, 136 
Καμπάνης Δ. 109 
«Κάμπριαν» (Cambrian) 81 
Κανάρης Κ. 15, 16, 56, 83, 84, 108, 121, 

122, 123, 129, 148, 149, 152, 154 
Καντακουζηνός Ά. 107 
Καποδίστριας Αύγ. 64 
Καποδίστριας Βιάρος 14, 15, 27 
«Καραϊσκάκης» 83 
Καρατάσος Τσάμης Δ. 73, 114, 149 
Καρατζας Κ. 110
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Καρβασαράς 62
«Καρτερία» 17,18,25, 29,40,50,52, 60, 

61, 65, 121, 122, 129, 137, 148 
Κασομούλης Ν. 65, 108, 130, 138 
Κατάκωλο 108
Κεντρική Κυβέρνηση ή Διοίκηση 9,48, 

66, 92, 116, 121 
Κεντρικό Σχολείο Αίγινας 51, 151 
Κέρκυρα 89
«Κίμβρος» ή «Κύμβρος» 64, 67, 148
Κιοσές Δ. 98
Κιοσές Ί. 151, 152
Κιουταχής 54
Κίσσαμος 74
Κόδριγκτον Ε. (Codrington Ed.) 54,69, 

77, 79, 80 
Κοινότητα Κυκλάδων 83 
Κοινότητα "Υδρας 86,108,114,148,150 
Κοκονέζης Γ. 151 
Κολοκοτρώνης Θ. 149 
Κορινθιακός κόλπος 54, 59 
Κορνήλιος Ί. 107 
Κορώνη 54 
Κοτζιας Ν. 94
Κουντουριώτης Γ. 12, 13, 95, 97, 102, 

110, 115, 150 
Κουντουριώτης Λ. 12,85, 88, 100,104, 

122, 150 
Κουτρουμπής Ά. 130 
Κούτσης Ί. 76
Κόχραν Τ. (Cochrane Th.) 24,28,35,36, · 

40, 48, 53, 76, 78, 87 
Κρανίδι 139
Κρήτη 18, 56, 68, 74, 80, 82, 140
Κρητικό Συμβούλιο 74, 80
Κριεζής Ά. 56, 58,69, 83, 115,122,150
Κριεζής Γ. 94
Κριεζής Δ. 149, 150
Κριεζής Ί. 103, 122, 124, 150
Κριεζώτης Ν. 149

Κρόσμπυ 81 
Κύθνος 151
Κυπαρίσσης Μ. 78, 84 
Κωλέττης Ί. 83, 114, 149 
Κωνσταντινούπολη 56, 66 
Κωφός Άν. 61

Λάιονς Ε. (Lyons Ε.) 118, 126, 132, 
134, 150 

Λακωνία 84
Λαλάντ (Lalande) 118,132,134,136,140
«Λέ Ζενί» (Le Genie) 152
Λειοδικεΐο 73, 79
«Λειψία» 67
Λεμπέσης Ά. 73
Λεοπόλδος 87, 105-107, 155
Λιακόπουλος Μ. 65, 74
Λιάπηδες 73
Λιβάδο 65
Λιμένι (Μάνης) 108, 152 
Λογιστική ’Επιτροπή 93, 94 
Λόντος Ά. 83, 94 
«Λοΰγγρο» 126, 137, 146

Μαγγίνας Τ, 94
«Μαδαγασκάρη» 65, 126, 132, 136 
Μαιζόν Ν. (Maison Ν. I.) 54, 60 
Μακεδονία 73 
Μακρυνόρος 60, 62 
Μαλιακός κόλπος 65 
Μάλτα 58, 79, 81
Μάνη (-ιάτες) 13, 72-74,83, 84,106,116, 

118, 149 
Μανούσης Θ. 124 
Μαυρομάτης Γ. 104, 109, 115 
Μαυρομιχαλαΐοι 12, 13, 155 
Μαυρομιχάλης Ί. 74 
Μαυρομιχάλης Κ. 12, 83 
Μαυρομιχάλης Π. 12 
«Μέδουσα» 60
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Μεθώνη 54
Μέξης Χριστόδουλος 13, 122, 123, 130, 

138
Μεσόγειος 66, 67, 69, 70, 74, 153
Μεσολόγγι 28, 54, 64, 65, 74
Μεταξδς Κ. 83
Μέτσαπο 152
Μίχος Ά. 108
Μοναστήρι 137, 147
Μονεμβασία 83
Μοριας 53
Μπαίηλυ (Bailly) 28
Μπασσάνο Ά. (Bassano Α.) 56, 60
Μπότασης Κων. 29
Μπότασης Νικ. 15
Μπουντούρης Β. 97, 107
Μπουντούρης Σ. 122
Μυτιλήνη 58
Μωχάμετ Άλή 54

Ναύπακτος 54, 62, 64, 77 
Ναύπλιο 76, 79, 89, 107, 115, 125, 136, 

141, 146, 147, 149 
Ναυτική Έπιτροπή 15 
Ναυτική 'Υπηρεσία 16, 109 
Ναυτικό Ταξιαρχικό Σώμα 42, 109, 110 
Ναυτικό Τεχνικό Συμβούλιο 16 
Νέγκας Γ. 151 
Νέγκας Κ. 152 
Νεόκαστρο 54, 126 
Νικόδημος Κ. 64, 89 
Ντέ Ρεβερσώ 80 
Ντέ Ριγνύ 77
Ντώκινς (Dawkins) 99, 126, 128

Ξανθός Νικ. 90 
Ξένος Έμμ. 28

«Όδυσσεύς» 126, 138, 146 
Οικονόμου Ά. 94

Οίκονόμου Ν. 94, 115 
’Ολιγαρχικοί 113 
’Ολύμπιοι 73
Όρλάνδος Ί. 94, 97, 122, 150 
Όρλώφ Δ. 129, 142 
’Ορφανοτροφείο Αίγινας 51 
Ουρκχαρτ Γ. (Wrquhart G.) 81

Παγασητικός κόλπος 65 
Παλαμίδι 89
Πανελλήνιο 13, 93, 95, 96 
Παπάζογλου Μ. 50 
Παπαμανώλης Λ. 98 
Παπαρρηγόπουλος Ί. 62, 64 
Παρασκευας ’Αν. 61 
Περιβόλια, βλ. Γαλατας 
Πινότσης Λ. 98, 137, 139 
Ποινικά "Αρθρα Ναυτικοΰ 44 
Πολεμικό Συμβούλιο 13, 14 
Πολεμικό Σχολείο 51 
Πολυζωίδης ’Αν. 95, 110, 121, 130, 150 
Πολωνία 113 
«Ποσειδών» 78 
Πρέβεζα 60, 62, 69, 76 
«Πριγκήπισσα Λόβιτς» 126 
Προσωρινή Διοίκηση 74

Ράμφος Κ. 124, 125, 133, 145 
Ράπτης Ν. 125 
Ρεβερσώ, βλ. Ντέ Ρεβερσώ 
Ριγνύ, βλ. Ντέ Ριγνύ 
Ρίζος Ί. 83
Ρίκορδ Π. (Ricord) 18, 117-151
Ρουέν (Rouen) 129-132
Ρούκμαν (Rueckman) 118, 126, 129
Ρούμελη 149
Ρούφης Ί. 82
ΡοΟφος Μπ. 94
Ρωσία 23, 72, 105, 118, 132, 141, 145, 

147, 150
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Σαλαμις 149 
Σαλιώτη άδελφοί 74 
Σάμος 59 
Σαρνώ 82
Σαχίνης Γ. 56, 65-67, 123, 141, 143, 150 
Σαχτούρης Γ. 16, 56, 60, 65-69, 84, 98, 

124, 144, 145 
Σικελιανός Μ. 150 
Σκιάθος 73, 83 
Σκόπελος 73, 74, 83 
Σκύρος 74, 75 
Σμύρνη 67
Σπένσερ P. (Spencer R.) 62, 64, 65 
«Σπέτσαι» 18, 121, 124, 137, 138 
Σπέτσες 9, 21, 35, 76, 87, 93, 100-104 
Σπηλιάδης Ν. 96 .
Σποράδες 18, 56, 65, 73, 82 
Σταίην Τ. (Stein Τ.) 80, 81 
Σταματελόπουλος Ν. 129, 130 
Στερεά ' Ελλάς 9, 11, 18, 54, 56, 60, 62, 

65, 80, 140 
Στυλίδα 65
Σύνταγμα 40, 118, 149, 153 
Συνταγματική Έπιτροπή 131, 134 
Συνταγματική ’Επιτροπή "Υδρας 131 
Συνταγματικοί 113, 1.17, 149 
Σύρος 58, 59,106,115,124,125,131,149 
Σφακιά 80 
«Σωτήρ» 29

Ταχήρ Πασάς 58, 59 
Τένεδος 59 
Τενεκές Δ. 61 
Τενεκές Ά. 61 
Τζιά 151
«Τηλέμαχος» 126, 134, 137, 138

Τολό 52
Τόμας (Thomas) 29 
Τομπάζης ’Εμμ. 15, 28, 29, 30, 95, 97, 

102, 115 
Τομπάζης Ίάκ. 39, 52, 107 
Τρικούπης Σπ. 95, 96, 114 
Τρίπολη 152 
Τσαμαδός Δ. 128, 139 
Τσαμαδός Α. 94, 97

«"Υδρα» 18, 81, 121, 123, 140-147 
'Υπηρεσία Προσωρινών Διευθυντών 

Ναυτικών 'Υποθέσεων 15 
'Υψηλάντης Άλ. 71 
'Υψηλάντης Δ. 71, 86

Φαβιέρος (Fabvier Ch.) 58, 59 
Φαλάγγας Ί. 117, 122, 123, 128, 137

139, 141, 145 
Φαρμακίδης Θ. 95, 130 
«Φιλελληνίς» 18, 82 
«Φιλοκτήτης» 78 
Φραγκοκάστελλο 80 
Φώσκολος 67

Χαλκίδα 65 
Χάν 81, 82
Χάου Σ. (Howe S.) 35, 71 
Χατζηαναργύρου ’Α. 94, 103, 109 
Χέιδεκ Κ. (Heideck Κ.) 28 
Χέυδεκ (φρούριο) 121, 137, 139, 140 
Χίος 18, 56, 58, 59, 78, 83

Ψαρά 9, 21, 35, 74, 78, 84, 87, 93, 100
104, 154 

Ψύλλας Γ. 84



328 Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο

Bailly, βλ. Μπαίηλυ 
Bassano, βλ. Μπασσάνο

Cochrane, βλ. Κόχραν 
Codrington, βλ. Κόδριγκτον

Dawkins, βλ. Ντώκινς

Fabvier, βλ. Φαβιέρος

Gape, βλ. Γκάπ 
Gosse, βλ. Γκός

Hastings, βλ. "Αστιγξ 
Heideck, βλ. Χέιδεκ 
Howe, βλ. Χάου

Lyons, βλ. Λάιονς

Maison, βλ. Μαιζόν

Ricord, βλ. Ρίκορδ 
Rouen, βλ. Ρουέν 
Rueckman, βλ. Ρούκμαν

Spencer, βλ. Σπένσερ 
Stain, βλ. Σταίην

Thomas, βλ. Τόμας

Valliant, βλ. Βάλλιαν

Wrquhart, βλ. Οϋρκχαρτ
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ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. ΠΗΓΕΣ 
I. ’Αδημοσίευτες
’Αρχεϊον Λάιονς MS, Β/65, Β84/1 (West Sussex Public Record Office). 
’ΑρχεϊονΛαλάνδου, άριθ. εγγρ. 9884, 9951, 9959, 9982-7 (’Εθνική Βιβλιοθήκη, 

Τμήμα Χειρογράφων, Άρχεϊον Α').
Άρχεϊον Άλ. Μαυροκορδάτου, φάκ. 14-18 (Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κράτους 

[= ΓΑΚ]).
Άρχεϊον Βλαχογιάννη, Α', φάκ. 104-107 (ΓΑΚ).

Γ ενική Γ ραμματεία, φάκ. 1 (Γ ΑΚ).
Γραμματεία Στρατιωτικών καί Ναυτικών, φάκ. 1-4 (ΓΑΚ).
Γραμματεία Ναυτικών, φάκ. 9-11 καί 13-20 (ΓΑΚ).

Θαλάσσιον Δικαστήριον, φάκ. 1-20 (ΓΑΚ).

II. Δημοσιευμένες

’Αρχεία ’Ελληνικής Παλιγγενεσίας, 1821-1832. Αί Έθνικαΐ Συνελεύσεις, τόμ.
Α'-Δ\ Άθήναι 1971-1974 [=ΑΕΠ].

’Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, τόμ. Θ' καί I' «Βιβλιοθήκη 
Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους», άρ. 7 καί 8 (Έκδ. Κ. ’Αθ. Διαμάντης). 
Έν Άθήναις (1968-1969).

Άρχεϊον Ί. Καποδίστρια, τόμ. I', Κέρκυρα 1983.
Άρχεϊον τής Κοινότητος "Υδρας, τόμ. Ζ', ΙΓ'-ΙΕ' (Έκδ. Άντ. Λιγνός), Πει- 

ραιεύς 1930-1931.

Έπιστολαι Ίω. Καποδίστρια, τόμ. Δ', Άθήνησι 1841.

Λεύκωμα των ενδυμασιών των ύπαξιωματικών καί ναυτών τοϋ Πολεμικοΰ Ναυτι- 
κοΰ (’Έκδοση τοΰ Ναυτικοϋ Μουσείου), Πειραιεύς 1980.

Μνημεία τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας, άρ. 9. Έπιτομαΐ έγγράφων τοΰ Βρεταννι- 
κοϋ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερικών. Γενική άλληλογραφία / 'Ελλάς, τόμ. 
Α', Μέρος πρώτον καί δεύτερον (Έκδοσις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών), 
Άθήναι 1975.

Papers relative to the affairs of Greece 1826-1832, Λονδίνο 1835.

Τά χρέη τοΰ Πλοιάρχου και τών ύπ’ αύτόν Άξιωματικών και 'Υπαξιωματικών; 
Έν Αιγίνη έκ τής Έθνικής Τυπογραφίας, 1830 [- Τά χρέη τοΰ Πλοιάρ
χου],
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Χιακόν Άρχεϊον (Έκδ. Γ. Βλαχογιάννης), τόμ. Γ'-Δ', Έν Άθήναις 1910.

III. Τύπος τής έποχής

Γενική Έφημερίς τής 'Ελλάδος.

Έφ. 'Ο ’Απόλλων (’ Ανάτυπον, ’Αθήναι 1971).

Β. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

’ Αλεξανδρής Κ. ’ Α., Αί ναυτικαί έπιχειρήσεις τοϋ ύπέρ τής Ανεξαρτησίας άγω- 
νος, 1821-1829, ’Αθήναι 1930.

 Ή άναβίωσις τής θαλασσίας μας δυνάμεως κατά τήν Τουρκοκρατίαν,
’Αθήναι 1960.

’Αμπελας Τ., 'Ιστορία τής νήσου Σύρου άπό των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών καθ’ ήμας, Έρμούπολις 1874.

’Ανδρεάδης ’ Α., Μαθήματα Δημοσίας Οικονομίας. ’Εθνικά Δάνεια καί ’Ελλη
νική Δημοσία Οικονομία. Μέρος Α '. Άπό τής ’Επαναστάσεως μέχρι τής 
πτωχεύσεως (1821-1893), ’Αθήναι 1925.
 «Ή δημοσία οικονομία τοϋ Κυβερνήτου», ’Έργα, 1 (1938) 314-332.

Βακαλόπουλος ’Απ. Ε., Ιστορία τοϋ Νέου Έ?^ληνισμοΰ, τόμ. Ε', Θεσσαλονίκη 
1939.

Βακαλόπουλος Κ. Α., Σχέσεις Ελλήνων καί Ελβετών φιλελλήνων κατά τήν 
έλληνική έπανάσταση τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1976.

Βάρφης Κ., «Παληές όδηγίες καί κανονισμοί στό Νεοελληνικό Ναυτικό», Ναυ
τική Έπιθεώρησις, 1985, σσ. 213-227 [= Παληές οδηγίες].

 Πόρος 1831, Τό κίνημα - Οί πρωταγωνιστές, ’Αθήνα 1986 [= Πόρος
1831],

 «"Ενας άνεφάρμοστος Ποινικός Ναυτικός Κώδικας», Ναυτική Επιθεώ
ρηση, 1987, σσ. 109-120 [= Ναυτικός Κώδικας].

Βασδραβέλλης Ίω. Κ., «Πειρατεία εις τά παράλια τής Μακεδονίας κατά τούς 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας», Μακεδονικά, τόμ. Ε' (1962-1963).

Γαρδίκας Κ., «Ό ’Αναστάσιος Πολυζωΐδης καί ή Έλληνική Έπανάσταση», 
Μνήμων, Α' (1971) 23-52.

Γατόπουλος Δ., Ί. Καποδίστριας, ’Αθήναι 1932.
Γεωργουλάκη - Λούκου Δ., «Οί ταραχές στήν Σύρα τόν ’Απρίλιο τοΰ 1830», 

Μνήμων, ΣΤ' (1976-1977) 1-15.

Δασκαλάκης ’Απ., «Οί λόγοι τής παραιτήσεως τοΰ Λεοπόλδου άπό τόν Ελλη
νικόν θρόνον καί ή πιστευομένη εύθύνη τοΰ Καποδίστρια», Επιστημονική
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Έπετηρϊς τής Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίον ’Αθηνών, ΙΖ' 
(1966-1967) 111-167.

Δάφνης Γ p., ’Ιωάννης Α. Καποδίστριας καί ή γένεση τοΰ 'Ελληνικού κράτονς, 
Άθήναι 1976.

 Καποδίστριας: Διακόσια χρόνια άπό τήν γέννησή τον, Άθήναι 1976.
Δεσποτόπουλος A. I., Ό Κνβερνήτης Καποδίστριας και ή άπελενθέρωσις τής 

Ελλάδος, Άθήναι 1954.
Δημακόπουλος Γ. Δ., Ή διοικητική όργάνωσις κατά τήν 'Ελληνικήν ’Επανά- 

στασιν, 1821-1827, Άθήναι 1966.
 Ή διοικητική όργάνωσις τής Ελληνικής Πολιτείας 1827-1833, τόμ. Α',

Άθήναι 1970.
Δημακοπούλου Χαρίκλεια Γ., «'Ο κώδιξ τών δρκων τής 'Ελληνικής Πολι

τείας», Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλά
δος, ΚΔ' (1981) 537-572.

Δραγούμης Ν., Ίστορικαι άναμνήσεις (δύο τόμοι), Άθήναι 1973.

Dakin D., «British Intelligence of Events in Greece, 1821-1827: A Documentary 
Collection», Δελτίον τής Ιστορικής και ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος, ΙΓ' (1959) 33-218.

 British and American Philhellenes During the Wat of Independence, 1821
1832, Θεσσαλονίκη 1970.

Donta D., «John Capodistrias and the Greek Historians: A Selective Bibliograph
ical Review», Balkan Studies, VII (1966) 411-422.

Finlay G., History of the Greek Revolution and of the Reign of King Otho, τόμ. II, 
London 1971.

Flemming D., John Capodistrias and the Conferrence of London, Θεσ/κη 1970.

Ζούβας Π. Δ., Ή εκστρατεία τής Χίον ύπό τόν Φαβιέρον, Άθήναι 1971.

’Ήμελλος Στέφ., Ή περί τών πειρατών λαϊκή παράδοσις, Άθήναι 1968.

Howe S., An Historical Sketch of the Greek Revolution, New York, 1828.

Θεμελή - Κατηφόρη Δέσποινα, Ή δίωξη τής πειρατείας και τά θαλάσσια δικα
στήρια κατά τήν πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον, 1828-1829, τόμ. Α'- 
Β', Άθήναι 1973.

Θεοτόκης Σ., ’Αλληλογραφία Ί. Καποδίστρια και Ί. Έϋνάρδον, Άθήναι 
1929.

Θεοφανίδης Ίω., Ιστορία τής ελληνικής ναντιλίας, 1824-1826, Άθήναι 1932.

'Ιστορία τον Ελληνικού Έθνονς, τόμ. IB': Ή ελληνική επανάσταση καί ή 
ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους, Άθήναι 1975.
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Κασομούλης Ν., Στρατιωτικά ’Ενθυμήματα τής Έπαναστάσεως των ’Ελλήνων 
1821-1833, τόμ. Β'-Γ' (‘Έκδ. Γ. Βλαχογιάννης) [= ’Ενθυμήματα],

Κατηφόρη Δ., «'Ο Έμμ. Άντωνιάδης καί τά περί άναμίξεώς του είς τήν πειρα
τείαν», Μνήμων, Α' (1973) 107-164.

Κεφαλληνιάδης Ν. Ά., Πειρατεία - Κουρσάροι στό Αιγαίο, ’Αθήνα 1984.
Κόκκινος Δ., Ή Ελληνική ’Επανάστασις, τόμ. IB', ’Αθήναι 1960.
Κούκκου'Ελένη, ’Ιωάννης Καποδίστριας. Ό άνθρωπος. 'Ο άγωνιστής, Άθή

ναι 1962.
 Ό Καποδίστριας καί ή Παιδεία, Άθήναι 1958.

Κουτσονίκας Λ., Γενική Ιστορία τής ‘Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Α', 
Άθήναι 1863, τόμ. Β', Άθήναι 1864.

Κριεζής Ά., «Γκιορνάλε διά τήν άνεξαρτησίαν τοϋ ’Έθνους», Έβδομός (1879) 
3-28.

 «'Ημερολόγιον τοϋ άρχηγοΰ Κριεζή», Έβδομάς, 28 (1889).
Κριτοβουλίδης Κ., Απομνημονεύματα τοΰ περί αυτονομίας τής Ελλάδος άγώ

νος τών Κρητών, Άθήναι 1859.
Κυριακίδης ’Επ., ’Ιστορία τοϋ Συγχρόνου Ελληνισμού, 1832-1892(δύο τόμοι), 

Άθήναι 1892.
Κώνστας Π. Ε., Ναυτική Έποποιΐα τοϋ 1821. Πανηγυρική Έκδοση τοϋ Αρχη

γείου Ναυτικοϋ, Άθήναι 1971.
Κωνσταντινίδης Τρ., «Τό άρχεϊον Άστιγγος», Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 216 

(1949) 34 κέξ. [= Τό Άρχεϊον "Αστιγγος].
 «Ή πειρατεία καί οί καταδρομές καί οί 'Έλληνες», Ναυτική Έπιθεώρη-

σις, 1949 [= 'Η πειρατεία].
 «'Ο στόλος τοΰ ’ Αλή Πασα καί ό Κορσικανός κονδοτιέρος A. Bassano»,

Ναυτική Έπιθεώρησις, τχ. 221, Ίούλ.-Αύγ. 1951, σσ, 28-36 [= ' Ο στόλος 
τοΰ Άλή Πασα].

 Καράβια, καπετάνιοι καί συντροφοναϋται, 1800-1830. Εισαγωγή εις τήν
ιστορίαν τών ναυτικών έπιχειρήσεων τοΰ Άγώνος [= Καράβια],

Kaldis W., John Kapodistrias and the Modern Greek State, Madison 1973.

Λαζαρόπουλος Ίω., To Πολεμικόν Ναυτικόν τής Ελλάδος. Άπό άνεξαρτη- 
σίαςμέχρι βασιλείας ’Όθωνος [’ Αθήναι] 1936 [= Τό Πολεμικό Ναυτικό].

 «Μητρωον τών προ τοΰ 1837 άξιωματικών καί ΰπαξιωματικών τοΰ Πολε-
μικοΰ Ναυτικοϋ», Ναυτική Έπιθεώρησις, 137 (1935) 421-444 [= Μητρωον 
’Αξιωματικών],

Λιγνός Άντ., Ιστορία τής νήσου "Υδρας, τόμ. Α'-Γ', Άθήναι 1946-1953.
Λοϋκος Χρ., «'Η δίωξη τής έφημερίδας Ό Απόλλων», Ό Έρανιστής, Θ' 

(1971) 200-218 [= Ή δίωξη τοΰ Απόλλωνα ].
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Λοΰκος Χρ., «Ή κατάληψη τής Καλαμάτας άπό τούς Μανιάτες (1831)», Μνή
μων, Α' (1972) 74-106 [= Ή κατάληψη τής Καλαμάτας],

Λοΰκος Χρ.,«' Ο Κυβερνήτης ’ Ιω. Καποδίστριας καί οί Μαυρομιχαλαΐοι», Μνήμων, 
Δ' (1972) 1-110 [= Ί. Καποδίστριας],

 «Ή άντιπολίτευση κατά τοΰ Κυβερνήτη Ί. Α. Καποδίστρια, 1828-1831»
Διδακτορική Διατριβή, ’Αθήναι 1984 [= 'Η άντιπολίτευση],

Μαζαράκης - Αίνιάν Ίω. Κ., «Τά συμβάντα τοΰ Πόρου άπό 17 γράμματα τοΰ ’Α. 
Μιαούλη», Δελτίον τής ’Ιστορικής και ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 
*Ελλάδος, τόμ. ΚΓ' (1980) 187-256.

Μάμουκας ’Α., Τά κατά τήν άναγέννησιν τής ' Ελλάδος, τόμ. Β', ’Αθήναι 1939, 
τόμ. Θ', ’Αθήναι 1841, τόμ. ΙΑ', ’Αθήναι 1852.

Μανιατόπουλος Ί., Τό ναυτικόν Δίκαιον τής "Υδρας, ’Αθήναι 1939.
Μαρκεζίνης Σπ., Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας 'Ελλάδος, ’Αθήναι 1966.
Μιαούλης ’Αντ., Βίος ’Αντωνίου Κριεζή, ’Αθήναι 1956.
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Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  
ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΙΔΡΥΤΗΣ: Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σειρά πρώτη (1900-1908)
(Κόκκινα)

1. Δ. Αϊγηνίτου: 'Ο Ούρανός.
2. Δημ. Σ. Μπάλάνου: Ή Εκκλησία μας.

3. Δ. Βικέλα: 'Η Γή τοΰ Πυρός (έκ τών περιηγήσεων τοΰ Δαρβίνου καί των Γάλλων
Βιλλέμς καί Ρουσσώ).

4. Μιχ. Κωνσταντινίδου: * Ο άνθρωπος καί τό σώμα του.
5. Ν. Άποστολίδου: Τά ώφελιμώτερα πτηνά τής Ελλάδος.
6. X. Άννίνου: Ό στρατιώτης (έκ τοϋ ιταλικού).
7. Α. Δαμβέργη: * Ο υλικός κόσμος.
8. Έμμ. Λυκούδη: Τά καθήκοντα τοΰ πολίτου.
9. Δέοντος Μελά: Ό μικρός Πλούταρχος. Μέρος Α'.

10. Π. Καρολίδου: 'Η Ευρώπη κατά τόν 19ον αιώνα.
11. Α. Ο., Κας: Ό κύρ Σίμος (έκ τοϋ γαλλικού).
12. X. Τσοόντα: Ή Άκρόπολις τών ’Αθηνών.
13. Γ. Δροσίνη: Αί μέλισσαι.
14. Κ. Σ. Καραθεοδωρή: Ή Αίγυπτος.
15. Π. Πρωτοπαπαδάκη: "Ηλιος, ζωή καί κίνησις.
16. Δ. Βικέλα: Τά 'Ελληνικά Γράμματα (... κατά τόν Croiset).
17. Β. Πατρικίου: Νοσήματα καί μικρόβια.
18. Ρ. Δημητριάδου: ' Ο γεωργός.
19. X. Άννίνου: 'Ο Κολόμβος.
20. Λέοντος Μελα: ' Ο μικρός Πλούταρχος. Μέρος Β'.
21. Α. Μηλιαράκη: Ό χαρακτήρ (κατά τό άγγλικόν).
22. ' Η Βασίλισσα Βικτωρία (κατά τό άγγλικόν).
23. Εΐ. Δ., δίδος: ' Οδηγός τής οΐκοδεσποίνης (κατά τό γερμανικόν).
24. Σ. Αοβέρδου: *0 έθνικός πλούτος. Μέρος Α'.
25. Α. Α., Κας καί Α. Ε., δίδος: Μάρτυρες τής ’Επιστήμης.
26. Θ. Βελλιανίτου: Ή Ρωσία.
27. Σ. Αοβέρδου: ‘Ο έθνικός πλούτος. Μέρος Β'.
28. Γ. Σωτηριάδου: ' Ο Μέγας ’ Αλέξανδρος.
29. Δ. Γρηγοριάδου: Τό δένδρον.
30. Άντ. Μάτεσι: Ίστορία ένός πλουσίου.
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31. Θ. Φλωρΰ: Πρώται βοήθειαι.
32. Λέοντος Μελά: ' Ο μικρός Πλούταρχος. Μέρος Γ'.
33. ... Κας: Ανέκδοτα ζώων (κατά τό γαλλικόν).
34. Θ. Χελδράϊχ: Τά άνθη.
35. Βενιαμίν Φραγκλϊνος (κατά τό γαλλικόν).
36. Μελ. Σακελλαροπούλου: ' Ο βίος τοϋ ’ Ιησοΰ Χρίστου.
37. Γ. Δροσίνη: Αί όρνιθες.
38. Τ. Κόμπ: Αί γειτόνισσαι (ύπό Α. Ο., Κας).
39. Ρ. Δημητριάδου: Τό γάλα.
40. Μιχ. Κωνσταντινίδου: Οί Άργοναΰται.
41. Δ. Πρωτοπαπαδάκη: Ό καθαρός άήρ.
42. Α. Διομ. Κυριάκου: Οί Τρεις Μεγάλοι Ίεράρχαι.
43. Έμμ. Αυκούδη: Οί μετανάσται.
44. Σπ. Χασιώτου: ‘ Ο οίνος.
45. Γ. Μ. Μαρίνου: Τό κράτος τοϋ πλούτου (κατά τό άγγλικόν).
46. ’Αριστ. Κουρτίδου: Ούασιγκτών.
47. Γ. Κυριάκου: ' Ο μεταξοσκώληξ.
48. Κ. Μελά: ’Ανακαλύψεις τοϋ 19ου αίωνος.
49. Μ. Μελισσηνοΰ: Τό βρέφος.
50. X. ’Αννίνου: Φρειδερίκος ό Μέγας.
51. Σ. Λοβέρδου: Άποταμίευσις καί Ταμιευτήρια.
52. Ρ. Δημητριάδου: Ό καπνός.
53. Δ. Βικέλα: Σουηδία.
54. Γ. Δροσίνη: Τό ψάρεμα.
55. Γ. Κυριάκου: ' Ιστορία τής μετάξης.
56. Π. Καρολίδου: Ό Αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος.
57. Δημ. Σ. Μπαλάνου: 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας.
58. Ί. Π. Δοανίδου: Τά μεταλλεία.
59. Γ. Μπουκουβάλα: ’Ηθικά έκ τοΰ Πλουτάρχου.
60. Άριστ. Κουρτίδου: 'Ημερολόγιον έρημίτου (μετάφρασις).
61. Γ. Δαμπρινοπούλου: 'Η μακροβιότης.
62. Γ. Δροσίνη: Συλλογαί Φυσικής Ιστορίας.
63. X. Άννίνου: ’Ιταλία.
64. Α. Ο., Κας: Τά θηρία (κατά τό γαλλικόν).
65. Β. Αίγηνίτου: Πειράματα Φυσικής.
66. ’Ιουλίας Καρόλου: "Ασωτοι υιοί (έκ τοϋ άγγλικοϋ).
67. Μ. Καλαβροΰ: ' Η δρασις.
68. Ρ. Δημητριάδου: Ό μικρός κτηνοτρόφος.
69. Α. Πολυμέρη: ' Η ευτυχία.
70. Γ. Βουγιούκα: Γεωλογία.
71. Π. Καρολίδου: Ό Αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός.
72. Ί. Χρυσάφη: Ή γυμναστική.
73. Ί. Διαμαντοπούλου: 'Ο Πεσταλότσης (κατά μετάφρασιν).
74. Π. Πρωτοπαπαδάκη: Ή Γή.
75. Γ. Δροσίνη: Οί τυφλοί.
76. Α. Κεραμοποΰλου: Οί άγώνες.
77. Γ. Παπαγεωργίου: ' Εορταστής.
78. Μ. Θάλη: ' Η φυματίωσις.
79. Γ. Μπουκουβάλα: ' Η τομή τοϋ Σουέζ;
80. Π. Καρολίδου: ' Ο Αύτοκράτωρ Διογένης Ρωμανός.
81. Ρ. Δημητριάδου: 'Ο μικρός κτηνίατρος.
82. Κ. Στασινοπούλου: Τό άλας.
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83. Χρ. Π. Οικονόμου: ' Ο Κοραής ώς έθνικός παιδαγωγός.
84. Μ. Μελισσηνοΰ: Τό εργον τοΰ Παστέρ.
85. Δημ. Κακλαμάνου: ‘Η ζωγραφική.
86. Γ. Δροσίνη: ' Ο κυνηγός.
87. Ν. Γκορτσή: ’Αμερική καί ’Αμερικανοί.
88. Σπ. Χασιώτου: ' Η έλαία.
89. Θ. Φλώρα: Ναυτική 'Υγιεινή.
90. Δημ. Σ. Μπαλάνου: Αί θρησκεΐαι.
91-92. Λάζ. Βελέλη: Ό Καποδίστριας.
93. Στ. Θεοχάρη: Τό έμπόριον.
94. Π. Μ. Κοντογιάννη: ’Εθνικοί Εύεργέται.
95. Γ. Λαμπρινοπούλου: Τά λουτρά.
96. Π. Καρολίδου: Τά έλληνικά γράμματα κατά τούς χρόνους τοΰ Χριστιανικοΰ ' Ελλη-

νισμοΰ.
97. Σ. Χασιώτου: ' Ο λαχανόκηπος.
98. Γ. Σωτηριάδου: Χρονολογίαι τής άρχαίας 'Ιστορίας.
99. Γ. Σωτηριάδου: Χρονολογίαι τής μεσαιωνικής καί νέας ' Ιστορίας.

100. ’Εκλογή έκ τών "Εργων Δ. Βικέλα.

Σειρά δεύτερα (1908-1940)
(Πράσινα)

1. Δ. Βικέλα: Ή ζωή μου.
2. Πάουελ: Οί μέλλοντες στρατιώται (μετάφρασις).
3. Ε. Σπένσερ: Ή άγωγή.
4. Ρ. Δημητριάδου: Τά χημικά λιπάσματα.
5. Γ. Σωτηριάδου: Χώραι καί Λαοί τής Ευρώπης.
6. Άδ. Κοραή: ’Επιστολαί πρός Πρωτοψάλτην.
7. Εικόνες άρχαίας ' Ελληνικής ' Ιστορίας.
8-10. Έσσελιγγ: Βυζάντιον καί Βυζαντινός πολιτισμός. Τεύχη 3.

11-12. Α. Βενεδέττη: ’Εγκόλπιόν τών νέων. Μέρος Α' - Β' (μετάφρασις).
13. Άδ. Κοραή: Γνώμαι.
14. Δε -Άμίτση: Στρατιωτικά Διηγήματα.
15. Α. Κουρτίδου: Τά πρώτα βήματα τής Άνθρωπότητος.
16. Πολεμικά Διηγήματα (βραβευθέντα).
17. Άδ. Άδαμαντίδου: Ή Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
18. Ν. Άποστολίδου: Δύο έχθροί τοΰ ’Ανθρώπου.
19. Σ. Κ. Σ.: Ή άρχαία έλληνική ποίησις.
20. Δημ. Σ. Μπαλάνου: ’Εκ τών ποιητικών βιβλίων τής Π. Διαθήκης.
21. Γ. Ν. Χατζιδάκι: Σύντομος ίστορία τής έλληνικής γλώσσης.
22. Γ. Σωτηρίου: Τό "Αγιον ’Όρος.
23. X. Άννίνου: ’Ανέκδοτα τοΰ Πλουτάρχου. Μέρος Α'.
24. Ν. Άποστολίδου: Μαργαριτάρια καί γουναρικά.
25. Γ. Σωτηρίου: ' Η ' Αγία Σοφία.
26. Δημ. Σ. Μπαλάνου: ' Η Μεγάλη ' Εβδομάς καί τό Πάσχα.
27. Δ. Αίγινήτου: ’Αστέρες.
28. Κ. Δοσίου: Αί άξιώσεις ‘Εργασίας καί Κεφαλαίου.
29. Δ. Αίγινήτου: Μετέωρα.
30. X. Άννίνου: ’Ανέκδοτα τοΰ Πλουτάρχου. Μέρος Β'.
31. Στίλπ. Κυριακίδου: Αί γυναίκες είς τήν Λαογραφίαν.
32. Δ. Δαλεζίου: Οί μύρμηγκες έν πολέμψ καί ειρήνη (μετάφρασις).

22
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33. Γ. Κ. Γρατσιάτου: Έπιστολαΐ Σενέκα (μετάφρασις).
34. X. Άννίνου: 'Ανέκδοτα Πλουτάρχου. Μέρος Γ'.
35. Δημ. Σ. Μπαλάνου: Χριστούγεννα - Πρώτη ’Ιανουαρίου - Θεοφάνεια.
36. Μ. Μιχαηλιδου: Γύρω στή φωτιά.
37. Γ. Κ. Γρατσιάτου: Πλινίου τοΟ νεωτέρου έπιστολαί.
38. Δεσπ. Μιχαηλιδου: Παιδιαϊ συλλεχθεΐσαι ύπό George Draper.
39. Έμμ. Λυκούδη: Νέα Διηγήματα.
40. Α. Παπαδοπούλου: Τό θρησκευτικόν θέατρον τών Βυζαντινών.
41. Έμμ. Λυκούδη: Άπό τό ήμερολόγιον τής ζωής μου.
42. Ζωής Φράγκου: ' Η μητέρα καί τό παιδί.
43. Γ. Δροσίνη: 'Ημερολόγιον τής πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου.
44. Αίγλης Δ. Αίγινήτου: Οί άστέρες είς τήν ποίησιν καί μυθολογίαν.
45. Στίλπ. Κυριακίδου: Ό Διγενής ’Ακρίτας.
46. Ε. Κ. Μαυράκη: 'Ο Καποδίστριας καί ή έποχή του.
47. Σόλωνος Βέρα: ' Η ύγιεινή τοΰ παιδιοΰ.
48. I. Μ. Δαμβέργη: Οί Κρήτες μου.
49. Έλλης X. Άποστολίδου: Ό Καναδάς.
50. Φαίδ. Κουκουλέ: Βυζαντινό παραμύθι.
51. Μ. Μιχαηλιδου: 'Η νεανική ήλικία.
52. Π. Μ. Κοντογιάννη: Ίστορικαί Διηγήσεις.
53. Σ. Ξανθουδίδου: Έρωτόκριτος.
54. Μ. Δέφνερ: ' Οδοιπορικοί έντυπώσεις άπό τήν Δυτικήν Κρήτην.
55. Φαίδ. Κουκουλέ: 'Η Μοναχή Θεοδούλη.
56. Έλλης X. Άποστολίδου: Ή τέχνη τής όμιλίας.
57. Δ. Λουκοπούλου: Στ’ ’Άγραφα.
58. Ζωής Σ. Φράγκου: Άπό τά παιδικά άναγνώσματα τοΰ Τολστόη.
59. Θ. Λασκάρεως: 'Ο Φιλελληνισμός έν Γερμανία.
60. Ζωής Σ. Φράγκου: Γύρω άπό τό παιδί. '
61. Γ. Α. Άρβανιτάκη: "Εν χειρόγραφον τής Κωνσταντινουπόλεως.
62. Μαρίνας Α. Διομήδους: Προβλήματα ήθικής (έκ τοΰ άγγλικοΰ).
63. I. Ε. Χρυσάφη: "Οταν λάλησε ό κοΰκος (μετάφρασις).
64. Διαλέξεις τής ’Εθνικής 'Εκατόνταετηρίδος 1830-1930.
65. Έλλης X. Άποστολίδου: Ή 'Ελβετία.
66. Άχιλλέως Άδ. Κύρου: «Πιστεύω».
67. Ν. Έλεοπούλου: 'Η άγωγή καί ή διεθνής συνεργασία.
68. Oct. Merlier: Γράμματα Ά. Παπαδιαμάντη.
69. Δ. Λουκοπούλου: Στά βουνά τοϋ Κατσαντώνη.
70. Άπ. Δοξιάδη - Ζωής Φράγκου: Υγιεινή καί άνατροφή τών παιδιών.
71. Ί. Μπουκουβάλα - ’Αναγνώστου: Οί μεγάλοι ρωμαντικοί μουσικοί.
72. Παύλου Β. Γιαννηλία: 'Η Γή διά τήν Γήν.
73. Έμμ. Γ. Παντελάκη: 'Η 'Ιερά Μονή τοϋ Σινά.
74. ’Ιωάννας Μπουκουβάλα - ’Αναγνώστου: Βάγνερ καί Μπερλιόζ.
75. Φραγκίσκου Σκούφου: Πατριωτικά καί ήθικά.
76. Δημ. Λουκοπούλου: Νεοελληνική Μυθολογία.

Σειρά Έθνικών Δημοσιευμάτων (1919-1926)
1. Π. Μ. Κοντογιάννη: 'Η Έλληνικότης τών νομών Προύσης καί Σμύρνης.
2. Στ. Β. Ψάλτη: 'Η Θράκη καί ή δύναμις τοΰ έν αύτή 'Ελληνικοΰ στοιχείου.

3. Α. Παπαδοπούλου:' Ο ύπόδουλος ' Ελληνισμός τής ’ Ασιατικής ' Ελλάδος έθνικώς καί
γλωσσικώς έξεταζόμενος.

4. Στίλπ. Κυριακίδου: ' Η Δυτική Θράκη καί οί Βούλγαροι.
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5. Κ. Άμάντου: Ό 'Ελληνισμός τής Μικρας 1 Ασίας κατά τόν μεσαίωνα.
6. ’Επισκόπου Εϊρηνουπόλεως Φωτίου: ’Επίσημα έγγραφα καί ίστορικαϊ σημειώσεις 

. περί τής Βουλγαρικής πολιτικής (1878-1914).
7. Δημ. Εύαγγελίδου: ' Η Βόρειος "Ηπειρος.
8. Δ. Η. Οϊκονομίδου: 'Ο Πόντος καί τά δίκαια τοΰ έν αύτφ 'Ελληνισμοΰ.
9. Γ. Σωτηρίου: Χριστιανικά μνημεία τής Μικρας ’Ασίας.

10. Γεωργίου Σακκάρη: Ιστορία τών Κυδωνιών.
11. Π. Μ. Κοντογιάννη: Γεωγραφία τής Μικρας ’Ασίας.
12. Γ. Χατζιδάκι: Περί τοΰ ' Ελληνισμοΰ τών Αρχαίων Μακεδόνων.
13. Στίλπ. Κυριακίδου: 'Ο μακεδονικός 'Ελληνισμός καί ό νεώτερος.

Ιστορική Λαογραφική Βιβλιοθήκη (1927-1939)
1. Δ. Λουκοπούλου: Πώς ύφαίνουν καί πώς ντύνονται οί Αϊτωλοί.
2. Π. Μ. Κοντογιάννη: 'Ιστορικά έγγραφα άναφερόμενα είς τήν 'Ελληνικήν ’Επανά-

στασιν.
3. Κ. Πασαγιάννη: Μανιάτικα μοιρολόγια καί τραγούδια.
4. Ε. Τζιάτζιου: Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων.

5. Σ. Θεοτόκη: ’Αλληλογραφία Καποδίστρια-’Εϋνάρδου. τεύχη Α' καί Β'.
6. Κ. Μαλέα: Είκόνες Λαϊκής ’Αρχιτεκτονικής.
7. Κ. Άμάντου: ’Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή.
8. Δ. Λουκοπούλου: Ποιμενικά τής Ρούμελης.
9. Συλ. ’Ωδείου Αθηνών: 50 δημώδη φσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης.

10. Σ. Θεοτόκη: Οί τελευταίοι χαιρετισμοί τοΰ Ρήγα.
11. Δ. Λουκοπούλου: Ό Ρουμελιώτης καπετάνιος τοΰ 1821 ’Ανδρίτσος Σαφάκας καί τό

άρχεΐο του.
12. Μέλπως Ό. Μερλιέ: Τραγούδια τής Ρούμελης μετά μουσικής.
13.....................................................................................................................
14. Δ. Λουκοπούλου: Γεωργικά τής Ρούμελης.
15. Α. Βρόντη: Ροδιακά.

Περιοδικά Δημοσιεύματα (1907-1936)
1. Ή Μελέτη, Μηνιαΐον δημοσίευμα τών έτών 1907-1912 (εξ τόμοι).
2. 'Ελληνικά, '■ Ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα τών έτών 1928-1936.
3. Κ. Άμάντου: Σιναϊτικά Μνημεία (Παράρτημα τών ’Ελληνικών).

Εκδόσεις Μουσικοϋ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (1935-1938)
1. Μέλπως Ό. Μερλιέ: Ή Μουσική Λαογραφία στήν 'Ελλάδα (έλλην. και γαλ. εκδ.).

2. S. Baud-Bovy: Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τ. Α' (έλλην. καί γαλ. εκδ.).
3. S. Baud-Bovy: Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τ. Β' (έλλην. καί γαλ. εκδ.).

Παιδική Βιβλιοθήκη (1902-1904)
1. Δ. Βικέλα: "Ανδερσεν, Παραμύθια (κατά μετάφρασιν).
2. Άρ. Κουρτίδου: Ό γύρος τής οικίας (διασκευή άπό τό γερμανικόν).
3. ’Ιωάννη Πολέμη: Τά πρώτα βήματα (παιδικά ποιήματα).
4. Γ. Δροσίνη: Παιδικά παραμύθια.



340

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σειρά πρώτη (1956-1974)
1. Κ. ’Αμάντου: Σύντομος Ιστορία χής Κύπρου.
2. Δ. Χόνδρου: ' Η ατομική ενέργεια μέ άπλα λόγια.
3. Λ. Βρανούση: Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798).
4. Άδ. Κοραή: Έπιστολαί πρός Πρωτοψάλτην (άνατύπωσις).
5. Σωκρ. Κουγέα: Λόγοι Έκατονταέτηροι.
6. Σ. Παπαδάκη: Φυσιογραφία τής ' Ελλάδος.
7. Ντ. Κονόμου: Γ. Τερτσέτης - ’Ανέκδοτα κείμενα.
8. Έμμ. Εμμανουήλ: Λουλούδια καί δένδρα.
9. Φ. Π. Λογοθέτη: Γεώργιος Δροσίνης.

10. Έμμ. Πρωτοψάλτη: ’Ιγνάτιος - Μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας.
11. Δ. Μάργαρη: Πρόσωπα και θέματα.
12. Ντ. Κονόμου: Έρμάνου Λούτζη - ’Ανέκδοτα κείμενα.
13. Κλ. Παράσχου: "Ιων Δραγούμης - ’Εκλογή κειμένων.
14. Δημ. Κωτσάκη: Ό "Ηλιος καί οί πλανήται.

15. Ντ. Κονόμου: 'Ο Ήλίας Ζερβός Ίακωβατος καί ή 'ένωση τής 'Επτανήσου.
16. Γ. Δροσίνη: Ό Μπαρμπαδήμος - Διηγήσεις άγωνιστοϋ.
17. Γ. Δροσίνη: ’Αμαρυλλίς.
18. Γ. Ν. Χατζιδάκι: Σύντομος ιστορία τής έλληνικής γλώσσης (άνατύπωσις).
19. Δημ. Σ. Μπαλάνου: Ή ’Εκκλησία μας (άνατύπωσις).

20. Κ. Άλεξανδρή: Τό Ναυτικόν τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας ’ Αγώνος καί ή δρασις τών πυρ
πολικών.

21. Πρ.’Ιορδανίδη: 'Άνθρωπος, ή περίεργος αύτή μηχανή καί τό περιβάλλον της.
22. Τζ. Γκαμώφ: Τριάντα χρόνια πού συγκλόνισαν τήν Φυσικήν. Μετάφρασις * Ελ. Σηφά-

κη - Σταύρου.
23. Άλκη Αγγέλου: Οΐ Λόγιοι καί ό ’Αγώνας.
24. J. Hunter: ’ Αριθμοθεωρία. Μετάφρασις Νικ. Κριτικού.

Σειρά δεύτερα (1978- )
1. Δ. Βικέλα: Ή ζωή μου (άνατύπωσις).
2. Δ. Βικέλα: Άπό Νικοπόλεως είς ‘Ολυμπίαν (άνατύπωσις).

3. Κων.Παπαρρηγοπούλου: Τά διδακτικώτερα πορίσματα τής ” Ιστορίας τοϋ ' Ελληνικού
"Εθνους (δύο τόμοι). ’Επιμ.: Έ. Γ. Πρωτοψάλτης.

4. J. Hunter: ’Αριθμοθεωρία. Μετάφρασις Νικ. Κριτικοϋ (άνατύπωσις).
5. Θεοδώρου Ξύδη: Ήλειακά.

6. Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτη: Άλ. Ν. Μαυροκορδάτος. Ό βίος καί τό εργον του μέχρι καί
τής Καποδιστριακής περιόδου.

7. Γ. Δροσίνη: Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Τόμος Β'. Φιλολογική ’ Επιμέλεια: Γ ιάννης
Παπακώστας.

8. Γ. Δροσίνη: Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Τόμος Γ'. Φιλολογική ’ Επιμέλεια: Γ ιάννης
Παπακώστας.

9. Θεοδώρου Ξύδη: Παλαμας.
10. Κ. Α. Τρυπάνη: Ό Αττικισμός καί τό γλωσσικό μας ζήτημα.

11. Ίω. Μουτζοΰρη: Ή 'Αρμοστεία τών νήσων τοΰ Αιγαίου πέλαγους στά χρόνια τής
' Ελληνικής ’ Επαναστάσεως.

12. Γ. Δροσίνη: Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Τόμος Α' (εκδ. β'). Φιλολογική ‘Επιμέ
λεια: Γιάννης Παπακώστας.
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13. Κ. Π. Δεμερζτή: Τό περιοδικό τοΰ Συλλόγου πρός διάδοσιν ’Ωφελίμων Βιβλίων «' Η
Μελέτη», τοΰ Γ. Δροσίνη. Βιβλιογραφική παρουσίαση.

14. Μερόπης Οικονόμου: ’ Ανθολογία "Αγγλων ποιητών έμπνευσμένων άπό τήν ' Ελλάδα.
15. Κ. Π. Δεμερτζή: Τό «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος», τοΰ Γ. Δροσίνη. γραφι

κή Βιβλιοπαρουσίαση.
16. Γ. Δροσίνη: Σκόρπια φύλλα τής ζωής μου. Τόμος Δ' καί 'Ημερολόγιο. Φιλολογική

’ Επιμέλεια: Γιάννης Παπακώστας.
17. Τ. Δ. Καψιδέλη: Η Λήμνος στον Αγώνα του 1821.
18. Σωζ. Θωμόπουλου: Βιβλιογραφία τής Έπαναστάσεως τοΰ ’21.
19. Χρύσ. Χρήστου: Είσαγωγή στήν Τέχνη. Τόμ. Α':’Αρχιτεκτονική-Πλαστική.
20. Κων. S. Σαραντόπουλου: Το Μετοχικό Ταμείο των Πολιτικών Υπαλλήλων (' Ιστορικό

χρονικό - Κριτική ανάλυση - Νομοθεσία).
21. Κ. Π. Δεμερτζή: Τό περιοδικό «’Εθνική ’Αγωγή», τοΰ Γ. Δροσίνη. Βιβλιογραφική

παρουσίαση.
22. Δημ. Ν. Καμβύση: Τό πρόβλημα καί ή καταπολέμηση τών ναρκωτικών.
23. Χρύσ. Χρήστου: Είσαγωγή στήν Τέχνη. Τόμος Β': Ζωγραφική - Χαρακτική - Σχέδιο.
24. Αισώπου Μύθοι: ’Επιλογή - ’Έμμετρη άπόδοση: Πέτρος Γ. ’ Αγγελόπουλος.
25. Γ. Δροσίνης:' Ο Ποιητής καί ή Μνήμη — ’ Ανέκδοτα χφφ. Πρόλογος: Κ. Θ. Δημαρας

— Βιώματα μέ τόν ποιητή - Κείμενο: Καίτη Βιθυνοΰ-Μάνου.
26. Σοφίας I. Δοανίδου: Τό Πριγκιπάτο τής Άχαΐας (1205-1460).
27. Π. Διακογιάννη: 'Η παιδεία στή Σάμο, άπό τήν Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα.
28. Δ. I. Δεωνίδου: Προστασία από τις πυρηνικές ακτινοβολίες.
29. ’Αννίτας Π. Παναρέτου: Έργογραφία - Βιβλιογραφία (1916-1982) I. Μ. Παναγιωτό-

πουλου.
30. ’Αλεξάνδρας Γουλάκη-Βουτυρά: Μουσική, χορός και εικόνα — Η απεικόνιση της

ελληνικής μουσικής και του χορού από τους Ευρωπαίους περιηγητές του 18ου και 
19ου αιώνα.

31. Νικ. Έξαρχου: Ντομπρίνοβο.
32. Άλεξ. Γ. Σαρή: 'Ημερολόγιο Σχολαρχείας (Νεμπεγλέρ 1905-1906).
33. P. Β. Shelley: Hellas, "Ελλάς. ’Επιμέλεια: Μ. Β. Ραΐζης.
34. Δικαίου Β. Βαγιακάκου: Συμβολή εις τήν μελέτην τών ναυτικών εμπορικών και οικο

νομικών δρων τοΰ έλληνικοΰ χώρου (16ος - 19ος αί.). Γλωσσικόν σχεδίασμα.
35. Terence Spencer: Ό ’Αγγλικός φιλολογικός φιλελληνισμός, άπό τόν Σαίξπηρ ώς τόν

Μπάυρον. Μετάφραση: Πάνος Καραγιώργος.
36. Μιχ. Ί. Μαραθεύτη: Δοκίμια γιά τήν παιδική λογοτεχνία.
37. Γ. Παπάζογλου: Τά χειρόγραφα τής Εΐκοσιφοίνισσης (Κατάλογοι καϊ Καταγραφές).
38. Κ. Π. Δεμερτζή: «Νέα ' Ελλάς». "Ενα ' Ημερολόγιο μέ διευθυντές τούς Γ. Δροσίνη καί

Γ. Κασδόνη. Βιβλιογραφική παρουσίαση.
39. Στέφ. Δ. Ήμελλου: Θρυλούμενα γιά τήν "Αλωση καί τήν έθνική άποκατάσταση.
40. Γ. Παπακώστα, Β. Πάτσιου, ’Α. Σκαρβέλη - Νικολοποΰλου: Βιβλιογραφία Γεωργίου

Δροσίνη (Πρώτη καταγραφή).
41. Παναγ. Σπηλιωτόπουλου: Τεκμήρια γιά τόν πόλεμο τοΰ 1940-1941.
42. Σωζ. Θωμόπουλου: Βιβλιογραφία τής Έπαναστάσεως τοΰ ’21. (Αυτοτελή έργα 1821

1988 - Προσθήκες στήν έκδοση τοΰ 1987. Μετά παραρτήματος δημοσιευμάτων 
περιοδικού τύπου, 1835-1988).

43. Πάνου Καραγιώργου: Σύντομη ιστορία της Αγγλικής λογοτεχνίας.
44. Ίω. Δ. Πολέμη: Κανόνες είς "Οσιον ’Αθανάσιον τόν ’Αθωνίτην. Κριτική Έκδοσις.
45. Στέφ. Δ. Ήμελλου: Ζητήματα παραδοσιακού ΰλικοΰ βίου.
46. Σταύρου Πλακίδη: 'Η μυθολογία, ή ονοματολογία καί τά άξιοπαρατήρητα τών άστε-

ρισμών.
47. Γ. Σ. Άναγνωστόπουλου: 'Η χειρόγραφη παράδοση τοΰ «Σπανέα» (Διδακτορική δια

τριβή).
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48. Γ. Ε. Διγενή: Τεχνητή έξωνεφρική κάθαρση και μεταμόσχευση νεφροΰ.
49. Κ. Βάρφη: Τό Ναυτικό στήν Καποδιστριακή περίοδο.

Σειρά γιά παιδιά και νέους (1984- )
1. Νίτσας Τζώρτζογλου: Στα ξένα.
2. Καλλιόπης Αθ. Σφαέλλου: Θαλασσοπούλια των Ψαρών.
3. Μ. Χωραφά - Στύγα: Λίγο πριν το τέλος της αρχαίας Ολυμπίας.
4. Σούλας Ροδοπούλου: Με τους γλάρους.
5. Μ. Χωραφά - Στύγα: Τζια, το νησί με τα δυο λιοντάρια.
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