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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία δελ ζα είρε νινθιεξσζεί, ή
ηνπιάρηζηνλ δελ ζα είρε ιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ρσξίο ηε βνήζεηα αξθεηψλ
αλζξψπσλ. Αξρηθά, ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νθείιεη πνιιά ζε φινπο εθείλνπο ηνπο
αλζξψπνπο πνπ βξέζεθαλ θνληά κνπ φια απηά ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη κε
ηξνθνδφηεζαλ κε γλψζεηο θαη ζθέςεηο αιιά θαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ
θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ πνηθηινηξφπσο. Οη πξψηεο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ
δηθαίσο ζηελ θ. Λήδα Παπαζηεθαλάθε. Σν ήζνο πνπ ηελ δηέθξηλε ζε ζπλδπαζκφ κε
ηε ζπλερή ηεο ελζάξξπλζε απνηεινχζαλ γηα εκέλα θίλεηξν γηα ηε ζπλέρηζε θαη ηελ
νινθιήξσζε, κε ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, ησλ ζπνπδψλ κνπ. Ζ «γλσξηκία» κνπ κε ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία νθείιεη πνιιά ζε απηή. Δμάιινπ, νη νμπδεξθείο
παξαηεξήζεηο ηεο επί ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο ζπλέβαιιαλ ψζηε ε ηειεπηαία λα
ιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Απηνλφεηε, σζηφζν, είλαη ε ζηεξεφηππε αλαθνξά
αλάιεςεο, απφ ηνλ γξάθνληα, ηεο απνθιεηζηηθήο επζχλεο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κψζηα Κφκε γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο
πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, αιιά θαη γηα ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ επί ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, θαζψο θαη ηνλ νκφηηκν θαζεγεηή
Γεψξγην Πινπκίδε πνπ ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ αθαδεκατθνχ κνπ βίνπ κε κχεζε ζηελ
ηζηνξηθή έξεπλα. Γηα ηελ εκπέδσζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ηζηνξίαο,
ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ θαζεγεηή κνπ Θαλάζε Γ. θήθα. Ο Νίθνο
Αλαζηαζφπνπινο ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα κνπ παξέρεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζε
παιηφηεξεο εξγαζίεο αιιά θαη λα κε ζπκβνπιεχεη γηα δηάθνξα δεηήκαηα, ελψ ε θ.
Κσλζηαληίλα Μπάδα αξθεηέο θνξέο κε πξνζθάιεζε λα ζπκκεηάζρσ ζε δηάθνξεο
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ο θίινο Γηάλλεο Γνλαηίδεο, κε ηνλ νπνίν πεξάζακε φκνξθεο ζηηγκέο θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο, κε «δίδαμε» πξψηνο γηα ηε ζεκαζία ηεο αξρεηνζέηεζεο
θαη ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ. Ήηαλ πάληα πξφζπκνο λα κνπ παξέρεη ηηο γλψζεηο
ηνπ θαη βηβιηνγξαθία φηαλ ηνπ ην δεηνχζα, ελψ νη ζπδεηήζεηο καο, πνπ κεξηθέο θνξέο
θαηέιεγαλ ζε αληηπαξαζέζεηο, ζπρλά αλαηξνθνδνηνχζαλ ηα επηζηεκνληθά καο
ελδηαθέξνληα. ηνπο ζπλαδέιθνπο Νίθν Εαραξάθε θαη Δπγελία Μπέιινπ νη
επραξηζηίεο είλαη μερσξηζηέο γηα ηε θηιία θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, φια απηά ηα
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ρξφληα πνπ δνπιέςακε θαη πεξάζακε καδί, θαζψο θαη γηα ηε θηινμελία ηνπο αξθεηέο
θνξέο ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ.
Αθφκε, επραξηζηψ ηνλ θίιν Γηάλλε Σξηπνηζέξε γηα ηε θηινμελία ηνπ ζηελ πφιε
ηεο Αζήλαο θαηά ηελ νπνία κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηήζσ ην πιηθφ πνπ
ζψδεηαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θαζψο θαη ηε
δηεχζπλζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΗΑΔΣΔ γηα ηελ εμππεξέηεζε πνπ κνπ παξείρε θαηά
ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πιηθνχ. Δπηπιένλ, ην πξνζσπηθφ ηεο «Παπαζηξάηεηνπ»
δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο Αγξηλίνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε πνπ κνπ παξείρε ζηε κειέηε ηεο
ηνπηθήο βηβιηνγξαθίαο. Σνλ Γεκήηξε Κνθνηφ πνπ κε «μελάγεζε» ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ηνπ πξψελ έινπο «Λεζίλη», θαηά ηελ νπνία είρα ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ
ηνλ ηφπν θαη λα ηξαβήμσ νξηζκέλεο θσηνγξαθίεο. Σνλ θίιν Κψζηα Φηνιάθε πνπ κνπ
απέζηεηιε νξηζκέλα άξζξα γηα ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο ΔΣΔ πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζα
γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Δηζαγσγήο.
Δπηπιένλ, ηελ μαδέξθε κνπ ππξηδνχια Ξηλνχ ε νπνία κε δηεπθφιπλε πνιιέο
θνξέο ζηε κεηάβαζε κνπ απφ ην Αγξίλην ζην Μεζνιφγγη. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ
ζην πξνζσπηθφ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξντζηακέλε ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ ΚξάηνποΑξρεία Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θ. Μαξία Μπαθαδήκα, γηα ηελ άδεηα θαη ηε
δηεπθφιπλζε πνπ κνπ παξείρε ζηε κειέηε ηνπ αηαμηλφκεηνπ Αξρείνπ Οξγαληζκνχ
Λεζηλίνπ. Σελ θ. Μαξία Μπαθαδήκα επραξηζηψ, επίζεο, γηα ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα
ζρφιηα ηεο επάλσ ζηελ Δηζαγσγή. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείινληαη ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αζηαθνχ γηα ηελ άδεηα πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ
αλαδεκνζίεπζε ελφο κέξνπο ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ αλαθεξφηαλ ζηε Γ.Δ.Λ.,
θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κειέηε-ιεχθσκά ηνπο γηα ηνλ Αζηαθφ, θαζψο θαη ζην
ΔΛΗΑ-ΜΗΔΣ θαη ζην ΗΝΔ/ΔΗΔ γηα ηελ ειεχζεξε δηάζεζε ησλ θσηνγξαθηθψλ ηνπο
ηεθκεξίσλ.
Σέινο, ε ζπκπαξάζηαζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ αγαπεκέλσλ κνπ πξνζψπσλ ήηαλ
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πινπνίεζεο ηεο δηπισκαηηθήο θαη γεληθά ησλ ζπνπδψλ
κνπ. Οθείισ πνιιά ζηε κεηέξα κνπ γηα ηελ αγάπε ηεο αιιά θαη γηα ηελ ππνκνλή πνπ
επέδεημε φια απηά ηα ρξφληα. ηνλ αδεξθφ κνπ Βαζίιε γηα ηελ εζηθή θαη ηελ πιηθή
ηνπ ζπκπαξάζηαζε θαζψο θαη ζηε ζχληξνθφ κνπ Κηθή, πνπ φια απηά ηα ρξφληα
έδεημε θαηαλφεζε. Ζ αγάπε ηεο πξνο ην πξφζσπφ κνπ ήηαλ ηδηαίηεξε θαη δηαξθήο.
ηα ηξία παξαπάλσ πξφζσπα αθηεξψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή κεηαπηπρηαθή
εξγαζία, σο αληίδσξν ζηελ αγάπε ηνπο.
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Αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ
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Αλψλπκε Δηαηξεία

ΑΔΔΥΠΛ

Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ

ΑΗΠΟΔ

Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία

ΑΟΛ

Αξρείν Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ

ΓΑΚ –ΑΝΑ

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο-Αξρεία Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο

ΓΔΛ

Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ.

ΓΤΔ

Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο

ΔΛΗΑ

Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν

ΔΤΔ

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο

ΔΣΔ

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

ΗΑΔΣΔ
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνέθπςε σο ππφζεζε έξεπλαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
2012, φηαλ ζε επίζθεςή κνπ ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο-Αξρεία Ννκνχ
Αηησιναθαξλαλίαο εληφπηζα, θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο πξντζηακέλεο ηεο αξρεηαθήο
ππεξεζίαο θ. Μαξίαο Μπαθαδήκα, ην αξρείν ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ
Λεζηλίνπ, ην νπνίν είρε πξνζθηεζεί1 ζηελ ππεξεζία κέζσ παξάδνζεο-θαηάζεζήο2 ηνπ
ην 1990.3 Σα αξρεηαθά ηεθκήξηα είραλ πεξηζπιιεγεί απφ ηελ θ. Μ. Μπαθαδήκα απφ
δηάθνξα θηίζκαηα πνπ αλήθαλ ζηνλ Οξγαληζκφ, θαηφπηλ αξρηθήο ηεο ελέξγεηαο θαη
αθνινχζσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθθαζαξηζηέο ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ
Λεζηλίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο ηνπ ζηελ ππεξεζία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα
πξψηε θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ ήδε ππάξρνπζα
«αξρεηνζέηεζε» πνπ είρε γίλεη απφ ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνχ ηφζν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «εθθαζάξηζήο» ηνπ. 4 Σν
ηζηνξηθφ απηφ αξρείν,5 ινηπφλ, δηεζψζε απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ,
αιιά έθηνηε νη αξρεηαθέο εξγαζίεο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη.6 Απηφ ην αξρεηαθφ ζχλνιν
αλ θαη θπιάζζεηαη ζε αζθαιέο κέξνο, ηνπνζεηεκέλν ζε ξάθηα ζχκθσλα κε ηελ

1

Με αξηζκφ βηβιίνπ εηζαγσγήο 68/1990.
Αλδξέαο Μπάγηαο, Αξρεηνλνκία. Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο, Κξηηηθή, Αζήλα 19993, ζ. 116.
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ απφ έλαλ θνξέα ζε κηα αξρεηαθή
ππεξεζία. ρ. βι. Judith Ellis (επηκ.), Ζ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ, Διιεληθή Αξρεηαθή ΔηαηξείαΣππσζήησ, Αζήλα 2000, ζ. 188. Νέζησξ Μπακίδεο, Δξκελεπηηθφ ιεμηθφ αξρεηαθήο νξνινγίαο,
πνιχγισζζν θαη ζρνιηαζκέλν, Διιεληθή Αξρεηαθή Δηαηξεία-Ηζηνξηθφ Αξρείν Δκπνξηθήο Σξάπεδαο,
Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 152.
3
Με ππεξεζηαθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, παξαρσξνχληαλ ζην Σνπηθφ Ηζηνξηθφ Αξρείν ην
αξρείν ηνπ θαηαξγεζέληνο Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ.
4
πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην Πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο πνπ ζπληάρζεθε γηα ην
ζθνπφ ηεο κεηαβνιήο ηεο θπξηφηεηαο ησλ ηεθκεξίσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αξρεηαθή ππεξεζία
«νη ελδείμεηο-ηίηινη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πιηθνχ πνπ αθνινπζεί είλαη απηέο πνπ ππήξραλ ζηηο
βηβιηνζήθεο, ζηα ξάθηα θαη ηα θηβψηηα ηεο απνζήθεο φπνπ θπιάζνληαλ ην αξρείν». Απηή ε
θαηαγξαθή δίλεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ αξρείνπ θαη παξάιιεια ρξεζηκεχεη ζηε
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε αιιά θαη ζηε δηαλνεηηθή επνπηεία ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ. Ζ ζηνηρεηψδεο απηή
θαηαγξαθή αλαθέξεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα απφ βηβιία, θαθέινπο, πξσηφθνιια θαη ράξηεο κέρξη
ραξηνθηβψηηα θαη, ελδερνκέλσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φξγαλν ζε κειινληηθή επεμεξγαζία ηνπ
αξρείνπ. Αλδξέαο Μπάγηαο, Δγρεηξίδην Αξρεηνλνκίαο. Ζ επεμεξγαζία ελφο ηζηνξηθνχ αξρείνπ, Κξηηηθή,
Αζήλα 1999, ζ. 83-84.
5
Χο ηζηνξηθφ αξρείν ραξαθηεξίδεηαη ην αξρείν ηνπ νπνίνπ έρεη πεξηέιζεη ε ππεξεζηαθή ρξεζηκφηεηα
θαη δηαηεξείηαη πιένλ γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο, ζε αληίζεζε κε ηα ελεξγά-ηξέρνληα θαη ηα εκηελεξγά
αξρεία ηα νπνία δελ έρνπλ απνιέζεη ηελ ππεξεζηαθή-δηνηθεηηθή ηνπο ρξεζηκφηεηα. ρ. βι. Αλδξέαο
Μπάγηαο, Δγρεηξίδην Αξρεηνλνκίαο. Ζ επεμεξγαζία ελφο ηζηνξηθνχ αξρείνπ, φ.π., ζ. 19∙ Αλδξέαο
Μπάγηαο, Αξρεηνλνκία. Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο, φ.π., ζ. 45-55∙ Νέζησξ Μπακίδεο, Δξκελεπηηθφ
ιεμηθφ αξρεηαθήο νξνινγίαο, πνιχγισζζν θαη ζρνιηαζκέλν, φ.π., ζ. 83, 96.
6
Ζ δηάζσζε ηνπ αξρείνπ θαζαπηή είλαη απφ κφλε ηεο έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, αλ αλαινγηζηνχκε ηελ
θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα ηνπηθά ηζηνξηθά αξρεία. Ζ έιιεηςε
πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη ππεξεζίεο.
2
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«αξρεηνζέηεζε» ηνπ πξσηνθφιινπ παξάδνζεο-παξαιαβήο, θαη ν φγθνο ηνπ
εθηείλεηαη ζηα 80 γξακκηθά κέηξα, παξακέλεη κέρξη απηή ηε ζηηγκή αηαμηλφκεην.7 Ο
ππξήλαο ηνπ αξρείνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ (1959-1984).
Δληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκφζησλ αξρείσλ θαη ησλ αξρείσλ νξγαληζκψλ. Ο
Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ ζπζηήζεθε κε ζθνπφ λα αλαιάβεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ, ηελ θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε, θαη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γαηψλ
ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
(Γ.Δ.Λ.) απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηήκαηνο, θαη κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ.
Ζ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. (1934-1959) είρε ηδξπζεί

κε ζθνπφ ηελ

απνμήξαλζε θαη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ νκψλπκνπ έινπο πνπ βξηζθφηαλ ζην
λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο. Έηζη ζην αξρείν ηνπ Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ πνπ έρεη
πεξηέιζεη ζηελ αξρεηαθή ππεξεζία, ζψδεηαη έλα κεγάιν κέξνο εθείλσλ ησλ
αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ8 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ίδξπζε θαη ζηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο
ηδησηηθήο γεσξγηθήο επηρείξεζεο,9 ζε ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν, θαη ηα νπνία πεξηήιζαλ
ζηνλ Οξγαληζκφ χζηεξα απφ ηελ απνρψξεζε ηεο εηαηξείαο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηήκαηνο ην 1959. Ζ εηαηξεία απφ ηε ρξνλνινγία απηή έπαςε πιένλ λα ιεηηνπξγεί θαη
ην αξρείν ηεο δηαηεξήζεθε απφ ην λενζχζηαην Οξγαληζκφ, κηαο θαη εθείλε ηελ επνρή,

7

Γηα απηφ ην ιφγν ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξαπέκπνπκε ζηελ αξρεηαθή ππεξεζία πνπ
βξίζθεηαη ην αξρείν (ΓΑΚ-ΑΝΑ), θαηφπηλ ζην αξρείν ηνπ Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ (ΑΟΛ) θαη ηέινο ζην
κεκνλσκέλν αξρεηαθφ ηεθκήξην ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε. Αλ θαη γλσξίδσ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί
λα δεκηνπξγεζνχλ φηαλ ην αξρείν ζα ηαμηλνκεζεί, σζηφζν, απηή ε ιχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο
ηεο παξνχζαο, πξνέβαιε σο ε κνλαδηθή. Δμάιινπ, ζεσξψ πσο είλαη επηχρεκα θαη κφλν ε παξαρψξεζε
ηεο άδεηαο, απφ ηελ αξρεηαθή ππεξεζία, ζηελ πξφζβαζε θαη ζηε κειέηε ηνπ αηαμηλφκεηνπ αξρεηαθνχ
πιηθνχ, ρσξίο ηελ νπνία ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα είρε πινπνηεζεί.
8
Αξρεηαθά ηεθκήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη εληφπηζα ζε 21 θαθέινπο ηνπ
αξρείνπ. Σφζνη πεξίπνπ είλαη νη θάθεινη κε ην δηαθξηηηθφ Α πνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζηνηρεηψδεο
θαηαγξαθή πνπ είρε γίλεη θαηά ηελ δηαδηθαζία παξάδνζεο-παξαιαβήο, θαη απνηππψλεηαη ζηελ
θαηάζηαζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, αλαθέξνληαλ ζην αξρείν ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη.
Σφζν ε πνζφηεηα φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ κε ψζεζαλ ζην λα κελ αλνίμσ άιινπο θαθέινπο
γηα ηπρφλ εχξεζε επηπιένλ ηεθκεξίσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηε Γ.Δ.Λ. ε απηνχο ηνπο θαθέινπο
εληφπηζα θαη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηε Γ.Δ.Λ. ζηνλ
Οξγαληζκφ.
9
πσο ηνλίδεη ν Νίθνο Παληειάθεο «απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε δηάζσζε θαη δηαηήξεζε ησλ ηεθκεξίσλ εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο
ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο
ηνπο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία». Άιια είδε επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ ζηελ
Διιάδα είλαη νη εκπνξηθέο, νη βηνκεραληθέο θαη απηέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο. Νίθνο Παληειάθεο,
«Οη θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ηζηνξηθψλ αξρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πεγή έξεπλαο ηεο νηθνλνκηθήο
ηζηνξίαο», Αξρεηαθά Νέα 22 (Ηνχιηνο 2004), ζ. 57-58.
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πηζαλφηαηα, ηα εκηελεξγά έγγξαθα10 ηεο εηαηξείαο λα είραλ ηεξάζηηα ιεηηνπξγηθή
αμία γηα ηνλ Οξγαληζκφ.11
Σελ ηεθκεξίσζε ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο θαη θπξίσο ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζε «θεληξηθφ» επίπεδν, επλνεί ε
χπαξμε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (ΗΑΔΣΔ)12 ελφο
κέξνπο ηνπ αξρείνπ ηεο εηαηξείαο ην νπνίν ζψδεηαη εθεί. Δμάιινπ, είλαη γλσζηφ ην
ελδηαθέξνλ ηεο ηξάπεδαο γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Διιάδα κε ζηφρν ηελ πην
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο πίζηεο θαη παξάιιεια ηελ ελεκέξσζε ηεο ζρεηηθά κε ηε
ζθνπηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηνπνζεηήζεψλ ηεο.13 Δίλαη, επίζεο, γλσζηφ φηη ε
Δζληθή έπαημε πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε, ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο
ζηελ Διιάδα θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.14
10

Αλδξέαο Μπάγηαο, «Σα ελεξγά αξρεία επηρεηξήζεσλ», ζην Υξ. Αγξηαληψλε-Δπξ. ηθλαίνπ (επηκ.)
Αξρεία Βηνκεραληθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Εεηήκαηα δηαρείξηζεο, Σεηξάδηα Δξγαζίαο 21, ΚΝΔ/ΔΗΔ, Αζήλα
1998, ζ. 156-157.
11
Αλδξέαο Μπάγηαο, Αξρεηνλνκία…φ.π., ζ. 47-48. Σν αξρείν ηεο εηαηξείαο είρε, γηα ην λενζχζηαην
ηφηε Γεκφζην Οξγαληζκφ, δηνηθεηηθή αμία, κηαο θαη ηα ηεθκήξηα ρξεζίκεπαλ ζηε δηεθπεξαίσζε
ηξερνπζψλ ππνζέζεσλ, νηθνλνκηθή αμία κηαο θαη ζπλεπάγνληαλ νηθνλνκηθά νθέιε θαζψο θαη λνκηθή
αμία κηαο θαη αλαγλσξίδνληαλ απφ ην λφκν σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. πσο ηνλίδεη ε Μ. Κνιπβά κε ηε
γέλλεζε, ηελ παξαγσγή θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ελφο αξρείνπ επηδηψθνληαη θαη εμππεξεηνχληαη θάζε
είδνπο πξαθηηθνί ζθνπνί ηφζν πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζε φθεινο άιισλ ζρεηηθψλ
θνξέσλ. Μαξηάλλα Κνιπβά, «Ζ δεκηνπξγία θαη ε παξαγσγή αξρείνπ ζε βηνκεραληθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ νξγαληζκφ», Σεθκήξηνλ 3, Κέξθπξα 2001, ζ. 44.
12
Γηα ηα ηξαπεδηθά αξρεία βι. ελδεηθηηθά Αηθαηεξίλε Μπξεγηάλλε, «Σξαπεδηθά αξρεία θαη
ηζηνξηθφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ. Θεσξεηηθή πξφζιεςε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή», Θέκαηα Σξαπεδηθψλ
Αξρείσλ, Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Γηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/3_2003/191-199.pdf [Σειεπηαία πξφζβαζε 22/4/2013].
Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Δ.Σ.Δ. θαζψο θαη ηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο πνπ θηινμελεί
βι. ελδεηθηηθά Εήζηκνο πλνδηλφο, «Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο. Απφ ηξαπεδηθφ αξρείν ζε έλα
πνιπδχλακν θέληξν ηεθκεξίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηεο λεφηεξεο Διιάδαο»,
εκείο & Ζ Σξάπεδα 21 (Μάηνο 2003), ζ. 36-39. Δπηπιένλ, βι. Δπάγγεινο Πξφληδαο, «Σν εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα. Ζ νηθνλνκηθντζηνξηθή δεκηνπξγία ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο», εκείο &
Ζ Σξάπεδα 21 (Μάηνο 2003), ζ. 40-41∙ Μαξία Λεκπέζε, «Έλα ζχγρξνλν αξρείν: Σν Ηζηνξηθφ Αξρείν
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο -12», ζην Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Αξρεία. Πεγέο γλψζεο, πεγέο
κλήκεο, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ-Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,
Αζήλα 2009, ζ. 1-8.
13
Νίθνο Παληειάθεο, «Οη θνξείο δηαρείξηζεο…», φ.π., ζ. 60.
14
Εήζηκνο πλνδηλφο, «Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο…», φ.π., ζ. 37. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε
είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ ζηήξημε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ εγρεηξήκαηνο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα.
Γλσξίδνπκε φηη αλ θαη ε ζπκβνιή ηεο Δ.Σ.Δ ζηα κεηνρηθά θεθάιαηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ Α.Δ. ήηαλ
πνιχ κηθξή, εληνχηνηο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνο απηέο ηηο εηαηξείεο ήηαλ ζεκαληηθή ελψ ε παξνπζία
ηεο ζηε δηνίθεζε ησλ ίδησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ εκθαληδφηαλ ηεξάζηηα. Απφ ηελ κηα κεξηά, νη φκηινη
ησλ νκνγελψλ πνπ έιεγραλ απηέο ηηο εηαηξείεο επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηέρεη ε Δζληθή Σξάπεδα ζηε
δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, δηφηη επεδίσθαλ ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά,
κηαο θαη νη ίδηνη δελ είραλ ζθνπφ λα επελδχζνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε κηα επηζθαιήο επηρείξεζε,
θαη απφ ηελ άιιε ε Δζληθή, κε ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, επεδίσθε ηελ αζθάιεηα ησλ
επελδχζεψλ ηεο αιιά θαη ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμε ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ πνπ ζα ηελ
εμππεξεηνχζε ζηελ εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο πίζηεο ζηελ επαξρία. Γηα ηα παξαπάλσ αιιά θαη γηα ηα
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Αλαθνξηθά κε ηε Γ.Δ.Λ., ε ηξάπεδα αξρηθά εκθαλίδεηαη σο ν θχξηνο
ρξεκαηνδφηεο ηεο ελψ ζηα 1940 ζα αλαιάβεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ ηεο
θεθαιαίνπ. Σα παξαπάλσ αηηηνινγνχλ πιήξσο ηελ πιεζψξα ησλ ηεθκεξίσλ πνπ
ζψδνληαη ζηελ Δζληθή θαη ηεθκεξηψλνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
γεσξγηθήο επηρείξεζεο. εκαληηθφ πιηθφ γηα ηελ εηαηξεία (Αλαθνξέο, Δθζέζεηο,
εκεηψκαηα, Οηθνλνκηθέο Μειέηεο θαη Σερληθέο Δθηηκήζεηο πνπ ζπληάζζνληαλ απφ
δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ηε Γ.Δ.Λ.) θαζψο θαη ην αξρείν ηεο
εηαηξείαο15 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε ηεο ζε θεληξηθφ επίπεδν (Ηζνινγηζκνί,
Πξαθηηθά Γεληθψλ πλειεχζεσλ Μεηφρσλ, Δθζέζεηο Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ,
Δθζέζεηο Γελνκέλσλ Δξγαζηψλ θ.ιπ.) ζψδνληαη ζηηο ζεηξέο Βηνκεραληθή Πίζηε,
Δηαηξείεο θαη Γάλεηα ηνπ ΗΑΔΣΔ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηεξίρζεθε θαηά
θχξην ιφγν ζην Αξρείν ηνπ Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ θαη ζην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ
ζψδεηαη ζην ΗΑΔΣΔ. Γηα ηηο επηπιένλ πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε ζπγγξαθή
θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο, βιέπε ζην ηέινο ην ζρεηηθφ θεθάιαην.
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν έξεπλαο ηελ πεξίπησζε ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ., ε νπνία ηδξχζεθε ην 1934 κε ζθνπφ αξρηθά ηελ απνμήξαλζε
θαη ελ ζπλερεία ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έινπο «Λεζίλη» πνπ βξηζθφηαλ ζην
λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο. Γηαπηφ ην ιφγν ε εξγαζία καο απηή θηλείηαη κεηαμχ ηεο
ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα
αλαπηχζζεηαη ζε νρηψ θεθάιαηα.
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη, ελ ζπληνκία, ιφγνο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα έσο ην 1940, δίλνληαο
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ζηα αλαπηπμηαθά έξγα ηεο
πεξηφδνπ απηήο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ησλ
γεσξγηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα. ην επφκελν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε
ζηελ πεξηνρή ηνπ έινπο ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο θαζψο θαη ζηε γεσγξαθία, ζηελ
πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ηα ηεθκεξηψλνπλ βι. ηε κειέηε ηνπ Λεπηέξε Παπαγηαλλάθε, Οη ειιεληθνί
ζηδεξφδξνκνη (1882-1910). Γεσπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1982,
ζ. 94-206. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ζην Μεζνπφιεκν (1919-1928), ΜΗΔΣ, Αζήλα 1987, ζ. 202-203. Αξθνχκαζηε ζε απηφ ηνλ θιάδν, αλ
θαη ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα παξαδείγκαηα θαη απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο είλαη
αξθεηά.
15
χκθσλα κε ηνλ Ν. Παληειάθε, πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο είλαη ε δηάζσζε θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ ηεο ίδηαο ηεο Δζληθήο, ησλ
ζπγρσλεπκέλσλ ηξαπεδψλ θαη ηα πξνζσπηθά αξρεία ησλ ζηειερψλ, ελψ σο δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα
αλαθέξεηαη ε δηάζσζε ησλ αξρείσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηήιζαλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηελ
θπξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηα νπνία αμηνινγνχληαη γηα ηελ επηινγή δηαηήξεζεο ηνπο κε βάζε
δηάθνξα θξηηήξηα. Νίθνο Παληειάθεο, «Οη θνξείο δηαρείξηζεο…», φ.π., ζ. 59-60.

4

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
νηθνλνκία θαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο
θαη ζην πξψην κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα. ε πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο θαη απνμήξαλζεο ηεο πεξηνρήο απηήο αλαθέξεηαη ην ηξίην θεθάιαην.
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
απνμήξαλζεο ζηνλ αλάδνρν, παξνπζηάδνπκε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά
ηνπ εξείζκαηα ελψ γίλεηαη ιφγνο θαη ζηα πξψηα απνμεξαληηθά έξγα. Σν επφκελν
θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηε
ζχζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο εηαηξείαο ηελ πεξίνδν 1934-1940, πεξίνδν αλάπηπμεο
γηα ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην ηδξπηηθφ θεθάιαην, ζηα
απαζρνινχκελα θεθάιαηα θαη ζηελ πξνέιεπζή ηνπο, ζηελ θεξδνθνξία, ζηνπο
κεηφρνπο θαζψο θαη ζηα πξψηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο
εηαηξείαο. Δπηπιένλ, εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα ηερληθά έξγα ηεο πεξηφδνπ
απηήο θαζψο θαη ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο εμπγηαλζείζαο πεξηνρήο, ζην
εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζηελ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, ζηε δεκηνπξγία νηθηζκνχ γηα ηηο
αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ ππαιιειηθνχ θαη εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο. Με ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νηθνλνκίαο ηεο Καηνρήο (επηηάμεηο, πιεζσξηζκφο, ιηκφο), θαζψο θαη κε ηελ
«θηλεηηθφηεηα» ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ηελ πεξίνδν 1941-1944 ζην θεληξηθφ
επίπεδν, αιιά θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζην ηνπηθφ επίπεδν ηελ πεξίνδν
ηεο απνδηνξγάλσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, αζρνιείηαη ην έθην θεθάιαην.
ην έβδνκν θεθάιαην εμεηάδνληαη δηάθνξεο πηπρέο ηεο πεξηφδνπ ηεο αλάθακςεο
ηεο επηρείξεζεο (1946-1949) θαζψο θαη ε επηδίσμε ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ
Δζληθή ηξάπεδα. Με ηηο ζθέςεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο θαζψο θαη
κε ηηο εμειίμεηο γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ εθηάζεσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ
ζηελ ππνγξαθή λέαο ζχκβαζεο κε ην Γεκφζην, θαζψο θαη κε ηελ επηζθφπεζε ηεο
ηειεπηαίαο θάζεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (1950-1959), θαηά ηελ νπνία ε Δζληθή
ζα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αζρνινχκαζηε ζην φγδνν θεθάιαην. Σέινο,
επηδηψθεηαη ε ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάγνληαη απφ ηε
δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ
Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΣΔΛΖ ΣΟΤ 19ΟΤ ΑΗΧΝΑ
ΜΔΥΡΗ ΣΟ 1940
1.1 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 19ΟΤ αηψλα κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ
Αλαθνξηθά κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ
αηψλα, παξαηεξείηαη

ε φμπλζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο, ε θξίζε ηεο

εκπνξεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο θαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
θαπλνχ θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηδέαο ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ.
Σν πξφβιεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο ζα έξζεη ζην πξνζθήλην κε ηδηαίηεξε
νμχηεηα ακέζσο κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο. Οη Έιιελεο γαηνθηήκνλεο, νη
νπνίνη δηαδέρηεθαλ ηνπο Οζσκαλνχο, δελ ελδηαθέξζεθαλ, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, λα
αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηεο γεο θαη λα εηζάγνπλ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν . Πεηκεδάο «αληί λα επελδχζνπλ θεθάιαηα ζε
εγγεηνβειηησηηθά έξγα, εηζαγσγή θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ρξήζε έκκηζζεο
εξγαζίαο, αληί λα εκπιαθνχλ, κε άιια ιφγηα, ζηε καθξνπξφζεζκε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθήο ππνδνκήο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηελ
επέθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ επηθαλεηψλ, ηε δηφγθσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο, νη θάηνρνη ησλ ηζηθιηθηψλ ζπλέρηζαλ λα
αδηαθνξνχλ γηα πεξαηηέξσ επελδχζεηο θαη απιψο θαηφξζσζαλ, ράξε ζηελ επηηπρή
πίεζε

γηα

επηβνιή

πςειφηεξεο

δαζκνινγηθήο

πξνζηαζίαο

ηεο

εγρψξηαο

ζηηνπαξαγσγήο, λα απμήζνπλ ην ηίκεκα πνπ ιάκβαλαλ γηα θάζε θηιφ ζηαξηνχ ζε
βάξνο ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ».16 Γηαπηφ ην ιφγν δελ παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο
δνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ πεξηνρή απηή, κηαο θαη νχηε ε νξγάλσζε ηεο
παξαγσγήο νχηε νη ηερλνινγηθέο ηεο παξάκεηξνη κεηαιιάρζεθαλ. 17 ινη νη
παξαπάλσ παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο έγγεηεο ζρέζεηο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα

16

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ. 100.
17
Βαγγέιεο Πξφληδαο, Οηθνλνκία θαη γαηνθηεζία ζηε Θεζζαιία (1881-1912), ΜΗΔΣ, Αζήλα 1992, ζ.
89-90.
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ηζηθιίθηα,18

ήηαλ

απνθαζηζηηθνί

ψζηε

ε

Θεζζαιία

λα

παξακείλεη

κηα

αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε πιεκκπξνπαζείο θαη ειψδεηο αλζπγηεηλέο πεδηάδεο,
ζηελ νπνία ε εκηλνκαδηθή θηελνηξνθία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είρε κεγαιχηεξν
εηδηθφ βάξνο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεκεηξηαθψλ, ηελ νπνία αλαιάκβαλαλ κε
απαξραησκέλεο κεζφδνπο νη θνιίγνη θαη ιίγνη κηθξντδηνθηήηεο.19 Γηα απηνχο, θπξίσο,
ηνπο ιφγνπο ε ζεζζαιηθή ζηηνπαξαγσγή δελ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο
δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο20 ηελ πεξίνδν απηή. Ζ δηακάρε ησλ θνιίγσλ κε
ηνπο γαηνθηήκνλεο ζρεηηθά κε ηελ θαηνρή ηεο γεο ζα νδεγήζεη ηηο ειιεληθέο
θπβεξλήζεηο ζηελ εκπινθή ηνπο ζε απηή ηε δηακάρε, ε νπνία ζα θαηαιήμεη, ηε
δεθαεηία

ηνπ

1920,

ζηελ

εθαξκνγή

ηεο

αγξνηηθήο

κεηαξξχζκηζεο,

ηεο

απαιινηξίσζεο δειαδή ησλ ηζηθιηθηψλ.21
Ζ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο, θπξίσο ζηα παξάιηα ηεο Γπηηθήο
Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία γηλφηαλ ζε βάξνο θπξίσο ηεο ζηηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ε
ζεκαζία ηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαηά ηνλ 19ν αηψλα ζα πεξηνξηζζεί ζηα ηέιε ηνπ
19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, εμαηηίαο ηεο θξίζεο απηήο ηεο εκπνξεπκαηηθήο
θαιιηέξγεηαο,22 πξνο φθεινο κηαο άιιεο εκπνξεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, απηήο ηνπ
θαπλνχ.23 Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ν θαπλφο απνηεινχζε ην δπλακηθφηεξν
εκπνξεπκαηηθφ πξντφλ ησλ Νέσλ Υσξψλ, ν νπνίνο είρε κεγαιχηεξε ρξεκαηηθή
απφδνζε αλά ζηξέκκα ζε ζρέζε κε ηα δεκεηξηαθά,24 ελψ απφ ηελ πεξίνδν απηή ζα
κεηαηξαπεί ζην θαηεμνρήλ εμαγσγηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο.25 Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο
χπαξμεο εθηεηακέλσλ πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ ζηελ πεξηνρή απηή, παξαηεξείηαη κηα

18

Γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηε γαηνθηεζία ζηε Θεζζαιία βι. ζρεηηθά Βαγγέιεο Πξφληδαο, Οηθνλνκία θαη
γαηνθηεζία ζηε Θεζζαιία (1881-1912), φ.π.
19
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…φ.π., ζ. 98-100.
20
σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Ζ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 19ν
αηψλα (επηκ. Κ. Κσζηήο- . Πεηκεδάο), Αιεμάλδξεηα 2006, ζ. 135-136.
21
Δπγελία Μπνπξλφβα-Γηψξγνο Πξνγνπιάθεο, «Ο Αγξνηηθφο Κφζκνο, 1830-1940», ζην Δηζαγσγή
ζηελ Νενειιεληθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία (18νο-20φο Αηψλαο), Αζήλα 2003, ζ. 70-74, 82-85. σθξάηεο
Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 102-105
22
Αιέμεο Φξαγθηάδεο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη εμσηεξηθφ εκπφξην», ζην Ζ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
νηθνλνκίαο ηνλ 19ν αηψλα (επηκ. Κ. Κσζηήο- . Πεηκεδάο), φ.π., ζ. 153-174. Γηα κηα νηθνλνκηθή
ηζηνξία ηεο ζηαθίδαο βι. Πέηξνο Πηδάληαο, Οηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο ειιεληθήο ζηαθίδαο 1851-1912.
Παξαγσγή, δηεζλήο αγνξά, δηακφξθσζε ηηκψλ, θξίζε, Ηζηνξηθφ αξρείν Δκπνξηθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο, 1988.
23
σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ
20νχ αηψλα. Οη απαξρέο 1900-1922, η. Α1, Βηβιηφξακα, Αζήλα, ζ. 61-73. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή
νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην Μεζνπφιεκν (1919-1928), ΜΗΔΣ,
Αζήλα 1987, ζ. 35, 39.
24
Δπγελία Μπνπξλφβα-Γηψξγνο Πξνγνπιάθεο, «Ο Αγξνηηθφο Κφζκνο, 1830-1940», φ.π., ζ. 86.
25
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα….,φ.π., ζ. 123-128.
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ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, πνπ θαζηζηνχζε ηελ πεξηνρή απηή απηάξθεο
ζηα θηελνηξνθηθά πξντφληα.26
ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ
πξννξίδνληαλ γηα ηελ απηνθαηαλάισζε, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ
αηψλα ζα παξαηεξεζεί ε πηνζέηεζε παξαγσγηθψλ λεσηεξηζκψλ θαη ηερλνινγηθψλ
θαηλνηνκηψλ. Σν ζεκαληηθφ θίλεηξν, γηα απηνχο ηνπο λεσηεξηζκνχο ζηελ αγξνηηθή
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην πξφζθεξε θπξίσο ε εκπνξεπκαηηθή γεσξγία θαη φρη ε
θξαηηθή παξφηξπλζε. Σελ πεξίνδν απηή, παξαηεξείηαη ε επξχηαηε ρξήζε νξγαληθψλ
ιηπαζκάησλ, ζηδεξέλησλ αξφηξσλ θαη εξγαιείσλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο,
θαη θπξίσο ζηνλ θαπλφ.27
Ζ θξαηηθή παξέκβαζε, αλ θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία
θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε εκθαλίδεηαη ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ ίδξπζε ηνπ ηκήκαηνο Γεσξγίαο πνπ εληαζζφηαλ ζην
ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ε ζχζηαζε νξηζκέλσλ γεσξγηθψλ ζηαζκψλ θαη
πξνηχπσλ αγξνθεπίσλ, φπσο θαη ε χπαξμε ηεο Καζζαβέηεηνο Γεσξγηθήο ρνιήο
Ατδηλίνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηαηήξεζε κηαο ηερληθήο-εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο.28
Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηηο γεσξγηθέο επηζηήκεο παξερφηαλ θαη απφ ηδησηηθέο
ζρνιέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ήηαλ ε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Αθαδεκία ηνπ
ζσλα Ρνπζζφπνπινπ. Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξνχκε θαη ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο
ίδξπζεο γεσξγηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ήηαλ ε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο, νη νπνίεο επεδίσμαλ λα παξέκβνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ
απεπζχλνληαλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα, ππεξαζπίδνληαο φκσο ηα ζπκθέξνληα ησλ
κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, ελψ θαη νη ελψζεηο θηεκαηηψλ πνπ ηδξχζεθαλ, ηελ πεξίνδν
απηή, είραλ, επίζεο, σο ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ίδηαο θνηλσληθήο
ηάμεο.29 Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαλ θπξίσο
απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηε δεκφζηα πνιηηηθή δξάζε επεξγεηψλ, ζηφρεπαλ ζηε
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ εθπαίδεπζεο λέσλ ζηειερψλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη
ηε κεγάιε γαηνθηεζία ή ζηελ νξγάλσζε ηεο δηάδνζεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ.30

26

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 121-123.
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 115-116.
28
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 142-143. Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 1920-1960,
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2004, ζ. 41-42.
29
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 143. Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε, φ.π., ζ. 47-48.
30
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 144.
27
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Μηα δπλακηθή ζεζκηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία
εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί. Ζ αξρή ζα γίλεη κε ηε ζχζηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Βηνκεραλίαο θαη Δκπνξίνπ, κε ζθνπφ θπξίσο ηε δηεπθφιπλζε
ησλ παξαγσγψλ θαη ηε ζεζκηθή πιαηζίσζή ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπηηθψλ
θαη δσηθψλ αζζελεηψλ αιιά θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θαηλνηνκηψλ. Σν θξάηνο,
επηπιένλ, αλέιαβε ηελ απνζηνιή ζην εμσηεξηθφ λεαξψλ ππνηξφθσλ γηα γεσπνληθέο
ζπνπδέο, κε ζηφρν λα επαλδξψζνπλ κειινληηθά ηηο λνκνγεσπνληθέο θαη
λνκνθηελνηξνθηθέο ππεξεζίεο. Σελ πεξίνδν απηή, ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε θαηλνχξγησλ γεσξγηθψλ
ζρνιψλ, φπσο ε Αβεξψθεηνο ρνιή Λάξηζαο, θαη αλψηεξα εθπαηδεπηήξηα, φπσο ε
Γαζνπνληθή ρνιή Αζελψλ θαη ε Αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ.31 Με ηελ
ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη Γεκνζίσλ θηεκάησλ,32 ε θπβέξλεζε απέβιεπε
λα άξεη ηηο δηαξζξσηηθέο εκπινθέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (αγξνηηθφ δήηεκα,
έγγεηεο βειηηψζεηο θαη δηεπζέηεζε πδάησλ, έιεγρν θαη δηεπθφιπλζε ζπλεηαηξηζκψλ
θαη εηδηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) ψζηε λα απειεπζεξψζεη ηελ ελέξγεηα θαη ην
δπλακηζκφ ησλ παξαγσγψλ.33

31

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 144-145. Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε…, φ.π.
32
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ.201-202.
33
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 145.
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1.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Παξαγσγηθά
έξγα, εμπγίαλζε εδαθψλ, εινλνζία, γεσξγηθέο εηαηξείεο, ζηηάξθεηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε ειιεληθή αγξνηηθή νηθνλνκία παξακέλεη
εμαξηεκέλε απφ ηηο εηζαγσγέο ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ εηδψλ (θπξίσο ζηηαξηνχ,
ξπδηνχ αιιά θαη δσνθνκηθψλ πξντφλησλ), νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην
ζπλάιιαγκα πνπ πξνέθππηε απφ ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ,34
αξρηθά ηεο ζηαθίδαο θαη χζηεξα ηνπ θαπλνχ. Δμάιινπ, ηε ζέζε ηεο ζηαθηδηθήο
νηθνλνκίαο ζα πάξεη ε θαπληθή νηθνλνκία,35 ε νπνία ζα είλαη θαη απηή κε ηε ζεηξά
ηεο επάισηε θαη εμαξηεκέλε απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δηεζλήο δήηεζεο,36 κε
απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα ππάξμεη κηα κεηάβαζε απφ ηε ζηαθηδηθή θξίζε ζε απηή ηνπ
θαπλνχ.37 Απφ ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξαηεξείηαη
θαη ζηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ βακβαθηνχ,38 ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
193039- ζεηηθή επίδξαζε ζε απηή ηελ εμέιημε είρε θαη ε ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ
Βάκβαθνο θαζψο θαη ε επηβνιή εηζαγσγηθψλ δαζκψλ40- παξαγσγή πνπ πξννξηδφηαλ
θπξίσο πξνο ηελ εγρψξηα βηνκεραλία.41
34

Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 134-138.
Θαλάζεο Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν. Αηγηάιεηα
ηέιε 19νπ αηψλα. η. Α, Αγξνηηθή πίζηε θαη παξαγσγή, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990, ζ. 232-239.
35
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 139-145.
36
Θαλάζεο Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν.
Αηγηάιεηα ηέιε 19νπ αηψλα. η. Α, Αγξνηηθή πίζηε θαη παξαγσγή, φ.π., ζ. 232, 248-305.
37
σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ
20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 189. Θεφδσξνο
αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 146, 207-211. -,
Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην
Μεζνπφιεκν (1919-1928), φ.π., ζ. 35, 39. Γηα ηε ζηαθηδηθή νηθνλνκία ζηε Βφξεην Πεινπφλλεζν βι.
Θαλάζεο Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν. Αηγηάιεηα
ηέιε 19νπ αηψλα. η. Α, Αγξνηηθή πίζηε θαη παξαγσγή, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990, ζ. 33-311, ηνπ ηδίνπ
Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν. Αηγηάιεηα ηέιε 19 νπ αηψλα. η. Γ,
ΜΗΔΣ, Αζήλα 1992, ζ. 19-100. Γηα δηάθνξεο φςεηο ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο βι. Μ. Υνπκεξηαλφο,
«Αγξνηηθή θξίζε θαη δηακαξηπξία ζηελ Πεινπφλλεζν (1893-1905)», ζην αθειιαξφπνπινο Θ. (επηκ.)
Νενειιεληθή θνηλσλία Ηζηνξηθέο θαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, Κξηηηθή, Αζήλα 1993, ζ. 87-118 θαη
επηπιένλ Θαλάζεο Καιαθάηεο, «νζηαιηζηηθέο θαη αλαξρηθέο ηδέεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαθηδηθήο
Κξίζεο (1893-1905)», ζην Μσπζίδεο Α. (επηκ.) Σν αγξνηηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα. Απφ ην 19 ν αηψλα σο
ζήκεξα, Νήζνο, Αζήλα 2011, ζ. 101-110.
38
ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ππήξμε κηα κηθξή αλάπηπμε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο
εμσηεξηθήο δήηεζεο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δκθπιίνπ (1861-1865). Βι.
ζρ. Λεσλίδαο Καιιηβξεηάθεο, «Σν ειιεληθφ βακβάθη ζηε ζπγθπξία ηνπ ακεξηθαληθνχ εκθπιίνπ
πνιέκνπ», Σα Ηζηνξηθά 7(Γεθέκβξηνο 1987), ζ. 81-102.
39
Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην
Μεζνπφιεκν (1919-1928), φ.π., ζ. 43.
40
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 145-146.
41
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., 246-248. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Σν πξνζθπγηθφ ζνθ, νη
ζηαζεξέο θαη νη κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο
Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 52.
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Ζ επίιπζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο, ην νπνίν είρε επεθηαζεί θαη ζηα εδάθε ηεο
βφξεηαο Διιάδαο, ζα επηρεηξεζεί απηά ηα ρξφληα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άξζε ηνπ
θνηλσληθνχ αδηεμφδνπ.42 Απφ ηε κηα κεξηά ε εθαξκνγή ηεο Αγξνηηθήο
κεηαξξχζκηζεο,43 πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε καδηθή θαη ηελ ηαρχηαηε δηάιπζε ησλ
κεγάισλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ άθιεξσλ γεσξγψλ
σο κηθξντδηνθηήηεο θαη απφ ηελ άιιε ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ,44
ζηνπο νπνίνπο ζα παξαρσξεζνχλ δεκφζηεο θαη εθθιεζηαζηηθέο γαίεο θαη θπξίσο ηα
εγθαηαιεηκκέλα θηήκαηα ησλ αιινγελψλ πιεζπζκψλ, ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθνχο
κεηαζρεκαηηζκνχο ζην έγγεην θαζεζηψο.45 ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο
κεηαξξχζκηζεο ζπγθαηαιέγεηαη ε απνδηνξγάλσζε ηεο πξνυπάξρνπζαο ζπζηεκηθήο
ηζνξξνπίαο κεηαμχ γεσξγίαο θαη εκηλνκαδηθήο θηελνηξνθίαο46 θαη ε ζπλαθφινπζε
αλαπφθεπθηε ζπξξίθλσζε ησλ πεξηζσξίσλ επηβίσζεο ηνπ πνηκεληθνχ πιεζπζκνχ.47
πλαθφινπζα, ε κε χπαξμε ζπλνδεπηηθψλ κέηξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παξαγσγψλ
θαη ε δεκηνπξγία κηθξνχ θιήξνπ θαζψο θαη ε γεσξγηθή θξίζε ησλ εηψλ 1929-1933
ζα νδεγήζεη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ
πνιπθαιιηέξγεηα ηεο απηάξθεηαο, θαη πηζαλφηαηα απηφ λα επέδξαζε αξλεηηθά ζηνλ
φγθν ηεο παξαγσγήο πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχληαλ.

42

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 301.
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 166-170.
44
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 114-121, 166
45
Γηα ηε κεγάιε γαηνθηεζία θαη ηελ απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ θαη ηηο αξρέο
ηνπ 20νχ αη., γηα ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαζψο θαη γηα ηελ αγξνηηθή
απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ, βι. ελδεηθηηθά ηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ σθξάηε Πεηκεδά,
Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ. 76-105, 149154, 165-182. Γηα κηα παιηφηεξε δηαπξαγκάηεπζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ βι. Κψζηαο Βεξγφπνπινο, Σν
αγξνηηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα-Σν πξφβιεκα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ηεο γεσξγίαο, Δμάληαο,
Αζήλα 1975, ζ. 116-199. Δπηπιένλ βι., Βαζίιεο Παηξψλεο, «Μεγάιε γαηνθηεζία θαη αγξνηηθφ
θίλεκα: Ζ πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο (1881-1923), ζην Μσπζίδεο Α. (επηκ.) Σν αγξνηηθφ θίλεκα ζηελ
Διιάδα. Απφ ην 19ν αηψλα σο ζήκεξα, Νήζνο, Αζήλα 2011, ζ. 57-100.
Γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1871, ηελ δηαλνκή ησλ «εζληθψλ γαηψλ», θαζψο θαη γηα κηα ζχγθξηζε κε ηελ
αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ βι. Αιέμεο Φξαγθηάδεο, «Πνιηηηθή εμνπζία θαη ζρέζεηο
γαηνθηεζίαο ζηελ Διιάδα, 19νο-αξρέο 20νχ αηψλα: Ηζηνξηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο», ζηα πξαθηηθά
Γηεζλνχο ζπλεδξίνπ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο Θεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη εκπεηξηθέο
έξεπλεο, (Ρέζπκλν 10-13.12.2008), Παλεπηζηήκην Κξήηεο-Αιεμάλδξεηα, 2012, ζ. 119-135. Γηα ηελ
ζρέζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1871 κε ηε ζηαθηδηθή νηθνλνκία βι. Βαζίιεο Παηξψλεο,
«ηαθίδα θαη αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε», ζην αθειιαξφπνπινο Θ. (επηκ.) Νενειιεληθή θνηλσλία
Ηζηνξηθέο θαη θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο, Κξηηηθή, Αζήλα 1993, ζ. 57-85.
46
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 129, 132-133.
47
Μέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ε θηελνηξνθία αληαπνθξηλφηαλ απφιπηα ζηηο
απαηηήζεηο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. κσο εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ησλ ζπλφξσλ ησλ άιισλ βαιθαληθψλ
θξαηψλ θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ αιιά θαη ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ
Μεζνπνιέκνπ ζα επηηαρχλνπλ ηελ παξαθκή ηεο κεηαθηλνχκελεο θηελνηξνθίαο. ηελ Παιαηά Διιάδα
απηή ε κείσζε ηνπ δστθνχ θεθαιαίνπ απνηεινχζε ρξφλην θαηλφκελν πνπ ζπλδεφηαλ κε ηελ επέθηαζε
ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα, φ.π., ζ.
125-126.
43
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Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930 νη ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο είραλ ππνζηεί ζνβαξή
κείσζε,48 κε εμαίξεζε ίζσο ηε ζηαθίδα,49 ελψ ε ρξήζε ζηδεξέλησλ αξφηξσλ,
εξγαιείσλ θαη επηιεγκέλσλ θπιψλ δψσλ ήηαλ αθφκε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ κεραλεκάησλ (ζηδεξέληα άξνηξα, βνινθφπνη,
ζβάξλεο) εληνπηδφηαλ θπξίσο ζηα λφηηα πεδηλά θαη ηα λεζηά, ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
παξαηεξνχληαλ ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ελψ ε ρξήζε ζεξηζηηθψλ θαη
αισληζηηθψλ κεραλψλ θαζψο θαη βελδηλάξνηξσλ απαληνχζε, σο επί ην πιείζηνλ, ζηηο
ζεζζαιηθέο θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο βνξεηνειιαδηθέο πεδηάδεο, ζε πεξηνρέο δειαδή
φπνπ ε αλά θιήξν θαιιηεξγνχκελε έθηαζε θαζηζηνχζε ηέηνηνπ είδνπο λεσηεξηζκνχο
βηψζηκνπο.50
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ζηελφηεηα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, πνπ παξφιε ηελ
αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε πθίζηαην αθφκε, αιιά θαη ε έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ θαζψο
θαη ε απεηιή ηεο εινλνζίαο (καιάξηα) «επέβαιε» ζηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο λα
πξνβνχλ ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ
έξγσλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εινλνζίαο,51
ηελ πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο θαη ηελ άξδεπζε ησλ εδαθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ
ηελ άξζε ηνπ νηθνινγηθνχ αδηεμφδνπ52 θαη ηελ επίηεπμε ηεο ζηηάξθεηαο. Θα πξέπεη λα
έρνπκε θαηά λνπ φηη ζηε ρψξα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, νη πιεκκπξηζκέλεο
εθηάζεηο, θαηά κηα ζηαηηζηηθή κειέηε, αλέξρνληαλ ζηα 4.004.441 ζηξέκκαηα, 53 ελψ
νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ δεληξνθαιιηεξγεηψλ, ηελ ίδηα
πεξίπνπ πεξίνδν, αλέξρνληαλ ζηα 14.670.741 ζηξέκκαηα.54 πλαθφινπζα, ε
εινλνζία, ε νπνία ζηελ Διιάδα εκθαληδφηαλ σο ελδεκηθφ θαηλφκελν, έπιεηηε ζε
κεγάιν βαζκφ ηνπο γεσξγηθνχο πιεζπζκνχο, θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ
γεσξγηθψλ εξγαζηψλ. Πηζαλφηαηα νη Έιιελεο ρσξηθνί κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηα κηθξήο θαη κεγαιχηεξεο θιίκαθαο δεκφζηα έξγα, λα

48

σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ
20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, φ.π., ζ. 189, 194, 208.
49
Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα, φ.π., ζ. 46-48.
50
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 242.
51
Διέλε Θ. Κνβάλε, Ληκλψλ απνμεξάλζεηο: κειέηε αεηθνξίαο θαη πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο, ΔΚΚΔ, Αζήλα
2002, ζ. 29.
52
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 301.
53
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 13-31, 175 πίλ. Η-ΗΗ
54
Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο-Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, ηαηηζηηθή εηήζηα ηεο
γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο Διιάδνο θαηά ην έηνο 1924, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1927, ζ. 7, πίλαθαο
1.
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κεηέθεξαλ ηε κφιπλζε ζηνπο ηφπνπο φπνπ θαηνηθνχζαλ θαη εξγάδνληαλ. 55 Δμάιινπ,
ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε απνμήξαλζε ησλ ειψλ-ιηκλψλ ππήξμε κηα πξνζπάζεηα κεηαμχ άιισλ, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ηεο θηλίλεο- θαηαπνιέκεζεο ηεο
κάζηηγαο ηεο εινλνζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ αλζεινλνζηαθνχ αγψλα ζηελ Διιάδα.56
Πξάγκαηη, ε απνμήξαλζε ιηκλψλ ή πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ, ε θαηαζθεπή
αληηπιεκκπξηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ ζα απνηειέζνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ,57 κε ηδηαίηεξε ψζεζε θαηά ηελ αλαπηπμηαθή

55

Υξπζφο Δπειπίδεο, χζηεκα ειιεληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. Αγξνηηθφλ πξφγξακκα, Αζήλα 1923 ,ζ.
74-80. Καηεξίλα Γαξδίθα, «Ζ εινλνζία θαηά ην Μεζνπφιεκν: θνηλσλία, θξάηνο θαη δηεζλήο βνήζεηα»,
ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε βεληδειηθή πεξίνδν,
(επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 266-280.
56
Π. Νηαθνχιεο, «Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ronald Ross ζηνλ ειιεληθφ αλζεινλνζηαθφ αγψλα ην 1906»
Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο 25(2) 2008, ζ. 248-254, δηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
http://www.mednet.gr/archives/2008-2/pdf/248.pdf. [Σειεπηαία πξφζβαζε 29 Μαξηίνπ 2012]. Ησάλλεο
Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη, φ.π., ζ.
247-254. Κσλζηαληίλνο Γ. άββαο, Οδεγίαη πξνο πξνθχιαμηλ απφ ησλ εισδψλ ππξεηψλ, Δζληθφ
Σππνγξαθείν θαη Ληζνγξαθείν, Αζήλα 1903, ζ. 5-13, 35-74.
57
Λίγα ρξφληα κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο ζα πξνβιεθζεί εηδηθφο ηνκέαο, πνπ εληαζζφηαλ ζηα
Γεκφζηα Έξγα, γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ ειψλ. Μάιηζηα ηελ πεξίνδν 1835-1862 ζα μνδεπηεί ην πνζφ
ησλ 469.349 δξρ. γηα απηφ ην ζθνπφ. Μαξία πλαξέιιε, Γξφκνη θαη ιηκάληα ζηελ Διιάδα 1830-1880,
ΠΣΗ-ΔΣΒΑ, Αζήλα 1989, ζ. 93 πίλ. Α.4. Ο Α. Πνπινβαζίιεο πξνηείλεη ηξεηο πεξηφδνπο ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε ηεο γεσξγηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θαη ζπλεπψο, φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο, γηα ηελ εμέιημε ησλ
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. Ζ πξψηε πεξίνδνο απφ ην 1830 έσο ην 1909, πεξίνδνο πνπ παξαηεξείηαη
παληειήο έιιεηςε γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ειάρηζηα
εγγεηνβειηησηηθά έξγα, φπσο ηα αληηπιεκκπξηθά ηνπ Αρειψνπ, νξηζκέλα απνμεξαληηθά έξγα ζηε
Πεινπφλλεζν θαη ε έλαξμε ηεο απνμήξαλζεο ηεο Κσπαΐδαο. Ζ πεξίνδνο 1909 έσο 1940 θαηά ηελ
νπνία παξαηεξείηαη ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη κηα ηεξάζηηα αχμεζε ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ,
ηδηαίηεξα θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν. Σέινο, ε πεξίνδνο 1940 έσο ηηο εκέξεο καο. Αιέμαλδξνο
Πνπινβαζίιεο, «Σα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζην Μεζνπφιεκν», Δ-Ηζηνξηθά 85 Σν αγξνηηθφ ζαχκα, 15
Μαΐνπ 2003, ζ. 18-23.
Αλαθνξηθά κε ηελ Κσπαΐδα, παιηφηεξα, θαηά ηνλ 19 ν θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα πξαγκαηνπνηείηαη ε
απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο πνπ βξηζθφηαλ ζηε Βνησηία. Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο ιίκλεο -πνπ ε απνμήξαλζή
ηεο ζα πξνζέθεξε κηα απέξαληε έθηαζε γεο γηα θαιιηέξγεηα- ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εινλνζίαο πνπ απνδεθάηηδε ηνλ πιεζπζκφ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαίλεηαη φηη απνηεινχζαλ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επέβαιιαλ ηελ απνμήξαλζε ηεο. Ζ ηνπνζέηεζε, γηα ηελ επνρή
εθείλε, ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ε δπζθνιία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ην
ηνπνζεηνχλ ζηα ζεκαληηθά ηερληθά έξγα πνπ ζπληειέζζεθαλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ηηο
αξρέο ηνπ 20νχ. Γηα κηα ζχληνκε ηζηνξία ηνπ δεηήκαηνο απηνχ βι. ελδεηθηηθά Νίθνο ΜέιηνοΑπφζηνινο Παπαδφπνπινο, «Σν θσπατδηθφ δήηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο
αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο», ζην Βεληδειηζκφο θαη αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο (επηκ. Μαπξνγνξδάηνο Γ.Υαηδεησζήθ Υ.), Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1992 2, ζ. 159-169. Αθφκε βι. ηελ
ζπλέρεηα άξζξσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Σάθε Λάππα ζην πεξηνδηθφ ηεξεά Διιάο κε ηίηιν «Ζ
Κσπαΐδα» ζηα ηεχρε 169 (Ηνχιηνο 1983), ζ. 2-12, 170 (Αχγνπζηνο 1983), ζ. 16-22, θαη 171
(επηέκβξηνο 1983), ζ. 12-21, 30,32· Μαξίλα Καξαβαζίιε, «Γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζηαζία θαη
αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ζ πεξίπησζε ηνπ θσπατδηθνχ ρψξνπ», Αξραηνινγία &
Σέρλεο 62 (Μάξηηνο 1997), ζ.72-81. Σέινο, βι. ηνλ Αεξνθσηνγξαθηθφ Άηιαληα Διιεληθψλ Σνπίσλ
(greekscapes), χγρξνλα Διιεληθά Πνιηηηζκηθά Σνπία, Κσπαΐδα: απφ ην ιηκλαίν ζην αγξνηηθφ ηνπίν
εληαηηθψλ
θαιιηεξγεηψλ,
http://www.greekscapes.gr/index.php/2010-01-21-16-4729/landscapescat/41/101-kopaida.html. Καη ζε έληππε κνξθή, Νίθνο Μπεφπνπινο, «Κσπαΐδα. Απφ ην
ιηκλαίν ζην αγξνηηθφ ηνπίν εληαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ», ζην Γεσγξαθηθή πξνζέγγηζε απφ ςειά.
χγρξνλα ειιεληθά ηνπία (επηκ. Κσζηήο Υαηδεκηράιεο), Μέιηζζα, Αζήλα 2011, ζ. 136-139. Καη θαηά
ηελ αξραηφηεηα έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο απνμήξαλζεο ηεο ελ ιφγσ ιίκλεο. Γηα απηέο ηηο
πξνζπάζεηεο θαη ηα απνμεξαληηθά έξγα ζηνπο αξραίνπο ρξφλνπο βι. ελδεηθηηθά Π. Λνπξέζηεο,
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ηεηξαεηία ηνπ 1928-1932. Βαζηθή πεπνίζεζε, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ήηαλ φηη ε
εμπγίαλζε ησλ πιεκκπξνπαζψλ πεδηάδσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ εζηηψλ
ελδεκνχζαο εινλνζίαο, ζα κπνξνχζε θαη ζα έπξεπε λα απνηειέζεη ην βαζηθφ ζηφρν
ησλ κεγάισλ έξγσλ αιιά θαη ησλ κηθξφηεξσλ, ηα νπνία ζα απειεπζέξσλαλ ηηο
παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο θαη ζα αλακφξθσλαλ ηε γεσξγηθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο.58
Μεξηθά απφ ηα ζεκαληηθφηεξα απνμεξαληηθά έξγα59 ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ
απηά ησλ ιηκλψλ Γηαλληηζψλ,60 Αξηδάλ, Ακαηφβνπ θαη Αρηλνχ, ησλ ειψλ Λνπδία θαη
ησλ ηελαγψλ ησλ Φηιίππσλ.61 Άιια κηθξφηεξα έξγα απνμήξαλζεο θαη απνζηξάγγηζεο
ήηαλ απηά ηνπ Βνησηηθνχ Κεθηζνχ, ηνπ Σξηλάζνπ Λαθσλίαο, ηνπ Πακίζνπ
Μεζζελίαο, ηεο Λπζηκαρίαο Αηησιναθαξλαλίαο, ηεο Ξπληάδνο Γνκνθνχ θαη ηεο
Λαςίζηαο Ησαλλίλσλ.62 χκθσλα κε ηνλ Κνληνγεσξγάθν, απφ ην 1925 κέρξη ην 1940
απνμεξάλζεθαλ 899.000 ζηξέκκαηα, εμαζθαιίζηεθε ε αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζε
3.690.000 ζηξέκκαηα ελψ αξδεχηεθαλ πεξίπνπ 140.000 ζηξ. Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε
ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο (εηαηξεία Foundation γηα ηελ πεδηάδα ηεο
Θεζζαινλίθεο

θαη ησλ εξξψλ θαη Monks-Ulen γηα ηα εδάθε ηεο Αλαηνιηθήο

«Αξραία έξγα απνμεξάλζεσο ιίκλεο Κσπατδνο», Αξρηκήδεο 8-9 (επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1936), ζ.
103-105 θαη Αιέμαλδξνο Πνπινβαζίιεο, «Σα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζην Μεζνπφιεκν», φ.π., ζ. 2021. Καη ζηε Θεζζαιία, ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, ζα επηρεηξεζνχλ δηάθνξεο
πξνζπάζεηεο έγγεηαο βειηίσζεο, πνπ σζηφζν δελ ζα επνδσζνχλ κέρξη ηνλ Μεζνπφιεκν, εμαηηίαο
θπξίσο ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ. ρ. βι. Βαγγέιεο Πξφληδαο, Οηθνλνκία θαη γαηνθηεζία ζηε Θεζζαιία
(1881-1912), φ.π., ζ. 60-75.
58
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα..., φ.π., ζ. 243. πχξνο Υαζηψηεο, Ζ γεσξγία ελ Διιάδη. Γεληθή
επηζθφπεζηο, Αζήλα 1924, ζ. 15-17.
59
Γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο εμπγίαλζεο ησλ εδαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ βι.
ελδεηθηηθά ηε κειέηε ηνπ Β. Γαλψζε, Σν λεξφ θαη ε γεσξγία. Πξαθηηθαί γλψζεηο δηα ηαο απνμεξάλζεηο,
αξδεχζεηο, αλαθάιπςηλ πεγψλ, θαηαζθεπήλ αξηεζηαλψλ θξεάησλ, πδξαγσγείσλ, ππνλφκσλ θαη
ρξεζηκνπνίεζε ησλ πδάησλ απηψλ, Αζήλα 1935, ζ. 5-22.
60
ε απηή ηε ιίκλε εθηπιίζζεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Πελειφπεο Γέιηα ηα
κπζηηθά ηνπ Βάιηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην Μαθεδνληθφ Αγψλα ζηα 1904-1908. Πελειφπε Γέιηα, ηα
κπζηηθά ηνπ Βάιηνπ, Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο Λακπξάθε, 2011.
61
Γ. Β. Πακπνχθαο, Γάζε, απνζηξαγγηζζείζαη γαίαη θαη γεσξγηθά πδξαπιηθά έξγα ησ 1934, Αξρηκήδεο
3 (Ηαλνπάξηνο 1935), ζ. 38-43. Πεηξ. Ράιιεο, «Σν έξγνλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο πγθνηλσλίαο θαηά ην
1934», Αξρηκήδεο 3 (Ηαλνπάξηνο 1935), ζ. 37-38. π. Αγαπεηφο, «Σα κεγάια παξαγσγηθά πδξαπιηθά
έξγα Μαθεδνλίαο», Αξρηκήδεο 5 (Οθηψβξηνο 1935), ζ. 78-84∙ π. Αγαπεηφο, «Σα κεγάια παξαγσγηθά
πδξαπιηθά έξγα Μαθεδνλίαο», Αξρηκήδεο 6-7 (Φεβξ.-Μάτνο 1936), ζ. 85-90. Δπηπιένλ, Θεφδσξνο
αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 204-206. Αιέμαλδξνο
Πνπινβαζίιεο, «Σα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζην Μεζνπφιεκν», φ.π., ζ. 22-23.
62
Δλδεηθηηθά βι. Γεκήηξηνο Κνληνγεσξγάθνο, Έξεπλα αμηνινγήζεσο ησλ κεγάισλ αξδεπηηθψλ
ζρεδίσλ επελδχζεσο ηεο Διιάδαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ΑΓΑ, Αζήλα 1986, ζ. 3-4 θαη
αθφκε βι. Γξεγφξεο Σζνχλεο, «Οη ιίκλεο πνπ ράζεθαλ», Δπηά Ζκέξεο (Καζεκεξηλή), 5 Οθησβξίνπ
1997, αθηέξσκα Οη ιίκλεο ηεο Διιάδαο, ζ. 30-31. Οη απνμεξάλζεηο ιηκλψλ θαη πιεκκπξηζκέλσλ
εδαθψλ ζα ζπλερηζηνχλ θαη κεηαπνιεκηθά κε αλάινγεο αηηίεο, αλ θαη ε εινλνζία δελ εκθαληδφηαλ, ηελ
πεξίνδν απηή, σο ηδηαίηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηε ρψξα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
ιηκλψλ ηεο Αγνπιηλίηζαο ζηελ Ζιεία θαη ηεο Κάξιαο (Βνηβείδα) ζηα φξηα ησλ λνκψλ Λαξίζεο θαη
Μαγλεζίαο βι. ηελ κειέηε ηεο Διέλεο Κνβάλε, Ληκλψλ απνμεξάλζεηο: κειέηε αεηθνξίαο θαη
πνιηηηζηηθήο ηζηνξίαο, ΔΚΚΔ, Αζήλα 2002.
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Μαθεδνλίαο)63 θπξίσο ιφγσ ησλ πηεζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ κεγάινπ θχκαηνο ησλ
πξνζθχγσλ πνπ επέβαιαλ ηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο.64 Σα κεγάια
«παξαγσγηθά» έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν, ηα αλέιαβαλ θπξίσο
μέλεο εηαηξείεο θαη εξγάζζεθαλ ζε απηά σο επί ην πιείζηνλ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο
εμαζθαιίδνληαο πξφζζεηνπο πφξνπο, εληζρχνληαο έηζη ηηο δνκέο ηεο αγξνηηθήο
νηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο, αλαθφπηνληαο, σο έλα βαζκφ, ηελ εζσηεξηθή
κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο πφιεηο. Απηά ηα παξαγσγηθά έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
θπξίσο, ράξε ζηε ζχλαςε εμσηεξηθψλ δαλείσλ.65
Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζηα 1930 ζα πξνβεί θαη ζηε ζχζηαζε εηδηθήο ππεξεζίαο
ηερληθψλ έξγσλ (ΓΣΔΤΓ) ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, ε νπνία ζα αλαιάβεη δηάθνξα
κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα ηα νπνία ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο
θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζεο ησλ εδαθψλ, ελψ θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο, μέλεο θαη
εγρψξηεο, ζα αλαιάβνπλ ζπκβάζεηο γηα έγγεηα βειηίσζε. Σφζν ηα κεγάια
«παξαγσγηθά» φζν θαη ηα κηθξφηεξα εγγεηνβειηησηηθά βειηίσζαλ ηελ ηερληθφνηθνλνκηθή ππνδνκή ηεο ρψξαο θαη δηεχξπλαλ ηελ παξαγσγηθή ηεο βάζε.66 Αθφκε,
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο-θαηά ηελ ηεηξαεηία 1928-1932ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνζηαηεπηηθψλ ζεζκψλ κε
ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαζψο
θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο κέζσ ηεο ίδξπζεο ηεο Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ησλ πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ
θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ χπαηζξν.67
63

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ. 243-245.
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 205.
Αιέμαλδξνο Πνπινβαζίιεο, «Σα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζην Μεζνπφιεκν», φ.π., ζ. 22-23.
65
ρ. βι. Υξηζηίλα Αγξηαληψλε, «Οη κεραληθνί θαη ε βηνκεραλία. Μηα απνηπρεκέλε ζπλάληεζε», ζην
Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1,
Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 286-290∙ Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, «Πφιεηο θαη χπαηζξνο.
Μεηαζρεκαηηζκνί θαη αλαδηαξζξψζεηο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ρψξνπ», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.),
Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνλ 20φ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ.
73-76. Γεψξγηνο Κξεηηθφο, «Αγξνηηθή εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη «ζηαζεξφηεηα» ζηνλ ειιεληθφ
ρψξν (1923-1930)», ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε
βεληδειηθή πεξίνδν, (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 281-302.
σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ
20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, φ.π., ζ. 232-234. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη
γεσξγηθή ηξάπεδα, φ.π., ζ. 254-255.
66
πχξνο Σδφθαο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 1928-1932. Ζ
νηθνδφκεζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, Θεκέιην, Αζήλα 2002, ζ. 102-124, 156-159. Γεληθά γηα ην ζχλνιν
ηνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ ζηελ ηεηξαεηία 1928-1932 θαζψο θαη ηε ζχλδεζε
ηνπ κε ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ βι. επίζεο ηε κειέηε ηνπ . Σδφθα.
67
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., 212-215. Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 206. Βαζίιεο Παηξψλεο, «Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί»,
Δ-Ηζηνξηθά 85 Σν αγξνηηθφ ζαχκα, 15 Μαΐνπ 2003, ζ. 38-41. Σελ νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο απφ
64
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Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχζεθαλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζεζκηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο
ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηα νπνία είραλ σο ζηφρν ηε δηάδνζε
λέσλ θαη πεξηζζφηεξσλ απνηειεζκαηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ, ηελ αλάπηπμε
λέσλ πνηθηιηψλ ζπφξσλ θαη ξαηζψλ δψσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θπηηθψλ θαη
δσηθψλ αζζελεηψλ.68 Σέηνηα ήηαλ ην Κεληξηθφ Δδαθνινγηθφ Δξγαζηήξην, ν ηαζκφο
Καιπηέξεπζεο

Φπηψλ

Θεζζαινλίθεο,

ν

ηαζκφο

Καιπηέξεπζεο

γηα

ηα

Κηελνηξνθηθά ζπξηα θαη ηα Φπραλζή, ελψ ηα Ηλζηηηνχηα γηα ην Βακβάθη, ηνλ
Καπλφ θαη ηε ηαθίδα ζηεξίδνληαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο απηφλνκνπο νξγαληζκνχο.
Χζηφζν θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο
παξαγσγήο, κε ηε ζχζηαζε δηαθφξσλ ηλζηηηνχησλ, φπσο ήηαλ ην Μπελάθεην
Φπηνπαζνινγηθφ Ηλζηηηνχην ζηελ Κεθηζηά θαη ην Ηλζηηηνχην Καλειινπνχινπ ηεο
Δηαηξείαο Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ ζηνλ Πεηξαηά.69
Ζ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ε ζπλαθφινπζε απηάξθεηα ζα ζήκαηλε
ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ηε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ 70 θαη ηελ
εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο. Πξάγκαηη, ε αλνδηθή πνξεία ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζηα 1933-1935 νθείιεηαη, ελ κέξεη, θαη ζε απηή ηελ εμέιημε.71 Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Μεηαμά πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δηάθνξα δεκφζηα έξγα, φπσο νξηζκέλα απνμεξαληηθά έξγα ζηε πεξηνρή ηεο
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο
ηξάπεδαο ην 1929, αλέιαβε ε Δζληθή ηξάπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη ε ίδηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα
ηελ επέθηαζε ησλ πηζηψζεψλ ηεο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία, πιάη θπζηθά ζην πξνυπάξρνλ ηνπηθφ
ηνθνγιπθηθφ ζχζηεκα αγξνηηθήο πίζηεο. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα,
φ.π., ζ. 155-219,, 291-298. Αλδξ. Γ. Κπξθηιίηζεο, Ζ Δζληθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη άιιαη εκπνξηθαί
ηξάπεδαη θαηά ηελ πεξίνδνλ 1928-1934, Έθδνζε Κχθινπ, Αζήλα 1935, ζ. 48-49. Γηα έλα ζχληνκν
ρξνληθφ ηεο εμέιημεο ηεο αγξνηηθήο πίζηεο απφ ηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε
ηεο αγξνηηθήο πίζηεο απφ ηελ Αγξνηηθή ηξάπεδα βι. Δπάγγεινο Πξφληδαο, «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε ηεθκεξίσζή ηεο. Απφ ην Ηζηνξηθφ αξρείν ηεο ΔΣΔ ζηελ νξγάλσζε ηνπ
Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηεο ΑΣΔ», ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία
θαηά ηε βεληδειηθή πεξίνδν, (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 51-76.
Γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ ηεο ίδξπζεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο βι. Θάλνο Βεξέκεο, «Ο αγψλαο γηα ηελ
ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ. Έλα ρξνληθφ», ζην Αλαζηαζηάδεο
Γ. θ.ά (επηκ.) Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ. Θεζκνί, Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή ζην Μεζνπφιεκν,
Πνιχηππν, Αζήλα 1987, ζ. 255-262. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο ζηε Βφξεηα Πεινπφλλεζν
ζηηο πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγνχληαλ ε εκπνξεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο βι. Θαλάζεο
Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν. Αηγηάιεηα ηέιε 19 νπ
αηψλα. η. Α, Αγξνηηθή πίζηε θαη παξαγσγή, ζ. 33-112. Γηα ηελ αγξνηηθή πίζηε ζηελ Θεζζαιία ζηα
ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα βι. Βαγγέιεο Πξφληδαο, Οηθνλνκία θαη γαηνθηεζία ζηε
Θεζζαιία (1881-1912), φ.π., ζ. 147-180.
68
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 202-204.
69
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., 146-147. Γηα ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ζηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία βι. επηπιένλ Βαζίιεο Παηξψλεο, «Κξάηνο θαη αγξνηηθή πνιηηηθή», Δ-Ηζηνξηθά 85 Σν
αγξνηηθφ ζαχκα, 15 Μαΐνπ 2003, ζ. 6-10.
70
Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, φ.π., ζ. 211.
71
πχξνο Σδφθαο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 1928-1932,
φ.π., ζ. 102-124, 156-159. σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., ζ.142-148, 243-246.
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Μαθεδνλίαο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Απηά ηα έξγα
πξνσζήζεθαλ απφ ηε δηθηαηνξία θαη σο κηα κεξηθή αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο.
Δπηπιένλ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Μεηαμάο έθαλε πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
απηάξθεηαο ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο72 θαη παξάιιεια πξνψζεζε ηελ επίβιεςε ηεο
ππνζηήξημεο ηηκψλ απφ ηελ ΚΔΠΔ.73 Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο γεσξγηθήο θαη ηεο
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930,
νθεηιφηαλ ζε έλα πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ήηαλ ε αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο
έθηαζεο εμαηηίαο ησλ απνμεξαληηθψλ έξγσλ θαη ε ζπλαθφινπζε επέθηαζε ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ κε δεκεηξηαθά θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο
δεκεηξηαθψλ απφ ηελ ΚΔΠΔ, ε βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ, ε αχμεζε ηεο απφδνζεο
ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ
-πνπ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο θαιιηεξγνχκελεο επηθάλεηαο- ε
ηερληθή βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ θαη ε ρξήζε ιηπαζκάησλ, εξγαιείσλ
θαη κεραλεκάησλ.74
Αλαθνξηθά κε ηα κηθξφηεξα έξγα εμπγίαλζεο έρνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ απηά πξαγκαηνπνηήζεθαλ. πλήζσο απηά ηα αλέιαβαλ
ειιεληθέο ηερληθέο εηαηξείεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο εμειίρζεθαλ ζε αλψλπκεο
γεσξγηθέο εηαηξείεο ή αλέιαβαλ νη ίδηεο πξσηνβνπιίεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
εμπγηαλζείζαο πεξηνρήο. Ζ αξρή γηλφηαλ ζπλήζσο κε ηε δεκνζίεπζε λνκνζεηηθνχ
δηαηάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν αλαηίζεην ζε θάπνην επηρεηξεκαηία ην δηθαίσκα
απνμήξαλζεο κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο. Ο αλάδνρνο ππέγξαθε κε ην δεκφζην
ζχκβαζε γηα ηελ απνμήξαλζε κηαο νξηζκέλεο πεξηνρήο, ελψ αξγφηεξα ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ίδξπε θαη εηαηξεία ζηελ νπνία παξαρσξνχληαλ ηα δηθαηψκαηα ηεο
εμπγίαλζεο θαη ηεο κειινληηθήο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο. Σέηνηα
θαίλεηαη λα είλαη ε πεξίπησζε ησλ ειψλ πνπ βξίζθνληαλ ηξηγχξσ απφ ηηο ιίκλεο
Σξηρσλίδα θαη Λπζηκαρία ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο. Απφ ην 1925, επί δηθηαηνξίαο
Πάγθαινπ, είρε αλαηεζεί κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ζηνπο κεραληθνχο Δδνπάξδν
Ηάθσβν Βέηι θαη Μάξθν Εαινθψζηα ε εμπγίαλζε θαη ε απνμήξαλζε απηήο ηεο

72

σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., 147-148.
Θ. Βεξέκεο-M. Mazower, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία (1922-1941), ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ο Μεηαμάο θαη
ε επνρή ηνπ (επηκ. Βεξέκεο Θ.), Δπξαζία, Αζήλα 2009, ζ.73-90.
74
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα…, φ.π., 245-246, 253-255. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Σν
πξνζθπγηθφ ζνθ, νη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ζην Υ. Υαηδεησζήθ
(επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα
2002, ζ. 52.
73
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πεξηνρήο.75 ηα 1928 ζα επηθπξσζεί ην παξαπάλσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα κε λφκν πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο.76 Απφ ηνπο δχν παξαπάλσ
κεραληθνχο-επηρεηξεκαηίεο ζα ηδξπζεί ε Αλψλπκε Δηαηξεία Απνμεξάλζεσλ θαη
Δθκεηαιιεχζεσλ «Λπζηκαρία»,77 ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθαλ ηα πην πάλσ
δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνμήξαλζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο.78
Παξφκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Ξπληάδνο ζην λνκφ Φζηψηηδαο. Ήδε
απφ ην 1920 ε λενζχζηαηε ηφηε ηξάπεδα βηνκεραλίαο είρε ζπλάςεη κε ην θξάηνο
ζχκβαζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδξαπιηθψλ δπλάκεσλ απηήο ηεο ιίκλεο.79 ηα
1926 ε εηεξφξξπζκε εηαηξεία «Λ. Καλδνχρ θαη ΗΑ επηρεηξήζεηο Ξπληάδνο» είρε
ππνγξάςεη κε ην ειιεληθφ δεκφζην ζχκβαζε γηα ηελ απνμήξαλζε απηήο ηεο ιίκλεο.
Σν 1940 ζα ηδξπζεί ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Ξπληάο Α.Δ. κε ηε ζπκβνιή ηεο Δζληθήο
ηξάπεδαο, ε νπνία ζα δηαδερζεί ηελ πην πάλσ εηεξφξξπζκε εηαηξεία. Ζ αλψλπκε
εηαηξεία Ξπληάο ραξαθηεξηδφηαλ σο γεσξγηθή επηρείξεζε, ε νπνία είρε αλαιάβεη ηελ
εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ απνμήξαλζεο ηεο ιίκλεο θαη ηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο απηήο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαλ
ζηελ πεξηνρή Αγγείαη θαη ζε θάπνηα θάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο απαζρνινχζε 69 άηνκα,
ελψ πηζαλφλ, θάπνηα κεηαγελέζηεξε επνρή, ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ
επηρείξεζε λα αλήιζε ζηα 200 άηνκα.80

75

ΦΔΚ /η. Α/254/ 16 επηεκβξίνπ 1925.
ΦΔΚ/η. α/144/ 30 Ηνπιίνπ 1928.
77
Απφ απηνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, είλαη θαη ν Δ.
Γηαλλφπνπινο, δηεπζπληήο ηεο Δ.Σ.Δ. ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε 6 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηελ
πεξίνδν απηή θαη ν έκπνξνο Β. Μαξαγθφπνπινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε 3 αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.
ηα 1943 ε Δζληθή ηξάπεδα ζα εμαγνξάζεη 50.000 κεηνρέο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο θαηαβάιινληαο ην
πνζφ ησλ 5.000.000 δξρ. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2006, ζ. 51 πίλ. 1.3. ηάζεο Σζνηζνξφο, Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ
θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα (1898-1939), η. β΄-Οη αλψλπκεο εηαηξείεο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1994, ζ. 336, 347.
78
Αιέθνο Σζαηζνχιεο, Λπζηκαρία. Μνπξζηηάλνπ, ρζεο ζήκεξα, έθδνζε ηνπ ζπιιφγνπ ιπζηκαρησηψλ,
1992, ζ. 61-64. Παξφκνηα πεξίπησζε κε απηήλ ηεο «Λπζηκαρίαο, Α.Δ. Απνμεξάλζεσλ θαη
Δθκεηαιιεχζεσλ» θαίλεηαη λα ήηαλ θαη ε Αλψλπκε Δηαηξεία «Τδξαπιηθά Έξγα Λαθσλίαο» ε νπνία
αλέιαβε απνμεξαληηθά έξγα θαη εθκεηάιιεπζε θηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Λαθσλίαο. Υξηζηίλα
Αγξηαληψλε, «Υηίδνληαο ηελ Αζήλα. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζην πξψην κηζφ ηνπ
20νχ αηψλα», Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Διιεληθφο αζηηθφο ρψξνο, (4-5 Απξηιίνπ 2003), ρνιή
Μσξαΐηε-Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 2004, ζ. 243,
254, ζεκείσζε 5.
79
Παλειιήληνλ Λεχθσκα Δζληθήο Δθαηνληαεηεξίδνο 1821-1921, Ζ Υξπζή Βίβινο ηεο Διιάδνο η. Α
Οηθνλνκνινγηθά, φ.π., ζ. 142-143.
80
ΗΑΔΣΔ, εηξά: 44 Γάλεηα Αλαζπγθξφηεζεο. Κεληξηθή Δπηηξνπή Γαλείσλ, Φ: Γεσξγηθή Δηαηξεία
Ξπληάο Α.Δ. Γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 19402000, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φ.π., ζ. 50-51 πίλ. 1.3. Κψζηαο Γαιιήο, «Ζ ιίκλε Ξπληάδα & ην
ηζηνξηθφ απνμήξαλζή ηεο», Γηθηπαθφο ηφπνο http://fthiotikos-tymfristos.blogspot.gr/2011/12/blogpost_2495.html [Σειεπηαία πξφζβαζε 16/4/2013]. Βι. θαη ζην παξάξηεκα ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ
(θση. 22-23). εκαληηθφ πιηθφ γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο ζψδεηαη ζην Αξρείν Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Μπελάθε.
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Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη ζίγνπξν φηη νξηζκέλεο αλψλπκεο γεσξγηθέο εηαηξείεο
ηδξχζεθαλ, θπξίσο, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε δηαρείξηζε θαη ηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ππαξρφλησλ αγξνθηεκάησλ θαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο βειηίσζεο
ησλ εδαθψλ ηνπο λα πξνέβεζαλ ζε δηάθνξα ηερληθά έξγα. Σέηνηα θαίλεηαη λα είλαη ε
πεξίπησζε ηεο Αλψλπκεο Μαθεδνληθήο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο κε έδξα ηελ Αζήλα πνπ
ζπζηήζεθε ην 1920, κε ηδξπηηθφ θεθάιαην 1.500.000 ρξπζψλ δξαρκψλ, γηα ηελ αγνξά
δηαθφξσλ αγξνθηεκάησλ κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαη ηε
βειηίσζε ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ θιάδσλ κε ηελ
εθαξκνγή ησλ «ηειεηφηεξσλ» κεζφδσλ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κε ηελ αγνξά ησλ αγξνθηεκάησλ Σνςίλ θαη Γνπξκνπζινχ ηεο
πεξηθέξεηαο Θεζζαινλίθεο, ζπλνιηθήο έθηαζεο πεξίπνπ 27.500 ζηξεκκάησλ. Γηα ηε
βειηίσζε ησλ αγξνθηεκάησλ πξνέβε ζε εθρεξζψζεηο θαη αλέγεξζε αληηπιεκκπξηθψλ
ρσκάησλ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ κεραλνινγηθψλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ
θεθαιαίσλ θηλήζεσο, 5.000.000 δξρ. Με ηελ έιεπζε φκσο ησλ πξνζθχγσλ
απαιινηξηψζεθαλ ζηα ρξφληα 1923-1927 23.500 ζηξ. θαη ε εηαηξεία κέρξη
ηνπιάρηζηνλ ην 1930 εκθαλίδεηαη λα θαιιηεξγεί κφλν 4.000 ζηξ. Ζ εηαηξεία
δηαηεξνχζε θπηψξην ακεξηθαληθψλ ακπειηψλ, πξνέβαηλε ζε βειηίσζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ θαη πνηθηιίαο ζπφξσλ θ.ιπ.81 Γελ θαηάθεξα λα εληνπίζσ πιεξνθνξίεο
γηα άιινπ είδνπο γεσξγηθέο εηαηξείεο.
Παξ‟φια απηά, ειάρηζηεο

γεσξγηθέο ή, θαηά άιινπο, αγξνηηθέο αλψλπκεο

εηαηξείεο ζα ζπζηαζνχλ ζηελ Διιάδα, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ ηνκέα κέρξη
ηνλ Μεζνπφιεκν. Ζ πξψηε γεσξγηθή-αγξνηηθή αλψλπκε εηαηξεία πηζαλφηαηα
εκθαλίδεηαη ζηα 1905, ελψ απφ ηελ ρξνλνινγία απηή, ζχκθσλα κε έλαλ ππνινγηζκφ,
κέρξη ην 1928 ζα ηδξπζνχλ ζπλνιηθά κφιηο δεθαπέληε. Απφ ην 1929 κέρξη ην 1939 ζα
ηδξπζνχλ άιιεο 24, ζπλνιηθά φιε ηελ πεξίνδν 1905-1939 39 ζηνλ αξηζκφ, ελψ ηελ
ίδηα πεξίνδν (1905-1939) γηα παξάδεηγκα

ζα ηδξπζνχλ 414 εκπνξηθέο θαη 665

βηνκεραληθέο.82 χκθσλα κε ηνλ Σζνηζνξφ, κεηαμχ ησλ εηψλ 1935-1939
παξαηεξείηαη ε ζχζηαζε 14 αγξνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ελψ ζχκθσλα κε ηελ
Μαξγαξίηα Γξίηζα, ηελ πεξίνδν απηή, ζα ηδξπζνχλ 16 γεσξγηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο,
81

Γηα ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βι. ην ππφκλεκα πνπ ζηέιλεη ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία πξνο ηνλ Δ.
Βεληδέιν ην 1930. Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 169~051, Τπφκλεκα ηεο
Αλσλχκνπ Μαθεδνληθήο Δηαηξείαο πξνο Δμνρψηαηνλ θχξηνλ πξφεδξνλ ηεο θπβεξλήζεσο, 16 Μαξηίνπ
1930.
82
ηάζεο Σζνηζνξφο, Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα (1898-1939), η. β΄-Οη
αλψλπκεο εηαηξείεο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1994, ζ. 15-42, εηδηθφηεξα ηνπο πίλαθεο 1,3,4,5,7.
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φπσο ηηο αλαθέξεη ε ίδηα.83 ηα 1935 θαη νη δχν παξαπάλσ εξεπλεηέο ππνινγίδνπλ ζε
5 ηηο αγξνηηθέο-γεσξγηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο ελψ ηα ηδξπηηθά ηνπο θεθάιαηα
ζπλνιηθά ππνινγίδνληαη ζε 16.200.000 δξρ. ζχκθσλα κε ηελ Γξίηζα. Δάλ ε
ζηαηηζηηθή απνηχπσζε ηφζν ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ φζν θαη ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ θαίλνληαη ηνλ επφκελν ρξφλν απφ ηε ζχζηαζε ηνπο, ηφηε ε Γεσξγηθή
εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., κε 8.000.000 ηδξπηηθφ θεθάιαην, έρεη ην κεγαιχηεξν ηδξπηηθφ
θεθάιαην ησλ αγξνηηθψλ-γεσξγηθψλ εηαηξεηψλ πνπ ηδξχζεθαλ ην 1934. Χζηφζν, εάλ
ηνλ επφκελν ρξφλν απφ ηε ζχζηαζε ηνπο θαίλεηαη κφλν ην ηδξπηηθφ θεθάιαην ελψ ε
ζχζηαζε ηνπο απνηππψλεηαη ηελ ίδηα ρξνληά, ηφηε ζα έρνπκε 4 αλψλπκεο εηαηξείεο
φπσο ηηο ππνινγίδεη ν Σζνηζνξφο ελψ ηα ηδξπηηθά θεθάιαηα ζα παξακέλνπλ ηα ίδηα
ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Γξίηζα. πσο θαη λα έρεη πάλησο, απφ δηθνχο
καο ππνινγηζκνχο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαζέηνπλ νη παξαπάλσ
εξεπλεηέο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. είλαη πνιχ πηζαλφ
ηελ πεξίνδν 1934-1939 λα έρεη ην κεγαιχηεξν ηδξπηηθφ θεθάιαην απφ ηηο άιιεο
γεσξγηθέο-αγξνηηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ ηδξχζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή. Ζ Αιίθε
Βαμεβάλνγινπ, ζηε δηθή ηεο κειέηε, ππνινγίδεη φηη απφ ην 1840 κέρξη ην 1939 κφλν
ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά ηδξχζεθαλ 15 αλψλπκεο γεσξγηθέο
εηαηξείεο ελψ ζπλνιηθά ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, δει. ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ θαη
κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ήηαλ 37, πνπ αληηπξνζψπεπε κφιηο ην 2,7 ηνπ ζπλφινπ θαη
ησλ ηξηψλ ηνκέσλ.84

83

Μαξγαξίηα Γξίηζα, Βηνκεραλία θαη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990, ζ.
104-105, πίλαθαο 24.
84
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940. Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε.
Θεκέιην, Αζήλα 1994, ζ. 37-39 θαη πίλαθαο 1.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΟ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ
ΠΔΡΗΟΥΖ. Ζ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΡΗΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ
ΑΠΟΞΖΡΑΝΖ
2.1 Ζ πεξηνρή ζηνπο αξραίνπο, κέζνπο θαη λεφηεξνπο ρξφλνπο85
ηα πξντζηνξηθά ρξφληα θαίλεηαη φηη ε ππφ εμέηαζε πεξηνρή ήηαλ θφιπνο ηνπ
πειάγνπο ελψ θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο ζηελ πεξηνρή -πνπ ζηα λεφηεξα ρξφληα
εληνπίδεηαη ην έινο Λεζίλη- ζρεκαηίζηεθε, εμαηηίαο θπξίσο ησλ «θαηεβαζηψλ» ηνπ
Αρειψνπ,86 ειψδεο ιίκλε κε ηελ νλνκαζία Κπλία,87 ελψ άιινη εξεπλεηέο ζεσξνχλ
φηη ζηελ πεξηνρή απηή βξηζθφηαλ ε αξραία ιίκλε Μειίηε.88 Οη πιεκκχξεο ηνπ
Αρειψνπ, θαηά θαηξνχο, ζηελ πεξηνρή θαη νη ζπλαθφινπζεο πξνζρψζεηο
δηακφξθσλαλ ην ηνπίν.89 Ζ ιίκλε Κπλία ή Μειίηε θαίλεηαη φηη εληνπηδφηαλ βνξείσο
85

Ζ αλαθνξά καο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο απφ απηή πνπ κειεηάκε
είλαη απιψο ελδεηθηηθή. Ο αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηηο κειέηεο
πνπ παξαπέκπνπκε.
86
Απφζηνινο ππξφπνπινο, «Λεζίλη. Μηα πδξφραξε γσληά ηεο Αθαξλαληθήο γεο», ηεξεά Διιάο 37
(Φεβξνπάξηνο 1972), ζ. 20.
87
Ο Γ. Μηηάθεο πνπ κειέηεζε ηηο ζρεηηθέο πεγέο ζεσξεί φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έινπο «Λεζίλη»
βξηζθφηαλ ε αξραία ιίκλε Κπλία. χκθσλα κε ηνλ ίδην εξεπλεηή, ε νλνκαζία απηή «νθείιεηαη ζην
θπλφκνξθν νκψλπκν ρεξζνλεζίδνλ αθξσηήξη πνπ εηζρψξεζε ζηε ιίκλε θαη ε νπνία, ζηα λεφηεξα
ρξφληα, κεηαβιήζεθε ζε Λεζίλη» (Le Cynie). Γηνλπζίνπ Μηηάθε, «Λεζίλη, ε Κπλία ησλ αξραίσλ»,
Πιάησλ ηφκ. 23, η. 45/6 (Απξίιηνο 1971), ζ. 115-128, ηνπ ηδίνπ «Λεζίλη» ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη
Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1223-1224.
Απφ ηηο λεφηεξεο κειέηεο, απηή πνπ αθνινπζεί ηελ εθδνρή ηνπ Μηηάθε είλαη ε κειέηε ηνπ Νίθνπ
Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ (Βηβιία ηνπ θφζκνπ), Αζήλα 2001, ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ.
88
Κ. Κψλζηαο, «Οη βαιηφηνπνη ηεο δπηηθήο ξνχκειεο ην 1821. Ζ επνπνηΐα ησλ ιηκλψλ ηεο Λπζηκαρίαο
θαη ηνπ Λεζηλίνπ», ηεξεά Διιάο 27 (Απξίιηνο 1971), ζ. 14-16. Ο Α. ππξφπνπινο θάλεη αλαθνξά θαη
ζηηο δχν ιίκλεο. Απφζηνινο ππξφπνπινο, «Ζ δπηηθή παξαιηαθή πεξηνρή ηεο Ρνχκειεο», ηεξεά
Διιάο 56 (Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1973), ζ.41. Άιιεο κεηαγελέζηεξεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην δήηεκα
αλαθέξνληαη θπξίσο ζηε ιίκλε Μειίηε. Γηα παξάδεηγκα ζηε κειέηε Ληκλνζάιαζζα ΜεζνινγγίνπΑηησιηθνχ. Γηαδξνκή ζην ρξφλν, ζην ρψξν, ζην ιφγν, ζηηο ηέρλεο (εθδφζεηο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.-Φνξέαο
Γηαρείξηζεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, ζ. 51) αλαθέξεηαη φηη ε κεγάιε βαιηνιίκλε πνπ
απνμεξάλζεθε ηε δεθαεηία ηνπ `30 ήηαλ ε Μειίηε. Οκνίσο, σο αξραία ιίκλε Μειίηε παξνπζηάδεηαη ε
πεξηνρή απηή θαη ζηνλ αεξνθσηνγξαθηθφ άηιαληα ειιεληθψλ ηνπίσλ (greekscapes) ζην εξεπλεηηθφ
πξφγξακκα χγρξνλα Διιεληθά Πνιηηηζκηθά Σνπία, Ζ ινπξνλεζίδα ηνπ Αρειψνπ θαη ν πγξνβηφηνπνο
ηνπ Μεζνινγγίνπ, ζρήκα 2. Γηθηπαθφο ηφπνο http://www.greekscapes.gr/index.php/index.php/201001-21-16-47-29/2010-01-21-18-38-00/99-aitoloakarnania/113-louronisida-acheloou.html [Σειεπηαία
επίζθεςε 4/2/2013]. Δπίζεο, ζηε κειέηε ησλ Πεξγαληή θαη Πέηξνπ γηα ην Μεζνιφγγη αλαθέξεηαη σο
βάιηνο-ιίκλε Μειίηε. Φψηεο Πεξγαληήο-Νίθνο Πέηξνπ, Μεζνιφγγη, Βηβιία ηνπ Κφζκνπ, Αζήλα 2000,
ζ. 24. ην επίηνκν γεσγξαθηθφ ιεμηθφ ηεο Διιάδαο, ησλ Μ. ηακαηειάηνπ- Φ. Βάκβα (Αζήλα 2006, ζ.
428) αλαθέξεηαη σο Λεδίλα ή Μειίηε.
89
Απφζηνινο ππξφπνπινο, «ηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ», Ρνπκειηψηηθν Ζκεξνιφγην (1967), ζ. 120122. Γηα ην εμεπεηξσηηθφ έξγν ηνπ Αρειψνπ ζηελ αξραηφηεηα, δει. ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πνηακνχ,
εμαηηίαο ησλ πξνζρψζεσλ, λα δεκηνπξγεί εδάθε εθεί πνπ άιινηε ήηαλ ζαιάζζηεο εθηάζεηο, βι.
Γηνλχζηνο Μηηάθεο, «Αρειψνο (Γισζζνινγία-Μπζνινγία-Ηζηνξία-Σέρλε)», ηεξεά Διιάο 16 (Μάηνο
1970), ζ. 21-22.
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ησλ

αξραίσλ

Οηληαδψλ.90

Εικόνα 1. Χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος που απεικονίζει το βόρειο μέρος της. Πηγή: The University
of Texas at Austin. Historical Atlas by William R. Shepherd.

ην κέζνλ πεξίπνπ ηεο αξραίαο ιίκλεο βξηζθφηαλ έλα κηθξφ λεζί 600 πεξίπνπ
ζηξεκκάησλ κε ηελ νλνκαζία Νάζνο.91 Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε απφ ηνλ Μεζαίσλα
καξηπξνχλ φηη ζηελ πεξηνρή ππήξρε θπζηθφο ιηκέλαο θαη πεξηνρή πνπ απνθαινχληαλ
Λεζηαλά.92 Ζ πεξηνρή απηή πξνο ηηο αθηέο ηνπ Ηνλίνπ θαιππηφηαλ, ηελ πεξίνδν απηή,
«απφ ειψδεηο εθηάζεηο, απσζεηηθέο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε, ειθηηθέο φκσο γηα

90

ε ράξηε ηνπ 1926 (Δηθφλα 1) πνπ απεηθνλίδεηαη ε αξραία Διιάδα, παξαηεξείηαη φηη ζε απηή ηελ
πεξηνρή αλαθέξεηαη ε ιίκλε Μειίηε θαη επηπιένλ ε επξχηεξε πεξηνρή κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε
ιηκλνζάιαζζα κηαο θαη αθξηβψο απέλαληη απφ ην λεζί Πεηαιάο δελ δηαθξίλεηαη θάπνηα πεδηλή
πεξηνρή. Βι. ζρ. ηηο ζθέςεηο ηνπ Λ. Τθαληή γηα ην δήηεκα απηφ, ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.agrinionews.gr/%CE%BF-%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81
%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF/ [Σειεπηαία πξφζβαζε 6 Φεβξνπαξίνπ
2013].
91
Γηνλπζίνπ Μηηάθε, «Λεζίλη, ε Κπλία ησλ αξραίσλ», φ.π, ζ.125-126.
92
Δπζηξαηία πγθέιινπ, Οη πφιεκνη ζην δπηηθφ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηνλ φςηκν κεζαίσλα (13 νο-15νο αη),
αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα 2006, ζ. 30.
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θπλεγεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».93 Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο ε έξεπλα έρεη δείμεη
φηη ν απέξαληνο βαιηφηνπνο ηνπ Λεζηλίνπ πνπ πεξηέβαιε ηε λεζίδα, έθαλε ηελ
ηειεπηαία έλα αζθαιέο θαηαθχγησλ ακάρσλ πιεζπζκψλ θαηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ
1821.94

93

πχξνο Αζσλίηεο, Σν Νφηην Ηφλην θαηά ηνλ Όςηκν Μεζαίσλα. Κνκεηεία Κεθαιιελίαο, Γνπθάην
Λεπθάδαο, Αηησιναθαξλαλία, Δθδ. ERGO, Αζήλα 2005, ζ. 53-54.
94
Κ. . Κψλζηαο, «Οη βαιηφηνπνη ηεο δπηηθήο ξνχκειεο ην 1821. Ζ επνπνηΐα ησλ ιηκλψλ ηεο
Λπζηκαρίαο θαη ηνπ Λεζηλίνπ», ηεξεά Διιάο 27 (Απξίιηνο 1971), ζ. 15-16. Γηνλχζεο Μηηάθεο, Ο
ζηξαηεγφο Γεκνηζέιηνο, Πάηξα 2003, ζ. 309-402. Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ζηνπο
λεφηεξνπο ρξφλνπο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αληιήζεη απφ ηα πεξηεγεηηθά θείκελα. Δλδεηθηηθά βι.
Δπζχκηνο Πξηφβνινο, Ζ Αηησιναθαξλαλία κε ηα κάηηα ησλ πεξηεγεηψλ, Αηησιναθαξλαληθφο Σχπνο,
Αζήλα 2004. Δπηπιένλ, ηε ζεκαληηθή κειέηε ηνπ Ν. Πέηξνπ γηα ηνλ Αρειψν πνηακφ. Νίθν Πέηξνο,
Αρειψνο, Κνάλ, φ.π.,
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2.2 Γεσγξαθία, νηθνλνκία θαη πιεζπζκφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξηλ θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απνμήξαλζεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ην έινο «Λεζίλη», έθηαζεο νγδφληα πεξίπνπ
ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ,95 εληνπηδφηαλ ζηε Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, ζην λνκφ
Αηησιναθαξλαλίαο, ζηελ επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ,96 ζηα λφηηα φξηα ηεο
Αθαξλαλίαο θαη βφξεηα απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ (Αζπξνπφηακνο).97
Πίλαθαο 1Α. Πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ησλ επαξρηψλ ηνπ,
1928-1961.
Έηνο

Βάιηνπ

Βνλίηζεο-

Δπξπηαλίαο

Μεζνινγγίνπ

Ναππαθηίαο

Σξηρσλίδνο

Ξεξνκέξνπ

χλνιν
Ννκνχ

1928

21.009

34.903

52.596

36.362

32.497

47.418

224.785

1940

24.536

40.833

59.751

42.921

38.656

58.100

264.797

48.874

37.665

66.121

225.201

56.683

37.997

77.572

257.938

1951

28.498

44.043

-

1961

35.433

50.253

-

98

Πεγή: Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΓΤΔ), Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ
απνγξαθήλ ηεο 15-16 Ματνπ 1928. Νφκηκνο πιεζπζκφο… Αζήλα 1929, Πίλαθαο II, ζ. 14-15∙ ΓΤΔ,
Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 16 Οθησβξίνπ 1940, Νφκηκνο πιεζπζκφο…Αζήλα
1946, Πίλαθαο II, ζ. 13-15∙ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο (ΔΤΔ), Πιεζπζκφο ηεο
Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1951. Νφκηκνο πιεζπζκφο… Πίλαθαο 2, ζ. 13-14∙
95

Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο-Αξρεία Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο (ΓΑΚ-ΑΝΑ), Αξρείν Οξγαληζκνχ
Λεζηλίνπ (ΑΟΛ), πλνπηηθή έθζεζηο θηήκαηνο Λεζίλη, Δλ Λεζίλη ηε 16ε Ηνπιίνπ 1948, ζ. 1. Ο Κ.
Λακπφβαο αλαθέξεηαη ζε 60.000 ζηξ. Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην
μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο. Ο Γηνλχζεο Μηηάθεο, («Λεζίλη», ηεξεά Διιάο 39 (Απξίιηνο 1972), ζ.
22) αλαθέξεη ηελ έθηαζε ησλ νγδφληα πεξίπνπ ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ θαη ην ίδην θαη ν Αιέμαλδξνο
Μπίθαο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε βαιηνιίκλε 80.000 ζηξ. Αιέμαλδξνο Μπίθαο, «Σν ζπάλην δάζνο ηνπ
Φξάμνπ», Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.pentalofo.gr/axiotheata/fraksos.aspx [Σειεπηαία
πξφζβαζε 27/2/2013]. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε γηα ηε κεγάιε απφθιηζε ζηνλ ππνινγηζκφ
ηεο έθηαζεο ηνπ έινπο είλαη φηη αξρηθά, θαηά ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνμήξαλζεο, ε
έθηαζε ηνπ είρε ππνινγηζηεί ζηα 80.000 ζηξ. πεξίπνπ, ελψ αξγφηεξα κε ηελ νξνζέηεζε ηνπ 1937 ζα
θαηέβεη ζηα 65.000 πεξίπνπ ζηξ. θαη κε λέα νξηνζέηεζε ηνπ 1947 ζηα 60.000 ζηξ. Αλαθεξφκαζηε
ζρεηηθά θαη πην θάησ ζηελ εξγαζία. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο επί ηεο αλαγθαζηηθήο
απαιινηξηψζεσο ηνπ αγξνθηήκαηνο Λεζίλη πξνο απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ, ζ. 3-4.
ηα 65.000 ζηξέκκαηα ππνινγίδεηαη θαη ζηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ Η. Καξδακάηε, ηαηηζηηθνί πίλαθεο
ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1924, ζ. 13,
Πίλαθαο 1.
96
Απείρε πεξίπνπ 27 ρικ. απφ ην Μεζνιφγγη θαη 35 ρικ. απφ ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ.
97
Ο Νεξαληδήο πξνηείλεη κηα ζπκβαηηθή γεσγξαθηθή δηαίξεζε ηνπ ξνπ ηνπ Αρειψνπ, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία σο Άλσ Αρειψνο ινγίδεηαη «ην ηκήκα ηνπ άλσ ξνπ ηνπ Αρειψνπ πνπ εθηείλεηαη απφ ηηο πεγέο
ηνπ ζην ρσξηφ Υαιίθη ηεο Ζπείξνπ, κέρξη ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ πνηακφ Αγξαθηψηε θάησ (λφηηα) απφ
ηελ Σαηάξλα. Μέζνο Αρειψνο: Σν ηκήκα ηνπ κέζνπ ξνπ ηνπ Αρειψνπ, πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ
ζπκβνιή ηνπ Αρειψνπ κε ηνλ Αγξαθηψηε, κέρξη ηελ ηξάην. Κάησ Αρειψνο: Σν ηκήκα ηνπ θάησ ξνπ
ηνπ Αρειψνπ, απφ ηε ηξάην κέρξη ηηο εθβνιέο ηνπ ζην Ηφληνλ Πέιαγνο». Ησάλλεο Γ. Νεξαληδήο,
Πξντζηνξηθέο θπιεηηθέο ιαηξείεο ησλ Αηησιψλ θ΄ Αθαξλάλσλ, Ηζηνξηθέο εθδφζεηο ηέθαλνο Γ.
Βαζηιφπνπινο, Αζήλα 2000, ζ. 237-238. Ο Ν. Πέηξνπ αλ θαη δηαθνξνπνηείηαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ
άλσ θαη κέζνπ Αρειψνπ, πξνηείλνληαο άιια φξηα, αλαθνξηθά κε ηνλ θάησ ξνπ ηνπ Αρειψνπ ε
πξφηαζή ηνπ ζπκπίπηεη-ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ Νεξαληδή. Νίθνπ Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π.
ρεηηθά κε ηελ εξγαζία καο, ε ππφ εμέηαζε πεξηνρή πεξηιακβάλεη έλα κέξνο ηνπ Κάησ Αρειψνπ.
98
Μεηά ην 1940 ε επαξρία Δπξπηαλίαο ζα απνηειεί μερσξηζηφ λνκφ ηεο ρψξαο.
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ΔΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19 εο Μαξηίνπ 1961, Νφκηκνο πιεζπζκφο…
Αζήλα 1962. Πίλαθαο 2, ζ. 11-12.

Δηθόλα 2. Απεηθφληζε ηεο επξχηεξεο ππν εμέηαζεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή πνπ απνμεξάλζεθε νξηνζεηείηαη
απφ ηε καχξε γξακκή. Πεγή: Google Earth © .

Τπόκλεκα
Α. Θέζε Βαιηί
Γ. Λφθνο Υνπλνβίλα
Β. Λνθνβνχλη Καιρίηζα Δ. Λφθνο Σξηθάξδνπ
Γ. Νεζί Πεηαιάο
Σ. Λνθνζεηξά Καηζάο

Ο λνκφο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο απνηεινχζε θαη απνηειεί ην δπηηθφηεξν λνκφ
ηεο ηεξεάο Διιάδαο θαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε ηεο ρψξαο, κε ζεκεξηλή ζπλνιηθή
έθηαζε 5.461 km2. Σν 1928 ν πιεζπζκφο ηνπ αλεξρφηαλ ζηηο 224.785 ςπρέο,99 ην
1940 είρε απμεζεί ζηηο 264.797 ςπρέο, ελψ ην 1951 ζα κεησζεί, εμαηηίαο ηεο κε
ζπκπεξίιεςεο ηεο επαξρίαο Δπξπηαλίαο, ζηηο 225.201 ςπρέο. Σν 1961 ν πιεζπζκφο
Γηα ηε δεκνγξαθηθή εμέιημε ηνπ λνκνχ απφ ηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηψλα βι. ην άξζξν ηνπ Νηθ. Αζ.
Κνιφκβαο, «Γεκνγξαθηθή εμέιημε Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο (1821-2001), Σα αηησιηθά 5 (ΗνχιηνοΓεθέκβξηνο 2005), ζ. 103-106.
99
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ηνπ λνκνχ ζα αλέιζεη, εθ λένπ, ζηηο 257.938 ςπρέο. [Πίλαθαο 1Α]. ην παξαπάλσ
λνκφ ππάγνληαλ δηνηθεηηθά νη νξεηλέο επαξρίεο Βάιηνπ (πξση. Ακθηινρία),
Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ (πξση. Βφληηζα), Ναππαθηίαο (πξση. Ναχπαθηνο), θαη κέρξη ην
1940 ε επαξρία Δπξπηαλίαο (πξσηεχνπζα Καξπελήζη), θαζψο θαη νη πεδηλέο επαξρίεο
Σξηρσλίδνο100 (πξση. Αγξίλην) θαη Μεζνινγγίνπ (πξση. Μεζνιφγγη).101
Αλαθνξηθά κε ηε γεσκνξθνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκνχ, απηφο παξνπζηάδεη
εδαθνινγηθέο ελαιιαγέο θαη πνηθίιεο ζπλζέζεηο ησλ γεσινγηθψλ δηακνξθψζεσλ.
Απφ ηε κηα κεξηά ππάξρνπλ δαζψδεηο ή πεηξψδεηο νξνζεηξέο θαη απφ ηελ άιιε
εχθνξεο πεδηάδεο. Παξάιιεια, ζην λνκφ πινχζην εκθαλίδεηαη ην πδάηηλν ζηνηρείν
κηαο θαη παξαηεξνχληαη ιίκλεο θαη ιηκλνζάιαζζεο, πνηακνί θαη θνηιάδεο θαζψο θαη
βαιηψδεηο-ειψδεηο εθηάζεηο. Αθήλνληαο θαηά κέξνο ηηο νξνζεηξέο θαη ηα βνπλά, ην
βνπλφ Παλαηησιηθφ (2.000 κ.) βνξεηναλαηνιηθά ηνπ Αγξηλίνπ, ην βνπλφ Αξάθπλζνο ή
Επγφο (984 κ.)102 κεηαμχ ηνπ Δπήλνπ θαη ηνπ Αρειψνπ, ην φξνο Βαξάζνβα ζηα λφηηα
ηνπ λνκνχ, ηα Αθαξλαληθά φξε103 πνπ μεθηλνχλ βφξεηα ηνπ λνκνχ θαη θηάλνπλ κέρξη
ην κέζνλ απηνχ, κε πςειφηεξεο θνξπθέο Τςειή Κνξθή (1589 κ.), Μπνχκηζηνο104
(1.575 κ.), Πεξγαληί (1.423 κ.) θαη λφηηα ηε θνξπθή Βεινχηζα (928 κ.), ην φξνο
Θχακνο (609 κ.), θπζηθφ φξην κεηαμχ Αηησιίαο, Αθαξλαλίαο θαη Ακθηινρίαο 105 θαη ε
παξαθπάδα ηνπ ην Μαθξπλφξνο (πςειφηεξε θνξπθή 957 κ.) πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ
ηεο επαξρίαο Βάιηνπ, ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ θαη ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ,106 θαζψο
θαη ηνπο πνηακνχο πνπ δηέηξεραλ ην λνκφ, ηνπο πνηακνχο Αρειψν,107 Δχελν,108
Μφξλν, θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο Αηησιηθνχ θαη Μεζνινγγίνπ,109 ζα αλαθεξζνχκε
100

Γηα ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο Δπαξρίαο Σξηρσλίδνο βι. αλαιπηηθφηεξα Αζαλαζία Υεηκψλα, «Ζ
Δπαξρία Σξηρσλίδαο: Ζ δεκνγξαθηθή φςε ηεο (1835-1991), Σα Αηησιηθά 6 (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο 2006),
ζ. 51-62.
101
Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην
Μεζνπφιεκν (1919-1928)-Σα ηεθκήξηα, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1990, ζ. 89-93, πίλαθαο 33.
102
Γξεγφξεο Σζνχλεο, Σξηρσλίδα. Τδάηηλεο αληαχγεηεο, Αζήλα 1996, ζ. 22-24.
103
Ολνκάδνληαη θαη Αθαξλαληθέο Άιπεηο ή ξε ηνπ Ξεξνκέξνπ. Ν. Κνζκίδεο, «Αθαξλαληθά ξε»,
ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 1νο , Αηησιία, ζ. 323.
104
Η. Ν. Κνπθφο, «Μπνχκηζηνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο,
Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1460.
105
Γλσζηφ θαη σο παξηνβνχλη. Γξεγ. Σζνχινο, «Θχακνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή
Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 3νο, Δθδ. Ησάλλεο Ν. Κνπθφο, ζ. 952-953.
106
Η. Ν. Κνπθφο, «Μαθξπλφξνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο,
Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1297-1298.
107
Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Πφξνο θαη πφξνη», Ρίδα Αγξηλησηψλ 34 (Ηνχληνο 1999), ζ,
50-52. Σεο ίδηαο, «Πφξνο θαη πφξνη» (Β Μέξνο), Ρίδα Αγξηλησηψλ 35 (επηέκβξηνο 1999), ζ. 68-69.
108
Αζ. ηακάηεο, «Δχελνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 3νο, εθδ.
Ησάλλεο Ν. Κνπθφο, ζ. 887-888.
109
Πξφθεηηαη γηα κεγάιν ζχκπιεγκα πγξνηφπσλ ζην λνηηνδπηηθφ άθξν ηεο ηεξεάο Διιάδαο κε
έθηαζε πνπ μεπεξλά ηα 220.000 ζηξέκκαηα. Απηνί νη πγξφηνπνη δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ
πξνζρσζηγελή δξάζε ηνπ Αρειψνπ θαη ηνπ Δπήλνπ. Φψηεο Πεξγαληήο-Νίθνο Πέηξνπ, Μεζνιφγγη,

26

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ζπλνπηηθά ζηηο ιίκλεο θαη ζηηο ειψδεηο-βαιηψδεηο εθηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαλ ζηηο
αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζην λνκφ.
Απηή ηελ πεξίνδν, ινηπφλ, ζηα φξηα ηεο Παιαηάο Διιάδαο, ν λνκφο Αηησιίαο θαη
Αθαξλαλίαο εκθαλίδεηαη, κε δηαθνξά απφ ηνπο άιινπο λνκνχο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο
ειψδεηο-ιηκλψδεηο εθηάζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Παιαηάο Διιάδαο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ην 1909, ζε έθηαζε 7.833 km2 (7.833.000 ζηξέκκαηα)ππνινγηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920-, εκθαλίδνληαη 86 έιε θαη
ιίκλεο πνπ θάιππηαλ ζπλνιηθή επηθάλεηα γεο 280.000 ζηξεκκάησλ.110 ην ζχλνιν
ηεο Παιαηάο Διιάδαο, ηελ πεξίνδν απηή, νη κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε ειψδεηοιηκλψδεηο εθηάζεηο ήηαλ νη παξαθάησ: Πξψηε εξρφηαλ ε ιίκλε Σξηρσλίδα κε έθηαζε
110.000 ζηξ. ζην λνκφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο θαη αθνινπζνχζαλ ε ιίκλε Κατάθα
ζην λνκφ Σξηθπιίαο κε έθηαζε 80.000 ζηξέκκαηα, ην έινο Λεζίλη κε 65.000 ζηξ. θαη
ν Βάιηνο ηνπ Αγγεινθάζηξνπ (ιίκλε Λπζηκαρία) κε 40.000 ζηξ.,111 θαη ηα δπν
ηειεπηαία ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο.
Με ηελ πξνζάξηεζε ησλ Νέσλ Υσξψλ θαη ησλ άθξσο πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ
ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ν λνκφο Αηησιναθαξλαλίαο ζα απνιέζεη ηελ πξσηηά
αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιππηφηαλ κε ζηάζηκα χδαηα ζην ζχλνιν
ηεο ρψξαο. Δμάιινπ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Παιαηάο Διιάδαο θαη ησλ Νέσλ Υσξψλ
αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ησλ πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ ήηαλ ηεξάζηηα. ηελ Παιαηά
Διιάδα ε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ θαιππηφηαλ κε ζηάζηκα χδαηα αλεξρφηαλ ζηα
910.039 ζηξέκκαηα ελψ ζηηο Νέεο Υψξεο αλεξρφηαλ ζηα 2.981.000 ζηξέκκαηα.112
ην λνκφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, απηή ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα
δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη πεξηζζφηεξα, γλσξίδνπκε φηη ε έθηαζε ησλ ειψλ
θαη ιηκλψλ ππνινγηδφηαλ ζπλνιηθά ζηα 280.988 ζηξ., ελψ νη παξαγσγηθέο εθηάζεηο,
εμαηξνπκέλσλ ησλ δελδξνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αγξαλάπαπζεο, ηελ ίδηα πεξίπνπ
πεξίνδν (1923), αλέξρνληαλ ζηα 410.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ [Πίλαθαο 1Γ]. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ επαξρία Βάιηνπ 32.045 ζηξ. εκθαλίδνληαη λα είλαη
θαηαθιπζκέλα απφ ην πδάηηλν ζηνηρείν, ζηελ επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ 91.765
φ.π., ζ. 9-24. Δπηπιένλ, Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.-Φνξέαο Γηαρείξηζεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ,
Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Γηαδξνκή ζην ρξφλν, ζην ρψξν, ζην ιφγν, ζηηο ηέρλεο, 2009, ζ.
12-67.
110
Κσλζηαληίλνο Γ. άββαο, Πεξί ησλ ειψλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κξήηεο, Σππνγξαθείν Παξαζθεπά
Λεψλε, Αζήλα 1909, ζ. 3-7, πίλ. Α.
111
Κσλζηαληίλνο Γ. άββαο, Πεξί ησλ ειψλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κξήηεο, φ.π., ζ. 18, πίλ. Ε.
112
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
Δζληθφ Σππνγξαθείν, φ.π., ζ. 13-31, 175, πίλ. Η-ΗΗ.

27

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ζηξ., ζε απηή ηνπ Μεζνινγγίνπ 155.480 ζηξ., ηεο Σξηρσλίδαο 1.280 ζηξ., ηεο
Ναππαθηίαο κφιηο 418 ζηξ. ελψ ζε απηή ηεο Δπξπηαλίαο δελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ
ειψδεηο-ιηκλψδεηο εθηάζεηο.113 Οη κεγαιχηεξεο ειψδεηο-βαιηψδεηο θαη ιηκλψδεηο
εθηάζεηο ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο ήηαλ νη αθφινπζεο: ε ιίκλε Σξηρσλίδα
(110.000 ζηξ.114), ην έινο Λεζίλη (65.000 ζηξ.), ε ιίκλε Λπζηκαρία (40.000 ζηξ.), ε
ιίκλε Βνπιθαξηά115 (20.000 ζηξ.) ζηελ επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, ε ιίκλε
Ακβξαθία (14.500 ζηξ.116), ε ιίκλε Οδεξφο117 (10.000 ζηξ.), ην ξεχκα Κνπβαξά
(3.000 ζηξ.), ε πεξηνρή Αλνημηάηηθν (2.500 ζηξ.), ε ιηκλνζάιαζζα Φνηληθηά
(Μεζνιφγγη), ε πεξηνρή Βαξεηά (2.000 ζηξ.) ζην δήκν ηξάηνπ, νη βαιηψδεηο
εθηάζεηο ζηε Μπνχθα (1.200 ζηξ.), ε ηνπνζεζία Βάιηνο (1.000 ζηξ.) ζην δήκν
Δρίλνπ, ην Καηάθνξθν (800 ζηξ.), ν Αξάπεο (600 ζηξ.) θαη ε ηνπνζεζία Μπνχραιεο
(500 ζηξ.) ζην δήκν Αλαθηνξίνπ.118 Τπήξραλ αθφκε 71 ή 92 ειψδεηο-βαιηψδεηο
εθηάζεηο ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο πνπ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 400 θαη 1
ζηξεκκάησλ. Ζ δπζθνιία ηαπηνπνίεζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ καο αλαγθάδεη λα κελ
ηηο αλαθέξνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία.119 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε, σζηφζν, φηη
δηάθνξεο κηθξνζπιινγέο πδάησλ ζην λνκφ δεκηνπξγήζεθαλ φρη απφ θπζηθά αίηηα,
φπσο νη πην πάλσ πεξηπηψζεηο, αιιά απφ ηερληθά. Γηα παξάδεηγκα γλσξίδνπκε φηη ε
113

Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 125-147, πίλ. XI.
114
Οη ιίκλεο Σξηρσλίδα (παιηφηεξα γλσζηή σο ιίκλε ηνπ Απφθνπξνπ ή σο ιίκλε ηνπ Βξαρσξηνχ) θαη
Λπζηκαρία (ιίκλε ηνπ Αγγεινθάζηξνπ) ζηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ Καξδακάηε εκθαλίδνληαη λα
αλήθνπλ ζηελ επαξρία Μεζνινγγίνπ, αλ θαη ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη βξίζθνληαλ πην θνληά
ζην Αγξίλην απφ ην Μεζνιφγγη. Ζ Αζαλαζία Υεηκψλα αλαθέξεη, παξαπέκπνληαο ζηνλ Ννπράθε, φηη ε
ιίκλε ηεο Δπαξρίαο Σξηρσλίδαο είλαη ε Σξηρσλίδα, αλ θαη δελ είκαζηε βέβαηνη αλ ελλνεί φηη αλήθεη ζηα
δηνηθεηηθά φξηα ηεο Δπαξρίαο Σξηρσλίδαο. Αζαλαζία Υεηκψλα, «Ζ Δπαξρία Σξηρσλίδαο: Ζ
δεκνγξαθηθή φςε ηεο (1835-1991)», φ.π., ζ. 51. Οη δπν ιίκλεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, πξηλ
δειαδή ηελ απνμήξαλζε ηεο έθηαζεο πνπ θαιππηφηαλ απφ έιε ηξηγχξσ απφ ηηο ιίκλεο, ελψλνληαλ κε
κεγάιε ειψδε ισξίδα γεκάηε κε ζάκλνπο, βειαληδηέο θαη αγξηιηέο, ελψ ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηηο
δπν ιίκλεο γηλφηαλ κε κνλφμπια, πινηάξηα θαη γαΐηεο. Μεηά ηελ απνμήξαλζε ηνπ βάιηνπ,
εμαθαλίζηεθε ην πδξνραξέο δάζνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή απηή, ηξηγχξσ απφ ηα γεθχξηα ηνπ
Αιάκπεε. Οη δπν ιίκλεο επηθνηλσλνχζαλ κε ηνλ Αρειψν κέζσ ηνπ κηθξνχ πνηακνχ Γίκεθνπ. ρ. βι.
Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Οη ιίκλεο ζηε δσή ηνπ ηφπνπ καο», Ρίδα Αγξηλησηψλ 31
(επηέκβξηνο 1998), ζ. 39-41. Γξεγφξεο Σζνχλεο, Σξηρσλίδα. Τδάηηλεο αληαχγεηεο, φ.π., ζ. 26. Νίθνο
Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π., ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ.
115
Λήκκα «Βνπιθαξηά», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 2νο, Αηησιία,
ζ. 625.
116
Οη ιίκλεο Ακβξαθία θαη Οδεξφο αλήθαλ ζηελ επαξρία Βάιηνπ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη θαη σο ιίκλε
ηεο Ακπξαθηάο, ιίκλε ηνπ ηάλνπ, ιίκλε ηνπ Βάιηνπ, Μεγάιε Οδπξφ θαη Ρίβην. ρ. βι. ιήκκα
«Ακβξαθία», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 1νο , Αηησιία, ζ. 366.
117
Ολνκάδεηαη θαη Γαιηηζά. Η. Ν. Κνπθφο, «Οδεξφο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή
Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1546.
118
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 34-35, 175 πίλ. ΗΗΗ.
119
Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί ηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ
Ησάλλε Π. Καξδακάηε, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη, φ.π.,
ζ. 34-35, 175, πίλ. ΗΗΗ
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εηαηξεία «ηδεξφδξνκνη Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο» κε ηε δεκηνπξγία ηάθξσλ
εθαηέξσζελ ηεο ηνπηθήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, ζα ζπκβάιιεη ζην ζρεκαηηζκφ
ηέηνησλ κηθξψλ ζε έθηαζε ζπιινγψλ ζηάζηκσλ πδάησλ.120
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα απιή ζχγθξηζε κε ηηο ιηκλψδεηο-ειψδεηο εθηάζεηο ηνπ
λνκνχ εξξψλ, πνπ εξρφηαλ πξψηνο αλαθνξηθά κε ηε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ
πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ ζηηο Νέεο Υψξεο, θαηαδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά
κεγεζψλ. Ο λνκφο εξξψλ εκθαλίδεηαη λα αξηζκεί 79 έιε θαη ιίκλεο πνπ
θαηαιάκβαλαλ ζπλνιηθή έθηαζε 1.228.593 ζηξεκκάησλ γεο.121 Σέινο, αλαθνξηθά κε
ηα έιε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο παξαηεξείηαη φηη ην έινο Λεζίλη θαηαηάζζεηαη ζηελ
ηξίηε ζέζε, πίζσ απφ ηα ηελάγε ησλ Φηιίππσλ (110.000 ζηξ.) θαη ηα έιε ηνπ Λνπδία
(75.000 ζηξ.), ελψ ζρεηηθά κε ηηο ιίκλεο, ε ιίκλε Σξηρσλίδα εκθαλίδεηαη ζηελ πέκπηε
ζέζε πίζσ απφ ηηο ιίκλεο Αρηλνχ (1.000.000 ζηξ.), Γηαλληηζψλ (265.000 ζηξ.),
Κεξθηλίηεο (200.000 ζηξ.) θαη Μεγάιε Πξέζπα (200.000 ζηξ.).122
Οη εινγελείο ππξεηνί θαίλεηαη φηη ήηαλ έλα ζπρλφ θαηλφκελν ζην λνκφ, φπσο
εμάιινπ θαη ζε νιφθιεξε ηελ ρψξα ε εινλνζία εκθαληδφηαλ σο ελδεκηθφ θαηλφκελν.
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα γλσξίδνπκε φηη ν G. Silva, αληηπξφζσπνο ηνπ νίθνπ ηνπ
Μηιάλνπ Felice Bisleri θαη Cie, ζα επηζθεθηεί ην Μεζνιφγγη κε ζθνπφ λα εθαξκφζεη
πεηξακαηηθή ζεξαπεία θαηά ησλ εινγελψλ ππξεηψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
θαξκάθνπ Esanofele.123 Πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ
πεηξακάησλ, ζηα νπνία πήξαλ κέξνο θαη 15 ππάιιεινη ησλ ηδεξνδξφκσλ
Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο, «απέβεζαλ ιίαλ ηθαλνπνηεηηθά». 124 Κάπνηα ζηνηρεία
αλαθνξηθά κε ηε λνζεξφηεηα ηεο εινλνζίαο ζην λνκφ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910
αληινχκε απφ ηε ζηαηηζηηθή κειέηε ηνπ Η. Καξδακάηε. χκθσλα κε απηή ηε κειέηε,
ινηπφλ, ε επαξρία Σξηρσλίδαο εκθαλίδεη λνζεξφηεηα 60%, νη επαξρίεο Βάιηνπ θαη
120

Ησάλλε Π. Καξδακάηε, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., 247-249. Κσλζηαληίλνο Γ. άββαο, Πεξί ησλ ειψλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κξήηεο, φ.π., ζ. 109-110.
121
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 13-54, 175 πίλ. Η-ΗV.
122
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 29-31, πίλ. ΗΗ.
123
Παξφκνηεο ζεξαπείεο θαηά ησλ εινγελψλ ππξεηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα πξέπεη λα ήηαλ
επξχηαηα δηαδεδνκέλεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Απφ ηελ εθεκεξίδα Δκπξφο, ζηα 1906,
πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην «Ληθέξ Αξλνχ» ην νπνίν δηαθεκίδεηαη σο ην λέν αληηππξεηηθφ θάξκαθν, ην
νπνίν παξαζθεπαδφηαλ θαηά ηε κέζνδν Παζηέξ απφ ηε ζπιήλα δψνπ. Δθ. Δκπξφο, θ. 11 Μαΐνπ 1906,
«Κάησ νη ειψδεηο ππξεηνί». Ληθέξ Αξλνχ». Απφ δηαθήκηζε ηεο ίδηαο εθεκεξίδαο, ζηα 1923,
καζαίλνπκε γηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο «Αληηπιαζκσδίλεο», ε νπνία ζεξαπεχεη ηνπο ειψδεηο ππξεηνχο εληφο
νθηψ εκεξψλ. Δθ. Δκπξφο, θ. 14 επηεκβξίνπ 1923, « Ζ Αληηπιαζκσδίλε».
124
Δθ. θξίπ, 17 Φεβξνπαξίνπ 1902, «Οη ειψδεηο ππξεηνί. Πσο ζεξαπεχνληαη. Δπίζεκα
πηζηνπνηεηηθά». Δθ. Δκπξφο, 20 Φεβξνπαξίνπ 1902, «Διεηνγελείο ππξεηνί. Δπίζεκα πηζηνπνηεηηθά.
Πιήξεο ζεξαπεία».
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Μεζνινγγίνπ 50%, ε επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ 52%, ελψ 30% εκθαλίδεη ε
επαξρία Ναππαθηίαο θαη κφιηο 14% απηή ηεο Δπξπηαλίαο.125 ε επίπεδν δήκσλ, νη
κεγαιχηεξνη ζε επίπεδν λνζεξφηεηαο ζην λνκφ είλαη απηφο ηεο Ακβξαθίαο πνπ
εκθαλίδεηαη κε λνζεξφηεηα 80%, ηεο Μαθξπλείαο κε 70%, ηεο Παξαρεισΐηηδνο
επίζεο κε 70% θαη ηνπ δήκνπ Πακθίαο 60%, Χιελίαο 50%, θαη κε 45% νη δήκνη
Θπάκνπ, Ηδνκελήο, ηξάηνπ θαη Αζηαθνχ.126 Σν έινο Λεζίλη εκθαλίδεηαη κε
αλαινγία λνζεξφηεηαο 45%.127
Γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνζεξφηεηα
θαη ηε ζλεζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο. Απηά ηα ζηνηρεία, ρσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηα
ηεθκεξηψζνπκε, ηα αληινχκε απφ ηελ αλαθνξά ηνπ λνκάξρε πξνο ηελ θεληξηθή
εμνπζία ζηα 1931. Ο λνκάξρεο Κνπξάηνο αλαθέξεη φηη επί ζπλφινπ 220.000
θαηνίθσλ ζην λνκφ, νη ζάλαηνη απφ εινλνζία αλέξρνληαλ ζηνπο 375 εηεζίσο ελψ
λνζνχζαλ θαη επηπιένλ 22.000 άηνκα.128 Έηζη ζην λνκφ ζα παξζνχλ δηάθνξα κέηξα
γηα ηελ εμπγίαλζε δηαθφξσλ εζηηψλ εινλνζίαο. Αλαθνξηθά κε ηηο εμπγηάλζεηο
εδαθψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ειψλ Λεζίλη θαη Λπζηκαρίαο,129 γλσξίδνπκε
φηη ζρεδηάζηεθαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξα κηθξφηεξα έξγα εμπγίαλζεο ζην
125

Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 131, πίλ. XI.
126
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 181-182, πίλ. ΥVI.
127
Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 249.
128
ηελ χπαηζξν ε θαηάζηαζε, ζρεηηθά κε ηε λνζεξφηεηα θαη ηε ζλεζηκφηεηα ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα
ήηαλ ηδηαίηεξα άζρεκε. χκθσλα κε ηνλ Γ. Παπαηξέρα, ζην ρσξηφ Μαραηξά ηνπ Ξεξνκέξνπ κέρξη ηα
κέζα ηνπ 20νχ αη. «…κφιηο έκπαηλε ην Φζηλφπσξν, ην κηζφ ρσξηφ έξεβε ζην ζηξψκα απ‟ ηελ
εινλνζία». Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, Σν ρξνληθφ ηνπ Μαραηξά Ξεξνκέξνπ, χιινγνο Μαραηξησηψλ
Αζήλαο, ρ.ρ, ζ. 58-59.
129
Καηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα ν δήκαξρνο Αγξηλίνπ, πηζαλφηαηα ν Β. Μπέιινο, ζα
πξνηείλεη ζην λνκάξρε Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο θαη ζην «χιινγν πξνο πεξηζηνιήλ ησλ εισδψλ
ππξεηψλ» ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ησλ ιηκλψλ Σξηρσλίδαο
θαη Λπζηκαρίαο ζηνλ πνηακφ Αρειψν ή αιινχ, κε ζθνπφ λα ζρεκαηηζηεί απιάθη πνπ ζα είλαη αθίλδπλν
γηα ηε δεκφζηα πγεία. Ο δήκαξρνο Μαθξπλείαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζα πξνηείλεη ηελ
απνμήξαλζε κεγάινπ κέξνπο ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο θαη Λπζηκαρίαο θαζψο θαη ησλ ειψλ πνπ
ζρεκαηίδνληαλ ηξηγχξσ ηνπο, κε ηε δηνρέηεπζε ησλ λεξψλ πξνο ηνλ Αρειψν πνηακφ. Κσλζηαληίλνο Γ.
άββαο, Πεξί ησλ ειψλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κξήηεο, Σππνγξαθείν Παξαζθεπά Λεψλε, Αζήλα 1909, ζ.
109-111. Μ. Μαληθάξνπ, Υ. ππξέιε, Αγξίλην: Γήκαξρνη θαη δεκαξρίεο 1833-2007, Σν Γφληη, Πάηξα
2009, ζ. 89-93. Έλα άιιν πξψηκν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο απνηεινχλ
νη πξνζπάζεηεο αηησιναθαξλάλσλ βεληδειηθψλ πνιηηηθψλ (ησλ βνπιεπηψλ Σζαθαλίθα θαη Σξηθνχπε
θαη ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ ηξάηνπ) νη νπνίνη ήδε απφ ην 1912 ζα αλαθέξνπλ απηφ ην δήηεκα ζην
Βεληδέιν, ζρ. βι. εθ. Αγγειηνθφξνο, 13 Ηνπιίνπ 1912, «Ζ ιίκλε ηεο Σξηρσλίαο». Λίγνπο κήλεο πην πξηλ,
ζηελ ίδηα εθεκεξίδα, αλαθέξεηαη φηη έλαο ιφγνο κεηαζηξνθήο ησλ θαηνίθσλ ππέξ ησλ
Αληηβεληδειηθψλ, πηζαλνινγείηαη φηη κπνξεί λα απνηειεί θαη ε κε ζπκπεξίιεςε ζηα ζρέδηα ηεο
θπβέξλεζεο γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ ειψλ, ηνπ λνκνχ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα
ηεο Σξηρσλίδαο. Μ. Μαληθάξνπ, Υ. ππξέιε, Αγξίλην: Γήκαξρνη θαη δεκαξρίεο 1833-2007, φ.π., ζ. 9293. Γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πφιεο ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα θαη γηα ηελ αληηπαιφηεηα βεληδειηθψλαληηβεληδειηθψλ βι. Αλζνχια Παπαζαλαζίνπ, «ηε δίλε ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ», Δ-Ηζηνξηθά 152
Αγξίλην. Ζ πφιε ηνπ θαπλνχ, 26 επηεκβξίνπ 2002, ζ. 36-41.
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λνκφ. Πξφθεηηαη γηα ην έινο Μαγνχιαο ή Παξακαγνχιαο, έθηαζεο 70 ζηξ.,130 ζηελ
θνηλφηεηα Νενρσξίνπ, γηα ηηο βαιηψδεηο εθηάζεηο ηξηγχξσ απφ ην Μεζνιφγγη θαζψο
θαη γηα ην έινο Βνλίηζεο.131
ην λνκφ δελ κεηαθηλήζεθε κεγάινο αξηζκφο πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ.132 Σν
1930 εκθαλίδνληαη λα δηακέλνπλ ζην λνκφ 1.350 πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο εθ ησλ
νπνίσλ 550 έηπραλ αγξνηηθήο ελψ 800 αζηηθήο απνθαηάζηαζεο. ζνλ αθνξά ηνλ
πιεζπζκφ πνπ πξννξηδφηαλ γηα αγξνηηθή απνθαηάζηαζε γλσξίδνπκε φηη κέρξη ην
1930 δελ είραλ απνθαηαζηαζεί πιήξσο 200 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο. ιεο νη πξνζθπγηθέο
αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο είηε είραλ ηχρεη αγξνηηθήο απνθαηάζηαζεο πιήξσο είηε φρη,
βξίζθνληαλ ζρεηηθά καθξηά απφ ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε.133
ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ησλ επαξρηψλ Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, Σξηρσλίδνο θαη Μεζνινγγίνπ ηε λεφηεξε
επνρή.134 Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ 17ν αηψλα, ζηηο
θνηιάδεο πνπ δηέζρηδε ν Αρειψνο θαιιηεξγνχληαλ ζηηεξά, φπσο ζηηάξη, θξηζάξη,
βξψκε θερξί θαη ζνξγθφ (αζπξνθαιάκπνθν) θαζψο ζηαθπδνθπηείεο θαη ακπειψλεο
130

Ησάλλεο Π. Καξδακάηεο, ηαηηζηηθνί πίλαθεο ησλ ειψλ θαη ηεο ζπρλφηεηνο ηεο εινλνζίαο ελ Διιάδη,
φ.π., ζ. 34, πίλ. ΗΗΗ.
131
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ
Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 45, 101-104∙ Καηεξίλα Γαξδίθα, «Ζ εινλνζία θαηά
ην Μεζνπφιεκν: θνηλσλία, θξάηνο θαη δηεζλήο βνήζεηα», φ.π., ζ. 267.
132
Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα βι. γεληθά Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο,
Κείκελα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο, Γηφληθνο, Αζήλα 2003, ζ. 113-121. Αλαιπηηθφηεξα βι.
Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Σν πξνζθπγηθφ ζνθ, νη ζηαζεξέο θαη νη κεηαβνιέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο»,
ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1,
Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 9-57. Γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ βι. ελδεηθηηθά
Γεψξγηνο Κξεηηθφο, «Αγξνηηθή εγθαηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη «ζηαζεξφηεηα» ζηνλ ειιεληθφ ρψξν
(1923-1930), ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε βεληδειηθή
πεξίνδν, (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 281-302 θαη Αλδξέαο Η.
Καξακάλνο, «Μηα άγλσζηε επνπνηία», Δ-Ηζηνξηθά 85 Σν αγξνηηθφ ζαχκα, 15 Μαΐνπ 2003, ζ. 12-17.
133
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ
Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 105-111. Τπνπξγείνλ Τγηεηλήο, Πξφλνηαο θαη
Αληηιήςεσο-Σκήκα ηαηηζηηθήο, Απνγξαθή πξνζθχγσλ, ελεξγεζείζα θαη΄Απξίιηνλ 1923, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1923, Β‟ Αλαιπηηθνί Πίλαθεο, ζ. 1. Γελ κπνξέζακε λα ζπγθξίλνπκε ηα
αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ δίλνληαη ζηηο δχν πεγέο. Χζηφζν, θαη απφ ηηο δπν πεγέο θαίλεηαη φηη νη
πξνζθπγηθέο αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαλ ζρεηηθά καθξηά απφ ηελ ππφ έξεπλα πεξηνρή. Απφ ηελ
απνγξαθή, επηπιένλ, γλσξίδνπκε φηη απφ ηνπο ηξεηο «παξαιεζίληνπο» νηθηζκνχο κφλν ζην ρσξηφ
Καηνρή ζα εγθαηαζηαζνχλ 19 ςπρέο, ελψ ζηνλ Αζηαθφ ζα ηχρνπλ αζηηθήο απνθαηάζηαζεο 573 ςπρέο.
134
Οη ιφγνη πνπ επέιεμα λα παξνπζηάζσ κφλν ηηο ηξεηο πην πάλσ επαξρίεο είλαη πξψηνλ δηφηη νη
επαξρίεο Βάιηνπ, Ναππαθηίαο θαη Δπξπηαλίαο παξακέλνπλ ππφ θιεηζηή νηθνλνκία θαη δεχηεξνλ γηαηί
ε πεξίπησζε ηνπ Λεζηλίνπ πνπ κειεηνχκε βξίζθεηαη ζρεηηθά καθξηά απφ ηηο ελ ιφγσ επαξρίεο θαη δελ
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε απηέο. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη ιφγνη πνπ επέιεμα λα
παξνπζηάζσ ηηο επαξρίεο Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, Σξηρσλίδνο θαη Μεζνινγγίνπ πξέπεη λα εληνπηζηνχλ
ζηελ εγγχηεηα απηψλ ησλ πεξηνρψλ κε ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηνχκε, ζηηο ηδηαίηεξεο εκπνξηθέο θαη
φρη κφλν ζρέζεηο ηεο επαξρίαο Μεζνινγγίνπ, ελψ ηέινο δηαπξαγκαηεπφκαζηε ηελ πεξίπησζε ηεο
Σξηρσλίδνο γηα λα αλαδείμνπκε ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηδηαίηεξσλ ζρέζεσλ, παξφιε ηε ζρεηηθή
εγγχηεηα ησλ δχν πεξηνρψλ. Παξφκνηνη ιφγνη καο αλάγθαζαλ λα αλαθεξφκαζηε ζε φιε ηελ εξγαζία
θπξίσο ζε απηέο ηηο επαξρίεο.
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ζηα ζηξαγγεξά ρσξάθηα. ην β΄κηζφ ηνπ 18νπ αηψλα αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ε
θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνχ, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίδεηαη θαη ε
νξπδνθαιιηέξγεηα. εκαληηθφ θεθάιαην γηα ην λνκφ ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο
απνηειεί θαη ε θηελνηξνθία, κηαο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή έβνζθαλ αηγνπξφβαηα,
αγειάδεο θαη άινγα.135 ηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξνκέξνπ ε ηνπηθή νηθνλνκία ζα
εληζρπζεί απφ ηε ζπιινγή θαη ην ζπλαθφινπζν εκπφξην ηνπ βειαληδηνχ θπξίσο απφ
ην 17ν αηψλα κέρξη ηα κέζα ηνπ 20νχ.136 ηελ θνηιάδα ηνπ Βξαρσξηνχ ζηηο αξρέο ηνπ
19νπ αηψλα θαιιηεξγνχληαλ ηα ακπέιηα, ν θαπλφο θαη ην ξχδη θαη παξάιιεια
ζπλππάξρνπλ νη θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ, ε ζηαθηδνθαιιηέξγεηα θαζψο θαη ε
ειαηνθαιιηέξγεηα.137 Καηά ην β΄κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ζηελ ίδηα πεξηνρή, παξαηεξείηαη

135

Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Πφξνο θαη πφξνη», Ρίδα Αγξηλησηψλ 34, φ.π., ζ. 51. Γηα
ηελ εγθαηάζηαζε λνκαδηθψλ θαη εκηλνκαδηθψλ πιεζπζκψλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία κεηά ηελ
Δπαλάζηαζε βι. Κψζηαο Κφκεο, χλακκα. Κνηλσληθέο Γνκέο θαη Όςεηο ηνπ Νενειιεληθνχ Υψξνπ:
Πφιεηο, Πιεζπζκηαθέο κεηαθηλήζεηο, Μεραληζκνί θπξηαξρίαο θαη άιια ζρεηηθά δεηήκαηα, Ησάλληλα
2007, ζ. 94-102.
136
Καηά ηε γεσξγηθή απνγξαθή ηνπ 1933, ζην λνκφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο εκθαλίδεηαη λα
παξάγνληαη 63.955 κεηξηθνί ζηαηήξεο βειαληδηψλ, παξαγσγή πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε, κε δηαθνξά, απφ
φιε ηελ Διιάδα γηα ην έηνο απηφ. Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο-Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο
Διιάδνο, Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή ηεο Διιάδνο, Έηνο 1933, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934, ζ. 182. Γηα ηε ζπιινγή θαη ην εκπφξην ηνπ μχινπ ηεο βειαληδηάο, σο
πξψηε χιε ηεο λαππεγηθήο αιιά θαη σο δεςηθνχ θαη βαθηθνχ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε
βπξζνδεςία αιιά θαη σο θαξπφο γηα ηελ θηελνηξνθία, ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξνκέξνπ θαηά ηνπο 18ν-19ν
αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα βι. ελδεηθηηθά Διέλε Γηαλλαθνπνχινπ, «Γάζε βειαληδηάο (17 νο-19νο
αηψλαο): Παξάγνληαο νηθνλνκίαο-πξφθιεζε αληαγσληζκνχ», ζηα πξαθηηθά εκεξίδαο Γάζε
Βαιαληδηάο: Παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ, (17 Μαΐνπ 2002), Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα
Μεζνινγγίνπ-Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Λακίαο, Μεζνιφγγη 2002, Γηαζέζηκν ζην
http://www.karp.teilam.gr/Pages/diafora/BALANIDIA.pdf. [Σειεπηαία πξφζβαζε 31-7-2013].
Πξβι. θαη Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, Σν ρξνληθφ ηνπ Μαραηξά Ξεξνκέξνπ, φ.π., ζ. 35-38, 41-42.
Φσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή θαη ην εκπφξην ηνπ βειαληδηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ξεξνκέξνπ ππάξρεη ζηε κειέηε-ιεχθσκα ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 110-111.
ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ππήξραλ δάζε βειαληδηάο. Γηα άιιεο πεξηνρέο θαη σο παξάδεηγκα, γηα
ηελ πεξηνρή ηεο Μάλεο ζηελ Πεινπφλλεζν βι. Κψζηαο Κφκεο, Πιεζπζκφο θαη νηθηζκνί ηεο Μάλεο
15νο-19νο αηψλαο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ-Γσδψλε: 57, Ησάλληλα 20052, ζ. 21-36. Γεληθά γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ βειαληδηνχ σο δεςηθή θαη βαθηθή χιε ζηε βπξζνδεςία βι. ελδεηθηηθά,
Κσλζηαληίλα Κφληζα, «Σακπάθηθα ζηελ πεξηνρή Λάξηζαο ζηα λεφηεξα ηζηνξηθά ρξφληα», ζην
Διιεληθά βπξζνδεςεία 19νο-20φο αη, Δξγαζηήξην Πξνβηνκεραληθήο Σερλνινγίαο, Ησάλληλα 2004, ζ.
123-140. Δπηπιένλ, Μαξία Σζαληνχ, «Ζ βπξζνδεςία ζηε Μαθξηλίηζα Πειίνπ (19 νο αη.) θαη ζην Βφιν
(20φο αη.)», ζην Διιεληθά βπξζνδεςεία 19νο-20φο αη., φ.π., ζ. 107-113. Απφ ηελ ηειεπηαία κειέηε
πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη κεγαιχηεξεο πξνκήζεηεο βειαληδηνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ θαη ζην Βφιν
θαηά ηνπο 19ν θαη 20φ αη. πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο απφ ηελ πεξηνρή
ηνπ Ξεξνκέξνπ. Γηα ην ίδην ζέκα βι. Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Σα ηακπάθηθα ηνπ
Βξαρσξηνχ. Α΄ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο», Ρίδα Αγξηλησηψλ 37 (Μάξηηνο 2000), ζ. 46-48. Σεο
ίδηαο, «Σα ηακπάθηθα ηνπ Βξαρσξηνχ. Γ΄. Ζ βπξζνδεςία ζην Αγξίλην ζηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ»,
Ρίδα Αγξηλησηψλ 39 (επηέκβξηνο 2000), ζ. 14-16.
137
Διέλε Γηαλλαθνπνχινπ, «Βξαρψξη: νηθηζκφο-θνηλσλία-νηθνλνκία», Δ-Ηζηνξηθά 152 Αγξίλην. Ζ πφιε
ηνπ θαπλνχ, 26 επηεκβξίνπ 2002, ζ. 10.
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ζηξνθή πξνο ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηνπ θαπλνχ θαη αξγφηεξα ηεο ειηάο, κε
απνηέιεζκα λα αηνλήζεη ε θαιιηέξγεηα ησλ ζηαθηδακπέισλ.138
ηα 1929 ε ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ αλεξρφηαλ ζηα 7.779.200 ζηξέκκαηα, εθ
ησλ νπνίσλ ηα 3.081.132 εκθαλίδνληαη σο ελ δπλάκεη παξαγσγηθά, ελψ απφ απηά
θαιιηεξγνχληαλ κφιηο γχξσ ζηα 550.000 ζηξέκκαηα.139 Αλαθεξφκελνη γεληθψο ζηελ
νηθνλνκία ηνπ λνκνχ, θαηά ηνλ 20φ αηψλα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν,
ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή βαζηδφηαλ θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζηε γεσξγία θαη
ηελ θηελνηξνθία θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ αιηεία θαη ζην εκπφξην. 140 Αλαθνξηθά κε
ηε γεσξγία, θχξηεο θαιιηέξγεηεο εκθαλίδνληαη απηέο ησλ ζηηεξψλ θαη ηνπ θαπλνχ ελψ
ζρεηηθά κε ηελ θηελνηξνθία δεζπφδεη ε εθηξνθή αηγνπξνβάησλ [Πίλαθαο 1Β, 1Γ, 1Δ,
1Θ]. ηα 1929, έηνο θαηά ην νπνίν έρνπκε ζηνηρεία γηα ηελ θάζε επαξρία μερσξηζηά,
ε επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, κε ζπλνιηθή έθηαζε 1.407 km2,141 εκθαλίδεηαη σο
ζηηνβνιψλαο ηνπ λνκνχ θαη παξάιιεια, ζηελ ίδηα επαξρία, ηδηαίηεξε αλάπηπμε
παξνπζηάδεη ν θηελνηξνθηθφο ηνκέαο. ηελ επαξρία Σξηρσλίδνο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε
δεζπφδνπζα θαιιηέξγεηα είλαη ν θαπλφο, ελψ ε θηελνηξνθία θαη ε ειιαηνθαιιηέξγεηα
έρνπλ θαη απηέο κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο επαξρίαο απηήο. ε απηή ηνπ
Μεζνινγγίνπ νη ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ απηέο ηεο
θαιιηέξγεηαο ηνπ θαπλνχ, ηεο αιηείαο, ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο θαη δεπηεξεπφλησο ε
θηελνηξνθία [1Σ, 1Ζ, 1Θ]. Ο γεσξγηθφ-θηελνηξνθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ λνκνχ,
ελδερνκέλσο, κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επαγγεικάησλ ηνπ
παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ ζην λνκφ. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1Ε, ν νπνίνο απνηππψλεη
ηνλ παξαγσγηθφ πιεζπζκφ θαηά θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ζηηο επαξρίεο ηνπ λνκνχ
ην 1928, ζηελ επαξρία Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ ε πιεηνςεθία ηνπ παξαγσγηθνχ
πιεζπζκνχ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία) θαη
ειάρηζηα ζην δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή, ζε απηή ηεο Σξηρσλίδνο ν παξαγσγηθφο
138

Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Σν Αγξίλην ηνπ 1875: Κνηλσλία θαη Οηθνλνκία», Ρίδα
Αγξηλησηψλ 45 (Ηνχληνο 2002), ζ. 44.
139
Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο- Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Γεσξγηθή θαη
θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά Διιάο θαη Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν,
Αζήλα 1934, ζ. ζ΄.
140
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ
Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 1-6∙ Απφζηνινο Βεηζφπνπινο, «Οηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ζηελ Αηησιναθαξλαλία», ζην Κ.
Μπάδα-Θ.Γ. θήθαο (επηκ.) Καηνρή Αληίζηαζε Δκθχιηνο Πφιεκνο. Ζ Αηησιναθαξλαλία ζηε δεθαεηία
1940-1950, Παξαζθήλην, Αζήλα 2010, ζ. 101-103.. Παππάο Βαζίιεηνο-Εστφπνπινο Παληειήο, «Ζ
θηελνηξνθηθή κλήκε ηνπ ηφπνπ: ην ππφ εμαθάληζε πξφβαην ηνπ Αγξηλίνπ», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ
κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ θαη ηνπίνπ: ην Αγξίλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60, φ.π., ζ. 175-179
141
Αιέμαλδξνο Σ. άββαο, Μειεηήκαηα ηνπ Ξεξνκέξνπ. Ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηεο
Υξπζνβίηζαο Ξεξνκέξνπ, Αζήλα 1983, ζ. 17.
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πιεζπζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηφο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία,
θηελνηξνθία) αιιά παξαηεξνχκε παξάιιεια θαη απμεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
δεπηεξνγελή (κεηαπνίεζε) θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην). Σέινο, ζηελ επαξρία
Μεζνινγγίνπ ε πιεηνςεθία ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ
πξσηνγελή ηνκέα (γεσξγία, θηελνηξνθία, αιηεία142) θαη δεπηεξεπφλησο ζην
δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή. πκπεξαζκαηηθά ζα αλαθέξακε φηη ν ζπλνιηθφο
πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ ζηα 1928, φπσο είδακε θαη πην πάλσ, αλεξρφηαλ ζηηο 224.785
ςπρέο, ν παξαγσγηθφο πιεζπζκφο αλεξρφηαλ ζηηο 96.810 ςπρέο εθ ησλ νπνίσλ νη
55.479 ςπρέο εκθαλίδνληαη σο γεσξγηθφο πιεζπζκφο ελψ 69.644 ςπρέο εκθαλίδνληαη
σο γεσξγηθφ-θηελνηξνθηθφο πιεζπζκφο.143 [Πίλαθαο 1Ε]. ε θάζε θάηνηθν
αλαινγνχζε 14 ζηξέκκαηα παξαγσγηθψλ εθηάζεσλ, ελψ ζην γεσξγηθφ πιεζπζκφ
αλαινγνχζαλ 55,5 ζηξέκκαηα.144
Αλαθνξηθά κε ηελ επαξρία Σξηρσλίδαο θαη ηελ πξσηεχνπζά ηεο, ζα αλαθέξακε
φηη ν επνηθηζκφο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θαη εγθαηαιειεηκκέλνπ Βξαρσξηνχ- κε ηελ
πινχζηα, σζηφζν, αγξνηηθή ελδνρψξα θαη κε έληνλν ην πδάηηλν ζηνηρείν-145 απφ
νπιηψηεο θαη άιινπο Ζπεηξψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο αιιά θαη
αξγφηεξα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Ναππαθηίαο, Δπξπηαλίαο θαη Σξηρσλίδαο ζα
απνηειέζεη κηα πξψηε πιεζπζκηαθή πχθλσζε ηεο πεξηνρήο, ελψ παξάιιεια ηελ ίδηα
πεξίνδν παξαηεξείηαη θαη κηα πεξηνξηζκέλε αλαζπγθξφηεζε ηνπ νηθηζκνχ.146
Χζηφζν, νη ζπλαθφινπζεο έξηδεο ησλ απηνρζφλσλ θαη ησλ εηεξνρζφλσλ, αιιά θαη
ησλ νπιησηψλ θαη ησλ άιισλ αγσληζηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη
θπξίσο κεηεπαλαζηαηηθά, ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επήιπδσλ θαη ηε

142

Γηα ηηο αιπθέο ηνπ Μεζνινγγίνπ βι. ελδεηθηηθά Κ. Α. ηαζηλφπνπινο, Σν Μεζνιφγγη, η. Α Ζ
ιηκλνζάιαζζα, Σππνγξαθείν Θ. Σδαβέιια, Αζήλα 1925, ζ. 247-250.
143
Ο Κ. Κσζηήο ζεσξεί φηη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο, θαηά ηηο αξρέο ηνπο
20νχ αηψλα, ζπρλά εκθαλίδεηαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή
νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην Μεζνπφιεκν (1919-1928), ΜΗΔΣ,
Αζήλα 1987, ζ. 76-77, 312.
144
Τπνπξγείνλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο- Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Γεσξγηθή θαη
θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά Διιάο θαη Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν,
Αζήλα 1934, ζ. η.
145
Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ
Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), Έθδνζε Γήκνπ Αγξηλίνπ, Αγξίλην 2010, ζ. 18.
146
Κψζηαο Κφκεο, χλακκα. Κνηλσληθέο Γνκέο θαη Όςεηο ηνπ Νενειιεληθνχ Υψξνπ…, φ.π. ζ. 49-53.
Σνπ ηδίνπ, Γεκνγξαθηθέο φςεηο ηνπ ειιεληθνχ λνηθνθπξηνχ. Γχν παξαδείγκαηα απφ ηελ Ήπεηξν (18νο19νο αηψλαο), Ησάλληλα 2000, ζ. 40-72. Κψζηαο Κνληαμήο, «Οη επνηθίζεηο Ζπεηξσηψλ ζην Αγξίλην ηνλ
19ν θαη 20φ αηψλα θαη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ
κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ θαη ηνπίνπ: ην Αγξίλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60, φ.π., ζ. 69-76.
Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ
Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π, ζ. 28-30, 42, 44, 50, 59-64, 104-113.
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δηαλνκή ησλ γαηψλ, ην ελδεκηθφ θαηλφκελν ηεο ιεζηείαο147 θαη ε αλππαξμία
ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ ζα θαζειψζνπλ ην Αγξίλην πιένλ,
γηα κηζφ πεξίπνπ αηψλα, ζε έλα παξαδνζηαθφ αγξνηηθφ θέληξν -κηαο θαη φιεο ηνπ νη
θνηλσληθέο ηάμεηο ηνπ Αγξηλίνπ ήηαλ είηε άκεζα είηε έκκεζα εμαξηεκέλεο απφ ηε
γε148- κε θιεηζηή-απηνθαηαλαισηηθή νηθνλνκία, κε ρακειφ βαζκφ εθρξεκαηηζκνχ
ηεο νηθνλνκίαο, κε ππνηππψδε εκπφξην θαη κε δπζδηάθξηηεο έσο αλχπαξθηεο αζηηθέο
ιεηηνπξγίεο.149 Μφλν ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίδεηαη κηα
νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη νη απαξρέο θάπνηνπ αζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο θαη
ε εκθάληζε νξηζκέλσλ αζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.150 Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη
πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο πφιεο θαη θάπνηα θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, 151 ε πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ θαπλνχ θαη ηεο ειηάο, ε ηφλσζε
ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο απφ ην
ηξαπεδηθφ θεθάιαην,152 θαη ιίγν αξγφηεξα κηα κηθξή αλάπηπμε κηθξψλ βηνηερληψλ θαη
147

Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ
Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 18-19. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ θηελνηξνθηθψλ πιεζπζκψλ ζε
παξαβαηηθέο πξάμεηο βι. Κψζηαο Κφκεο, χλακκα. Κνηλσληθέο Γνκέο θαη Όςεηο ηνπ Νενειιεληθνχ
Υψξνπ…, φ.π. ζ. 94-98. Δπηπιένλ, Διέλε Γηαλλαθνπνχινπ, «Ζ δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζην
Βξαρψξη (19νο-ά κηζφ ηνπ 20νχ αη.)», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ θαη
ηνπίνπ: ην Αγξίλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60, Αζήλα 2003, ζ. 40-41. Γηα ην θαηλφκελν ηεο ιεζηείαο
φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν βι. Μαξία Μπαθαδήκα, «Ζ πφιε θαη νη άλζξσπνη κέζα απφ ηνλ
ηνπηθφ Σχπν. Σέιε 19νπ –Αξρέο 20νχ αηψλα», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ
ηφπνπ θαη ηνπίνπ: ην Αγξίλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60, φ.π., ζ. 190-192. Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά,
Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π.,
ζ. 18-19, 24.
148
Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Πφιε ηνπ
Αγξηλίνπ, ΣΔΔ, Αζήλα 2010, ζ. 20.
149
Βαζίιεο Παηξψλεο, «Ζ νηθνλνκία ηνπ θαπλνχ θαη ην θαπλεξγαηηθφ δήηεκα ζην Αγξίλην ηνπ
Μεζνπνιέκνπ», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ θαη ηνπίνπ: ην Αγξίλην
κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ’60, φ.π., ζ. 161-169. Δπηπιένλ, Δ. Γηαλλαθνπνχινπ-Β. Παηξψλεο, «Κνηλσλία
θαη νηθνλνκία», Δ-Ηζηνξηθά 152 Αγξίλην. Ζ πφιε ηνπ θαπλνχ, φ.π., ζ. 12-14. Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά,
Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π.,
ζ. 19.
150
Πξάγκαηη ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ππφ αλάπηπμεο πφιεο ζηα 1875 καξηπξεί
έλαλ ππφ δηακφξθσζε αζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Παξαηεξνχκε φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα
αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε δηάθνξεο κηθξέο βηνηερλίεο
θαζψο θαη ζε νξηζκέλα άιια κηθξναζηηθά θαη αζηηθά επαγγέικαηα, φπσο ήηαλ ην επάγγεικα ηνπ
γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ, ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θ.ιπ.. Δπηπιένλ, ε χπαξμε μελνδνρείσλ αιιά θαη
πιήζνο δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηνπνηεί απηή ηε κεηάβαζε. Διέλε
Γηαλλαθνπνχινπ, «Ζ δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζην Βξαρψξη (19 νο-ά κηζφ ηνπ 20νχ αη.)»,
φ.π., ζ. 44-48. Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ
αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 22, 24.
151
ηα 1889 ν δήκνο αξηζκνχζε 9.972 ςπρέο ελψ ην Αγξίλην 7.430 ςπρέο, ελψ ζηα 1861 ν δήκνο
αξηζκνχζε 5.579 ςπρέο. Γηα δηάθνξεο φςεηο ηεο θνηλσλίαο ηνπ Αγξηλίνπ ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη
εηδηθφηεξα γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πλεπκαηηθή αθχπληζε ηελ πεξίνδν απηή βι. Κψζηαο
Σξηαλληαθπιιίδεο, «Κνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αθχπληζε», Δ-Ηζηνξηθά 152 Αγξίλην. Ζ πφιε ηνπ
θαπλνχ, 26 επηεκβξίνπ 2002, ζ. 22-27.
152
ηα 1873 ε Δζληθή ηξάπεδα ζα ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζην Αγξίλην, ελψ κέρξη ηφηε ε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο γηλφηαλ απφ ηνπο ηνθηζηέο. Βαζίιεο Παηξψλεο, «Ζ νηθνλνκία
ηνπ θαπλνχ θαη ην θαπλεξγαηηθφ δήηεκα ζην Αγξίλην ηνπ Μεζνπνιέκνπ», φ.π., ζ. 162. Δζληθή
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εξγαζηεξίσλ φπσο ηεο βπξζνδεςίαο153 θαη ηεο πνηνπνηίαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε
μπινπξγείσλ, θεξακνπνηείσλ θαη αζβεζηνπνηείσλ. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε
νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ βειηίσλαλ ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο,154
ηελ ίδηα πεξίνδν, ην Αγξίλην ζα μεθηλήζεη λα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε κηα
κεηαπξαηηθή πφιε θαη ζε έλαλ εκπνξηθφ θφκβν ηφζν ηεο ελδνρψξαο φζν θαη ηεο
επξχηεξεο Γπηηθήο Διιάδαο,155 κηαο θαη ε πφιε ζα έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε πξνο
ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, πνπ ζπλεπαγφηαλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ηφζν ζηελ εζσηεξηθή

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην 1841-2006, ΗΑΔΣΔ, Αζήλα 2008, ζ. 39. Γεξ. Ζξ.
Παπαηξέρα, Ηζηνξία ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηε ζχγρξνλε επνρή,
εθδ. Γήκνπ Αγξηλίνπ, Αγξίλην 1991, ζ. 381-383.
153
Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «Σα ηακπάθηθα ηνπ Βξαρσξηνχ. Ζ βπξζνδεςία ζην
Αγξίλην ζηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ», Ρίδα Αγξηλησηψλ 39 (επηέκβξηνο 2000), ζ. 14-16.
154
Πξφθεηηαη γηα ηε γεθχξσζε ηνπ Αρειψνπ ζην ζηέλεκα ηνπ Μαηζνπθίνπ ην 1884 θαη ε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ κέρξη ηελ Ακθηινρία, έξγα κε ηα νπνία δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία Αγξηλίνπ-Ακθηινρίαο,
γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ Αγξηλίνπ -Μεζνινγγίνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ελψ, αλακθίβνια, ην
ζεκαληηθφηεξν έξγν πνπ βνήζεζε ην Αγξίλην λα μεθχγεη απφ ηελ νηθνλνκηθή αδξάλεηα ηεο
πξνεγνχκελεο πεληεθνληαεηίαο ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ ζηδεξνδξφκνπ. Ζ ζηδεξνδξνκηθή
γξακκή Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ-Αγξηλίνπ, έθηαζεο 44 ρικ., νινθιεξψζεθε ζηα 1889 ελψ ε
πξνέθηαζε ηεο, 16 ρηιηνκέηξσλ, κέρξη ην ιηκάλη ηνπ Κξπνλεξίνπ ζα νινθιεξσζεί ην 1891. Απηή ηελ
πεξίνδν ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ζα ζπλδεζεί αηκνπιντθά κε ηελ Πάηξα θαη κε ηηο γξακκέο ησλ
ηδεξνδξφκσλ Πεηξαηψο-Αζελψλ-Πεινπνλλήζνπ. ηα 1897 ζα δεκηνπξγεζεί ε δηαθιάδσζε ΚαιχβηαΑρειψνο, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ηνπηθήο μπιείαο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο (σο πξψηε χιε
ζηελ αγνξά ηεο Πάηξαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηαθηδνθηβσηίσλ). ηα 1912 ζα θαηαζθεπαζζνχλ δπν
αθφκε δηαθιαδψζεηο, ζπλνιηθά 11 ρικ., κηα πξνο ην θέληξν ηνπ Μεζνινγγίνπ θαη κηα πξνο ην
Αηησιηθφ πξνο ην Νενρψξη θαη ηελ Καηνρή. Απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο θαη εμαηηίαο
ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ πνπ θάιππηε, ν αληαγσληζκφο κε ηηο άκαμεο πηζαλνινγείηαη φηη ήηαλ
νμχηαηνο. Μέρξη ην 1897 ε γξακκή απηή ζα εμππεξεηεί θπξίσο ηε δηαθίλεζε ησλ επηβαηψλ ελψ απφ ην
1898, κε ηε δεκηνπξγία ηεο δηαθιάδσζεο Καιχβηα-Αρειψνπ, ε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζα
απμεζεί ζεκαληηθά. Καηά θαηξνχο νη ζηξαηησηηθέο κεηαθνξέο ζα εηζθέξνπλ έζνδα ζηελ εηαηξεία ελψ
απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ην εκπφξην ηνπ θαπλνχ, πιάη ζην εκπφξην θαη άιισλ πξντφλησλ φπσο
ήηαλ ην εκπφξην αιεχξσλ, ζα δψζεη κηα θάπνηα πλνή ζε απηφ ην ηνπηθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Αλ θαη
ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή δελ ήηαλ επηθεξδήο, παξφια απηά ππνζέηνπκε φηη βνήζεζε, ζε αξθεηφ
βαζκφ, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, θπξίσο απηψλ
ησλ πεξηνρψλ κε απνπζία ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ήηαλ ην Αγξίλην θαη ε
επξχηεξε πεξηνρή ηνπ, αιιά θαη ζηε κεηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ. Ν. . Κηεληάδεο, Οη πξψηνη ειιεληθνί
ζηδεξφδξνκνη. Πξσηφηππνο ηζηνξηθή κειέηε, Σππνγξαθείν Γ.Ζ. Καιέξγε & ΗΑ, Αζήλα 1936, ζ. 113114∙ Λεπηέξεο Παπαγηαλλάθεο, Οη ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη (1882-1910). Γεσπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, φ.π., ζ. 123-126. Λέλα Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «ηδεξφδξνκνη
Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο (ΒΓΔ)», Ρίδα Αγξηλησηψλ 40 (Γεθέκβξηνο 2000), ζ. 12-14. Λέλα
Γηαλλαθνπνχινπ-Σξηαληαθπιιίδε, «ηδεξφδξνκνη Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο (ΒΓΔ)», Ρίδα Αγξηλησηψλ
41 (Μάξηηνο 2001), ζ. 12-14. Ησάλλεο Γξ. Γηνλπζάηνο, Καιχβηα. Ηρλειαηψληαο ηνλ “Καλαδά”, Αγξίλην
2004, ζ. 108-109. χιινγνο Φίισλ ηνπ ηδεξνδξφκνπ, Οη ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη-Ζ δηαδξνκή ηνπο
απφ ην 1869 έσο ζήκεξα, Μίιεηνο Αζήλα, ρ.ρ., ζ. 236-243. Μ. Μπαθαδήκα-Ξνπξγηά-. Σζάηζα
Παηζνπξάθε, Γεκφζηα, Γεκνηηθά θαη Ηδησηηθά έξγα ζηελ πφιε θαη ζηελ επαξρία Μεζνινγγίνπ θαηά ηα
έηε 1894-1903. πκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη ζπλαθείο καξηπξίεο, φ.π., ζ. 61-72. Βαζίιεο Παηξψλεο,
«Ζ νηθνλνκία ηνπ θαπλνχ θαη ην θαπλεξγαηηθφ δήηεκα ζην Αγξίλην ηνπ Μεζνπνιέκνπ», φ.π., ζ. 162.
Μαξία Μπαθαδήκα, «Ζ πφιε θαη νη άλζξσπνη κέζα απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν. Σέιε 19 νπ –Αξρέο 20νχ
αηψλα», ζην Μπάδα Κ. (επηκ.) Ζ κλήκε ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ ηφπνπ θαη ηνπίνπ: ην Αγξίλην κέρξη ηε
δεθαεηία ηνπ ’60, φ.π., ζ. 195-196. Γεξ. Ζξ. Παπαηξέρα, Ηζηνξία ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο
απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηε ζχγρξνλε επνρή, φ.π., ζ. 381-383. Αξηζηείδεο Μπαξρακπάο, Σν Αγξίλην
θάπνηε…, ERGO, Αζήλα 2003, ζ. 84-89.
155
Θεφδ. Θσκφπνπινο, «Αγξίληνλ», Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 1νο ,
Αηησιία, ζ. 192.
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φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή αγνξά.156 Σελ πεξίνδν απηή ην Αγξίλην ζα θαηαζηεί ην
θέληξν ελφο εκπνξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηφζν εληφο ηεο ηνπηθήο αγνξάο, κε ηελ
νξεηλή (πξψηεο χιεο φπσο δέξκαηα, καιιηά, μπιεία θαη βειαλίδηα) θαη ηελ αγξνηηθή
ελδνρψξα (αγξνηηθή παξαγσγή φπσο θαπλφο, ζηηεξά, ιάδη, θξαζί, ζηαθίδα) φζν θαη
εληφο ηεο εζληθήο αγνξάο, κε ηελ εηζαγσγή πθαζκάησλ, γπαιηψλ, κεηάιισλ,
θαηεξγαζκέλσλ δεξκάησλ, ηξνθίκσλ θ.ιπ θαη ηελ εμαγσγή αθαηέξγαζησλ καιιηψλ
θαη δεξκάησλ, θαπλνχ, βειαληδηψλ, ζηαθίδα, νίλνο, δψα θ.ιπ. αιιά θαη ηεο
εμσηεξηθήο.157 ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο
ηνπ πιεζπζκνχ158 αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, παξαηεξείηαη θαη ε πινπνίεζε νξηζκέλσλ πνιενδνκηθψλ
ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο πφιεο.159
Καηά ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζα επέιζεη ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο πφιεο, κηαο θαη
ηελ πεξίνδν απηή, θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1910 θαη σο ην ηέινο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ε
νηθνλνκία ηεο πφιεο αιιά θαη ηεο αγξνηηθήο ηεο ελδνρψξαο ζα ηαπηηζηεί κε ηελ
θαιιηέξγεηα, ηελ παξαγσγή, ηελ επεμεξγαζία θαη ην εκπφξην ηνπ θαπλνχ, εμέιημε πνπ
αλακθίβνια επλνήζεθε απφ ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή δήηεζε. 160 Απηή ηελ
πεξίνδν ην Αγξίλην αλαδεηθλχεηαη ζε ηζρπξφ θαπληθφ θέληξν θαη ζε ζεκαληηθή
πεξηθεξεηαθή πφιε.161 Έηζη ζε απηή ηελ πεξηνρή, ε εκπνξεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ
θαπλνχ ζα αληηθαηαζηάζεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο απηάξθεηαο
θαη ζα επέιζεη, ζε κεγάιν βαζκφ πιένλ, κηα κεηάβαζε απφ κηα απηνθαλαισηηθή θαη
αληαιιαθηηθή νηθνλνκία ζε κηα ρξεκαηηθή θαζψο θαη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θαπλνχ ζα επηηξέςεη θαη ηελ
πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο πφιεο162 θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο,
Διέλε Γηαλλαθνπνχινπ, «Ζ δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζην Βξαρψξη (19 νο-ά κηζφ ηνπ 20νχ
αη.)», φ.π., ζ. 44-48. Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία
ζηελ αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 19, 22
157
Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ
Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 22-23.
158
ηα 1896 ν πιεζπζκφο ηνπ Αγξηλίνπ αλεξρφηαλ ζηηο 6.733 ςπρέο. Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ
αξρηηεθηνληθή θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Πφιε ηνπ Αγξηλίνπ, φ.π., ζ. 20
159
Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην. Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ
Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 24, 51, 113, 118. Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ αξρηηεθηνληθή θαη
ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Πφιε ηνπ Αγξηλίνπ, φ.π., ζ. 20.
160
Γεξ. Ζξ. Παπαηξέρα, Ηζηνξία ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηε
ζχγρξνλε επνρή, φ.π., ζ. 383-385.
161
Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Πφιε ηνπ
Αγξηλίνπ, φ.π., ζ. 91.
162
ηα 1920 ν πιεζπζκφο ηνπ Αγξηλίνπ αλεξρφηαλ ζηηο 16.753 ςπρέο ελψ ην 1940 ζα αλέιζεη ζηηο
20.492 ςπρέο. Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ
Πφιε ηνπ Αγξηλίνπ, φ.π., ζ. 93. σθξ. Παπαθσλζηαληίλνπ, «Αγξίληνλ. Οηθνλνκία», Αηησιναθαξλαληθή
θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 1νο, Αηησιία, ζ. 193-194.
156
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ελψ ζα επηηξέςεη θαη ηε ζρεηηθά νκαιή απνθαηάζηαζε 2.500 πξνζθχγσλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Αγξηλίνπ, αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο ζα απαζρνιεζνχλ ζηα
θαπλνκάγαδα, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ νηθηζκνχ.163
Ζ θαπληθή θξίζε ζα νδεγήζεη κεξηθψο θαη ηελ πφιε ζε νηθνλνκηθή θξίζε θαζψο θαη
ηνπο θαπλεξγάηεο ηεο πφιεο ζε καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1920 θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1930.164
Απφ ηελ άιιε κεξηά ην Μεζνιφγγη,165 ζηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα, ζα αλαπηχμεη
ζεκαληηθή γηα ηελ επνρή λαππεγηθή βηνηερλία θαζψο παξαηεξείηαη θαη ζεκαληηθή
άλζεζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, νη νπνίεο θαίλεηαη φηη επλνήζεθαλ απφ ηελ
επέλδπζε

ηνπ

ζπζζσξεπκέλνπ

πινχηνπ

πνπ

πήγαδε

απφ

πεηξαηηθέο

θαη

ιαζξεκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξψησλ νηθηζηψλ ηνπ.166 ηα ηέιε ηνπ 18νπ
αηψλα κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ ζα αλαθνπεί απηή ε αλνδηθή ηνπ
πνξεία.167 Ζ αλάθακςε ηνπ Μεζνινγγίνπ ζα είλαη ηαρεία κηαο θαη ήδε απφ ηηο αξρέο
ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίδεηαη εθ λένπ σο κηα λαπηεκπνξηθή πνιηηεία.168 Παξάιιεια,
ηελ ίδηα πεξίνδν, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή αθκή παξαηεξείηαη θαη πξνσζεκέλε
θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηαζηξσκάησζε, απμεκέλε ηάζε γηα θνηλσληθή

163

Δπζχκηνο Δ. Αλδξηθφπνπινο, Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε Πνιενδνκία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ Πφιε ηνπ
Αγξηλίνπ, φ.π., ζ. 91-92
164
Βαζίιεο Παηξψλεο, «Ζ νηθνλνκία ηνπ θαπλνχ θαη ην θαπλεξγαηηθφ δήηεκα ζην Αγξίλην ηνπ
Μεζνπνιέκνπ», φ.π., ζ. 162-168.. Σνπ ηδίνπ, «Ο θαπλφο θαη ην θαπλεξγαηηθφ θίλεκα», Δ-Ηζηνξηθά 152
Αγξίλην. Ζ πφιε ηνπ θαπλνχ, 26 επηεκβξίνπ 2002, ζ. 30-35. Γψξα Μνληνχδε-Γαβαιά, Αγξίλην.
Πνιενδνκηθή εμέιημε απφ ηελ Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), φ.π., ζ. 28, 5153, 120-122. Γεξ. Ζξ. Παπαηξέρα, Ηζηνξία ηνπ Αγξηλίνπ θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα σο
ηε ζχγρξνλε επνρή, φ.π., ζ. 396-400, 411-448.
165
Σα ζηνηρεία-ζπκπεξάζκαηα πνπ παξαζέηνπκε γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ Μεζνινγγίνπ
πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο κειέηεο ηεο Κσλζηαληίλαο Μπάδα, ε νπνία κειέηεζε ηηο ζρεηηθέο πεγέο
θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηθήο ηεο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία ησλ
ςαξάδσλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ. Βι. ζρεηηθά ηηο επφκελεο ππνζεκεηψζεηο.
166
Κ. Α. ηαζηλφπνπινο, Σν Μεζνιφγγη, η. Α Ζ ιηκλνζάιαζζα, Σππνγξαθείν Θ. Σδαβέιια, Αζήλα
1925, ζ. 85-95. Μαξία πλαξέιιε, Γξφκνη θαη ιηκάληα ζηελ Διιάδα 1830-1880, Πνιηηηζηηθφ
Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα 1989, ζ. 119-120. Κσλζηαληίλα Μπάδα, «πληειεζηέο, Σξφπνη
θαη Μέζα Δπηβίσζεο ηεο «Παξαδνζηαθήο» Αιηεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζην Μεζνιφγγη-Αηησιηθφ: Ο
Σφπνο, ε Οηθνγέλεηα, ν Λατθφο Πνιηηηζκφο», ζην ζπιινγηθφ έξγν Φαξεχνληαο ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο.
Απφ ηηο καξηπξίεο ηνπ παξειζφληνο ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, Σεηξάδηα Δξγαζίαο 33, ΗΝΔ/ΔΗΔ,
Αζήλα 2010, ζ. 159-161. Σν ίδην θείκελν δεκνζηεπκέλν θαη αιινχ. Κσλζηαληίλα Μπάδα,
«Αληρλεχνληαο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ςαξάδσλ ζηε ιηκλνζάιαζζα ΜεζνινγγίνπΑηησιηθνχ», ζην Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνχ. Γηαδξνκή ζην ρξφλν, ζην ρψξν, ζην ιφγν, ζηηο
ηέρλεο, Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.-Φνξέαο Γηαρείξηζεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ, 2009, ζ. 160-161. Μάρε
Παπαδήζε-Πεηξνπνχινπ, «Ζ Αηησιία ρζεο θαη ζήκεξα. Ο θπζηθφο ρψξνο θαη ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο»
Δπηά Ζκέξεο-Καζεκεξηλή, 24 Απξηιίνπ 1994, ζ. 3-4. Λήκκα «Μεζνιφγγη», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή
θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1372-1376.
167
Λήκκα «Μεζνιφγγη», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, φ.π., ζ. 1376-1377.
168
Μάρε Παπαδήζε-Πεηξνπνχινπ, «Ζ Αηησιία ρζεο θαη ζήκεξα. Ο θπζηθφο ρψξνο θαη ε ηζηνξία ηεο
πεξηνρήο», φ.π., ζ. 4. Κ. Α. ηαζηλφπνπινο, Σν Μεζνιφγγη, η. Α Ζ ιηκλνζάιαζζα, φ.π., ζ. 97-120.
Λήκκα «Μεζνιφγγη», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, φ.π., ζ. 1377-1378.
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θηλεηηθφηεηα θαζψο θαη αλαπηπγκέλε παηδεία θαη πνιηηηζκφο.169 ε φιν ηνλ 19ν
αηψλα ε πφιε αλαπηχζζεη ηφζν κηα δηαδηθαζία αζηηθήο ζπγθέληξσζεο φζν θαη κηα
φςε κηθξναζηηθήο δσήο θαη θνπιηνχξαο.170
Χζηφζν, ε θαηνπηλή παξαθκή ηεο λαπηηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ησλ
λαπηηινεκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ ζα ζπκβεί ζρεδφλ κε
απφιπηνπο φξνπο.171 Έηζη ε πφιε ζα ζηεξίμεη ηε κηθξναζηηθή ηεο ππφζηαζε θπξίσο
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο (θπξίσο ζηελ αιηεία θαη δεπηεξεπφλησο ζηε
γεσξγία) θαζψο θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, εκπφξην) κηαο θαη
ε πφιε είρε ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα πνπ πήγαδε απφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο
πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, αιιά θαη ζηηο «πειαηεηαθέο» ζρέζεηο θαζψο θαη ζηελ
επέλδπζε ελφο ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ παξείρε ην έλδνμν εξσηθφ παξειζφλ ηεο
πφιεο. ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ε παξαθκή απηνχ ηνπ επαξρηαθνχ αζηηθνχ θέληξνπ
πηζαλνινγείηαη φηη ήηαλ νξηζηηθή,172 ελψ νη θάηνηθνη ζα ζηξαθνχλ ζε κεγάιν βαζκφ
ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αιηείαο.173
Ζ ζαιάζζηα επηθνηλσλία ηνπ Μεζνινγγίνπ κε ηα άιια ιηκάληα ηεο ρψξαο, κέρξη
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, γηλφηαλ απφ ηνλ Ατ-ψζηε,174 φπνπ πξνζέγγηδαλ ηα πινία ηεο
αθηνπινΐαο θαη απφ φπνπ κε κηθξά πιενχκελα εμππεξεηνχληαλ ε εκπνξηθή θαη
επηβαηηθή θίλεζε. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ην Μεζνιφγγη ζα απνθηήζεη θαη δπν άιια
επίλεηα, απηφ ηεο Σνπξιίδαο θαη ηνπ Κξπνλεξίνπ, φπνπ ζην ηειεπηαίν θαηέιεγε θαη ν
ηνπηθφο ζηδεξφδξνκνο.175 Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ζα θαηαζθεπαζζεί θαη ην ιηκάλη ζηε
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Κσλζηαληίλα Μπάδα, «πληειεζηέο, Σξφπνη θαη Μέζα Δπηβίσζεο ηεο «Παξαδνζηαθήο»
Αιηεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζην Μεζνιφγγη-Αηησιηθφ..., φ.π., ζ. 162.
170
Κσλζηαληίλα Μπάδα, Ο θφζκνο ηεο εξγαζίαο. Οη ςαξάδεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ (18 νοφο
20 αηψλαο), Πιέζξνλ, Αζήλα 2004, ζ. 33-47.ηα 1835 ην Μεζνιφγγη έρεη 2.370 ςπρέο, ην 1851 ζα
αλέιζνπλ ζηηο 3.630 ςπρέο, ελψ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ζα απμεζνχλ ζηηο 6.324 ςπρέο. Λήκκα
«Μεζνιφγγη», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, φ.π., ζ. 1410.
171
Κσλζηαληίλα Μπάδα, «πληειεζηέο, Σξφπνη θαη Μέζα Δπηβίσζεο ηεο «Παξαδνζηαθήο»
Αιηεπηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο ζην Μεζνιφγγη-Αηησιηθφ…, φ.π., ζ. 162. Κ. Α. ηαζηλφπνπινο, Σν
Μεζνιφγγη, η. Α Ζ ιηκλνζάιαζζα, φ.π., ζ. 153-154.
172
ηα 1920 ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο αλέξρεηαη ζηηο 8.356 ςπρέο, ην 1928 ζε 9.270 ελψ ην 1940 ζε
10.255 ςπρέο. Λήκκα «Μεζνιφγγη», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, φ.π., ζ.
1410.
173
Κσλζηαληίλα Μπάδα, «πληειεζηέο, Σξφπνη θαη Μέζα Δπηβίσζεο ηεο «Παξαδνζηαθήο»
Αιηεπηηθήο…» φ.π., ζ. 162-163. ην Γεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ Μεζνινγγίνπ πνπ κειέηεζε ε
Κσλζηαληίλα Μπάδα θαη αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ην 1929 κέρξη ην 1940 παξαηεξείηαη φηη νη κηζνί
ζρεδφλ νηθνγελεηάξρεο θαηαγξάθνληαη σο αιηείο, θάπνηνη σο λαπηηθνί, αξθεηνί θηεκαηίεο αιιά θαη
γεσξγνί θαη έκπνξνη. Κσλζηαληίλα Μπάδα, Ο θφζκνο ηεο εξγαζίαο. Οη ςαξάδεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο
Μεζνινγγίνπ (18νο-20φο αηψλαο), φ.π., ζ. 47 θαη ππνζεκείσζε 83 ζηηο ζειίδεο 151-152.
174
Ο Υ. Δπαγγειάηνο αλαθέξεη φηη ε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία, ηελ πεξίνδν απηή, γηλφηαλ κε ηελ
πξνζέγγηζε ησλ πινίσλ ζην Βαζηιάδη. Υξήζηνο Δπαγγειάηνο, Ηζηνξία ηνπ Μεζνινγγίνπ, Αζήλα 1959,
ζ. 499.
175
Κ. Α. ηαζηλφπνπινο, Σν Μεζνιφγγη, η. Α Ζ ιηκλνζάιαζζα, φ.π., ζ. 207-220, 229-234. Γηψξγνο Ησ.
Κνθνζνχιαο, Μεζνιφγγη 1830-1990, απηνέθδνζε, ρ.ρ, ζ. 18-19. Μ. Μπαθαδήκα-Ξνπξγηά-. Σζάηζα
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λνηηνδπηηθή απφιεμε ηεο πφιεο,176 δπηηθά ηνπ δξφκνπ ηεο Σνπξιίδαο, ζην νπνίν ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο πφιεο.
ζνλ αθνξά ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή, παξαηεξνχκε φηη δηάθνξνη νηθηζκνί είραλ
αλαπηπρζεί ηξηγχξσ θαη πνιχ θνληά ζην βάιην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή ηνπ
έινπο αλαηνιηθά «νξηδφηαλ» απφ ηνλ πεδηλφ νηθηζκφ Παιαηνθαηνχλα (απφ ην 1967
Λεζίληνλ), βνξεηναλαηνιηθά απφ ην εμίζνπ πεδηλφ ρσξηφ Πνδνινβίηζα (απφ ην 1928
Πεληάινθνο), ελψ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ βξηζθφηαλ ην πεδηλφ ρσξηφ Καηνρή.177 Οη
ηξεηο πην πάλσ νηθηζκνί, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ηνπο θαζαπηνχ «παξαιεζίληνπο»
νηθηζκνχο, «θηινμελνχζαλ» θπξίσο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο.178
Πίλαθαο 1Γ.

Πιεζπζκηαθή εμέιημε νηθηζκψλ-θνηλνηήησλ («παξαιεζίλησλ») επαξρίαο

Βνλίηζεο Ξεξνκέξνπ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, 1907-1961.
Έηνο

Πεληάινθν

Καηνρή

(Πνδνινβίηζα)

Λεζίλη

Αζηαθφο

(Παιαηνθαηνχλα)

1907

625

1.458

459

3.040

1928

899

1.530

570

2.653

1940

983

1.840

613

3.449

1951

1.048

2.273

665

3.286

1961

1.585

2.803

902

3.818

Πεγή: φ.π. Πίλαθαο 1Α θαη επηπιένλ, Τπνπξγείνλ ησλ Δζσηεξηθψλ-Τπεξεζία απνγξαθήο, ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 27 Οθησβξίνπ 1907, η. Β, Σππνγξαθείν
Μηραήι Νηθνιαΐδνπ, Αζήλα 1909, ζ. 372-373.

Παηζνπξάθε, Γεκφζηα, Γεκνηηθά θαη Ηδησηηθά έξγα ζηελ πφιε θαη ζηελ επαξρία Μεζνινγγίνπ θαηά ηα
έηε 1894-1903…, φ.π., ζ. 61-72.
176
Υξήζηνο Δπαγγειάηνο, Ηζηνξία ηνπ Μεζνινγγίνπ, φ.π., ζ. 499.
177
Άιινη νηθηζκνί πνπ βξίζθνληαλ ζρεηηθά θνληά ζην έινο θαη αλήθαλ δηνηθεηηθά ζηελ επαξρία
Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, ήηαλ ην ρσξηφ Υξπζνβίηζα πνπ βξηζθφηαλ ζηα βφξεηα ηνπ θαη ζε απφζηαζε 12
πεξίπνπ ρικ., κε πιεζπζκφ ην 1907 440 ςπρέο, 1928 578 ςπρέο, ην 1940 646 ςπρέο, ην 1951 672
ςπρέο θαη ηέινο ην 1961 696 ςπρέο. Έλαο άιινο κηθξφο νηθηζκφο πνπ βξηζθφηαλ βνξεηναλαηνιηθά ηνπ
έινπο θαη ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ ρικ. ήηαλ ην ρσξηφ ηξνγγπινβνχλη (Καιέληδη κέρξη ην 1928) κε
πιεζπζκφ ην 1940 205 ςπρέο, ην 1951 236 ςπρέο θαη ην 1961 331 ςπρέο. Άιινο νηθηζκφο ήηαλ ηα
Βιπδηαλά (Μάληλα), βφξεηα θαη ζε απφζηαζε 5 πεξίπνπ ρικ. απφ ην έινο κε πιεζπζκφ πνπ αλεξρφηαλ
ην 1907 ζε 265 ςπρέο ην 1928 ζε 465 ςπρέο, ην 1940 ζε 512, ην 1951 ζε 567 θαη ην 1961 ζε 558
ςπρέο. ΓΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 15-16 Μαΐνπ 1928, Νφκηκνο
πιεζπζκφο… φ.π., Πίλαθαο II, ζ. 14∙ ΓΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 16
Οθησβξίνπ 1940, Νφκηκνο πιεζπζκφο…φ.π., Πίλαθαο II, ζ. 13-14∙ ΔΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο
θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1951. Νφκηκνο πιεζπζκφο…φ.π., Πίλαθαο 2, ζ. 13-14. ΔΤΔ,
Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19 εο Μαξηίνπ 1961, Νφκηκνο πιεζπζκφο…φ.π.,
Πίλαθαο 2, ζ. 11. Τπνπξγείνλ ησλ Δζσηεξηθψλ-Τπεξεζία απνγξαθήο, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο
γεληθήο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 27 Οθησβξίνπ 1907, η. Β, Σππνγξαθείν Μηραήι
Νηθνιαΐδνπ, Αζήλα 1909, ζ. 372-373.
178
Οξίδεηαη σο ν πιεζπζκφο πνπ δεη ζε νηθηζκνχο κε ιηγφηεξν απφ 2.000 θαηνίθνπο. σθξάηεο
Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2012, ζ. 23. Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα. Όςεηο
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην Μεζνπφιεκν (1919-1928), φ.π., ζ. 77, 312-313.
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Ο κεγαιχηεξνο απφ απηνχο ηνπο νηθηζκνχο, ε Καηνρή, ήηαλ θηηζκέλνο ζηηο φρζεο
ηνπ Αρειψνπ απνηειψληαο ην λνηηφηεξν νηθηζκφ ηνπ Ξεξνκέξνπ θαη ηεο επαξρίαο
Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ [Δηθφλα 2]. Σν 1907 εκθαλίδνληαη λα θαηνηθνχλ ζε απηφλ
1.458 ςπρέο. ηα 1928 ν πιεζπζκφο ηνπ ρσξηνχ αλεξρφηαλ ζηηο 1.530 ςπρέο, ελψ ην
1940 ζα απμεζεί ζηηο 1.840. Γέθα πεξίπνπ ρξφληα αξγφηεξα ζα αλέιζεη ζηηο 2.273
ςπρέο ελψ ην 1961 ν πιεζπζκφο ζα απμεζεί ζηηο 2.803 ςπρέο. [Πίλαθαο 1Γ]. Ζ
νηθνλνκία ηνπ ρσξηνχ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ θηελνηξνθία (εθηξνθή πξνβάησλ,
αγειάδσλ θαη βνπβαιηψλ), ζην εκπφξην ησλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ζηε
γεσξγία179 θαζψο θαη ζην εκπφξην ησλ βειαληδηψλ.180

Φσηνγξαθία 1. Αρειψνο. ην βάζνο δηαθξίλεηαη ην ρσξηφ Καηνρή. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ 1930.

Σν ρσξηφ Πνδνινβίηζα ήηαλ θαη απηφ ρηηζκέλν πνιχ θνληά ζηηο φρζεο ηνπ
Αρειψνπ, βνξεηφηεξα, σζηφζν, απφ ην ρσξηφ Καηνρή [Δηθφλα 2]. Ο πιεζπζκφο ηνπ
θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1Β. ηα 1907,
ινηπφλ, γλσξίδνπκε φηη θαηνηθνχζαλ ζην ελ ιφγσ ρσξηφ 625 άλζξσπνη. Σν 1928 ζα
απμεζνχλ ζηνπο 899 αλζξψπνπο, ελψ ην 1940 ζα αλέιζνπλ ζηνπο 983 αλζξψπνπο θαη
Καηά ηνπο 17ν-18ν αη. ζηελ πεξηνρή απηή θαιιηεξγνχληαλ ακπέιηα θαη ζηαθίδα, ελψ θαηά ηνλ 19 ν
θαη 20φ αηψλα θαιιηεξγνχζαλ ζηηάξη, αξαβφζηην, κπνζηάληα, ακπέιηα θαη ειηέο. Δ. Γηαλλαθνπνχινπ,
«Μηα άιιε φςε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο: Ζ πεξίπησζε ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαηά ην 17 ν θαη ην
18ν αηψλα», ζηα Πξαθηηθά Α΄ Αξραηνινγηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ πλεδξίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, Γήκνο
Αγξηλίνπ, Αγξίλην 1991, ζ. 399-423. ιγα Γηαλλαθνγεψξγνπ, «Σν θξαζί θαη ε άκπεινο ζηελ Νφηηα
Αηησιναθαξλαλία απφ ηα ρξφληα ηνπ Οηλέα σο ηηο κέξεο καο», Σα Αηησιηθά 18 (Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο
2012), ζ. 199-210.
180
Γηνλχζεο Μηηάθεο, Οηληάδεο-Καηνρή, θνηλφηεηα Καηνρήο Αηησιναθαξλαλίαο, Πάηξα 1986, ζ. 497502.
179
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δέθα ρξφληα πεξίπνπ αξγφηεξα ζηνπο 1.048 ελψ ην 1961 ζα αλέιζνπλ ζηνπο 1.585
αλζξψπνπο. Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ απηνχ αζρνινχληαλ, θπξίσο, κε ηε γεσξγία θαη
ηελ θηελνηξνθία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη θαιιηεξγνχζαλ ζηηάξη, βξψκε,
θαιακπφθη θαη θαπλφ, είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο δψα φπσο πξφβαηα, γίδηα, γνπξνχληα
θαη γειάδηα ελψ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε ζπιινγή θαη ζην εκπφξην ηνπ
βειαληδηνχ.181
Σν ρσξηφ Παιαηνθαηνχλα απνηειεί ην κηθξφηεξν ζε κέγεζνο νηθηζκφ απφ ηνπο
ηξείο «παξαιεζίληνπο»182 [Δηθφλα 2]. ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα θαηνηθνχζαλ ζε απηφ
459 άλζξσπνη. ηα 1928 ε θνηλφηεηα Παιαηνθαηνχλαο αξηζκνχζε 570 θαηνίθνπο ελψ
ην 1940 ζα απμεζνχλ ζηνπο 613. Σν 1951 ζα αλέιζνπλ ζηνπο 665 ελψ δέθα ρξφληα
αξγφηεξα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή αχμεζε, θζάλνληαο ηνπο 902
θαηνίθνπο. [Πίλαθαο 1Γ]. Οη θάηνηθνη ηνπ αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηε γεσξγία θαη ηελ
θηελνηξνθία.183

Σέινο, ε θσκφπνιε-ιηκάλη ηνπ Αζηαθνχ, πνπ θηινμελνχζε

εκηαζηηθφ πιεζπζκφ, αλ θαη βξηζθφηαλ πεξί ηα 10 ρικ. βνξεηνδπηηθά απφ ηελ
πεξηνρή ηνπ έινπο, επηθνηλσλνχζε κε ηελ πεξηνρή απηή, θπξίσο, δηα ηεο ζαιάζζηαο
νδνχ. πσο παξαηεξνχκε ζην πίλαθα 1Β, ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ε θσκφπνιε
απηή ζα αξηζκεί ιίγν πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 ςπρέο. ηα 1928 ν πιεζπζκφο ηεο ζα
κεησζεί ζηηο 2.653 ςπρέο ελψ ην 1940 ν πιεζπζκφο ηεο ζα αλέιζεη ζηηο 3.449 ςπρέο.
Σν 1951 ζα κεησζεί ζηηο 3.286 ςπρέο ελψ δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζα αλέιζεη, εθ λένπ,
ζηηο 3.818 ςπρέο. Οη θάηνηθνη ηεο θσκφπνιεο απηήο αζρνινχληαλ κε ηε γεσξγία, ηελ

181

ΗΝΔ/ΔΗΔ,
Παλδέθηεο,
Μεηνλνκαζίεο
ησλ
Οηθηζκψλ
ηεο
Διιάδαο
(http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/4968. Κψζηαο Πεηξνληθνιφο,
ΠνδνινβίηζαΠεληάινθνο, Αζήλα 1981, ζ. 24-31∙ Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην
μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π.
182
Σξεηο νηθηζκνί βξίζθνληαλ ζρεηηθά θνληά ζην έινο, ζηελ απέλαληη φκσο φρζε ηνπ Αρειψνπ ζηελ
Αηησιηθή Παξαρεισίηηδα. Πξφθεηηαη γηα ηνπο νηθηζκνχο Γνπξ(γ)ηάο (πιεζ. ην 1907 735 ςπρέο, ην
1928 959 ςπρέο, ην 1940 887, ην 1951 1.124 θαη ην 1961 1.391 ςπρέο) Μάζηξνπ (πιεζ. ην 1907
241 ςπρέο, ην 1928 276 ςπρέο, ην 1940 357, ην 1951 463 θαη ην 1961 587 ςπρέο) θαη Νενρσξίνπ
(πιεζ. ην 1907 1.893 ςπρέο, ην 1928 2.384 ςπρέο, ην 1940 2.694, ην 1951 3.063 θαη ην 1961 3.867
ςπρέο). Τπνπξγείνλ ησλ Δζσηεξηθψλ-Τπεξεζία απνγξαθήο, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο
απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 27 Οθησβξίνπ 1907, η. Β, Σππνγξαθείν Μηραήι Νηθνιαΐδνπ,
Αζήλα 1909, ζ. 372-373. ΓΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 15-16 Μαΐνπ 1928,
Νφκηκνο Πιεζπζκφο… φ.π., Πίλαθαο II, ζ. 14∙ ΓΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο
16 Οθησβξίνπ 1940, Νφκηκνο πιεζπζκφο…φ.π., Πίλαθαο II, ζ. 13-14∙ ΔΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο
θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1951, Νφκηκνο πιεζπζκφο… φ.π., Πίλαθαο 2, ζ. 13-14ΔΤΔ,
Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1961, Νφκηκνο πιεζπζκφο φ.π.,
Πίλαθαο 2, ζ. 11.
183
ΗΝΔ/ΔΗΔ, Παλδέθηεο, Μεηνλνκαζίεο ησλ Οηθηζκψλ ηεο Διιάδαο. Γηνλχζηνο Μηηάθεο, «Λεζίλη»,
ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία
(ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1223-1238. Ο Κ. Κφκεο ππνζέηεη φηη θαηά ηνλ 19 ν αηψλα ζην ρσξηφ απηφ, αλ ηζρχεη ε
ηαχηηζε πνπ πξνηείλεη, εγθαηαζηάζεθαλ κεξηθέο νηθνγέλεηεο Καξαγθνχλεδσλ (Αξβαληηφβιαρνη).
Κψζηαο Κφκεο, χλακκα. Κνηλσληθέο Γνκέο θαη Όςεηο ηνπ Νενειιεληθνχ Υψξνπ…, φ.π. ζ. 98-102.
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θηελνηξνθία, ην εκπφξην ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, βειαληδηνχ θαη άιισλ πξντφλησλ
θαζψο θαη κε ηε βηνηερλία.184
πλερίδνληαο ηε γεσγξαθηθή πξνζδηφξηζε ηνπ έινπο, παξαηεξνχκε φηη δπηηθά
πεξηβαιιφηαλ απφ ην Ηφλην πέιαγνο θαη επηπιένλ ζηα δπηηθά ηνπ έινπο θαη πνιχ
θνληά ζε απηφ βξηζθφηαλ ην λεζί Πεηαιάο θαη ην νκψλπκν ηρζπνηξνθείν πνπ
βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηε Υνπλνβίλα θαη ζηνλ Κνληαχιαθν.185 [Δηθφλα
3].

Φσηνγξαθία 2. Σν λεζί Πεηαιάο. Φσηνγξαθία ηξαβεγκέλε απφ ηνλ νηθηζκφ Βαιηί (2012, Υνπιηάξαο
.).

Ζ αθαξλαληθή Παξαρεισίηηδα,186 πνπ πεξηειάκβαλε ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο,
απνηεινχζε ην λνηηφηεξν άθξν ηνπ Ξεξνκέξνπ,187 πνπ αληίζεηα κε ηελ νλνκαζία ηνπ
184

Υξήζηνο Κ. Υαζάπεο, Λεχθσκα ηεο θσκνπφιεσο Αζηαθνχ. Ηζηνξηθφλ, Βηνγξαθηθφλ,
Λανγξαθηθφλ, Αζήλα 1976, ζ. 11-14. Γεξάζηκνο Παπαηξέραο, «Ο Βειαληδψλαο ηνπ Ξεξνκέξνπ»,
ηεξεά Διιάο 161 (Ννέκβξηνο 1982), ζ. 12-13.
185
Πξφθεηηαη γηα κηθξφ λεζί πνπ αλήθε ζε ζπζηάδα λεζηψλ κε ην αξραίν φλνκα Δρηλάδεο θαη επί ην
λεφηεξν Κνπξηζνιάξη (Gurzolarie). Σν λεζί απηφ είλαη καθξφζηελν θαη έρεη ζρήκα ειιεηςνεηδήο,
βξηζθφηαλ πνιχ θνληά ζηα ηελαγψδε παξάιηα ηεο Αθαξλαλίαο, πνπ νπζηαζηηθά ρσξηδφηαλ απφ έλα
κηθξφ πισηφ απιάθη. Αληψληνο Μειηαξάθεο, Γεσγξαθία πνιηηηθή. Νέα θαη αξραία ηνπ λνκνχ
Κεθαιιελίαο. Κεθαιιελία, Ηζάθε, Άηνθνο, Αξθνχδη, Κάιακνο, Καζηφο θαη Δρηλάδεο. Μεηά γεσγξαθηθνχ
πίλαθνο, Σππνγξαθείν ησλ Αδειθψλ Πέξξε, Αζήλα 1890, ζ. 163-165. Απφζηνινο ππξφπνπινο, «ηε
δαθεηξέληα ζάιαζζα ησλ ερηλαδψλ», ηεξεά Διιάο 46 (Ννέκβξηνο 1972), ζ. 16-21. Γηα ηα
ηρζπνηξνθεία ζε απηή ηελ πεξηνρή βι. Κσλζηαληίλνο Ρφκπνιαο (επηκ.), Γέιηα Αρειψνπ-Γηφλη Καηνρήο.
Εψα-πνπιηά-θπηά-ςάξηα. Ηζηνξία πεξηνρήο, εθδ. Γπκλαζίνπ Καηνρήο Αηησιναθαξλαλίαο, Καηνρή
1998, ζ. 31 θαη Γηνλχζεο Μηηάθεο, Οηληάδεο-Καηνρή, φ.π., ζ. 505.
186
Χο Παξαρεισίηηδα απνθαιείηαη εθείλε ε πεξηνρή πνπ ηε δηαξξέεη ν Αρειψνο πξνηνχ απηφο
εθβάιιεη ζην Ηφλην πέιαγνο.
187
Πξφθεηηαη γηα γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ επαξρία
Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ. Βνξεηφηεξν ζεκείν ηνπ Ξεξνκέξνπ απνηειεί ην αθξσηήξην Άθηην, ελψ
παιηφηεξα σο λνηηφηεξν ήηαλ ν Κνηζηιάξεο ζηελ Παξαρεισίηηδα, αλ θαη πιένλ ν Κνηζηιάξεο
βξίζθεηαη λνηίσο ηνπ Αρειψνπ θαη άξα ζηα φξηα ηεο αηησιηθήο Παξαρεισίηηδαο. Πηζαλφλ θαηά ηνλ
19ν αηψλα λνηηφηεξν ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε πεδηάδα ηεο Καηνρήο. Ο ραξαθηεξηζκφο
Ξεξφκεξν πξνήιζε απφ ην φηη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ν ηφπνο απηφο ήηαλ πεηξψδεο, ηξαρχο,
μεξφο θαη κε έιιεηςε ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ. ρ. βι. Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, «Ξεξφκεξν(λ)», ζηελ
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ηειεπηαίνπ ήηαλ ηδηαίηεξα πινχζηα ζε πγξφ ζηνηρείν.188 Δζσηεξηθά ζην έινο έξεαλ
δηάθνξνη κηθξνί πνηακνί θαη ξπάθηα. Οη ζεκαληηθφηεξνη ήηαλ ν Κνληαχιαθνο, ν
νπνίνο μεθηλνχζε πεξίπνπ απφ ην λφηην ηκήκα ηνπ ιφθνπ ηεο Καηνρήο-Λεζηλίνπ
(Καηζάο) θαη κε θαηεχζπλζε απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά πεξλνχζε απφ ην ιφθν ηνπ
Σξηθάξδνπ (αξραίεο Οηληάδεο,189 φπνπ θαη ην Νεψξην-αξραίνο λαχζηαζκνο-ιηκέλαο)
θαη έρπλε ηα λεξά ηνπ ζην Ηφλην θνληά ζην ιφθν ηεο Υνπλνβίλαο, ζηε κηθξή
ιηκλνζάιαζζα θαληδφρνηξνπ.190 Ο Μαγθαλαχιαθνο πήγαδε απφ ηηο πιαγηέο ησλ
ιφθσλ ηνπ ρσξηνχ Πεληαιφθνπ, είρε κήθνο πεξίπνπ 12 ρικ. θαη εμέβαιε θαη απηφο
ζην Ηφλην θνληά ζηε ζέζε Βαιηί.191 Έλα ηξίην απιάθη, ν Κπλαχιαθνο ή πνηακφο ηεο
Κπλίαο, μεθηλνχζε θνληά ζηε «Λεζηλίηζα»192 θαη πεξλψληαο απφ ην βφξεην ζεκείν
ηνπ ιφθνπ ηεο Καηνρήο-Λεζηλίνπ, ζηε ζέζε Κπληάο, έθζαλε ζην λεζάθη Λεζίλη193 θαη
απφ εθεί δηαθιαδηδφηαλ κε άιια λεξά πξνο ηε ζάιαζζα.194 Έλαο άιινο ρείκαξξνο, ν
Γεξνπφξνο, πνπ εξρφηαλ απφ ηα βφξεηα, απφ ηα πςψκαηα ηεο Κσλσπίλαο, δηέζρηδε
ηελ θνηιάδα ησλ Αθαξλαληθψλ νξέσλ, θαη έξηρλε ηα λεξά ηνπ ζην έινο,195 ελψ
εηζέξξεαλ θαη χδαηα απφ ηηο πιεκκχξεο ηνπ Αρειψνπ θαη ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Σα
Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία
(ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1525. Κπξηάθνο-Δξξίθνο Κφθθαιεο, Ζ Παπαδάηνπ Ξεξνκέξνπ-Αθαξλαλίαο. Γεληθή
πεξηγξαθή ηνπ ρσξηνχ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ, Αζήλα 1992, ζ. 36, 40.
188
Πξάγκαηη ε ππφ εμέηαζε πεξηνρή είλαη απφ ηηο ιίγεο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ
πνπ δελ ππάξρνπλ βνπλά θαη ππάξρεη άθζνλν ην πγξφ ζηνηρείν, ζε αληίζεζε βέβαηα κε ην θπξίσο
Ξεξφκεξν, ηελ ηξαρηά ελδνρψξα ζην νπνίν δεζπφδνπλ ηα αθαξλαληθά φξε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
απνπζηάδεη ην πγξφ ζηνηρείν. Πξβι. Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, «Ηδησκαηηθφ θαη ιανγξαθηθφ γισζζάξη
Ξεξνκέξνπ», Δπεηεξίο Δηαηξείαο ηεξενειιαδηθψλ Μειεηψλ η. Γ (1973), ζ. 263.
189
Η. Ν. Κνπθφο, «Οηληάδεο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο 4νο,
Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1549-1552.
190
Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη», ηεξεά Διιάο 43 (Αχγνπζηνο 1972), ζ. 21. Φψηεο Πεξγαληήο-Νίθνο
Πέηξνπ, Μεζνιφγγη, φ.π., ζ. (7). Ο Κνληαχιαθνο ήηαλ πισηφο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ Καηνρή, καδί κε ηελ θεληξηθή θνίηε ηνπ Αρειψνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εκπνξηθψλ ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη επηθνηλσληψλ. Κνληά ζηηο εθβνιέο ηνπ Αρειψνπ ππήξρε ζθάισκα
(Σξαλή θαιίηζα), φπνπ ππήξρε θαη ηεισλείν, ην νπνίν δηαηεξήζεθε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Καη
ζηελ απέλαληη φρζε ηνπ Αρειψνπ, ζηε κεξηά ηνπ Νενρσξίνπ, ππήξρε θαη εθεί έηεξν πνηακνιίκαλν. ρ.
βι. Νίθνο Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π.
191
Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Μαγθαλαχιαθνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα,
ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία (ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1281.
192
Σν κηθξφηεξν λεζάθη ηεο πξψελ ιίκλεο.
193
πνπ βξηζθφηαλ ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο «Λεζηληψηηζζαο» (1595, 1781). Αξρηκ σθξφληνο
Παπαθπξηαθνχ, «Ζ κνλή ηνπ Λεζηλίνπ», Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο,
ηφκνο 9νο ,1926, ζ. 573-575. Κ. . Κψλζηαο, «Αξρεηαθά ηεο “Λεζηληψηηζζαο”», ηεξεά Διιάο 67
(Γεθέκβξηνο 1972), ζ. 14.
194
Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη», ηεξεά Διιάο 39 (Απξίιηνο 1972), ζ. 23.
195
Πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα ηνλ αξραίν πνηακφ Άλαπν. Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη», ηεξεά Διιάο
39 (Απξίιηνο 1972), ζ. 23. Αληίζεηε γλψκε έρεη ν Παπαηξέραο πνπ ζεσξεί φηη Γεξν(κ)πφξνο θαη
Άλαπνο δελ ηαπηίδνληαη. Γεξ. Ζξ. Παπαηξέρα, «Άλαπνο», ηεξεά Διιάο 42 (Ηνχιηνο 1972), ζ. 29-30.
Αιέμαλδξνο Σ. άββαο, Μειεηήκαηα ηνπ Ξεξνκέξνπ. Ηζηνξηθά θαη ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηεο
Υξπζνβίηζαο Ξεξνκέξνπ, φ.π., ζ. 40-41. ην δηάηαγκα Πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ
έινπο «Λεζίλη» ηνπ 1930, πνπ ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα παξαθάησ, ν ζπγθεθξηκέλνο ρείκαξξνο
αλαθέξεηαη σο ρείκαξξνο Υξπζνβίηζαο.
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εδάθε ζην έινο «Λεζίλη» είραλ ζρεκαηηζζεί, θπξίσο, απφ ηηο πξνζρψζεηο ηνπ
Αρειψνπ πνηακνχ196 θαη ηνπ ρεηκάξξνπ Γεξνπφξνπ,197 αιιά θαη απφ ηηο πεγέο πνπ
πήγαδαλ

ζηα

ξηδά

ηνπ

Αγίνπ

Γεκεηξίνπ

θαη

ηεο

Λάκπξαο.198

Δηθόλα 3. ρεδηάγξακκα πεξηνρήο-επηθξάηεηαο ησλ αξραίσλ Οηληάδσλ, πνπ πεξηείρε ηηο πεξηθέξεηεο
Καηνρήο-Λεζηλίνπ-Πεληαιφθνπ, ηε κηζή πεξίπνπ πεξηθέξεηα ηνπ Νηνρσξίνπ θαη φιν ζρεδφλ ην ινθνβνχλη

196

Ο Ν. Πέηξνπ ζεσξεί φηη ε ξερή ιίκλε θαη ηα έιε ηεο πεξηνρήο είραλ δεκηνπξγεζεί θπξίσο απφ
ππφγεηα λεξά θαη απφ έλα ζχζηεκα θαξζηηθψλ πεγψλ θαη ιηγφηεξν απφ ηα λεξά ηνπ Αρειψνπ. Νίθνο
Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π
197
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πλνπηηθή έθζεζηο θηήκαηνο Λεζίλη, Δλ Λεζίλη ηε 16ε Ηνπιίνπ 1948, ζ. 2-3.
198
Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο.
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Καιρίηζα ηνπ Αζηαθνχ. Πεγή: Έλζεην ζρεδηάγξακκα απφ ην βηβιίν ηνπ Γηνλχζε Μηηάθε, ΟηληάδεοΚαηνρή, θνηλφηεηα Καηνρήο Αηησιναθαξλαλίαο, Πάηξα 1986.

Σν έινο, ζε κεγάιν κέξνο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ, πεξηβαιιφηαλ απφ ιφθνπο.199 ηα
λνηηνδπηηθά απφ ην ιφθν Υνπλνβίλα θαη ηελ πξνέθηαζε ηνπ ην ινθίζθν Σζέξνληα,
ελψ ζηα λφηηα απφ ην κηθξφ ιφθν ηνπ Σξηθάξδνπ. ηα βφξεηα ηνπ έινπο βξηζθφηαλ ην
ινθνβνχλη Καιρίηζα ελψ ζε φιε ζρεδφλ ηελ αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά ε ινθνζεηξά ηεο
Καηνρήο-Λεζηλίνπ (Καηζάο), ζην βφξεην κέξνο ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ ην δάζνο
Φξάμνο.200 Δζσηεξηθά ζην έινο ππήξρε άγξηα βιάζηεζε,201 ςάξηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ,
λεξνρειψλεο, λεξφθηδα θαη πνηθηιφκνξθα βαηξάρηα. Αθφκε, κηα πιεζψξα απφ
πνιχρξσκα πνπιηά, φπσο θνξκνξάλνη θαη γεξάθηα, εξσδηνί θαη αγξηφπαπηεο,
θαιαξίδεο θαη λεξνθνθνηζέιεο, λπρηνθφξαθεο θαη γχπεο.202 ηελ ίδηα πεξηνρή
εθηξέθνληαλ άγξηα βνπβάιηα, γνπξνχληα θαη ειάθηα.203

199

Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη», ηεξεά Διιάο 39 (Απξίιηνο 1972), ζ. 22.
Σν δάζνο Φξάμνο είρε έθηαζε πεξίπνπ 3.500 ζηξ. Αιέμαλδξνο Μπίθαο, Σν ζπάλην δάζνο ηνπ
Φξάμνπ, φ.π.,∙ Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν
Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π,
201
Αλαζηάζηνο Κνξδφζεο, Μηα ηζηνξία ηεο Πνδνινβίηζαο-Πεληάινθν, Αζήλα 1989, ζ. 21.
202
Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», φ.π.
203
Υξήζηνο Κ. Υαζάπεο, Λεχθσκα ηεο θσκνπφιεσο Αζηαθνχ. Ηζηνξηθφλ, Βηνγξαθηθφλ, Λανγξαθηθφλ,
Αζήλα 1976, ζ. 8. Πξβι. θαη ηε κειέηε ηνπ Νίθνπ Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π.
200
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ
ΠΡΧΣΔ

ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ

ΓΔΧΡΓΗΚΖ

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ

ΚΑΗ

ΑΠΟΞΖΡΑΝΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
3.1 Μηα πξνζπάζεηα γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο.
Μηα πξψηε γλσζηή ηδησηηθή πξνζπάζεηα γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο πεξηνρήο
απηήο καξηπξείηαη ζηα 1911. Σν ελ ιφγσ ελδηαθέξνλ γηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο
πεξηνρήο πξνέξρεηαη απφ ηo εμσηεξηθφ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ Οιιαλδία. Απφ
επηζηνιή ηνπ πξεζβεπηή ησλ Κάησ Υσξψλ ζηελ Αζήλα J. E. de Sturler πξνο ηνλ Δι.
Βεληδέιν, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην ελδηαθέξνλ Οιιαλδνχ επηρεηξεκαηία -ν νπνίνο
θέξεηαη λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο ησλ ρξεκαηηζηψλ ηνπ Άκζηεξληακ- λα
επελδχζεη ζηελ θαιιηέξγεηα βάκβαθνο ζηηο πεξηνρέο Μαλσιάδαο θαη Λεζίλη.204 Έλα
ρξφλν αξγφηεξα, δεκνζηεχεηαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο βαζηιηθφ δηάηαγκα
κε ηίηιν «Πεξί παξαρσξήζεσο εθηάζεσο κέρξη ρηιίσλ ζηξεκκάησλ εθ ησλ ελ Λεζηλίσ
ηεο Βνλίηζεο εζληθψλ γαηψλ πξνο δνθηκαζηηθήλ θαιιηέξγεηαλ βάκβαθνο», 205 κε ην
νπνίν -ζην πξψην άξζξν-παξαρσξνχληαλ ζηνλ D. L. Graadt van Roggen -κεραληθφ
ζην επάγγεικα- βάζεη ηνπ λφκνπ ΓΗΓ΄(4013) ηνπ 1912, έθηαζε ρηιίσλ ζηξεκκάησλ
εζληθψλ γαηψλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Λεζηλίνπ κε δηθαίσκα δνθηκαζηηθήο θαιιηέξγεηαο
βακβαθηνχ. χκθσλα κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα, ε νξηζζείζα πξνο εθκεηάιιεπζε
πεξηνρή ζα απνθαζηδφηαλ θαη ζα ζπκθσλνχληαλ κεηαμχ ελφο ππαιιήινπ πνπ ζα
νξηδφηαλ απφ ηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ θαη ηνλ επηρεηξεκαηία, κε ηελ πξνυπφζεζε λα
κελ εκπίπηεη ζε εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ.
ην δεχηεξν άξζξν αλαθεξφηαλ φηη ε ζχκβαζε ηεο παξαρψξεζεο ζα ππνγξαθφηαλ
κεηαμχ ηνπ ππνπξγνχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Graadt van Roggen κε δηάξθεηα δχν
ρξφλσλ. Ο ηειεπηαίνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζα αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε ηεο
απνθιεηζηηθήο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ «θαηά ηαο ππφ ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ
ελδεηθλπνκέλαο κεζφδνπ», ελψ θάζε άιινο ηξφπνο θαη ζθνπφο εθκεηάιιεπζεο
απαγνξεπφηαλ ξεηά απφ ηε ζχκβαζε, ελψ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο, ην
ειιεληθφ δεκφζην ζα κπνξνχζε λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα δηεθδηθήζεη απνδεκίσζε
204

ΔΛΗΑ, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 04~058. Δπηζηνιή (ζηα Γαιιηθά) ηνπ J. E. de Sturler
(Πξεζβεπηή Κάησ Υσξψλ ζηελ Αζήλα) πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν 12/25 Οθησβξίνπ 1911.
205
ΦΔΚ /η. Α/24/25 Ηαλνπαξίνπ 1912.
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γηα ηε κέρξη ηφηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο έθηαζεο (άξζξν 3). ην ηέηαξην άξζξν
ηνληδφηαλ φηη χζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ησλ δχν εηψλ, νη εζληθέο γαίεο
επαλέξρνληαλ απηνδίθαηα ζηελ θαηνρή ηνπ δεκνζίνπ ελψ ηαπηφρξνλα ν
επηρεηξεκαηίαο δελ ειάκβαλε θαλελφο είδνπο απνδεκίσζε γηα ηηο δαπάλεο πνπ
θαηέβαιε ηνλ θαηξφ πνπ θαιιηεξγνχζε ηηο γαίεο, φπσο γηα εθρεξζψζεηο θαη γεληθά γηα
ηε βειηίσζε ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο. ην πέκπην άξζξν πξνβιεπφηαλ έλαο
γεσπφλνο πνπ ζα νξηδφηαλ απφ ηνλ ππνπξγφ ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο κε θαζήθνληα
λα επνπηεχεη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ θαη λα ζπληάζζεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε
ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη κε θαζήθνληα αμηνιφγεζεο
ηεο δνθηκαζηηθήο απηήο θαιιηέξγεηαο. ε πεξίπησζε επηηπρίαο ηεο δνθηκαζηηθήο
θαιιηέξγεηαο, ην ειιεληθφ δεκφζην ππνρξενχληαλ γηα έλα έηνο κεηά ην πέξαο ηεο
ζχκβαζεο λα πξνηηκήζεη επί ίζνηο φξνηο ηνλ Graadt van Roggen ζρεηηθά κε ηελ
παξαρψξεζε εθηάζεσο γηα θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζηελ ίδηα πεξηνρή (άξζξν 6).
Σέινο, ζην έβδνκν άξζξν, αλαθεξφηαλ φηη φια ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα θαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ θαη κεηαβηβάδνληαη ζε ηπρφλ κειινληηθή
ζπζηαζείζα εηαηξεία απν ηνλ ίδην γηα ην ζθνπφ ηεο θαιιηέξγεηαο βακβαθηνχ ζηελ
πεξηνρή. Γελ γλσξίδνπκε αλ ηειηθά πξνρψξεζε ζε εθκεηάιιεπζε ν πην πάλσ
αλάδνρνο. Με ηελ παξαπάλσ παξαρψξεζε, σζηφζν, καξηπξείηαη έλα «πξψηκν»
ελδηαθέξνλ γηα ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
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3.2

Γηάθνξεο πξνεγνχκελεο ζθέςεηο θαη πξνζπάζεηεο απνμήξαλζεο ηνπ έινπο

«Λεζίλη».
«…Πνιιά θαλάιηα δηαζρίδνπλ ηα έιε.
Ζ εθβνιή ηνπο είλαη απέλαληη απφ ηνλ Πεηαιά
θαη ε νξκή ηνπ ξεχκαηνο είλαη αξθεηή γηα λα θηλεί έλα λεξφκπιν…
Έλα άλνηγκα απφ ην βάιην πξνο ηε ζάιαζζα
ζα κεηέηξεπε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ απέξαληνπ
θαη αλζπγηεηλνχ ηέικαηνο ζε εχθνξα ρσξάθηα…»206

Ήδε απφ ην έηνο 1908 ν δήκαξρνο Οηληαδψλ Λπκπέξηνο ζα πξνηείλεη ζηηο αξκφδηεο
αξρέο ζηελ Αζήλα ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο θαη ηε κεηαθνξά ζηελ πεξηνρή απηή
δηάθνξσλ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ. Σελ πεξίνδν απηή πιεξνθνξνχκαζηε, απφ ηελ
ίδηα πεγή,207 φηη ππήξραλ ζθέςεηο λα αλαιεθζεί απηφ ην εγρείξεκα απφ εηαηξεία πνπ
ζα ζπζηελφηαλ γηα απηφ ην ζθνπφ. Τπνζέηνπκε, σζηφζν, φηη κηα ηέηνηα ζθέςε γηα
έλα ηέηνηνπ είδνπο ηερληθφ έξγν ηελ πεξίνδν απηή ήηαλ κάιινλ πξψηκε, πφζν κάιινλ
ε πξνθεηηθή εηθαζία ηνπ Φηιέιιελα D. Urquhart, ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ
παξαζέζακε πην πάλσ.
Κάπνηεο πξψηεο πξνζπάζεηεο πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ απνμήξαλζε ηνπ
έινπο «Λεζίλη» επηρεηξνχληαη αξρηθά ζηα 1911 θαη αξγφηεξα ζηα 1923-1924. Πην
ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ εθεκεξίδα θξίπ ζην ηέινο ηνπ 1911 πιεξνθνξνχκαζηε γηα
λνκνζρέδην πνπ πξνσζείηαη ζηε βνπιή «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ απνμεξάλζεσο ειψλ
θαη ηεικάησλ».208 ε απηφ ην λνκνζρέδην, ζχκθσλα κε ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα,
πξνβιεπφηαλ θαη ε απνμήξαλζε ηνπ έινπο Λεζίλη, αληί ηνπ πνζνχ ησλ 800.000 δξρ.,
πνζφ ην νπνίν ήηαλ καθξάλ ην κεγαιχηεξν πνπ πξνβιεπφηαλ ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια
πνζά πνπ ζα δαπαλνχληαλ γηα ηελ απνμήξαλζε άιισλ ειψλ θαη ηεικάησλ ηεο ρψξαο
αιιά θαη ηνπ λνκνχ. Αλ θαη δελ έρνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
εμέιημε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, σζηφζν ππνζέηνπκε φηη δελ θαίλεηαη λα
πινπνηήζεθε, ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ηνπ έινπο Λεζίλη.

206

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν ηνπ θσηδέζνπ Φηιέιιελα D. Urquhart Spirit
of the East ηνπ 1838, ην νπνίν ην αληινχκε απφ ηε κειέηε ηνπ Νίθνπ Πέηξνπ, Αρειψνο, Κνάλ, φ.π.,
ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ.
207
Δθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ. 19 Ηνπλίνπ 1908, «Ζ Καηνρή. Αη πξννδνί ηεο. Ζ θηελνηξνθία ηεο ιίαλ
αλεπηπγκέλε. Σν πεξίθεκνλ έινο Λεζίλη», ζ. 1.
208
Δθ. θξίπ, θ. 11 Γεθεκβξίνπ 1911, «Σν λνκνζρέδηνλ πεξί ειψλ».
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Καη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 έρνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ίδην
δήηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα κε ην λφκν 3197 ηεο 14/16 Απγ. 1924 «Πεξί
ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 5 επη. 1923 Ν.Γ/ηνο «πεξί θπξψζεσο
ζπκβάζεσο δηα ηελ απνμήξαλζηλ ηνπ έινπο Λεζίλη», 209 καξηπξείηαη μαλά ε επηδίσμε
ηνπ θξάηνπο γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο ειψδνπο πεξηνρήο -πνπ είρε αλαηεζεί ζε
θάπνηνλ Αληψλην Λπθηαξδφπνπιν210 -κε απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο γεσξγηθήο
γεο θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εινλνζίαο. Πιεξνθνξίεο γηα θάπνηνλ Α.
Λπθηαξδφπνπιν, θάηνηθν Αζελψλ, αληινχκε απφ έλα ππφκλεκα πνπ ζηέιλεη ν ίδηνο
πξνο ηνπο Δ. Βεληδέιν θαη Κ. ππξίδε (Τπνπξγφ Γεσξγίαο) ζηα 1930 –ην νπνίν
ζψδεηαη ζην Μνπζείν Μπελάθε ζην Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ- κε πξνηάζεηο ηνπ
γηα ηε βειηίσζε ηεο γεσξγίαο θα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ
ρψξνπ. Παξνπζηάδεηαη σο «επηρεηξεκαηίαο θαιιηεξγεηήο» κε εκπεηξία ζην ρψξν,
κηαο θαη φπσο αλαθέξεη ν ίδηνο επί είθνζη ρξφληα εξγαδφηαλ ζε ηδηφθηεηα
αγξνθηήκαηα ζηε Θεζζαιία.211 Αλ πξφθεηηαη γηα ηνλ Αληψλην Λπθηαξδφπνπιν πνπ
ηνπ είρε αλαηεζεί ε απνμήξαλζε ηνπ έινπο Λεζίλη, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη
ε ηδηφηεηα ηνπ απιψο σο «επηρεηξεκαηία θαιιηεξγεηή» δελ ήηαλ απφ κφλε ηεο ηθαλή
γηα λα δηεθπεξαηψζεη έλα ηφζν δχζθνιν εγρείξεκα, πνπ αλακθίβνια ρξεηαδφηαλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηεο απνμήξαλζεο θαη ηαπηφρξνλα
ηνπνζέηεζε άθζνλσλ θεθαιαίσλ.212
Αλ θαη δελ γλσξίδνπκε ζρεδφλ ηίπνηα γηα απηή ηελ πξνζπάζεηα, ην γεγνλφο φηη,
φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ν γεσπφλνο πχξνο Πνιπρξνλάθνο ήδε απφ ην 1926
πξνβαίλεη ζε έξεπλεο γηα ηε κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο, νη νπνίεο ζα

209

ΦΔΚ/η. Α/195/16 Απγνχζηνπ 1924.
Πηζαλφλ κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαιινληά. Σν επψλπκν απηφ απαληά ζηελ Κεθαιινληά ελψ
γλσξίδνπκε θαη ζέζε Ληθηαξδνπνπιάηα ζην Αξγνζηφιη. ρ. βι. Αληψληνο Μειηαξάθεο, Γεσγξαθία
πνιηηηθή. Νέα θαη αξραία ηνπ λνκνχ Κεθαιιελίαο…,φ.π, ζ. 28, 119. Γελ κπφξεζα λα εληνπίζσ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ ν παξαπάλσ αλάδνρνο έρεη νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο κε ηελ νηθνγέλεηα
ησλ εθνπιηζηψλ ή κε ηνλ Θ. Λπθηαξδφπνπιν, κεραληθνχ γεσπφλνπ-δηεπζπληή ηεο γεσπνληθήο
ππεξεζίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ), ν νπνίνο ηε
δεθαεηία ηνπ 1930 ζα δεκνζηεχζεη κειέηε ζρεηηθά κε ηε κεηάπιαζε θαη ιίπαλζε ησλ
απνθαιππηφκελσλ εδαθψλ Αξηδάλ θαη Ακαηφβνπ. Αλψηαηνλ Οηθνλνκηθφλ πκβνχιηνλ [12], Ζ
εθκεηάιιεπζηο ησλ εθ ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ απνθαιππηνκέλσλ λέσλ εδαθψλ ελ Μαθεδνλία. Μειέηαη
θαη εθζέζεηο εηδθψλ, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1935, ζ. 111-152.
211
Γλσξίδνπκε φηη θάπνηνο Λπθηαξδφπνπινο είλαη θάηνρνο κεγάιεο έθηαζεο ζηνλ νηθηζκφ Σαηάξ ζηε
Θεζζαιία θαη κάιηζηα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ιηγνζηνχο γαηνθηήκνλεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα
εηζάγνπλ λεφηεξεο ηερληθέο θαη ζχγρξνλε ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο ζε απηή ηελ πεξηνρή. Βαγγέιεο
Πξφληδαο, Οηθνλνκία θαη γαηνθηεζία ζηε Θεζζαιία (1881-1912), φ.π., ζ. 190-191 θαη ππνζ. 12 ζ. 395.
212
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 232~57. Τπφκλεκα ηνπ Α. Λπθηαξδφπνπινπ
πξνο Δ. Βεληδέιν (Πξφεδξν Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο) θαη Κ. ππξίδε (Τπνπξγφ Γεσξγίαο), Αζήλαη 6
Μαξηίνπ 1930.
210
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νδεγήζνπλ ζηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηνλ Δ. Υαξίιαν, έκκεζα
νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαπάλσ πξνζπάζεηα είηε δελ μεθίλεζε πνηέπνπ είλαη ην πηζαλφηεξν- είηε δελ είρε δηάξθεηα.

51

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΣΖ ΑΠΟΞΖΡΑΝΖ
ΜΔΥΡΗ ΣΖ ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (1930-1934). Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ.
4.1 Οηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ
Ο Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο ηνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πνιπμέλεο, ην γέλνο Λαγνπδάθε
γελλήζεθε ζην Γαιάδηνλ (Γαιάηζη) ηεο Ρνπκαλίαο ην 1874. Πέληε ρξφληα χζηεξα απφ
ηε γέλλεζε ηνπ, ε νηθνγέλεηα ηνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα. ε ειηθία 17 εηψλ ν
Υαξίιανο ζα κείλεη νξθαλφο απφ παηέξα θαη ρσξίο παηξηθή πεξηνπζία-κηαο θαη ν
παηέξαο ηνπ ιίγα ρξφληα λσξίηεξα είρε ράζεη φιε ηελ πεξηνπζία εμαηηίαο ηεο πηψζεο
ηεο αμίαο ησλ κεηαιιείσλ Λαπξίνπ- ζα πξνζπαζήζεη λα νξζνπνδήζεη. Μεηά ην πέξαο
ησλ γπκλαζηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Αζήλα, ζα γξαθηεί ζηε λνκηθή ζρνιή ηεο
Αζήλαο ελψ παξάιιεια ζα εξγάδεηαη θαη σο ππάιιεινο ζηελ Σξάπεδα Βηνκεραληθήο

Πίζηεσο ηεο Διιάδνο.
Φσηνγξαθία 3. Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο. Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.

ηαλ ηειείσζε ηηο λνκηθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα, παξφιεο ηηο νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο, κεηέβε ζην εμσηεξηθφ (Γαιιία, Βέιγην θαη Γεξκαλία) γηα λα ζπνπδάζεη
ηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο.213 Tν 1892 ζα εμαγνξάζεη, κε ηνλ Ν. Καλειιφπνπιν, ην
ζαπσλνπνηείν θαη ειαηνπξγείν Διεπζίλαο «Υαξηιάνπ θαη Ράιιε» απφ ηνλ μάδεξθν
ηνπ θαη ην νπνίν ζα κεηνλνκάζνπλ ζε εηαηξία Δ. Υαξίιανο θαη Ν. Καλειιφπνπινο.
Πέληε ρξφληα αξγφηεξα, καδί κε ηνλ Λ. Οηθνλνκίδε, ζα ηδξχζεη ηελ Οηλνπνηεηηθή θαη
νηλνπλεπκαηηθή εηαηξεία Δ. Υαξίιανο θαη ία. Σν 1906 ζα ηδξπζεί ε Α.Δ. Οίλσλ θαη
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», η. 1νο, Βηνκεραληθήο
Δπηζεσξήζεσο, Αζήλα, ζ. 163.
213
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Οηλνπλεπκάησλ κε ζπκβνιή ηνπ Υαξηιάνπ θαη ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ.214
Με ηε ζχκπξαμε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο δσήο «Αλαηνιή» ζα ηδξχζεη ζηα 1918
ηελ αλψλπκε ειιεληθή αζθαιηζηηθή εηαηξία Ζ Πξψηε. Έλα ρξφλν αξγφηεξα ζα
ηδξχζεη ηελ Οηθνδνκηθή Δηαηξεία Θεζζαινλίθεο «Πξψηε» θαη καδί κε άιινπο
επηρεηξεκαηίεο (φπσο ν Ν. Καλειιφπνπινο θαη ν Λ. Οηθνλνκίδεο) ηελ Σξάπεδα
Βηνκεραλίαο, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη γηα πνιιά ρξφληα πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.215 Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ζα ηδξχζεη ηηο εηαηξείεο Φπγεία Πεηξαηψο θαη
Φπγεία Θεζζαινλίθεο Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο.216 Σν 1920 ζα αγνξάζεη απφ ηνπο
πκκάρνπο ηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή (Decauville) ζηελ πεξηνρή Καξαηδφβαο ζην
λνκφ Πέιιαο, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ά Παγθνζκίνπ πνιέκνπ,
ελψ ζηα 1924 ζα κεηαηξέςεη απηή ηελ επηρείξεζε ζε αλψλπκε εηαηξεία (Σνπηθνί
ζηδεξφδξνκνη Μαθεδνλίαο) κε ηδξπηηθφ θεθάιαην 10 εθαη. δξαρκψλ.217 ηα 1932,
χζηεξα απφ ζχκβαζε ηνπ επηρεηξεκαηία κε ην δεκφζην, ν πξψηνο ζα αλαιάβεη ην
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο εηζαγσγήο ηνπ βξαδηιηάληθνπ θαθέ ζηελ Διιάδα,
ζπζηήλνληαο γηαπηφ ην ιφγν ηελ αλψλπκε εηαηξεία Οξηάλ Μπξεδίι,218 ελψ
παξάιιεια πηζαλφηαηα λα ηέζεθε «ξπζκηζηήο» ζηελ εμαγσγή ειιεληθψλ πξντφλησλ
ζηε Βξαδηιία.219
Υξεκάηηζε Τπνπξγφο Δπηζηηηζκνχ θαη Απηάξθεηαο επί θπβεξλήζεσο . Λάκπξνπ
ην 1917220 ελψ ην 1919 ζα ιάβεη κέξνο, σο αληηπξφζσπνο ησλ εξγνδνηψλ ζηελ
Ηδξπηηθή Γηεζλή πλδηάζθεςε εξγαζίαο ηεο Οπάζηγθηνλ, θαη ην 1924 ζα ζπκκεηάζρεη
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», η. 1νο, φ.π., ζ. 164.
Γηα ηε ζχζηαζε αιιά θαη γηα ηηο επελδχζεηο ηεο ηξάπεδαο βι. Παλειιήληνλ Λεχθσκα Δζληθήο
Δθαηνληαεηεξίδνο 1821-1921, Ζ Υξπζή Βίβινο ηεο Διιάδνο η. Α Οηθνλνκνινγηθά, Ν. εθάθεο- Η.
Υαηδεησάλλνπ, Αζήλα 1921, ζ. 141-150.
216
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π., ζ. 168-169. Γηα
ηελ επηρείξεζε «Φπγεία Θεζζαινλίθεο» ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ βι. επηπιένλ, Αλδξέαο, Θ.
Γειεγηάλλεο- Γεκήηξεο Η. Παπαδεκεηξίνπ, Σα ςπγεία ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ ζηε Θεζζαινλίθε,
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_27/ekd_pemk_27_Deligiannis_Papadimitriou.p
df [Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
217
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 234~34. εκείσκα θ. Δ. Υαξίιανπ επί ηεο
ππνζέζεσο ησλ ηνπηθψλ ζηδεξνδξφκσλ Μαθεδνλίαο δηα ηνλ θ. πξφεδξνλ ηεο θπβεξλήζεσο, ελ Αζήλαηο
ηε 27ε Ννεκβξίνπ 1930∙ χιινγνο Φίισλ ηνπ ηδεξνδξφκνπ, Οη ειιεληθνί ζηδεξφδξνκνη-Ζ δηαδξνκή
ηνπο απφ ην 1869 έσο ζήκεξα,Μίιεηνο Αζήλα, ρ.ρ., ζ. 283-289.
218
Δθ. Ρηδνζπάζηεο θ. 6 Γεθεκβξίνπ 1935, «Πνηνη καο θπβεξλνχλ! Ζ νκάδα Καλειιφπνπινπ
δηεπζχλεη 38 επηρεηξήζεηο», ζ. 1-2.
219
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 074~42. χκβαζηο κεηαμχ αθ‟ελφο νπ
Γεκνζίνπ εθπξνζσπνπκέλνπ ππφ ησλ θ.θ. πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνπξγνχ ησλ
Δμσηεξηθψλ, η. Κσζηφπνπινπ Τπνπξγνχ επί ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Κπξ. Βαξβαξέζνπ
Τπνπξγνχ επί ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη, αθ‟εηέξνπ ηνπ θ. Δπακ. Υαξηιάνπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, Αζήλαη
Οθηψβξηνο 1932. Γηα ηελ «πξντζηνξία» απηήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο βι. ηελ αλαθνξά ηνπ Δ. Υαξηιάνπ πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν ηεο 2 επηεκβξίνπ 1932.
Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 239~24-25.
220
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940, φ.π., ζ. 278.
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ζηελ Δπηηξνπή ησλ Οηθνλνκηψλ ε νπνία είρε ζπζηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε
Αιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο
δξαρκήο.221 Πην πξηλ, ππήξμε πξφεδξνο ηνπ Σακείνπ Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ ζηα
1922 πνπ ήηαλ ππεχζπλν, πξνηνχ ζπζηαζεί ε Δ.Α.Π, γηα ηελ πεξίζαιςε θαη ηε
κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ.222 Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή
ζπλεηαηξίδεηαη καδί κε ηνλ Μπνδνζάθε-Αζαλαζηάδε, ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ
Σξάπεδα Βηνκεραλίαο γηα ηελ ίδξπζε πνιεκηθήο βηνκεραλίαο, ζρέδην πνπ σζηφζν δελ
επνδψζεθε. Δλδηαθέξζεθε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδξαπιηθψλ δπλάκεσλ ηεο
Μαθεδνλίαο καδί κε ηνλ Ν. Καλειιφπνπιν ήδε απφ ην 1917, ρσξίο σζηφζν λα
πξνρσξήζνπλ ζε αμηνπνίεζε ηνπο.223 Τπήξμε ζεξκφο ππνζηεξηθηήο γηα ηελ ίδξπζε
Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα, ελψ κεηείρε, κε ηελ ίδξπζε ηεο, ζην πξψην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην,224 ελψ παιηφηεξα (1909) εκθαλίδεηαη λα κεηέρεη ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Διιεληθήο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο-Βαζηιηθήο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο.225
Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηε δεθαεηία
ηνπ 1920226 θαη ηνπ 1930 ελψ ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ζηα 1907 ηνπ πλδέζκνπ
Διιήλσλ Βηνκεράλσλ.227 Θα δηαηειέζεη, επίζεο, ηελ πεξίνδν 1925-1947 πξφεδξνο
ζην Ακεξηθαληθφ θνιιέγην Αζελψλ228 ελψ ην 1943 ζα ζπκβάιιεη ζηελ ίδξπζε ηεο
Αλσηάηεο ρνιήο Βηνκεραληθψλ πνπδψλ, ζηελ νπνία ζα ρξεκαηίζεη πξφεδξνο ηνπ

221

Αληψλεο Ληάθνο, Δξγαζία θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Σν δηεζλέο Γξαθείν
Δξγαζίαο θαη ε αλάδπζε ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2003, ζ. 52-53, 207. Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή
εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 1920-1960,
Διιεληθά Γξάκκαηα, φ.π., ζ. 59-63.
222
Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, «Πφιεηο θαη χπαηζξνο. Μεηαζρεκαηηζκνί θαη αλαδηαξζξψζεηο ζην
πιαίζην ηνπ εζληθνχ ρψξνπ», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο
Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 76-77∙ Αλδξέαο Καξακάλνο, «Ο
Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ», ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ
ειιεληθή αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε βεληδειηθή πεξίνδν, (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.),
Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 41-44.
223
Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, Ζ γεξαηά ζειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα 1830-1940, Θεκέιην, Αζήλα
1993, ζ. 157, 196.
224
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο» φ.π., ζ. 171.
225
σθξάηεο Πεηκεδάο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ
20νχ αηψλα. Οη απαξρέο 1900-1922, φ.π., ζ. 54, Δηθφλα «Γειηίνλ Διιεληθήο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο».
226
Απφ ηνλ 20φ ζηνλ 21ν αηψλα. Πνηά πξφζσπα ράξαμαλ ηελ πνξεία πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή
πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα, Σν βήκα/Οηθνλνκία, Γεκνζίεπζε 25/12/1999, Γηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζην
δηθηπαθφ ηφπν http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=117776 [Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
227
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940, φ.π., ζ. 256-257, 267, 278.
228
Βι. ζρ. ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ. Κνιιέγην Αζελψλ-Κνιιέγην
Φπρηθνχ, Δηήζηα Έθζεζε 2005-2006, Ννέκβξηνο 2006. Γηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.haef.gr/gr/ann_report/05_06/001-014.pdf [Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
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δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ229 θαη θαζεγεηήο.230 Σν 1922 ζα πξνβεί ζηελ ίδξπζε
ελφο βξαρχβηνπ ζπληεξεηηθνχ θαη αληηβεληδειηθνχ θφκκαηνο κε ηελ επσλπκία
«Πνιηηηθφο πλαζπηζκφο ησλ Δξγαδφκελσλ Σάμεσλ»231 θαη αξγφηεξα, ηνλ Μάην ηνπ
1936 ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ ίδξπζε κηαο ζπληεξεηηθήο νξγάλσζεο, ηεο «Δζληθήο
πληεξεηηθήο Οξγάλσζεο», κε άιινπο θεθαιαηνχρνπο φπσο ν Ν. Γξίηζαο, Π.
Εαινθψζηαο, Α. Καλειιφπνπινο, Μ. Ρηλφπνπινο, Α. Υαηδεθπξηάθνο, Μ.
Οηθνλνκίδεο θ.ά, ζηελ νπνία ν Υαξίιανο ζα αλαιάβεη θαη πξφεδξνο ελψ ζθνπφο ηεο
νξγάλσζεο θαίλεηαη πσο ήηαλ θπξίσο ε πξνάζπηζε ησλ ζπληεξεηηθψλ ηδεψλ.232
Τπήξμε ηδξπηήο θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. ελψ ηε δεθαεηία ηνπ ΄30
αλέιαβε θαζήθνληα δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ζηελ ίδηα εηαηξεία.233
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30 ν Δ. Υαξίιανο ήηαλ, επηπιένλ, πξφεδξνο ηεο
εηαηξείαο Φπγείσλ Πεηξαηψο, ησλ Ζλσκέλσλ Παξαγσγψλ Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ
Διιάδνο «Βάθρνο», ησλ Φπγείσλ Θεζζαινλίθεο «Δ. Υαξίιανο», ηεο Οηθνδνκηθήο
Δηαηξείαο Θεζζαινλίθεο «Πξψηε», ηεο Διαηνπξγίαο «Κίζζακνο» θαη ζχκβνπινο ηεο
Οηθνδνκηθήο Δηαηξείαο «Δθάιε» θαη ηεο Δηαηξείαο Γεσξγηθήο Βηνκεραλίαο.234

229

ρ. βι. Θεφδσξνο Παλαγφπνπινο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Μηα δεκηνπξγηθή πνξεία 70 εηψλ ζην
ρψξν
ηεο
παηδείαο,
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/928/1/t59_n1-2_11-17.pdf [Σειεπηαία πξφζβαζε
25/12/2012].
230
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π., ζ. 174.
231
Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, Ζ γεξαηά ζειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα 1830-1940, φ.π, ζ. 301.
Γέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ, Απφ ηνλ ιαφ ησλ λνκηκνθξφλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξφλσλ. Ζ
ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα 1922-1967, αββάιαο, Αζήλα 2006. ζ. 166-167.
232
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940, φ.π, ζ. 292. Γέζπνηλα Παπαδεκεηξίνπ,
Απφ ηνλ ιαφ ησλ λνκηκνθξφλσλ ζην έζλνο ησλ εζληθνθξφλσλ. Ζ ζπληεξεηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα 19221967, φ.π., ζ. 166-167
233
Λ. Παπαζηεθαλάθε, «Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (19091993). Κεθάιαηα, ηερλνινγία, αγνξέο, εξγαζία», ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία
Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ(1909-1993, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2007,
ζ. 38.
234
ηάζεο Σζνηζνξφο, Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ βηνκεραληθνχ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα (1898-1939), η. β΄-Οη
αλψλπκεο εηαηξείεο, ΜΗΔΣ, Αζήλα 1994, ζ. 317-318.
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4.2 Ζ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνμήξαλζεο ηνπο έινπο «Λεζίλη» ζηνλ
Δπακεηλψλδα Υαξίιαν (1930)235
ην θχιιν 370 ηεο εθεκεξίδνο ηεο θπβεξλήζεσο ηηο 31 Οθησβξίνπ 1929
δεκνζηεπφηαλ δεκνπξαζία (πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ) πνπ αθνξνχζε ηελ απνμήξαλζε
θαη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έινπο «Λεζίλη». 236 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο
25 Μαΐνπ ηνπ 1930, ζε επίζθεςε ηνπ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζην Αγξίλην, κε
αθνξκή ηηο γηνξηέο ηεο εθαηνληαεηεξίδνο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο απφ
ηνπο Οζσκαλνχο, θαη ζε νκηιία ηνπ, κεηαμχ άιισλ, ηφληδε φηη ε θπβέξλεζε ζα
κεξηκλήζεη γηα ηελ ηαρεία απνμήξαλζε ησλ ιηκλψλ ηνπ λνκνχ κε απψηεξνπο ζθνπνχο
ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ παξνρή γεο237 ζηνπο αγξφηεο.238 Απφ ηελ άιιε
πιεπξά, βαζηθή πεπνίζεζε ηνπ Δ. Υαξηιάνπ, φζνλ αθνξά ηε γεσξγία, ήηαλ φηη ζηελ
Διιάδα ππήξραλ εθηάζεηο πνπ ήηαλ δπλαηφ λα αμηνπνηεζνχλ κε ηελ εθηέιεζε
εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ θαη παξάιιεια φηη ππήξραλ δπλαηφηεηεο αχμεζεο ησλ
ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ239 θαη ηεο θαιιηέξγεηαο λέσλ θπηψλ.240
Με ην δηάηαγκα Πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο «Λεζίλη» ζηηο
24 Ηνπλίνπ ηνπ 1930241 παξαρσξνχληαλ ζηνλ Δπακεηλψλδα Υαξίιαν,242 χζηεξα απφ

235

ηα 1928 ν βνπιεπηήο Αηησιναθαξλαλίαο Γ. Αζαλαζηάδεο Νφβαο ζε ζπδήηεζε ζηε βνπιή ζρεηηθά
κε ηνπο ζεηζκνπαζείο θαη πιεκκπξνπαζείο ηεο Κνξίλζνπ, ζα παξαθαιέζεη ην ζψκα θαη πεξηζζφηεξν
ηνλ Τπνπξγφ πγθνηλσληψλ Ησάλλε Μεηαμά, κε ην θφκκα ηνπ νπνίνπ εθιεγφηαλ θαη σο βνπιεπηήο,
«εμ‟ νλφκαηνο ηνπ ιανχ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο φπσο είο ηα εθηειεζζεζφκελα πδξαπιηθά έξγα
πεξηιεθζνχλ θαη εθείλα ηεο πεδηάδνο Μφξλνπ θαη Λεζηλίνπ». Δθ. Δκπξφο, θ. 5 Ηνπλίνπ 1928,
«πδήηεζηο δηα ηνπο ζεηζκνπαζείο θαη πιεκκπξνπαζείο», ζ. 7.
236
Ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δ.Σ.Δ, (ΗΑΔΣΔ) εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεοΈθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ έινπο «Λεζίλη» Αηησιναθαξλαλίαο. ΦΔΚ /Παξάξηεκα/370/31 Οθησβξίνπ
1929.
237
Σα εμπγηαλζέληα εδάθε δελ πξννξίδνληαλ ηφζν γηα κηα αγξνηηθή απνθαηάζηαζε πξνζθπγηθψλ
πιεζπζκψλ φζν θπξίσο γηα ηε κειινληηθή απνθαηάζηαζε ησλ ληφπησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ. Βι. θαη
ζρεηηθά ζην ππνθεθάιαην 2.2.
238
Μ. Μαληθάξνπ, Υ. ππξέιε, Αγξίλην: Γήκαξρνη θαη δεκαξρίεο 1833-2007, φ.π., ζ. 116.
239
Καη νξηζκέλνη γεσπφλνη πίζηεπαλ φηη ε ρψξα κπνξνχζε λα επηιχζεη ην δηαηξνθηθφ ηεο πξφβιεκα
θαη λα θαηαζηεί απηάξθεο, κε ην δηπιαζηαζκφ ηεο απφδνζεο ησλ ζηηεξψλ. Γεκήηξεο
Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, 1920-1960, φ.π., ζ. 175-176. Δπηπιένλ βι. θαη Παληειήο Εστφπνπινο, «Σν έπνο ηνπ
ζηηηθνχ», Δ-Ηζηνξηθά 85 Σν αγξνηηθφ ζαχκα, 15 Μαΐνπ 2003, ζ. 26-31.
240
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π., ζ. 171.
241
ΦΔΚ/η.Α/214/24 Ηνπλίνπ 1930. Αλαθεξφκελνο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ν λνκάξρεο Αηησιίαο θαη
Αθαξλαλίαο Γ. Κνπξάηνο ζε απηφ ην γεγνλφο ζα ηνλίζεη φηη «ε απνμήξαλζηο σζαχησο ηεο βαιηψδνπο
εθηάζεσο Λεζηλίνπ Αθαξλαλίαο, πεξηιακβαλνχζεο 80.000 ζηξέκκαηα, πεξίπνπ, αξίζηεο γεο…ζα
δψζε κεγίζηελ δσήλ εηο ηελ Αηησι/λίαλ». Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ.
108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 56.
242

ηα 1928 ν Δ. Υαξίιανο είρε αλαιάβεη θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο «Βαζχιαθθνο» ζηε
Γπηηθή Μαθεδνλία. Γελ έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ απηή, σζηφζν θαίλεηαη
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ηνλ πην πάλσ δηαγσληζκφ, ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο απνμήξαλζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ αικπξψλ «θαη ησλ ηπρφλ κε ηνηνχησλ εθηάζεσλ ηνπ έινπο
„Λεζίλη‟» πνπ βξίζθνληαλ ζηελ επαξρία

Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ ηνπ λνκνχ

Αηησιναθαξλαλίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα απνηεινχληαλ απφ 16 άξζξα.

Φσηνγξαθία 4. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, κεξηθή άπνςε ηνπ έινπο. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ
1934-1940.

Σν πξψην άξζξν θαζφξηδε ηελ πξνο απνμήξαλζε θαη πξνο εθκεηάιιεπζε πεξηνρή.
Σν έινο «Λεζίλη» πεξηιάκβαλε απφ ηε κηα κεξηά ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ ξεπκάησλ
Κνληαχιαθν, Βαιηή θαη ηνπ ρεηκάξξνπ Υξπζνβίηζαο θαη απφ ηελ άιιε κεξηά ηελ
πεξηνρή πνπ νξηδφηαλ απφ ηε ζάιαζζα κέρξη ηνπο πξφπνδεο ησλ έλαληη αλαηνιηθψλ
βνπλψλ κέρξη ηεο πςνκεηξηθήο θακπχιεο 5.00 απφ ηεο ζηάζκεο ηνπ ρεηκεξηλνχ
θχκαηνο ηεο ζάιαζζαο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαλ θαη νη εθηάζεηο θαηά κήθνο ηνπ
ξεχκαηνο Βαιηή θαη ηνπ ρεηκάξξνπ Υξπζνβίηζαο κέρξη ηεο πςνκεηξηθήο θακπχιεο
+5.00 ηεο σο άλσ ζηάζκεο απφ ηνπο πξφπνδεο ησλ παξαθείκελσλ βνπλψλ. Αθφκε,
πεξηιακβάλνληαλ νη εθηάζεηο λφηηα ηνπ ξεχκαηνο Κνληαχιαθν κέρξη ηνπ πςνκέηξνπ
+2.50 ηεο αλσηέξσ ζηάζκεο θαζψο θαη ε ιηκλνζάιαζζα Οηληάδνο καδί κε ηηο
παξάθηηεο εθηάζεηο ηεο κέρξη ηνπ πςνκέηξνπ +5.00 θαη ηέινο ε πεξηνρή κεηαμχ ησλ

φηη είρε σο βαζηθή επηδίσμε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο κε ζχγρξνλεο
κεζφδνπο θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε άξηηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Χζηφζν, ε απαιινηξίσζε ηνπ
θηήκαηνο ζηα επφκελα ρξφληα καξηπξά φηη ε πξνζπάζεηα απηή δελ θαίλεηαη λα είρε ζπλέρεηα. ρ. βι.
Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π., ζ.171.
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αθηψλ ηεο ιηκλνζάιαζζαο κέρξη ηεο παξάιιειεο εθηεηλφκελεο ζε απηή ακκψδνπο
ζχξηεσο θαη ησλ πθάισλ ηεο πεξηνρήο απηήο.
Μέζα ζε έλα έηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο έπξεπε λα νξηζηεί επηηξνπή απφ ηνπο ππνπξγνχο πγθνηλσλίαο θαη
Ναπηηθψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ, παξνπζία αληηπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζηάζκεο
ηνπ ρεηκεξηλνχ θχκαηνο θαη ε νπνία ζα επηζήκαηλε ηε ζηάζκε απηή ζε ζηαζεξφ
ζεκείν ελψ ζα έπξεπε λα ζπληάμεη θαη επίζεκν πξσηφθνιιν ππνγεγξακκέλν απφ ηελ
επηηξνπή θαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. Δληφο δχν εηψλ απφ ηνλ
θαζνξηζκφ απηήο ηεο ζηάζκεο, ν αλάδνρνο έπξεπε λα επηζεκάλεη ηελ παξαπάλσ
θαζνξηδφκελε έθηαζε ζε ζηαζεξά ζεκεία ηα νπνία ζα έπξεπε λα ειεγρζνχλ εληφο
ελφο έηνπο απφ ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ζην ππνπξγείν ηεο πγθνηλσλίαο θαη ζα
έπξεπε λα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν ζπλνδεπφκελν απφ εηδηθφ δηάγξακκα ησλ
νξνζήκσλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο. Δάλ ε ηειεπηαία πξνζεζκία παξεξρφηαλ ρσξίο λα
γίλεη ν νπνηνζδήπνηε έιεγρνο απφ ην ππνπξγείν, ηφηε ε επηζήκαλζε απφ ηνλ αλάδνρν
ηεο παξαρσξνχκελεο έθηαζεο ζεσξνχληαλ σο νξζψο εθηειεζκέλε.
χκθσλα κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ δηαηάγκαηνο, ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ λα
θαηαξηίζεη ηηο νξηζηηθέο κειέηεο, επί ηε βάζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνκειέηεο, ησλ ππφ
εθηέιεζε έξγσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο δηαγξάκκαηα ππνινγηζκνχ πξνζκεηξήζεσλ,
αλαιχζεηο ηηκψλ, ηηκνιφγηα θαη πξνυπνινγηζκνχο, ηα νπνία έπξεπε λα ππνβάιεη πξνο
έγθξηζε ζην Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο. Απηέο νη νξηζηηθέο κειέηεο ησλ δηάθνξσλ
έξγσλ έπξεπε λα πεξαησζνχλ θαη λα παξαδνζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν εληφο δχν εηψλ
απφ ηελ παξνχζα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δπηπιένλ,
αλαθεξφηαλ φηη ην Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε
ηεο αλαθνξάο ησλ κειεηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ή λα
δεηήζεη εγγξάθσο ηελ ηξνπνπνίεζε ή αλαζχληαμε ησλ κειεηψλ, δίλνληαο ζηνλ
αλάδνρν εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή αλαζχληαμε απηψλ. Δάλ
παξεξρφηαλ ε παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο ην Τπνπξγείν λα πξάμεη νηηδήπνηε, ηφηε
απηνδηθαίσο νη κειέηεο ζεσξνχληαλ εγθεθξηκέλεο θαη ν αλάδνρνο είρε δηθαίσκα λα
πξνβεί, επί ηε βάζε απηψλ, ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Απηή ε δίκελε πξνζεζκία
ίζρπε θαη γηα ηηο αλαζπληαζζφκελεο κειέηεο, ε νπνία μεθηλνχζε απφ ηελ πεξίνδν πνπ
ππνβάιινληαλ εθ λένπ. Μέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο δηεηνχο πξνζεζκίαο ν
αλάδνρνο ππνρξενχληαλ λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιιεη δηάγξακκα σθειείαο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 3 ηνπ λφκνπ 550.
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Σν ηξίην άξζξν πξνέβιεπε φηη εληφο δχν εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ λα μεθηλήζεη ηελ
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαη λα πεξαηψζεη ζε δηάζηεκα πέληε ρξφλσλ ηα έξγα πνπ
αθνξνχζαλ ηελ απνμήξαλζε ηεο έθηαζεο κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ
πδάησλ, ελψ ζε δέθα έηε έπξεπε λα πεξαηψζεη ηελ απνμήξαλζε ηεο έθηαζεο κε ηε
κέζνδν ηεο κεραληθήο αλπςψζεσο ησλ πδάησλ. Δπηπιένλ, ηα παξαπάλσ έξγα έπξεπε
λα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζα ηεινχζαλ ππφ ηνλ
έιεγρν ηνπ θξάηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ νξηδφκελν ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ
πγθνηλσλίαο επφπηε. Με ηελ απηνηειή πεξάησζε θάπνηνπ έξγνπ, κε φρη κηθξφηεξε
αμία ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ, ν αλάδνρνο ζα κπνξνχζε λα θάλεη αίηεζε, κε
αλαθνξά ππνβαιιφκελε ζην Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ην Τπνπξγείν ππνρξενχληαλ εληφο δχν κελψλ λα πξνβεί κε
επηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην ίδην, ζηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Δάλ δελ ζπλέβαηλε
νηηδήπνηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ θαηά ηελ πξνζεζκία απηή, ηφηε ην έξγν
ζεσξνχληαλ σο παξειεθζέλ. Κάζε έξγν ην νπνίν θξηλφηαλ απφ ηελ επηηξνπή φηη
απείρε νπζησδψο απφ απηά πνπ φξηδαλ νη εγθξηζείζεο κειέηεο ή είρε εθηειεζηεί
θαθφηερλα, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, λα ηξνπνπνηήζεη,
λα εληζρχζεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη απηφ ζχκθσλα πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο έξγσλ, κέζα ζε επαξθή πξνζεζκία πνπ ζα νξηδφηαλ απφ ηελ επηηξνπή.
Σέινο, ζε απηφ ην άξζξν, νξηδφηαλ φηη εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηαζηεί αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ ή ε
θαηαζθεπή λέσλ, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ λα θαηαξηίζεη ηηο απαηηνχκελεο
κειέηεο γηα απηά ηα έξγα θαη λα ηηο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζην Τπνπξγείν
πγθνηλσλίαο. Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ, ε θαηαζθεπή θαη ε παξαιαβή ησλ έξγσλ
απηψλ ζα γίλνληαλ ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 θαη ησλ παξαγξάθσλ 15 ηνπ παξφληνο (άξζξν 3).
ην ηέηαξην άξζξν αλαθεξφηαλ φηη φιεο νη δαπάλεο γηα ηηο κειέηεο θαηαζθεπήο θαη
ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ επηβάξπλαλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο
ππνρξενχληαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαρψξεζεο λα ηεξεί ζε
άξηζηε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη λα επηζθεπάδεη ή λα αλαλεψλεη ηα
εθηειεζζέληα έξγα κε δηθά ηνπ έμνδα. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα δαπάλεο κειεηψλ θαη
θαηαζθεπήο λέσλ έξγσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ή βειηηψζεσλ απηψλ ησλ έξγσλ.
ην επφκελν άξζξν νξηδφηαλ φηη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ πεξάησζε ησλ έξγσλ
ηεο απνμήξαλζεο κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο εθξνήο ησλ πδάησλ, ν αλάδνρνο
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ππνρξενχληαλ λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη πιήξεο θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα ησλ
εθηάζεσλ εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ έινπο «Λεζίλη», ζπκθψλσο πξνο ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο, ζην νπνίν ζα εκθαληδφηαλ φια ηα
θαηαζθεπαζζέληα θαη ππφ θαηαζθεπή έξγα απφ ηνλ αλάδνρν. Μέζα ζε έλα ρξφλν απφ
ηελ ππνβνιή απηψλ ησλ δηαγξακκάησλ, ην Τπνπξγείν ηεο πγθνηλσλίαο έπξεπε λα
ειέγμεη θαη λα απνθαλζεί ζρεηηθά κε απηά θαη λα επηζηξέςεη έλα επηθπξσκέλν
δηάγξακκα ζηνλ αλάδνρν.

Φσηνγξαθία 4Α. Λεζίλη. ηελ είζνδν ηνπ απιαθηνχ. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο.
αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 91.

Σν άξζξν έμη φξηδε φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη επζχλε
λα θαηαζθεπάζεη, λα ζπληεξήζεη θαη λα εθκεηαιιεπζεί θαζ‟ φιε ηελ πεξίνδν ηεο
παξαρψξεζεο, θαζνξηδφκελα αληηπιεκκπξηθά θαη απνμεξαληηθά έξγα θαη ηδηαίηεξα:
α) αληηπιεκκπξηθφ αλάρσκα επί ηεο αξηζηεξήο φρζεο ηνπ ξεχκαηνο Βαιηή κέρξη θαη
ηνλ ρείκαξξν Υξπζνβίηζαο,
β) δηεχξπλζε θαη εθβάζπλζε ηεο θνίηεο ηνπ ξεχκαηνο Βαιηή,
γ) αλαρψκαηα επί ηνπ ξεχκαηνο Αηδεκεηξηφηηθν,
δ) θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ αγσγφ ηεο πςειήο δψλεο καδί κε πιήξεο δίθηπν
απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ,
ε) γεληθή δηαξξχζκηζε ηνπ ξεχκαηνο Κνληαχιαθν, σο γεληθνχ απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ
ηεο ρακειήο δψλεο καδί κε πιήξεο δίθηπν απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ ζε απηή ηε
δψλε,

60

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ζη) κεραλνζηάζην καδί κε φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα γηα ηελ αλχςσζε ησλ
πδάησλ ηεο ρακειήο δψλεο, φπσο θαη απνρεηεπηηθφ αγσγφ ησλ πδάησλ απφ ην
κεραλνζηάζην κέρξη ηε ζάιαζζα.
δ) φια ηα έξγα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε ζπκπιήξσζε, βειηίσζε θαη εμαζθάιηζε ησλ
παξαπάλσ αληηπιεκκπξηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ, ζηα νπνία ε εθηέιεζε
ζεσξνχληαλ αλαγθαία θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ νξηζηηθψλ κειεηψλ πξνο επίηεπμε
ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ ηεο εμπγίαλζεο ηνπ έινπο.
ε) ηα έξγα ζπγθνηλσλίαο πνπ αθνξνχζαλ ηε γεληθή ζπγθνηλσλία ηνπ ηφπνπ ή ηε
ζχλδεζε ηνπ έινπο κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο ν αλάδνρνο αλαιάκβαλε κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο, χζηεξα απφ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο θαη κε
γλσκνδφηεζε ηνπ
αλαγλσξίδνληαλ

ζπκβνπιίνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, θαη

αλαγθαία

εθηειέζεσο

ηφηε

ζεσξνχληαλ

κηα θνξά αλ
ππαρζέληα

ζηα

πξνβιεπφκελα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ππφθεηληαλ ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε, απαιινηξίσζε ησλ νξηδφκελσλ απφ ηελ παξνχζα
ζχκβαζε.
ζ) ππνδεηγκαηηθφ πεηξακαηηθφ ζηαζκφ ζε έθηαζε φρη κηθξφηεξε ησλ δηαθνζίσλ
ζηξεκκάησλ γηα ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα θαηάιιεια γεσξγηθά είδε θαη ηνλ ηξφπν
πνπ ζα έπξεπε λα θαιιηεξγεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έινπο,
η) λα θαιιηεξγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα γεσξγηθά ζπζηήκαηα
θαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο γεσξγηθέο κεραλέο, κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ηηο
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο.
ην επφκελν άξζξν αλαθεξφηαλ φηη ζηνλ αλάδνρν παξαρσξνχληαλ:
α) ηα 60/100 ζε πιήξε θπξηφηεηα ησλ απνμεξαηλφκελσλ γαηψλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έινπο «Λεζίλη» φπσο απηφ θαζνξηδφηαλ ζην
πξψην άξζξν ζηελ παξάγξαθν 2 ζην α΄ ζηνηρείν,
β) ε επηθαξπία ησλ ππνινίπσλ γαηψλ θαηά ην ρξφλν ηεο παξαρψξεζεο,
γ) ε απαιιαγή απφ θάζε θφξν γηα κηα δεθαεηία απφ ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ,
δ) ε αηέιεηα, επί κηαο δεθαεηίαο, επί ηνπ εηζαγφκελνπ πιηθνχ ην νπνίν είλαη αλαγθαίν
γηα ηελ απνμήξαλζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ γαηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο.
Δπηπιένλ, ζην ίδην άξζξν, νξηδφηαλ φηη ζηηο εληφο ή εθηφο ησλ απνμεξαηλφκελσλ
εθηάζεσλ ηδησηηθέο θηήζεηο, νη νπνίεο σθεινχληαλ απφ ηελ απνμήξαλζε,
εθαξκφδνληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαη εθεμήο ηνπ λφκνπ. Ζ δηαλνκή ησλ
παξαρσξεκέλσλ εθηάζεσλ ησλ θαηά επηθαξπία θαη θπξηφηεηα πνπ αλήθαλ ζηνλ
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αλάδνρν, γηλφηαλ απφ επηηξνπή πνπ ζα ζπζηελφηαλ απφ ην Τπνπξγείν ηεο Γεσξγίαο
ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείρε θαη αληηπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Γηαπηφ ην ζθνπφ
νξηδφηαλ φηη φιεο νη εθηάζεηο ζα έπξεπε λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, απηψλ ησλ
εθηάζεσλ πνπ ζα εμπγηαίλνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο ξνήο θαη απηψλ πνπ ζα
εμπγηαίλνληαλ κε ηε κέζνδν ηεο κεραληθήο αλχςσζεο. ε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ
θαηεγνξίεο ζα παξαρσξνχληαλ ζηνλ αλάδνρν αλάινγε έθηαζε ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα πνζνζηά, θαη ηα ηκήκαηα, φζν ήηαλ δπλαηφλ, έπξεπε λα απνηεινχλ
ζπλερή έθηαζε. ηηο γαίεο ζηηο νπνίεο ν αλάδνρνο είρε θπξηφηεηα δελ κπνξνχζε λα
γίλεη θακηά, νπνηαζδήπνηε θχζεο, απαιινηξίσζεο γηα ηξηάληα ρξφληα απφ ηελ
παξαιαβή νιφθιεξεο ηεο ζεηξάο ησλ πξνβιεπφκελσλ, ππφ ηεο ζχκβαζεο, έξγσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ δεκφζησλ έξγσλ ή ησλ θνηλσθειψλ. Όζηεξα απφ ηελ
ηξηαθνληαεηία νη ελαπνκέλνπζεο ζηελ θπξηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ γαίεο, εθφζνλ ε
ζπλνιηθή επηθάλεηα απηψλ ππεξέβαηλε ηα ρίιηα ζηξέκκαηα, ήηαλ δπλαηφλ λα
ππνβιεζνχλ ζε νξηζηηθή απαιινηξίσζε νη πέξαλ ησλ ρηιίσλ ζηξεκκάησλ εθηάζεηο. Ζ
αμία θάζε ζηξέκκαηνο ηζνχηαλ πξνο ην κέζν φξν ηεο αμίαο πψιεζεο ηνπ ζηξέκκαηνο
ζηελ πεξηθέξεηα θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ ηελ απαιινηξίσζε.
Σν φγδνν άξζξν φξηδε φηη γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ ηδησηηθψλ εδαθψλ πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηα έξγα ηεο απνμήξαλζεο, ζα έπξεπε λα εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ
λφκνπ.
ην επφκελν άξζξν αλαθεξφηαλ φηη ν αλάδνρνο ήηαλ απαιιαγκέλνο απφ θάζε
επζχλε, γηα θάζε θαζπζηέξεζε ηεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, κε
πξνεξρφκελεο απφ δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα αιιά πνπ νθεηιφηαλ είηε ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
δεκνζίνπ (κε έγθαηξε ελέξγεηα απαιινηξίσζεο) είηε ζε ηπραία γεγνλφηα (φπσο
αλσηέξα βία) είηε ζε θπζηθά γεγνλφηα (πιεκκχξεο, ζεηζκνί, επηδεκία). ε θάζε
πεξίπησζε νη πξνζεζκίεο παξαηείλνληαλ απηνδίθαηα γηα εχινγν θαη αλάινγν ρξφλν,
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε απηφλ πνπ ζεκεηψζεθε ε θαζπζηέξεζε.
ην δέθαην άξζξν αλαθεξφηαλ φηη σο εγγχεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνρξενχληαλ ν αλάδνρνο εληφο ελφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο λα θαηαζέζεη ζην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ ην πνζφ ησλ 200
ρηιηάδσλ δξαρκψλ ζε ρξεψγξαθα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ππνινγηδφκελα ζηελ
νλνκαζηηθήο ηνπο αμία, ηνπο ηφθνπο ησλ νπνίσλ ζα εηζπξάηηεη ν αλάδνρνο ζηηο
εκεξνκελίεο πιεξσκήο απηψλ ή εγγπνδνηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο
ηξάπεδαο. Δπηπιένλ, κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νξηζηηθψλ
κειεηψλ, ν αλάδνρνο φθεηιε λα θαηαζέζεη, ζχκθσλα κε έλαλ εθ ησλ δχν παξαπάλσ
62

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ηξφπσλ, επηπξφζζεηε εγγχεζε 300 ρηιηάδσλ δξαρκψλ. Σν κηζφ απφ ηηο πεληαθφζηεο
απηέο ρηιηάδεο δξαρκέο ζπλνιηθήο εγγχεζεο ζα επηζηξεθφηαλ ζηνλ αλάδνρν κε ηελ,
θαηά ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3, παξαιαβή ησλ έξγσλ ηεο απνμήξαλζεο κε ηε κέζνδν
ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ πδάησλ θαη ην άιιν κηζφ κε ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ ηεο
απνμήξαλζεο κε ηε κέζνδν ηεο κεραληθήο αλχςσζεο, ησλ εθηάζεσλ ηνπ έινπο. ε
πεξίπησζε πνπ αλάδνρνο θεξπζζφηαλ έθπησηνο ε εγγχεζε πνπ δελ ζα επηζηξεθφηαλ
ή ην ηκήκα πνπ δελ ζα επηζηξεθφηαλ, εθπίπηεη πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ.
ην ελδέθαην άξζξν νξηδφηαλ φηη ε παξαρψξεζε γηλφηαλ γηα δηάξθεηα εβδνκήληα
πέληε ρξφλσλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο θαηά ην λφκν
ηνπ δηαηάγκαηνο. Ζ παξαρψξεζε έιεγε είηε απηνδίθαηα κε ηελ ιήμε ηεο παξαπάλσ
πξνζεζκίαο, είηε κε ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε ηέινο κε ηελ
εμαγνξά ηεο επηρείξεζεο απφ ην θξάηνο. Ζ εμαγνξά ηεο επηρείξεζεο απφ ην θξάηνο
κε ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα
εηψλ απφ ηεο, θαηά ην άξζξν 3, πιήξνπο απνπεξάησζεο ησλ έξγσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
κφλν εθφζνλ ην δεκφζην ην δήισλε εγγξάθσο ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα λσξίηεξα
ζηνλ αλάδνρν. Ζ απνδεκίσζε θαζνξηδφηαλ επί ηε βάζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θαζαξψλ
θεξδψλ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα, ην νπνίν ζα ππνινγηδφηαλ
χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε ησλ δχν δπζκελέζηεξσλ εηψλ, θεθαιαηνπνηεκέλνπ πξνο
7%. Απηφ ην θεθάιαην ζεσξνχληαλ ηίκεκα ηεο εμαγνξάο. Χζηφζν, ν αλάδνρνο
δηθαηνχληαλ λα απαηηήζεη αληί γηαπηφ, έλα πνζφ ίζνλ πξνο ηελ αμία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ κεησκέλε θαηά ηηο γελφκελεο απνζβέζεηο θαη απμεκέλε θαηά 10%.
Με ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο ν αλάδνρνο φθεηιε λα παξαδψζεη, ζε άξηζηε
θαηάζηαζε, ζην θξάηνο ρσξίο θακία απνδεκίσζε φια ηα έξγα ηεο ζχκβαζεο καδί κε
ηηο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ην ηειεπηαίν έηνο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δηθαηνχληαλ λα
απνιάβεη ηελ εξηεκέλε ζνδεηά.
χκθσλα κε ην άξζξν δψδεθα ν αλάδνρνο δηθαηνχληαλ νπνηεδήπνηε ήζειε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο λα ζπζηήζεη αλψλπκε ειιεληθή εηαηξεία κε έδξα ηελ
Διιάδα, ζηελ νπνία ζα κεηαβίβαδε ην πξνλφκην θαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ απέξξεαλ απφ ην παξφλ δηάηαγκα. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε
ζχζηαζε ηεο, ε εηαηξεία φθεηιε λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε, ζην αξκφδην ππνπξγείν,
ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ζ εηαηξεία ηεινχζε ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο θαη ππέθεηην
ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, εθφζνλ απηνί δελ
αληηβαίλνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Σν πξαγκαηηθφ θαηαβιεζέλ
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δελ έπξεπε λα είλαη ιηγφηεξν ηνπ 25% ηνπ
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ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ δαπαλψλ ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πνπ είρε ππνινγηζηεί απφ
ηνλ αλάδνρν ζηελ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ.
ην άξζξν δεθαηξία αλαθεξφηαλ φηη εάλ ν αλάδνρνο δελ θαηέζεηε εκπξφζεζκα ηηο,
θαηά ην άξζξν 10, εγγπήζεηο ήηαλ δπλαηφ ηφηε λα θεξπρηεί έθπησηνο κε πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ ηεο πγθνηλσλίαο θαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ
απφ φια ηα απνξξένληα δηθαηψκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Δάλ ν αλάδνρνο
αδηθαηνιφγεηα δελ ππέβαιε ηηο νξηζηηθέο κειέηεο ησλ έξγσλ ή ηηο ηξνπνπνηεκέλεο
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνδφηε, φπσο θαη εάλ δελ επηζπκνχζε λα μεθηλήζεη
ηα έξγα εκπξφζεζκα, ηφηε θαινχληαλ εγγξάθσο απφ ην Τπνπξγείν ηεο πγθνηλσλίαο
λα ηα μεθηλήζεη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
πξφζθιεζεο. Δάλ παξεξρφηαλ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ν αλάδνρνο λα
μεθηλήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ρσξίο θακία δηθαηνινγία, ηφηε επηβαιιφηαλ ζε
απηφλ, κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο πγθνηλσλίαο, ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 20 ρηιηάδεο
δξαρκέο, δίλνληαο ηνπ λέα πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ. Αθνχ
παξεξρφηαλ απηή ε πξνζεζκία ρσξίο λα μεθηλήζνπλ ηα έξγα κε ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ, ηφηε ν αλάδνρνο ήηαλ δπλαηφλ λα θεξπρζεί έθπησηνο. Αθφκε, εάλ ν
αλάδνρνο αδηθαηνιφγεηα δηέθνπηε ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαη δελ ηα επαλέιαβε
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ -απφ ηελ έγγξαθε πξνο επαλάιεςε
πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο- επηηξέπεηαη ηφηε λα ηνπ επηβιεζεί, κε
πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσλίαο, ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 20 ρηιηάδεο δξαρκψλ θαη
ηνπ δίλεηαη λέα ηξίκελε πξνζεζκία γηα ηελ επαλάιεςε ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε πνπ
δελ ζπλερίδνληαλ ηα έξγα αδηθαηνιφγεηα κέζα ζε απηή ηε λέα πξνζεζκία, ν αλάδνρνο
ήηαλ δπλαηφλ λα θεξπρζεί έθπησηνο. Δάλ ηα έξγα δελ πεξαηψλνληαλ κε ππαηηηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ εληφο ηνπ επνκέλνπ απφ ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο έηνπο,
επηβαιιφηαλ ζηνλ αλάδνρν, κε πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο πγθνηλσλίαο, ρξεκαηηθή
πνηλή κέρξη 30 ρηιηάδεο δξαρκέο, δίλνληαο ζε απηφλ ινγηθή πξνζεζκία γηα ηελ
θαηαζθεπή ησλ ππφινηπσλ έξγσλ. Δάλ παξεξρφηαλ απηή ε πξνζεζκία ν αλάδνρνο
ήηαλ δπλαηφλ λα θεξπρηεί έθπησηνο. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαλ θαη φζνλ αθνξά
ηελ εθηέιεζε ησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαρψξεζεο, αλαγθαίσλ έξγσλ ή ηεο
ηξνπνπνίεζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Αλ θεξξχζνηαλ έθπησηνο ν αλάδνρνο ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ, ηφηε ην Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο πξνθήξξπζε δηαγσληζκφ εληφο νρηψ
κελψλ απφ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο γηα ηελ ππφινηπε ρξνληθή πεξίνδν. Σέινο, ζην
παξφλ άξζξν, αλαθεξφηαλ φηη ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ζνλ αθνξά ην θαζαξφ πξντφλ ην κελ 1/2 απνδηδφηαλ ζηνλ αλάδνρν, ελψ ην
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ππφινηπν 1/2 πεξηεξρφηαλ ζην θξάηνο. Δάλ θαλείο ελδηαθεξφκελνο δελ παξίζηαην
ζηε δεκνπξαζία ηφηε, φιεο νη εθηάζεηο, ηα έξγα θαη ηα θηίξηα πνπ παξέκελαλ θαηά
ηελ επνρή ηεο έθπησζεο ζηνλ αλάδνρν κέζα ζηελ νξηδφκελε, ζην άξζξν 1, πεξηνρή
πεξηέξρνληαλ ζε πιήξε θαηνρή θαη θπξηφηεηα ηνπ θξάηνπο, ρσξίο θακία απνδεκίσζε
ηνπ αλαδφρνπ.
ην άξζξν δεθαηέζζεξα αλαθεξφηαλ φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχληαλ κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λα θαηαβάιεη σο απνδεκίσζε ζην κεραληθφ θ.
ίλν, ν νπνίνο ζα ζπλέηαζζε ηελ εγθεθξηκέλε πξνκειέηε ησλ έξγσλ, ην πνζφ ησλ
150 ρηιηάδσλ δξαρκψλ.
ην επφκελν άξζξν νξίδεηαη φηη ε επίιπζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξί εθπηψζεσο απφθαζεο ήηαλ δπλαηφλ λα
επηδησρζεί κέζσ δηαηηεζίαο πνπ ζα εθαξκφδνληαλ, σο πξνο ην δεκφζην, νη δηαηάμεηο
ηνπ λφκνπ 3332.
Σέινο, ζην δέθαην έθην άξζξν, αλαθεξφηαλ φηη ε παξαρψξεζε ππνινγηδφηαλ σο
κε γελφκελε εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζεξρφηαλ, εληφο δεθαπέληε εκεξψλ, απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε
απηή ππέθεηην ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 1000 δξαρκψλ.
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίζζεθε ηηο 3 Ηνπιίνπ 1930 κε ζπκβφιαην ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ
ηαχξνπ Μαπξίθε.
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4.3 Ζ έλαξμε ηεο απνμήξαλζεο ηνπ έινπο «Λεζίλη»
Ζ αθξηβήο ρξνλνινγία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο ηνπ έινπο «Λεζίλη» δελ
είλαη γλσζηή. Ήδε απφ ην 1926 ν γεσπφλνο πχξνο Πνιπρξνλάθνο ζα πξνβεί ζε
δηάθνξεο γεσξγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο κε ζθνπφ ηε κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ηεο
πεξηνρήο.243 Σε ζχληαμε ηεο κειέηεο ησλ έξγσλ είρε αλαιάβεη ν θαζεγεηήο ηνπ
Δ.Μ.Π. Αιέμαλδξνο ίλνο,244 πνπ ήδε απφ ην 1928 είρε θαηαξηίζεη κηα πξνκειέηε
απνμήξαλζεο ηνπ έινπο ζπκθψλσο πξνο ηελ ππ‟αξηζκφλ 8601 ηηο 24 Απξηιίνπ 1925
δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο.245 ηα 1932 ζα μεθηλήζνπλ νη πξψηεο
πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ζηελ εθεκεξίδα Σξηρσλίο ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1932 πιεξνθνξνχκαζηε φηη «ιίαλ
πξνζερψο αξρίδνπλ αη εξγαζίαη δηα ηελ απνμήξαλζηλ ηνπ Λεζηλίνπ…». 246 Σνλ
Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ν πθππνπξγφο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο . ηεθαλφπνπινοχζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο - κε έγγξαθν ηνπ πξνο ην
ηεισλείν Παηξψλ ζα εγθξίλεη ηελ εηζαγσγή δηαθφξσλ θαπζίκσλ θαη πξψησλ πιψλ
πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηηο εξγαζίεο ηεο απνμήξαλζεο. χκθσλα κε απηή ηε
δηαηαγή,247 ν Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο, παξά ηελ χπαξμε λφκνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ησλ εηζαγσγψλ,248 κπνξνχζε θαζ‟ππέξβαζηλ λα εηζαγάγεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο
πξψησλ πιψλ.249 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1932 πιεξνθνξνχκαζηε ηελ πξφζιεςε ηνπ
243

ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.
Ο Αιέμαλδξνο ίλνο γελλήζεθε ην 1884 ζηε χξν. πνχδαζε ζηε Επξίρε θαη ζην Μφλαρν θαη ην
1918, ζε ειηθία 34 ρξνλψλ, εμειέγε θαζεγεηήο ζηελ έδξα Τδξαπιηθήο θαη Τδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπ
Δ.Μ.Π. δηδάζθνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηα καζήκαηα «Τδξαπιηθήο θαη Τδξαπιηθψλ έξγσλ», Τδξαπιηθά
έξγα κεη‟αζθήζεσλ». Γηάλλεο Αλησλίνπ, Οη Έιιελεο κεραληθνί. Θεζκνί θαη Ηδέεο 1900-1940,
Βηβιηφξακα, Αζήλα 2006, ζ. 278-279, 291-292, 293, πίλαθεο 2,9,10.
245
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 78α, πκπιεξσκαηηθή έθζεζηο επί ηεο απνμεξάλζεσο
ηνπ έινπο Λεζίλη.
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ηελ
αληιήζακε
απφ
ηνλ
εμήο
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.pentalofo.gr/istorika/dimosieymata.htm.
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ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Σκήκα Δκπνξίνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο πξνο Σεισλείνλ Παηξψλ 10
Ννεκβξίνπ 1932.
248
Mark Mazower, Ζ Διιάδα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ (κηθξ. Μαξθέηνο .), ΜΗΔΣ,
Αζήλα 2002, ζ. 219-220, 231-232, 277-289. Ο λφκνο 5426 πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1932
επέβαιε ηεξάζηηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο εηζαγσγέο, παξφια απηά παξαρσξνχζε ζηνπο εθάζηνηε
ππνπξγνχο Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε
ην δήηεκα ησλ εηζαγσγψλ.
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Οη πξψηεο χιεο θαη ηα θαχζηκα πνπ εηζήρζεζαλ ήηαλ 300 ηφλνη γαηαλζξάθσλ Κάξδηθ, 1 ηφλνο
νξπθηειαίνπ, 1/2 ηφλνο ιίπνπο, 100 δνρεία βελδίλεο, 200 νθάδεο νξπθηειαίνπ βελδηλνκεραλήο, 100
νθάδεο ιίπνπο βελδηλνθηλεηήξσλ θαη 20 θπβηθά κέηξα ιεπθήο μπιείαο πάρνπο απφ 1 κέρξη 15
εθαηνζηά. Πηζαλφηαηα ν αλάδνρνο, απηή ηελ πεξίνδν, λα θαηέβαιε θαλνληθά ην θφξν επί ηνπ
εηζαγφκελνπ πιηθνχ (ζχκθσλα κε ην λφκν 6066 «Πεξί πεξηνξηζκνχ ησλ δαζκνινγηθψλ απαιιαγψλ»)
πνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο, κηαο θαη απφ έγγξαθν ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1934 πνπ
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Παλαγηψηε Γαηζφξε σο θχιαθα κε κεληαίν κηζζφ 800 δξαρκψλ, απφθαζε πνπ
ππνγξάθεη ν δηεπζπληήο έξγσλ θαη εθκεηάιιεπζεο πχξνο Πνιπρξνλάθνο.250 Με
βάζε ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο απαξρέο ησλ εξγαζηψλ γηα
ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο «Λεζίλη» ζηα ηέιε ηνπ 1932 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1933.

Φσηνγξαθία 4Β.

Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,

Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 96.

Με ηελ έλαξμε ησλ πξψησλ απηψλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο ν αλάδνρνο ζα πξνβεί
ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ λα θαηνρπξψζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πνπ πήγαδαλ
απφ ην δηάηαγκα Πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο «Λεζίλη» ζηηο 24
Ηνπλίνπ ηνπ 1930 θαη απφ ηε ζχκβαζε ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε
έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ έθνξν Μεζνινγγίνπ ζα παξαγγείιεη ζηνλ δεχηεξν
λα πξνβεί ζε εμέηαζε ησλ θαηφρσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο γαηψλ, απηψλ ησλ εθηάζεσλ νη
νπνίεο βξίζθνληαλ εληφο ηνπ έινπο. Παξαθάησ, ζην ίδην έγγξαθν, ηνληδφηαλ φηη
«…ηνπο θαηαιάβνληαο ηκήκαηα εθ ηεο πεξηιακβαλνκέλεο εηο ηελ ζχκβαζηλ
ζηέιλεη ν λνκνκεραληθφο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο πξνο ηνλ Υαξίιαν, πιεξνθνξνχκαζηε φηη κε ην
Γηάηαγκα ηεο 17/24 Ηνπλίνπ 1930 Πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη ν
αλάδνρνο απαιιαζζφηαλ απφ θάζε είδνο θφξνπ (αηέιεηα) επί ηνπ εηζαγφκελνπ πιηθνχ. Γηα απηφ ην
ιφγν ν λνκνκεραληθφο δεηά απφ ηνλ Υαξίιαν λα ππνβάιεη θαηάζηαζε πνπ ζα εκθαλίδεηαη ε
δεκηνπξγεζείζα δεκηά απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο αηέιεηαο, γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή απνδεκίσζε.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ γξαθείνλ λνκνκεραληθνχ (Γεκφζηα έξγα Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο) πξνο ηνλ
θ. Δπακ. Υαξίιανλ, Δλ Μεζνινγγίσ ηε 23 Μαξηίνπ 1934.
250
ΓΑΚ-ΑΝΑ, Αξρείν θνηλφηεηαο Λεζηλίνπ (Παιαηνθαηνχλαο)1932-1968, Φάθεινο 72, Τπ.: 1932
Κηήκα Λεζίλη (Πξφζιεςε θχιαθα).
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εθηάζεσο κεηά ηνλ Μάηνλ 1926 θαη ζηεξνπκέλνπο ηίηισλ θπξηφηεηνο ζέιεηε
απνβάιεη βηαίσο δηα ηεο αζηπλ. αξρήο ήηηο ζέιεη παξέρεη θαη ηελ εληζρπζίλ ηεο εηο ηνλ
αλάδνρνλ πξνο εγθαηάζηαζηλ ηνπ εηο ηαο νχησ παξαλφκσο θαηερφκελαο εθηάζεηο.
Αληηζέησο ελαληίνλ ησλ θαηερφλησλ εθηάζεηο πξν ηνπ Μαίνπ ηνπ 1926 εηο νπδεκίαλ
ελέξγεηαλ ζα πξ(ν)βαίλεηε θαζφζνλ κφλνλ δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ είλαη δπλαηή ε
επηδίσμηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκνζίνπ».251
Καηά ηνπο Μάξηην-Απξίιην ηνπ 1933 ζα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο ηεο δηεπζέηεζεο
θαη εθζθαθήο ησλ δησξχγσλ πνπ ζα αλαηεζνχλ ζηνλ Αλδξέα άββα, 252 πνιηηηθφ
κεραληθφ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ Πάηξα. Ζ αξρή ζα γίλεη κε ηελ εθζθαθή δηφδνπ
ζηε ζάιαζζα ζηηο εθβνιέο ηεο δηψξπγαο Βαιηί.253
Οη εληαηηθέο εξγαζίεο απνμήξαλζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηελ πεξίνδν απηή, απφ
ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ επηέκβξην, ζα νδεγήζνπλ ζηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ
ησλ θαπζίκσλ.254 Γηαπηφ ην ιφγν ηνλ Αχγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην ζα γίλνπλ λέεο
παξαγγειίεο θαχζηκσλ πιψλ255 ζηελ εηαηξία «Αδειθνί Καδαλφβα, Αλψλπκνο

251

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Τπνπξγείνλ πγθνηλσλίαο Πξνο ηνλ θ. ΔΠΑΜ. ΥΑΡΗΛΑΟΝ Αλάδνρνλ
ζπκβάζεσο απνμεξάλζεσο έινπο ΛΔΗΝΗ, Δλ Αζήλαηο ηε 12 Γεθεκβξίνπ 1932 θαη Τπνπξγείσλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνο Οηθνλνκηθφλ Έθνξνλ Μεζνινγγίνπ. Γελ γλσξίδνπκε ηίπνηα ζρεηηθά κε απηφ ην
ζέκα ηελ πεξίνδν απηή. Δίκαζηε βέβαηνη φκσο φηη αξγφηεξα, κε ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο, ην πξφβιεκα
ηεο δηθαηνδνζίαο επί ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ «ακθηζβεηνχκελσλ» εδαθψλ ζα ιάβεη νμχηεξε κνξθή.
Βι. ζρ. παξαθάησ ζην ππνθεθάιαην 5.3.
252
Σν 1936 ν ίδηνο εξγνιάβνο ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ Αζηαθνχ-Καηνρήο θαη ζα
θαηεγνξεζεί απφ ηνπο ληφπηνπο φηη κε απζαίξεην ηξφπν θάλεη πξνζπάζεηεο λα αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε
ηνπ δξφκνπ ζεσξψληαο, θπξίσο νη θάηνηθνη ηνπ Πεληαιφθνπ, φηη κε απηή ηνπ ηελ θίλεζε
εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο Γ.Δ.Λ. Δθ. Ρνπκειηψηεο 14 Μαξηίνπ 1936, «Δμέγεξζηο ησλ
θαηνίθσλ». Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.pentalofo.gr/istorika/dimosieymata.aspx
[Σειεπηαία επίζθεςε 3/4/2013].
253
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεο- Έθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ
έινπο «Λεζίλη» Αηησιναθαξλαλίαο. Δπηπιένλ, ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηνπ Κ. άββα πνιηηηθνχ
κεραληθνχ πξνο . Πνιπρξνλάθν δηεπζπληή Γ.Δ.Λ., 20 Ηαλνπαξίνπ 1936.
254
Σελ πεξίνδν Μαξηίνπ-επηεκβξίνπ 1933 θαηαλαιψζεθαλ νη εμήο θαχζηκεο χιεο: 195 ηφλνη
γαηάλζξαθα Κάξδηθ, 1577,5 θηιά Οξπθηέιαηνπ αηκνκεραλήο θαη 322 θηιά ιίπνπο (γξάζν). ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Υεηξφγξαθε αλαθνξά πξνο θ. πχξν Πνιπρξνλάθν, Αζηαθψ 2 Ηαλνπαξίνπ 1934.
255
Σνλ Αχγνπζην ζα απνζηαινχλ ζην ηεισλείν ηνπ Αζηαθνχ απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξία 55 ηφλνη
γαηαλζξάθσλ ελψ ηνλ επηέκβξην επηπιένλ 50, κε ηα ηζηηνθφξα «Άγηνο ππξίδσλ» θαη «Διπηλίθε»
αληίζηνηρα. Χζηφζν, κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1934 δελ είραλ εθηεισληζηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ Α.
άββα.
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Γαηαλζξαθεκπνξηθή

Δηαηξία»,

κε

έδξα

ηνλ

Πεηξαηά.256

Φσηνγξαθία 5. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, πξψηε κέζνδνο εθζθαθήο κε θαγάλα. Πεγή:
Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.

ε απηή ηελ πξψηε πεξίνδν, ε νξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ γηλφηαλ απφ ηνλ Αζηαθφ,
πεξηνρή ζηελ νπνία δηέκελε ν δηεπζπληήο έξγσλ θαη εθκεηάιιεπζεο πχξνο
Πνιπρξνλάθνο. Έπεηηα απν ηα πξψηα έξγα απνμήξαλζεο νξηζκέλνη πεξίνηθνη ζα
απεπζπλζνχλ ζηε δηεχζπλζε γηα λα ηνπο παξαρσξεζεί ρψξνο πξνο ελνηθίαζε γηα ηε
βνζθή ησλ δψσλ257 αιιά θαη γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο (σο ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν).258

256

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αδειθνί Καδαλφβα, Αλψλπκνο Γαηαλζξαθεκπνξηθή Δηαηξία πξνο Αλδξέα
άββα, 25 Απξηιίνπ 1934.
257
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γξάκκα ηνπ Γεκεηξίνπ Γεκεηξνχθα πξνο άγλσζην, 12 επηεκβξίνπ 1933.
258
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γξάκκα ηνπ ηξαβνδήκνπ δεκνδηδάζθαινπ πξνο Πνιπρξνλάθν, 1 Ηνπιίνπ 1933.

69

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΑΠΟ ΣΖ ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ «ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ» ΣΟΤ
ΥΑΡΗΛΑΟΤ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ «ΔΜΠΛΟΚΖ» ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (19341940). Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
5.1 Ζ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην ηδξπηηθφ θεθάιαην, ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα, ηα
θέξδε, νη κέηνρνη, ηα πξψηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, νη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαηάγκαηνο παξαρψξεζεο ηεο απνμήξαλζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ηνπ έινπο «Λεζίλη», ν Δ. Υαξίιανο ζα ζπζηήζεη ηνλ Μάξηην ηνπ
1934259 αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη
Αλψλπκνο Δηαηξεία κε έδξα ηελ Αζήλα. ε απηή ηελ εηαηξεία ν Δ. Υαξίιανο ζα
παξαρσξήζεη θαη ζα κεηαβηβάζεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απέξξεαλ απφ ην
λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηηο 24 Ηνπλίνπ 1930 θαη απφ ηε ζχκβαζε κε ην δεκφζην πνπ
ππνγξάθεθε ηηο 3 Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην νξηδφηαλ ζε
8.000.000 δξαρκέο, ππνζέηνπκε φηη ήηαλ κηα αλψλπκε εηαηξεία κεζαίνπ κεγέζνπο,260
θαη δηαηξνχληαλ ζε 16.000 κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 500 δξαρκέο ε θαζεκηά.261 Σν
50% ηνπ θαηαβιεζέληνο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ αλέιαβε ν Δ. Υαξίιανο καδί κε ηελ
ζχδπγφ ηνπ. Σν ππφινηπν 50% αλέιαβαλ νη Θεφδσξνο Μαξάηνο, Νηθφιανο
Σζεθνχξαο (Γηθεγφξνο), Πέηξνο Βξεηηφο (Πνιηηηθφο κεραληθφο), Αλδξέαο άββαο
(Πνιηηηθφο κεραληθφο), Βαζίιεηνο σηεξίνπ (Γεσπφλνο), πχξνο Πνιπρξνλάθνο
(Γεσπφλνο)262 [Πίλαθαο 2].
Με ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο νη Θ. Μαξάηνο, Ν. Σζεθνχξαο, Π. Βξεηηφο, Β.
σηεξίνπ θαη . Πνιπρξνλάθνο κεηαβίβαζαλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζηνλ Δ. Υαξίιαν, ν
νπνίνο αλέιαβε λα θαηαβάιεη 6.400.000 δξρ. σο θεθάιαην, απφ ην νπνίν ην 1/4
έπξεπε λα θαηαβιεζεί θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Ο ίδηνο ζα αλαιάκβαλε λα

259

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαηαξηίζηεθε ην 1932 κε ηελ ππ. Αξηζκφ 9562 πξάμε ηνπ
ζπκβνιαηνγξάθνπ Νηθφιανπ Αλαζηαζφπνπινπ, ελψ ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ‟ αξηζκφ 9582 θαη 9652
πξάμεηο ηνπ ίδηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Χζηφζν, ην θαηαζηαηηθφ εγθξίζεθε ηεο 9 Μαξηίνπ 1934, πξάμε
πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ηνπ Γειηίνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο 15 Μαξηίνπ 1934. ΦΔΚ/Γειηίνλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.
260
Γηα παξάδεηγκα ε Μ. Γξίηζα, αλαθεξφκελε ζε κηα εηαηξεία ειαηνπξγίαο κε κεηνρηθφ θεθάιαην
8.000.000 δξρ. ην 1934, ηελ θαηαηάζζεη ζηηο εηαηξείεο κεζαίνπ κεγέζνπο. Μαξγαξίηα Γξίηζα,
Βηνκεραλία θαη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ. 274-275.
261
ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.
262
ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.
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θαηαβάιεη θαη ην 1/4

ηεο εγγξαθήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο γπλαίθαο ηνπ

Αληηφπεο Υαξηιάνπ. Ζ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ 1/4 ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλέιαβε ν
Υαξίιανο λα θαηαβάιεη ζπλνιηθά, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ, αλεξρφηαλ ζε
1.800.000 δξρ., πνζφ ην νπνίν νινθιεξσηηθά θάιπςε δηα ηελ εηζθνξά ζε είδνο πνπ
είρε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πεξίνδν 1930-1934.
Πίλαθαο 2. Ηδξπηέο θαη θάιπςε ηνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο
«Λεζίλη» αλψλπκνο εηαηξεία, 1934.
Ηδξπηέο-Μέηνρνη

Μεηνρέο

Αμία κεηνρώλ
(ζε δξαρκέο)

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο (Βηνκήραλνο)

6.400

3.200.000

Θεόδσξνο Μαξάηνο

1.600

800.000

Αληηόπε Υαξηιάνπ263

1.600

800.000

Νηθόιανο Σζεθνύξαο (Γηθεγόξνο)

1.600

800.000

Πέηξνο Βξεηηόο (Πνιηηηθόο κεραληθόο)

1.600

800.000

Αλδξέαο άββαο (Πνιηηηθόο κεραληθόο)

1.600

800.000

Βαζίιεηνο σηεξίνπ (Γεσπόλνο)

800

400.000

πύξνο Πνιπρξνλάθνο( Γεσπόλνο)

800

400.000

ύλνιν

16.000

8.000.000

Πεγή: ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.

Οη δαπάλεο ηνπ Δ. Υαξηιάνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έμνδα κειέηεο
θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έινπο Λεζίλη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο
είραλ ππνινγηζηεί αξρηθά ζε 872.913,30 δξρ., ελψ λεφηεξνο ππνινγηζκφο πξνζέζεηε
έλα επηπιένλ πνζφ 3.300.793,50 δξρ. Με ηα παξαπάλσ πνζά θάιπςε ην 1/4 ηεο
αξρηθήο θαηαβνιήο πνπ είρε αλαιάβεη (1.800.000 δξρ.), ελψ είρε απαίηεζε θαηά ηεο
εηαηξίαο ζην ππφινηπν πνζφ πνπ αλεξρφηαλ ζε 2.373.706,80 δξρ. Σνλ επηέκβξην ηνπ
1934 ζα απαηηήζεη θαη ζα πεηχρεη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ απηνχ θαηά 2.555.991 δξρ.,
ελ ζπλφισ δειαδή 4.929.697 δξρ. Με απηφ ην πνζφ ζα θαιχςεη ηα ππφινηπα 3/4
(600.000 δξρ.) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο γπλαίθαο ηνπ θαη κεγάιν κέξνο απφ ηα
3/4 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ηνπ αλαινγνχζε, δει. ηηο 4.329.697 απφ ηηο
4.8000.000 δξρ. Ο Α. άββαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θαηέβαιε ν ίδηνο ην πνζφ ησλ
200.000 δξρ., πνζφ ην νπνίν αλαινγνχζε ζην 1/4 ησλ κεηνρψλ πνπ είρε ζηελ θαηνρή
ηνπ ελψ δηθαηνχληαλ λα ιάβεη απφ ηελ εηαηξεία έλα πνζφ ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ
900.000 δξρ. -σο ακνηβή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο απνμήξαλζεο πνπ είρε
263

χδπγνο Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ.
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αλαιάβεη εξγνιαβηθά απφ ην 1933- κέξνο ηνπ νπνίνπ θαηέβαιε γηα ηα ππφινηπα 3/4
(600.000) ηνπ ηδξπηηθνχ θεθαιαίνπ έρνληαο σο ηειηθέο απαηηήζεηο ην πνζφ ησλ
295.000 δξρ.264 Έηζη ην πξψην 1/4 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε
2.000.000 δξρ., θαιχθζεθε ηφζν κε εηζθνξά ζε είδνο (1.800.000 δξρ.) φζν θαη ηηο
κεηξεηνίο (200.000 δξρ.). Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην αξρηθφ κεηνρηθφ
θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζρεδφλ θαιχθζεθε θαζ‟νινθιεξίαλ δηα εηζθνξψλ ζε είδνοαπφ ηνλ θπξηφηεξν ηδξπηή θαη αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο- γηα δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ
ηνλ ίδην γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχκβαζεο θαη γηα ηα κεηέπεηηα εθηειεζζέληα έξγα κέρξη
ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο.

Δηθόλα 4. Σίηινο κεηνρήο ηεο Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Α.Δ. ηνπ 1935. Πεγή: Γηψξγνο Παγνπιάηνο,
Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2006, ζ. V.

Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζα απνθαζηζηεί ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά 7 εθαη. δξρ.,265 ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο ηνπ 1935,
πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 14.000 κεηνρέο κε ζπκκεηνρή ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ, 266 ηνπ Κ.
Βεληέξε, Θ. Βξαλά, Γ. Γεξλίθνπ, . Πεηαιά, Κ. Μαλέα (Βηνκήραλνο), 267 Ν. Γξίηζα

264

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ. 135. Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Τπεξεζία Μειέηεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υξεκαηνδνζηψλ, “Λεζίλη” Πεξηιεπηηθή έθζεζηο ηεο
ππνζέζεσο θαη ηεο πξνηάζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
265
Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ήηαλ αλαγθαία ηελ πεξίνδν απηή, κηαο θαη ην φιν εγρείξεκα
είρε ηεξάζηηεο αλάγθεο θεθαιαίσλ. Βι. ζρεηηθά ηα ππνθεθάιαηα γηα ηα έξγα απνμήξαλζεο θαη ηε
δεκηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ.
266
Ο ίδηνο ν Δ. Υαξίιανο ηελ πεξίνδν απηή είλαη κέηνρνο θαη ιίγν αξγφηεξα δηεπζχλσλ ζχκβνπινο
ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ.
267
Ο Κιέαξρνο Μαλέαο ήηαλ πθαζκαηέκπνξνο θαη πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ ην
1917 θαη 1921 θαζψο ήηαλ θαη πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΑ. Έλα ζχληνκν «πέξαζκα» ζα θάλεη θαη απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ελψ απφ ην 1928 ζα είλαη ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη
κεηαπνιεκηθά ππνδηνηθεηήο ηεο (1945-1953). Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 19001940, φ.π, ζ. 264, 274· ηεο ίδηαο «Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα: ζεαηξίλνη θαη
κάξηπξεο», Σα Ηζηνξηθά 18-19 (Ηνχληνο-Γεθέκβξηνο 1993), ζ. 106-107. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
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(Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο),268 Γ. αηνιηά (Τπάιιεινο Δηαηξείαο-Γηεπζπληήο ηεο
Δηαηξίαο «Φανπληέζηνλ») [Πίλαθαο 6].

Φσηνγξαθία 6. Κιέαξρνο Μαλέαο. Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.

Σελ πεξίνδν απηή, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηξηψλ
νκάδσλ. Μηα νκάδα βξίζθεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δπ. Υαξηιάνπ, κηα άιιε ππφ ηελ
αηγίδα ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ θαη ηνπ Θ. Βξαλά θαη ηέινο κηα ηξίηε κε θχξηνπο κεηφρνπο
ηνπο Γ. αηνιηά θαη Α. άββα269 [Πίλαθαο 24].
Σν πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ εθιέγεηαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1934 απνηειείηαη
απφ 6 άηνκα. Πξφεδξνο απηνχ ζα είλαη ν Δ. Υαξίιανο, εθ ησλ θπξίσλ ηδξπηψλ ηεο
εηαηξείαο θαη αληηπξφεδξνο ν Α. ίλνο270 ν νπνίνο, παξφηη δελ είλαη κέηνρνο ηεο
εηαηξείαο, ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε ηεο. Σν ζπκβνχιην ζπκπιήξσλαλ νη Α. άββαο,
Π. Βξεηηφο, Β. σηεξίνπ θαη Ν. Σζεθνχξαο, θαη νη ηέζζεξηο ηνπο κέηνρνη ηεο
εηαηξείαο πνπ αλέιαβαλ ρξέε ζπκβνχινπ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, χζηεξα απφ
ηελ απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα
πξνζηεζνχλ, σο ζχκβνπινη, ν Νηθφιανο Καλειιφπνπινο –βηνκήραλνο, εθ ησλ

Ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην 1841-2006, Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2008, ζ.
149.
268
Ο Ν. Γξίηζαο ήηαλ κεραλνπξγφο θαη δηεχζπλε ν ίδηνο έλα κεραλνπξγείν ζηνλ Πεηξαηά. Σε δεθαεηία
ηνπ 1930 εκθαλίδεηαη λα είλαη πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ ηδεξνβηνκεράλσλ. Σελ ίδηα πεξίπνπ
πεξίνδν ζα ζπκκεηάζρεη, καδί κε άιινπο θεθαιαηνχρνπο, ζηελ ίδξπζε ηεο ζπληεξεηηθήο νξγάλσζεο
«Ζ Δζληθή πληεξεηηθή Οξγάλσζε», ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Δπ. Υαξίιανο. Υξήζηνο
Υαηδεησζήθ, Ζ γεξαηά ζειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ Διιάδα 1830-1940, φ.π, ζ. 171∙ Αιίθε
Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940, φ.π, ζ. 292.
269
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ. 135. Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Τπεξεζία Μειέηεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υξεκαηνδνζηψλ, “Λεζίλη” Πεξηιεπηηθή έθζεζηο ηεο
ππνζέζεσο θαη ηεο πξνηάζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
270
Σελ πεξίνδν 1935-1937 ν Αιέμαλδξνο ίλνο, κεηαμχ άιισλ αμησκάησλ, ζα αλαιάβεη θαη ηελ
πξπηαλεία ηνπ Δ.Μ.Π. ρ. βι. ηελ παξνπζίαζε ηνπ Γηάλλε Αλησλίνπ, Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα ζην
ΔΜΠ
ηελ
πεξίνδν
ηνπ
Μεζνπνιέκνπ,
δηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.ntua.gr/temp_announce/170/parousiaseis170/files170/SYNEDRIA%20I/1601_present
ation.pdf.
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ηδξπηψλ ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Δ. Υαξηιάνπ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο271ν βηνκήραλνο Νηθφιανο Γξίηζαο θαη ν επίζεο βηνκήραλνο Κιέαξρνο Μαλέαο, θαζψο
θαη ν ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο Γεψξγηνο αηνιηάο, ελψ ζα απέιζεη απφ ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ν Β. σηεξίνπ [Πίλαθαο 3].

Φσηνγξαθία 7. Νηθφιανο Καλειιφπνπινο Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε ζρεηηθά κε ηε
θπζηνγλσκία ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη ε νκάδα ησλ θεθαιαηνχρσλ πνπ ηδξχεη ηελ εηαηξεία, κε επηθεθαιήο ηνλ Δ.
Υαξίιαν, είλαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο επηζηήκνλεο (ρεκηθνί, γεσπφλνη θαη
κεραληθνί) -εθ ησλ νπνίσλ κεξηθνί κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ-272 θαζψο θαη
271

Ο Νηθφιανο Καλειιφπνπινο απφ νηθνγέλεηα ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ ηνπ Αηγίνπ ζα μεθηλήζεη σο
θνηηεηήο ηεο ηαηξηθήο ζην παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα εγθαηαζηαζεί ζηε Επξίρε γηα
λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ ηαηξηθή, αιιά ζχληνκα ζα ηηο εγθαηαιείςεη γηα ράξε ηεο Υεκείαο
φπνπ ζα ζπνπδάζεη ζην πνιπηερλείν ηεο Επξίρεο, κέξνο ζην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε άιινπο Έιιελεο
ζπνπδαζηέο. Θα εξγαζηεί ζε εξγνζηάζηα ρεκηθψλ ζηε πξντφλησλ ζηε Μαζζαιία ελψ απφ ην 1891 ζα
εξγαζηεί σο ρεκηθφο ζην Διιεληθφ Ππξηηηδνπνηείν. Θα ηδξχζεη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο φπσο ην
ζαπσλνπνηείν «Υαξίιανο θαη Καλειιφπνπινο», ηελ «Οηλνπλεπκαηηθή θαη Οηλνπνηεηηθή Δηαηξεία Δ.
Υαξίιανο», βηνκεραλία ηζηκέλησλ, ηελ Α.Δ.ΔΥ.Π.Λ, ηελ εηαηξεία αγγεηνπιαζηηθήο «Ο Κεξακεηθφο»,
ζα αλαιάβεη
ηελ θισζηνπθαληνπξγία «Βέξκηνλ» ζηε Βέξνηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
πδαηνπηψζεσλ ηνπ Σξηπνηάκνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ ζα δηαηειέζεη πξφεδξνο
ή κέινο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνιιψλ εηαηξεηψλ. ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε
εθινγή ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ θαη Βηνηερλψλ, ελψ ζηα 1922 θαη 1935 ζα γίλεη
θαη ππνπξγφο Δζληθήο Οηθνλνκίαο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίρε παληξεπηεί ηελ αδεξθή ηνπ Δπ.
Υαξηιάνπ, νθία. Θα πεζάλεη ζηε Βηέλλε ην 1936. Γηψξγνο Μαραίξαο, «Οη βηνκήραλνη», ζην
ζπιινγηθφ ηφκν Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (1909-1993,)
φ.π., ζ. 56-57. πχξνο Ληλαξδάηνο, Πσο εθηάζακε ζηελ 4ε Απγνχζηνπ, Γεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο
Λακπξάθε-Σν Βήκα, 2009, ζ.140. Λ. Παπαζηεθαλάθε, «Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ
Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (1909-1993). Κεθάιαηα, ηερλνινγία, αγνξέο, εξγαζία», ζην ζπιινγηθφ
ηφκν Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ(1909-1993) , Πνιηηηζηηθφ
Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2007, ζ. 17-19. Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα
«Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π., ζ. 163.
272
Απηφ ην γεγνλφο πηζαλφηαηα λα παξεξκήλεπζαλ νη ζπληειεζηέο ηεο έθδνζεο Αζηαθφο.Αλζξψπσλ
ίρλε, κηαο θαη ζε απηή ηελ έθδνζε αλαθέξεηαη φηη ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζηλίνπ ήηαλ γαιιηθψλ
ζπκθεξφλησλ, πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη ζε θακηά πεξίπησζε. Τπελζπκίδνπκε φηη ν Δ. Υαξίιανο, ν Ν.
Καλειιφπνπινο θαη ν Α. ίλνο είραλ πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηε Γαιιία,
ελψ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ θαη δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε απηή ηελ ρψξα. ρ. βι. χιινγνο
Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 16. Δπραξηζηψ
ζεξκά ηνλ θίιν Άξε Θενθίιε πνπ κε ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο-ιεχθσκα.
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βηνκήραλνη. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ζην νπνίν απφ ηα δέθα άηνκα πνπ ην απαξηίδνπλ, ακέζσο κεηά ηελ πξψηε
αλακφξθσζε ηνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1934, κφλν έλαο ή δχν δελ είλαη ηερληθνίεπηζηήκνλεο ή βηνκήραλνη. Γίλεηαη έηζη αληηιεπηφ φηη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο
αιιά θαη κέρξη ην 1940, νη κέηνρνη θαη ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηα πξψηα δηνηθεηηθά
ζπκβνχιηα δελ πξνζέθεξαλ κφλν ηα θεθάιαηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα, αιιά επηπιένλ
πξνζέθεξαλ θαη ηηο θάζε είδνπο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο
θαη εκπεηξίεο ηνπο θαζψο θαη ηηο γλσξηκίεο ηνπο, ηφζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο εηαηξείαο φζν θαη ηελ ελδεδεηγκέλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ.
Πίλαθαο 3. Πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1934.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Πξφεδξνο

Βηνκήραλνο

Ναη

Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο Τδξαπιηθήο ζην

Όρη

Δ.Μ.Π.
χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

ΠΡΟΣΔΘΖΚΑΝ

ΣΟΝ ΟΚΣΧΒΡΗΟ

ΣΟΤ

1934274

Νηθόιανο Καλειιόπνπινο

χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Γξίηζαο

χκβνπινο

Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο

Ναη

Κιέαξρνο Μαλέαο

χκβνπινο

Έκπνξνο-Βηνκήραλνο

Ναη

Γεώξγηνο αηνιηάο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Τπάιιεινο

Ναη

Αλδξέαο άββαο
Πέηξνο Βξεηηόο
Βαζίιεηνο σηεξίνπ
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Δηαηξείαο-

Γηεπζπληήο «Φανπληέζηνλ»
Πεγή: ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε,
Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 3,
Πεξί αλαθνηλψζεσο ηεο έδξαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη 10 Ηνπιίνπ 1934 θαη ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο
Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 3, Πεξί αλαθνηλψζεσο
κεηαθνξάο ησλ γξαθείσλ θαη ησλ λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεη. πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη «Γ.Δ.Λ» 27 Οθησβξίνπ 1934.
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1934 απήιζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Οη Νηθφιανο Καλειιφπνπινο, Νηθφιανο Γξίηζαο θαη Κιέαξρνο Μαλέαο πνπ πξνζηέζεθαλ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο ζχκβνπινη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1934 έγηλαλ κέηνρνη χζηεξα απφ ηελ αχμεζε
ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1934 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Μαξηίνπ 1935.
274
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Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν -γηα πνιιά ρξφληα- αληηπξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο Α. ίλνο ήηαλ απηφο ν νπνίνο ζπλέηαμε ηε κειέηε
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ελψ ν Α. άββαο (κέηνρνο θαη ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο) ήηαλ
εθείλνο πνπ είρε αλαιάβεη εξγνιαβηθά ζηα 1933 ηα πξψηα έξγα απνμήξαλζεο. Ο
πχξνο

Πνιπρξνλάθνο

(κέηνρνο

θαη

αξγφηεξα

ζχκβνπινο

ηεο

εηαηξείαο)

πξαγκαηνπνίεζε γεσξγηθέο κειέηεο γηα ηελ πεξηνρή ελψ γηα πνιιά ρξφληα δηεχζπλε
ηα έξγα απνμήξαλζεο θαη εθκεηάιιεπζεο θαη ν Μ. πθψθεο (κέηνρνο θαη αξγφηεξα
ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο) εκθαλίδεηαη θαη σο δηεπζπληήο ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο ηεο
εηαηξείαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ν επηρεηξεκαηίαο Δ. Υαξίιανο, ηδξπηήο θαη πξφεδξνο
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα πνιιά ρξφληα, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηάθνξεο
νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πεηχρεη πνιιέο θνξέο ηελ
νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο εηαηξείαο θπξίσο κέζσ ηεο ζχλαςεο δαλείσλ αιιά θαη ηελ
επλντθή κεηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο.
Σν 1936 ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά
5.000.000 δξρ., γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ,275 απφ ην νπνίν ζα θαιπθζεί
κφλν ην πνζφ ησλ 3.000.000,276 ην νπνίν δηαηξνχληαλ ζε 6.000 κεηνρέο, ελψ ην 1938
ζα ζπλαθζεί ηνθνρξεσιπηηθφ δάλεην 5.000.000 δξρ. γηα δηάθνξεο αλάγθεο ηεο
εηαηξείαο θαη θαιιηεξγεηηθφ δάλεην 900.000 δξρ. -θαη ηα δχν απφ ηελ Αγξνηηθή
Σξάπεδα277- ην δεχηεξν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ.278
ηα 1938 ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα απαξηίδνπλ νη Δ. Υαξίιανο (πξφεδξνο), Α.
ίλνο (αληηπξφεδξνο) θαη σο ζχκβνπινη νη Γ. αηνιηάο, Α. άββαο, Κ. Μαλέαο, Ν.
Γξίηζαο, Π. Βξεηηφο, Κ. Νεχξνο θαη Β. σηεξίνπ [Πίλαθαο 23]. Απηή ηελ πεξίνδν ε
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηεο πξψηεο (ππφ ηνλ Υαξίιαν) θαη
δεχηεξεο «νκάδαο» (ππφ ηελ Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. θαη Θ. Βξαλά) κεηφρσλ νη νπνίεο
θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Οη δχν παξαπάλσ νκάδεο δηαζέηνπλ ζπλνιηθά
20.840 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο πεξίπνπ 10,5 εθαη. δξρ. ελψ ε ηξίηε νκάδα (ππφ
ηνπο Γ. αηνιηά θαη Α. άββα) δηαζέηεη 15.160 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο πεξίπνπ
7,5 εθαη. δξρ. [Πίλαθαο 24]. Ζ ζπλελλφεζε ησλ δχν παξαπάλσ «νκάδσλ» κεηφρσλ
γηα ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο δελ είλαη δχζθνιν λα εξκελεπζεί. Ο Δ.
Υαξίιανο ζηηο απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ εηψλ 1934-1935 θαη 1936 ζα
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Γηα ηα ηερληθά έξγα βι. θαη παξαθάησ ζην ίδην θεθάιαην.
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 95α-γ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 2 Ηνπλίνπ 1937.
277
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 23, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1938.
278
Βι. ζρεηηθά παξαθάησ ζην ίδην θεθάιαην.
276
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θξαηήζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζπλελλφεζε κε άιινπο
κεηφρνπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ., ζηελ νπνία είλαη θαη ν ίδηνο
κέηνρνο. Με ηελ πιεηνςεθία απηή ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα εθιέγεη ζηε δηνίθεζε ηεο
εηαηξείαο πξφζσπα ηεο αξεζθείαο ηνπ. Έηζη ηελ πεξίνδν απφ ηελ ίδξπζε ηεο
εηαηξείαο κέρξη ην 1940 ν Δ. Υαξίιανο ζα είλαη ν «θπξίαξρνο» ζην εηαηξηθφ θεθάιαην
θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.279
Πίλαθαο 4. Καζαξά θέξδε θαη δηαλεκεηέα πνζά ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη»
αλψλπκνο εηαηξεία,1938-1940.
Έηνο

Καζαξά θέξδε (δξρ.)

Γηαλεκεηέν πνζό (δξρ.)

1938

1.725.203

1939

3.682.120

1.620.000

1940

4.357.891

1.980.000

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 23, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1938∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 26, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1939∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.:
Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 30, Γεληθφο
Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.

Οη ηεξάζηηεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο γηα λέα θεθάιαηα ζα νδεγήζεη ηελ εηαηξεία
ην 1939 ζηε ζχλαςε απινχ δαλείνπ 9.200.000 δξρ. απφ ηελ Δζληθή ηξάπεδα κε ηφθν
9%,280 εθ ησλ νπνίσλ ηα 5.000.000 ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ
ηνθνρξεσιπηηθνχ απφ ηελ Αγξνηηθή.281 Σελ ίδηα ρξνλνινγία ε εηαηξεία ζα δηαλείκεη
ηα πξψηα κεξίζκαηα ζπλνιηθήο αμίαο 1.620.000 δξρ., πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζε 45

279

Βι. θαη ηελ ηππνινγία πνπ παξαζέηεη ε Βαμεβάλνγινπ γηα ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ
Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ζε επηρεηξήζεηο κε ιίγνπο κεηφρνπο ππάξρεη πηζαλφηεηα
λα ζπλελλνεζνχλ ή λα ζπλαζπηζζνχλ νη κέηνρνη γηα λα ειέγμνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηελ επηρείξεζε θαη
γηαηί φρη λα ειέγμνπλ ηελ εηαηξεία (ε δεχηεξε είλαη δηθή καο ππφζεζε) ελψ ζηηο Α.Δ. κε κεγάιε
ζπξξνή κεηνρψλ νη κέηνρνη έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκπεξηθέξνληαη σο εηζνδεκαηίεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ
ειάρηζηα ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, νη δηνηθεηηθνί
ζχκβνπινη είλαη απηνί πνπ θαηέρνπλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, κηαο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη
ε Βαμεβάλνγινπ «είηε είλαη κέηνρνη, είηε φρη, απηνί θαηέρνπλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, δειαδή ηελ
εμνπζία νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο, απφθαζεο θαη βεβαίσο …είλαη εθείλνη πνπ απνθαζίδνπλ γηα ηελ
δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο». Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κε άιια ιφγηα απφ ηελ ίδηα
ζπγγξαθέα, απνηειεί έλα ρψξν νηθνλνκηθήο επηθπξηαξρίαο. Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο
θεθαιαηνχρνη 1900-1940, φ.π., ζ. 49-50, 57, 98-99. πσο θαη λα έρεη, ζηε δηθή καο πεξίπησζε ν Δ.
Υαξίιανο είλαη ν πξαγκαηηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο, πξάγκα πνπ απνηππψλεηαη ηφζν ζηε
ζπκβνιή ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην φζν θαη ζηε ζέζε ηνπ σο πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
280
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Δληνιή θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία, Φ.
135, Σκήκα Γηθαζηηθφλ -Τπεξεζία Σνπνζεηήζεσλ, Τπεξεζία Μειέηεο Δπηρεηξήζεσλ θαη
Υξεκαηνδνζηψλ, Αζήλαη 7 Ηνπλίνπ 1939.
281
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη
Α.Δ, Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο πξνο Γεψξγηνλ Η. Πεζπαηδφγινπ(sic), 31 Οθησβξίνπ 1945.
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δξρ. αλά κεηνρή,282 ελψ ηνλ ίδην ρξφλν εκθαλίδεη θαζαξά θέξδε αμίαο 3.682.120
δξρ.283[Πίλαθαο 4]. Ζ θεξδνθνξία πξνεξρφηαλ απφ ηελ πψιεζε ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ, απφ κηζζψκαηα γαηψλ θαη απφ ελνίθηα βνζθψλ.
Πίλαθαο 5. Παξφληεο κέηνρνη (ηα 2/3), ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Γ, άξζξν 24, παξάγξαθνο 3
ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαηά ηελ έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
ηηο 30 Μαξηίνπ 1940 γηα ην δήηεκα ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ

Ολνκαηεπώλπκν Αληηπξνζώπνπ

Αξηζκόο Μεηνρώλ284

Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ.

Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο

8.700

Αληηφπε Υαξηιάνπ

Αληηφπε Υαξηιάνπ

7.000

Αλδξέαο άββαο

Αλδξέαο άββαο

2.500

Θεφδσξνο Βξαλάο

Θεφδσξνο Βξαλάο

1.000

Μηραήι άββαο

Μηραήι άββαο

1.000

Νηθφιανο ηακαηφπνπινο

Νηθφιανο ηακαηφπνπινο

1.000

Παλαγηψηεο ηαπξφπνπινο

Παλαγηψηεο ηαπξφπνπινο

500

Νηθφιανο Γξίηζαο

Νηθφιανο Γξίηζαο

470

Πέηξνο Βξεηηφο

Πέηξνο Βξεηηφο

100

Μηραήι πθψθεο

Μηραήι πθψθεο

300

Κσλζηαληίλνο Βεληέξεο

Κσλζηαληίλνο Βεληέξεο

200

Κιέαξρνο Μαλέαο

Κιέαξρνο Μαλέαο

1.000

Γεψξγηνο Καξαθψζηαο

Γεψξγηνο Καξαθψζηαο

300

ΎΝΟΛΟ

24.070

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Καηαζηαηηθά Δηαηξείαο, Φ.:
135, Πξαθηηθφλ ηεο Δθηάθηνπ Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο ελ Αζήλαηο εδξεπνχζεο
Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΗΝΗ Α.Δ ηεο ζπλειζνχζεο ελ Αζήλαηο ηελ
30ελ Μαξηίνπ 1940.

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηελ 30ε Μαξηίνπ 1940 ζα απνθαζηζζεί ε
αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κηαο θαη, ζχκθσλα κε ηνλ Δ. Υαξίιαν, «παξίζηαηαη
αλάγθε εληζρχζεσο ηεο Δηαηξείαο δηα λέσλ Κεθαιαίσλ, δηφηη ην θαηαβεβιεκκέλνλ
ηνηνχηνλ απεδείρζε αλεπαξθέο».285 Ζ ζηελφηεηα θεθαιαίσλ, ινηπφλ, ζα νδεγήζεη ηε

282

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 26, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1939.
283
Σνλ πξνεγνχκελν ρξφλν (1938) ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο αλέξρνληαλ ζε 1.725.203 δξρ.
284
Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ.
285
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Καηαζηαηηθά Δηαηξείαο, Φ.: 135,
Πξαθηηθφλ ηεο Δθηάθηνπ Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο ελ Αζήλαηο εδξεπνχζεο Αλσλχκνπ
Δηαηξείαο «ΓΔΛ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΗΝΗ Α.Δ ηεο ζπλειζνχζεο ελ Αζήλαηο ηελ 30ελ Μαξηίνπ
1940.
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δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζηελ πξφηαζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ λένπ θεθαιαίνπ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα πξνβεί ζε ζπκθσλία κε
ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, λα θαηαζέζεη ε ηειεπηαία 19.000.000 δξρ. θαη κε
απηφ ηνλ ηξφπν λα θαιχςεη ζην άξηην ίζν πνζφλ αχμεζεο ηνπ Δηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.
Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο πεξηιάκβαλαλ ηα παξαθάησ. Πξψηνλ, ην εηαηξηθφ θεθάιαην
ζα απμαλφηαλ απφ 18.000.000 δξρ. ζε 37.000.000 δξρ. θαη ζα εθδίδνληαλ 38.000286
λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 500 δξρ. ε θαζεκηά, πνπ ζα ηηο θάιππηε φιεο ε
Δζληθή Σξάπεδα.287 Σν παξαπάλσ πνζφ ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί εληφο δεθαπέληε
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο.
Πίλαθαο 6. Ηδξπηηθφ εηαηξηθφ θεθάιαην θαη απμήζεηο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ
Γεσξγηθήο Δηαηξείαο «Λεζίλη» αλψλπκνο εηαηξεία.
Έηνο
Δηαηξηθό

θεθάιαην

1934

1934-1935

1936

1940-1941

8.000.000

15.000.000

18.000.000288

37.000.000

16.000

30.000

36.000

74.000

500

500

500

500

(ζε δξρ.)
Μεηνρέο
Ολνκαζηηθή

αμία

εθάζηεο κεηνρήο (ζε
δξρ.)
Πεγή: ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934∙ ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ/38/27 Φεβξνπαξίνπ 1935∙ ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/175/22 Μαΐνπ 1940.

Γεχηεξνλ, νη λέεο κεηνρέο ζα κεηέρνπλ ζηα πξαγκαηνπνηνχκελα θέξδε ηεο
εηαηξείαο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1941 θαη γηα απηφ ην ιφγν ε αμία ησλ λέσλ
κεηνρψλ δελ ζα δηαηεζεί άκεζα γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηνρψλ απηψλ, αιιά ζα

286

ηε κειέηε ηνπ Γ. Παγνπιάηνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ
πίλαθα 1.3 ζηε ζειίδα 50 εκθαλίδεηαη φηη ε Δζληθή απφθηεζε 30.000 κεηνρέο Γ.Δ.Λ. θαη θαηέβαιε ην
πνζφ ησλ 14.865.111 δξρ. Χζηφζν, γλσξίδνπκε φηη ε εηαηξεία ην 1941 αλέιαβε ηελ πιεηνςεθία ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ ζε ζχλνιν 74.000 κεηνρψλ θαη αθφκε ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ 1940
εκθαλίδεηαη ην πνζφ ησλ 19.360.782 δξρ. Άξα ηα πην πάλσ λνχκεξα ζηε κειέηε ηνπ Παγνπιάηνπ
πηζαλφλ θάπνπ λα ιαλζάλνπλ. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000,
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φ.π., ζ. 50-51 πίλ. 1.3.
287
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε Δζληθή ηξάπεδα ην 1940 ζα απμήζεη θαηά 14% ηηο ηνπνζεηήζεηο ηεο
ζε νκνινγίεο θαη κεηνρέο επηιεγκέλσλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ε ηξάπεδα ζα απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ εηψλ 1940-1942 κεηνρέο 42 εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο,
ζπλερίδνληαο έηζη ηελ πξνπνιεκηθή πξαθηηθή ηεο δηακφξθσζεο ελφο πινπζίνπ ραξηνθπιαθίνπ
ζπκκεηνρψλ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο. ρ. βι. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο…,
φ.π., ζ. 26-27, 45-51 πίλ. 1.3. Γηα ην θεθάιαην πνπ δηέζεζε ε ηξάπεδα γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ
δηαθφξσλ εηαηξεηψλ ηελ πεξίνδν 1928-1938 βι. Γεκήηξηνο Π. Αλαγλσζηφπνπινο, Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο 14 Μαΐνπ 1928-14 Μαΐνπ 1938 Απνινγηζκφο ηεο δεθαεηίαο, Σχπνηο ειιεληθήο εθδνηηθήο
εηαηξείαο Α.Δ., Αζήλα 1940, ζ. 52-57.
288
Σν εηαηξηθφ θεθάιαην αλ θαη απμήζεθε θαηά 5.000.000 δξαρκέο ζηα 1936, θαιχθζεθε κφλν θαηά
3.000.000 δξαρκέο.
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ζεσξεζεί σο πξνζσξηλφ έληνθν δάλεην πξνο 9% απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ κέρξη ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1940, φηαλ απηνδίθαηα ζα ζπκςεθηζζεί πξνο ηελ εθ ηεο αλαιήςεσο
νινθιήξνπ ηεο λέαο έθδνζεο ππνρξέσζεο ηεο Δζληθήο. Σξίηνλ, ηα θαζαξά θέξδε ησλ
Δηαηξηθψλ ρξήζεσλ 1939 θαη 1940 ζα αλήθνπλ ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο θαη ζα
δηαλεκεζνχλ κεηαμχ απηψλ. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, ησλ παξαπάλσ
δχν ρξήζεσλ, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ εθηφο απφ ηα φζα νξίδνπλ ν λφκνο θαη ην
θαηαζηαηηθφ, ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη εηδηθφηεξνη θαλφλεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ
ηδηαίηεξε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο, απηψλ ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ θαη
ησλ θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φιεο νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ γαηψλ ζα ζεσξεζνχλ σο ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο.
Δπίζεο, σο ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζα ζεσξεζεί θαη ε αλαινγία πνπ αληηζηνηρεί
ζηηο δαπάλεο γεληθψλ εμφδσλ (εμφδσλ δηαρεηξίζεσο, ηφθσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη νη
δαπάλεο θαιιηέξγεηαο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 1940-1941, ελψ ην ίδην ζα
ηζρχζεη θαη γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1939. Σέηαξηνλ, φιεο νη δαπάλεο
θαιιηέξγεηαο, νη εηήζηεο απνζβέζεηο ησλ γεσξγηθψλ εξγαιείσλ θαη ε αλαινγνχζα
ζηελ θαιιηέξγεηα απφζβεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
γηα ηελ θαηαζθεπή, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα θαη ε αληηζηνηρνχζα ζηηο
δαπάλεο θαιιηέξγεηαο αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ ζα βαξχλνπλ ηα θέξδε ησλ ρξήζεσλ
1939 θαη 1940. Σα θέξδε ησλ ρξήζεσλ απηψλ ζα βαξχλεη θαη ε κεηαθεξζείζα δεκηά
631.383 δξρ. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1938. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ζπκθσλήζεθε λα
ρνξεγεζεί ζηελ εηαηξεία πίζησζε ζε ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ κε ηφθν 8% εηεζίσο
35.000.000 δξρ. θαη ζην πνζφ απηφ λα ελζσκαησζνχλ θαη φιεο νη κέρξη ηφηε
πηζηψζεηο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο. Ο ηφθνο απηή ηεο πίζησζεο ζα θαηαβάιιεηαη θάζε
δεδνπιεπκέλν εμάκελν ελψ ε εμφθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζα αξρίζεη απφ ηεο 1 εο
Απγνχζηνπ ηνπ 1943 ζε επηά –ηζφπνζεο- δφζεηο εηεζίσο κε ηελ εηαηξεία λα
δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη θαη πεξηζζφηεξν απφ ην πνζφ απηφ θαηά έηνο ζπλνιηθά ή
ηκεκαηηθά θαη λα αξρίζεη ηελ εμφθιεζε ηεο πίζησζεο θαη πξηλ απφ ηε 1 ε Απγνχζηνπ
1943.289 Γελ γλσξίδνπκε αλ ηεξήζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο νη πξναλαθεξζέληεο φξνη,
σζηφζν, ζην Γεληθφ Ηζνινγηζκφ ηνπ 1940 εκθαλίδνληαη δχν πνζά, ην πξψην
19.360.782 δξρ. σο δάλεην απφ ηελ Δζληθή ηξάπεδα (πξνθαλψο πξφθεηηαη γηα ηελ
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ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Καηαζηαηηθά Δηαηξείαο, Φ.: 135,
Πξαθηηθφλ ηεο Δθηάθηνπ Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο ελ Αζήλαηο εδξεπνχζεο „Αλσλχκνπ
Δηαηξείαο «ΓΔΛ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΗΝΗ Α.Δ ηεο ζπλειζνχζεο ελ Αζήλαηο ηελ 30ελ Μαξηίνπ
1940.
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αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ290 πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ εηαηξεία αξρηθά σο
δάλεην)291 θαη έλα έηεξν πνζφ 28.221.460 δξρ. πάιη σο δάλεην απφ ηελ Δζληθή.292
Πίλαθαο 7. Μεηνρηθφ θεθάιαην, δάλεηα θαη πηζηψζεηο ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη»
αλψλπκνο εηαηξεία,1935-1940.
Έηνο

Μεηνρηθό θεθάιαην

Γαλεηαθά θεθάιαηα

Πηζησηηθά

ύλνιν Απαζρ. Κεθ.

(ζε δξρ.)

(ζε δξρ.)

θεθάιαηα (ζε δξρ.)

(ζε δξρ.)

1935

15.000.000

-

410.981

15.410.981

1936

18.000.000

-

3.477.967

21.477.967

1937

18.000.000

5.000.000

4.448.262

27.448.262

1938

18.000.000

5.900.000

7.739.966

31.639.966

1939

18.000.000

9.693.007

8.077.000

35.770.007

1940

18.000.000

47.582.192

4.399.803

69.981.995

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 22, 23, 28, 30, 91-92, 94, 98, 100 Γεληθνί Ηζνινγηζκνί
ρξήζεσλ 1935-1940.

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δάλεηα πνπ ε εηαηξεία, θαηά θαηξνχο, είρε ζπλάςεη, ζα
πξέπεη ζηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο λα ππνινγηζζνχλ θαη νη
δηάθνξεο πηζηψζεηο πνπ κέρξη ην 1940 απνηεινχζαλ κεγάιν κέξνο ησλ
απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ ζηελ εηαηξεία.293[Πίλαθαο 7]. Μεηαμχ ησλ πηζησηψλ
ήηαλ ε Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ Α.Δ., ε Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ, ην
εξγνζηάζην Ν. Η. Γξίηζα & ία («ΑΣΜΔ»), ν Μπνδνζάθεο Αζαλαζηάδεο θ.ά. 294
Σελ πεξίνδν απηή ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα απμεζεί απφ ηέζζεξα
ζε έμη ρξφληα.295 Δίλαη πνιχ πηζαλφ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο ηελ πεξίνδν απηή λα
ζπλδέεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπ Υαξηιάνπ λα θξαηήζεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα

290

Ζ Δ.Σ.Δ. ζην παξειζφλ ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζηηγκέο είρε εληζρχζεη δηάθνξεο εηαηξείεο κε ηελ
αγνξά κεηνρψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά βι ην παξάδεηγκα ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. Λ. Παπαζηεθαλάθε, «Ζ
Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (1909-1993), φ.π, ζ. 26∙
Γεληθφηεξα βι. Κψζηαο Κσζηήο, Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1914-1940, Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2003, ζ. 513-522.
291
Βι. ηνπο πην πάλσ φξνπο.
292
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 30, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.
293
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 30, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.
294
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 122α-β, θαηάζηαζηο νθεηιψλ εηαηξείαο ηεο 31 Ηνπιίνπ 1939.
295
ΦΔΚ/ Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ /175/22 Μαΐνπ 1940. Αληίζεηα κε φζα πξνβιεπφηαλ απφ ηε
λνκνζεζία, κηαο θαη ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έπξεπε λα είλαη πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο.
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, «Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα: ζεαηξίλνη θαη κάξηπξεο»,
φ.π., ζ. 93.
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πεξηζζφηεξα ρξφληα,296 κηαο θαη απφ ηελ πεξίνδν απηή ε Δζληθή Σξάπεδα δελ
απνθιείεηαη λα επηζπκνχζε λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζηελ εθινγή ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαη ελ γέλεη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο.297
Πίλαθαο 8. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο εηαηξεία,
1940.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Πξφεδξνο

Βηνκήραλνο

Ναη

Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο

Τδξαπιηθήο

ζην

Όρη

Δ.Μ.Π.
Βαζίιεηνο Κπξηαθόπνπινο

χκβνπινο

Γηεπζπληήο Δζληθήο Σξαπέδεο

-298

Κιέαξρνο Μαλέαο

χκβνπινο

Έκπνξνο-Βηνκήραλνο

Ναη

299

Γεώξγηνο Λνγνζέηεο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Γεώξγηνο αηνιηάο

χκβνπινο

Τπάιιεινο

Όρη
Δηαηξείαο-

Ναη

Γηεπζπληήο «Φανπληέζηνλ»
Αλδξέαο άββαο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Κσλζηαληίλνο Νεύξνο

χκβνπινο

Γεσπφλνο

-300

Νηθόιανο Γξίηζαο

χκβνπινο

Μεραλνπξγφο Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Πέηξνο Βξεηηόο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Υαξίιανο

χκβνπινο

Άγλσζην

-301

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 10, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «Γει. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη» 9 Ηνπιίνπ 1940.

296

Να κπνξεί, δειαδή, λα δηαηεξήζεη ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο παξακνλήο ηνπ
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Βι. γηα κηα αθφκε θνξά ηα φζα αλαθέξεη ε Βαμεβάλνγινπ ζρεηηθά κε ην
δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θαηνρήο ηεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ζηηο αλψλπκεο
εηαηξείεο. Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, «Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα: ζεαηξίλνη θαη
κάξηπξεο», φ.π, ζ. 86-96.
297
Γλσξίδνπκε φηη ε Δζληθή, ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, θξφληηδε λα ζπκκεηέρνπλ δηθά ηεο ζηειέρε
ζε θάπνηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ απιψο ηηο ρξεκαηνδνηνχζε, ελψ
γλσξίδνπκε φηη νξηζκέλα άηνκα πξνεξρφκελα απφ ηελ ηξάπεδα δηνηθνχζαλ εηαηξείεο πνπ ε ζρέζε
απηψλ ησλ εηαηξεηψλ κε ηελ Δζληθή ήηαλ απιψο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο θαη φρη ε ζπκκεηνρή ηεο
ηξάπεδαο ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ε ηξάπεδα
ρξεκαηνδνηεί πεξηφξηδε, ελ κέξεη, ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηέηξερε σο ν θχξηνο ρξεκαηνδφηεο απηψλ ησλ
εηαηξεηψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη εχινγν, λνκίδσ, λα ζεσξήζνπκε φηη ε Δζληθή, χζηεξα απφ ηελ
απφθηεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ., πηζαλφηαηα λα επηδίσθε ηνλ έιεγρν
ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη κηα ηέηνηα εμέιημε είρε θαηά λνπ ν Δπ. Υαξίιανο. Κψζηαο
Κσζηήο, Ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1914-1940, φ.π., ζ. 511-512, 518, 521-522.
298
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
299
Πξψελ ππνπξγφο Γηθαηνζχλεο ζηελ θπβέξλεζε Γεκεξηδή ηνπ 1935 θαη Δζσηεξηθψλ ζηελ
θπβέξλεζε ηνπ 1936.
300
Βι. θαη ηνλ πίλαθα 23.
301
Πηζαλφηαηα λα ηνπ έρνπλ κεηαβηβαζζεί απφ ηε κεηέξα ηνπ Αληηφπε ή απφ ηνλ παηέξα ηνπ έλα
κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή απιά πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη «εθπξνζσπεί» ηνπο παξαπάλσ.
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πσο θαη λα έρεη, ε θήξπμε ηνπ πνιέκνπ απφ ηελ Ηηαιία ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940 θαη
νη απαξρέο ηεο Καηνρήο ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 ζα βξεη κελ ηελ εηαηξεία ππφ ηε
δηνίθεζε ηνπ Υαξηιάνπ, αιιά απφ απηή ηελ πεξίνδν θαη εμήο ζα γίλεηαη εκθαλήο ε
παξνπζία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ρσξίο σζηφζν ε ηειεπηαία λα αλαιάβεη αθφκε
ελεξγή πξσηνβνπιία γηα ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Όζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ
απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηνπ 1940 ζα πξνζηεζνχλ νη Β. Κπξηαθφπνπινο δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο,302 ν Γ. Λνγνζέηεο δηθεγφξνο, ν Ν. Σζεθνχξαο επίζεο δηθεγφξνο θαη ν Ν.
Υαξίιανο γηνο ηνπ Δπακεηλψλδα, ελψ ζα απέιζεη ν Β. σηεξίνπ.303[Πίλαθαο 8].
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα εηήζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε
4.357.891 δξρ. ελψ θαη ην έηνο απηφ ε εηαηξεία ζα δηαλείκεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο
κεξίζκαηα αμίαο 1.980.000, κέξηζκα πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 55 δξρ. αλά κεηνρή.304
Οη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαλ ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηελ
ππφ εθκεηάιιεπζε πεξηνρή αξρηθά ζηνλ Αζηαθφ θαη έπεηηα ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί. ηα
γξαθεία ησλ Αζελψλ ζηεγαδφηαλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ε νπνία αζθνχληαλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη ππεξεζίεο ηνπ γξαθείνπ Αζελψλ δηαηξνχληαλ ζηα ηκήκαηα
πλαιιαγψλ, Γεληθήο Γξακκαηείαο, Λνγηζηεξίνπ, ηαηηθήο Τπεξεζίαο θαη ζην
ηκήκα Διέγρνπ. Σν ηκήκα πλαιιαγψλ ήηαλ αξκφδην λα ελεξγεί ηηο αγνξέο θαη ηηο
πσιήζεηο θαη γεληθά λα πξνβαίλεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο
Δηαηξείαο, εθηφο απφ φζεο εμαηξνχζε ε Γηνίθεζε κε δηαηαγή ηεο. ηελ ππεξεζία ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο ππαγφηαλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο, ε ηήξεζε ηεο αιιεινγξαθίαο πιελ ηεο ινγηζηηθήο, ησλ βηβιίσλ
πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο
ζπλειεχζεσο, ηνπ αξρείνπ θαη θάζε είδνπο θαθέισλ, πιελ ησλ ινγηζηηθψλ. Ζ
ιεηηνπξγία ηνπ Λνγηζηεξίνπ έγθεηηαη ζηε, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ,
ηήξεζε ησλ εκπνξηθψλ βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηε, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ησλ
αξρψλ ηεο ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Ζ ηαηηθή Τπεξεζία αλαιάκβαλε ηε κεζνδηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
302

Πξφθεηηαη γηα αλψηαην ηξαπεδηθφ ππάιιειν κε πνιιά ρξφληα πξνυπεξεζία ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη κε θαηαγσγή απφ ηελ Βφληηζα Αηησιναθαξλαλίαο. Γηα ηελ ηξαπεδηθή
θαξηέξα ηνπ Κπξηαθφπνπινπ βι. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην 1841-2006, φ.π.,
ζ. 159, 166-168.
303
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 10, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «Γει. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη» 9 Ηνπιίνπ 1940.
304
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 30, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.
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θαηλνκέλσλ θαη δηαθξηλφηαλ ζηε ζηαηηθή δαπαλψλ θαη εζφδσλ. Σέινο, ν
Οξγαλσηηθφο Έιεγρνο είρε σο ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο είηε είρε επηβιεζεί απφ ηνλ θαλνληζκφ είηε απφ εγθπθιίνπο ή
άιιεο δηαηαγέο.305
Με ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο αξρηθά θηινμελνχληαλ ζε
θηίξην επί ηεο νδνχο ηαδίνπ 15δ,306 ελψ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ζα κεηαθεξζνχλ επί
ηεο νδνχ Γξαγαηζαλίνπ 6α.307 Καηά ην 1938 γλσξίδνπκε φηη ζηεγάδνληαλ επί ηεο
νδνχ ηαδίνπ 4, ζε θηίξην ηνπ Μεγάξνπ ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ,308 ζηε ζηνά
ππξνκήιηνπ 2,309 ελψ ην 1940 ζα κεηαζηεγαζηνχλ ζε θηίξην επί ηεο νδνχ
Δδνπάξδνπ Λσ 5α, ηδηνθηεζίαο Ν. Γξίηζα θαη κε κίζζσκα πνπ αλεξρφηαλ ζε 3.900
δξρ. κεληαίσο.310

305

Με ην ππάξρνλ πιηθφ δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεθκεξησζνχλ πφηε ιεηηνχξγεζαλ θαη αλ ιεηηνχξγεζαλ
ζην ζχλνιν ηνπο απηέο νη ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη
γηα απηφ αξθνχκαζηε ζε κηα απιή αλαθνξά. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ
Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
306
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 3, Πεξί αλαθνηλψζεσο ηεο έδξαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 10 Ηνπιίνπ 1934. Πηζαλφηαηα
λα ζηεγάδνληαλ ζην Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο πνπ νηθνδνκήζεθε ζηα 19301931 ή ζε θάπνην θηίξην θνληά ζε απηφ. Αξραηνινγία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, Μέγαξν Οξγαληζκνχ
Σειεπηθνηλσληλψλ
Διιάδνο,
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=234. [Σειεπηαία επίζθεςε 2/5/2013].
307
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 3, Πεξί αλαθνηλψζεσο κεηαθνξάο ησλ γξαθείσλ θαη ησλ λέσλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεη. πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη «Γ.Δ.Λ.», Δλ Αζήλαηο ηε
27 Οθησβξίνπ 1934.
308
Πξφθεηηαη γηα ην Μέγαξν ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα 1927-1929,
ζην ζεκείν πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη νη Βαζηιηθνί ηάβινη. ρ. βι. Αξραηνινγία ηεο πφιεο
ησλ Αζελψλ, Μέγαξν Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (Μ.Σ..),
ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=241. [Σειεπηαία επίζθεςε 2/5/2013].
309
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Πεξί πξνζθιήζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο
Λεζίλη εηο έθηαθηνλ Γεληθήλ πλέιεπζηλ, Δλ Αζήλαηο ηε (δπζδηάθξηην) Φεβξνπαξίνπ 1938
310
Σελ ίδηα πεξίνδν ε Γ.Δ.Λ. ζα εθκηζζψζεη έλα δσκάηην ζηελ εηαηξεία «Φπγεία Θεζζαινλίθεο Δ.
Υαξίιανο». Σα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Λ. ζπρλά εκθαλίδνληαη λα ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα πνπ βξίζθνληαλ
θνληά ζηελ νδφ ηαδίνπ, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Δμάιινπ, γλσξίδνπκε φηη θαη άιια γξαθεία
επηρεηξήζεσλ πνπ είρε ηνλ έιεγρν ν Δ. Υαξίιανο ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ζε απηή ηελ πεξηνρή ηεο
Αζήλαο. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε φηη ηα γξαθεία ηεο νηθνδνκηθήο επηρείξεζεο «Πξψηε», ησλ
«Σνπηθψλ ηδεξνδξφκσλ Μαθεδνλίαο» θαζψο θαη ηεο «Δηαηξείαο Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ
ζηεγάδνληαλ επί ηεο νδνχ ηαδίνπ 19-21 θαη Αγίνπ Γεσξγίνπ (κεηαγελέζηεξα Υξήζηνπ Λαδά), ζην
θηίξην φπνπ ζηεγαδφηαλ ην θηλεκαηνζέαηξν «Αηηηθφλ». ρ. βι. Αξραηνινγία ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ,
Κηλεκαηνζέαηξν
«Αηηηθφλ»,
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=235 . [Σειεπηαία επίζθεςε 2/5/2013]. ΗΑΔΣΔ,
εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή
εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., έγγξ. 65. Πεξί αλαθνηλψζεσο κεηαθνξάο ησλ γξαθείσλ ηεο Αλσλχκνπ
Γεσξγηθήο Δηαηξείαο «Λεζίλη», Δλ Αζήλαηο ηε 25 επηεκβξίνπ 1940∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.:
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο
πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη
ηε 10ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 6-8.
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ε ηνπηθφ επίπεδν ζηεγάδνληαλ ε γεσξγηθή ππεξεζία, ε ππεξεζία ηερληθψλ έξγσλ,
ην κεραλνπξγείν-ζπλεξγείν θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Σε γεληθή δηεχζπλζε ηεο
εηαηξείαο ζε ηνπηθφ επίπεδν είρε ν Γηεπζπληήο θαη νη εληνιέο ηνπ έπξεπε λα
εθηεινχληαη απφ φινπο, ελψ δηθαίσκα δηακαξηπξίαο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε είραλ
φινη νη πξντζηάκελνη ησλ ππεξεζηψλ.311 Σε λνκηθή θάιπςε ηεο εηαηξείαο,
ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, είρε αλαιάβεη απφ ην έηνο 1936 ν δηθεγφξνο
Παλαγηψηεο Κνξδφζεο απφ ην Μεζνιφγγη ελψ ιίγν αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη ν
Αλαζηάζηνο Μαθξήο απφ ηνλ Αζηαθφ. Χο ηαηξφο ηεο εηαηξείαο ηα πξψηα ρξφληα
ιεηηνπξγίαο ηεο εκθαλίδεηαη ν Ησάλλεο Φάξξνο απφ ηνλ Αζηαθφ.

311

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
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5.2 Οη εξγαζίεο ζην έινο «Λεζίλη» θαη ηα εθηειεζζέληα έξγα312
Απηφ ην ζέκα αλακέλεη ηνλ εξεπλεηή ηνπ θαζψο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ κε ράξηεο,
ζρεδηαγξάκκαηα θ.ιπ. ην παξφλ ππνθεθάιαην ζα αξθεζηνχκε ζε κηα απιή αλαθνξά
ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο θαη ζηα εθηειεζζέληα έξγα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην έινο
«Λεζίλη» θαηά ηα έηε 1934-1940, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη θπξίσο απφ ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη απνηππψλνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 9.
πσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, νη εξγαζίεο γηα ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο είραλ
μεθηλήζεη απφ ηνλ αλάδνρν πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο. ηα 1934 ε εηαηξεία ζα
πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ εθζθαθέα P.H.MODEL 500313 θαη άιισλ εξγαιείσλ θαη
κεραλεκάησλ (ηφζν θαηαζθεπψλ φζν θαη γεσξγηθψλ), ζπλνιηθήο αμίαο 5.488.211
δξρ., κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ ζηα 1934-1935 νη δηψξπγεο
Βαιηί -κε ηε δηεχξπλζε θαη εθβάζπλζε ηνπ παιηνχ ραλδαθηνχ- θαη Υξπζνβίηηθν -κε
ηελ εθζθαθή λέαο δηψξπγαο- ελψ ζα γίλεη δηαπιάηπλζε θαη εθβάζπλζε ηεο δηψξπγαο
Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζα γίλεη ε εθζθαθή
απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ

314

δηαθφξσλ

θαη παξάιιεια, ζα μεθηλήζνπλ λα δεκηνπξγνχληαη

πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα. Με ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ απνθαιχθηεθαλ
πεξίπνπ 2.500 ζηξ. θαιιηεξγήζηκεο γεο.315 Σν δαπαλεζέλ θεθάιαην γηα ην ζχλνιν
ησλ αληηπιεκκπξηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ έξγσλ απηνχ ηνπ έηνπο θαζψο θαη γηα ηηο

312

Πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηελ εξγαζία ζηελ εηαηξεία, γηα ηα κέζα κεηαθνξάο θαη γηα ην
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε επηρείξεζε, γηα ην ηνπίν θαζψο θαη γηα δηάθνξεο
φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έξγα απνμήξαλζεο θαζψο θαη κε ηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ζην ιεχθσκα ηνπ πιιφγνπ Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο.
αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, φ.π., ζ. 91-109. Έλα κηθξφ κέξνο απηνχ ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ
ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζηελ παξνχζα.
313
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, ελ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
314
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 93α-δ, Έθζεζηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηελ 20 Μαΐνπ 1936∙
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 96α-ε, Έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο. πσο
ηνλίδεηαη ζηελ παξαπάλσ «έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο» ηα έξγα πνπ αλαθέξζεθαλ
δελ είλαη ηειεηνπνηεκέλα ηελ πεξίνδν απηή θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδνληαη ζπκπιήξσζε.
315
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1935, θάηνηθνη ηεο θνηλφηεηαο ηξνγγπινβνπλίνπ ζα εθθξάζνπλ παξάπνλα πξνο
ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ κε παξαρψξεζε, απφ ηελ εηαηξεία, ζε απηνχο κέξνο ησλ
απνθαιπθζεηζψλ γαηψλ γηα θαιιηέξγεηα. Δίλαη έλα πξψηκν πεξηζηαηηθφ ζρεηηθά κε ηε «θηινδνμία» πνπ
πηζαλψο έηξεθαλ νη «παξαιεζίληνη» πιεζπζκνί γηα παξαρψξεζε εθηάζεσλ ηνπ εμπγηαλζέληνο έινπο.
Παξάιιεια, πιεξνθνξνχκαζηε φηη θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο δελ γλσξίδνπλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
Γ.Δ.Λ. πξνο ην θξάηνο, άγλνηα ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπζθνιία νξηνζέηεζεο ηεο ππφ
απνμήξαλζεο έθηαζεο ζα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο εηαηξείαο θαη, ησλ ηξηγχξσ απφ ην
έινο, θαηνίθσλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Πεξηθέξεηα Μεζνινγγίνπ Πξνο ηελ
Δηαηξίαλ απνμεξάλζεσο έινπο Λεζίλη, Δλ Μεζνινγγίσ ηε 15 Ν/Βξίνπ 1935.
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εθρεξζψζεηο

θαη

γηα

ηηο

κεηαπιάζεηο

γαηψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ηνπνγξαθήζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ αλεξρφηαλ ζε 5.685.880 δξρ.316
Δμαηηίαο ησλ πιεκκπξψλ ηνπ Αρειψνπ, κε δηαηαγή ηνπ Τπνπξγνχ πγθνηλσλίαο, ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1936 ζα δνζεί παξάηαζε εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηεο ρακειήο έθηαζεο
θαζψο

θαη

ησλ

ππνινίπσλ

έξγσλ.317

Φσηνγξαθία 8. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε αλαξξνθεηηθή βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο,
ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ Μηραήι πθψθε, ζην ιηκάλη ηνπ Μεζνινγγίνπ Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.

Σν 1936 γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ απνμήξαλζεο ζα θαηαζθεπαζζεί ζην
κεραλνπξγείν ηνπ Ν. Γξίηζα -ζε ζρεδηαζκφ Μ. πθψθε318- αλαξξνθεηηθή
βπζνθφξνο319 κε δχν πεηξειαηνκεραλέο κε ηελ επσλπκία «Δπακεηλψλδαο»320 πνπ
θφζηηζε 1.818.607 δξρ.321

316

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 91, 92, 93α-δ, Έθζεζηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηελ 20 Μαΐνπ
1936-Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1935.
317
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 4α, Απφθαζε Τπνπξγνχ πγθνηλσλίαο Αγγ. Οηθνλφκνπ, Αζήλα
21 Οθησβξίνπ 1936.
318
Ο Μ. πθψθεο θαη ν Ν. Γξίηζαο, ιίγν αξγφηεξα, ζα ζρεδηάζνπλ θαη ηε βπζνθφξν «Ξπληάο» ε νπνία
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα απνμεξαληηθά έξγα ηεο ιίκλεο Ξπληάδνο ζηε Φζηψηηδα. Λίκλε Ξπληάδνο έλαο
παξάδεηζνο πνπ ράζεθε, δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.gaiaelliniki.gr/2010/12/blogpost_4954.html [Σειεπηαία πξφζβαζε 16/4/2013].
319
Οη επηζθεπέο νξηζκέλσλ κεραλεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα έξγα απνμήξαλζεο θαζψο θαη ε
πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ εηαηξεία ζα γίλνληαη ζην κεραλνπξγείν ηνπ Ν. Γξίηζα ζηνλ
Πεηξαηά («ΑΣΜΔ Ν. ΓΡΗΣΑ»). ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, ελ Αζήλαηο ηε 15
Γεθεκβξίνπ 1936. Σέηνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηεο κηθξήο βπζνθφξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηα
έξγα απνμήξαλζεο κε ηελ νλνκαζία «Αθηή». ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο
Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 86α, Πίλαμ
Μεραλεκάησλ & Δξγαιείσλ Καηαζθεπψλ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία
Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο
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Με ηε βνήζεηα ηεο βπζνθφξνπ θαη ηνπ εθζθαθέα θαζψο θαη άιισλ κεραλεκάησλ,
ινηπφλ, ζπκπιεξψζεθαλ ηα αλαρψκαηα ηεο δηψξπγαο Αγηνδεκεηξηάηηθν θαη ηεο
δηψξπγαο Β. Δπηπιένλ, έγηλε δηαπιάηπλζε θαη εθβάζπλζε ζηηο δηψξπγεο Β, Βαιηί,
Αγηνδεκεηξηάηηθν θαη ζηελ ηάθξν Γ ελψ κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζπκπιεξψζεθε ε
Πεξηθεξηθή

ηάθξνο

θαη

ε

ηάθξνο

Γ.

Φσηνγξαθία 9.322 Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο, ζρεδηαζκέλε απφ
ηνλ Μηραήι πθψθε, ελζθάπηεη ηελ θχξηα ζπιιεθηήξην ηάθξν πξνο ην αληιηνζηάζην. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ
1934-1940.

Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10 ε Γεθεκβξίνπ
1950, ζ. 9.
320
«Δπακεηλψλδαο» νλνκαδφηαλ θαη έλα θνξηεγφ ζθάθνο ηνπ Υαξηιάνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα
ηηο κεηαθνξέο ηεο εηαηξείαο «Α.Δ. Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ». Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ
Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», φ.π, ζ. 170.
321
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 86α, Πίλαμ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηαζθεπψλ∙ ΗΑΔΣΔ,
εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή
εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ,, έγγξ. 95α-γ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 2 Ηνπλίνπ 1937. Σε βπζνθφξν
απηή, εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο πνπ έθαλε, ζπλήζηδαλ νη ληφπηνη λα ηελ απνθαινχλ ξνπθήρηξα.
Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π.
322
Ζ ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία δεκνζηεχηεθε ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ
αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζηε ζειίδα 201. Ζ ηεθκεξίσζε
ηεο θσηνγξαθίαο πηζαλφηαηα λα κελ είλαη ζσζηή, κηαο θαη ε θσηνγξαθία δελ απνηππψλεη εξγαζίεο
απνμήξαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, αιιά απεηθνλίδεη ηε βπζνθφξν «Δπακεηλψλδαο» θαηά ηε
δηάξθεηα εξγαζηψλ απνμήξαλζεο ζην έινο Λεζίλη. Αλ θαη δελ θαηάθεξα λα ηελ ηεθκεξηψζσ απφιπηα,
κηαο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξίζσ ηελ πεξηνρή, σζηφζν ε ηεθκεξίσζε απφ ην ΔΛΗΑ, ζην
νπνίν αλήθνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηεο θσηνγξαθίαο, αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε «Λεζίλη».
Δπίζεο, ζην έλζεην Δ-Ηζηνξηθά λ. 85 ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία κε ηίηιν Σν αγξνηηθφ ζαχκα, ηηο
15 Μαΐνπ ηνπ 2003, δεκνζηεχεηαη ε ίδηα ε θσηνγξαθία ζηε ζειίδα 18 θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο
παξακέλεη ιαλζαζκέλε, κηαο θαη ζε απηή ηελ έθδνζε γίλεηαη ιφγνο γηα απνμεξαληηθά έξγα ζηε
Μαθεδνλία. Αιέμαλδξνο Πνπινβαζίιεο, «Σα εγγεηνβειηησηηθά έξγα ζην Μεζνπφιεκν», Δ-Ηζηνξηθά
85 Σν αγξνηηθφ ζαχκα, ζ. 18-23.
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ηα 1936, αθφκε, ηνπνζεηήζεθαλ ζσιελψζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηφζν γηα ηελ
πξνζηαζία απφ ηηο πιεκκχξεο φζν θαη γηα ηελ άξδεπζε ησλ εδαθψλ.323 Σελ πεξίνδν
απηή θαίλεηαη φηη απνθαιχθζεθαλ πεξίπνπ 6.500 ζηξέκκαηα ελψ έλα κέξνο απφ απηά
θαιιηεξγήζεθαλ.324 Οη δαπάλεο, απηνχ ηνπ έηνπο, γηα ηηο ηερληθέο κειέηεο θαη γηα ηα
πξναλαθεξζέληα έξγα έθηαζε ηηο 4.511.416 δξρ.325
Απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πιεξνθνξνχκαζηε φηη, θαηά δηαζηήκαηα, νη
δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ είλαη ηεξάζηηεο εμαηηίαο ησλ
πιεκκπξψλ θαη ηεο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο. Παξφιεο ηηο δπζρέξεηεο, ην 1937 ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ δηάθνξα ηερληθά έξγα, φπσο ε εθβάζπλζε, ε δηαπιάηπλζε θαη ε
εθθαζάξηζε ησλ δησξχγσλ Βαιηί θαη Αγηνδεκεηξηάηηθν ελψ ζα θαηαζθεπαζζεί δεμηφ
αλάρσκα

ζηε

δηψξπγα

Αγηνδεκεηξηάηηθν.

Σελ

ίδηα

πεξίπνπ

πεξίνδν

ζα

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθβάζπλζε ηεο δηψξπγαο Βαιηί θαη ζα θαηαζθεπαζζεί πιήξεο
δίθηπν

δησξχγσλ

(Γηψξπγα

Γ)

ζηε

κεζαία

δψλε

ηνπ

έινπο.

Φσηνγξαθία 10.326 Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο, ζρεδηαζκέλε απφ
ηνλ Μηραήι πθψθε, επί ησ έξγσ. Πεγή:Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
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ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 95α-γ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 2 Ηνπλίνπ 1937.
324
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ,, έγγξ. 96α-ε, Έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο Λεζίλη.
325
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 94, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο ηνπ έηνπο 1936.
326
Καη απηή ε θσηνγξαθία δεκνζηεχηεθε ζηνλ ίδην ζπιινγηθφ ηφκν Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ
αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, ζηε ζειίδα 234. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο θσηνγξαθίαο, επίζεο, δελ
είλαη ζσζηή, κηαο θαη ε θσηνγξαθία δελ απνηππψλεη εξγαζίεο απνμήξαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Μαθεδνλίαο, φπσο αλαθέξνπκε θαη παξαπάλσ, αιιά απεηθνλίδεη ηε βπζνθφξν «Δπακεηλψλδαο» θαηά
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Με ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ απνθαιχθζεθαλ 8.000 πεξίπνπ ζηξ.,
κέξνο ησλ νπνίσλ κεηαπιάζηεθαλ πιήξσο ελψ ζε άιια ζα ζπλερίδνληαλ νη
πξνζπάζεηεο γηα λα εμπγηαλζνχλ πιήξσο.327 Σα έμνδα γηα θαηλνχξηα κεραλήκαηα θαη
εξγαιεία (ηφζν θαηαζθεπψλ φζν θαη γεσξγηθψλ) ζα αλέιζνπλ ζε 1.476.935 δξρ. ελψ
γηα ηερληθέο κειέηεο θαη δαπάλεο θαηαζθεπήο ζα μνδεπηνχλ 3.723.303 δξρ.328
Σν επφκελν έηνο ζα ζπλερηζηνχλ νη δηάθνξεο εξγαζίεο θαη ηα ηερληθά έξγα κε ηελ
ίδηα έληαζε θαη θιίκαθα. Με κεραληθά κέζα (εθζθαθέαο θαη βπζνθφξνο) ζα
πξνρσξήζεη ε εθβάζπλζε θαη ε δηαπιάηπλζε ησλ δησξχγσλ Β, Γ, Γ,329 Βαιηί θαη
Αγηνδεκεηξηάηηθν θαη ζα θαηαζθεπαζζεί ε πεξηθεξηθή δηψξπγα Αγίνπ ΓεκεηξίνπΓεξνπφξνπ θαζψο θαη ην αλάρσκα ηεο. Δπηπιένλ, ζα θαηαζθεπαζζεί ην ππφινηπν
ηκήκα ηεο δεπηεξεχνπζαο δηψξπγαο 7 (Νεζί Μαγγαλά) ελψ κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία
ζα θαηαζθεπαζζνχλ ηάθξνη θαη πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ζηε κεζαία δψλε. Σελ
πεξίνδν απηή ηα εμπγηαζζέληα εδάθε αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ 7.500 ζηξ. Σν θφζηνο
ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ θαη ησλ κειεηψλ αλήιζαλ, ην ζπγθεθξηκέλν έηνο, ζε
2.340.821 δξρ. Παξάιιεια, δαπαλήζεθαλ γηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα ηφζν
ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ απνμήξαλζεο ζην έινο Λεζίλη. Ζ ελ ιφγσ θσηνγξαθία είλαη ηξαβεγκέλε θνληά
ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, ζηελ είζνδν ηνπ απιαθηνχ, ελψ, αλ θαη κε δπζθνιία, δηαθξίλεηαη θαη ε επσλπκία
ηεο βπζνθφξνπ. Δμάιινπ, ε ίδηα ηεθκεξίσζε πξνβάιιεηαη θαη απφ ην ΔΛΗΑ, ζην ςεθηνπνηεκέλν
θσηνγξαθηθφ ηνπ αξρείν απφ φπνπ ηελ αληινχκε. Ζ ίδηα ε θσηνγξαθία δεκνζηεχεηαη θαη ζηα ΔΗζηνξηθά ηηο 19 Μαΐνπ 2003 ζηε ζειίδα 21 θαη πάιη κε ιάζνο ηεθκεξίσζε. ηηο δχν παξαπάλσ
εθδφζεηο θαη νη δπν θσηνγξαθίεο αληιήζεθαλ απφ ην έληππν αξρείν (Φ.Α. ΔΛΗΑ, ιεχθσκα 78) φπσο
παξαπέκπεη ηνπιάρηζηνλ ε πξψηε έθδνζε (Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20νχ αηψλα). Αλ θαη δελ
θαηάθεξα λα έρσ πξφζβαζε ζηελ έληππε έθδνζε (ιεχθσκα), εληνχηνηο, ε ππεχζπλε ηνπ
θσηνγξαθηθνχ αξρείνπ ηνπ ΔΛΗΑ-ΜΗΔΣ θ. Μαηζίιδε Ππξιή είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ ζηείιεη ηε
ιεδάληα ηεο πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία αλαθέξεη «Απνμεξαληηθά έξγα Έινπο Λεζίλη. Σερλ.
Γ/ληήο Μηρ. πθψθεο. Ζ βπζνθφξνο ελζθάπηεη ηελ θπξίαλ ζπιιεθηήξηνλ ηάθξνλ πξνο ην
αληιηνζηάζηνλ». Τπνζέησ φηη είηε εθ παξαδξνκήο έγηλε ιάζνο ε ηεθκεξίσζε ζηηο δπν παξαπάλσ
εθδφζεηο, κηαο θαη ζην ιεχθσκα, φπσο κε ελεκέξσζε ε θ. Μ. Ππξιή, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
απνμεξαληηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Ληγφηεξν πηζαλφ είλαη λα
ππάξρεη ζχγρπζε γηα ην γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έινπο Λεζίλη, αλ θαη γλσξίδνπκε φηη ε
Βαμεβάλνγινπ ζηε κειέηε ηεο γηα ηνπο Έιιελεο Κεθαιαηνχρνπο, ιαλζαζκέλα αλαθέξεη φηη ην Λεζίλη
βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. πσο θαη λα έρεη απηφ ην δήηεκα, είλαη πνιχ πηζαλφ ε δεχηεξε
έθδνζε (Δ-Ηζηνξηθά) λα αληέγξαςε ηελ πξψηε (Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20νχ αηψλα). Αιίθε
Βαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη 1900-1940. Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, Θεκέιην,
Αζήλα 1994, ζ. 278, ππνζ. 83.
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ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 99α-γ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 30 Μαΐνπ 1938.
328
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 98, 100, Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1937.
329
Όζηεξα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ν Β. Σξίςαο απφ ην Αγξίλην ζα
δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα θαη δσξεάλ, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ
δπζρεξεηψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ηε δηψξπγα «Γ» κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θνξηίνπ κε θάξβνπλν. ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Βαζίιεηνο Γ. Σξίςαο πξνο Κχξηνλ ππξίδσλ Πνιπρξνλάθνλ, Δλ Αγξηλίσ ηε 4 Μαξηίνπ
1939. Πνιχ αξγφηεξα, ζηα 1950 ν Κ. Παληαδήο ζα δεηήζεη απφ ηε Γ.Δ.Λ. ηελ άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο
ηεο δηψξπγαο, κε ηελ θαηαβνιή ελνηθίνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκπνξίνπ μπιείαο. ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Αίηεζηο Κιεφπνο Παληαδή Πξνο ηνλ θ. Πξφεδξνλ Κνηλφηεηαο Παιαηνθαηνχλεο, Μεζνιφγγη 117-1950.
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θαηαζθεπψλ φζν θαη γεσξγηθά 1.185.458 δξρ.330 Γηα ηα εθηειεζζέληα έξγα ηνπ 1939
δελ γλσξίδνπκε ζρεδφλ ηίπνηα.331 Χζηφζν, είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά νη
δηάθνξεο εξγαζίεο απνζηξάγγηζεο θαη απνμήξαλζεο.
Πίλαθαο 9. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. εκαληηθφηεξα ηερληθά έξγα εμπγίαλζεο,
δαπαλεζέλ θεθάιαην θαη απνθαιπθζείζα έθηαζε (1934-1940).
Έηνο

Σερληθά Έξγα

1934-1935

1936

1937

1938

1939333
1940

Γηψξπγα Βαιηί θαη Υξπζνβίηηθν, Γηαπιάηπλζε
Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Δθβάζπλζε απνρεηεπηηθψλ
ηάθξσλ, Πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα, Δθρεξζψζεηο,
Μεηαπιάζεηο γαηψλ
πκπιήξσζε
αλαρσκάησλ
δηψξπγαο
Αγηνδεκεηξηάηηθν θαη δηψξπγαο Β, Γηαπιάηπλζεεθβάζπλζε δησξχγσλ Β, Βαιηί, Αγηνδεκεηξηάηηθν,
Σνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ
Δθβάζπλζε,
δηαπιάηπλζε
θαη
εθθαζάξηζε
δησξχγσλ Βαιηί θαη Αγηνδεκεηξηάηηθν, Αλάρσκα
Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Γίθηπν δησξχγσλ ζηε κεζαία
δψλε
Δθβάζπλζε-Γηαπιάηπλζε δησξχγσλ Β, Γ, Γ, Βαιηί
θαη Αγηνδεκεηξηάηηθν, Πεξηθεξηθή δηψξπγα Αγίνπ
Γεκεηξίνπ-Γεξνπφξνπ, Γηάθνξα αλαρψκαηα θαη
ηάθξνη

Αλάρσκα Αρειψνπ (Σζαθίζηξα), Αλάρσκα
δησξχγσλ Βαιηί, Πεξηθεξηθήο ηάθξνπ, ηξηγψλνπ
Γεξνπφξνπ θαη Γηψξπγαο Γ, Απνζηξαγγηζηηθνί
ηάθξνη, Γηάθνξα έξγα ζπληήξεζεο δησξχγσλ,
ηάθξσλ, αλαρσκάησλ

Γαπαλεζέλ
Κεθάιαην
(δξρ.)332
5.685.880

Απνθαιπθζείζα
Έθηαζε (ζηξ.)
2.500

4.511.416

6.500

3.723.303

8.000

2.340.821

7.500

11.248.394

2.000

27.509.814334
26.500335
ύλνιν
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Δθζέζεηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 1936-1938 θαη 1940∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ,, έγγξ. 96α-ε, Έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο Λεζίλη. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ,, έγγξ. 80α-δ, Έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο Λεζίλη.

ηα 1940, σζηφζν, ε εηαηξεία ζα αλαγθαζηεί λα κεηαβάιιεη, ηδηαίηεξα πξνο ην
ηέινο απηνχ ηνπ έηνπο, ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, εμαηηίαο ησλ
ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ θαη ζα πεξηνξηζζεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηερληθψλ
330

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 23, 24α-δ, 25, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 12 Μαΐνπ
1939-Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1938.
331
Γελ κπφξεζα λα εληνπίζσ -ζην ΗΑΔΣΔ, ζηε ζεηξά βηνκεραληθή πίζηε- ή κνπ δηέθπγε ε έθζεζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 1939.
332
πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνπνγξαθηθψλ θαη ηερληθψλ κειεηψλ.
333
Γελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην έηνο.
334
Υσξίο λα ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ έηνπο 1939.
335
Γελ ζπλππνινγίδνληαη νη εμπγηαλζείζεο εθηάζεηο ηνπ έηνπο 1939. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, ζε απηφ
ην ζεκείν, φηη απηή ε έθηαζε πνπ εμπγηάλζεθε δελ ζεκαίλεη απηφκαηα φηη ήηαλ έηνηκε γηα θαιιηέξγεηα
ζην ζχλνιν ηεο, κηαο θαη ρξεηάδνληαλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κεηάπιαζεο ηεο.
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έξγσλ πνπ ήηαλ αλαγθαίαο θχζεο θαζψο θαη ζηε ζπληήξεζε ησλ ππνινίπσλ κε
ζθνπφ

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

θαιιηεξγνχκελσλ

εδαθψλ.

Σα

έξγα

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ δεμηνχ αλαρψκαηνο ηνπ
πνηακνχ Αρειψνπ ζηε ζέζε Σζαθίζηξα.336 Δπηπιένλ, θαηαζθεπάζζεθε ην αξηζηεξφ
αλάρσκα ησλ δησξχγσλ Βαιηί, πεξηθεξηθήο ηάθξνπ θαη ηξηγψλνπ Γεξνπφξνπ θαη
δηψξπγαο Γ. Παξάιιεια, ζα γίλνπλ θαη απνζηξαγγηζηηθνί ηάθξνη δεμηά ησλ δησξχγσλ
Β

θαη

Βαιηί.

Φσηνγξαθία 10Α. Γεξαλνί ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 96.

ζνλ αθνξά ηα έξγα ζπληήξεζεο απηά πεξηιάκβαλαλ ηηο δηψξπγεο Γ., Γ. θαη
πεξηθεξηθήο ηξηγψλνπ Γεξνπφξνπ θαζψο θαη ησλ δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ
ηάθξσλ ησλ δηθηχσλ Γεξνπφξνπ, δηψξπγαο Γ θαη ηξηγψλνπ Παλαγίαο. Δξγαζίεο
ζπληήξεζεο ζα γίλνπλ θαη ζηα αλαρψκαηα ησλ δησξχγσλ Αγηνδεκεηξηφηηθν θαη

336

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 28, 29α-δ, 30 Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 18
Απγνχζηνπ 1941-Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940. Ο Π. Κνξδφζεο ζα απεπζπλζεί ζηνλ Γ.
Υξπζφπνπιν ζηελ Ναχπαθην γηα ηελ απνζηνιή απφ ηνλ δεχηεξν ελφο έκπεηξνπ εξγνδεγνχ πνπ ζε
ζπλεξγαζία κε ην κεραληθφ ηεο εηαηξείαο, ζα πξνέβαηλαλ ζηε ράξαμε ηεο γξακκήο ηνπ ππφ θαηαζθεπή
αλαρψκαηνο ζηε ζέζε Σζαθίζηξα. Απφ ηελ ίδηα πεγή πιεξνθνξνχκαζηε φηη έρνπλ ιεθζεί δειψζεηο
ζπγθαηάζεζεο φισλ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ ζηγφκελσλ θηεκάησλ ζρεηηθά κε απηφ ην έξγν. ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Πάλν Κνξδφζε πξνο Κχξηνλ Γεψξγηνλ Υξπζφπνπινλ, Δλ Μεζνινγγίσ ηε 4 ε
Ηνπιίνπ 1940. χκθσλα κε ηνλ Κ. Κψλζηα, ε εηπκνινγία ηεο παξαπνηάκηαο ζέζεο Σζαθίζηξαο
πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην έδαθνο ηεο είλαη ρακειφηεξν απφ ην πνηάκη θαη γηα απηφ ην ιφγν ν
Αρειψνο απφ απηή ηε ζέζε ηζαθίδεη, αξρίδεη δειαδή λα εθρεηιίδεη ζε θαηξφ κεγάιεο πιεκκχξαο. Κ. .
Κψλζηαο, «Σνπσλπκηθά ηεο Παξαρεισΐηηδνο», Αηησιναθαξλαληθά ρξνληθά 4 (Οθηψβξηνο 1956), ζ. 38.
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Βαιηί. Σα εδάθε πνπ απνθαιχθζεθαλ αλέξρνληαλ ζε 2.000 ζηξ., ελψ ην θφζηνο
έθηαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ κειεηψλ, ηηο 11.248.394 δξρ. Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε φηη ζπλνιηθά ηελ πεξίνδν 1934-1940 ην θεθάιαην πνπ δηαηέζεθε γηα ηα
έξγα απνμήξαλζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθψλ
κειεηψλ, αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 31.563.610 δξρ.337 Σέινο, θαηά ην έηνο απηφ, ε
εηαηξεία ζρεδίαδε λα μεθηλήζεη ηα έξγα απνμήξαλζεο ηεο ρακειήο δψλεο, πνπ ζα
αλαβιεζνχλ εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο.338
Παξφια απηά, ε εμπγίαλζε απηψλ ησλ εδαθψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ηνπ
νηθνινγηθνχ αδηεμφδνπ, κηαο θαη ζα απνθαιπθζνχλ λέεο γαίεο πνπ ήηαλ έηνηκεο γηα
θαιιηέξγεηα θαη παξάιιεια ζα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε ίδηα εμπγίαλζε ηεο πεξηνρήο απηήο ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαζψο κεγάιν κέξνο ηεο παλίδαο θαη
ηεο ρισξίδαο ζα εμαθαληζηεί.

337

Υσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.:
Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 28, 29α-δ,
30 Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 18 Απγνχζηνπ 1941-Γεληθφο Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.
338
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 29α-δ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 18 Απγνχζηνπ
1941.
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5.3 Οη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε παξαγσγή ζηηο
απνθαιπθζείζεο γαίεο
Οη πξψηεο θαιιηέξγεηεο, αλ θαη κηθξέο ζε έθηαζε, θαίλεηαη φηη μεθίλεζαλ ζηα 19341935. Ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο εξγαζίεο απνμήξαλζεο, γλσξίδνπκε φηη ζπάξζεθαλ
228 πεξίπνπ ζηξέκκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 20 κε ζηηάξη, 161 κε αξαβφζηην, 17 κε
βξψκε θαη ηέινο 30 κε βακβάθη [Πίλαθαο 25]. Καηά ην γεσξγηθφ έηνο 1935-1936 ζα
θαιιηεξγεζνχλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 1.500 ζηξέκκαηα. Χζηφζν, νη πιεκκχξεο θαηά ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1935 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1936 αιιά θαη νη βξνρέο ηνλ Μάην θαη ηνλ
Ηνχλην εκπφδηζαλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη θαζήισζαλ ηελ παξαγσγή.339 Πην
ζπγθεθξηκέλα, 871 ζηξ. ζα ζπαξζνχλ κε ζηηάξη δίλνληαο παξαγσγή 83.852 πεξίπνπ
νθάδεο, 387 ζηξ. αξαβνζίηνπ κε παξαγσγή πεξίπνπ 3.076 νθάδεο, ελψ νη εθηάζεηο
πνπ ζα ζπαξζνχλ κε βακβάθη αλέξρνληαη ζε 259 ζηξ. κε κφιηο 45 νθάδεο παξαγσγή
[Πίλαθαο 26]. Αθφκε φκσο θαη ηελ πεξίνδν απηή ε εηαηξεία θαίλεηαη λα αζρνιείηαη
θαη λα ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ απνμήξαλζεο θαη
απνζηξάγγηζεο παξά γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ απνθαιππηφκελσλ εδαθψλ.
Πίλαθαο 10. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1936-1937.
Γεσξγηθό Έηνο 1936-1937
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο340)

(ζε ζηξέκκαηα)
ίηνο

2.818

135.855

Βξψκε

450

8.450

Αξαβφζηηνο

-

-

Βακβάθη

130

3.724

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο 3.398

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηεξγείαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935.

Παξφια απηά, ην γεσξγηθφ έηνο 1936-1937 ε παξαγσγή ζίηνπ ζρεδφλ ζα
ηξηπιαζηαζηεί, δίλνληαο παξαγσγή θνληά ζηηο 136.000 νθάδεο, ε θαιιηέξγεηα ηνπ
339

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 95α-γ , Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ 2 Ηνπλίνπ 1937.
340
Μηα νθά αληηζηνηρνχζε ζε 1.282 γξακκάξηα.

94

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
βακβαθηνχ ζα γίλεη ζε 130 ζηξ. κε παξαγσγή 3.724 νθάδεο ελψ 450 ζηξ. ζα
ζπαξζνχλ κε βξψκε δίλνληαο παξαγσγή 8.450 νθάδεο. πλνιηθά ηελ πεξίνδν απηή
ζα θαιιηεξγεζνχλ πεξί ηα 3.398 ζηξέκκαηα [Πίλαθαο 10].
Απηή ε ηειεπηαία αχμεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδαθψλ, ζα σζήζεη ηνλ πξφεδξν
ηεο θνηλφηεηαο Αζηαθνχ λα επηζθεθζεί ηνλ πξφεδξν ηεο εηαηξείαο θαη λα ηνπ δεηήζεη
λα θαηαβιεζνχλ θφξνη ζηελ θνηλφηεηα επί ηεο αμίαο ησλ παξαρζέλησλ πξντφλησλ γεο
θαη ηδηαίηεξα επί ηνπ ζίηνπ.341 Ο . Πνιπρξνλάθνο, κε εληνιή ηεο δηνίθεζεο, ζα
δηαβηβάζεη ζηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο Αζηαθνχ επηζηνιή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία,
νη φξνη ηεο ζχκβαζεο κε ην δεκφζην γηα ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο απαιιάζζνπλ
ηελ εηαηξεία απφ νπνηνδήπνηε θφξν ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ φζν
θαη επί δέθα εηψλ απφ ηελ απνπεξάησζε απηψλ, ελψ παξάιιεια ζα ππνζηεξηρζεί φηη
ε πεξηνρή ηνπ έινπο δελ αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο Αζηαθνχ.342
Σελ πεξίνδν απηή ν Υαξίιανο, κε δηάθνξεο απνθάζεηο, ζα θαηαθέξεη λα
θαηνρπξψζεη ππέξ ηεο εηαηξείαο ηα ακθηζβεηνχκελα,343απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ
ηξηγχξσ ρσξηψλ θαη ζπλάκα απφ ηνλ ίδην, εδάθε ηνπ έινπο.344Με απνθάζεηο ηεο
Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο ηνπ λνκνχ -κε πξντζηάκελν ηνλ Ζιία Βειψλε- ζα απνβιεζνχλ
341

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Πνιπρξνλάθνλ, ελ
Αζήλαηο ηε 22 Γεθεκβξίνπ 1936.
342
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Πξφεδξνλ θνηλφηεηνο
Αζηαθνχ, Αζήλαηο 22 Γεθεκβξίνπ 1936. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην
ζεκείν, φηη ν κε θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ζε πνιιέο θνηλφηεηεο ηνπ λνκνχ ζπλεπαγφηαλ θαη
πξνγελέζηεξα, δηαπιεθηηζκνχο, αλσκαιίεο ζηε θνξνινγηθή δηθαηνδνζία, θαζψο θαη δπζθνιίεο ζηε
ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ ιηβαδηψλ. Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31,
Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 37-39.
343
ε επηζηνιή ηνπ θχιαθα Υ. Σδνξβαληδή ην 1935 πξνο ηε δηεχζπλζε, ζρεηηθά κε ηε ζπνξά κε
ζηηάξη ζηηο απνθαιπθζείζεο γαίεο, αλαθέξεηαη φηη ε ζέζε απηή πνπ ζα γίλεη ε ζπνξά βξίζθεηαη ζηα
«δηεθδηθνχκελα» ρσξάθηα. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ θχιαθα Υ. Σδνξβαληδή πξνο Γηεπζπληή,
18 Ννεκβξίνπ 1935.
344
Δπηπιένλ, ζηα 1937 επηηξνπή πνπ ηελ απνηεινχζαλ ν Διεγθηήο ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο Γεψξγηνο Ράπηεο, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο Μεζνινγγίνπ
Ζιίαο Βειψλεο θαζψο θαη ν Ννκνκεραληθφο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσλίαο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν
νξνζέηεζεο ηνπ έινπο Λεζίλη ηεο Δπαξρίαο Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ κε ζθνπφ ηε δηαζάθεζε ησλ νξίσλ
ηνπ έινπο. ηα 1939 ε ίδηα επηηξνπή ζα ζπληάμεη λέν πξσηφθνιιν νξνζέηεζεο ηεο θαηψηαηεο ζηάζκεο
ηνπ έινπο. Ζ αλαθνξά καο ζηα δπν παξαπάλσ πξσηφθνιια γίλεηαη κε ζθνπφ λα ηνληζηεί φηη αθφκε
θαη ζηα 1937 θαη 1939 ηα φξηα ηνπ έινπο δελ ήηαλ θαζνξηζκέλα επαθξηβψο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Πξσηφθνιινλ Οξνζεηήζεσο Έινπο Λεζίλη Δπαξρίαο Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, ελ Λεζίλη ηελ 30ελ Μαΐνπ
1937 ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξσηφθνιινλ Οξνζεηήζεσο θαηψηαηεο ηάζκεο έινπο Λεζίλη Δπαξρίαο
Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ, ελ Μεζνινγγίσ ηελ 12ελ /βξίνπ 1939. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη ηδηαίηεξα
δχζθνιν λα πξνβνχκε, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζηελ αλάιπζε ηνπο, κηαο θαη απηφ ζα πξνυπέζεηε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ραξηψλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη εηδηθψλ γλψζεσλ ηνπνγξαθίαο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε
κεηαγελέζηεξε αλαθνξά γλσξίδνπκε φηη κε ηελ νξνζέηεζε ηνπ έινπο ζηα 1937 ζα παξαρσξεζνχλ
10.200 ζηξ. ζηελ θνηλφηεηα Καηνρήο θαη 4.750 ζηξ. ζηηο θνηλφηεηεο Παιαηνθαηνχλαο θαη
Πεληαιφθνπ, δει. ε πξνο απνμήξαλζε έθηαζε ηνπ έινπο ζα κεησζεί θαηά 15.000 ζηξ. πεξίπνπ, ελψ
αξγφηεξα ζηα 1947 ζα παξαρσξεζεί θαη άιιε έθηαζε 3.100 ζηξ. πξνο ηελ Κνηλφηεηα Καηνρήο. ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο Δπί ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο ηνπ αγξνθηήκαηνο Λεζίλη πξνο
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ, ζ. 4.

95

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
απφ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηνπ έινπο Λεζίλη345 φινη εθείλνη πνπ θαιιηεξγνχζαλ ηελ
πεξηνρή απηή πξνγελέζηεξα ηεο παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απνμήξαλζεο
ζηνλ Δ. Υαξίιαν346θαη ηαπηφρξνλα ζα απαγνξεπηεί ε θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ εδαθψλ
κειινληηθά. ην αξρείν ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζηα ΓΑΚ ππάξρνπλ αξθεηέοηνπιάρηζηνλ δέθα- ηέηνηεο πεξηπηψζεηο απνβνιήο θαιιηεξγεηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ
έινπο, απφ ην έηνο 1936 θαη κεηά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
Αζαλάζηνπ θαη Κσλζηαληίλνπ Ρψζζνπ, θαηνίθσλ Πεληαιφθνπ, νη νπνίνη
θαιιηεξγνχζαλ ηέζζεξα ζηξέκκαηα ζηελ πεξηνρή ηνπ «Αγίνπ Γεκεηξίνπ» θαζψο θαη
ηελ πεξίπησζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Κνπηξνχιε απφ ην ίδην ρσξηφ, ν νπνίνο θαηείρε
παηξηθή θιεξνλνκηά 14 ζηξεκκάησλ ζηε ζέζε «Σδειέλη». 347 Ο Κ. Λακπφβαο καο
πιεξνθνξεί γηα έλα πεξηζηαηηθφ πνπ έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν πνπ ε Γ.Δ.Λ.
345

ην αξρείν ηεο επηρείξεζεο ππάξρεη έγγξαθν -πξνθαλψο ην δήηεκα ζην νπνίν αλαθεξφηαλ
ελδηέθεξε ηελ εηαηξεία- κε απνζηνιέα ην Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο θα παξαιήπηε ηε Γηεχζπλζε
Γηθαζηηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ρξνλνινγία 1933, απφ ην νπνίν πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη
βαιηψδεηο εθηάζεηο εμαηξνχληαη απφ ηνπο εζληθνχο βνζθήζηκνπο ηφπνπο πνπ ζεσξνχληαη θνηλνηηθά
εδάθε θαη ηα δηαρεηξίδνληαλ νη θνηλφηεηεο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Τπνπξγείν Αεξνπνξίαο πξνο ηελ
Γηεχζπλζηλ Γηθαζηηθνχ Τπνπξγείνλ Οηθνλνκηθψλ, Αζήλαη ηε 17 Απγνχζηνπ 1933. Απφ ην 1933 έσο
ην 1936 φκσο, έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην θαζνξηζκνχ (δηνηθεηηθψλ) νξίσλ είρε
απνθαζίζεη φηη ην παξαβάιηην δάζνο έπξεπε σο δσηηθφο ρψξνο ηεο θηελνηξνθίαο λα επηδηθαζηεί ππέξ
ηεο θνηλφηεηαο. Απφ ηελ ίδηα πεγή (Λακπφβαο) πιεξνθνξνχκαζηε φηη κε ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο
Μεηαμά, ην δάζνο ζα παξαρσξεζεί ζην ζχλνιν ηνπ ζηελ εηαηξεία θαζψο θαη φηη ε ηειεπηαία ζα
αμηψζεη λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο θαη εθηάζεηο πνπ κέρξη ηφηε αλήθαλ ζε θαηνίθνπο ησλ
θνηλνηήησλ Παιαηνθαηνχλαο θαη Πεληαιφθνπ. Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ»,
θείκελα γηα ην μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π. Γηα ην ζέκα απηφ βι. θαη πην θάησ.
346
Ήδε απφ ηνλ Μάην ηνπ 1934 -έλα πεξίπνπ κήλα χζηεξα απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο- ζε
δεκνζίεπκα ηνπ Ρηδνζπάζηε ην νπνίν ην ππνγξάθεη θάηνηθνο ηεο Πνδνινβίηζαο κε ην ςεπδψλπκν
«Κφθθηλνο αγξφηεο», πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνπο θφβνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο φηη ε ζπζηαζείζα
εηαηξεία θαη ν Υαξίιανο ζα «δηεθδηθήζνπλ» ηα ρσξάθηα πνπ ζα είλαη ρακειφηεξα θάησ απφ πέληε
κέηξα χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ηνπ βάιηνπ θαη πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα ρσξηά Καηνρήο,
Πνδνινβίηζαο θαη Παιαηνθαηνχλαο. Δθ. Ρηδνζπάζηεο, 23 Μαΐνπ 1934, «Σ‟απνμεξαληηθά έξγα ηεο
Αθαξλαλίαο. Σν θξάηνο παξαδίλεη ζηε ιεζηξηθή εηαηξία Υαξηιάνπ θαη ηα ρσξάθηα ησλ αγξνηψλ», ζ.
5.
Γπν κήλεο αξγφηεξα, κε έγγξαθν πνπ ζηέιλεη ε Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
πγθνηλσλίαο πξνο ην λνκνκεραληθφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, ηνλ παξαθαιεί λα εμεηάζεη εάλ ζηα
εδάθε- απφ ζέζε Κφθθηλν Ληζάξη κέρξη Αγ. σηήξα- πνπ ε θνηλφηεηα Καηνρήο πξνέβεη εθείλε ηελ
πεξίνδν ζε δεκνπξαζία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε βαιηψδνπο πξντφληνο ηεο πεξηθέξεηαο, πξνεγνπκέλσο
ελεξγνχζε ηε δεκνπξαζία ην δεκφζην. ε πεξίπησζε πνπ ίζρπε ην ηειεπηαίν, ηνλ δηαηάδεη λα
ελεξγήζεη απφ θνηλνχ κε ηε λνκαξρία γηα ηελ αθχξσζε ηεο παξαπάλσ πξάμεο ζηελ νπνία πξνέβεη ε
θνηλφηεηα Καηνρήο θαζψο θαη λα πξνβνχλ ζηε δηνηθεηηθή απνβνιή ησλ ελνηθηαζηψλ ηεο ελ ιφγσ
εθηάζεσο, κηαο θαη ε έθηαζε απηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αλήθε ζην Γεκφζην, παξαρσξήζεθε κε
ζρεηηθή ζχκβαζε ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ απνμήξαλζή ηεο. Γπζηπρψο, δελ γλσξίδνπκε ηελ εμέιημε ηεο
ππφζεζεο. Χζηφζν, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα εδάθε πξάγκαηη ηα
δηαρεηξηδφηαλ ην Γεκφζην θαη πνπ απηή ε δηαρείξηζε λνκηκνπνηνχζε ηε δηνηθεηηθή απνβνιή, ηφηε
πξνθαλψο δεκηνπξγνχληαλ έλα πξνεγνχκελν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηεο δηνηθεηηθήο απνβνιήο θαη ζηα εδάθε ηνπ έινπο πνπ, πξηλ ηελ
παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απνμήξαλζεο, αλήθαλ ζε «παξαιεζίληνπο» αθηήκνλεο. ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Απφ Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο) πξνο ηνλ θ. Ννκνκεραληθφ
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, Δλ Αζήλαηο ηε 14 Ηνπιίνπ 1934.
347
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ., Πξσηφθνιινλ Γηνηθεηηθήο απνβνιήο εθ ηνπ έινπο Λεζίλη, 1937· ΓΑΚ ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Αίηεζηο Κσλζηαληίλνπ Υ. Κνπηξνχιε πξνο ηνλ θ. Πξφεδξνλ ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη,
Δλ Πεληαιφθσ ηε 14/3/1941.
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δηεθδηθνχζε απηά ηα εδάθε. χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Κ. Λακπφβα, ε εηαηξεία γηα λα
θαηνρπξψζεη απηά ηα εδάθε μεθίλεζε λα θάλεη ηελ νξηνζέηεζε κε εθζθαθέα
δεκηνπξγψληαο ηάθξνπο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο δηακαξηπξίεο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ
θαη ησλ θνηλνηαξρψλ. Φηάλνληαο φκσο κπξνζηά ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Ν. Αλδξένπ, ν
ηειεπηαίνο ζα αληηζηαζεί ζηε ζπλέρηζε ηεο ράξαμεο, θαη νπιηζκέλνο ζα πξνηάμεη ηα
ζηήζε ηνπ ζηακαηψληαο έηζη ηνλ εθζθαθέα. Λίγν αξγφηεξα, ζα θηάζεη ζην ζεκείν ν
δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο θαη κε ππνζρέζεηο θαη απεηιέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ
κεηαπείζνπλ. Χζηφζν, ε κε ππνρψξεζε ηνπ Αλδξένπ απφ ηε «ζέζε» ηνπ απηή, ζα
αλαγθάζεη ηελ εηαηξεία λα θιείζεη ην ζέκα θαη λα κελ ζπλερίζεη ηελ ράξαμε,
πξνθαλψο ζεσξψληαο φηη χζηεξα απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ πηζαλφηαηα λα
παξαθηλνχληαλ θαη άιινη αδηθεκέλνη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ηεο εηαηξείαο. Ο
Λακπφβαο ζεσξεί φηη χζηεξα απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ ε εηαηξεία ζα αξθεζζεί κφλν
ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηνρήο ηνπ δάζνπο, αθήλνληαο εθηφο ηηο ηδηνθηεζίεο.348 Χζηφζν,
αλ πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο δηνηθεηηθήο απνβνιήο κε ηηο
πξνζπάζεηεο νξνζέηεζεο ηνπ έινπο ζηα 1937 θαη 1939 κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη
ε Γ.Δ.Λ. απφ ηελ κηα κεξηά θαηάθεξε λα απνβάιιεη ηνπο κεκνλσκέλνπο θαιιηεξγεηέο
αξρηθά, κέρξη ηελ πεξίπησζε ηνπ Αλδξένπ, πνπ ζαθέζηαηα ν Λακπφβαο ππεξεθηηκά
ηε ζπκβνιή ηνπ, ελψ απφ ηελ άιιε δελ θαηάθεξε λα επηβιεζεί απέλαληη ζηηο
θνηλφηεηεο θαη λα θαηνρπξψζεη ηα ακθηζβεηνχκελα εδάθε, ηα νπνία θαίλεηαη φηη
πεξηήιζαλ ζηηο θνηλφηεηεο. Δμάιινπ, πηζαλφλ νη νξνζεηήζεηο ζηα 1937 θαη 1939 λα
έγηλαλ θαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο «αλάθιεζεο» ησλ δηνηθεηηθψλ απνβνιψλ.349
Σν επφκελν γεσξγηθφ έηνο ζπλνιηθά ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ζα θηάζεη πεξίπνπ
ηα 5.000 ζηξέκκαηα. ρεδφλ ηα 2/3 απηήο ηεο έθηαζεο ζα θαιιηεξγεζεί κε ζηηάξη
(3.319 ζηξ.), δίλνληαο παξαγσγή 249.973 νθάδεο. Οη ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο
πεξηιάκβαλαλ ηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζε 483 ζηξ. κε παξαγσγή 45.854 νθάδεο,
ελψ 430 ζηξ. ζα ζπαξζνχλ κε αξαβφζηην δίλνληαο παξαγσγή 10.333 νθάδεο.
Δπηπιένλ, κηα κηθξή έθηαζε ζα θαιιηεξγεζεί κε ζνπζάκη (22 κφιηο ζηξ.) δίλνληαο

348

Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π.
Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη παξφκνηα πξνβιήκαηα εληνπίδνπκε θαη ζε
πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο απνμήξαλζεο εδαθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο
απνμήξαλζεο ηεο Κσπαΐδαο. Γλσξίδνπκε φηη ε «Γαιιηθή Δηαηξεία Κσπαΐδαο» κφιηο αλέιαβε ηα έξγα
απνμήξαλζεο, ζηα 1880, δελ αλαγλψξηζε ζηνπο ληφπηνπο παξφρζηνπο θαιιηεξγεηέο ηελ ηδηνθηεζία
ηνπο επί ησλ εδαθψλ ηεο αθξνιίκλεο πνπ θαιιηεξγνχζαλ κέρξη ηφηε. Γηα ην ζέκα απηφ βι. Σάθεο
Λάππαο, «Κσπαΐδα», ηεξεά Διιάο 170 (Αχγνπζηνο 1983), ζ. 19.
349
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παξαγσγή 761 νθάδεο, ελψ γηα πξψηε θνξά ζα ελνηθηαζζεί ζε πεξηνίθνπο 613 ζηξ.
έθηαζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα κπνζηαληψλ [Πίλαθαο 11].
Πίλαθαο 11. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1937-1938.
Γεσξγηθό Έηνο 1937-1938
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

3.319

249.973

Αξαβφζηηνο

430

10.333

Βακβάθη

483

45.854

νπζάκη

22

761

Μπνζηαλνεηδή

613

-

ύλνιν Καιιηεξγνύκελεο Έθηαζεο

4867

(ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Ζ ζπνξά ησλ ηειεπηαίσλ γηλφηαλ απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ ελψ ε
σξίκαλζε ηνπο μεθηλνχζε θαηά ην κήλα Αχγνπζην θαη έθηαλε, αλαιφγσο ησλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, κέρξη ηνλ Οθηψβξην.350
Ζ πξφνδνο ησλ ηερληθψλ έξγσλ, πνπ αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην,
ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαξθή επέθηαζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Χζηφζν,
δηάθνξνη παξάγνληεο ζα επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζην φιν εγρείξεκα. Δθηφο απφ ηηο
πιεκκχξεο θαη ηα άιια θπζηθά θαηλφκελα πνπ πξνμελνχζαλ, θαηά θαηξνχο, δεκηέο
ζηηο θαιιηέξγεηεο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη δεκηέο πνπ πξνμελνχληαλ ηφζν
ζηηο θαιιηέξγεηεο φζν θαη ζηα ηερληθά έξγα απφ ηα δψα θηελνηξφθσλ ηεο επξχηεξεο
πεξηνρήο.351 Ζ εηαηξεία, αξρηθά, θαίλεηαη φηη είρε κηα δηαιιαθηηθή ζηάζε ζε απηφ ην
350

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Τπεξεζία Αηησιναθαξλαλίαο πξνο Τπνπξγείν Γεσξγίαο «Πεξί
εμαγσγήο εηο αιινδαπήλ πεπελνεηδψλ παξαγσγήο Λεζηλίνπ, Δλ Ηεξά Πφιεη Μεζνινγγίνπ ηε 26
Ηαλνπαξ. 1939.
351
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, ζε απηφ ην ζεκείν, φηη νη αγξνδεκίεο ήηαλ κηα ζπλήζε θαηάζηαζε ηελ
πεξίνδν απηή ζην λνκφ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο. Απφ έθζεζε ηνπ λνκάξρε πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ
θαη πξνο δηάθνξα ππνπξγεία ζηα 1931 πιεξνθνξνχκαζηε φηη ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ θαηά ηα
έηε 1930-1931 εθδφζεθαλ απφ ην Δηξελνδηθείν Παξαρεισίηηδνο- πνπ βξηζθφηαλ ζην Νενρψξη θαη ην
νπνίν εθδίθαδε ηδησηηθέο δηαθνξέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ κειεηνχκε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θνηλνηήησλ Καηνρήο, Πεληαιφθνπ θαη Παιαηνθαηνχλαο- 146 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο αγξνδεκίαο,
ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δελ είραλ αθφκε σξηκάζεη νη θαξπνί ελψ απφ ην Δηξελνδηθείν
Αζηαθνχ, πνπ βξηζθφηαλ θαη απηφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ κειεηνχκε, ζα εθδνζνχλ 189
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο αγξνδεκίαο. Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31,
Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 13. Τπνπξγείνλ
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δήηεκα θαη επέηξεπε ηε βφζθεζε ησλ δψσλ,352 κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαιιηέξγεηαο.353
Χζηφζν, νη θηελνηξφθνη ηεο πεξηνρήο, θαηά θαηξνχο, ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία,
δεκηνπξγνχζαλ δηάθνξεο θαηαζηξνθέο ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηα ηερληθά έξγα.354
Γηαπηφ ην ιφγν, ην ππνπξγείν Γεσξγίαο ζα δηαηάμεη ην 1938355 θαη ην 1939356 ηηο
αξκφδηεο αξρέο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ δψσλ απηψλ απφ ηελ
πεξηνρή πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε εηαηξεία. Αθφκε φκσο θαη ην 1940 θαίλεηαη φηη δελ
είρε βξεζεί νξηζηηθή ιχζε ζην δήηεκα απηφ, κηαο θαη ηα δηάθνξα δψα ησλ πεξηνίθσλ
ζπλέρηδαλ λα δεκηνπξγνχλ δηάθνξεο δεκηέο ζηηο αμηνπνηνχκελεο εθηάζεηο ηνπ έινπο
Λεζίλη.357

Δζληθήο Οηθνλνκίαο- Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Λεμηθφλ ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη
ζπλνηθηζκψλ ηεο Διιάδνο επί ηε βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 1928 θαη ησλ
επειζνπιζψλ κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ 1935 δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ, , Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα
1936, ζ. 58, 100, 104.
352
Ο Κσλζηαληίλνο Πεηξνληθνιφο, θηελνηξφθνο απφ ην ρσξηφ Πεληάινθν, κε αίηεζε ηνπ πξνο ηε
δηνίθεζε ηεο Γ.Δ.Λ ζα δεηήζεη άδεηα γηα ηε δηαλπθηέξεπζε 100 πξνβάησλ ηνπ ζηε ζέζε «Πφξν
Μνπζιή». ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζηο Κσλζηαληίλνπ Πεηξνληθνινχ πξνο ηελ εβαζηήλ Γηνίθεζηλ
Γεσξγ. Δηαηξείαο Λεζζίλη, Δλ Πεληαιφθσ ηε 1/12/1937.
353
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Αλψλπκνο Δηαηξεία πξνο θχξηνλ
πχξνλ Πνιπρξνλάθν, Αζήλαηο ηε 15 Γεθεκβξίνπ 1936.
354
εκαληηθέο θαηαζηξνθέο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχζαλ ηα θνπάδηα ησλ βνπβαιηψλ πνπ αλήθαλ ζε
ληφπηνπο, ηα βάιηα φπσο ηα απνθαινχζαλ, ηα νπνία ήηαλ κεγάια βννεηδή θαη δνχζαλ ζηνπο βάιηνπο,
φπνπ ηξέθνληαλ απφ ηελ πδξφβηα βιάζηεζε. Οη εθηεηακέλεο βαιηψδεηο θαη αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο
θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, απφ ηε κηα κεξηά δηακφξθσλαλ εμαηξεηηθά αλζπγηεηλά νηθνζπζηήκαηα θαη
ηαπηφρξνλα απφ ηελ άιιε απνηεινχζαλ ηδαληθφ θπζηθφ ιεηκψλα, πνπ επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο
βννηξνθίαο. Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν
Αηησιναθαξλαλίαο. φ.π. σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο
νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ. 106, 121.
ηα ηέιε ηνπ 1935, απφ επηζηνιή ελφο θχιαθα πξνο ην δηεπζπληή, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηα βνπβάιηα
ηνπ Φ. Κνιψλα απφ ηελ Παιαηνθαηνχλα εηζέβαιαλ ζηηο ζπαξκέλεο εθηάζεηο. Γηα απηφ ην ιφγν ν
ηδηνθηήηεο ηνπ θνπαδηνχ πξνζήιζε ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ λα θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηεο
δεκηάο γηα λα κελ κελπζεί απφ ην θχιαθα θαη ηελ εηαηξεία. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή θχιαθα πξνο
Γηεπζπληή, 16 Γεθεκβξίνπ 1935. ηαδηαθά, χζηεξα απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο, απηά
ηα δψα ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ έινπο. Γηνλχζεο Μηηάθεο, Οηληάδεο-Καηνρή, φ.π.,
ζ. 502.
355
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Γ/ζηο Γεσξγίαο Α, Σκήκα
Απνζηξαγγηζηηθψλ Γαηψλ) πξνο ηελ θνηλφηεηα Καηνρήο Αηη/λίαο, Αζήλαη 6 Ηνπλίνπ 1938.
356
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο Β) πξνο θνηλφηεηεο
Καηνρήο, Πεληαιφθνπ θαη Παιαηνθαηνχλεο, Αζήλαη 8 Φεβξνπαξίνπ 1939.
357
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γξαθ. Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο Αηη/λίαο) πξνο
ηνλ θ. Δπφπηε Αγξνηηθήο Αζθάιεηαο, Δλ Ηεξά πφιεη Μεζνινγγίνπ 1 ε Φεβξνπαξίνπ 1940.
Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ εηαηξεία «Λπζηκαρία», γλσξίδνπκε φηη ζηα εδάθε πνπ δηαρεηξηδφηαλ
ε ίδηα, κέρξη ην 1940 επηηξεπφηαλ ε βφζθεζε ησλ αηγνπξνβάησλ, ελψ απφ ην έηνο 1945 ζα επηδησρζεί,
απφ ηελ εηαηξεία, ε απαγφξεπζε ηεο αηγνβνζθήο. Δθ. Αζηξαπή Μεζνινγγίνπ, θ. 9 Οθησβξίνπ 1945, «Ζ
εηαηξεία Λπζηκαρίαο θαη ηα αηγνπξφβαηα Αγγεινθάζηξνπ θαη ζην ίδην θχιιν «Ζ άξζηο ηεο
απαγνξεχζεσο ηεο Αηγνβνζθήο».
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Πίλαθαο 12. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1938-1939.
Γεσξγηθό Έηνο 1938-1939
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε

Μέζε απόδνζε αλά ζηξέκκα

ζηξέκκαηα)

(ζε νθάδεο)

ίηνο

4.249

322.912

Βξψκε

-

-

νπζάκη

150

3.552

Βακβάθη

1.721

77.959

Μπνζηαλνεηδή

1.045

-

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο

7.165

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο, ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο 1938-1939 [Πίλαθαο 12] ζα
θαιιηεξγεζνχλ ζπλνιηθά 7.165 ζηξ. απφ ηα νπνία γχξσ ζηα 4.249 κε ζηηάξη θαη κε
παξαγσγή

πνπ

μεπεξλνχζε

ηηο

300.000

νθάδεο.

Φσηνγξαθία 10Β. ην βακβάθη. Θχκηνο Δπαγγειηάδεο, Αλδξέαο Καξβνχλεο. Πεγή: χιινγνο
Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 99.
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Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ βακβαθηνχ, κε ζπφξν πηζαλφηαηα πξνκεζεπφκελν απφ ην
Ηλζηηηνχην Βάκβαθνο,358 ζα μεπεξάζεη ηα 1.500 ζηξ. κε παξαγσγή πεξίπνπ 78.000
νθάδεο. Σα ππφινηπα εδάθε ζα θαιιηεξγεζνχλ κε ζνπζάκη (150 ζηξ.) θαη παξαγσγή
3.552 νθάδεο ελψ ηα κπνζηάληα ζα μεπεξάζνπλ ηα 1.000 ζηξ. Ζ πψιεζε ησλ
κπνζηαλνεηδψλ θπξίσο ζηηο αγνξέο Αζελψλ θαη Παηξψλ ζα γίλεηαη κε ηελ επσλπκία
«Καξπνχδη Λεζηλίνπ-Αζηαθνχ» θαη «Πεπφλη Λεζηλίνπ», ελψ ν πξντζηάκελνο ηεο
Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο Αηησιναθαξλαλίαο Ζιίαο Βειψλεο359 ην 1939 ζα δεηήζεη απφ
ην γξαθείν εμαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εμαγσγή ηνπο
ζηηο

αγνξέο

ηνπ

εμσηεξηθνχ.360

Φσηνγξαθία 10Γ. Μεηαθνξά θαξπνπδηψλ. Θ. Δπαγγειηάδεο, Παληειήο Γηψηεο. Πεγή: χιινγνο
Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 100.

Σν γεσξγηθφ έηνο 1939-1940 ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, γηα πξψηε θνξά, ζα
μεπεξάζεη ηα 10.000 ζηξ.361 ε απηά ζα θαιιηεξγεζνχλ 4.517 ζηξ. κε ζηηάξη ηα νπνία

358

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Τπεξεζία Αηησιναθαξλαλίαο πξνο Τπνθ/κα
Αγξνηξαπέδεο Αγξίληνλ, Μεζνινγγίσ 8 Απξηιίνπ 1938. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο
Αηησιναθαξλαλίαο δεηά απφ ην ππνθαηάζηεκα Αγξνηηθήο ηξάπεδαο Αγξηλίνπ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ
πξνκήζεηα απφ ην Ηλζηηηνχην Βάκβαθνο 1.800 νθάδσλ ζπφξσλ βάκβαθνο πνηθηιία Άθαια, νη νπνίνη
ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ζηνλ Αζηαθφ γηα λα ηα παξαιάβεη ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη.
359
Μεηέπεηηα δηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Λ.
360
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Τπεξεζία Αηησιναθαξλαλίαο πξνο Τπνπξγείν Γεσξγίαο «Πεξί
εμαγσγήο εηο αιινδαπήλ πεπενλνεηδψλ παξαγσγήο Λεζηλίνπ, Δλ Ηεξά Πφιεη Μεζνινγγίνπ ηε 26
Ηαλνπαξ. 1939.
361
ηα 1940 κε ηελ αμηνπνίεζε, απφ ηε γεσξγηθή επηρείξεζε, πάλσ απφ 10.000 ζηξεκκάησλ ζα έρνπκε
ηηο απαξρέο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, αλ θαη ν πφιεκνο θαη ε Καηνρή ζα αλαζηείινπλ γηα
ιίγα ρξφληα απηή ηελ εμέιημε. Απηά ηα εδάθε ζα ιάβνπλ ηε κνξθή θηήκαηνο κεηαπνιεκηθά. Χζηφζν, ε
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ζα απνδψζνπλ 113.607 νθάδεο, ελψ πεξίπνπ 2.500 ζηξ. ζα ζπαξζνχλ κε αξαβφζηην362
δίλνληαο κηα παξαγσγή πεξίπνπ 190.000 νθάδεο. Ζ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζα
μεπεξάζεη θαη απηή ηα 2.500 ζηξ. δίλνληαο παξαγσγή 119.687 νθάδεο. Σέινο, 700
ζηξ. ζα θαιιηεξγεζνχλ κε βξψκε δίλνληαο παξαγσγή 23.000 νθάδεο θαη έηεξα 362
κε ζνπζάκη κε παξαγσγή 6.078 νθάδεο [Πίλαθαο 13].
Πίλαθαο 13. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Γεσξγηθφ Έηνο 1939-1940.
Γεσξγηθό Έηνο 1939-1940
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

4.517

113.607

Βξψκε

700

23.000

νπζάκη

362

6.078

Αξαβφζηηνο

2.429

189.934

Βακβάθη

2.537

119.687

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο

10.545

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Σελ πεξίνδν 1934-1940 ε εηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα γεσξγηθά εξγαιεία
θαη κεραλήκαηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν
ειθπζηήξεο DIESEL CATERPILLAR 35 HP, ηξεηο ίδηνπο ειθπζηήξεο κε 40 HP θαη
άιινπο δχν κε 45 HP. Αθφκε, δχν ζεξηζηηθναισληζηηθέο κεραλέο JOHN DEERE,
δηάθνξα άξνηξα, ζπαξηηθέο κεραλέο, ζβάξλεο, βνινθφπνπο, εθθνθθηζηηθή κεραλή
αξαβνζίηνπ, θ.ιπ.363

δηαρείξηζε θαη ε θαιιηέξγεηα κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ησλ εθηάζεσλ απηψλ απφ ηελ επηρείξεζε, ζα
σζήζνπλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1940 ηε Μέζε Γελδξνθνκηθή θ΄ Ακπεινπξγηθή ρνιή Παηξψλ ζηε
δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ζηελ πεξηνρή. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Μέζε Γελδξνθνκηθή &
Ακπεινπξγηθή ρνιή Παηξψλ πξνο ηνλ Κνλ Πνιπρξνλάθνλ Γεσπφλνλ, Γηεπζπληήλ Δηαηξίαο
απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ Λεζηλίνπ, Δλ Πάηξαηο ηε 10ε Ηνπλίνπ 1940.
362
Ζ επηρείξεζε έδηλε έκθαζε θπξίσο ζηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα κηαο θαη απηφο ήηαλ έλα απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ ζπζηάζεθε (απνμήξαλζε εδαθψλ θαη θαιιηέξγεηα θπξίσο ζηηεξψλ). Δμάιινπ, δελ πξέπεη
λα μερλάκε φηη ηδξχζεθε ζε πεξίνδν πνπ νη θπβεξλήζεηο θαη νη γεσπφλνη επεδίσθαλ, κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο, ηελ απηάξθεηα, επέλδπαλ δειαδή πνιιά ζηελ πνιηηηθή ηεο δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο.
363
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 86γ, Πίλαμ Γεσξγηθψλ Δξγαιείσλ & Μεραλεκάησλ.
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5.4 Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε εξγαζία ζηε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ.
Σν πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εξγαζία ζηελ επηρείξεζε είλαη απνζπαζκαηηθφ κηαο
θαη ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο πνπ ζψδεηαη ζηα
Γ.Α.Κ θαη ζην αξρείν ηεο επηρείξεζεο πνπ ππάξρεη ζην ΗΑΔΣΔ δελ ζψδνληαη βηβιία
κηζζνδνζίαο θαη γηαπηφ ην ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε πιήξεο αλαζχζηαζε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ελ γέλεη ηεο εξγαζίαο ζηελ εηαηξεία. Παξφια απηά, γηα
θάπνηα έηε ζψδνληαη θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο
επηρείξεζεο. Γηα ηελ πεξίνδν πνπ αζρνινχκαζηε, ζε απηφ ην θεθάιαην, ζψδεηαη έλαο
πίλαθαο πξνεξρφκελνο απφ ην ΗΑΔΣΔ, πνπ απνηππψλεη ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη
ηνπο εκεξνκίζζηνπο εξγάηεο ηεο εηαηξείαο «Λεζίλη» γηα ην γεσξγηθφ έηνο 19351936.364 Απφ απηφλ ηνλ πίλαθα αληιήζακε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ
δπλακηθφ θαη ηελ εξγαζία θαη ηηο απνηππψζακε ζηνλ Πίλαθα 14 ηεο παξνχζαο
κειέηεο.
Θεσξψ φηη ν πξνεξρφκελνο απφ ην ΗΑΔΣΔ πίλαθαο απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε, ηε
ζχλζεζε θαη ηελ ακνηβή ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ ηα δχν πξψηα ρξφληα απφ ηε
ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο. Δλδηαθέξνλ έρεη ε άπνςε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξεζία
κειέηεο επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηνδνζηψλ ηεο Δζληθήο ζηελ ίδηα έθζεζε, ζρεηηθά κε
ην κειινληηθφ επνηθηζκφ ησλ εδαθψλ απηψλ κε θαιιηεξγεηέο απφ ηα λεζηά
Κεθαιινληά, Εάθπλζν θαη Κέξθπξα, κε ηελ αηηηνινγία φηη απηνί είραλ πξνεγκέλε ηε
γεσξγηθή ηνπο πξαθηηθή. Αλ θαη νξηζκέλνη εξγαδφκελνη ηεο Γ.Δ.Λ. έρνπλ επψλπκα
πνπ παξαπέκπνπλ ζε πιεζπζκνχο πνπ πξνέξρνληαλ απφ απηά ηα λεζηά θαη ηδηαίηεξα
απφ ηελ Ηζάθε, ηελ Κεθαιινληά θαη ηε Λεπθάδα, πξνεγνχκελε, σζηφζν, επνίθηζε
απηψλ ησλ λεζησηηθψλ πιεζπζκψλ ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο θαη
θπξίσο ζε παξαιεζίληνπο νηθηζκνχο, δελ καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε νχηε θαηά
πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ πνπ απαζρνιήζεθε ζηε Γ.Δ.Λ. Τπνζέησ φηη ε εγγχηεηα
απηψλ ησλ πεξηνρψλ κε ηα δπηηθά παξάιηα ηνπ λνκνχ θαζψο θαη νη παιηφηεξεο
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο απηψλ ησλ πεξηνρψλ καο νδεγνχλ ζην έκκεζν ζπκπέξαζκα φηη
φρη κφλν θάπνηνη απαζρνιήζεθαλ ζηελ επηρείξεζε σο κφληκν ή επνρηαθφ πξνζσπηθφ

364

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεο- Έθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ
έινπο «Λεζίλη» Αηησιναθαξλαλίαο. Ο πίλαθαο βξίζθεηαη ζε κηα κειέηε πνπ έγηλε απφ ηελ Δζληθή
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, απφ ηελ ππεξεζία κειέηεο επηρεηξήζεσλ θαη ρξεκαηνδνζηψλ, ζρεηηθά κε ηε
Γ.Δ.Λ.
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αιιά θαη φηη αξθεηνί πξέπεη λα ήηαλ θαη απηνί πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε δηάθνξεο
γεσξγηθέο εξγαζίεο (π.ρ κε ην ζχζηεκα ηεο εξγνιαβίαο).
Σν γεσξγηθφ έηνο 1935-1936, ινηπφλ, ε εηαηξεία απαζρνιεί ζπλνιηθά 100 άηνκα
ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη 1 ινγηζηή ζηελ Αζήλα κε κεληαίν κηζζφ ηνπ ηειεπηαίνπ ηηο
4.000 δξρ. Απφ ηα 100 άηνκα πνπ εξγάδνληαη ηελ πεξίνδν απηή ζηελ επηρείξεζε
θαηαθέξακε λα ηαπηνπνηήζνπκε ηελ θαηαγσγή πεξίπνπ ησλ 80.365 Απφ απηνχο ηνπο
80, ινηπφλ, νη 62 έρνπλ θαηαγσγή ηελ Αηησιναθαξλαλία θαη θπξίσο πξνέξρνληαη απφ
ρσξηά πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην έινο, ελψ νη ππφινηπνη 18 πξνέξρνληαη απφ
ηελ ππφινηπε Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξνη, απφ ην ληφπην εξγαηηθφ δπλακηθφ,
πξνέξρνληαλ απφ ην ρσξηφ Πεληάινθν θαη απφ ηελ θσκφπνιε ηνπ Αζηαθνχ θαη
αθνινπζνχζαλ νη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ Καηνρήο θαη Παιαηνθαηνχλαο (Λεζίλη). Ζ
χπαξμε κηαο πιενλάδνπζαο ππναπαζρνινχκελεο εξγαηηθήο δχλακεο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή ζα αληαπνθξηζεί άκεζα, ηνπιάρηζηνλ ηνλ πξψην θαηξφ, ζε απηή ηε δήηεζε
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε πξννπηηθή ηεο κηζζσηήο επνρηθήο
εξγαζίαο ζα σζήζεη αξθεηνχο ληφπηνπο, πνπ πξνεγνπκέλσο παξήγαγαλ κφλν γηα
απηνθαηαλάισζε ή γηα ηελ ηνπηθή αγνξά, ζην λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αλεπαξθνχο εηζνδήκαηφο
ηνπο.366
Απηνί πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο είλαη θπξίσο εηδηθεπκέλν
θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ηακίαο, κεραληθφο-ηνπνγξάθνο, επηζηάηεο γεσξγίαο-

365

Ο παξαπάλσ ππνινγηζκφο πξνέξρεηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε θπξίσο απφ ηηο εμήο πεγέο:
Πξψηνλ, απφ κηα έθζεζε ηαηξηθήο επίζθεςεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ
εηαηξεία κε εκεξνκελία 7 Απξηιίνπ ηνπ 1936 πνπ κειέηεζα ζην αξρείν ηεο Δηαηξείαο πνπ ζψδεηαη ζηα
Γ.Α.Κ θαη ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ν ηφπνο γέλλεζεο θαη ε ειηθία έληεθα εξγαηψλ. Γεχηεξνλ, απφ
αρξνλνιφγεην έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ζηξαηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ έκκηζζνπ
θαη σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ ζπλνιηθά είθνζη πέληε εξγαηψλ θαη απφ ην νπνίν αληινχκε πιεξνθνξίεο
γηα ηελ θαηαγσγή ηνπο. Σξίηνλ, απφ ην βηβιίν ηνπ Κ. Πεηξνληθνινχ, Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, Αζήλα
1981, ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη έλαο θαηάινγνο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Πεληαιφθνπ. Οξηζκέλεο άιιεο
αλαθνξέο γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Γ.Δ.Λ. αληιήζακε απφ δηάθνξεο δηάζπαξηεο
επηζηνιέο πνπ ζψδνληαη ζην αξρείν ηεο εηαηξείαο πνπ βξίζθεηαη ζηα Γ.Α.Κ. θαζψο θαη απφ νξηζκέλεο
ηνπηθέο κειέηεο. Σα ζηνηρεία πνπ αληιήζακε απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο επηδηψμακε λα ηα
«ηαπηνπνηήζνπκε» κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ ζψδεηαη ζην ΗΑΔΣΔ πνπ
απνηππψλεη ην έκκηζζν πξνζσπηθφ θαη ηνπο εκεξνκίζζηνπο εξγάηεο ηεο εηαηξείαο «Λεζίλη» γηα ην
γεσξγηθφ έηνο 1935-1936, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
366
Γηα δηάθνξα παξαδείγκαηα κεηαθίλεζεο ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ, εμαηηίαο ηεο ζηελφηεηαο ηνπ
θιήξνπ, ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε ζε ζπκπιεξσκαηηθά εηζνδήκαηα βι.
ελδεηθηηθά Κψζηαο Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα, φ.π., ζ. 131-136 θαη επηπιένλ,
Θαλάζεο Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηε Β. Πεινπφλλεζν. Αηγηάιεηα
ηέιε 19νπ αηψλα. η. Α, Αγξνηηθή πίζηε θαη παξαγσγή, ζ. 219-225.
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γεσπφλνο,367 ρεηξηζηέο εθζθαθέσο, ρεηξηζηέο βπζνθφξνπ, ηερλίηεο πδξαπιηθφο) πνπ
ακείβεηαη πςειφηεξα.
Απφ ηα 100 άηνκα, ην 35% απηψλ απαζρνινχληαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη
ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ ελψ ην 65% είλαη επνρηαθνί θαη ακείβνληαη κε
εκεξνκίζζην. Μφλν ην 9% απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη γπλαίθεο νη νπνίεο
απαζρνινχληαη σο εξγάηξηεο ζθαιίζκαηνο ηνπ αξαβνζίηνπ θαη ακείβνληαη κε
εκεξνκίζζην 40 δξρ.
ζνλ αθνξά ην πξνζσπηθφ πνπ ακείβεηαη κε κεληαίν κηζζφ απηφ απνηειείηαη απφ
ππαιιήινπο γξαθείνπ, ηξεηο ζηνλ αξηζκφ, κε κεληαίν κηζζφ 4.000 δξρ. ν ηακίαο θαη
1.000 δξρ. θαη 1.800 δξρ. νη βνεζνί ηακία. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ (15
ηνλ αξηζκφ) απαζρνινχληαη σο θχιαθεο368 ζηελ επηρείξεζε κε κηζζφ πνπ θπκαηλφηαλ
απφ 800 έσο 1.300 δξρ. Έλα κέξνο ησλ ππνινίπσλ πνπ ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ

367

Απφ ην πιηθφ πνπ κειεηήζακε, γηα απηή ηελ πεξίνδν, γλσξίδνπκε φηη γεσπφλνη ζηελ επηρείξεζε
ήηαλ ν Γηεπζπληήο έξγσλ θαη εθκεηάιιεπζεο πχξνο Πνιπρξνλάθνο, απφθνηηνο πηζαλφηαηα ηεο
αλψηαηεο γεσπνληθήο, κηαο θαη απηφ φξηδε ν θαλνληζκφο ηεο εηαηξείαο θαη ν Κσλζηαληίλνο Υνπιηαξάο
απφ ηελ Πάηξα ν νπνίνο αλαιάκβαλε ρξέε επηζηάηε γεσξγίαο. Αξγφηεξα, κεηά ην 1940 γλσξίδνπκε
ηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ δηεπζπληή ηεο Γ.Δ.Λ. Ζιία Βειψλε θαη ελδερνκέλσο θαη άιισλ. Μηα
ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε γεσπφλνπ πνπ εξγάδεηαη ζηελ εηαηξεία απφ ην 1940 θαη εμήο, είλαη απηή ηνπ
Γεσξγίνπ Νηθνιέηνπ. Ο ελ ιφγσ γεσπφλνο ήηαλ απφθνηηνο ηεο Μέζεο Γεσξγηθήο ρνιήο Παηξψλ,
είρε εξγαζηεί ζην ππνθαηάζηεκα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηε Θεζζαινλίθε, ζηνλ ππνζηαζκφ ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Βάκβαθνο ζηε Βέξνηα θαζψο θαη ζηελ ππεξεζία κεραληθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο. Δπηπιένλ, επαγγεικαηηθά είρε αζρνιεζεί κε ηελ πεηξακαηηθή θαιιηέξγεηα ηεο θάλαβεο ζην
πξφηππν θξαηηθφ θηήκα Μηθξνγνπδίνπ θαη αθφκε επφπηεπε δηάθνξεο γεσξγηθέο εξγαζίεο
κεραλνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Αξηδάλ-Ακαηφβνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αλαθνξά Γεσξγίνπ Α.
Νηθνιέηηνπ γεσπφλνπ Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη πεξί επδνθίκνπ πξνυπεξεζίαο εμ‟δηαθφξνπο
Γεσξγηθάο ππεξεζίαο, Βαιηί ηε 26 Ηνπιίνπ 1941, ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη θαη έγγξαθα πνπ
πηζηνπνηνχλ ηα παξαπάλσ. Γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα βι. ελδεηθηηθά Γεκήηξεο
Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία, 1920-1960, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2004∙ επηπιένλ βι., Ηνπιία Καλδήια, «Ζ
νξγάλσζε ηεο θαηψηεξεο θαη κέζεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο (επαγγεικαηηθήο θαη κε) ζηα ρξφληα ησλ
βεληδειηθψλ θπβεξλήζεσλ: πξνζδνθίεο θαη απνηειέζκαηα», ζηα πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ζ ειιεληθή
αγξνηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία θαηά ηε βεληδειηθή πεξίνδν, (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Γ.), Διιεληθά
Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 424-437.
368
Ζ κεγάιε έθηαζε ηεο ππφ απνμήξαλζεο πεξηνρήο δηθαηνινγνχζε απηφλ ηνλ αξηζκφ ησλ θπιάθσλ.
Δίλαη κάιινλ ζίγνπξν φηη φζν πξνρσξνχζαλ ηα έξγα απνμήξαλζεο θαη απνθαιχπηνληαλ
θαιιηεξγήζηκα εδάθε ηφζν απμάλνληαλ θαη ν αξηζκφο ησλ θπιάθσλ. πλήζσο απηνί βξίζθνληαλ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο θαη ν θαζέλαο έιεγρε κηα θαζνξηζκέλε πεξηνρή. ε δηάθνξεο ζέζεηο
εζσηεξηθά ηνπ έινπο, ζηαδηαθά ε εηαηξεία ζα θηίζεη εηδηθά κηθξά θηίζκαηα γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο
ηνπο. Ζ εξγαζία ηνπο ζπλίζηαην ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο, ζηελ απνθπγή
νπνηαζδήπνηε θζνξάο ή θινπήο θαη ζηελ αλαθνξά νπνηνπδήπνηε γεγνλφηνο γηα ην νπνίν έπξεπε ε
δηεχζπλζε λα ιάβεη γλψζε. Γηα απηφ ην ιφγν ζπρλά ζπλέηαζζαλ αλαθνξέο κε δηάθνξα ζπκβάληα,
φπσο ε παξαβίαζε ησλ νξίσλ, ε θαηαζηξνθή θαιιηεξγεηψλ απφ ηα δψα ησλ πεξηνίθσλ, ε θαηαζηξνθή
ησλ ηερληθψλ έξγσλ απφ «παξαιεζίληνπο» θαηνίθνπο θ.ιπ. Σέηνηεο αλαθνξέο ζψδνληαη αξθεηέο ζην
αξρείν ηεο εηαηξείαο, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ κειεηήζακε θαη απφ φπνπ αληιήζακε ηηο παξαπάλσ
πιεξνθνξίεο. Παξάιιεια γλσξίδνπκε φηη κεξηθέο θνξέο νη ίδηνη πξνέβαηλαλ ζε πξνθνξηθέο αλαθνξέο,
αιιά απηέο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηεθκεξησζνχλ. Οη γξαπηέο αλαθνξέο βξίζθνληαη ζηα ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηξεηο. Φχιαθαο Υξ. Σζνξβαληδήο πξνο Γηεπζπληή, Αξάπε
1/10/1935· Φχιαθαο Νηθ. Λάθθαο πξνο Γηεπζπληή, Βαιηί 20/1/1936· Φχιαθαο Δπζη, Φίιεο πξνο
Γηεπζπληή, αρξνλνιφγεηε, πηζαλφηαηα λα ζπληάρζεθε, κε βάζε ην πεξηερφκελν, ην 1936.
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απαζρνινχληαη ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο απνμήξαλζεο ή ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο
εξγαζίεο.
Πίλαθαο 14. Δηδηθφηεηεο θαη ακνηβέο απαζρνινχκελσλ ζηε Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία
«Λεζίλη» αλψλπκνο εηαηξεία, Γεσξγηθφο έηνο 1935-1936.
Δηδηθόηεηεο

Πιήζνο

Ακνηβή
Μεληαίσο

Ζκεξνκίζζην

(ζε δξρ.)

(ζε δξρ.)

Άλδξεο

Γπλαίθεο

Μεραληθόο Σνπνγξάθνο

1

7.000

1

-

Υεηξηζηήο εθζθαθέσλ

4

4.500-6000

4

-

Δθαξκνζηήο πλεξγείνπ

1

4.500

1

-

Σακίαο

1

4.000

1

-

Οδεγόο Σξαθηέξ

4

2.750-3.500

4

-

Ξπινπξγόο

1

1

-

Δπηζηάηεο Γεσξγίαο

1

3.000

1

-

Υεηξηζηήο Βπζνθόξνπ

2

3.000

2

-

Βνεζόο Σνπνγξάθνο

1

1

-

Σερλίηεο Τδξαπιηθόο

1

1

-

Βνεζόο Σξαθηέξ

5

5

-

Λεκβνύρνο

3

3

-

Δξγάηεο Μεραλήκαηνο

4

65-75

4

-

ηδεξνπξγόο

1

70

1

-

Ληπαληήο

3

70-75

3

-

Δξγάηεο Βπζνθόξνπ

2

70

2

-

Δξγάηεο Σνπνγξαθηθώλ έξγσλ

15

60

15

-

Δξγάηεο Σξαθηέξ

10

50-60

10

-

Δξγάηεο θαιίζκαηνο

17

40-60

8 (1.500-1.800)

9(40)

Υεηξώλαθηεο

3

60

3

-

Βνεζόο Γξαθεία

2

Γηάθνξεο Δξγαζίεο

2

Φύιαθεο

16

ύλνιν

100

100

90
2.250
70-75
2.000-2.250

1.000-1.800

2 (1.000-1.800)
35

2

-

800-1.200 (15)

40(1)

16

-

800-7.000

35-100

91

9

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ. Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεο - Έθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ
έινπο «Λεζίλη» Αηησιναθαξλαλίαο
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Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο εκθαλίδεηαη σο κεραληθφο-ηνπνγξάθνο369 κε κηζζφ 7.000
δξρ., ν πςειφηεξνο απφ ην έκκηζζν πξνζσπηθφ ηελ πεξίνδν απηή, ηέζζεξηο σο
ρεηξηζηέο εθζθαθέα κε κηζζφ πνπ θπκαίλνληαλ απφ 4.500 έσο 6.000 δξρ. θαη δχν σο
ρεηξηζηέο βπζνθφξνπ κε 3.000 δξρ. ακνηβή.
Αλαθνξηθά κε ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο, ην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαλ
ζε απηέο ήηαλ ηέζζεξηο νδεγνί ηξαθηέξ- κε ακνηβή κεηαμχ 2.750 θαη 3.500 δξρ. θαη
έλαο επηζηάηεο γεσξγίαο κε 3.000 δξρ. κηζζφ.

Αθφκε, ηξεηο εκθαλίδνληαη σο

ιεκβνχρνη ησλ δηαθφξσλ θνξηεγίδσλ (κηζζφο 2.000-2.250 δξρ.), ελψ έλαο σο
εθαξκνζηήο ζπλεξγείνπ (4.500 δξρ.) θαη άιινο έλαο σο ηερλίηεο πδξαπιηθφο κε κηζζφ
2.250 δξρ.370 Ζ κεληαία ακνηβή, ινηπφλ, ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ εηαηξεία
θπκαηλφηαλ απφ 800 δξρ. κέρξη 7.000 δξρ., ελψ απνθιεηζηηθά ε ακνηβή ηεο
εηδηθεπκέλεο

εξγαζίαο

θπκαηλφηαλ

κεηαμχ

2.000

δξρ.

θαη

6.000

δξρ.371

369

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ξσζηθήο θαηαγσγήο Γεκήηξην Λέκπεηεθ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο πξντζηάκελνο
ηνπ Σερληθνχ ηκήκαηνο. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε ηελ πεξίνδν απηή θαη δχν αθφκε ξσζηθήο θαηαγσγήο
εξγάηεο, εθ ησλ νπνίσλ ν Γηνχξη Ρνπνλέη εκθαλίδεηαη σο βνεζφο ηνπνγξάθνο θαη αξγφηεξα σο
πξντζηάκελνο ηεο Σνπνγξαθηθήο Τπεξεζίαο θαη ν Μχξσλ Λεφλσθ σο εξγάηεο ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ.
370
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Σερλίηεο Γηνλπζηψηεο, 17 Ηαλνπαξίνπ 1936. ηα 1936 πιεξνθνξνχκαζηε φηη
έρεη απνζηαιεί, απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ν πδξαπιηθφο Γεκήηξηνο Γηνλπζηψηεο γηα λα αλαιάβεη
δηάθνξα πδξαπιηθά έξγα ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί.
371
Αλ ηηο παξαπάλσ ακνηβέο ηηο ζπγθξίλνπκε κε ην κέζν αλδξηθφ εκεξνκίζζην (κεληαίσο κηζζφο) ησλ
βηνκεραληθψλ εξγαηψλ, ηελ ίδηα επνρή, δηαθξίλνπκε φηη νη ακνηβέο ηνπ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηε
Γ.Δ.Λ. είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Γηα ην κέζν αλδξηθφ εκεξνκίζζην (κεληαία ακνηβή) ζηε βηνκεραλία πνπ
ππνινγίδεηαη ζε 1.574 δξρ., θαζψο θαη γηα ηελ ακνηβή ζην ζχλνιν ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα βι.
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Φσηνγξαθία 10Γ. Σάθεο Μπακπνχξεο. ην κεραλνπξγείν. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 101.

Ζ επηζηεκνληθή εξγαζία ακείβεηαη κε ηνλ πςειφηεξν κηζζφ, φπσο είλαη ε εηδηθφηεηα
ηνπ κεραληθνχ-ηνπνγξάθνπ θαη ηνπ γεσπφλνπ-επηζηάηε γεσξγίαο, ελψ αθνινπζεί σο
πξνο ην χςνο ηεο ακνηβήο ε εηδηθεπκέλε εξγαζία, φπσο είλαη ηνπ εθαξκνζηή
ζπλεξγείνπ θαη ησλ ρεηξηζηψλ εθζθαθέα, ελψ αθνινπζνχλ -κε βάζε ην χςνο ηεο
ακνηβήο- ν ηακίαο, ν νδεγφο ηξαθηέξ, ν ηερλίηεο πδξαπιηθφο θαη ηέινο ν ιεκβνχρνο.
Ζ ακνηβή ησλ βνεζψλ ηακία θαη ησλ θπιάθσλ είλαη ε κηθξφηεξε απφ απηνχο πνπ
ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ.
ηνλ πίλαθα πνπ κειεηήζακε, φζνλ αθνξά ηνπο εκεξνκίζζηνπο εξγάηεο απηνί
θαηαηάζζνληαη ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα ηκήκαηα ζηα νπνία εξγάδνληαη. Έηζη
εκθαλίδεηαη ηκήκα «Σξαθηέξ» ζην νπνίν απαζρνινχληαλ ζπλνιηθά 32 εξγάηεο/ηξηεο.
Απφ απηνχο πέληε εξγάηεο απαζρνινχληαλ σο «βνεζνί ηξαθηέξ» κε εκεξνκίζζην
κεηαμχ 70 θαη 75 δξρ., δέθα σο εξγάηεο ηξαθηέξ κε ακνηβή 50-60 δξρ. θαζψο θαη
νρηψ εξγάηεο ζθαιίζκαηνο κε ακνηβή 50-60 δξρ., ελψ ελληά εξγάηξηεο ζθαιίζκαηνο
ακείβνληαλ

κε

εκεξνκίζζην

40

δξρ.

Φσηνγξαθία 10Δ. Δξγάηεο ζην Λεζίλη. Γηαθξίλνληαη ε Νίθα Αιεμάηνπ, Απνζηφιεο Λψινο, Αλδξέαο
Αζαλαζνχιαο… Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο,
Αζηαθφο 2011, ζ. 97.

Μηράιεο Ρεγίλνο, «Οη δηαθπκάλζεηο ησλ βηνκεραληθψλ εκεξνκηζζίσλ ζηελ Διιάδα, 1912-1936», Σα
Ηζηνξηθά 5 (Ηνχληνο 1986), ζ. 153, πίλαθαο 2.
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Σν ηκήκα «Δθζθαθέσο» απαζρνινχζε ζπλνιηθά 7 εξγάηεο. ε απηφ δηαθξίλνπκε
ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ιηπαληή, ηξεηο ζηνλ αξηζκφ, κε εκεξνκίζζην 70-75 δξρ. θαη
ηέζζεξηο εξγάηεο κεραλήκαηνο κε εκεξνκίζζην 65-75 δξρ. ην ηκήκα «Βπζνθφξνπ»
απαζρνινχληαη σο εκεξνκίζζηνη κφιηο 2 εξγάηεο κε ακνηβή 70 δξρ. Άιιν ηκήκα, πνπ
εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα, είλαη ην «Σνπνγξαθηθφ» κε ζπλνιηθά 15 άηνκα σο
πξνζσπηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλαο αζθεί ρξέε βνεζνχ ηνπνγξάθνπ κε 90 δξρ.
εκεξνκίζζην θαη νη ππφινηπνη εκθαλίδνληαη σο εξγάηεο ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ κε
ακνηβή 60 δξρ. Σέινο, ζην ηκήκα «Λφθνπ Βαιηί» έλαο εξγαδφκελνο εκθαλίδεηαη κε
ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ζηδεξνπξγνχ ζπλεξγείνπ κε εκεξνκίζζην 70 δξρ., έλαο θχιαθαο
κε ακνηβή 40 δξρ., δχν άηνκα πνπ απαζρνινχληαλ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο κε ακνηβή
35 δξρ., ηξεηο ρεηξψλαθηεο κε εκεξνκίζζην 60 δξρ. θαζψο θαη έλαο μπινπξγφο κε
εκεξνκίζζην 100 δξαρκέο.
Σν εκεξνκίζζην ζηελ εηαηξεία θπκαηλφηαλ κεηαμχ ησλ 35 θαη 100 δξαρκψλ. 372 Σν
πςειφηεξν εκεξνκίζζην απνιάκβαλε ε εηδηθφηεηα ηνπ μπινπξγνχ θαη αθνινπζνχζε
απηή ηνπ βνεζνχ ηνπνγξάθνπ. Αθνινπζνχζαλ, κε βάζε ην χςνο ηεο ακνηβήο, ε

372

Γηα κία ζχγθξηζε ησλ εκεξνκηζζίσλ κε ηα νπνία ακείβνληαλ νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε κε ηα
εκεξνκίζζηα απφ ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο βι. ελδεηθηηθά ηα εκεξνκίζζηα ηεο αλδξηθήο εηδηθεπκέλεο
εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εηδηθφηεηαο ησλ βαθέσλ ζηελ θισζηνπθαληνπξγία Ρεηζίλα. Ζ
Παπαζηεθαλάθε έρεη ππνινγίζεη φηη ην 1935 ην θαηψηεξν εκεξνκίζζην ηεο εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ησλ
βαθέσλ ζηε θισζηνπθαληνπξγία ήηαλ 45 δξρ., ην κέζν ήηαλ 55 δξρ. ελψ ην αλψηεξν 80 δξρ. Λήδα
Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία, ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Ζ θισζηνυθαληνπξγία ηνπ
Πεηξαηά, 1870-1940, ΠΔΚ, Ζξάθιεην 2009, ζ. 273, πίλαθαο 6.8. πσο ηνλίδεη ε ίδηα, ηα εκεξνκίζζηα
ζην ζχλνιν ηνπ θισζηνπθαληνπξγηθνχ θιάδνπ είλαη, σζηφζν, γηα ηελ πεξίνδν απηή αλψηεξα θαηά 1520% απφ ηα κεγαιχηεξα εκεξνκίζζηα ζηελ επηρείξεζε Ρεηζίλα.
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εηδηθφηεηα ηνπ ιηπαληή, ηνπ «βνεζνχ ηξαθηέξ» θαη ηνπ εξγάηε κεραλήκαηνο.

Φσηνγξαθία 10Σ. ην ζηδεξνπξγείν. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 102.

Έπεηηα, ζηα ίδηα επίπεδα βξηζθφηαλ ε ακνηβή ηνπ ζηδεξνπξγνχ θαη ηνπ εξγάηε
βπζνθφξνπ ελψ αθνινπζνχζαλ νη ακνηβέο ησλ εξγαηψλ ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ,
εξγαηψλ ηξαθηέξ, ησλ ρεηξσλάθησλ θαη ησλ εξγαηψλ ζθαιίζκαηνο ελψ ηειεπηαίνη, ζε
χςνο ακνηβήο εκεξνκηζζίνπ, έξρνληαη νη θχιαθεο, νη εξγάηξηεο ζθαιίζκαηνο θαη φζνη
αζρνινχληαλ κε δηάθνξεο εξγαζίεο. Ζ ακνηβή ησλ γπλαηθψλ εξγαηξηψλ ζθαιίζκαηνο
ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο εξγάηεο ζθαιίζκαηνο είλαη κηθξφηεξε, ίζσο γηαηί ε εξγαζία
ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχληαλ θαηψηεξε ή ζπκπιεξσκαηηθή ζηελ αλδξηθή εξγαζία θαη
επηπιένλ γηαηί ίζσο εθιακβαλφηαλ σο ζπκπιήξσκα ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα αιιά
θαη γηαηί ε γπλαηθεία εξγαζία ζεσξνχληαλ σο «αλεηδίθεπηε». 373 χκθσλα κε ηνλ
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ Τπεξεζηψλ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ, ην ηερληθφ θαη ην
ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβαλφηαλ κφλν απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ελψ ε
ηνπηθή Γηεχζπλζε πξνζιάκβαλε ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα

373

Σν πιηθφ δελ καο βνεζά λα πξνβνχκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ θαη γηα
απηφ ην ιφγν αξθνχκαζηε ζηηο παξαπάλσ ππνζέζεηο. Βι. ζρ. θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο
Παπαζηεθαλάθε γηα ηε γπλαηθεία εξγαζία ζηελ θισζηνυθαληνπξγία ηνπ Πεηξαηά. Λήδα
Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία, ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία…, φ.π., ζ. 260-261,281-285.
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ηελ

εθηέιεζε

ησλ

θαιιηεξγεηηθψλ

θαη

ησλ

ππνινίπσλ

έξγσλ.374

Δηθόλα 4Α. Νηελεθεδέλην πεληαγσληθφ λφκηζκα ηεο Γ.Δ.Λ . Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 91.

ην αξρείν ηεο εηαηξείαο πνπ ζψδεηαη ζηα ΓΑΚ ππάξρνπλ αξθεηέο «αηηήζεηο» γηα
εξγαζία ζηελ επηρείξεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Αζαλάζηνπ
Πάλνπ απφ ην Καξπελήζη, απφθνηην ηεο Αβεξψθεηνπ Γεσξγηθήο ρνιήο ζηε Λάξηζα
κε πξνυπεξεζία ζηελ Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. Πιεξνθνξίεο έρνπκε θαη γηα θάπνηνλ ρεηξηζηή
εθζθαθέα απφ ηε Βέξνηα ν νπνίνο εξγαδφηαλ ηελ πεξίνδν απηή ζηελ ΔΣΤΔΜ. Αθφκε
θαη ην λα εξγαζηεί θαλείο ζηελ εηαηξεία σο θχιαθαο πξνυπέζεηε ηελ επηξξνή
ζεκαίλνληνο πξνζψπνπ ππέξ απηνχ πνπ δεηνχζε εξγαζία. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
πεξίπησζε ηνπ Γεκεηξίνπ Σξηαληαθπιιφπνπινπ, γηα ηνλ νπνίν ζα κεζνιαβήζεη ζην
δηεπζπληή ηεο ΓΔΛ πχξν Πνιπρξνλάθν ν θηιφινγνο Κψζηαο Πεηξνληθνιφο γηα λα
πξνζβιεζεί ζηελ εηαηξεία σο θχιαθαο.375 Τπνζέηνπκε φηη νη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο
ακνηβέο πνπ απνιάκβαλαλ νη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία αιιά θαη ε παξνρή ζηέγεο
απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, θαίλεηαη φηη απνηεινχζε
δέιεαξ γηα ηνπο επίδνμνπο εξγάηεο. Σέηνηα θαίλεηαη λα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Φσηίνπ
374

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ. Δίλαη
ζρεδφλ βέβαην φηη ε επηρείξεζε εμέδσζε θαη εηδηθφ λφκηζκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ νη εξγαδφκελνη
ηεο, κηα κνξθή πίζησζεο δειαδή, γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ πξντφλησλ απφ ηνπο ληφπηνπο
εκπφξνπο. Οη ηειεπηαίνη ζηε ζπλερεία θαίλεηαη φηη απεπζχλνληαλ ζηε Γ.Δ.Λ γηα ηελ εμαξγχξσζε
απηψλ ησλ λνκηζκάησλ. Ζ ππφζεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο πίζησζεο πξνέξρεηαη
απφ δεπηεξνγελήο αλαθνξά (χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, κειέηε-ιεχθσκα γηα ηνλ Αζηαθφ) θαη φρη
απφ πξσηνγελήο. ε απηή ηε κειέηε-ιεχθσκα πέξα απφ ηε ζρεηηθή αλαθνξά ππάξρεη θαη ζρεηηθή
θσηνγξαθία (Δηθφλα 4Α) κε ην ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα, φπνπ απφ ηε κηα κεξηά αλαγξαθφηαλ ε
επσλπκία ηεο εηαηξείαο (Γ.Δ.Λ.) ελψ έθεξε πάλσ ηεο εγράξαθηα θαη ην ζχκβνιν ηνπ ζηηαξηνχ, ελψ
απφ ηελ άιιε αλαγξαθφηαλ ε αμία ηνπ ζε δξαρκέο. Γελ είκαζηε βέβαηνη πνηα πεξίνδν εηζήρζε απηή ε
πξαθηηθή απφ ηελ εηαηξεία. Πάλησο γηα ηελ πεξίνδν 1934-1940, ηελ νπνία κειεηήζακε ζε κεγάιν
βαζκφ, δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο-ελδείμεηο. χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο.
αλζξψπσλ ίρλε, φ.π., ζ. 16, 91.
375
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζηο Αζαλαζίνπ Πάλνπ Γεσπφλνπ, πξνο ηελ Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη, 17
Μαΐνπ 1939 θαη Κψζηαο Πεηξνληθνιφο θηιφινγνο πξνο θ. Πνιπρξνλάθν, 25 Ννεκβξίνπ 1934.
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ηαζηλνχ απφ ηελ Παιαηνθαηνχλα, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα
παξαηηεζεί απφ ηελ εξγαζία ηνπ σο θνηλνηηθφο αγξνθχιαθαο αλ πξνζιεθζεί σο
αγξνθχιαθαο απφ ηελ εηαηξεία, δηφηη φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη «δελ κε επαξθεί ν
κηζζφο δηα λα ζπληεξήζσ ηελ νηθνγέλεηαλ κνπ». Παξφκνηα είλαη θαη ε πεξίπησζε ηνπ
Γεκεηξίνπ Ράπηε απφ ην ηξνγγπινβνχλη Αζηαθνχ ν νπνίνο δεηά ηελ
επαλαπξφζιεςή ηνπ ζηελ εηαηξεία γηαηί φπσο αλαθέξεη ηπγράλεη πξνζηάηεο κεγάιεο
νηθνγέλεηαο. Παξφκνηα ν Ησάλλεο Καξαθσζηίδεο απφ ηνλ Πεηξαηά, αθνχ αλαθέξεη
φηη απηφο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ εηαηξεία ζην παξειζφλ,
παξαθαιεί ηε δηεχζπλζε λα ηνλ επαλαπξνζιάβνπλ σο νδεγφ ειθπζηήξα ή εθζθαθέα,
δηφηη είλαη άλεξγνο θαη πξφζθαηα λπκθεπκέλνο. Άιιε πεξίπησζε είλαη θαη απηή ηνπ
Παλαγηψηε Εαξθαδνχια απφ ηνλ Αζηαθφ, ν νπνίνο φληαο απφθνηηνο ηξηηαμίνπ
Αζηηθήο ρνιήο θαη ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν άλεξγνο ζα αλαδεηήζεη εξγαζία ζηελ
εηαηξεία.376
Γχν κήλεο χζηεξα απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε ηειεπηαία ζα αζθαιίζεη ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο γηα έλα εμάκελν, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Μάην ηνπ 1934. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ε Γ.Δ.Λ. ζα θαηαβάιεη, ζηνλ Αιιειαζθαιηζηηθφ πλεηαηξηζκφ
Δξγνδνηψλ θαη Αηπρεκάησλ «ΑΔΚΑ» κε έδξα ηελ Αζήλα, ην πνζφ ησλ 6.620
δξαρκψλ σο αζθάιηζηξα γηα ηελ θάιπςε πηζαλψλ αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ο Αιιειαζθαιηζηηθφο
πλεηαηξηζκφο ζπληζηνχζε ζηελ εηαηξεία φηη «ελ πεξηπηψζεη αηπρήκαηνο, νη ηπρφλ
ζνβαξψο ηξαπκαηηδφκελνη εξγάηαη ηεο επηρεηξήζεψο ζαο δένλ λα δηακεηαθνκίδσληαη
εηο Κιηληθήλ δηα ηνπ ηαρχηεξνπ κέζνπ»,377 αλαιακβάλνληαο πξνθαλψο ε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηα έμνδα λνζειείαο.378 Γελ έρνπκε πιεξνθνξίεο, σζηφζν, γηα
ην αλ ε εηαηξεία ζπλέρηζε θαη γηα ηα επφκελα έηε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.

376

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζηο Φσηίνπ ηαζηλνχ θαηνίθνπ Παιαηνθαηνχλαο πξνο ηνλ θνλ Γηεπζπληήλ
Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη, Παιαηνθαηνχλα ηε 22 Ννεκβξίνπ 1939 θαη Αίηεζηο Γεκεηξίνπ Ράπηε,
πξνο ηνλ αμηφηηκνλ θχξηνλ πχξν Πνιπρξνλάθνλ Γηεπζπληή «ΓΔΛ», ελ ηξνγγπινβνπλίνπ ηε 10
Γεθεκβξίνπ 1937 θαη Δπηζηνιή Ησάλλε Καξαθσζηίδελ πξνο Γηεπζπληή (ΓΔΛ), ελ Αζήλαηο ηε 18
Γεθεκβξίνπ 1937 θαη Αίηεζηο Παλαγηψηνπ Αζ. Εαξθαδνχια πξνο ηνλ θ. Γηεπζπληήλ Γεσξγηθήο
Δηαηξίαο «Λεζίλη», ελ Αζηαθψ ηε 15 Ηαλνπαξίνπ 1940.
377
Πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία έπξεπε λα πξνηείλεη ζηνλ Αιιειαζθαιηζηηθφ πλεηαηξηζκφ ηνλ
θαηάιιειν ηαηξφ ή θιηληθή πνπ εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ηεο, ψζηε ε δεχηεξε λα
δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο γηα λα έιζνπλ ζε ζπλελλφεζε. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα παξαδψζεη ζηε
Γ.Δ.Λ. θαη έληππα κε νδεγίεο πξνθχιαμεο απφ αηπρήκαηα, ηα νπνία πξνηείλνληαλ λα αλαξηεζνχλ ζε
εκθαλείο ρψξνπο.
378
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Αιιειαζθαιηζηηθφο πλεηαηξηζκφο Δξγνδνηψλ θαη Αηπρεκάησλ
“ΑΔΚΑ” πξνο Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 7 ε Μαΐνπ 1934.

112

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
Ζ εηαηξεία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, παξείρε ηφζν πξνιεπηηθά φζν θαη γηα ζεξαπεία
αληεκπξίλε θαη θηλίλε ζην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. ηαλ αζζελνχζε
θάπνηνο εξγάηεο ηφηε ε εηαηξεία αλαιάκβαλε λα ηνπ παξάζρεη ην εκεξνκίζζην ηεο
εκέξαο πνπ αξξψζηαηλε. ζνλ αθνξά ην ππαιιειηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ζε
πεξίπησζε αζζέλεηάο ηνπ, ηνπ θαηαβαιιφηαλ ν κηζζφο εθφζνλ ε αζζέλεηα δελ
παξαηεηλφηαλ πεξηζζφηεξν ησλ δεθαπέληε εκεξψλ θαη ήηαλ ζηελ επρέξεηα ηεο
εηαηξείαο λα θαηαβάιεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο αλάξξσζεο. 379 ε κηα
πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ πεξίνδν απηή, απηή ηνπ
Κσλζηαληίλνπ Κνξθηάηε απφ ην ρσξηφ Πεληάινθν, πνπ θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ζηε
βπζνθφξν έπαζε θάηαγκα θλήκεο θαη αλαγθάζηεθε λα λνζειεπηεί ζην λνζνθνκείν
ηνπ Αγξηλίνπ, ν ίδηνο δειψλεη ζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ φηη ε εηαηξεία θαηέιαβε φια
ηα έμνδα λνζειείαο, θαξκάθσλ θαη δηαηξνθήο θαη φηη γηα ηηο πελήληα πεξίπνπ κέξεο
πνπ απνπζίαδε απφ ηελ εξγαζία ε εηαηξεία δελ ηνπ ειάηησζε ην εκεξνκίζζην θαη γηα
απηφ ην ιφγν δειψλεη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα δηεθδίθεζεο
απνδεκίσζεο.380 Σέινο, εθηφο απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ,
ζηελ εηαηξεία εξγάζηεθαλ θαη δηάθνξνη άιινη ηερλίηεο θαη εξγάηεο πεξηζηαζηαθά.
Έλα ζπλεξγείν δεθαπέληε πεξίπνπ αηφκσλ γλσξίδνπκε φηη εξγάζηεθε εξγνιαβηθά γηα
ην ρηίζηκν ηνπ νηθηζκνχ ζην Βαιηί, κε εκεξνκίζζην ηερλίηε 85 έσο 115 δξρ. θαη
εξγάηε 65 δξαρκέο.381

379

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Ηδησηηθφλ ζπκθσλεηηθφλ 17 Απγνχζηνπ 1937.
381
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνο δηεπζπληή (αρξνλνιφγεηε). Απφ ηελ ίδηα επηζηνιή
πιεξνθνξνχκαζηε φηη απφ ην παξαπάλσ ζπλεξγείν αξξψζηεζαλ ηξεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο.
Γηαπηφ ην ιφγν δεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία λα ρνξεγεζεί ζην ζπλεξγείν, ιφγσ ηνπ θιίκαηνο, δσξεάλ
θηλίλε θαη θνπλνππηέξεο.
380
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5.5 Ο νηθηζκφο ζηε ζέζε Βαιηί.382
Παηεξλαιηζκφο-εξγαηηθνί νηθηζκνί
Έρεη παξαηεξεζεί φηη θαηά ηνλ 19ν αηψλα νξηζκέλνη βηνκήραλνη ζηε Γχζε
αλέπηπμαλ δηάθνξεο πξαθηηθέο παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο επηρεηξήζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο παξνρήο ζηέγεο, κε ζθνπφ θπξίσο ηε ζπγθξάηεζε ηνπ
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο
εξγαζίαο. Απηέο ηηο πξαθηηθέο, πνπ εληάζζνληαη ζε επξχηεξεο παηεξλαιηζηηθέο
πξαθηηθέο κε έληνλεο ηδενινγηθέο λνεκαηνδνηήζεηο, ζπλνςίδεη αξθεηά θαιά ε Λ.
Παπαζηεθαλάθε. χκθσλα κε ηελ Λ. Παπαζηεθαλάθε, ινηπφλ, ν παηεξλαιηζκφο
«πνπ θαιιηεξγήζεθε ζε πνιιέο βηνκεραλίεο ηεο Γχζεο θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ππήξμε
έλα ζχζηεκα πξαθηηθψλ βαζηζκέλν ζε κηα κεηαθνξά ηνπ πξνηχπνπ ηεο νηθνγέλεηαο,
ζηελ νπνία ν εξγνδφηεο ήηαλ ν παηέξαο θαη νη εξγαδφκελνη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ηα
εμαξηψκελα απφ ηνλ παηέξα παηδηά. Οη πνηθίιεο παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο
αθνξνχζαλ έλα επξχ θάζκα παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (ζηέγε, εθπαίδεπζε,
ςπραγσγία) θαη ηειεηψλ. ηφρεπαλ ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ αγάπεο θαη
επγλσκνζχλεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηελ πξφζδεζε ηνπο ζηελ επηρείξεζε, ζηηο
αξκνληθέο ζρέζεηο εξγαζίαο, ζηελ ηδενινγηθή λνκηκνπνίεζε ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ
ζρέζεσλ παξαγσγήο. Δθηφο απφ ηδενινγηθέο λνκηκνπνηήζεηο, νη παηεξλαιηζηηθέο
πξαθηηθέο είραλ επίζεο νξηζκέλεο βαζηθέο ζηνρεχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξφζδεζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ζηελ εξγαζία. Οη
«νηθνλνκηθέο απαξρέο» ηνπ παηεξλαιηζκνχ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε κε αζηηθέο
πεξηνρέο, φπνπ ε πξνζθνξά εξγαζίαο δελ ήηαλ κεγάιε, ή ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο
ζηνπο νπνίνπο νη επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο είραλ ζαθείο επηπηψζεηο ζηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο». 383 ηελ Διιάδα ην θαηλφκελν ηεο
δεκηνπξγίαο νηθηζκνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο γηα ηε
ζπγθξάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απαληά ζπρλά. Χζηφζν, απφ ηε βηβιηνγξαθία,
γλσξίδνπκε νξηζκέλεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο βηνκεραληθψλ νηθηζκψλ, πηζαλφλ
κεγαιχηεξσλ ζε κέγεζνο απφ απηφλ πνπ κειεηάκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Πξψηνλ, ν
382

χκθσλα κε ηνλ Μ. Κνπβέιε ε ιέμε Βαιηί παξαπέκπεη ζε πγξφηνπν. Μπάκπεο Κνπβέιεο,
Λεμηιφγην ηνπ Ξεξνκέξνπ, Αζήλα 1999, ζ. 30. Ο Παπαηξέραο αλαθέξεηαη ζε «ζέζηο παξά ηελ
παξαιίκληνλ πεξηνρή». Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, «Σνπσλπκηθά Ξεξνκέξνπ» Μέξνο Β΄, Δπεηεξίο
Δηαηξείαο ηεξενειιαδηθψλ Μειεηψλ η. Γ ( 1971-1972), ζ. 383.
383
Λήδα Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία, ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία…, φ.π., ζ. 359.
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βηνκεραληθφο εξγαηηθφο νηθηζκφο ηνπ Κππξηαλνχ (ηέιε 19νπ αξρέο 20νχ αηψλα) πνπ
δεκηνχξγεζε ε Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ θνληά ζην ρψξν εξγαζίαο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ
επηρείξεζε (ππαιιήινπο, κεραληθνχο θαη εξγάηεο). Γεχηεξνλ, ν εξγαηηθφο
ζπλνηθηζκφο ζηα ιηπάζκαηα Γξαπεηζψλαο (Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ) πνπ αλαπηχρζεθε,
ζηαδηαθά απφ ην 1910 έσο ην 1935, γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ εξγαηψλ θαη
ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ν βηνκεραληθφο νηθηζκφο ηνπ εξγνζηαζίνπ
«Σηηάλ» Διεπζίλαο πνπ αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1930.384
Ο εξγαηηθφο νηθηζκφο Βαιηί
Σν 1935 ε εηαηξεία ζα εμαγνξάζεη ζηε ζέζε Βαιηί ινθψδεηο εθηάζεηο 35 πεξίπνπ
ζηξεκκάησλ απφ ηελ θνηλφηεηα Αζηαθνχ θαη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο Η. Σζέιηνπ αμίαο
62.172,50

δξρ.385

Φσηνγξαθία 11. Ζ «ζέζε» Βαιηί, Β.Γ. ηνπ έινπο «Λεζίλη» θαη λφηηα ηνπ ιφθνπ Καιρίηζα (2012,
Κνθνηφο Γ.).

ρ. βι. Άλλε Βξπρέα, «Κππξηαλφο: Έλαο βηνκεραληθφο εξγαηηθφο νηθηζκφο ηνπ 19νπ αηψλα. Ο ρψξνο
θαηνίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηαιιείσλ Λαπξίνπ», χγρξνλα Θέκαηα 58-59
(Ηαλνπάξηνο-Ηνχληνο 1996), ζ. 48-52· Νίθνο Μπειαβίιαο, «Δξγαηηθφο νηθηζκφο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν
Ζ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (1909-1993), Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα
Οκίινπ Πεηξαηψο, Αζήλα 2007, ζ. 129-132· Νίθνο Μπειαβίιαο, «Οη πξψηνη νηθηζκνί εξγαηψλ ζηελ
Διιάδα. Κππξηαλφο Λαπξίνπ, “Ληπάζκαηα” Γξαπεηζψλαο, “Σηηάλ” Διεπζίλαο, αλαθνίλσζε ζηελ
εκεξίδα «Δξγάδνκαη άξα θαηνηθψ: ε πεξίπησζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ ησλ κεηαιιείσλ
Μπάξινπ ζην Γίζηνκν Βνησηίαο ησλ Γ. & . Αλησλαθάθε», Πάηξα 14 Μαξηίνπ 2012, ζ. 1-8.
385
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ.96α-ε, Έθζεζηο ησλ γελνκέλσλ εξγαζηψλ εηο ην έινο.
384
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ηελ πεξηνρή απηή -αξρήο γελνκέλεο απφ ην 1935- ζα θηηζζεί κε αλάζεζε ζε
εξγνιάβνπο386 ν νκψλπκνο εξγαηηθφο νηθηζκφο γηα ην ππαιιειηθφ θαη εξγαηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ζα θαηαζηεί παξάιιεια θαη ην «δηνηθεηηθφ»
θέληξν ηεο επηρείξεζεο.387 Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν επηρεηξεκαηίαο θαη
ηδξπηήο ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο Δπ. Υαξίιανο είρε «εκπεηξία» απν παξφκνηεο
παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο, κηαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε πιήζνο επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.388

Φσηνγξαθία 12. Ο νηθηζκφο Βαιηί ζήκεξα (2012, Υνπιηάξαο .).

Υηηζκέλνο πάλσ ζε κηθξφ χςσκα 15 κ.,389 λνηηνδπηηθά ηνπ βνπλνχ Καιρίηζα,
θνληά ζηελ αθηή ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ θεληξηθνχ θαλαιηνχ (Μαγθαλαχιαθνο),
βνξεηνδπηηθά ηνπ έινπο θαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ηειεπηαίν,390 ζα αλαπηπρζεί

386

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνο δηεπζπληή (αρξνλνιφγεηε).
Ο Κνξδφζεο αλαθέξεη φηη αξρηθά ππήξραλ ζθέςεηο λα γίλνπλ ηα γξαθεία θαη ηα δηάθνξα θηίζκαηα
ηεο επηρείξεζεο ζηε ζέζε Άγηνο Γεκήηξηνο, αιιά νη ζθέςεηο απηέο γξήγνξα εγθαηαιείθζεθαλ εμαηηίαο
δηάθνξσλ παξεμεγήζεσλ. Αλαζηάζηνο Κνξδφζεο, Μηα ηζηνξία ηεο Πνδνινβίηζαο-Πεληάινθν, Αζήλα
1989,
ζ.
22.
Γηαζέζηκν
ζην
δηαδίθηπν
http://www.pentalofo.gr/istorika/BIBLIA/MIA_ISTORIA_THS_PODOLOBITSAS-PENTALOFO.pdf
388
Δλδεηθηηθά ππελζπκίδνπκε ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ.
389
Μηραήι ηακαηειάηνο-Φσηεηλή Βάκβα, «Βαιηί», Δπίηνκν Γεσγξαθηθφ Λεμηθφ ηεο Διιάδαο, Αζήλα
20062, ζ. 121.
390
Απφζηνινο ππξφπνπινο, «Λεζίλη. Μηα πδξφραξε γσληά ηεο Αθαξλαληθήο γεο», ηεξεά Διιάο 37
(Φεβξνπάξηνο 1972), ζ. 20-24.
387
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ζε ζέζε θαηάιιειε απφ πνιιέο απφςεηο. Απηή ε κηθξή πςνκεηξηθή δηαθνξά απφ ην
έινο ηνλ θαζηζηνχζε αζθαιή ζε πεξηπηψζεηο πιεκκπξψλ θαη ζπλάκα ε εγγχηεηα ζε
απηφ έδηλε ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο
ησλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο θαη εθκεηάιιεπζεο. Παξάιιεια κε ην ηειεπηαίν, νη
εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία πνπ δηέκεηλαλ ζηνλ νηθηζκφ δηεπθνιχλνληαλ εμαηηίαο ηνπ
φηη βξίζθνληαλ ζρεηηθά θνληά ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο.
Μέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935 είραλ αλεγεξζεί ζηελ πεξηνρή απηή δηάθνξα μχιηλα
νηθήκαηα θαη παξαπήγκαηα πνπ θφζηηζαλ 200.000 δξρ. θαζψο θαη ηέζζεξα
ιηζφθηηζηα νηθήκαηα γηα κφληκε εγθαηάζηαζε κε θφζηνο 1.008.503 δξαρκέο.391
Αλαιπηηθφηεξα, ήδε απφ ην 1933, πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη πξηλ απφ ηελ
εμαγνξά ηεο έθηαζεο ησλ 35 ζηξεκκάησλ, είραλ ζηεζεί ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ
έινπο μχιηλα κφληκα παξαπήγκαηα γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ πνπ απαζρνινχληαλ ζηηο εξγαζίεο ηεο απνμήξαλζεο. Σν 1933 ζα
θαηαζθεπαζζεί μχιηλν νίθεκα ηξηψλ δηακεξηζκάησλ 149 η.κ. σο νηθία ηνπ
πξνζσπηθνχ ελψ ηνλ επφκελν ρξφλν έλα αθφκε ηνπ ίδηνπ εκβαδνχ ηεζζάξσλ
δηακεξηζκάησλ. ηα 1934-1935 ζα θαηαζθεπαζζνχλ απφ μχιν κηα απνζήθε πιηθψλ
139 η.κ. ηξηψλ δηακεξηζκάησλ, έλα αλαξξσηήξην 77 η.κ., έλα μπινπξγείν 250 η.κ.
θαζψο θαη έλα παξάξηεκα κεραλνπξγείνπ 76 η.κ. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζεί έλα
κεηαιιηθφ κφληκν παξάπεγκα 162 η.κ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο μπινπξγείν θαη έλα
άιιν 56 η.κ. σο εζηηαηφξην.392 Σν ηειεπηαίν, ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ηεο εηαηξείαο, αλήθε ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη φρη ζηελ εηαηξεία ε
νπνία, απφ ηε κηα κεξηά, απιψο ην επηρνξεγνχζε κε ηελ παξνρή νξηζκέλνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ κεληαίσο γηα ηελ ειάθξπλζε ησλ εμφδσλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη,
απφ ηελ άιιε, παξαρσξνχζε δηάθνξα πξντφληα πνπ παξάγνληαλ ζην θηήκα ζε
κεησκέλε ηηκή κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο κεξίδαο. Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ηνπ εζηηαηνξίνπ αλήθε ζηνλ πξντζηάκελν ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.393

391

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, , έγγξ. 93α-δ, Έθζεζηο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηελ 20 Μαΐνπ 1936.
392
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959. Απφ κηα αίηεζε κε εκεξνκελία 8 Ηνπιίνπ 1935 πιεξνθνξνχκαζηε φηη θάπνηνο νλφκαηη Μνίξαο
απφ ηνλ Αζηαθφ δεηά απφ ηελ εηαηξεία λα αλαιάβεη εξγνιαβηθψο ηελ ηξνθνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηε ζέζε Φξάμν. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζε πξνο Γηεπζπληήλ Γεσξγ. Δηαηξίαο Λεζίλη, Δλ Αζηαθψ ηε
8 Ηνπιίνπ 1935.
393
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ππεξεζηψλ Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ.
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Οη ηέζζεξηο ιηζφθηηζηεο θαηνηθίεο πνπ ζα ρηηζηνχλ ζην Βαιηί ζηα 1935 ζα
θαιχςνπλ ηφζν αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο φζν θαη αλάγθεο
ζηέγαζεο

ηνπ

πξνζσπηθνχ.

Φσηνγξαθία 13. Πηζαλφηαηα ε νηθία ηνπ δηεπζπληή, «ην δηνηθεηήξην» ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, φπσο
ζψδεηαη ζήκεξα ην θηίζκα κε ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ (2012,
Κνθνηφο Γ.).

Δηδηθφηεξα, κηα νηθία 585 η.κ. κε 3 δσκάηηα, καγεηξείν, ινπηξφ, WC, ρψι, δσκάηην
ππεξεζίαο, βεξάληα θαη απνζήθε, ζα γίλεη ν ρψξνο πνπ ζα ζηεγαζηεί ε δηεχζπλζε ηεο
εηαηξείαο, ην «δηνηθεηήξην». Απηφο ν ρψξνο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε ηέηνην πςφκεηξν
θαη ζέζε πνπ κπνξνχζε λα παξαηεξεί έλα κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ γηλφηαλ
γηα ηελ απνμήξαλζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο, ζα θαηαζηεί ν ρψξνο πνπ ζα
ζηεγαζηεί ε ππεξεζία δηνίθεζεο. ε κηα δεχηεξε θαηνηθία 416 η.κ κε ηζφγεην θαη
πξψην φξνθν κε 4 δσκάηηα, καγεηξείν, ινπηξφ, βεξάληα, απνζήθε θαη WC, ζα
εγθαηαζηαζεί ν ππνδηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο. ηα δχν άιια θηίξηα 539 θαη 643 η.κ. ζα
εγθαηαζηαζνχλ νη εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζε δηάθνξεο εξγαζίεο γηα ηελ
απνμήξαλζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έινπο. Απηέο νη νηθίεο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
είραλ φιεο ηηο αλέζεηο δηαβίσζεο απνηεινχληαλ απφ ηζφγεην θαη έλαλ φξνθν, πνπ ε
κελ πξψηε είρε δπν δσκάηηα ζην ηζφγεην θαη δπν δηακεξίζκαηα ηνπ ελφο δσκαηίνπ
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ζηνλ πξψην φξνθν, κε καγεηξείν θαη WC, ελψ ε δεχηεξε είρε ηξία δσκάηηα ζην
ηζφγεην θαη άιια ηφζα ζηνλ πξψην φξνθν θαη επηπιένλ δηακέξηζκα ελφο δσκαηίνπ κε
WC θαη καγεηξείν. Σελ ίδηα πεξίνδν, ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, γηα ηηο αλάγθεο χδξεπζεο
ηνπ πιεζπζκνχ ζα θαηαζθεπαζζνχλ κηα δεμακελή βξφρηλνπ λεξνχ θαη άιιε κία
χδξεπζεο, ελψ ην 1937 κηα μχιηλε απνζήθε 729 η.κ. γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ
πιηθψλ.394
ηα 1940 ν νηθηζκφο ζα επεθηαζεί πεξαηηέξσ κηαο θαη ηελ πεξίνδν απηή ζα
ρηηζηνχλ επηπιένλ δχν ιηζφθηηζηα θηίξηα 1.156 η.κ. θαη 1.000 η.κ. σο νηθία-μελψλαο
θαη νηθία πξνζσπηθνχ κε ηζφγεην θαη έλαλ φξνθν πνπ ρξεζίκεπαλ σο θαηνηθίεο
πξνζσπηθνχ. ην κελ πξψην νίθεκα ην ηζφγεην απνηεινχληαλ απφ πέληε δσκάηηα κε
καγεηξείν, δχν WC θαη κία απνζήθε, ελψ ν πξψηνο φξνθνο πεξηιάκβαλε πέληε
δσκάηηα, δχν καγεηξεία, δχν WC, ρψι, κία απνζήθε θαη κηα αίζνπζα εζηηαηνξίνπ.
ην δεχηεξν νίθεκα ην ηζφγεην απνηεινχληαλ απφ πέληε δσκάηηα θαη WC, ελψ ν
πξψηνο φξνθνο πεξηιάκβαλε ηξία δηακεξίζκαηα, κε ζπλνιηθά νρηψ δσκάηηα, ηξία
WC,

δχν

καγεηξεία

θαη

βεξάληα.

Φσηνγξαθία 13Α. Θ. Δπαγγειηάδεο, Ρήλα Σζαθαγηάλλε (ζηελ απνζήθε). Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ
Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 99.

394

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959· ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαθαο Κηηξίσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ πεξηνρήο Βαιηί Αζηαθνχ. Ζ
δεχηεξε πεγή παξνπζηάδεη ην κεηνλέθηεκα φηη δελ εκθαλίδεηαη ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ
θαη επηπιένλ δελ εκθαλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ. Γηα απηφ ην ιφγν αληινχκε ηα ζηνηρεία απφ ηελ
πξψηε πεγή.
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Σελ ίδηα πεξίνδν ζα θηηζζεί ιίζηλε απνζήθε 4.659 η.κ. ρσξηζκέλε ζε δχν
δηακεξίζκαηα γηα ηηο αλάγθεο ζπιινγήο θαξπψλ θαζψο θαη ειεθηξνζηάζην, κηαο
δεμακελήο ςχμεσο απφ κπεηφ θαη πχξγνπ ςχμεσο 120 η.κ. Δπίζεο, ζα θηηζζνχλ θαη
κεηαιιηθά παξαπήγκαηα, φπσο κηα απνζήθε πιηθψλ 112 η.κ., έλα κεραλνπξγείν θαη
έλα ειεθηξνζπλεξγείν 513 θαη 48 η.κ. αληίζηνηρα θαζψο θαη έλα θαθελείν-πξαηήξην
δχν ρψξσλ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 134 η.κ.

Φσηνγξαθία 13Β. ην κεραλνπξγείν, Γεξάζηκνο Βνπθειάηνο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 108.

Σέινο, ζηε ζέζε Λφθνο ζα θηηζζεί κηα νηθία πξνζσπηθνχ ηεζζάξσλ δσκαηίσλ
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 132 η.κ.395 Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1940 ν νηθηζκφο Βαιηί
(Βαιηίνλ ζηελ απνγξαθή) αλέξρεηαη ζε 147 ςπρέο.396 ηνλ νηθηζκφ Βαιηί
ζηεγάδνληαλ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. Δθεί ζηεγάδνληαλ, ε ππεξεζία
ηερληθψλ έξγσλ, ην κεραλνπξγείν-ζπλεξγείν θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ελψ ζηε
ζέζε Φξάμνο βξηζθφηαλ ε γεσξγηθή ππεξεζία.
395

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
396
Έθδνζηο ηεο Κεληξηθήο Δλψζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο, ηνηρεία πζηάζεσο θαη
Δμειίμεσο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 1 Ννκφο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, Αζήλα Ηαλνπάξηνο 1961, ζ.
85. Γελ είκαζηε βέβαηνη αλ νη παξαπάλσ ςπρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ απνγξαθή είλαη φινη ηνπο
εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία. Ννκίδσ φηη έλα κηθξφ κέξνο, ρσξίο λα είκαη ζε ζέζε λα ην ππνινγίζσ κε
αθξίβεηα, ηνπ παξαπάλσ πιεζπζκνχ ζα πξέπεη λα ήηαλ νηθνγέλεηεο παξαρεηκαδφλησλ λνκαδηθψλ
θηελνηξφθσλ ζηελ πεξηνρή, ρσξίο σζηφζν δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηελ πεξηνρή.
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Ο νηθηζκφο ζηαδηαθά ζα απνθηήζεη πδξαπιηθφ θαη απνρεηεπηηθφ δίθηπν θαζψο θαη
25.000

κέηξα

ηειεγξαθηθνχ

δηθηχνπ.397

Φσηνγξαθία 13Γ. ην θαθελείν. Υξήζηνο Κανχξαο, Βαζίιεηνο Καξαβαζίιεο, Δπζ. Δπαγγειηάδεο,
Αζαλάζηνο Πινχκεο, Βαζίιεηνο Σζάξθνο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 106.

Κνληά ζε απηφλ ηνλ νηθηζκφ ζα αλαπηπρζνχλ θαη δπν άιινη κηθξφηεξνη, νη
νηθηζκνί Φξάμνο θαη Αη Γεκήηξεο. Ο νηθηζκφο Φξάμνο398 βξηζθφηαλ ακθίπιεπξα ηνπ
θεληξηθνχ θαλαιηνχ (Μαγθαλαχιαθνπ) θαη πεξίπνπ ζην κέζνλ απηνχ.399 Σν 1935 ζα
θαηαζθεπαζζεί έλα δσκάηην απφ μχια 68 πεξίπνπ η.κ. γηα ηε ζηέγαζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ελψ ην 1940 έλα άιιν, κεηαιιηθφ απηή ηε θνξά, νίθεκα ηεζζάξσλ
δσκαηίσλ 150 η.κ.. θαη κηα απνζήθε 260 η.κ.
ηε ζέζε Αγίνπ Γεκεηξίνπ-παξά ηηο πεγέο ηνπ Μαγθαλαχιαθνπ-400ζα έρνπκε κηα
κηθξή ζε κέγεζνο νηθηζηηθή αλάπηπμε απφ ην 1942 θαη εμήο, θπξίσο νηθήκαηα γηα

397

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Γ.Δ.Λ., εκείσκα, Αζήλαη 12-5-1952.
398
Ο νηθηζκφο Φξάμνο ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηελ θνηλφηεηα Παιαηνθαηνχλαο, ελψ πήξε ην φλνκα ηνπ
απφ έλα πειψξην δέληξν Φξάμνο πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζέζε απηή, ζην κέζν πεξίπνπ ηνπ θηήκαηνο
«Λεζίλη». Κψζηαο Πεηξνληθνιφο, Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, Αζήλα 1981, ζ. 66.
399
Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη. Άιιν Μεζνιφγγη», ηεξεά Διιάο 49(Φεβξνπάξηνο 1973), ζ. 38.
400
Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Μαγθαλαχιαθνο», ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα,
ηφκνο 4νο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία(ΑΗ.ΠΟ.Δ), ζ. 1281.
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ηνπο

θχιαθεο,

εθθιεζία

θαη

ζρνιείν.401

Φσηνγξαθία 13Γ. ην δξφκν ηνπ Φξάμνπ. Δπηπρία Βνπθειάηνπ. Γεσξγία νχξια. Διέλε Βνπθειάηνπ.
Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ.
108.

ηελ πεξηνρή απηή ρηίζηεθαλ θαη θάπνηα νηθήκαηα απφ νηθνγέλεηεο θηελνηξφθσλ
πνπ παξαρείκαδαλ ζε απηά ηα κέξε.402 Σν 1940 ζα θηηζζεί πέηξηλν ηπξνθνκείν 293
η.κ κε βνεζεηηθνχο ρψξνπο πεξίπνπ 40 η.κ., ρσξίο λα γλσξίδνπκε ζε πνηά πεξηνρή
ελψ ζηε ζέζε Λάκπξα έλα κηθξφ ηπξνθνκείν 16 η.κ.403 Ζ δεκηνπξγία λέσλ νηθηζκψλ
ζηελ πεξηνρή απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ νηθηζηηθνχ πιέγκαηνο θαη
ζπλαθφινπζα ηελ πιεζπζκηαθή πχθλσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Μέρξη ην 1940 ην
θεθάιαην πνπ επελδχζεθε ζε νηθφπεδα θαη θηίξηα αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζε 3.500.000
δξαρκέο.404

401

Βι. θαη παξαθάησ ζην θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Απηφο ν νηθηζκφο
αλήθε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο θνηλφηεηαο Πεληαιφθνπ.
402
Κψζηαο Πεηξνληθνιφο, Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, Αζήλα 1981, ζ. 55 Γηαζέζηκν ζην
http://www.pentalofo.gr/istorika/BIBLIA/PODOLOBITSA-PENTALOFO.pdf. [Σειεπηαία πξφζβαζε
10 Απξηιίνπ 2012].
403
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
404
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 28, 29α-δ, 30, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ18
Απγνχζηνπ 1941-Ηζνινγηζκφο έηνπο 1940.
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Φσηνγξαθία 14. Μαξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, φπνπ ζηε βάζε
αλαγξάθεηαη «ΔΠΑΜ. ΥΑΡΗΛΑΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΔΡΓΟΤ ΛΔΗΝΗ» (2012, Υνπιηάξαο .).

Καη άιινη παξάγνληεο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ νηθηζκνχ
ζηε ζέζε Βαιηί. Γηα παξάδεηγκα, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθνχο νδηθνχ δηθηχνπ
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή405 αιιά θαη εζσηεξηθά ζην έινο- ε αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ ζε
απηή ηε ζέζε (κεηαμχ Ηνλίνπ θαη θεληξηθνχ αχιαθα) επλνήζεθε θαη επλφεζε ηφζν ηελ
αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ φζν θαη ηελ εζσηεξηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ
κέζα ζην έινο δηακέζνπ ησλ θαλαιηψλ.406 ηελ πξψηε πεξίπησζε ηα πινία ηεο
ειιεληθήο αθηνπινΐαο κπνξνχζαλ λα πιεζηάζνπλ αξθεηά θνληά ζηελ πεξηνρή θαη λα

405

Μέρξη ην 1930 γλσξίδνπκε φηη είραλ ραξαρζεί νη νδνί Πεληάινθν-Αρειψνο-Παιαηνθαηνχλα θαη
Παιαηνθαηνχλα-Πεληάινθν ζπλνιηθήο απφζηαζεο 4.000 ρικ. Μεηά ην 1936 ζα μεθηλήζεη ε
δεκηνπξγία ηεο νδνχ Καηνρήο-Αζηαθνχ. Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ.
108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ Κνπξάηνπ Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 46-49∙ Δθ.
Ρνπκειηψηεο 14 Μαξηίνπ 1936, Δμέγεξζηο ησλ θαηνίθσλ Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.pentalofo.gr/istorika/dimosieymata.aspx [Σειεπηαία επίζθεςε 3/4/2013].
406
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αηηηινθφξεην έγγξαθν ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο κέρξη ην
έηνο 1944 θαζψο αλαθέξνληαη θαη νη κειινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην έηνο 1945. Ο Γ. Μηηάθεο
αλαθέξεη φηη ν θεληξηθφο αχιαθαο (Μαγθαλαχιαθνο) θαηέζηε πισηφο ζε πινία 100 ζρεδφλ ηφλσλ
(ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία 75 ηφλσλ) ζε απφζηαζε πεξίπνπ 11 ρικ (ζχκθσλα κε ηελ εηαηξεία 17 ρικ.)
απφ ηε ζέζε Λάκπξα κέρξη ηε ζάιαζζα. Γηνλχζεο Μηηάθεο, «Λεζίλη», ηεξεά Διιάο 39 (Απξίιηνο
1972), ζ. 22-23.

123

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
πξαγκαηνπνηεζεί έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηφζν ε παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ
κεραλεκάησλ θαη ησλ θαπζίκσλ φζν θαη ε εμαγσγή πξντφλησλ πνπ παξάγνληαλ ζηελ
πεξηνρή πξνο δηάθνξεο αγνξέο ηεο ρψξαο.407 Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε
ζεκαζία απηήο ηεο ζαιάζζηαο θαη πνηάκηαο ζπγθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα
επηζεκάλνπκε φηη, ηελ πεξίνδν απηή, δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε ε γεθχξσζε
ηεο Καηνρήο κε ην Νενρψξη θαη ην «πέξαζκα» απφ ηελ Αθαξλαληθή ζηελ Αηησιηθή
γε δηακέζνπ ηνπ Αρειψνπ γηλφηαλ θπξίσο κε ηηο κεγάιεο βάξθεο-ζρεδίεο, ηηο
ιεγφκελεο «πεξαηαξηέο», αιιά θαη κε ππνδχγηα ή θάξα, ηα νπνία, ζε θακία
πεξίπησζε, δελ επλννχζαλ ην κεγάιεο θιίκαθαο εκπφξην.408 Δμάιινπ, νη θίλδπλνη
πνπ ζπλεπάγνληαλ ηε δηεμαγσγή απηνχ ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ησλ πνξζκείσλ409 αιιά
407

Αλαζηάζηνο Κνξδφζεο, Μηα ηζηνξία ηεο Πνδνινβίηζαο-Πεληάινθν, φ.π., ζ. 23.
Γηα ηε δηαπφξζκεπζε ηνπ Αρειψνπ κέρξη ηα κέζα ηνπ 20 νχ βι. ελδεηθηηθά . Κ. Αιεμαλδξνπνχινπ,
Νφηηα Αηησιία. Σν νδηθφ δίθηπν έσο ηα πξψηα κεηεπαλαζηαηηθά ρξφληα, απηνέθδνζε, Αζήλα 1993, ζ.
56-58· ηεο ηδίαο, «Θφαο-Αρειψνο-Άζπξνο-Αζπξνπφηακνο. Απφ ηελ δσή ζην κεγάιν πνηάκη», ζην
Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Αρειψνο, Υζεο, ήκεξα, Αχξην; πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, Αηησιηθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία
(ΑΗ.ΠΟ.Δ), Αζήλα 2009, ζ. 325-326. Δπηπιένλ, γηα ην ίδην ζέκα βι. Κψζηαο Πεηξνληθνιφο,
Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, Αζήλα 1981, ζ. 32-33. Κνληά ζηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή ππήξρε θαη ε
πεξαηαξηά ηεο Γνπξηάο, ελψ βνξεην-αλαηνιηθφηεξα ππήξρε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε
πεξαηαξηά Εαπαληίνπ-Λεπελνχο, ελψ θνληά ζηελ ηειεπηαία ππήξρε θαη ε γεθχξσζε ηνπ Αρειψνπ ζην
ζηέλεκα ηνπ Μαηζνπθίνπ (1884). Θα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ν Αρειψνο ήηαλ πισηφο κέρξη ηνλ
20φ αηψλα, ηδηαίηεξα ζηελ Παξαρεισίηηδα φπνπ δηεμαγφηαλ θαη πνηάκην εκπφξην. Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε φηη νη Γάιινη θαηά ηνλ 18ν αηψλα, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δάζνο
βειαληδηνχ ηεο Μάληλαο, ππνιφγηδαλ ζηε κεηαθνξά ηεο μπιείαο κέζσ ηνπ πνηακνχ. Γηα ην δάζνο ηνπ
Γξαγακέζηνπ ζρεδίαδαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαλάιηα ηνπ βάιηνπ ηνπ Λεζηλίνπ, απφ φπνπ ζα
θπινχζαλ ηνπο θνξκνχο βειαληδηψλ ζην ξεχκα ηνπ πνηακνχ. ρ. βι. Λέλα ΓηαλλαθνπνχινπΣξηαληαθπιιίδε, «Πφξνο θαη πφξνη» (Β Μέξνο), Ρίδα Αγξηλησηψλ 35 (επηέκβξηνο 1999), ζ. 68-69.
Με λφκν, ζηα 1929, ζα ζπζηεζεί εηδηθφ ηακείν γεθχξσζεο ηνπ Αρειψνπ, γηα λα θαηαζθεπαζζνχλ, κε
ηνπο πφξνπο πνπ ζα ζπγθεληξψλνληαλ, ηξεηο γέθπξεο θαηά κήθνο ηνπ θάησ ξνπ ηνπ Αρειψνπ. Γηα ηηο
παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βι. ην άξζξν «Ζ γεθχξσζηο ηνπ Αρειψνπ» ζηελ εθ. Αλεμάξηεηνο
Μεζνινγγίνπ, θ. 9 Ηνπλίνπ 1940. Ζ γεθχξσζε ηνπ Αρειψνπ πνπ ζπλέλσλε ηελ Καηνρή κε ην Νενρψξη
νινθιεξψζεθε ζηα 1958-1959. ρ. βι. εθ. Δζληθφο Αγψλ, θ. 20 Απξηιίνπ 1958, «Ζ γεθχξσζηο» θαη
εθ. Δκπξφο, 25 Ηνπιίνπ 1959, «Γχν απφ ηαο λέαο κεγαιπηέξαο γεθχξαο ηεο ππαίζξνπ», ζ. 6.
409
Απηά ηα πνξζκεία, Καηνρήο-Νενρσξίνπ θαη Γνπξηάο, γλσξίδνπκε φηη θαηαζθεπάζηεθαλ ζην ηέινο
ηνπ 19νπ αηψλα. Μ. Μπαθαδήκα-Ξνπξγηά-. Σζάηζα Παηζνπξάθε, Γεκφζηα, Γεκνηηθά θαη Ηδησηηθά
έξγα ζηελ πφιε θαη ζηελ επαξρία Μεζνινγγίνπ θαηά ηα έηε 1894-1903. πκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη
ζπλαθείο καξηπξίεο, ΓΑΚ/ΑΝΑ 4, Μεζνιφγγη 1997, ζ. 29 θαη πην θάησ ηα ζπκβφιαηα 35 θαη 38.
Αλ θαη δελ έρνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε δηεμαγσγή ηνπ
εκπνξίνπ κε ηηο βάξθεο, έλα γεγνλφο πληγκνχ ζηα 1953 καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηάβαζε ηνπ
πνηακνχ απφ ηα πνξζκεία θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ήηαλ ηδηαίηεξα επηζθαιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1953 ζηε πξνζπάζεηα κηαο νκάδαο έληεθα αηφκσλ, θπξίσο γπλαηθψλ, λα πεξάζνπλ ζηελ
απέλαληη φρζε ηνπ Αρειψνπ κε κηθξή ιέκβν γηα λα κεηαβνχλ ζην ρσξηφ Καηνρή, απηή ζα
αλαπνδνγπξίζεη ζην κέζνλ ηνπ πνηακνχ εμαηηίαο ζθνδξήο αλεκνζχειιαο κε απνηέιεζκα λα πληγνχλ
πέληε θνξίηζηα. Δκπξφο, 23 Ηνπιίνπ 1953, «Δπλίγεζαλ πέληε λεαλίδεο εηο ηνλ πνηακφλ Αρειψνλ», ζ. 6.
Γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ «πεξάζκαηνο» ηνπ Αρειψνπ κε ηηο βάξθεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ
εκπνξίνπ κε ηέηνηα κέζα βι. θαη Κψζηαο Πεηξνληθνιφο, Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, ζ. 32-33.
Δμάιινπ, φρη κφλν ε δηάβαζε ηνπ πνηακνχ αιιά θαη ε απιή παξνπζία, γηα δηαθφξνπο ιφγνπο,
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ήηαλ κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε. ηα 1932
πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ Νενιφγν Παηξψλ φηη «…ν εθ Πνδνινβίηζεο ηεο Δληάδνο θαηαγφκελνο
Πάλνο Γεψξγ. Σζάκεο κεηαβάο είο ηνλ πιεζίνλ εθεί δηεξρφκελνλ Αρειψνλ πνηακφλ ίλα πιπζή,
παξεζχξζε ππφ ηνπ ξεχκαηνο θαη επλίγε». Δθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ. 1 Απγνχζηνπ 1932, «Δπλίγε εηο
408
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θαη ηα κεγάια έμνδα κεηαθνξάο,410 θαζηζηνχζαλ νπζηαζηηθά ηε ζαιάζζηα
ζπγθνηλσλία κνλαδηθή θζελή ιχζε γηα ηελ εηαηξεία.411 Δμάιινπ, απηή ε δπζθνιία
δηάβαζεο ηνπ Αρειψνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν θφζηνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ, απέηξεπε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ ζηδεξνδξφκνπ απφ ηελ εηαηξεία
θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ ηεο Γ.Δ.Λ., κε ηηο άιιεο αγνξέο ηεο ρψξαο, κέζσ ηνπ
«ηδεξνδξφκνπ Βνξεηνδπηηθήο Διιάδνο» θαη ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Κξπνλεξίνπ. Αλ θαη
δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο, δελ είλαη απίζαλν ε εηαηξεία λα ρξεζηκνπνίεζε
πεξηζηαζηαθά ηελ ηνπηθή ζηδεξνδξνκηθή γξακκή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ηνπηθψλ
εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο, θαη ηδηαίηεξα ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ ηεο
πξντφλησλ, θπξίσο κε ηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ αλ θαη θαίλεηαη φηη θαη ζε απηέο ηεο ηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζηκνπνηνχζε, θαηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, πεξηζζφηεξν
ηα θνξηεγά απηνθίλεηα.412

ηνλ Αρειψνλ», ζ. 4. Αλαθεξφκελνο ζε απηή ηε ζπγθνηλσλία κέζσ ησλ πνξζκείσλ, ν λνκάξρεο
Κνπξάηνο ζεκεηψλεη ην 1931 φηη «ηειεί ππφ αζιηεζηάηαο ζπλζήθαο, ηνηαχηαο, ψζηε θαη θίλδπλν λα
δηαηξέρνπλ νη δηαπνξζκεπφκελνη». Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 108~31, Έθζεζηο Γεσξγίνπ
Κνπξάηνπ Ννκάξρνπ Αηησιναθαξλαλίαο (Μάξηηνο 1931), ζ. 55.
410
Σα κεγάια έμνδα κεηαθνξάο ζπλίζηαλην κφλν ζηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη φρη ζηελ
θαηαβνιή θφξνπ 20 δξαρκψλ θαηά νθά, ππέξ ηνπ ηακείνπ γεθπξψζεσο Αρειψνπ, γηα ηε κεηαθνξά
ησλ εκπνξηθψλ εηδψλ δηακέζνπ ηνπ Αρειψνπ, κηαο θαη ε Γ.Δ.Λ., φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη αιινχ,
απαιιαζζφηαλ απφ θάζε είδνο θνξνινγία. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Α. Μαθξή πξνο ηε
Γ.Δ.Λ., Νενρψξηνλ ηε 15-8-1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Π. Κνξδφζε πξνο ηελ Γεσξγηθήλ
Δηαηξίαλ «Λεζίλη» Α.Δ. Δλ Μεζνινγγίσ ηε 20 Απγνχζηνπ 1949.
411
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πλνπηηθή έθζεζηο θηήκαηνο Λεζίλη, Δλ Λεζίλη ηε 16 ε Ηνπιίνπ 1948, ζ. 3, 8.
Πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ην ειιεληθφ εκπφξην θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη ίζσο θαη αξγφηεξα,
ζηεξίρηεθε θπξίσο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ελψ νη ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο επλφεζαλ ζε κεγάιν
βαζκφ ην ζρεκαηηζκφ κηαο εζσηεξηθήο αγνξάο. Δλδεηθηηθά βι. Μαξία πλαξέιιε, Γξφκνη θαη ιηκάληα
ζηελ Διιάδα 1830-1880, Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα1989.
412
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Μηιηηάδε Β. Σδάλε πξνο Κχξηνλ Ζιίαλ Βειψλελ Γ.Δ.Λ., Αγξίληνλ
8 Απγνχζηνπ 1949. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθήλ Δηαηξείαλ Λεζίλη πξνο (Α.Σ.Δ. Μεζνινγγίνπ), 21
Φεβξνπαξίνπ 1953. . ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθήλ Δηαηξείαλ Λεζίλη πξνο άγλσζην, 19 Ηαλνπαξίνπ
1953.
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Φσηνγξαθία 14Α. Δξγάηεο ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 92.

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε δηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ, ησλ
πιηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ γηλφηαλ δηακέζνπ ησλ θαλαιηψλ δηεπθνιχλνληαο κε απηφ
ηνλ ηξφπν ηε ζπγθνηλσλία θαη ηηο κεηαθνξέο ζηελ ππφ εθκεηάιιεπζε πεξηνρή θαη
παξάιιεια κεηψλνληαλ νη δαπάλεο κηαο θαη δελ ρξεηάδνληαλ λα επελδπζνχλ κεγάια
θεθάιαηα γηα έξγα νδνπντίαο (Φσηνγξαθίεο 14Α θαη 14Β). Μέρξη ην 1940 γηα ηηο
αλάγθεο ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο ε εηαηξεία δηέζεηε επηά πισηά κέζα.413

413

Σα πισηά κέζα πνπ δηέζεηε ε εηαηξεία ήηαλ κία ιέκβνο κε θηλεηήξα JOHNSON, κηα βελδηλάθαηνο
κε θηλεηήξα BROOK, έλα πεηξειαηνθάτθν κε θηλεηήξα LEUTE, κία ιέκβνο κε θηλεηήξα SKANDIA,
κία γαΐηα, κία ζηδεξά θνξηεγίδα θαη κία θνξηεγίδα, ζπλνιηθήο αμίαο 300.236 δξρ. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεο- Έθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ έινπο «Λεζίλη»
Αηησιναθαξλαλίαο. Πηζαλφλ θάπνηα απφ ηα πξναλαθεξζέληα πισηά κέζα λα λαππεγήζεθαλ ζηε
Λεπθάδα, απφ ηνλ λαππεγφ Π. Γξαθάην. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Αιέμαλδξν νιδάην πξνο
Κχξηνλ ππξίδσλα Πνιπρξνλάθνλ, Δλ Λεπθάδη ηε 9 Απξηιίνπ 1936. Ίζσο θαη πξνπνιεκηθά αιιά
θπξίσο κεηαπνιεκηθά, ε δηαθίλεζε ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζα γίλεηαη θαη κε ρεξζαία
κέζα (ειθπζηήξεο, θνξηεγά απηνθίλεηα θ.ιπ.).
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Φσηνγξαθία 14Β. Μεηαθνξά πξντφλησλ. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,

Αζηαθφο.

αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 93.

Σν Βαιηί, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Κνξδφζεο, έγηλε ν θφκβνο ηεο
Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη.414 Οη θαηνηθίεο θαη ηα δηάθνξα άιια θηίζκαηα ζηε ζέζε
Βαιηί ζα ρηηζηνχλ ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο, θάζε θνξά, αλάγθεο γηα εξγαηηθφ
πξνζσπηθφ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ.

414

Αλαζηάζηνο Κνξδφζεο, φ.π., ζ. 22.
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5.6 Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Γ.Δ.Λ.
ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά κφλν ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηηο αγνξέο κε ηηο νπνίεο ε εηαηξεία είρε εκπνξηθέο ζρέζεηο θαη ζηηο νπνίεο
παξάγγειλε ηηο πξψηεο χιεο θαη ηα εκπνξεχκαηα πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο θαη φρη ζε απηέο πνπ πξνσζνχζε ηα εκπνξεχκαηά ηεο. Γηα ηηο
ηειεπηαίεο αλαθεξφκαζηε παξαθάησ ζε δηάθνξα κέξε ηεο δηπισκαηηθήο.
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Γ.Δ.Λ γίλνληαλ, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ,
απνθιεηζηηθά ζρεδφλ δηα ηεο ζαιάζζηαο νδνχ.415 Όζηεξα απφ αίηεζε ηεο δηεχζπλζεο
ηεο εηαηξείαο –κε έδξα αξρηθά ηνλ Αζηαθφ θαη αξγφηεξα ην Βαιηί- γηα ηελ
παξαγγειία ησλ αλαγθαίσλ

πξψησλ πιψλ θαη κεραλεκάησλ, ε δηνίθεζε ηεο

εηαηξείαο ζηελ Αζήλα πξνέβαηλε ζηηο ελέξγεηεο απνζηνιήο ησλ αλαγθαίσλ απηψλ
εκπνξεπκάησλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ε ίδηα ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ
Αζηαθφ θαη ζην Βαιηί ελεξγνχζε απφ κφλε ηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εκπνξηθψλ
ηεο ζπλαιιαγψλ. Ζ παξαιαβή απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ γηλφηαλ είηε απφ ην ιηκάλη
ηνπ Αζηαθνχ είηε απφ ην θπζηθφ ιηκέλα ζην Βαιηί.
ηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ ιηκαληψλ πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζε
πξψηεο χιεο θαη κεραλήκαηα, έξρνληαλ ν Πεηξαηάο θαη ε Πάηξα. Απφ ηελ αλψλπκε
εκπνξηνβηνκεραληθή εηαηξία μπιείαο Β. Κ. Γεκεηξφπνπινο κε έδξα ηελ Πάηξα ζα
απνζηαινχλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1935, κε ην βελδηλφπινην «Δπαγγειίζηξηα» θαη κε
πινίαξρν ηνλ Η. Γαιηάηζνλ, ρίιηα θαδξφληα αμίαο 15.776 δξρ.416 Λίγνπο κήλεο
αξγφηεξα ε εηαηξεία ζα απεπζπλζεί ζηελ SKF ζηελ Αζήλα γηα ηελ αγνξά ελφο
δηαρσξηζηήξα DE LAVAL γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αθάζαξησλ πεηξειαίσλ ησλ
Σξαθηέξ.417 Απφ ηελ Α.Δ Σερληθψλ θαη Γεσξγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Φσξνχια θαη ία κε
έδξα ηελ Αζήλα, ε Γ.Δ.Λ ζα πξνκεζεπηεί κηα πεηξειαηνκεραλή θάλδηα ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 1935. Απφ ηνπο αδειθνχο Καηξή απφ ηελ Πάηξα ζα απνζηαινχλ πξνο

415

Καηά ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ππνζέηνπκε, έρνληαο νξηζκέλα ζηνηρεία, φηη ε Γ.Δ.Λ.
ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζηαζηαθά θαη ηηο ρεξζαίεο κεηαθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ
θαη πξψησλ πιψλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γξαθείνλ Αζελψλ πξνο Γξαθείνλ Λεζηλίνπ, Αζήλαη 11 Απξηιίνπ
1949.
416
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Β. Κ Γεκεηξφπνπινο Αλψλπκνο Δκπνξηνβηνκεραληθή Δηαηξία Ξπιείαο πξνο
Γεσξγηθήλ Δηαηξείαλ Λεζίλη, Δλ Πάηξαηο ηε 17 Ηνπιίνπ 1935.
417
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, SKF ΔΚΑΔΦ ΔΛΛΖΝΟΟΤΖΓΗΚΖ ΑΝΧΝ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΦΑΗΡΧΝ
ΣΡΗΒΔΧΝ πξνο θχξηνλ π. Πνιπρξνλάθν, ηε 2 Οθησβξίνπ 1935.
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ηε Γ.Δ.Λ, κέζσ ησλ Κφηηαξε θαη Γάζην, 2 ηφλνη αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ πξνο 3.700
δξαρκέο.418
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη παξαγγειίεο ηεο εηαηξείαο γίλνληαλ ζε επηρεηξήζεηο ζηηο
νπνίεο θάπνηνη κέηνρνη ηεο Γ.Δ.Λ, φπσο ν Δπ. Υαξίιανο θαη ν Ν. Καλειιφπνπινο,
ήηαλ ηδξπηέο, κέηνρνη ή ζπκκεηείραλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απηψλ ησλ
επηρεηξήζεσλ.419 Γηα παξάδεηγκα ε παξαγγειία ηζηκέληνπ, πξνθαλψο γηα νηθνδνκηθέο
αλάγθεο, ην 1935 ζα γίλεη απφ ηνλ Β. Γ. Καινγεξά ζηνλ Πεηξαηά, ν νπνίνο ήηαλ
αληηπξφζσπνο ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ, ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ,
ηεο εηαηξίαο Δ. Υαξίιανο θαη Ν. Καλειιφπνπινο θαη ηεο εηαηξίαο ηζηκέλησλ Σηηάλ,420
ελψ ε κεηαθνξά ηνπ εκπνξεχκαηνο ζα γίλεη κε ην Α/Π «Πέηξνο» ηεο Ζπεηξσηηθήο
Αηκνπινΐαο Γ. Πνηακηαλφο Α.Δ.421 Απφ ην πξαθηνξείν Παηξψλ ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1935 ζα απνζηαιεί πξνο ηελ εηαηξεία δείγκαηα ζίηνπ δηαθφξσλ
πξνειεχζεσλ,422 κε ζθνπφ πηζαλφηαηα ηε κειινληηθή απνζηνιή κεγαιχηεξεο
πνζφηεηαο γηα θαιιηέξγεηα. Απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ & Οηλνπλεπκάησλ423
ζα απνζηαινχλ κε ην Α/Π «Ηζάθε», ηεο Αθηνπινΐαο ηεο Διιάδνο Α.Δ ή ηεο
Ζπεηξσηηθήο Αηκνπινΐαο Γ. Πνηακηαλφο Α.Δ,424 πξνο ηε Γ.Δ.Λ ηξία δέκαηα
κνπζακάδεο ζθελψλ, έλα θηβψηην ζηδεξέληα εμαξηήκαηα ζθελψλ, δεθανρηψ δέκαηα
μπιεία ζθελψλ θαη δχν κπάιεο κε 800 ηεκάρηα θελψλ ζάθσλ. 425 Απφ ηελ αλψλπκε
εηαηξεία ηζηκέλησλ «Ο Σηηάλ» ζα απνζηαιεί απφ ηνλ Πεηξαηά κε ην Α/Π «ΑΓ.
ΗΧΑΝΝΖ», ηεο αηκνπινΐαο Γ.Γ. Πφξηνινπ-Γ.Α Μαξθέηνπ,426 θαη πινίαξρν ηνλ Γ.
Σξηιίβα, κηα καληεκέληα θεθαιή παξαινπήθηνπ βάξνπο 31 θηιψλ.427 Αθφκε, ε
εηαηξεία είρε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Σερληθή Δηαηξία Γεληθψλ Καηαζθεπψλ
418

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αρηιιεχο Υ. Καηξήο & Αδειθφο πξνο Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη, Δλ Πάηξαηο
ηε 11ε Ηαλνπαξίνπ 1936.
419
Να ππελζπκίζσ ζε απηφ ην ζεκείν ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ είρε ε Γ.Δ.Λ. κε ηελ «ΑΣΜΔ» ηνπ Ν.
Γξίηζα.
420
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Β. Γ. Καινγεξάο πξνο Δηαηξίαλ Λεζίλη, ελ Πεηξαηεί ηε 4 ε Ν/βξίνπ 1935.
421
Κσλζηαληίλνο Υ. Κσζηνχιαο, Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηελ Πξέβεδα ηνλ θαηξφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
Ίδξπκα Άθηηα Νηθφπνιηο, Πξέβεδα 2008, ζ. 26.
422
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αλψλπκνο Διιεληθή Δηαηξία Υεκηθψλ Πξντφλησλ & Ληπαζκάησλ Πξαθηνξείνλ
Παηξψλ πξνο Δηαηξείαλ εθκεηαιιεχζεσο θηήκαηνο Λεζζίλη, Πάηξαη 2 Γεθεκβξίνπ 1935.
423
ρη κφλν ε Γ.Δ.Λ., αιιά θαη ν . Πνιπρξνλάθνο ζα δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ & Οηλνπλεπκάησλ Αλψλπκνο Δηαηξεία πξνο π.
Πνιπρξνλάθν, Δλ Αζήλαηο ηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1937.
424
Κσλζηαληίλνο Υ. Κσζηνχιαο, Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηελ Πξέβεδα ηνλ θαηξφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
φ.π., ζ. 25-26.
425
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Διιεληθή Δηαηξεία Οίλσλ & Οηλνπλεπκάησλ Αλψλπκνο Δηαηξεία πξνο
Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ «Λεζζίλη», ελ Πεηξαηεί ηε 26 ε Μαξηίνπ 1936.
426
Κσλζηαληίλνο Υ. Κσζηνχιαο, Ζ εκπνξηθή δηαθήκηζε ζηελ Πξέβεδα ηνλ θαηξφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
φ.π., ζ. 25-26.
427
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αλψλπκνο Δηαηξία Σζηκέλησλ «Ο Σηηάλ» Πξνο Σελ Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη,
Δλ Αζήλαηο ηε 29 Μαΐνπ 1940.
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Κνξνβέ, ζηελ νπνία κεηείρε κεηαμχ άιισλ θαη ν Π. Βξεηηφο, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη
ηελ Πάηξα.428 Άιιεο αγνξέο γηα ηηο νπνίεο έρνπκε αλαθνξέο φηη ε εηαηξεία
πξνζέθεπγε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε εξγαιεία θαη πξψηεο χιεο ήηαλ απηέο
ηνπ Αζηαθνχ, ηνπ Μεζνινγγίνπ, ηεο Κεθαινληάο, ηεο Εαθχλζνπ θαη ηεο Λεπθάδαο.

428

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Κνξνβέ Σερληθή Δηαηξία Γεληθψλ Καηαζθεπψλ πξνο θίιε θχξηε Πνιπρξνλάθν,
Πάηξαη ηε 13 Ηνπλίνπ 1935· ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Κνξνβέ Σερληθή Δηαηξία Γεληθψλ Καηαζθεπψλ πξνο
θίιε θχξηε Πνιπρξνλάθν, Πάηξαη ηε 5 επηεκβξίνπ 1935.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ «ΔΜΠΛΟΚΖ» ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖΝ ΑΠΟΠΑΖ
ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΥΑΡΗΛΑΟ (1941-1944)
6.1 Οη εμειίμεηο ζε θεληξηθφ επίπεδν. Ζ «θηλεηηθφηεηα» ησλ κεηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Καηνρήο
Καηερφκελε νηθνλνκία, πιεζσξηζκφο θαη ιηκφο ζηελ Διιάδα
Πνιινί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ηα θαζεζηψηα θαηνρήο θαη ηδηαίηεξα ην γεξκαληθφ
ήηαλ θαηά θφξνλ εθκεηαιιεπηηθά, κε θχξην ζηφρν ηελ απφζπαζε θαη νηθεηνπνίεζε
παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη αγαζψλ απφ ηελ θαηερφκελε νηθνλνκία.429 Μηα θνηλή
πξαθηηθή ησλ Γεξκαλψλ κφιηο εηζέβαιιαλ ζηε ρψξα ήηαλ θαη ε επηβνιή θαζεζηψηνο
«θαηερφκελεο νηθνλνκίαο». Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηρείξεζε «Marita», ε
εκπξνζζνθπιαθή ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ αθνινπζνχληαλ απφ έλα ηάγκα ηνπ
Σερληθνχ ψκαηνο πνπ ζπλεξγαδφηαλ κε δηάθνξνπο γεξκαληθνχο νκίινπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κξνχπ) κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά, ηελ θαηάζρεζε θαη ηελ
επηλνηθίαζε πνηθίισλ πξντφλησλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε
ζθνπφ ηφζν ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία
(Υαηδεησζήθ) θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ
φζν θαη ηελ αλάιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ πξσηείσλ πξνηνχ θηάζνπλ νη ηηαιηθέο
δπλάκεηο.430 Πξάγκαηη, ζηηο αξρέο Μαΐνπ ζα ζηαιζεί απφ ηελ Ηηαιία κηα επηηξνπή
429

ηαχξνο Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο
Διιάδαο», φ.π, ζ. 117-128. Γηάλλεο Ο. Ηαηξίδεο, Δηζαγσγή. Καηνρή, Αληίζηαζε θαη Βξεηαλνί, ζην Η.
Ηαηξίδεο (επηκ.), Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950. Έλα έζλνο ζε θξίζε, Θεκέιην, 1984, ζ. 44.
Γηάλλεο Υφλδξνο, «Ζ Διιάδα θαη ε γεξκαληθή Καηνρή», ζην Νηέηβηλη Κιφνπδ (επηκ.) Ο ειιεληθφο
εκθχιηνο πφιεκνο 1943-1950. Μειέηεο γηα ηελ πφισζε, Φηιίζησξ, Αζήλα 2000, ζ.71-73. Mark
Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ. Ζ εκπεηξία ηεο Καηνρήο, φ.π, ζ. 49-52. Ρνζέηνο Φαθηφιαο,
«Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο δεθαεηίεο ΄30 θαη ΄40», ζην Φιάηζεξ Υάγθελ (επηκ.) Ζ Διιάδα ΄36-΄49.
Απφ ηε Γηθηαηνξία ζηνλ Δκθχιην, ηνκέο θαη ζπλέρεηεο, Καζηαληψηε, Αζήλα 20032, ζ. 337-341.
Αιέμαλδξνο Κηηξφεθ, «Οη Έιιελεο αγξφηεο: Απφ ηε Γηθηαηνξία ζηελ Καηνρή», ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ο
Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ (επηκ. Βεξέκεο Θ.), Δπξαζία, Αζήλα 2009, ζ. 117-118. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…Ο πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Καηνρήο,
Βηβιηφξακα, Αζήλα 2009, ζ. 173-176, 178-184.
430
ρ. βι. Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ, Υάγθελ Φιάηζεξ, «Σν «νξγαλσκέλν ράνο». Ζ γεξκαληθή θαηνρηθή
δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Β Παγθφζκηνο
Πφιεκνο, Καηνρή, Αληίζηαζε 1940-1945, η. Γ1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2007, ζ. 108-109. Υξήζηνο
Υαηδεησζήθ, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πεδίν κάρεο θαη αληίζηαζεο», Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία
ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Καηνρή, Αληίζηαζε 1940-1945, η. Γ2,
Βηβιηφξακα, Αζήλα 2007, ζ. 185-186. Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ-Υάγθελ Φιάηζεξ, «Οη θαηαθηεηέο», ζην
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ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηελ πίεζε ησλ ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ κε
πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμαγνξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.431
Δίλαη αμηνζεκείσην φηη έλαο ιφγνο πνπ ε ππφζρεζε ησλ Γεξκαλψλ γηα ην ηηαιηθφ
πξνβάδηζκα («preponderanza») παξακέλεη λεθξφ γξάκκα είλαη θαη ε δηακάρε ησλ
θαηαθηεηψλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν.432
Τπάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
απηφο ν έιεγρνο ησλ Γεξκαλψλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ο D. Eichholtz, ζρεηηθά
κε ηελ πξαθηηθή ησλ Γεξκαλψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ θαη
αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ηνλίδεη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ
«θαηαζρέζεσλ θαη εμαλαγθαζκνχ ησλ ηδηνθηεηψλ» ηνπο.433 Απφ ηελ άιιε κεξηά,
αλαθεξφκελνο ν Υαηδεησζήθ γεληθά γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ Γεξκαλψλ ζρεηηθά κε ηελ
εμαγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζχλαςε καθξνπξφζεζκσλ ζπκβάζεσλ, απηή ηελ
πεξίνδν, ηνλίδεη φηη ηππηθά ζεβάζηεθαλ ηελ αξρή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ ειεπζεξία
ησλ ζπκβάζεσλ.434 πσο επηζεκαίλεη ν Φιάηζεξ «πνιινί επηρεηξεκαηίεο, θνβνχκελνη
απαιινηξηψζεηο απφ ηνπο Ηηαινχο, δέρνληαη ηελ πψιεζε (ζηνπο Γεξκαλνχο) κε
κεγάιε ζρεηηθά πξνζπκία».435 Με άιια ιφγηα «ε απνδνρή γεξκαληθψλ ζπκβνιαίσλ
ζήκαηλε πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο, θαη ελίνηε ηεξάζηηα θέξδε, ελψ ε άξλεζε
ζπλεξγαζίαο κπνξνχζε λα ζπλεπάγεηαη ηε δήκεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη κεηαθνξά
ησλ κεραλεκάησλ ηεο ζην Ράηρ».436
ε κηα πξφζθαηε κειέηε γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηνλίδεηαη φηη νη Γεξκαλνί επέβαιιαλ ζηηο
επηρεηξήζεηο επηζηηηζκνχ θαη ηκαηηζκνχ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηελ επνπηεία,
ηελ επίηαμε θαη ηελ αλάζεζε, κε ζθνπφ ηελ παξάδνζε ηεο παξαγσγήο ζηε Βέξκαρη.
Ζ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηλφηαλ θπξίσο απφ ηηο
πξνθαηαβνιέο ησλ θαηνρηθψλ θπβεξλήζεσλ. Οξηζκέλνη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο, κε
Καηνρή-Αληίζηαζε 1941-1944, -4- (επηκ. Υάγθελ Φιάηζεξ) Έμη ζηηγκέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (επηκ.
ζεηξάο Νηθνιαθφπνπινο Ζ.- Παλαγησηφπνπινο Β.), Σα Νέα/ηζηνξία, 2010, ζ. 42-43. Υάγθελ Φιάηζεξ,
ηέκκα θαη βάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο 1941-1944, η. 1, Παπαδήζε, Αζήλα
ρ.ρ, ζ. 87. Marθ Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ…, φ.π., ζ. 50-52.
431
Mark Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ…, φ.π., ζ. 51.
432
Υάγθελ Φιάηζεξ, ηέκκα θαη βάζηηθα…, φ.π, ζ. 86-88. Αθφκε βι. Marθ Mazower, ηελ Διιάδα
ηνπ Υίηιεξ…,φ.π., ζ. 51-52.
433
Dietrich Eichholtz, «Οηθνλνκηθέο πιεπξέο ηεο πνιηηηθήο ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ θαηνρήο ζηελ
Διιάδα», ζην Υ. Φιάηζεξ-Ν. βνξψλνο θ.ά, (επηκ.), Διιάδα 1936-1944. Γηθηαηνξία-ΚαηνρήΑληίζηαζε. Πξαθηηθά Ά Γηεζλνχο πλεδξίνπ χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην ΑΣΔ,
Αζήλα 1990, ζ. 224-225.
434
Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία πεδίν κάρεο θαη αληίζηαζεο», φ.π., ζ. 185-186.
435
ρ. βι. Υάγθελ Φιάηζεξ, ηέκκα θαη βάζηηθα…φ.π, ζ. 88.
436
Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 33-34.
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απηή ηελ ηδηφηππε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ θεθάιαην, πηζαλφηαηα λα
απνζθνπνχζαλ θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε θάζε πξννπηηθήο γηα νηθνλνκηθφ φθεινο θαη
ηαπηφρξνλα ζηε ζπληήξεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο αιιά θπξίσο ζηε -κε θάζε κέζνπαξακνλή ηνπο ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην θαηά ηε ζπγθπξία ηεο
Καηνρήο.437
Αλαθνξηθά κε ην δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ, νη Γεξκαλνί θξάηεζαλ ιηγνζηέο
ζεκαληηθέο πεξηνρέο κε ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο ήηαλ ν Πεηξαηάο, ε Κξήηε, ε
Θεζζαινλίθε θαη ε ελδνρψξα ηεο, θαζψο θαη ηα λεζηά Λήκλν, Λέζβν θαη Υίν. Ζ
αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ε δπηηθή Θξάθε θαηαιήθζεθε απφ ηε Βνπιγαξία. Ζ
δηνίθεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ππνινίπνπ κέξνπο ηεο θαηαθηεκέλεο ρψξαο πέξαζε ζηα
ρέξηα ησλ Ηηαιψλ, νη νπνίνη αλέιαβαλ κηα θαηά θάπνηνλ ηξφπν επηθπξηαξρία ζε φιε
ηελ ππφινηπε επεηξσηηθή ρψξα θαζψο θαη ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζηηο Κπθιάδεο. ηα
Ηφληα λεζηά αιιά θαη ζηε άκν νη Ηηαινί θαίλεηαη φηη ζθφπεπαλ ηε κειινληηθή
πξνζάξηεζή ηνπο.438
Ζ χπαξμε, απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο Καηνρήο, πνιιψλ εθδνηηθψλ αξρψλ θαη
πνιιψλ λνκηζκάησλ ζα νδεγήζεη ζε λνκηζκαηηθή απνδηνξγάλσζε ε νπνία ζα
ππνλνκεχζεη ηελ ρξήζε ηνπ ρξήκαηνο σο αγνξαζηηθνχ κέζνπ. Παξάιιεια, ε
ρνξήγεζε απφ ην θξάηνο, δηακέζνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεξάζηησλ
πηζηψζεσλ ζηνπο θαηαθηεηέο σο έμνδα Καηνρήο, ζα νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε
αζπγθξάηεην πιεζσξηζκφ θαη ππεξπιεζσξηζκφ.439 Ζ απνκχδεζε ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο ζπλερηδφηαλ θαη κε ην ζχζηεκα πνπ εθάξκνδαλ νη δπλάκεηο θαηνρήο ζηηο
εμσηεξηθέο ζπλαιιαγέο, κηαο θαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα επηζηηηζηηθψλ
πξντφλησλ πξνζαλαηνιηδφηαλ ππνρξεσηηθά πξνο ηηο ρψξεο ηνπ Άμνλα, ελψ νη
εηζαγσγέο πεξηειάκβαλαλ είδε πνπ δηνρεηεχνληαλ θπξίσο πξνο ηηο δπλάκεηο θαηνρήο
θαη δεπηεξεπφλησο πξνο ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ.440
Ο ιηκφο, πνπ εκθαλίζζεθε θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα αιιά θαη ζε πεξηνρέο κε
απνπζία αγξνηηθήο ελδνρψξαο, νθεηιφηαλ θπξίσο ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε
437

Μαξία Καβάια, «Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηα ρξφληα
ηεο Καηνρήο, ζην Π. Βφγιεο θ.ά. (επηκ.) Ζ επνρή ησλ ξήμεσλ. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηε δεθαεηία ηνπ
1940, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 57-86.
438
Marθ Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ…φ.π, ζ. 46-48
439
Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 1928-1978, Αζήλα 1978, ζ. 196-198. ηαχξνο
Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο Διιάδαο», φ.π, ζ.
123-124. Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην Μάξζαι. Ζ ηζηνξία ηεο ακεξηθαληθήο
βνήζεηαο ζηελ Διιάδα, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2004, ζ. 40-50. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία
ζπειισδψλ αλέκσλ…Ο πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο Καηνρήο, φ.π., ζ. 173-174.
440
Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, φ.π., ζ. 198-205. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 176-178.
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ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο απφ ηνπο θαηαθηεηέο, ζην λαπηηθφ απνθιεηζκφ
πνπ επέβαιιαλ νη Άγγινη αιιά θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ καπξαγνξηηψλ θαη ησλ
απιψλ παξαγσγψλ πνπ απέθξππηαλ ηα πξντφληα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ.441
Ο πιεζσξηζκφο, νη «ππεξβνιηθέο επηηάμεηο» δηαηξνθηθψλ αγαζψλ απφ ηηο δπλάκεηο
Καηνρήο,442 ε κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο443 αιιά θαη ε απνθνπή ησλ πφιεσλ
απφ ηελ χπαηζξν εκθαλίδνληαη σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηακνξθσζείζαο
θαηάζηαζεο.444 ε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηηάμεηο κε δηαηξνθηθψλ αγαζψλ-πξψησλ
πιψλ, νρεκάησλ, ζθαθψλ, θ.ιπ- επηηάρπλαλ, αλ δελ πξνθάιεζαλ, ηελ νηθνλνκηθή
θαηάξξεπζε ηεο ρψξαο, ε νπνία επεξέαζε ην δηαηξνθηθφ πξφβιεκα.445ηνπο
παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απνθνπή ησλ πφιεσλ απφ ηελ χπαηζξν, εθηφο απφ
ηελ επίηαμε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ε θαηαζηξνθή ησλ
ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε έιιεηςε θαπζίκσλ.446
Ζ εκθάληζε ηεο καχξεο αγνξάο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ θαη έλα κέζν
θεξδνζθνπίαο,447ζπγθαηαιέγεηαη καδί κε ην ζχζηεκα ηνπ δειηίνπ θαη κε ηελ
νξγάλσζε δηαθφξσλ παξαγσγηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (κε ηε
ζπκβνιή ηεο αληίζηαζεο),448θαζψο θαη κε ηε δηεζλή επηζηηηζηηθή βνήζεηα ζηνπο
βαζηθνχο κεραληζκνχο θαηαλνκήο αγαζψλ θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ ιηκνχ.449

441

Υξήζηνο Λνχθνο, «Ζ πείλα ζηελ Καηνρή. Γεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο», Ηζηνξία ηεο
Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα, Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 1940-1945, Καηνρή-Αληίζηαζε, Γ2, Αζήλα 2007, ζ.
219-232. Υξήζηνο Νίθαο, «Γσζηινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο παξαινγηζκφο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα», ζην
Δρζξφο εληφο ησλ Σεηρψλ (επηκ. Μηραειίδεο Η. θ.ά.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2006, ζ. 153-156.
442
Γηα κηα θάπσο δηαθνξεηηθή άπνςε φζνλ αθνξά ηελ επίηαμε ηξνθίκσλ βι. ηε κειέηε ηεο Υηνλίδνπ
γηα ην ιηκφ θαη ην ζάλαην ζηελ θαηνρηθή Διιάδα, ε νπνία κειέηεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο χξνπ, ηεο
Μπθφλνπ θαη ηεο Υίνπ. Θεσξεί φηη παξφηη έγηλαλ δηάθνξεο επηηάμεηο απφ ηηο αξρέο Καηνρήο, απηέο
έρνπλ ππεξεθηηκεζεί δηφηη νη εθηηκήζεηο βαζίζηεθαλ αξθεηά ζηελ «πξνπαγάλδα» ηεο επνρήο αιιά θαη
ζηηο αλαθνξέο φζσλ έδεζαλ απηή ηελ πεξίνδν. Δπηπιένλ, ζεσξεί φηη πηζαλφλ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ λα κεηψζεθε θαη εμαηηίαο ησλ εθηεηακέλσλ αξπαγψλ απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ησλ θαηνρηθψλ
δπλάκεσλ. Βηνιέηηα, Υηνλίδνπ, Ληκφο θαη ζάλαηνο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα 1941-1944, Δζηία, Αζήλα
2011, ζ. 17-21, 73-84.
443
Υξήζηνο Νίθαο, «Γσζηινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο παξαινγηζκφο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα», φ.π., ζ.
166.
444
Μαξία Καβάια, «Πείλα θαη επηβίσζε. Αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξήζεσλ ζηελ θαηερφκελε Διιάδα»,
Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000 (επηκ. Παλαγησηφπνπινο Β.), η. 8νο, Ζ εκπφιεκε Διιάδα
1940-1949. Αιβαληθφ έπνο-Καηνρή θαη Αληίζηαζε-Δκθχιηνο, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζ. 50-55.
445
Βηνιέηηα, Υηνλίδνπ, Ληκφο θαη ζάλαηνο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα 1941-1944, φ.π., ζ. 17-21, 73-84.
446
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…, φ.π., ζ. 187-193.
447
ηαχξνο Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο
Διιάδαο», φ.π, ζ. 129-135. Υξήζηνο Νίθαο, «Γσζηινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο παξαινγηζκφο ζηελ
θαηνρηθή Διιάδα», φ.π., ζ. 154.
448
ηαχξνο Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο
Διιάδαο», φ.π, ζ. 137-138. Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην Μάξζαι…, φ.π., ζ. 3940.
449
Βηνιέηηα, Υηνλίδνπ, Ληκφο θαη ζάλαηνο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα 1941-1944, φ.π., ζ. 22, 133-175.
ηαχξνο Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο
Διιάδαο», φ.π, ζ. 121, 136-141.
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ηελ χπαηζξν δελ παξαηεξνχληαη αλάινγα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, κηαο θαη ε
αγξνηηθή ελδνρψξα παξνπζηάδεηαη σο απηάξθεο, έρνληαο θαηά λνπ φηη νη εκπνξηθέο
αληαιιαγέο κε ηα αζηηθά θέληξα είραλ αηνλήζεη. Σελ πεξίνδν απηή ζηελ χπαηζξν
παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο πξνο απηέο ηεο
απηάξθεηαο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο. 450 Αξρηθά νη
θαηαθηεηέο θαη νη ληφπηνη ζπλεξγάηεο ηνπο ζα επηδηψμνπλ ηνλ έιεγρν ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο, κε επηηάμεηο, δεζκεχζεηο θαη κε ππνρξεσηηθή
ζπγθέληξσζε451ζηαδηαθά φκσο, θαη σο απάληεζε ζηηο απεηιέο, ν έιεγρνο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ε αλαθαηάιεςε ηεο παξαγσγηθήο ππαίζξνπ δειαδή, ζα πεξάζεη
ζηα ρέξηα ηεο Αληίζηαζεο, φρη πάληα κε εχθνιν ηξφπν, ελψ ηα αζηηθά θέληξα ζα ηα
ειέγρνπλ, θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα, νη δπλάκεηο ηεο Καηνρήο.452
Ζ πεξίπησζε ηεο Γ.Δ.Λ
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1941, φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε πιεηνςεθία
ησλ κεηνρψλ πέξαζε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. Σν δάλεην ησλ 19.000.000 δξρ. πνπ
ζπλήθζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ην 1940, ζηηο αξρέο ηνπ 1941 ζα ελζσκαησζεί ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην θαη έηζη ην ηειεπηαίν ζα απμεζεί ζηα 37.000.000 δξρ. κε ηελ
έθδνζε 38.000 λέσλ κεηνρψλ. Απηή ηελ αχμεζε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέιαβε εμ
νινθιήξνπ ε παξαπάλσ ηξάπεδα ε νπνία απφ ην έηνο απηφ ζα θαηέρεη ην 52% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ε κεηαπνιεκηθή επηζηνιή ηνπ, πξνο ην δηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Γεψξγην
Πεζκαδφγινπ,453 ν Υαξίιανο ζα παξνπζηάζεη κηα δηαθνξεηηθή εθδνρή -αλαθνξηθά κε
ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ- απφ απηή ηεο ζηελφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ
αλέθεξε ην 1940 ν ίδηνο θαη αλαθεξζήθακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. χκθσλα,
ινηπφλ, κε ηνλ Δ. Υαξίιαν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1939 έγηλε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Κι.
Μαλέα σο αληηπξνζψπνπ ηεο Γ.Δ.Λ. θαη ηνπ Η. Γξνζφπνπινπ σο δηνηθεηή ηεο
Δζληθήο, λα ρνξεγήζεη ε Δζληθή ζηελ εηαηξεία δάλεην 40 έσο 50 εθαηνκκπξίσλ γηα ηε
ξχζκηζε ηνπ θπκαηλφκελνπ ρξένπο, ηελ απνπεξάησζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ γαηψλ ηεο
Άλσ Εψλεο, ηελ θαηαζθεπή απνζεθψλ θαη νηθεκάησλ θαζψο θαη ηελ έλαξμε ησλ
450

Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 199-201, 269-273.
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 292-302, 322-339.
452
Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην Μάξζαι…, φ.π., ζ. 48-49. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 383-403.
453
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη
Α.Δ, Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο πξνο Γεψξγηνλ Η. Πεζπαηδφγινπ (sic), 31 Οθησβξίνπ 1945.
451
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έξγσλ ηεο Κάησ Εψλεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηφηε ζα ιάκβαλε 4.000 κεηνρέο κε
νλνκαζηηθή αμία ηεο θαζεκηάο 500 δξρ. κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ 2.000.000 δξρ. ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ κέρξη ηφηε παξέκεηλε αθάιππην. Αξρηθά, παξαζρέζεθε
ζηελ εηαηξεία έλα πνζφ 9.500.000 δξρ. γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζεξηζκνχ κέρξη λα
θαλνληζζνχλ νη φξνη ηνπ δαλείνπ. Απφ απηφ ην πνζφ ε Δζληθή, ζχκθσλα πάληα κε
ηνλ Υαξίιαν, απαίηεζε ηα 5.000.000 δξρ. λα δηαηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ
ηζφπνζνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πξνο ηελ Αγξνηηθή. Με ην ζάλαην φκσο ηνπ Η.
Γξνζφπνπινπ, ηελ πεξίνδν απηή, θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ Αι.
Κνξηδή,454 ν ηειεπηαίνο δελ ζα αλαγλσξίζεη ηε ζπκθσλία θαη ζα απαηηήζεη ηελ
εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνλ Οθηψβξην, απαίηεζε πνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζεί, κηαο θαη ε εηαηξεία φληαο βέβαηε φηη ζα ζπλαθζεί ην κεγαιχηεξν
δάλεην (40-50 εθαη.) πξνέβε ζε επέλδπζε ηνπ δαλείνπ ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.
Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα ν Κνξηδήο ζα αμηψζεη απφ ηελ εηαηξεία ηελ έθδνζε 38.000
λέσλ κεηνρψλ πνπ ζα παξαρσξνχληαλ φιεο ζηελ ηξάπεδα. Ο Υαξίιανο, αθνχ ζα
εθζέζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ε αμίσζε απηή ήηαλ άδηθε, 455 ζα αλαθέξεη φηη αλαγθάζηεθε

454

Γεληθά, γλσξίδνπκε φηη θάπνηα ζηειέρε ηεο Δζληθή Σξάπεδαο έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε
κεηαμηθή δηαθπβέξλεζε. Ο ίδηνο ν Κνξηδήο, γηα παξάδεηγκα, ζα αλαιάβεη ην ππνπξγείν Πξφλνηαο
(Κξαηηθήο Τγηεηλήο θαη Αληηιήςεσο) επί Μεηαμά θαη ζα είλαη απηφο πνπ ζα ραξάζζεη ηελ νηθνλνκηθή
πνιηηηθή (φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Υαηδεησζήθ, ελψ ν Παπαλαζηαζίνπ αληίζεηα ζεσξεί
ηζχλνληα λνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηνλ Κ. Βαξβαξέζν) θαη ηαπηφρξνλα ζα εκπλέεη ηελ
θνηλσληθή πνιηηηθή ελψ θαη ν Γξνζφπνπινο θαίλεηαη φηη βξηζθφηαλ ζηελ νκάδα ησλ δηαθφξσλ
αηφκσλ πνπ πιαηζίσλε ηνλ Μεηαμά έρνληαο θαη απηφο κεγάιε επηξξνή ζην θαζεζηψο. ρ. βι. Κψζηαο
Κσζηήο, «Ζ Οηθνλνκία, 1932-1940», ζην Ζ δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 1936-1941, -3-, (επηκ.
Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ) Έμη ζηηγκέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα (επηκ. ζεηξάο Νηθνιαθφπνπινο Ζ.Παλαγησηφπνπινο Β.), Σα Νέα/ηζηνξία, 2010, ζ. 84. ππξίδσλ Πινπκίδεο, «Σν θαζεζηψο Μεηαμά
1936-1940», ζην Ζ δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 1936-1941, -3-, - (επηκ. Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ,),
φ.π, ζ. 57. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη δηθηαηνξία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία
ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο, 1922-1940, η. Β2, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζ. 117118. Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ, «Ζ ζηξαηεγηθή «ζπλεξγαζία» Διιάδαο-Γεξκαλίαο (1936-1941)», ζην
ζπιινγηθφ ηφκν Ο Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ (επηκ. Βεξέκεο Θ.), Δπξαζία, Αζήλα 2009, ζ. 221,
ππνζεκείσζε 12. Γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ
Μεηαμά, αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε ζρέζεο ηεο κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θχθινπο βι. ελδεηθηηθά D. H. Close,
«Σα εξείζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά», ζην ζπιινγηθφ ηφκν Ο Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ (επηκ.
Βεξέκεο Θ.), Δπξαζία, Αζήλα 2009, ζ. 24-30 θαη αθφκε Μηράιεο Φαιηδφπνπινο, «Μνξθέο
νηθνλνκηθήο ζθέςεο ζηελ Διιάδα, 1936-1940, ζην Υ. Φιάηζεξ-Ν. βνξψλνο θ.ά, (επηκ.), Διιάδα
1936-1944. Γηθηαηνξία-Καηνρή-Αληίζηαζε. Πξαθηηθά Ά Γηεζλνχο πλεδξίνπ χγρξνλεο Ηζηνξίαο,
Μνξθσηηθφ Ηλζηηηνχην ΑΣΔ, Αζήλα 1990, ζ. 107-109. Γηα έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ θαζψο θαη γηα ηελ
«ηξαπεδηθή θαξηέξα» ηνπ Η. Γξνζφπνπινπ θαη ηνπ Αι. Κνξηδή βι. ελδεηθηηθά Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην 1841-2006, ΗΑΔΣΔ, Αζήλα 2008, ζ. 114-115, 135-136.
455
Οη θχξηνη ιφγνη ήηαλ φηη ν ίδηνο παξαηηήζεθε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο ηίηινπο, αθηέξσζε ζηελ εηαηξεία
πξνζσπηθφ ρξφλν, έγηλε πηζησηήο ηεο εηαηξείαο, ηα θεθάιαηα πνπ επέλδπζε ήηαλ ζεκαληηθά, νη
κέηνρνη θαη νη ζχκβνπινη δελ απνδεκηψζεθαλ απηφ ηνλ θαηξφ, ε εηαηξεία δελ πιήξσλε ελνίθηα γηα ηα
γξαθεία ηεο θ.ιπ. Γηα ηνπο παξαπάλσ, αιιά θαη γηα άιινπο παξφκνηνπο ιφγνπο, ν Υαξίιανο ζεσξνχζε
φηη ε αμίσζε ηνπ Κνξηδή ήηαλ άδηθε.
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λα ππνθχςεη ζηνλ εθβηαζκφ θαη λα δερζεί ηνπο άδηθνπο φξνπο456 γηα λα κελ
θαηαξξεχζεη απηφ ην «Δζληθφ» έξγν.457
ηηο 17 Μαΐνπ ηνπ 1941, χζηεξα απφ ηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Διιάδα, νη
ηειεπηαίνη ζα απνζπάζνπλ έλα κέξνο ησλ κεηνρψλ ηεο Γ.Δ.Λ. πνπ θαηείρε ε
Δζληθή.458 Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ν Δ. ηαζηλφπνπινο, δχν Γεξκαλνί
αμησκαηηθνί εηζεξρφκελνη ζηελ ηξάπεδα δήηεζαλ λα παξαδψζνπλ ζηνλ Γεξκαλφ
Heine,459 εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ Krupp, 14.000 κεηνρέο ηεο Γ.Δ.Λ.,460 ελψ ππφ ηελ
απεηιή θαηάζρεζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζεζαπξνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο461 θαη κε ηε
δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ ζπγγελή ηεο γπλαίθαο ηνπ Heine, ν ηειεπηαίνο ζα θαηεβάζεη
456

πσο ν ίδηνο ηνλίδεη, νη ιφγνη πνπ δέρζεθε απηή ηελ άδηθε ζπκθσλία ήηαλ φηη ηελ επνρή εθείλε νη
δηθαζηηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαλ θαη‟επηηαγήλ, ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ήηαλ ερζξηθφ πξνο απηφλ, ε
εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε, δαπαλήζεθαλ αξθεηά θεθάιαηα ζηελ αλαλέσζε ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νη δαπάλεο ησλ ακνηβψλ έηξεραλ, νη ηφθνη ησλ δαλείσλ πνπ ν ίδηνο ήηαλ
πηζησηήο ζηελ AMERICAN EXPRESS έπξεπε λα εμνθιεζνχλ. ΗΑΔΣΔ, Δηαηξείεο, Τπ.: Γεσξγηθή
Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο πξνο Γεψξγηνλ Η.
Πεζπαηδφγινπ, 31 Οθησβξίνπ 1945. ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ Υαξηιάνπ κε ην δηθηαηνξηθφ
θαζεζηψο ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα δελ ήηαλ άζρεκεο, ην αληίζεην κάιινλ ζπλέβαηλε. ρ. βι.
ππξίδσλ Πινπκίδεο, «Σν θαζεζηψο Μεηαμά 1936-1940», ζην Ζ δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 19361941, -3-, - (επηκ. Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ,), φ.π, ζ. 56. Χζηφζν ν Κνξηδήο, ηελ πεξίνδν απηή,
θαίλεηαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, φηη είρε κεγαιχηεξε επηξξνή ζην θαζεζηψο Μεηαμά. D. H.
Close, «Σα εξείζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά», φ.π, ζ. 24-30.
457
πσο ηνλίδεη ε Βαμεβάλνγινπ, νη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ηνπ 19 νπ θαη 20νχ αηψλα ζπρλά
θαηαθεχγνπλ ζε παξφκνηεο έλλνηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαθνξά ηνπο ζην «Δζληθφ ζπκθέξνλ».
Αιίθε Βαμεβάλνγινπ, «Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα: ζεαηξίλνη θαη κάξηπξεο»,
Σα Ηζηνξηθά 18-19, φ.π, ζ. 82.
458
Αλαθνξηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο, απηά ζα γίλνπλ αληηθείκελν, απφ ηελ αξρή ηεο
πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο, αξπαθηηθήο δηάζεζεο θαη επηβνπιήο απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. Οη πηέζεηο
πξνέξρνληαλ είηε απφ ηνπο γεξκαληθνχο ή ηνπο ηηαιηθνχο νκίινπο είηε απφ ηηο ίδηεο ηηο πνιηηηθέο θαη
ζηξαηησηηθέο αξρέο θαηνρήο. Σα κέζα πίεζεο πνίθηιαλ απφ ηειεζηγξαθηθέο πξνζεζκίεο κέρξη εηζβνιέο
ζε γξαθεία θαη απεηιή ρξήζεο βίαο θαηά ησλ ηζπλφλησλ ηεο ηξάπεδαο. Σν ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο ζα θαηαθέξεη λα ελαληησζεί ζε απηέο ηηο επηβνπιέο θαη λα απνηξέςεη δηάθνξεο
απνζπάζεηο κεηνρψλ -δηαθφξσλ εηαηξεηψλ πνπ ε ηξάπεδα θαηείρε ζην ραξηνθπιάθην ηεο- ελψ ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο δελ ζα ηα θαηαθέξεη θαη ζα εμαλαγθαζηεί λα παξαδψζεηο δηάθνξεο κεηνρέο ζηνπο
μέλνπο νίθνπο θαη ζηηο θαηνρηθέο αξρέο. Ο ζπλδηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Κ. Εαβηηδηάλνο κε δηαβήκαηα
ζηηο ειιεληθέο θαη θαηνρηθέο αξρέο ζα επηδηψθεη, ζπλήζσο ρσξίο απνηέιεζκα, ην πάγσκα ησλ
αλαγθαζηηθψλ απηψλ κεηαβηβάζεσλ. Αξγφηεξα ε ηξάπεδα ζα αλαδεηήζεη κέζσ επαθψλ ηεο κε ηελ
Deutsche Bank έλα κέζν άκπλαο απέλαληη ζηηο επεκβάζεηο ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ
παξαγφλησλ πνπ απεηινχζαλ ηα ζπκθέξνληά ηεο. Ζ «κάρε ησλ ρξενγξάθσλ» φκσο ζα ζπλερηζηεί θαη
αξγφηεξα, απηή ηε θνξά φκσο ε Δζληθή ζα δέρεηαη πηέζεηο απφ ηελ θαηνρηθή θπβέξλεζε γηα εθπνίεζε
νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ. Αλαιπηηθά βι. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 19402000, φ.π., ζ. 64-72, 81-90∙ Δπακεηλψλδαο ηαζηλφπνπινο, Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο 1841-1966, Αζήλα 1966, ζ. 148-150.
459
Γηα ηνλ Heine, επηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθά γλσξίδνπκε φηη ν ίδηνο κε ηε ζηνιή ηεο Βέξκαρη, ηελ
πεξίνδν απηή, ζα εμαζθαιίζεη καθξνρξφληεο κηζζψζεηο ζε επλντθέο ηηκέο απφ δηάθνξεο ειιεληθέο
κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο. Marθ Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ. Ζ εκπεηξία ηεο Καηνρήο,
Αιεμάλδξεηα, Αζήλα2, ρ.ρ, ζ. 50-51.
460
Με αθνξκή απηή ηελ πίεζε γηα παξαρψξεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Γ.Δ.Λ., ν Εαβηηδηάλνο ζα
πξαγκαηνπνηήζεη έγγξαθν δηάβεκα πξνο ηνλ Altenburg, εηδηθφ πιεξεμνχζην ηνπ Ράτρ γηα ηελ Διιάδα,
ιακβάλνληαο ηελ απάληεζε ηνπ ηειεπηαίνπ φηη νη γεξκαλνί επηρεηξεκαηίεο είραλ ηελ θάιπςε ησλ
ζηξαηησηηθψλ αξρψλ. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 67∙
Δπακεηλψλδαο ηαζηλφπνπινο, Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1841-1966, φ.π., ζ. 148.
461
Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 67.
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ηελ αμίσζε ηνπ ζηηο 8.000 κεηνρέο.462 Ο ζπγγελήο ηεο γπλαίθαο ηνπ Heine δελ ήηαλ
άιινο απφ ηνλ Δ. Υαξίιαν,463 ζηνλ νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή, ηηο 31 Μαΐνπ ζα
ηνπ παξαδνζνχλ 6.000 κεηνρέο κε ηελ θαηαβνιή 500 δξρ. γηα ηελ θαζεκηά ελψ νη
ππφινηπεο 2.000 κεηνρέο ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αξηζη. Μαθξή ζηελ ίδηα ηηκή.464
Ζ αλαγθαζηηθή απηή πψιεζε, παξφιν πνπ έγηλε κε εθβηαζηηθφ ηξφπν, θαίλεηαη φηη
ηππηθά ηνπιάρηζηνλ έγηλε λφκηκα. Ο Δπ. Υαξίιανο αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1945,
θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ κεηνρψλ πνπ είραλ απνζπαζηεί απφ
ηελ ηξάπεδα ζα πξνβεί ζε αηηηνιφγεζε ηεο πξάμεο ηεο απφζπαζεο απηήο ησλ
κεηνρψλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πψιεζεο ζηνλ ίδην. χκθσλα κε
ηνλ Δπ. Υαξίιαν,465 ινηπφλ, θαηά ην ηέινο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 1941 δέρζεθε ν ίδηνο
επίζθεςε απφ ηνλ Sohl, γεληθφ δηεπζπληή ηνπ νίθνπ Krupp, κε ηνλ νπνίν ε εηαηξία
Ληπαζκάησλ είρε εκπνξηθέο ζρέζεηο466 ελψ είρε θαη πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ
462

Δπακεηλψλδαο ηαζηλφπνπινο, Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1841-1966, φ.π., ζ.
146-147. Δπηπιένλ, ζην ΗΑΔΣΔ ζηε ζεηξά βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31γ, ζψδεηαη απφθνκκα εθεκεξίδαο
κε ηίηιν Ζ Πξνδνηηθή νιηγαξρία. Ο πνιχο Υαξίιανο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηξξνή, κέζσ ζπγγελψλ
ηνπ, πνπ είρε ν Υαξίιανο ζηνπο θαηαθηεηέο θαη ζηελ απφζπαζε ησλ 2/3 ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο
απφ ηελ Δζληθή θαζψο θαη ζηελ απνθιεηζηηθή παξαρψξεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο Γεξκαλνχο. Όζηεξα
απφ ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε, κηαο θαη ζην δεκνζίεπκα δελ αλαγξάθεηαη ε πξνέιεπζή ηνπ θαη ε
εκεξνκελία, ην ελ ιφγσ δεκνζίεπκα βξήθα φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα Ρηδνζπάζηεο θαη
δεκνζηεχζεθε ηηο 25 Ηνπιίνπ 1945. Δθ. Ρηδνζπάζηεο, θ. 25 Ηνπιίνπ 1945, ζ. 1, Ζ πξνδνηηθή νιηγαξρία.
Ο πνιχο Υαξίιανο. Αληίζεηα, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, δελ εληφπηζα ζηνηρεία, φπσο
αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκα, ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε πξντφλησλ ζηνπο θαηαθηεηέο.
463
Ο ηαζηλφπνπινο δελ αλαθέξεη ην ζπγγελή ηνπ Heine, αιιά αλαθέξεη απιά φηη ν Heine είρε
παληξεπηεί ειιελίδα θαη πξηλ ηνλ πφιεκν δνχζε ζηελ Αζήλα. Δπακεηλψλδαο ηαζηλφπνπινο, Ζ ηζηνξία
ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1841-1966, φ.π, ζ. 147. Απφ άιιε πεγή (ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 33α-ε, Γηεχζπλζηο, Γεσξγηθή Δηαηξεία “Λεζίλη” Α.Δ., Αζήλαη 28 Μαΐνπ 1945)
πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Heine είρε παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ Υαξίιανπ. Χζηφζν, απφ ην Μέγα
Διιεληθφ Βηνγξαθηθφ Λεμηθφ ηνπ Βνβνιίλε γλσξίδνπκε φηη ν Υαξίιανο είρε παηδί κφλν ηνλ Νηθφιαν.
Απηφ έξρεηαη λα καο ην επηβεβαηψζεη θαη ε επηζαλάηηα αλαγγειία ζηνλ Σχπν γηα ηνλ Δ. Υαξίιαν ζηελ
νπνία δελ γίλεηαη πνπζελά ιφγνο γηα ηελ χπαξμε θφξεο. Άξα είλαη πνιχ πηζαλφ ν Heine λα είρε
λπκθεπζεί θάπνηα αληςηά ηνπ Υαξίιανπ, ελψ θαληάδεη ιηγφηεξν πηζαλφ λα είρε λπκθεπζεί θάπνηα
αδεξθή ηνπ. Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο Δπακεηλψλδαο», η. 1νο, φ.π., ζ.
163-175∙ εθ. Δκπξφο, θ. 25 Ννεκβξίνπ 1947, «Δπί ησ ζαλάησ ηνπ Δπ. Υαξηιάνπ», ζ. 2.
464
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 33α-ε, Γηεχζπλζηο, Γεσξγηθή Δηαηξεία “Λεζίλη” Α.Δ., Αζήλαη 28
Μαΐνπ 1945.
465
ζα ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ θαη εθφζνλ δελ παξαπέκπνπκε αιινχ, απνηεινχλ ηελ άπνςε ηνπ
Υαξηιάνπ γηα ην δήηεκα απηφ θαη ηα αληινχκε απφ επηζηνιή πνπ ζηέιλεη πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο Γεψξγην Πεζκαδφγινπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1945. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε,
Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ.,
Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο πξνο Γεψξγηνλ Πεζπαηδφγινπ (sic), Απξίιηνο 1945.
466

Ο Δπ. Υαξίιανο ήηαλ ηδξπηήο θαη βαζηθφο κέηνρνο ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. ελψ ηε δεθαεηία ηνπ ΄30 είρε
αλαιάβεη θαη θαζήθνληα δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ζηελ ίδηα εηαηξεία, γεγνλφο πνπ εξκελεχεη ηηο φπνηεο
επαθέο ηνπ κε ην γεξκαληθφ νίθν. Αθφκε, ν Υαξίιανο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηερληθνχ ζπκβνχινπ θαη σο
κέινο θξαηηθψλ απνζηνιψλ ηαμίδεπε ζην εμσηεξηθφ κε ζθνπφ ηε δηαπξαγκάηεπζε εκπνξηθψλ
ζπκθσληψλ θαη ζπκβάζεσλ κε μέλα θξάηε. Μέγα Διιεληθφλ Βηνγξαθηθφλ Λεμηθφλ, ιήκκα «Υαξίιανο
Δπακεηλψλδαο», ζ. 174. Γηα ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα θαη γηα ην
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ίδην. Ο Sohl πιεξνθφξεζε ηνλ Υαξίιαν «φηη ιακβαλνκέλνπ ππ‟φςεη φηη ε
Ηηαινγεξκαληθή ζπκθσλία αλεγλψξηδε ηελ Διιάδα σο δσηηθφλ ρψξνλ ηεο Ηηαιίαο,
εζηάιε παξά ηεο Γεξκαληθήο Κπβεξλήζεσο φπσο παξεκπνδίζε ηελ παξά ηεο Ηηαιίαο
εμαγνξάλ δη‟εμαλαγθαζκνχ δηαθφξσλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ». πσο ηφληδε ν ίδηνο
ζηνλ Υαξίιαν «ε Γεξκαλία νπδεκίαλ δηάζεζηλ είρε φπσο ηδηνπνηεζή ηαο Διιεληθάο
επηρεηξήζεηο, αιι‟ φηη επεζχκεη λα παξακείλσζηλ αχηαη Διιεληθαί δηα λα
εμαθνινπζήζσζηλ ελ ησ κειιφληη ηαο κε ηελ Γεξκαλίαλ ζπλαιιαγάο ησλ». Γηαπηφ ην
ιφγν, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Υαξίιαν, ν νίθνο Krupp πξνζθέξζεθε λα εμαγνξάζεη
εηθνληθά ηηο κεηνρέο απφ ηελ Δζληθή κε απψηεξν ζθνπφ λα πξνζηαηεχζεη ηηο
ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ Ηηαιηθή επηβνπιή. Ο αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο
Αδψηνπ ζηελ Διιάδα Schlachtenhafen, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ
Υαξίιαν «φηη ζθνπφο ηεο Ηηαιίαο ήην ε θαηαζηξνθή ηεο Διιεληθήο θπιήο θαη φηη ε
Ηηαιία εμίνλ ηελ πξνζάξηεζηλ νπ κφλνλ ηεο Δπηαλήζνπ, αιιά θαη ηεο Ζπείξνπ θαη
ηεο Αηησιναθαξλαλίαο467 κέρξη ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνλ εμηηαιηζκφλ ησλ
ρσξψλ ηνχησλ δη‟επνηθηζκνχ Ηηαιψλ, ίλα εμαζθαιίζε νχησ ηελ θπξηαξρίαλ επη ηεο
Αδξηαηηθήο». Ο Υαξίιανο κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηα παξαπάλσ, ελεκέξσζε ηνλ Β.
Κπξηαθφπνπιν -ζχκβνπιν ηεο Γ.Δ.Λ. θαη δηεπζπληή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο- γηα
απηνχο ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηελ πξφηαζε γηα εηθνληθή αγνξά ησλ κεηνρψλ απφ
ηνπο Γεξκαλνχο. Ζ απάληεζε ηνπ Κπξηαθφπνπινπ ήηαλ αξλεηηθή, αλαθνηλψλνληαο
ζηνλ Υαξίιαν φηη ε Δζληθή δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβεί ζε εηθνληθή πξάμε. Όζηεξα
απφ ηελ άξλεζε ηεο Δζληθήο, ν Sohl έρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ελδηαθέξνλ εηέξνπ
Γεξκαληθνχ νκίινπ ππφ ηνλ Detter468 γηα ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Γ.Δ.Λ. θαη
ειιελνγεξκαληθφ εκπφξην θαπλνχ θαη φπισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ βι. ελδεηθηηθά
Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ, «Ζ ζηξαηεγηθή «ζπλεξγαζία» Διιάδαο-Γεξκαλίαο (1936-1941)», ζην
ζπιινγηθφ ηφκν Ο Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ(επηκ. Βεξέκεο Θ.), φ.π, ζ. 222-258. Mogens Pelt, «Σν
ειιελν-γεξκαληθφ εκπφξην θαπλνχ-πλέρεηα θαη αζπλέρεηα θαηά ην Μεζνπφιεκν θαη ηελ πεξίνδν κεηά
ηνλ πφιεκν», ζην Φιάηζεξ Υάγθελ (επηκ.) Ζ Διιάδα ΄36-΄49. Απφ ηε Γηθηαηνξία ζηνλ Δκθχιην, ηνκέο
θαη ζπλέρεηεο, Καζηαληψηε, Αζήλα 20032, ζ. 370-394.
467
Ζ Ηηαιία, πξάγκαηη, ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ απέλαληη απφ ηα λεζηά ηνπ
Ηνλίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Αθαξλαλίαο, αλ θαη ν γεξκαληθφο
παξάγνληαο αξλνχληαλ ηελ απφζπαζε θάζε ειιεληθνχ εδάθνπο θαη ηελ παξέπεκπε κφλν ζηελ πεξίνδν
κεηά ηελ «ηειηθή» λίθε ηνπ Άμνλα. Παξφια απηά, ην γεγνλφο φηη νη Ηηαινί είραλ de facto πξνζαξηήζεη
ηα Ηφληα λεζηά πηζαλφλ λα ζπλεπαγφηαλ ηελ επέθηαζε ηεο ηηαιηθήο επηξξνήο ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ
Αθαξλαλία. Δλδεηθηηθά βι. Davide Rodogno, «Ζ ηηαιηθή θαηνρή», Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο
Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο, Καηνρή, Αληίζηαζε 1940-1945, η. Γ1, Βηβιηφξακα,
Αζήλα 2007, ζ. 69-71∙ Νίθνο Παπαλαζηαζίνπ-Υάγθελ Φιάηζεξ, «Οη θαηαθηεηέο», ζην -4- ΚαηνρήΑληίζηαζε 1941-1944, (επηκ. Υάγθελ Φιάηζεξ), φ.π., ζ. 35, 38-39.
468

Γηα ηνλ ηαγκαηάξρε ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ Βάιηεξ Νηέηεξ γλσξίδνπκε φηη ελεπιάθε θαη ζην
ζθάλδαιν κε ηηο κεηνρέο ηεο Ππξθάι ηνλ Μαΐν ηνπ 1941. Γλσξίδνπκε φηη ε Ππξθάι είρε ηεζεί, απφ
ηελ αξρή ηεο Καηνρήο, ππφ γεξκαληθή θαηνρή θαη δηνίθεζε, ραξαθηεξηδφκελε σο πνιεκηθή ιεία. Με
ηελ απεηιή ηεο βίαηεο αθαίξεζεο ησλ κεηνρψλ ε Δζληθή ηξάπεδα δέρηεθε λα εθπιεηζηεξηάζεη 41.416
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επηπιένλ αθνχ ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο γηα ηε γεξκαληθή
βηνκεραλία δήηεζε θαη έιαβε απφ ηελ Δζληθή, δηα ηνπ πθηζηακέλνπ ηνπ Heine, 8.000
κεηνρέο νη νπνίεο πξνζηηζέκελεο ζε απηέο πνπ θαηείρε ν Υαξίιανο θαη νη «θίινη» ηνπ,
«ράξηζαλ» ζην γεξκαληθφ νίθν ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Μεηά απφ
απηή ηελ εμέιημε, ν Sohl πιεξνθφξεζε ηνπο άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο (Detter θαη
Ηηαινχο) φηη ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη πιένλ ζηα ρέξηα
ηνπ νίθνπ Krupp θαη γηα απηφ ην ιφγν έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ ηηο πηέζεηο πξνο ηελ
Σξάπεδα γηα ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο.
Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Υαξίιαν, δήηεζε ν ίδηνο απφ ηνλ
Sohl, κηαο θαη απεηξάπε ν ηηαιηθφο θίλδπλνο, ηελ επηζηξνθή ησλ κεηνρψλ ζηελ
Δζληθή. Ο δεχηεξνο, σζηφζν, αξλήζεθε λα ηηο επηζηξέςεη, ηζρπξηδφκελνο φηη ζα έκελε
εθηεζεηκέλνο πξνο ηνπο Ηηαινχο θαη αθφκε δηφηη θνβφηαλ φηη ε Δζληθή δελ ζα
ηεξνχζε κπζηηθφηεηα γηα ην γεγνλφο. ε ζπλελλφεζε κε ηνλ γακπξφ ηνπ, ν Υαξίιανο
ζα θαηαθέξεη, χζηεξα απφ παξαθιήζεηο, λα πείζεη ηνλ Sohl λα ηνπ παξαδψζεη ηηο
κεηνρέο (ηίηινπο)- πνπ θαηείρε σο ελέρπξν ε ίδηα γηα λα εμαζθαιίδεη ηα θεθάιαηά ηεο- θαη απνθηψληαο
απηέο ε ίδηα λα ηηο κεηαπσιήζεη έπεηηα ζηνπο αηηνχληεο μέλνπο κε ηίκεκα φρη ρακειφηεξν ηεο
ηειεπηαίαο επίζεκεο ηηκήο ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην (εηζέπξαμε 97, 5 εθαη. πιεζσξηθέο δξρ. αξγφηεξα,
ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1941). Καηά ηε κεηαθνξά ηνπο, φκσο, απφ ηελ Σξίπνιε ζηελ Αζήλα ζηηο
15 Μαΐνπ 1941 νη κεηνρέο ζα αθαηξεζνχλ δηα ηεο βίαο απφ ηνλ γεξκαλφ αμησκαηηθφ (πξνθαλψο ηνλ
Νηέηεξ) θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηε Γεξκαλία. ρ. βι. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 65-66.
Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1947, φκσο, θαη εμαηηίαο απηήο ηεο «θηλεηηθφηεηαο» ησλ κεηνρψλ Ππξθάι θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δίθε ζην εηδηθφ δηθαζηήξην εγθιεκαηηψλ πνιέκνπ,
γλσζηή κε ηελ νλνκαζία σο «Γίθε Νηέηεξ». Ο ηαγκαηάξρεο Νηέηεξ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα έρεη
ζπγγεληθέο αιιά θαη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Πξφδξνκν Μπνδνζάθε-Αζαλαζηάδε ζην
παξειζφλ, ζα θαηαδηθαζηεί ζε πεληέκηζη ρξφληα θπιάθηζεο σο έλνρνο εθβηαζκνχ θαηά ηεο Δζληθήο
Σξάπεδαο γηα ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην δηθαζηήξην ζα δερζεί φηη ν Νηέηεξ
δελ επζπλφηαλ γηα ηελ δηαξπαγή ησλ κεραλεκάησλ ηεο Ππξθάι θαη αθφκε φηη ν ίδηνο δελ είρε
επσθειεζεί πξνζσπηθά απφ απηή ηελ αγνξά ησλ κεηνρψλ. Έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε φηη ζε
απηή ηε δίθε ν κνλαδηθφο θαηεγνξνχκελνο είλαη ν Νηέηεξ, ελψ δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηπρφλ επζχλεο
ηνπ Μπνδνζάθε θαη ηεο Δζληθήο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, ζχκθσλα κε ην Ρηδνζπάζηε, ν βαζηιηθφο
επίηξνπνο πνπ παξίζηαηαη ζηε δίθε ζρνιίαδε ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα φηη «νη έξηδεο ηεο Δζληθήο
ηξάπεδαο θαη ηνπ Μπνδνζάθε είλαη βφξβνξνο, κέζα ζηνλ νπνίν δελ βνπηάσ ηα ρέξηα κνπ». Δπηπιένλ,
ε ίδηα ε εθεκεξίδα ζρνιηάδνληαο απηή ηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζεκείσλε φηη «ν ξφινο ηνπ Νηέηεξ
ζην ζθάλδαιν απηφ, ήηαλ ξφινο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξνρνχ ηεο ακάμεο. Ήηαλ ν ξφινο ηνπ απινχ εθβηαζηή
ζηα ρέξηα ησλ δχν απφ ηα κεγαιχηεξα ρξεκαηηζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο ρψξαο καο. Σεο Δζληθήο
Σξαπέδεο απφ ηελ κηα κεξηά θαη ηνπ Μπνδνζάθε απφ ηελ άιιε, ησλ θπξίσλ δεκηνπξγψλ ηνπ
ζθαλδάινπ». Δθ. Ρηδνζπάζηεο θ. 29 Απγνχζηνπ 1947, ζ. 3, «Ο Νηέηεξ 5 ½ ρξφληα θπιάθηζε κε
«επρήλ παληεινχο ράξηηνο»!. Γηα ηελ εμέιημε ηεο δίθεο βι. ηα θχιια ηνπ Ρηδνζπάζηε ηηο 9, 12, 13, 20,
21, 22, 26 θαη 27 Απγνχζηνπ 1947. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζχδπγνο ηνπ Μπνδνζάθε,
Ησάλλα, ζα δηεθδηθήζεη ηηο κεηνρέο πνπ ηεο αλήθαλ πξνηνχ απηέο εθπνηεζνχλ, ηζρπξηδφκελε φηη απηή ε
εθπνίεζε έγηλε θαηφπηλ εθβηαζκνχ. Μεηά απφ καθξά δηθαζηηθή δηακάρε ησλ δχν κεξψλ ζα επέιζεη
ζπκβηβαζκφο, ην 1947, κε ην κνίξαζκα ησλ κεηνρψλ θαη ηελ αλάιεςε απφ θνηλνχ ησλ δηαθφξσλ
εμφδσλ πξνο ην δεκφζην. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 6566. Γελ γλσξίδσ θάπνηα κειέηε πνπ λα αζρνιείηαη ζπλνιηθά κε ηηο επζχλεο ηνπ εγρψξηνπ θεθαιαίνπ
ζε φιε απηή ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή
ζπλεξγαζία ηνπ ηδίνπ κε ηνπο θαηαθηεηέο, πιελ ειαρίζησλ κειεηψλ θαη απνζπαζκαηηθψλ αλαθνξψλ
πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξνχζα.
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8.000 κεηνρέο κε ηνλ φξν λα επηζηξαθνχλ ζηελ Δζληθή κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ.
πσο αλαθέξεη ν Υαξίιανο «ηνλ φξν απηφ εδέρζελ έλεθα ηνπ πξνθαλνχο εζληθνχ
ζπκθέξνληνο ίλα κε παξακείλνπλ αη κεηνραί εηο Γεξκαληθάο ρείξαο θαη λα
παξαδνζψζηλ ελ θαηξψ εηο ηελ Δζληθήλ Σξάπεδαλ, παξά ηαο θνβεξάο δπζθνιίαο αο
αληίθξπζα δηα λα εμεχξσ ην απαηηνχκελνλ πξνο πιεξσκήλ ησλ κεηνρψλ ηνχησλ
ρξεκαηηθφλ πνζφλ».469 Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ηηαιίαο ν Υαξίιανο αλαθνίλσζε
ζηνλ Π. Μπφκπνιε ηεο Δζληθήο φηη νη 8.000 κεηνρέο βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα ηνπ θαη
φηη ζα παξαδίδνληαλ ζηελ Δζληθή κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε λφκηκεο δηνίθεζεο ζηελ ηξάπεδα. Σέινο, ν Υαξίιανο, ζηελ επηζηνιή
ηνπ πξνο ηνλ Πεζκαδφγινπ, γηα λα δηθαηνινγήζεη ην αγαζφ ησλ πξνζέζεσλ ηνπ φιν
απηφ ηνλ θαηξφ, ηφληδε φηη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξνχζε ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο
φιε απηή ηελ πεξίνδν, ιάκβαλε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Β. Κπξηαθφπνπινπ ελψ ν Κι.
Μαλέαο πνπ ήηαλ ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο αλέιαβε ρξέε ζπκπξάηηνληα ζπκβνχινπ
ζηε Γ.Δ.Λ., ην δε ηακείν ειεγρφηαλ απφ αλψηεξν ππάιιειν ηεο Δζληθήο
απνζπαζκέλν ζηελ εηαηξεία γηαπηφ ην ζθνπφ.470
πκπεξαζκαηηθά, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα αλαθέξακε φηη ππάξρνπλ δχν
εθδνρέο ζρεηηθά κε ην γεγνλφο ηεο «θηλεηηθφηεηαο» ησλ κεηνρψλ. Απφ ηε κηα ε
εθδνρή ηεο Δζληθήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία κεηαβηβάζηεθαλ, επζχο εμαξρήο, νη
κεηνρέο ζηνλ Υαξίιαν, κε απνηέιεζκα λα αλαιάβεη εθ λένπ ηελ πιεηνςεθία ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είρε απνιέζεη ζηα 1940-1941. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν
Υαξίιανο ηζρπξίδεηαη φηη αξρηθά νη κεηνρέο πέξαζαλ ζηα ρέξηα ηνπ γεξκαληθνχ νίθνπ
θαη κφλν αξγφηεξα, άγλσζην ην πφηε, κεηαβηβάζηεθαλ ζηνλ ίδην, κε απψηεξν ζηφρν
ηελ επηζηξνθή ηνπο κεηαπνιεκηθά ζηελ ηξάπεδα.
Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν Υαξίιανο, κεηά ηε Γεξκαληθή
εηζβνιή, εθκεηαιιεχηεθε ηηο γλσξηκίεο ηνπ αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία πνπ
είρε ζην παξειζφλ κε γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηάθεξε λα απνζπάζεη ηφζεο
469

Αληίζεηα απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Υαξίιανπ, γλσξίδνπκε φηη νη αγνξέο πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο Καηνρήο, έγηλαλ ζε εμεπηειηζηηθέο «πξαγκαηηθέο ηηκέο» εμαηηίαο ηνπ πιεζσξηζκνχ. ηαχξνο
Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο Διιάδαο», φ.π, ζ.
133-134.
470
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο πξνο Γεψξγηνλ Πεζπαηδφγινπ, Απξίιηνο
1945. Απηφ πνπ γλσξίδνπκε κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα είλαη ε απνζηνιή ζηα 1942 ηνπ Γ. Λνπθάθνπππαιιήινπ ηεο Δζληθήο- σο δηεπζπληή ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θηήκαηνο, ν νπνίνο άζθεζε
επξχ έιεγρν ζηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ θηήκαηνο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή
Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο
Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10ε
Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 14.
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κεηνρέο φζεο ήηαλ αξθεηέο γηα λα αλαιάβεη εθ λένπ-είηε εμαξρήο είηε αξγφηεξα- ηελ
πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Υσξίο νξηζκέλα απφ φζα
ηζρπξίδεηαη λα είλαη αλαιεζή -δειαδή ηνλ αληαγσληζκφ ησλ θαηαθηεηψλ ζην
νηθνλνκηθφ πεδίν αιιά θαη ηηο βιέςεηο ηεο Ηηαιίαο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρήεληνχηνηο θαίλεηαη φηη ν ίδηνο κε κεγάιε πξνζπκία θαη κε ηδηαίηεξε άλεζε -αλ θαη δελ
πξέπεη λα απνθιείζνπκε ηελ πηζαλφηεηα κηαο κνξθήο εμαλαγθαζκνχ απφ ηνπο
Γεξκαλνχο- ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο ηειεπηαίνπο ηφζν γηα ηε κειινληηθή επηδίσμε
δηθψλ ηνπο φζν θπξίσο γηα ίδηνλ ζπκθέξνλ. ρεηηθά κε ην δεχηεξν, ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο

ν

θεθαιαηνχρνο

εγθιηκαηηδφηαλ

ζηε

ζπγθπξία

θαη

ζπρλά

εθκεηαιιεπφηαλ ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο πνπ ηνπ εκθαλίδνληαλ πξνο
φθεινο ηνπ.471 Κάηη ηέηνην πηζαλφηαηα λα ίζρπε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Υαξηιάνπ,
φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Δ.Λ., ηνπιάρηζηνλ αλαθνξηθά κε ηελ -κε θάζε
κέζν- παξακνλή ηνπ ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πξνζθήλην αιιά θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ.472 Δμάιινπ, κε απηή ηνπ ηελ πξάμε ν Υαξίιανο
απφθηεζε μαλά ηελ πεξηνπζία ηνπ κε αληίηηκν πνπ θαίλεηαη φηη θαηέβαιε ζε
πιεζσξηθέο δξαρκέο, αλ ππνζέζνπκε φηη ηηο κεηνρέο ηηο επαλέθηεζε απφ ηνπο
Γεξκαλνχο αξγφηεξα, φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη.
ρεηηθά κε ην πξψην, δελ θαίλεηαη νη Γεξκαλνί λα αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηήκαηνο Λεζίλη νχηε έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα παξάδνζε ηεο παξαγσγήο ζε απηνχο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα απνθιείζνπκε ηειείσο ηηο φπνηεο
ζθέςεηο κπνξεί λα έγηλαλ θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο Καηνρήο ή θαη αξγφηεξα
ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ηέηνησλ ζθνπψλ. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε ζπκβνιή
ηεο έλνπιεο αληίζηαζεο ζηελ χπαηζξν είρε λα θάλεη, κεηαμχ άιισλ θαη σο έλα βαζκφ,
κε ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθή παξαγσγήο απφ ηελ αξπαγή θαη ηελ αθαίκαμε, ζε
αληίζεζε κε ηε βηνκεραλία ζηα αζηηθά θέληξα πνπ ζε κεγάιν βαζκφ, φπσο ζα
αλαθέξνπκε ζηελ παξνχζα, ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ησλ θαηαθηεηψλ. Αλακέλεηαη ε
471

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Διιεληθφ Ππξηηηδνπνηείν θαη Καιπθνπνηείν (Ππξθάι) ηνπ
Μπνδνζάθε παξήγαγε απφ ηελ αξρή ηεο Καηνρήο σο ην 1943, φπια γηα ηνπο Γεξκαλνχο. ηαχξνο
Θσκαδάθεο, «Μαχξε αγνξά, πιεζσξηζκφο θαη βία ζηελ νηθνλνκία ηεο θαηερφκελεο Διιάδαο», φ.π, ζ.
126-128. Έρεη ελδηαθέξνλ λα ηνλίζνπκε φηη ην ίδην εξγνζηάζην, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ
πνιέκνπ, γλσξίδνπκε φηη πνπινχζε πνιεκηθφ πιηθφ ην νπνίν δηνρεηεχνληαλ ζε βξεηαληθέο ππεξεζίεο
ζηελ Διιάδα. Richard Clogg, «Ζ Τπεξεζία Δηδηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (SOE) ζηελ Διιάδα, ζην Η.
Ηαηξίδεο (επηκ.), Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950. Έλα έζλνο ζε θξίζε, Θεκέιην, 1984, ζ. 188. Πην
πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ηζπαληθνχ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ( 1936-1939) ν Μπνδνζάθεο ζα πξνβεί ζε
εκπφξην φπισλ θπξίσο κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο. ρ. βι. Θαλάζεο Γ. θήθαο, Ζ Διιάδα θαη ν Ηζπαληθφο
Δκθχιηνο Πφιεκνο, ηάρπ, Αζήλα 2000, ζ. 135-174.
472
Βι. ζρ. θαη πην πάλσ ζην ζεκείν πνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ θαηερφκελε νηθνλνκία, ζηνλ πιεζσξηζκφ
θαη ζην ιηκφ.
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επηβεβαίσζε ε κε απηήο ηεο ππφζεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λεζηλίνπ. Δπηπιένλ,
ππνζέηνπκε φηη έλα κέξνο απηήο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαίλεηαη φηη ζηήξημε ηελ
έλνπιε αληίζηαζε θαη έδσζε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο Διεχζεξεο Διιάδαο.473
Χζηφζν, νη θαηαθηεηέο, φζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηνπ Λεζηλίνπ, κε δηάθνξεο
«εμνξκήζεηο» ηνπο ζηα 1944 ζα πξνβνχλ ζε δηαξπαγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ
παξήρζεζαλ ζην θηήκα.474
Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ αιεζεχεη ε εθδνρή ηνπ Υαξηιάνπ, πνπ σζηφζν δελ
ηεθκεξηψλεηαη απφ πνπζελά αιινχ,475ζρεηηθά κε ηνλ εθβηαζκφ θαη ηνπο άδηθνπο
φξνπο πνπ ν Κνξηδήο ηνλ εμαλάγθαζε λα δερηεί αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δελ απνθιείεηαη ε πξάμε ηεο επαλάθηεζεο ηεο πιεηνςεθίαο
ησλ κεηνρψλ ηνλ Μάην ηνπ 1941 λα απνηειεί κηα κνξθή άηππεο «ξεβάλο». 476 πσο
θαη λα έρεη ην δήηεκα απηφ, ε ηξάπεδα ζα θαηαθέξεη ην 1943 λα αγνξάζεη ηκεκαηηθά,
απφ δηάθνξνπο κεηφρνπο, 8.960 κεηνρέο νη νπνίεο ζα πξνζηεζνχλ ζηηο 30.000 κεηνρέο
πνπ ήδε θαηείρε. Με απηή ηεο ηελ θίλεζε ε Δζληθή ζα ζπκκεηέρεη -εθ λένπ- κε
πνζνζηφ πνπ αλεξρφηαλ ζην 52% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ.477
Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο-αληίζεηα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ
Υαξηιάνπ αιιά θαη ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήοφηη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 1943 εκθαλίδεηαη σο αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο ν
Hans Heine, παίξλνληαο ηε ζέζε ηνπ Α. ίλνπ, ν νπνίνο θαηείρε ηε ζέζε απηή απφ ηε
ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο [Πίλαθαο 15].
473

Γηάλλεο θαιηδάθεο, «Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Καηνρήο ζηελ επαξρία»,
Γηαζέζηκν ζην http://www.academia.edu/2080355/_. [Σειεπηαία πξφζβαζε 18/4/2013].
474
Βι. ζρ. πην αλαιπηηθά ζην επφκελν ππνθεθάιαην.
475
Απηφ πνπ γλσξίδνπκε κε βεβαηφηεηα, σζηφζν, είλαη φηη κε ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο Δζληθήο
απφ ηνλ Κνξηδή, ν ηειεπηαίνο ζα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ Μπνδνζάθε θαη ζα ζηακαηήζεη ηε
ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηελ Ππξθάι, ε νπνία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα απνιάκβαλε αθεηδψο ηα θεθάιαηα
ηεο ηξάπεδαο. Απηή ε δηακάρε θαίλεηαη φηη μεθίλεζε χζηεξα απφ ηελ επηζπκία ηνπ Κνξηδή λα ειέγμεη
ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξείαο ελψ απψηεξνο ζθνπφο θαίλεηαη λα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Β.
σηεξφπνπιν πνπ ζπλέγξαςε ηε βηνγξαθία ηνπ Μπνδνζάθε, ε απνκάθξπλζε ηνπ Μπνδνζάθε απφ ηε
δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ ηξάπεδα. Απηφ ην γεγνλφο κε θάλεη λα
κελ απνθιείζσ ηειείσο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Υαξίιανπ ζρεηηθά κε ηα φζα αλαθέξεη γηα ηελ πίεζε θαη
ηνπο άδηθνπο φξνπο πνπ δέρηεθε απφ ηνλ Κνξηδή. Βι. ζρ. Κψζηαο Κσζηήο, «Ζ Οηθνλνκία, 19321940», ζην Ζ δηθηαηνξία ηνπ Ησάλλε Μεηαμά 1936-1941, φ.π., ζ. 91-92∙ Κψζηαο Κσζηήο, Ηζηνξία ηεο
Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 1914-1940, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φ.π., ζ. 513-519.
Βξαζίδαο Υ. σηεξφπνπινο, Μπνδνζάθεο, Δξκείαο, ρ.ρ, ζ. 203-208.
476
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, σζηφζν, φηη ν Κνξπδήο -πνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ Μεηαμά ζα αλαιάβεη ηελ
πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο- ζα απηνθηνλήζεη ζηηο 18 Απξηιίνπ ηνπ 1941 ιίγεο κέξεο αθφηνπ είρε
μεθηλήζεη ε εηζβνιή ηεο Γεξκαλίαο ζηελ Διιάδα. Βι. ζρεηηθά Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ
ρξνλνιφγην 1841-2006, Ηζηνξηθφ Αξρείν Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 2008, ζ. 138-139.
Mark Mazower, ηελ Διιάδα ηνπ Υίηιεξ. Ζ εκπεηξία ηεο Καηνρήο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα2, ρ.ρ, ζ. 28.
477
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 33α-ε, Γηεχζπλζηο, Γεσξγηθή Δηαηξεία “Λεζίλη” Α.Δ., Αζήλαη 28
Μαΐνπ 1945.
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Πίλαθαο 15. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία,1943.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Πξφεδξνο

Βηνκήραλνο

Ναη

Hans Heine

Αληηπξφεδξνο

Μεραληθφο

ρη

Κιέαξρνο Μαλέαο

πκπξάηησλ χκβνπινο

Έκπνξνο-Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Άγλσζην

-478

Βαζίιεηνο

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Δζληθήο

-479

Σξαπέδεο

Κπξηαθόπνπινο
Γεώξγηνο Λνγνζέηεο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Γεώξγηνο αηνιηάο

χκβνπινο

Τπάιιεινο

Όρη
Δηαηξείαο-

Ναη

Γηεπζπληήο
«Φανπληέζηνλ»
Αλδξέαο άββαο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Κσλζηαληίλνο Νεύξνο

χκβνπινο

Γεσπφλνο

-480

Νηθόιανο Γξίηζαο

χκβνπινο

Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Πέηξνο Βξεηηόο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 8, Καηάζηαζηο ησλ ελ ελεξγεία κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.

Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 ζα επηζηξαθνχλ ζηελ Δζληθή απφ ηνλ Δ. Υαξίιαν 7.900
κεηνρέο, αλ θαη ν δεχηεξνο δεηνχζε λα ηνπ επηζηξαθεί ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα ησλ
κεηνρψλ, ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα ηνπ επεζηξάθε πνηέ, κηαο θαη ε ηξάπεδα δελ είρε
παξαδερζεί σο λφκηκε ηελ πψιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη επηπιένλ
ζεσξνχζε φηη ην θαηαηεζέλ ζε απηή ηίκεκα ησλ κεηνρψλ είρε δξαρκνπνηεζεί.481 Σν
1945 ζα είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία, απφ ηε ζέζε ηνπ

478

Δίλαη πηζαλφ λα δηαρεηξίδεηαη έλαλ αξηζκφ κεηνρψλ είηε ηεο κεηέξαο ηνπ Αληηφπεο είηε ηνπ παηέξα
ηνπ Δπακεηλψλδα. Πηζαλφ είλαη επίζεο λα ηνπ έρνπλ κεηεβηβαζζεί έλαο αξηζκφο κεηνρψλ απφ ηνπο
παξαπάλσ.
479
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
480
Βι. Πίλαθεο 8 θαη 23.
481
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 33α-ε, Γηεχζπλζηο, Γεσξγηθή Δηαηξεία “Λεζίλη” Α.Δ., Αζήλαη 28
Μαΐνπ 1945∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη
1953, Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξίαο «Λεζίλη» Α.Δ.
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πξνέδξνπ, ν Δ. Υαξίιανο ελψ ην ίδην έηνο ζα επαλέιζεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην σο
ζχκβνπινο πιένλ θαη φρη σο αληηπξφεδξνο, ν Αιέμαλδξνο ίλνο [Πίλαθαο 27].
Δξρφκελνη πάιη ζην 1941, ηνλ επηέκβξην απηνχ ηνπ έηνπο ε Γ.Δ.Λ. ζα ζπλάςεη
θαη λέν δάλεην 10.000.000 δξρ.-αλνηθηνχ ινγαξηαζκνχ επί πξνζσπηθή αζθαιεία κε
ηφθν 7%- κε ηελ Δζληθή.482 ηα 1943 ζα ηδξπζεί ε Αλψλπκνο Δηαηξεία
Βηνκεραλνπνηήζεσο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΒΗΓΔΠ)483 γηα ηελ νπνία έρνπκε
αλαθνξέο φηη ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο Γ.Δ.Λ.484 Οη πνιεκηθέο ζπλζήθεο, ν πιεζσξηζκφο485
θαη ν ππεξπιεζσξηζκφο486 πνπ ζα αθνινπζήζνπλ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαθνξά καο ζηα
«νηθνλνκηθά» ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1941-1944. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα
αλαθεξζνχκε ζηηο ηνπηθέο εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ρσξίο λα
αλαθεξζνχκε ζε νηθνλνκηθά κεγέζε φπσο θεθάιαηα, δάλεηα, θφζηνο ησλ έξγσλ θ.ιπ.

482

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ. 135. Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Σκήκα Γηθαζηηθφλ, 6 επηεκβξίνπ 1941 θ΄ 10 επηεκβξίνπ 1941.
483
Τπνζέηνπκε φηη ηδξχζεθε ζηα 1943 κε ζπκβνιή θαη ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ε
Δζληθή θαηέρεη 8.100 (πηζαλφλ ηδξπηηθέο) κεηνρέο γηα ηελ αγνξά ησλ νπνίσλ εκθαλίδεηαη λα θαηέβαιε
ην πνζφ ησλ 4.050.000 δξρ. ηα 1947 ην ίδην ίδξπκα θαηείρε 8.475 κεηνρέο (35% ηνπ ζπλφινπ ησλ
κεηνρψλ) ελψ ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε 24.000 κεηνρέο θαη ην κεηνρηθφ
θεθάιαην αλεξρφηαλ ζηα 12.000.000 δξρ. Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 19402000, φ.π., ζ. 50-51, 169-170, πίλ. 1.3, 2.6.
484
Απηφ ην γλσξίδνπκε απφ ηελ εκπηζηεπηηθή αλαθνξά ηνπ Κνηνπνχιε πξνο ηε δηνίθεζε ηεο Δζληθήο,
βι. θαη παξαθάησ ζρεηηθά κε ηελ πεγή απηή. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία
Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο
Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10 ε Γεθεκβξίνπ
1950, ζ. 7.
485
Ζιίαο Βελέδεο, Υξνληθφλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Ηζηνξία κηαο εηθνζηπεληαεηίαο 1928-1952,
Διιεληθή Δθδνηηθή Δηαηξεία, Αζήλα 1955, ζ. 286-291, 305-310. Αζαλάζηνο Λπθνγηάλλεο, «Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο 1928-2003: 75 ρξφληα ιεηηνπξγίαο», ζην Κεξδψα Αζήλα (επηκ. Λπθνγηάλλεο Α.),
Πνηακφο, Αζήλα 2004, ζ. 34-35.
486
Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 60∙ Σα πξψηα πελήληα
ρξφληα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 1928-1978, Αζήλα 1978, ζ. 196-214. Υξήζηνο Νίθαο,
«Γσζηινγηζκφο θαη νηθνλνκηθφο παξαινγηζκφο ζηελ θαηνρηθή Διιάδα», ζην Δρζξφο εληφο ησλ Σεηρψλ
(επηκ. Μηραειίδεο Η. θ.ά.), Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2006, ζ. 147-170.
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6.2 Οη εμειίμεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απφ ηελ έθξεμε ηνπ πνιέκνπ κέρξη ην ηέινο ηεο
Καηνρήο. Ζ πεξίνδνο ηεο απνδηνξγάλσζεο
Ζ έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ ηελ 28ε Οθησβξίνπ ηνπ 1940 ζα ζέζεη ηέξκα
ζηελ εηξεληθή δηαβίσζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ πνιεκηθή θηλεηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο
ρψξαο

κέζσ

ηεο

επηζηξάηεπζεο

ζα

γίλεη

κε

ηδηαίηεξε

ηαρχηεηα

θαη

απνηειεζκαηηθφηεηα,487 ηαπηφρξνλα φκσο ζα επηθέξεη θαη θάπνηα απνδηνξγάλσζε
ζηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο.
Αλαθνξηθά κε ηνπο εξγάηεο πνπ απαζρνινχληαλ ζηε Γ.Δ.Λ, γλσξίδνπκε φηη γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ επηζηξαηεχζεθαλ ηελ 28ε Οθησβξίνπ ελληά εξγάηεο, νη νπνίνη
εξγάδνληαλ

σο

νδεγνί

θαη

βνεζνί

«Σξαθηέξ»

ελψ

θαίλεηαη

φηη

είραλ

«πξνεπηζηξαηεπηεί»488 έμη εξγάηεο κε ηελ ίδηα εηδηθφηεηα θαη κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ
ηνπ 1941 είραλ ζηξαηεπζεί επηπιένλ δχν νδεγνί θαζψο θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο

απηνχ.489

Φσηνγξαθία 14Γ. Δπηζθεπή ειθπζηήξα. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 103.

487

Γηα ηνλ πφιεκν ζηελ Αιβαλία θαη γηα ην δήηεκα ηεο επηζηξάηεπζεο βι. ελδεηθηηθά ηε κειέηε ηνπ
Γηψξγνπ Μαξγαξίηε, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…Ο πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο θαη ε πξψηε πεξίνδνο
ηεο Καηνρήο, φ.π, ζ. 19-156.
488
Γηα ην ζχζηεκα ησλ αηνκηθψλ πξνζθιήζεσλ πνπ επλννχζε ηελ «πξνεπηζηξάηεπζε» βι. Γηψξγνο
Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…Ο πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο θαη ε πξψηε πεξίνδνο ηεο
Καηνρήο, φ.π, ζ. 56.
489
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Καηάζηαζηο Δκθαίλνπζα ηνπο επηζηξαηεπζέληαο κεραληθνχο, νδεγνχο &
βνεζνχο Σξαθηέξ.
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Σνλ Γελάξε ηνπ 1941 ζα επηηαρζνχλ, γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηηο
ζηξαηησηηθέο αξρέο490 έμη ειθπζηήξεο491 ηεο εηαηξείαο, ελψ ηνλ Φιεβάξε ηνπ ίδηνπ
έηνπο ζα γίλεη αλαζηνιή ηεο επίηαμεο κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ειθπζηήξεο
γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο.492 Οη αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ γηα εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, χζηεξα απφ ηελ επηζηξάηεπζε αιιά θαη απφ παχζεηο, γηα δηαθφξνπο
ιφγνπο, παξνρήο ππεξεζηψλ εκεξνκίζζησλ εξγαηψλ -φπσο ε πεξίπησζε ηνπ
Γεσξγίνπ Υνπιηαξά493- ζα σζήζνπλ ηελ εηαηξεία ζηελ πξφζιεςε εηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ φπσο ήηαλ ν Γεκήηξηνο Κνπξκπάζεο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ρξέε
Γεληθνχ Μεραληθνχ, ηνλ Μάξηην ηνπ 1941,494 κε κεληαία αληηκηζζία 10.000
δξαρκέο.495 Αλ θαη ε επηζηξάηεπζε ελφο κέξνπο ηεο εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη ε
επίηαμε ησλ ειθπζηήξσλ αξρηθά δεκηνχξγεζε θάπνηα πξνβιήκαηα,496 δελ θαίλεηαη
λα επεξέαζε άκεζα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εμπγηαλζέλησλ εθηάζεσλ.497

490

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεληθφλ ηξαηεγείνλ πξνο ηελ εηαηξίαλ Λεζίλη, 31 Γεθεκβξίνπ 1940.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Σν γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην γξαθείνλ Αζηαθνχ, Πξφγξακκα κειινληηθψλ
εξγαζηψλ ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1941. Οη ειθπζηήξεο πνπ επηηάρζεθαλ ήηαλ ηχπνπ Caterpillar απφ ηα
νπνία ηα πέληε -κε 40 έσο 50 δχλακε ίππσλ- θαη έλα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κε δχλακε 22-24 ίππνπο. ρ. βι.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη πξνο ηελ θνηλφηεηα Αζηαθνχ, Λεζίλη 9 Ηνπιίνπ
1941.
492
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ., Απφ Γεσξγηθή Τπεξεζία Αηησιναθαξλαλίαο πξνο ηαο γεσξγηθάο εηαηξίαο
Λεζίλη θαη Λπζηκαρία, Δλ Ηεξά Πφιεη Μεζνινγγίνπ ηε 17 Φεβξνπαξίνπ 1941. Σξεηο ζηξαηηψηεο, εθ
ησλ νπνίσλ νη δχν ήηαλ εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία, είραλ ζηαιεί ζην Βαιηί ζηηο αξρέο ηνπ 1941 γηα
ηελ επηζθεπή ησλ Σξαθηέξ ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ επίηαμε. Σελ 1 ε
Μαξηίνπ 1941 απηνί νη ζηξαηηψηεο ζα αλαθιεζνχλ, κε ζεκείσκα ηνπ Φξνπξαξρείνπ Αζηαθνχ, θαη ζα
ηνπο δεηεζεί λα παξνπζηαζζνχλ ζηε κνίξα θφληα. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη, Βαιηί 2 Μαξηίνπ 1941.
493
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη πξνο θχξηνλ Γεψξγηνλ Υνπιηαξάλ,
Βαιηί 22 Φεβξνπαξίνπ 1941.
494
Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ν Δ. Υαξίιανο, εμαηηίαο ηεο πηζαλήο έιιεηςεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζα ζέζεη
ην δήηεκα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη αηρκαιψησλ σο εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ζπκβνπιεχεη ηε
δηεχζπλζε λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή θαιπβηψλ πξνο ζηέγαζε είηε ησλ εξγαηψλ είηε ησλ
αηρκαιψησλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην γξαθείνλ Αζηαθνχ,
Γηάθνξα, Αζήλαη 15 Μαξηίνπ 1941.
495
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη πξνο θχξηνλ Γεκήηξηνλ Κνπξκπάζελ,
Βαιηί 7 Μαξηίνπ 1941.
496
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γξαθείν Αζελψλ πξνο Γξαθείνλ Αζηαθνχ , Πξφγξακκα κειινληηθψλ εξγαζηψλ
ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1941.
497
ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Μαξγαξίηεο γηα ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο, κηαο θαη
αλαθέξεη φηη «ν πφιεκνο θαζεαπηφο δελ πξνθάιεζε κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία». Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…Ο πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο θαη ε
πξψηε πεξίνδνο ηεο Καηνρήο, φ.π, ζ. 197-198.
491
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Πίλαθαο 16. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1940-1941.498
Γεσξγηθό Έηνο 1940-1941
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο)
ζηξέκκαηα)

ίηνο

3.327

200.559

Βξψκε

436

18.050

Βακβάθη

3.526

179.953

Αξαβφζηηνο

4.492

399.013

Κεπεπηηθά

-

20.000

Μπνζηαλνεηδή

245

362.497

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο 12.026

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηέξγεηαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935· ΗΑΔΣΔ,
εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. Πίλαμ
εκθαίλνλ ηελ παξαγσγήλ ηνπ Λεζηλίνπ θαηά ηα έηε 1940-1944.

Καηά ην θαιιηεξγηθφ έηνο 1940-1941-παξαγσγή 1941- ζα απμεζνχλ θαηά 2.000
πεξίπνπ ζηξέκκαηα -θζάλνληαο ηα 12.000 πεξίπνπ- νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο. Ζ
θαιιηέξγεηα ηνπ ζίηνπ ζα απνθέξεη 200.559 νθάδεο παξαγσγή, ελψ ε θαιιηέξγεηα
ηνπ αξαβνζίηνπ θνληά ζηηο 400.000 νθάδεο. Ζ παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ ζα αλέιζεη
ζηηο 179.953 νθάδεο, απηή ηεο βξψκεο ζηηο 18.050 νθάδεο 499 ελψ εκθαλίδεηαη θαη κηα
πνιχ κηθξή παξαγσγή αξαρίδαο500(θηζηίθη αξάπηθν). Σέινο, ηα κπνζηάληα πνπ ηα
εθκεηαιιεχνληαλ θαη θαιιηεξγεηέο επί κηζζψκαηη,501 ζα απνθέξνπλ παξαγσγή
498

ζνλ αθνξά ηηο πεγέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα ζπληάμνπκε ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα,
πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πεγή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ΗΑΔΣΔ παξνπζηάδεη κφλν ηελ παξαγσγή θαη
φρη ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ελψ νη αξηζκνί ζηελ παξαγσγή έρνπλ κηθξή απφθιηζε ζηηο δχν
πεγέο. Δκείο, ζηνπο πίλαθεο 16-18, 34, ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο αξηζκνχο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ
πεγή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ΓΑΚ Αηησιναθαξλαλίαο, φπσο θάλακε θαη γηα ηελ πεξίνδν 1935-1940.
ηελ πεγή απφ ηα ΓΑΚ απνπζηάδεη ε παξαγσγή ησλ θεπεπηηθψλ, ηελ νπνία ζπκπιεξψζακε απφ ην
πιηθφ ηνπ ΗΑΔΣΔ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο πίλαθεο 17-18, 34.
499
Γλσξίδνπκε φηη 14.500 νθάδεο βξψκεο ζα παξαδνζνχλ πξνο ηε λνκαξρία Αηησιναθαξλαλίαο- κε ην
πινίν «Αλαζηαζία» θαη κε πινίαξρν ηνλ Ησάλλε Οξθαλφ- έλαληη 114.163 δξρ., πνζφ ζην νπνίν
ζπκπεξηιακβάλνληαλ ηα έμνδα θφξησζεο θαη κεηαθνξάο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη πξνο ηελ Ννκαξρίαλ Αηησιναθαξλαλίαο, Βαιηί 20 Μαξηίνπ 1941.
500
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Ζιίαλ Βειψλελ πξντζηάκελνλ
Γεσξγηθήο Τπεξεζίαο Αηησι/λίαο, Βαιηί 13 Μαξηίνπ 1941. Ο Ζιίαο Βειψλεο θάπνπ ζηηο αξρέο ηεο
Καηνρήο ζα αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, ζέζε ηελ νπνία ζα δηαηεξήζεη γηα πνιιά ρξφληα.
501
Γελ κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε ηη πνζνζηφ απφ ηελ παξαγσγή πξνέξρεηαη απφ απηνθαιιηέξγεηα θαη
ηη πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηηο κηζζσκέλεο γαίεο ππφ ηδησηψλ θαιιηεξγεηψλ. Δληνχηνηο, σο
θαιιηεξγεηήο επί κηζζψκαηη αλαθέξεηαη ν ηαηξφο ηεο εηαηξείαο Ησάλλεο Φάξξνο απφ ηνλ Αζηαθφ, ν
νπνίνο θαιιηεξγεί 140 ζηξ. ζην ηκήκα Γ΄. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο ηνλ
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362.497 νθάδεο ελψ εκθαλίδεηαη θαη ε παξαγσγή θεπεπηηθψλ502(20.000 νθάδεο)
[Πίλαθαο 16].
ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1941, ε εηαηξεία ζα ρνξεγήζεη ζηηο επηηξνπέο Δπηζηηηζκνχ
ηνπ Μεζνινγγίνπ, Αγξηλίνπ, Αζηαθνχ, Αηησιηθνχ θαη Νενρσξίνπ 62.000 πεξίπνπ
νθάδεο ζίηνπ θαη παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, 70.000 νθάδεο ζα δηαλεκεζνχλ ζην
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ
ησλ εξγαηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα γχξσ ζηηο 60.000 νθάδεο ζα θπιαρηνχλ ζηηο απνζήθεο
σο ζπφξνο θαη σο κειινληηθή δηαηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη ηε ζπγθνκηδή ηνπ
αξαβνζίηνπ.
παξαδφζεθαλ,

ηηο
503

επηηξνπέο

Δπηζηηηζκνχ

ηνπ

Μεζνινγγίνπ

θαη

Αγξηλίνπ

ηελ ίδηα επνρή, 46.632 νθάδεο αξαβνζίηνπ πεξζηλήο παξαγσγήο,504

ελψ ηνλ Αχγνπζην ζα παξαδνζνχλ θαη ζηελ ΚΔΠΔ 6.000 νθάδεο ζίηνπ έλαληη
102.762 δξρ.505
Σν 1941 έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη νξηζκέλνη πεξίνηθνη, πνπ ε εηαηξεία είρε
απνβάιεη ζην παξειζφλ δηνηθεηηθψο απφ ην έινο, ζα απεπζπλζνχλ ζηε δηνίθεζε θαη
ζηε δηεχζπλζε ηεο Γ.Δ.Λ. δεηψληαο κηα, θαηά θάπνην ηξφπν, «αληαιιαγή» ησλ
εδαθψλ πνπ θαηείραλ ζην παξειζφλ θαη πνπ ε εηαηξεία ηνπο ηα είρε απνζπάζεη, κε
άιια εδάθε κεγαιχηεξεο έθηαζεο κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο, πηζαλφηαηα κε ηελ
θαηαβνιή θάπνηνπ κηζζψκαηνο. Οη δπν πεξηπηψζεηο απνβιεζέλησλ πεξηνίθσλ -ησλ

Κνλ Πξφεδξνλ ηεο Κνηλφηεηνο Παιαηνθαηνχλεο, Βαιηί 28 Φ/ξίνπ 1941. Ζ ηηκή ηνπ ελνηθίνπ θαηά
ζηξέκκα, ηελ πεξίνδν απηή, αλεξρφηαλ ζηηο 1.600 δξρ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζψκαηνο γαηψλ,
ησλ νξγσηηθψλ θαζψο θαη ηελ απνδεκίσζε ηεο δηψξπγαο γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Ησάλλελ Φάξξνλ, Βαιηί 5 Μαξηίνπ 1941.
502
ρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ θαζνιηψλ γηα ηελ νπνία έρνπκε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, γλσξίδνπκε
φηη πξνεξρφηαλ ηφζν απφ απηνθαιιηέξγεηα-πνηθηιίαο «Παπνχδα»- φζν θαη απφ ηδησηηθή θαιιηέξγεηα.
Χο ελνηθηαζηήο εκθαλίδεηαη πάιη ν Η. Φάξξνο αιιά θαη ε Δ. Αιπζαληξάηνπ απφ ηνλ Αζηαθφ. ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Σελ Σερληθήλ Δπηζεψξεζηλ Α.Σ.Δ Γ. Σ. Διιάδνο,
Λεζίλη 5 Απγνχζηνπ 1941.
503
Αληίζεηα ε εηαηξεία ζα αξλεζεί λα παξαδψζεη ζηε πλεηαηξηθή Σξάπεδα Αγξνηψλ
Αηησιναθαξλαλίαο θάπνηα πνζφηεηα ζίηνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε ελαπνκέλνπζα παξαγσγή
παξαδφζεθε, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ λνκάξρε, ζηηο επηζηηηζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Αγξηλίνπ,
Μεζνινγγίνπ θαη Αζηαθνχ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη πξνο πλεηαηξηθήλ
Σξάπεδαλ Αγξνηψλ Αηησι/λίαο, Λεζίλη 8 Ηνπιίνπ 1941.
504
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνο ηελ (δπζαλάγλσζην) Γηνίθεζελ αζηαθνχ, ελ Λεζηλίσ ηε 26 ε
Ηνπιίνπ 1941.
505
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Γεσξγηθήλ Έλσζηλ Μεζνινγγίνπ, Λεζίλη 1
Απγνχζηνπ 1941. Ζ πξνπνιεκηθή θξαηηθή πξνζηαζία αλαθνξηθά κε ηελ ΚΔΠΔ θαη ε εζεινληηθή
πψιεζε ζηηεξψλ ζα κεηαβιεζεί ζε θξαηηθφ θαηαλαγθαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ζηνλ νπνίν
νη παξαγσγνί ζα αληηδξάζνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. ρ. βι. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία
ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 208-213.
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αδειθψλ Ρψζζνπ θαη Κ. Κνπηξνχιε απφ ην ρσξηφ Πεληάινθνο- πνπ αλαθέξζεθαλ ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην, είλαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.506
Απφ ελδείμεηο πνπ έρνπκε, πηζαλνινγνχκε φηη νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο
γεσξγηθήο επηρείξεζεο δελ θαίλεηαη λα επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πεξίνδν
απηή. ηα ηέιε Ηνπλίνπ ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζα απεπζπλζεί ζηνπο Κφηηαξε θαη
Γάζην ζηελ Πάηξα γηα λα ηεο απνζηαινχλ δηάθνξα πιηθά ζηνλ Αζηαθφ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ζηελ θηελνηξνθία.507 Λίγεο
εκέξεο αξγφηεξα ζα απεπζπλζεί ζηνλ Ησάλλε Ξέλν απφ ηε Εάθπλζν γηα λα ηεο
απνζηαινχλ 10.000 ηνχβια γεξά θαη 60.000 ηνχβια δηάηξεηα.508
Σνλ Αχγνπζην, φκσο, ηνπ 1941 ε εηαηξεία ζα απεπζπλζεί ζην Γεσξγηθφ Σακείν
Αηησιναθαξλαλίαο ζην Μεζνιφγγη γηα λα ηεο ρνξεγεζνχλ πέληε ηφλνη βελδίλεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηεο.509 Ζ έιιεηςε, εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο
πεξηφδνπ, ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο θαπζίκσλ γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ
θαη ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη εκθαλήο ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ
έηνπο. Σελ πεξίνδν απηή θαίλεηαη φηη ε εηαηξεία ζα δψζεη έκθαζε, θπξίσο, ζηελ
εθαξκνγή ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο510 ελψ παξάιιεια ζα αλαζηείιεη
πξνζσξηλά ηε ζπλέρηζε ησλ παξαγσγηθψλ έξγσλ.511

506

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζηο Κσλζηαληίλνπ Υ. Κνπηξνχιε πξνο ηνλ θ. Πξφεδξνλ ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Πεληαιφθσ ηε 14/3/1941· ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αίηεζηο Αδειθψλ Αζαλαζίνπ θαη
Κσλζηαληίλνπ Ρψζζνπ, πξνο ηνλ θ. Γ/ληελ ηεο Γ.Δ.Λ, ελ Πεληαιφθσ ηε 29/9/1941.
507
Σα είδε πνπ παξαγγέιζεθαλ ήηαλ 2 πιάθεο λπζαληήξη, 60 θαδξφληα, 25 ζαλίδεο, 25 θηιαδέιιεο θαη
192 πέηαια θαη αλάινγε πνζφηεηα θαξθηψλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο
θπξίνπο Κφηηαξελ & Γάζηνλ, Λεζίλη 29 Ηνπλίνπ 1941.
508
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Ησάλλελ Ξέλν, Λεζίλη 10 Ηνπιίνπ
1941.
509
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο ην Γεσξγηθφλ Σακείνλ
Αηησι/λίαο, Λεζίλη 8 Απγνχζηνπ 1941. Σελ πεξίνδν απηή ε εηαηξεία δηαζέηεη 12 γεσξγηθνχο
ειθπζηήξεο, 4 εθζθαθείο, 2 ζεξηδναισληζηηθέο κεραλέο θαη 1 εθθνθθηζηηθή αξαβνζίηνπ.
510
χκθσλα κε ππνινγηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εηαηξεία, γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ
γεσξγηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ πεξίνδν απηή, απαηηνχληαλ ηνπιάρηζηνλ 136 ηφλνη πεηξειαίνπ. Πην
αλαιπηηθά, 75 ηφλνη ρξεηάδνληαλ γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ εδαθψλ θαη ηε ζπνξά, 30 ηφλνη γηα ηε
ζπγθνκηδή θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ηέινο 36 ηφλνη γηα ηελ θίλεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ, ηνπ
ειεθηξνζηαζίνπ θ.ιπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έγγξαθν απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη ηε 24ε Οθησβξίνπ
1941.
511
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έγγξαθν απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη ηε 24 ε Οθησβξίνπ 1941.
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Πίλαθαο 17. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1941-1942
Γεσξγηθό Έηνο 1941-1942
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

3.998

619.500

Βξψκε

1.532

274.500

Βακβάθη

998

75.820

Αξαβφζηηνο

3.804

263.500

νπζάκη

60

2.539

Κεπεπηηθά

-

80.000

Μπνζηαλνεηδή

250

238.337

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο

10.642

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Παξφια απηά, κηα πξψηε κείσζε ζηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ζα εκθαληζηεί ην
θαιιηεξγεηηθφ έηνο 1941-1942 κηαο θαη ηελ πεξίνδν απηή ζα θαιιηεξγεζνχλ 10.642
ζηξέκκαηα. Σελ ίδηα επνρή, φκσο, παξαηεξνχκε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ηφζν ζηελ
παξαγσγή ζίηνπ, θαιιηέξγεηα ε νπνία ζα δψζεη παξαγσγή πεξίπνπ 620.000 νθάδεο,
φζν θαη ζηελ παξαγσγή βξψκεο κε 274.500 νθάδεο θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή ησλ
θεπεπηηθψλ (80.000 νθάδεο), ελψ ε παξαγσγή βακβαθηνχ (75.820 νθάδεο),
αξαβνζίηνπ (263.500 νθάδεο), ζνπζακηνχ (2.539 νθάδεο) θαη ησλ κπνζηαληψλ
(238.337 νθάδεο) ζα παξνπζηάζεη θάκςε ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά
[Πίλαθαο 17]. Δίλαη λνκίδσ θαλεξφ, ηνπιάρηζηνλ απηφ καξηπξά ε αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ ζίηνπ θαη ησλ θεπεπηηθψλ θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ
βακβαθηνχ, φηη ε εηαηξεία αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πεξίνδν απηή θπξίσο ζηφρεπε
ζηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ελ
κέξεη θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Αζθαιψο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη
θαη αιινχ ζηελ παξνχζα εξγαζία, θαη κέρξη ην 1940 ε γεσξγηθή επηρείξεζε
πξνσζνχζε θπξίσο θαιιηέξγεηεο πνπ επλννχζαλ ηε δηαηξνθηθή απηάξθεηα, φκσο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ζα επηκείλεη πεξηζζφηεξν, εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο
πεξηφδνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα επηζηηηζηηθψλ πξντφλησλ. Δμάιινπ, θαη ζε άιιεο
πεξηνρέο ηεο ρψξαο αιιά θαη ηνπ λνκνχ θαίλεηαη φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο,
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είρακε κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο θαπλφ) πξνο ηηο
θαιιηέξγεηεο ηεο απηάξθεηαο, θπξίσο ησλ δεκεηξηαθψλ.512
Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή ησλ άιισλ
πξντφλησλ πνπ δηνρεηεχζεθε ζηελ αγνξά, ε κηζή πεξίπνπ παξαγσγή ησλ κπνζηαληψλ
ζα πνπιεζεί ζηηο αγνξέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Σηο 7 Απγνχζηνπ 1941 κε ην
πινίν «Πνζεηδψλ» θαη πινίαξρν ηνλ Κ. Φιφθν, ζα ζηαινχλ ζηνλ Κνζκά Βεξνχηε
ζηελ Αζήλα 15.462 νθάδεο θαξπνχδη, 503 νθάδεο πεπφλη θαη 300 νθάδεο
ληνκάηα.513Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ηελ 19ε Απγνχζηνπ ζα απνζηαινχλ, ζηνλ ίδην
αληηπξφζσπν, κε ην πινίν «Πνζεηδψλ» 21.352 νθάδεο θαξπνχδη, 2.021 νθάδεο πεπφλη
θαζψο θαη 1.017 νθάδεο ληνκάηα θαη 130 νθάδεο κπάκηεο.514 Μέρξη ηα ηέιε
Απγνχζηνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Κνζκά Βεξνχηε ζηελ Αζήλα, επηπιένλ, 60.000
πεξίπνπ νθάδεο κπνζηαλνεηδψλ.515
πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 18, ην γεσξγηθφ έηνο 1942-1943 -παξαγσγή 1943ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζηα 10.000 πεξίπνπ ζηξέκκαηα θαη
ηαπηφρξνλα ε παξαγσγή ζίηνπ, ζε 6.000 πεξίπνπ ζηξ., ζα δηαηεξεζεί ζε πςειά
επίπεδα (600.000 νθάδεο πεξίπνπ), ελψ κηθξή άλνδν ζα έρνπκε ζηελ παξαγσγή ηνπ
βακβαθηνχ (120.000 νθάδεο), ηνπ ζνπζακηνχ (1.238 νθάδεο) θαη ησλ κπνζηαλνεηδψλ
(381.188),516 ελψ ε παξαγσγή ησλ θεπεπηηθψλ (80.000 νθάδεο) ζα θπκαλζεί ζηα ίδηα
επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
Γηα ηελ πεξίνδν απηή γλσξίδνπκε -πηζαλφηαηα ην ίδην λα ίζρπε θαη γηα
πξνγελέζηεξα έηε- φηη ε εηαηξεία θαιιηεξγεί κηθξέο εθηάζεηο κε θξηζάξη, θαζφιηα,
ηξηθχιιη θαη θάλλαβε. Απηέο νη θαιιηέξγεηεο δελ μεπεξλνχζαλ ζπλνιηθά ηα 500 ζηξ.

512

Βαζίιεο Παηξψλεο- Μαξία Αγγέιε, «Οχηε θχιινλ θαπλνχ…»: Ο θαπλφο ηνπ Αγξηλίνπ ζηελ
ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ „40», ζην Κ. Μπάδα-Θ.Γ. θήθαο (επηκ.), φ.π., ζ. 150-156. σθξάηεο
Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ.
261-264.
513
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Κνζκάλ Βεξνχηελ, Λεζίλη
7 Απγνχζηνπ 1941.
514
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Κνζκάλ Βεξνχηελ, Λεζίλη
ηε 19 Απγνχζηνπ 1941.
515
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Κνζκάλ Βεξνχηελ, Βαιηί
ηε 25ε Απγνχζηνπ 1941 θ΄ Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Κνζκάλ Βεξνχηελ,
Βαιηί ηε 29ε Απγνχζηνπ 1941.
516
Ζ παξαγσγή απηή πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ απηνθαιιηέξγεηα αιιά θαη απφ εξγνιαβηθή
«ζπλεηαηξηθή» εθκεηάιιεπζε. Ζ παξαγσγή ηνπ θαξπνπδηνχ ήηαλ πνηθηιίαο «Λεζίλη» ελψ ηνπ πεπνληνχ
πνηθηιίαο «Άξγνπο», «Κνλίηζεο» θαη «Λακίαο». ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο επί ηεο θαιιηεξγεζείζεο
εθηάζεσο, παξαγσγήο Μπνζηαλνεηδψλ θαη δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαηά ην έηνο 1943 ελ ησ
θηήκαηη Λεζίλη, Λεζίλη 4 Οθησβξίνπ 1943.
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θαη γηαπηφ ην ιφγν δελ απνηππψλνληαη ζην πιηθφ πνπ κειεηήζακε θαη πνπ
απνηππψλεη ηελ παξαγσγή απφ ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο 1934/1935.517
Πίλαθαο 18. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1942-1943.
Γεσξγηθό Έηνο 1942-1943
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε

(ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

5.754

605.000

Βξψκε

1.597

172.296

Βακβάθη

1.744

120.000518

Αξαβφζηηνο

1.617

150.000

Κεπεπηηθά

-

80.000

νπζάκη

40

1.238

Μπνζηαλνεηδή

205

381.188

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο

10.957

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Απφ άιιε πεγή γλσξίδνπκε φηη 20 ζηξ. ζα ζπαξζνχλ κε θξηζάξη απνθέξνληαο
παξαγσγή 2.050 νθάδεο, 180 ζηξ. κε θαζφιηα θαη κε παξαγσγή 7.607 νθάδεο, 115
ζηξ. ζα θαιιηεξγεζνχλ κε θεπεπηηθά δίλνληαο παξαγσγή πεξίπνπ 70.000 κε 80.000
νθάδεο, 90 ζηξ. κε ηξηθχιιη θαη παξαγσγή 32.500 νθάδεο θαη ηέινο 12 ζηξ. κε
θάλαβε απνθέξνληαο παξαγσγή 1.110 νθάδεο.519
Απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαξπνπδηνχ θαη
ηνπ πεπνληνχ ζηηο αγνξέο ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν ηνπ 1943, γίλεηαη αληηιεπηφ
φηη ε απαγφξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο ζην Ηφλην πέιαγνο, ζηνλ Παηξατθφ θαη Κνξηλζηαθφ
θφιπν ηελ ίδηα επνρή ζα επηθέξεη κηα ζεκαληηθή αλαζηάησζε ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ζα αλαζηείιεη ηηο εκπνξηθέο
ηεο ζπλαιιαγέο κε ηελ αγνξά ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο ελψ ην εκπφξην κε ηελ
πφιε ηεο Πάηξαο ζα δηεμάγεηαη ππφ ην θφβν ηνξπηιηζκνχ θαη επίηαμεο θαη κφλν θαηά
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ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηεξγείαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935.
518
χκθσλα κε ηελ πεγή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ΗΑΔΣΔ ε παξαγσγή ηνπ βακβαθηνχ αλεξρφηαλ κφλν
ζε 40.000 νθάδεο.
519
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44, ζ. ΗΗΗ.
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ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Ζ εηαηξεία δελ ζα θαηαθέξεη λα πείζεη ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ
ηεο «Άγηνο Διεπζέξηνο» Μηραήι ηδέξε λα κεηαθέξεη κέξνο ηεο παξαγσγήο ησλ
θαξπνπδηψλ-πεπνληψλ ζηελ Πάηξα θαη έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θφβν ηεο κε
δηάζεζεο ηεο παξαγσγήο, ζα αλαγθαζηεί λα πνπιήζεη ζε ρακειή ηηκή520 ηελ
παξαγσγή ζηνλ Σάθε Καινχδε,521 ν νπνίνο ήηαλ απφ ηνπο ιίγνπο πνπ κπνξνχζε λα
ζπλερίζεη ην ζαιάζζην εκπφξην ηελ πεξίνδν απηή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ιηκάλη ηεο
Πάηξαο. Μηα κηθξή πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο δηνρεηεχηεθε, ζε ηθαλνπνηεηηθή ηηκή,522
ζηελ ηνπηθή αγνξά523 κε ιέκβνπο θαη ηξνρνθφξα. ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, κε ηελ
παληειή απαγφξεπζε ηεο λαπζηπινΐαο εμαηηίαο ηεο ζπλζεθνιφγεζεο ηεο Ηηαιίαο, ε
εηαηξεία ζα αλαγθαζηεί κεηά απφ πνιιέο παξαθιήζεηο λα δηαζέζεη έλα κηθξφ κφλν
κέξνο ηεο παξαγσγήο ζηελ αγνξά ηεο Πάηξαο κε ην πινίν «Άγηνο Γεψξγηνο» θαη
πινίαξρν ηνλ Πνπιάθε ελψ ε ππφινηπε παξαγσγή δηαηέζεθε ζηνλ Π. Κνξδψζε κε
ζθνπφ λα δηνρεηεπζεί ζηελ αγνξά ηνπ Μεζνινγγίνπ.524
Γηα ην γεσξγηθφ έηνο 1943-1944-παξαγσγή 1944- δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ην
ζχλνιν ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Χζηφζν, απφ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα
ηελ παξαγσγή, γλσξίδνπκε φηη απηή ηνπ ζίηνπ αλήιζε ζε 360.000 νθάδεο, ηεο
βξψκεο ζε 20.600, ηνπ βακβαθηνχ ζε 1.000, ηνπ αξαβνζίηνπ ζε 53.000 νθάδεο θαη
ηέινο ησλ θεπεπηηθψλ ζε 20.000 νθάδεο, ελψ εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ
απνπζίαδε ε θαιιηέξγεηα κπνζηαληψλ [Πίλαθαο 34].525 Έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ
ζηηαξηνχ γλσξίδνπκε φηη ζπιιέρζεθε κε έλα, θαηά θάπνην ηξφπν, είδνο «εξγνιαβηθνχ

520

Αξρηθά ζηελ ηηκή ησλ 500 δξρ. θαη‟νθάλ ηφζν ηνπ θαξπνπδηνχ φζν θαη ηνπ πεπνληνχ θαη αξγφηεξα,
εμαηηίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο άιινπ εκπφξνπ, ζηελ ηηκή ησλ 700 δξρ.
521
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Σάθε Καινχδε πξνο ηελ Γεσξγηθήλ Δηαηξείαλ Λεζίλη, Λεζίλη 12
Απγνχζηνπ 1943.
522
Ζ παξαγσγή ηνπ θαξπνπδηνχ πνπιήζεθε πξνο 600-800 δξρ. θαη‟νθάλ, ελψ απηή ηνπ πεπνληνχ πξνο
1.000-1.200 δξρ. θαη‟νθάλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο επί ηεο θαιιηεξγεζείζεο εθηάζεσο, παξαγσγήο
Μπνζηαλνεηδψλ θαη δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαηά ην έηνο 1943 ελ ησ θηήκαηη Λεζίλη, Λεζίλη
4 Οθησβξίνπ 1943.
523
Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηηο αγνξέο ηνπ Αζηαθνχ, Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνχ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Έθζεζηο επί ηεο θαιιηεξγεζείζεο εθηάζεσο, παξαγσγήο Μπνζηαλνεηδψλ θαη δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ
απηψλ θαηά ην έηνο 1943 ελ ησ θηήκαηη Λεζίλη, Λεζίλη 4 Οθησβξίνπ 1943.
524
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο επί ηεο θαιιηεξγεζείζεο εθηάζεσο, παξαγσγήο Μπνζηαλνεηδψλ θαη
δηαζέζεσο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαηά ην έηνο 1943 ελ ησ θηήκαηη Λεζίλη, Λεζίλη 4 Οθησβξίνπ 1943.
525
Γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ έηνπο βι. θαη ηελ ππνζεκείσζε ζηνλ πίλαθα 34.
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ζπζηήκαηνο».

Φσηνγξαθία 14Γ. Δξγάηξηεο ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 97.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηνπ 1944 κεηαμχ ηεο Γ.Δ.Λ θαη ηνπ
πχξνπ Οξθαλνχ, θαηνίθνπ Πεληαιφθνπ, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν ηδηψηεο ζα
αλαιάκβαλε εξγνιαβηθψο ην ζεξηζκφ ελφο κέξνπο ησλ εθηάζεσλ πνπ είραλ ζπαξζεί
κε ζίην. Απηφ ην ζπκθσλεηηθφ πξνέβιεπε φηη ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο (ηδηψηεοεξγνιάβνο) έπξεπε λα πεξαηψζεη ηελ εξγαζία πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί ζε
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη σο ακνηβή ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηηο εξγαζίεο
ηνπ ζεξηζκνχ ζπκθσλνχληαλ ην 10% επί ηεο πνζφηεηαο ζίηνπ πνπ ζα πξνέθππηε
θαηά ηνλ αισληζκφ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε εηαηξεία απαιιαζζφηαλ απφ θάζε είδνο
πξφζζεηεο ακνηβήο, ηξνθήο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο έλαληη ησλ εξγαηψλ πνπ
απαζρνινχζε ν εξγνιάβνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζεξηζκνχ θαη παξάιιεια δελ έθεξε
επζχλεο γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ησλ εξγαηψλ απηψλ. Ο «εξγνιάβνο»
είρε ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη φζνπο εξγάηεο ζεσξνχζε αλαγθαίνπο θαη
ηαπηφρξνλα έπξεπε λα δηαζέζεη πξνζσπηθά εξγαιεία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζεξηζκνχ.
Σν ζπκθσλεηηθφ, αθφκε, πξνέβιεπε φηη ν ζεξηζκφο έπξεπε λα γίλεηαη κε επηκέιεηα
θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εληεηαικέλσλ απφ ηελ εηαηξεία γεσπφλσλ
θαη ππαιιήισλ ελψ ε θάζε είδνπο δεκηά ή θζνξά ζα βάξπλε απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν θαη ζα ππνινγηδφηαλ εηο βάξνο ηνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνπ
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ζα εηζέπξαηηε σο ακνηβή. Δπηπιένλ, ζην ζπκθσλεηηθφ αλαθεξφηαλ φηη ε ηνπνζέηεζε
ησλ δεκαηνπνηνπκέλσλ ζηαρπψλ ζε ζπκσληέο έπξεπε λα γίλνληαη ζην κέζν ηεο
έθηαζεο θαη λα είλαη έηνηκεο γηα αιψληζκα, απαγνξεπφηαλ ε ζηαρπνιφγεζε κεηά ην
πέξαο ηνπ ζεξηζκνχ ελψ ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γηλφηαλ κεηά ην πέξαο ηνπ
αισληζκνχ.526 Σέινο, παξαηεξψληαο ηε θσηνγξαθία 14Γ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε
φηη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε απηφ ην ζχζηεκα εξγαζίαο ήηαλ ζεκαληηθή,
ππφζεζε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα εληζρχζεη ε πξνθνξηθή καξηπξία.
ζνλ αθνξά ηελ επφκελε ρξνληά (1945) ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε έρεη πέζεη ζηα
8.500 ζηξ. πεξίπνπ κε ηελ πιεηνςεθία (6.000) απηψλ ησλ ζηξεκκάησλ λα
θαιιηεξγείηαη κε ζίην, δίλνληαο παξαγσγή 684.000 νθάδεο. ζνλ αθνξά ηηο άιιεο
θαιιηέξγεηεο, 1.200 ζηξ. ζα ζπαξζνχλ κε αξαβφζηην δίλνληαο παξαγσγή 90.000
νθάδεο, 500 ζηξ. κε βξψκε θαη κε παξαγσγή 30.000 νθάδεο θαη 700 ζηξ. κε βακβάθη
θαη κε παξαγσγή 35.000 νθάδεο πεξίπνπ, ελψ ε παξαγσγή κπνζηαληψλ ζα αλέιζεη
ζηηο 55.000 νθάδεο [Πίλαθαο 35].
Απφ ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γλσξίδνπκε φηη ηα παξαγσγηθά έξγα, ιφγσ ηεο
αλεπάξθεηαο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη κεραλεκάησλ, αιιά θαη
εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο Καηνρήο, ζα αλαζηαινχλ. Κάπνηα αλαγθαία έξγα
ζπληεξήζεσο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1942 θαη ηνπ 1943. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην 1942 ζα μεθηλήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ «Γηθηχνπ Γ» θαη κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο βπζνθφξνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θφςηκν ησλ βιαζηήζεσλ ηνπ
ππζκέλα ηεο δηψξπγαο Αγηνδεκεηξηφηηθν θαη Βαιηί.527 Σν επφκελν έηνο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ν θαζαξηζκφο θαη ε εθβάζπλζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ ραλδάθσλ,
δεπηεξεπνπζψλ θαη ηξηηεπνπζψλ δησξχγσλ ζηα ηκήκαηα «Νεζί Μαγγαλά», «Γ»,
«Γεξνπφξνπ» θαη «Παλαγίαο Φαλεξσκέλεο». Με ηε βνήζεηα ηεο βπζνθφξνπ ζα γίλεη
ν θαζαξηζκφο θαη ε εθβάζπλζε ησλ εθβνιψλ ηεο θεληξηθήο δηψξπγαο Βαιηί. ζνλ
αθνξά ηα πξνζηαηεπηηθά έξγα, ζα θαηαζθεπαζζεί πεξηθεξεηαθή ηάθξνο επί ηνπ
αλαηνιηθνχ θηήκαηνο απφ ηεο θεληξηθήο δηψξπγαο κέρξη ηεο ζέζεσο “ηήκαηα”.
Δπηπιένλ, ζπκπιεξψζεθε ην απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν ζηα ηκήκαηα «Λεηβαδάθη»,
«Μαξθνχηζα» θαη «Μπίξα» θαη θαηαζθεπάζζεθε πεξηθεξεηαθή ηάθξνο επί ηνπ Β΄
ηκήκαηνο ηεο θάησ δψλεο απφ ηε ζέζε «Απηδνχια» κέρξη ηε δηψξπγα Βαιηί. Σέινο,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο κηθξέο ζε έθηαζε εθρεξζψζεηο θαη ηζνπεδψζεηο ζηηο
αμηνπνηεκέλεο
526
527

εθηάζεηο

ησλ

ηκεκάησλ

«Γ»,

«Γεξνπφξνπ»,

«Κ.

Εψλεο»,

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Ηδησηηθφλ πκθσλεηηθφλ, Λεζίλη ηε 29ε Μαΐνπ 1944.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο Πξνφδνπ εξγαζίαο ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1942.
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«Λεηβαδάθη», «Γθηληά», θαη «Μαξθνχηζα». 528 Σα παξαπάλσ έξγα ζπληεξήζεσο
θαίλεηαη δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα δηαηεξήζνπλ ην ζχλνιν ησλ εδαθψλ θαιιηεξγήζηκα.
Σνλ Μάξηην ηνπ 1944 πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηα 3/4 ηνπ Σξηγψλνπ Παλαγίαο
Φαλεξσκέλεο, φιε ε έθηαζε κεηαμχ ησλ αλαρσκάησλ θαη ησλ δηψξπγσλ ΒαιηίΑγίνπ Γεκεηξίνπ θαη έλα κέξνο ηνπ δηθηχνπ «Γ» είλαη πιεκκπξηζκέλα. Γηα απηφ ην
ιφγν, ζα αξρίζεη ν θαζαξηζκφο κε ηε βνήζεηα ηεο βπζνθφξνπ ησλ δησξχγσλ Αγ.
Γεκεηξίνπ-Βαιηί απφ ηε ζέζε Φξάμνο κέρξη ηε ζάιαζζα θαζψο θαη απφ ηε δηψξπγα
«Γ» ζηελ νπνία, παξάιιεια, ζα γίλεη ε απνρέηεπζε ησλ πδάησλ ηνπ δηθηχνπ «Γ»
πξνο ηελ Κάησ Εψλε.529
Ζ ακνηβή ηεο εξγαζίαο φζν «πξνρσξά» ε Καηνρή θαίλεηαη φηη γηλφηαλ ηφζν ζε
ρξήκα φζν θπξίσο ζε είδνο. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεη ν Μαξγαξίηεο, ην
λφκηζκα θαίλεηαη φηη έπαςε, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθνχζε ε απνθνπή ησλ πφιεσλ
απφ ηελ αγξνηηθά παξαγσγηθή ελδνρψξα ηνπο, λα απνηειεί ην βαζηθφ δηακεζνιαβεηή
αλάκεζα ζηελ πφιε θαη ζηελ χπαηζξν, ηνλ θνηλφ παξαλνκαζηή ζηνλ νπνίνλ ζα
ζηεξίδνληαλ νη αληαιιαγέο. Δμάιινπ, νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ
χπαηζξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο παξέπεκπαλ ζε κηα νηθνλνκία ησλ
αληαιιαγψλ.530
Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Δ.Λ., απφ ζπκθσλία ησλ εξγαηψλ θαη ηεο
εηαηξείαο κε ρξνλνινγία 7 Μαξηίνπ 1944 πιεξνθνξνχκαζηε φηη νη πξψηνη έρνπλ
εμνθιεζεί ζε είδνο κέρξη ην ηέινο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ελψ
παξάιιεια έρεη εμαζθαιηζηεί ν άξηνο κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ.531 ηνλ Β. Πέτν ε
εηαηξεία ζα θαηαβάιιεη 2.000.000 δξρ. γηα πέληε κήλεο εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα ζα
ηνπ ρνξεγήζεη 200 νθάδεο ζίηνπ πξνο 200 δξρ. ηελ νθά, 10 νθάδεο ιάδη πξνο 3.000
δξρ. ηελ νθά, θαη 30 νθάδεο αξαβνζίηνπ πξνο 200 δξρ. ηελ νθά, ελψ γηα ην παξαπάλσ
δηάζηεκα ηνπ ρνξεγήζεθε δσξεάλ θαγεηφ θαη άξηνο.532 Σέινο, γλσξίδνπκε φηη ε
εηαηξεία θαηά ηα έηε 1943-1944 ζα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ, πνπ αξηζκνχζε ηελ

528

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44, ζ. Η-ΗΗ.
529
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, ηάζκε Τδάησλ ηε 7ε Μαξηίνπ 1944.
530
Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…φ.π., ζ. 213, 269-273. Έθε Αξγπξνχ,
«ςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ αληαιιαγψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄40 ζηελ Αηησιναθαξλαλία», ζην Κ.
Μπάδα-Θ.Γ. θήθαο (επηκ.), φ.π., ζ. 129. Βαζίιεο Παηξψλεο- Μαξία Αγγέιε, «Οχηε θχιινλ
θαπλνχ…»: Ο θαπλφο ηνπ Αγξηλίνπ ζηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ „40», », ζην Κ. Μπάδα-Θ.Γ.
θήθαο (επηκ.), φ.π., ζ. 150-156.
531
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πκθσλία Δξγαηψλ θαη Δηαηξίαο, Βαιηί ηε 7 ε Μαξηίνπ 1944.
532
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Β. Πέτνο, Λεζίλη 4 Φεβξνπαξίνπ 1944.
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πεξίνδν απηή πηζαλφλ ηα 200 άηνκα, σο ακνηβή 65.000 νθάδεο ζίηνπ. 533 ηνλ Γ.
Γεξνληθνιφ, ν νπνίνο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο εκθαλίδεηαη σο απνζπαζκέλνο
ππάιιεινο ζηελ εηαηξεία πξνεξρφκελνο απφ ην ππνθαηάζηεκα ηεο Δζληθήο ζην
Μεζνιφγγη, γλσξίδνπκε φηη ε εηαηξεία ζα ηνπ ρνξεγήζεη σο ακνηβή ζίην θαζψο θαη
25 νθάδεο ειαίνπ, 50 νθάδεο θξεκκχδη θαη 25 νθάδεο παηάηα γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1943 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1944.534 Σελ ίδηα πεξίνδν,
δηάθνξεο αλαθνξέο θάλνπλ ιφγν γηα γεληθφηεξεο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο πνπ
θαηαβάιινληαλ ηφζν ζε είδνο φζν θαη ζε ρξήκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ήηαλ νη
δαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθψλ.535
Καζ‟φιε ζρεδφλ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ζα ζπλερηζζεί, αλ θαη κε κηθξφηεξε
θπζηθά έληαζε, ε νηθηζηηθή αλάπηπμε. ζνλ αθνξά ηνλ νηθηζκφ Βαιηί, ζε απηφλ, ην
1941 ζα θαηαζθεπαζζνχλ έλα κεηαιιηθφ κφληκν παξάπεγκα 165 η.κ. πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ζηδεξνπξγείν θαη κηα βνεζεηηθή πιίλζηλε απνζήθε πέληε
δηακεξηζκάησλ ε νπνία ζα ρξεζηκεχζεη σο ζηάβινο. ηα ηέιε ηνπ 1941 ζα θηηζζεί
κηα ιίζηλε απνζήθε ελφο δηακεξίζκαηνο κε εκβαδφλ 2.414 η.κ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
1942 ζα θαηαζθεπαζζνχλ, απφ πιίλζν, δχν νηθίεο πξνζσπηθνχ 317 η.κ. εθάζηε, κε
ηέζζεξα δσκάηηα θαη ηέζζεξα καγεηξεία θαζψο θαη έλα πιίλζηλν δσκάηην 99 η.κ. πνπ
ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θνχξλνο. Σέινο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζα έρνπκε ηε δεκηνπξγία
κηαο κεηαιιηθήο πξνζζήθεο 85 πεξίπνπ η.κ., ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνχξλνο.
Μεγάιε ζε έληαζε νηθηζηηθή αλάπηπμε παξαηεξείηαη ην 1943, έηνο θαηά ην νπνίν ζα
θηηζηνχλ κε μεξνιηζηέο γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ έμη νηθίεο, θαζψο
θαη κηα νηθία πξνζσπηθνχ απφ πιίλζν. Πην ζπγθεθξηκέλα -αλαθνξηθά κε ηηο
μεξνιηζνδνκέο- δχν νηθίεο ελφο δσκαηίνπ 63 θαη 51 η.κ. ε θαζεκηά, ηξεηο νηθίεο δχν
δσκαηίσλ 78, 104 θαη 102 η.κ. εθάζηε θαη ηέινο κηα νηθία ηξηψλ δσκαηίσλ κε
εκβαδφλ 176 η.κ. Ζ νηθία πνπ ήηαλ θηηζκέλε κε πιίλζν είρε εκβαδφλ 135 η.κ. θαη
απνηεινχληαλ απφ έλα δσκάηην, καγεηξείν θαη WC.
533

Ζ παξαπάλσ αλαθνξά πξνέξρεηαη απφ κηα κειέηε πνπ ζπληάρζεθε ην 1945 κε ηα εμήο δεδνκέλα: ε
ηηκή ηεο ρξπζήο ιίξαο ηζνχηαλ κε 20.000.000 δξρ., ε κηα νθά ζίηνπ ηζνχηαλ κε 300.000 δξρ., ηνπ
αξαβνζίηνπ κε 200.000 δξρ., ηνπ βακβαθηνχ κε 400.000 δξρ., ηεο βξψκεο κε 120.000 δξρ., ν έλαο
ηφλνο ηνπ πεηξειαίνπ ηζνχηαλ κε 100.000.000 δξρ. θαη ησλ ιηπαληηθψλ κε 500.000.000 δξρ. ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Αλαθεθαιαησηηθή θαηάζηαζηο εζφδσλ θαη εμφδσλ κέρξη 1.6.1945 θαη ζχγθξηζηο ησλ
δαπαλψλ 1943-1944 θαη 1944-1945.
534
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έγγξαθν ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη, Γ. Γεξνληθνιφο ηε 14 ε Μαξηίνπ 1944.
535
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Κφζηνο ησλ έξγσλ εηο ην έινο Λεζίλη. Πξνυπνινγηζκνί δαπάλεο ησλ
απνκελφλησλ έξγσλ· ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αλαθεθαιαησηηθή θαηάζηαζηο εζφδσλ θαη εμφδσλ κέρξη
1.6.1945 θαη ζχγθξηζηο ησλ δαπαλψλ 1943-1944 θαη 1944-1945. Αλακθίβνια, νη δηακνξθσζείζεο
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ήηαλ ινγηθφ λα θαηαζηήζνπλ ην αγξνηηθφ πξντφλ
θαη ηδηαίηεξα ηα δεκεηξηαθά, σο είδνο κε ζεκαληηθή αληαιιαθηηθή αμία. Γηψξγνο Μαξγαξίηεο,
Πξναγγειία ζπειισδψλ αλέκσλ…, φ.π., ζ. 215-220.
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ρεηηθά κε ηηο δχν άιιεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή νηθηζηηθή
αλάπηπμε γλσξίδνπκε φηη ζηε ζέζε Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ζηα ηέιε ηνπ 1942 θαη ζηηο
αξρέο ηνπ 1943 ζα θηηζηνχλ ηξεηο πέηξηλεο νηθίεο πξνζσπηθνχ 312 η.κ. ε θαζεκηά.
Γπν εμ‟απηψλ κε πέληε δσκάηηα, καγεηξείν θαη 4 WC, ελψ ε ηξίηε κε έλα δσκάηην θαη
κία απνζήθε. Σέινο, ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ηελ ίδηα πεξίνδν ζα θηηζζεί θαη κηα
πιίλζηλε νηθία 33 η.κ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ρψξνο καγεηξείνπ. ηε ζέζε
Φξάμνο, ην 1943, ζα θηηζζεί κηα πιίλζηλε απνζήθε δχν δηακεξηζκάησλ θαη δχν
δσκαηίσλ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 214 η.κ.536
Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο Καηνρήο νη ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο θηελνηξφθνπο
ησλ ηξηγχξσ ρσξηψλ θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα αξκνληθέο. Απφ επηζηνιή πνπ
ζηέιλεη ε εηαηξεία πξνο ηνπο αζηπλνκηθνχο ζηαζκάξρεο Αζηαθνχ θαη Καηνρήο
πιεξνθνξνχκαζηε φηη «θαζ‟έθαζηνλ ζέξνο δηάθνξνη θηελνηξφθνη ησλ θνηλνηήησλ
Παιαηνθαηνχλεο, Καηνρήο θαη Αζηαθνχ ζέηνπλ ππξ εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ θηήκαηνο
Λεζηλίνπ θεηκέλνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Κνηλνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
ηαζκνχ πκψλ, πξνο δεκηνπξγίαλ λεαξάο θαη ρισξάο βιαζηήζεσο, πξνθεηκέλνπ θαηά
ην επφκελνλ έηνο λα εηζαγάγσζη θξπθίσο θαη παξαλφκσο ηα δψα ησλ πξνο βνζθήλ».
Με απνηέιεζκα «εθ ηεο θαχζεσο φκσο ηαχηεο θαη ησλ πξνθαινχκελσλ ππξθατψλ
θαίνληαη εθηάζεηο αλήθνπζαη εηο ην Διιεληθφλ Γεκφζηνλ θαη εηο εκάο, επξπηάηεο
αθηίλνο, ελίνηε πνιιαί ρηιηάδεο ζηξεκκάησλ, ιφγσ ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ ηνπ
ππεδάθνπο, θαη νχησ κεηαβάιεηαη γφληκνο θαη παξζέλνο γε εηο θνηλήλ ζηάθηελ, πξνο
δε δεκηνπξγνχληαη ιίκλαη αίηηλεο θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ απνζηξάγγηζηλ θαη
δεκηνπξγνχζη εζηίαο θσλψπσλ, πξνο κέγηζηελ βιάβελ ηεο πγείαο ησλ πεξηνίθσλ».537
ζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν θαινθαίξη ε εηαηξεία ζα ζεσξήζεη ππαίηην ηνλ
Κσλζηαληίλν Γηαλλέηα, θηελνηξφθν απφ ην ρσξηφ Παιαηνθαηνχλα, ν νπνίνο ζα
ζπιιεθζεί επ‟απηνθφξσ απφ ην θχιαθα ηεο εηαηξείαο Παλαγηψηε Γαηζψξε θαη ζα
κελπζεί απφ ηελ εηαηξεία,538 κε κάξηπξα θαηεγνξίαο ηνλ πχξν ηξαγγαλά απφ ην
ρσξηφ Παιαηνθαηνχλα.539

536

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
537
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη πξνο ηνπο θ.θ Αζηπλνκηθνχο
ηαζκάξραο Αζηαθνχ θαη Καηνρήο, Δλ Λεζίλη ηε 31 Ηνπιίνπ 1941.
538
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο ηνλ θ. Πάλνλ Κνξδφζελ, Δλ Λεζίλη ηε
1 Απγνχζηνπ 1941.
539
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη πξνο ηνπο θ.θ Αζηπλνκηθνχο
ηαζκάξραο Αζηαθνχ θαη Καηνρήο, Δλ Λεζίλη ηε 31 Ηνπιίνπ 1941. Δπηπιένλ, θαη ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Αλαθνξά (Αζηπλνκηθνχ ηαζκάξρνπ), Δλ Λεζίλη ηε 31 Ηνπιίνπ 1941.
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Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1941 ε εηαηξεία ζα επελδχζεη θαη ζηελ θηελνηξνθία,
εθκεηαιιεπφκελε ε ίδηα, γηα δηθφ ηεο φθεινο, ηα εδάθε ηα νπνία πξσηχηεξα
θαιιηεξγνχληαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ζιίαο Βειψλεο -ν νπνίνο ζα ελεξγήζεη θαηά
εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο- θαη νη θηελνηξφθνη Ησάλλεο Αζαλ.
Κνξδφζεο θαη Κσλζηαληίλνο Η. Πεηξνληθνιφο απφ ην ρσξηφ Πεληάινθν, ζα
θαηαξηίζνπλ αθαλή κεηνρηθή εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο πξνβαηνπλνηκίνπ κε δηάξθεηα
ηξηψλ εηψλ. Ζ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, ε νπνία ζα είλαη θαη ν απφιπηνο
δηαρεηξηζηήο ηεο κεηνρηθήο εηαηξείαο, ζα ζπκκεηάζρεη κε 400 πξφβαηα, ν Η. Κνξδφζεο
κε 300 πξφβαηα θαη ν Κ. Πεηξνληθνιφο κε 100 πξφβαηα.540 Σνλ Φιεβάξε ηνπ 1942 ε
εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ζηελ παξαγσγή ηπξηνχ θαη βνπηχξνπ κε ηε
ιεηηνπξγία ηπξνθνκείνπ ζην θηήκα.541 Ζ επέλδπζε απφ ηελ ίδηα ζε δσηθφ θεθάιαην
ζα ζπλερηζηεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο,542 κηαο θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1944
εκθαλίδεηαη λα θαηέρεη πεξηζζφηεξα απφ 1000 δψα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 643 πξφβαηα
εθ ησλ νπνίσλ 151 αξληά, 481 πξνβαηίλεο θαη 11 θξηάξηα, 361 ρνίξνη εθ ησλ νπνίσλ
253 ρνηξίδηα θαη 108 ρνίξνπο θαη ηέινο 20 αγειάδεο εθ ησλ νπνίσλ 9 κνζράξηα θαη 11
αγειάδεο.543 Σελ ίδηα πεξίνδν γλσξίδνπκε φηη ε εηαηξεία είρε πξνρσξήζεη θαη ζηελ
ελνηθίαζε ησλ ιεηβαδηψλ ηνπ θηήκαηνο ζε θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο γηα ηε
βφζθεζε πξνβάησλ.544 Παξάιιεια, ε γεσξγηθή επηρείξεζε ζα πξνρσξήζεη ζηε
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δηαηξηθφλ χκθσλνλ, Δλ Λεζίλη ηεο Αθαξλαλίαο ηε 3 ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1941.
Σνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηπξνθνκείνπ ε εηαηξεία ζα ηνλ πξνκεζεπηεί απφ ηελ
επαξρηαθή γεσπνληθή ππεξεζία ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ ζην Αγξίλην. Ο γεσπφλνο Σάθεο Μαθξήο πνπ
εκθαλίδεηαη ππεχζπλνο ηεο γεσπνληθήο απηήο ππεξεζίαο, ζα πξνηείλεη ηνλ Παλ. Αιεμά -απφθνηην ηεο
Γαιαθηνθνκηθήο ρνιήο Ησαλλίλσλ- γηα εξγαζία ζηελ εηαηξεία κε θαζήθνληα νξγάλσζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηπξνθνκείνπ, ν νπνίνο θαη εληέιεη ζα πξνζιεθζεί. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ
Σάθε Μαθξή(Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ-Δπαξρηαθή γεσπνληθή ππεξεζία) πξνο Ζιίαλ Βειψλελ Γ/ηελ Γ.Δ.
Λεζηλίνπ Αζηαθφλ, Δλ Αγξηλίσ ηε 4-2-1942 θ΄ Δπηζηνιή απφ Σάθε Μαθξή(Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ-Δπαξρηαθή
γεσπνληθή ππεξεζία) πξνο Ζιίαλ Βειψλελ Γ/ηελ Γ.Δ. Λεζίλη Αζηαθφλ, Δλ Αγξηλίσ ηε 9-2-1942. Ο
Πάλνο Αιεμάο γελλεκέλνο ζην Αγξίλην ην 1922 ζα ζπνπδάζεη κε ππνηξνθία ησλ αδεξθψλ
Παπαζηξάηνπ ζηελ Σπξνθνκηθή ρνιή Ησαλλίλσλ. ηε γεσξγηθή επηρείξεζε ζα εξγαζηεί γηα έλα
κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κηαο θαη γλσξίδνπκε φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί
ζην ΔΑΜ θαη ζα αλαπηχμεη αληηζηαζηαθή δξάζε. Θα ζπιιεθζεί θαη ζα εθηειεζηεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ
1949. Γηα ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο βι. ΑΓΡΗΝΗΟ…ΓΛΤΚΔ ΜΝΖΜΔ, «Σν ηειεπηαίν γξάκκα.
Πάλνο
Αιεμάο»
δηαζέζηκν
ζηνλ
παξαθάησ
δηαδηθηπαθφ
ηφπν
http://agriniomemories.blogspot.gr/search/label/**%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%82 [Σειεπηαία επίζθεςε 23/5/2013].
542
ηα 1943 ε εηαηξεία ζα μεθηλήζεη θαη ηελ θαηαζθεπή εκηκνλίκνπ ρνηξνζηαζίνπ θαη πνηκληνζηαζίνπ.
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α-ία, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44.
543
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Κηελνηξνθία, Λεζίλη 4 Φεβξνπαξίνπ 1944.
544
Σν κίζζσκα θαηαβαιιφηαλ ζε είδνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Κ. Πεηξνληθνιφ ηνπ παξερσξήζε
έθηαζε γηα ηε βνζθή 150 πξνβάησλ δηαζηήκαηνο ελφο κελφο, αληί κηζζψκαηνο 200 νθάδσλ ηπξηνχ.
ηνλ Η. Αξαπνγηάλλε δηθαίσκα βνζθήο 100 πξνβάησλ γηα ηξεηο κήλεο κε αληίηηκν 70 νθάδεο θξέαηνο.
ζνλ αθνξά ηνλ Ν. Σζηγαξίδα ζα ηνπ παξαρσξεζεί ην παξαπάλσ δηθαίσκα γηα 210 πξφβαηα θαη γηα
ηξεηο κήλεο ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν ηειεπηαίνο ζα έπξεπε λα παξαδψζεη ζηελ εηαηξεία 500 νθάδεο
540
541
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θχηεπζε νπσξνθφξσλ θαη θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ θαζψο θαη εκβνιηαζζέλησλ, πξνο
παξαγσγή εθιεθηψλ πνηθηιηψλ, δηαθφξσλ άγξησλ δέλδξσλ.545 Σν 1942 ζα επελδχζεη
θαη

ζηελ

παξαγσγή

θεξακνπνηείνπ

546

θεξάκσλ,

ηνχβισλ

θαη

πιίλζσλ

κε

ηε

ιεηηνπξγία

θαη πιηλζνπνηείνπ θαη κε παξαγσγή πνπ ην 1943 ζα αλέιζεη ζε

80.000 θεξακίδηα, 196.000 ηνχβια θαη 3.280 πιίλζνπο.547
Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηα έηε 1943-1944,
θάλνπλ ιφγν γηα απνδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαζψο θαη απνμέλσζε ηεο
δηεχζπλζεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηήκαηνο. Ζ γεξκαληθή
Καηνρή απφ ηελ κηα κεξηά αιιά θαη ε δξάζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή
θαίλεηαη φηη απνδηνξγάλσλαλ ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ ζην θηήκα. ζα ζα
αλαθεξζνχλ παξαθάησ πξνέξρνληαη απφ αλαθνξέο ηνπ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο πξνο
ηε δηνίθεζε (Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο ηνπ
θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ έηνο 1945-1946) θαζψο θαη απφ εθζέζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηα έηε 1944 θαη
1946. Απηφ πνπ ζέισ λα ηνλίζσ είλαη φηη νη εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο
ηεθκεξηψλνληαη θπξίσο απφ πεγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηεχζπλζε ζην Βαιηί θαη
απφ ηε δηνίθεζε ζηελ Αζήλα θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί
σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπλάγνληαη απφ απηέο. Σα
γεγνλφηα ππνζέηνπκε φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη αθξηβή, σζηφζν ε εξκελεία πνπ
πξνβάιιεηαη απφ απηέο ηηο πεγέο θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ δηεπζπληή πξνο
ηε δηνίθεζε δηαθαηέρνληαη απφ κηα απάζεηα θαη πνιεκηθή ελάληηα ζηνπο αληάξηεο θαη
ηδηαίηεξα ζην ΔΑΜ. Δμαίξεζε απνηειεί κηα άιιε πεγή (πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί
ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944) πνπ
ζπληάρζεθε απφ ηνλ Κ. Παπαραξαιάκπνπο, απνζπαζκέλν ππάιιειν ηεο Δζληθήο

γάιαθηνο. Άιιε πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ Α. Μπαθνγηάλλε πνπ ηνπ παξερσξήζε ην δηθαίσκα βνζθήο
120 πξνβάησλ γηα ηξεηο κήλεο θαη αληί κηζζψκαηνο έπξεπε λα παξαδνζεί ζηελ εηαηξεία 150 νθάδεο
γάιαθηνο θαη 3 αξληά. Ο Γ. Σδαλάθεο κε δηθαίσκα βνζθήο 150 πξνβάησλ δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ ζα
θαηέβαιε ζηελ εηαηξεία αληί γηα κίζζσκα 500 νθάδεο γάιαθηνο θαη 12 αξληά. Σέινο, ν Β. Υαξδαιηάο
ελνηθίαδε ηα ιηβάδηα ηεο εηαηξείαο γηα ηε βφζθεζε 200 πξνβάησλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηξηψλ κελψλ
αληί κηζζψκαηνο 120 νθάδσλ θξέαο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δλνηθηάζεηο
ιεηβαδηψλ, Λεζίλη 4 Φεβξνπαξίνπ 1944.
545
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44, ζ. ΗΗ.
546
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο Πξνφδνπ εξγαζίαο ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1942.
547
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44, ζ. ΗΗ.
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ζηε Γ.Δ.Λ., θαη ζηελ νπνία απνπζηάδεη απφ ηελ αθήγεζε ε πξνπαγάλδα θαηά ηνπ
ΔΑΜ.
ε απηφ ην ζεκείν έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε φηη αξγφηεξα, ζηα
1948, ν δηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Λ., Ζ. Βειψλεο, πιάη ζηα πηζηνπνηεηηθά εξγαζίαο θαη
εμαίξεηεο δηαγσγήο ζα «εθδίδεη», θαηφπηλ αίηεζεο, θαη πηζηνπνηεηηθά «εζληθψλ
θξνλεκάησλ», κηαο θαη ζε έλα ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ δηαβάδνπκε φηη ν Γεξάζηκνο
Καξβνχλεο, ν νπνίνο ππεξεηνχζε ζην ζηξαηφ εθείλε ηελ επνρή, «επέδεημε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ δηαγσγήλ εμαίξεηνλ, ηηκηφηεηα θαη εξγαηηθφηεηα.
Οπδέπνηε εμεδήισζελ ηδέαο αλαξρηθάο εκθνξνχκελνο πάληνηε ππφ εζληθηζηηθψλ
ηδεσδψλ». Μεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ ν ίδηνο, κε αθνξκή γξάκκαηα πνπ ηνπ
ζηέιλνπλ ζηξαηηψηεο -νη νπνίνη ήηαλ παιηνί εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία- θαη
ζπγθεθξηκέλα επ‟αθνξκήο ηεο απνζηνιήο ηνπ χκλνπ ηεο Βνπιγαξηθήο Νενιαίαο απφ
ηνπο ίδηνπο, ζα ζπλερίζεη ηελ εζληθηζηηθή θαη αληηθνκκνπληζηηθή πξνπαγάλδα θαη ζα
εθθξαζηεί ζε φιν ην πξνζσπηθφ θαηά ηνπ Κνκκνπληζκνχ, πξνηξέπνληαο ηνπο «λα
γίλεηε ινηπφλ φινη ζαο ηεξαπφζηνινη θαηά ηνπ κηζαξνχ Κνκκνπληζκνχ θαη
δηαθσηίζαηε ζηα ρσξηά ζαο γλσζηνχο θαη αγλψζηνπο, ζπγγελείο θαη θίινπο ζαο,
δηαβάδνληαο ηνπο ηνλ χκλν ηεο Βνπιγαξηθήο Νενιαίαο απφ ηνλ νπνίνλ θαη κφλνλ
είλαη αξθεηφλ λα θσηηζζνχλ».548
χκθσλα κε ην δηεπζπληή ηνπ θηήκαηνο Ζ. Βειψλε, ινηπφλ, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ
1943 εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα θξνχζκαηα απεηζαξρίαο ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
ηεο Δηαηξείαο θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε δηεχζπλζε δελ κπνξνχζε λα
επηβιεζεί θαη λα θαηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο εθκεηάιιεπζεο. χκθσλα κε ηνλ ίδην, απηφ
νθεηιφηαλ ζην φηη ε νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ θαηφξζσζε λα παξαζχξεη, κε ηηο
εμαγγειζείζεο

αγξνηηθέο

θαη

εξγαηηθέο

κεηαξξπζκίζεηο,

ην

ζχλνιν

ηνπ

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, κέξνο ηνπ ππαιιειηθνχ θαζψο θαη ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ πεξηνίθσλ αγξνηψλ.549 Σαπηφρξνλα, αλάγθαζε ηελ εηαηξεία ζηελ
θαηαβνιή κεγάινπ πνζνζηνχ απφ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηνπο
Αγξνηηθνχο ζπιιφγνπο550 θαζψο επέβαιε θαη ηελ θαηαβνιή ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ
548

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πηζηνπνηεηηθφλ ηνπ Γεξαζίκνπ Καξβνχλε, Δλ Λεζίλη ηε 3 επηεκβξίνπ 1948∙
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δγθχθιηνο πξνο Άπαλ ην Πξνζσπηθφ Κηήκαηνο Γ.Δ. Λεζίλη, Δλ Λεζίλη ηε 23
Απξηιίνπ 1951.
549
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35, Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο
ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ έηνο 1945-1946, ζ. 1.
550

Πιεξνθνξίεο θάλνπλ ιφγν γηα επηζέζεηο ησλ ρσξηθψλ νη νπνίνη δεηνχζαλ λα ηνπο ρνξεγεζνχλ ηα
απνζέκαηα ζίηνπ θαη αξαβνζίηνπ ηεο εηαηξείαο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο
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ηνπ ππνινίπνπ πνζνχ ησλ εζφδσλ ζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ, είηε
πξνζέθεξε εξγαζία ζην θηήκα είηε φρη. Απφ ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο 1943-1944
εθάξκνζε ην θνιεθηηβηζηηθφ ζχζηεκα551 εθκεηάιιεπζεο, ην νπνίν ιάλζαξαλ νη
γεσπφλνη ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη ην εθάξκνζαλ δχν γεσπφλνη ηεο επηρείξεζεο.
Με απηφ ην ζχζηεκα, ζχκθσλα πάληα κε ην δηεπζπληή, θαηαξγήζεθε νινθιεξσηηθά
ην ζχζηεκα απηνθαιιηέξγεηαο ηνπ θηήκαηνο θαη δηαλεκήζεθαλ νη θαιιηεξγνχκελεο
εθηάζεηο ζηνπο Αγξνηηθνχο πιιφγνπο αθφκε θαη απνκαθξπζκέλσλ ρσξηψλ. Ζ
θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο θαη ε ζπνξά γίλνληαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε αξνηξηψλησλ
δψσλ ελψ δελ ειήθζε θακία κέξηκλα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ απνζηξαγγηζηηθνχ
δηθηχνπ. Χο κίζζσκα θαζνξίζηεθε ε θαηαβνιή 20% ζηε δηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ
θηήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.552 Δμαηηίαο απηψλ ησλ
πεηξακαηηζκψλ ε επηρείξεζε ππέζηε κεγάιε δεκηά απφ δηαξπαγέο κεραλεκάησλ,
δψσλ θαη πιηθψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ηε ζπλέρηζε
ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππφινηπσλ εθηάζεσλ ηνπ έινπο. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο
ζπληήξεζεο ηνπ απνζηξαγγηζηηθνχ θαη απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ πξνθάιεζε ηε
βαιηνπνίεζε 3.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ πνπ ήδε θαιιηεξγνχληαλ θαζψο θαη ηε
κείσζε ηεο παξαγσγήο επί εθηάζεσο 4.000 θαη πιένλ ζηξεκκάησλ απφ ηελ
ππεξβνιηθή πγξαζία ηνπ εδάθνπο εμαηηίαο ηεο αλχςσζεο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ
απνζηξάγγηζεο.553
Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε δηνίθεζε ηεο Γ.Δ.Λ ζηελ Αζήλα ζα επηδηψμεη ηελ ελίζρπζε
ηεο εηαηξείαο κε ηελ απνζηνιή ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο. ηηο αξρέο ηνπ 1944 ηξία θνξηία πεηξειαηνθηλήησλ κε αξαβφζηην,
θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη αληαιιαθηηθά κεραλεκάησλ πνπ εζηάιεζαλ απφ ηνλ Πεηξαηά
Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35α-ηα, Έθζεζηο
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ πλέιεπζελ ησλ Μεηφρσλ ηεο 30.9.44. χκθσλα κε ηελ
εηαηξεία ην 1943 ζα ππνζρεζεί ζηνπο Αγξνηηθνχο πιιφγνπο 125.000 νθάδεο ζίηνπ θαη 175.000
αξαβνζίηνπ αληί ηεο παξνρήο ηνπ 1/3 ησλ θαιιηεξγήζηκσλ γαηψλ κε ζίην ην νπνίν δηεθδηθνχζαλ νη
δεχηεξνη. Παξάιιεια, ζα απνδερζεί ηα αηηήκαηα ησλ εξγαηνηερληηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο
εηαηξείαο γηα θαζνξηζκφ ηεο ακνηβήο ζε είδνο ζην ηξηπιάζην ηνπ έσο ηφηε ρνξεγνπκέλνπ. ΗΑΔΣΔ,
εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή
εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31α-β, πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο
Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944.
551
Χο θνιεθηηβηζηηθά αγξνθηήκαηα λννχληαη εθείλα ηα αγξνθηήκαηα ηα νπνία έρνπλ εζληθνπνηεζεί θαη
ζηα νπνία ε εμνπζία θαη ε δηαρείξηζε ηνπο έρεη πεξάζεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο. Βι. ζρ.
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
φ.π., ζ. 340 ππνζ. 52. Άξα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θνιεθηηβηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζέηνπκε φηη ε
δηνίθεζε ηνπ αγξνθηήκαηνο πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ εξγαδφκελσλ.
552
πσο ηνλίδεη ν ίδηνο, πξνπαληφο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αγψλα γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ ΔΑΜ.
553
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35, Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο
ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ έηνο 1945-1946, ζ. 1-2.
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πξνο ηελ εηαηξεία γηα ηε δηαηξνθή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δελ ζα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ πνηέ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Σν
πξψην εμ‟απηψλ ζα βνκβαξδηζζεί απφ ηα αγγιηθά αεξνπιάλα θαηά ην βνκβαξδηζκφ
ηνπ Πεηξαηά θαη ζα βπζηζζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944, ην δεχηεξν δηαξπάρηεθε απφ
νκάδα αληαξηψλ ζηε Λνθξίδα, ελψ ην ηξίην ζα δηαξπαγεί απφ ην Σάγκα Αζθαιείαο
ησλ Παηξψλ.554 Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε βάζε ηηο αλαθνξέο πνπ έρνπκε
ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηνπ θηήκαηνο, απηφο ζα ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ
αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ, ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Γεξκαλψλ. Απηή ε
ελαιιαγή ηεο εμνπζίαο ζα επηθέξεη ζνβαξέο δεκηέο ζην θηήκα θαη ζα εκπνδίζεη ηελ
εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο.555 Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ηνπ
1944 -πεξίνδν επηθξάηεζεο ησλ εακηηψλ ζηε δηνίθεζε ηνπ θηήκαηνο- εμαηηίαο ηεο
έιιεηςεο θαπζίκσλ θαη κεραλεκάησλ ε ζπνξά εαξηλψλ θπηψλ θαη ε ζπγθνκηδή ησλ
ζηηεξψλ ζα γίλεη κε πξφρεηξα κέζα (θαιιηέξγεηα θαη ζπγθνκηδή δηα ρεηξψλ θαη δηα
αξνηξηψλησλ δψσλ). Απηή ε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε ππφ ηελ αηγίδα ησλ εακηηψλ
θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ κνλαδηθνχ αληηπξνζψπνπ ηεο Γ.Δ.Λ. ηνπ κεραληθνχ Γ.
Λέκπεηεθ, ζα εμαζθαιίζεη ηελ ηάμε ζην θηήκα θαη ζα ζπλερηζζεί έζησ θαη ζε
ππνηππψδε κνξθή ε θαιιηέξγεηά ηνπ.556 Σνλ Ηνχιην φκσο ηνπ 1944 κε ηξεηο επηζέζεηο
ηνπο νη Γεξκαλνί θαη ζπλεξγάηεο ηνπο απφ ηνλ Αζηαθφ557 θαηά ηνπ θηήκαηνο-

554

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 41α, Έθζεζηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζηλ ησλ Μεηφρσλ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1946.
555
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31α-β, πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ
ηεο εηαηξίαο Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944.
556
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31α-β, πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ
ηεο εηαηξίαο Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944.
557
Οη επηζέζεηο απηέο ησλ Γεξκαλψλ, κε ηελ επηθνπξία επδσληθψλ ηκεκάησλ, εληάζζνληαλ ζε
επξχηεξεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν απηή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ
επηρείξεζε κε ηελ θσδηθή νλνκαζία «Νπθίηζα» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο 20 θαη 21 Ηνπιίνπ 1944
ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμχ Μεζνινγγίνπ θαη Αζηαθνχ, ζα θέξεη σο απνηέιεζκα ηε δηάιπζε
κεξηθψλ αληαξηηθψλ νκάδσλ, κε 57 λεθξνχο θαη 13 αηρκαιψηνπο θαζψο θαη ηε ιαθπξαγψγεζε φπισλ
θαη ππξνκαρηθψλ θαζψο θαη ηελ θαηαζηξνθή πινηαξίσλ ηνπ ΔΛΑΝ. Σα πεξηζηαηηθά πνπ αλαθέξνπκε
ζηελ ίδηα παξάγξαθν εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Μηα παξάκεηξνο απηψλ
ησλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είραλ σο δηαθεξπγκέλν ζθνπφ ηελ απνθνπή ηνπ αληάξηηθνπ
απφ ηηο βάζεηο ηνπ θαη ηε δηαθνπή ηεο ππνζηήξημεο ηνπ απφ ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, είρε λα
θάλεη κε ηε κεζνδηθή θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθήο ππνδνκήο ησλ πεξηνρψλ
απηψλ. ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, «Καηνρηθέο δπλάκεηο θαη γεξκαληθά αληίπνηλα ζηελ Αηησιναθαξλαλία»,
ζην Κ. Μπάδα-Θ.Γ. θήθαο(επηκ.) Καηνρή Αληίζηαζε Δκθχιηνο Πφιεκνο. Ζ Αηησιναθαξλαλία ζηε
δεθαεηία 1940-1950, Παξαζθήλην, Αζήλα 2010, ζ. 75-78∙ Γηάλλεο θαιηδάθεο, «Ζ αγξνηηθή
νηθνλνκία
θαη
νη
ζπλέπεηεο
ηεο
Καηνρήο
ζηελ
επαξρία»,
Γηαζέζηκν
ζην
http://www.academia.edu/2080355/_.
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επηρεηξήζεηο δηαξπαγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ558 θαη ζχιιεςεο ρσξηθψλ559-ζα
θαηαθέξνπλ λα ιεειαηήζνπλ ηηο νηθίεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηα απνζέκαηα ησλ
απνζεθψλ θαη ζα απνζπάζνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο αληαιιαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ.560
Παξάιιεια, ζα ζπιιεθζνχλ θαη ζα εθηειεζηνχλ επηά εξγάηεο θαη ππάιιεινη ηεο
εηαηξείαο σο αληίπνηλα γηα ην θφλν ελφο Γεξκαλνχ πνπ έγηλε καθξηά απφ ηελ
πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθε ε εηαηξεία.561 Όζηεξα απφ απηέο ηηο επηζέζεηο θαη
558

αθέζηαηα ζα είραλ ην ραξαθηήξα κηαο «κάρεο ηεο ζνδεηάο», φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Θ.
Καθνγηάλλεο. Χο «κάρε ηεο ζνδεηάο» λνείηαη ν αγψλαο πνπ δίλεηαη απφ ηνπο ρσξηθνχο θαη απφ ηνπο
αληάξηεο κε ζθνπφ λα απνηξέςνπλ λα πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ησλ θαηαθηεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ
ηνπο ε ζνδεηά ησλ ζηηεξψλ. Όζηεξα απφ απηή ηε κάρε ηεο ζνδεηάο, έλα θαΐθη ηνπ ΔΛΑΝ θάλνληαο
πεξηπνιίεο ζηα παξάιηα ηεο Γπηηθήο ηεξεάο, ζα αηρκαισηίζεη δχν πινηάξηα ησλ Γεξκαλψλ ηα νπνία
ήηαλ γεκάηα κε ζηηάξη θαη ην νπνίν ζα ην πξνσζήζνπλ πξνο ηελ Δπηκειεηεία ηνπ Αληάξηε ηεο
πεξηνρήο Γπηηθήο ηεξεάο. Θαλάζεο Καθνγηάλλεο, Μλήκεο θαη ζειίδεο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο.
Αγξίλην-Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, Κσζηαξάθεο, 1997, ζ. 390-391. Γηάλλεο θαιηδάθεο, «Ζ αγξνηηθή
νηθνλνκία
θαη
νη
ζπλέπεηεο
ηεο
Καηνρήο
ζηελ
επαξρία»,
Γηαζέζηκν
ζην
http://www.academia.edu/2080355/_.
559
Θαλάζεο Καθνγηάλλεο, Μλήκεο θαη ζειίδεο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο. Αγξίλην-Γπηηθή ηεξεά Διιάο,
φ.π., ζ. 390.
560
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 41α, Έθζεζηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζηλ ησλ Μεηφρσλ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1946· ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.:
Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31α-β,
πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944.
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ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 41α, Έθζεζηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθήλ
πλέιεπζηλ ησλ Μεηφρσλ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 1946. Γηα κηα απφ απηέο ηηο επηζέζεηο γλσξίδνπκε φηη
νη Γεξκαλνί εηζήιζαλ ζην θηήκα θαη ζπλεπιάθεζαλ κε αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ ελψ ηξαπκαηίζηεθαλ ή
θνλεχζεθαλ 10-15 άηνκα κε θαηαγσγή ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηελ Κεθαιιελία. ΓΑΛ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο ην Λεμηαξρείνλ Αζηαθνχ, ελ Λεζίλη ηε 16 Μαξηίνπ 1950. Σν
παξαπάλσ πεξηζηαηηθφ ν Θ. Καθνγηάλλεο ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζην Αγξίλην θαη
ζηε Γπηηθή ηεξεά, ην αλαθέξεη σο «ε ηξαγσδία ζην Λεζίλη». Αλαιπηηθφηεξα, ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ
1944 ζα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί ηεο Κεθαιινληάο, εμαηηίαο ησλ γεξκαληθψλ εθθαζαξίζεσλ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Παηξησηηθήο Οξγάλσζεο Κεθαιιελίαο θαη ηεο
ρσξνθπιαθήο, νη δπλάκεηο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη ζα επηδηψμνπλ λα πεξάζνπλ απέλαληη ζηελ
Αθαξλαλία. Σν θαΐθη «Άε Γεκήηξεο», φκσο, αληί λα θαηεπζπλζεί ζηε ζέζε «Σξίθαξδνο»
θαηεπζχλζεθε πξνο ην Λεζίλη, ζην νπνίν, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, είρε θαηαιήμεη ε γεξκαληθή
δχλακε κε ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο. Έηζη ην θαΐθη ηνπ ΔΛΑΝ κε 35 ζηειέρε ησλ εακηθψλ νξγαλψζεσλ,
ζα βξεζεί κπξνζηά ζηηο γεξκαληθέο δπλάκεηο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, νη νπνίνη ζα βάινπλ ελαληίνλ
ηνπ κε ππξά φικνπ θαη πνιπβφισλ. Ο απνινγηζκφο ήηαλ 5 λεθξνί, 10 ηξαπκαηίεο θαη αξθεηνί
αγλννχκελνη φινη ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ. Θαλάζεο Καθνγηάλλεο, Μλήκεο θαη ζειίδεο
ηεο εζληθήο αληίζηαζεο. Αγξίλην-Γπηηθή ηεξεά Διιάδα, φ.π, ζ. 389-390∙ Δπάγγεινο Παξέληεο, Δζληθή
Αληίζηαζε θαη Δκθχιηνο πφιεκνο ζηελ Κεθαινληά(1941-1950), Αζήλα 1984, ζ. 17-18∙ ηνπ ηδίνπ Ηζηνξία
ηεο Κεθαινληάο (Κεθαινληά ε πνιπαγαπεκέλε καο), Αζήλα 19822, ζ. 149∙ Γηνλχζηνο Μπελεηάηνο, Σν
ρξνληθφ ηεο Καηνρήο 1941-1944, Αζήλα 1963, ζ. 271∙ Γηνλχζεο Μνζρφπνπινο, «Ζ Ηηαιηθή δηνίθεζε
ησλ Δπηαλήζσλ (1941-1943) θαη νη θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ Αζελψλ (1941-1944)»,
Κεθαιιεληαθά Υξνληθά ηφκνο 13 (2011-2012), ζ. 251. Ο Κνξδφζεο ηνπνζεηεί έλα παξφκνην γεγνλφο
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1943 -αλ θαη γεληθά ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζην βηβιίν
ηνπ δίλεη ιαλζαζκέλεο ρξνλνινγίεο- ζεσξψληαο φηη ηα θαΐθηα ηνπ ΔΛΑΝ θαηεπζχλνληαλ πξνο ηελ
εηαηξεία κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ. Ίζσο λα πξφθεηηαη γηα ην ίδην γεγνλφο θαη ν Κνξδφζεο λα
ην ηνπνζεηεί ιαλζαζκέλα ζηα 1943. Αλαζηάζηνο Κνξδφζεο, Μηα ηζηνξία ηεο ΠνδνινβίηζαοΠεληάινθν, φ.π, ζ. 69-70. Μηα βδνκάδα πην πξηλ ην ίδην θαΐθη ηνπ ΔΛΑΝ κε ην «Ρεζάιην ζην Λεζίλη»
είρε θαηαθέξεη λα αθηλεηνπνηήζεη γεξκαληθφ επηηαγκέλν ζθάθνο ην νπνίν πεξηείρε ζεκαληηθή
πνζφηεηα πνιεκνθνδίσλ θαη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα δηνρεηεπζνχλ, κε ηε βνήζεηα ησλ επηηξνπψλ
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θπξίσο εμαηηίαο απηψλ, ζα εξεκσζεί ηειείσο ε πεξηνρή,562 κηαο θαη ζα δηαιπζνχλ θαη
νη ηειεπηαίνη εξγάηεο θαη ππάιιεινη ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ν Γ. Λέκπεηεθ, ν νπνίνο
ζα αλαρσξήζεη γηα ηελ Αζήλα.563

ηνπ ΔΑΜ, ληφπησλ αγξνηψλ θαη εξγαηψλ ζην ηρζπνηξνθείν ηνπ Πεηαιά, πξνο ην θεληξηθφ αξρεγείν
ηνπ
ΔΛΑ.
ρ.
γηα
απηφ
ην
ζέκα
βι.
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://kokkinosfakelos.blogspot.gr/2011/02/to.html.
562
Σν ππάξρνλ πιηθφ δελ καο επηηξέπεη λα πξνβνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο γηα ηηο θαηαζηξνθέο
πνπ ππέζηε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο θαη γηα απηφ ην ιφγν αξθνχκαζηε ζε κηα απιή
αλαθνξά.
563
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 31α-β, πλνπηηθφλ ζεκείσκα πεξί ηεο εμειίμεσο ησλ εξγαζηψλ
ηεο εηαηξίαο Λεζίλη θαη‟Αχγνπζηνλ 1944.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ Χ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ
ΔΜΦΤΛΗΟΤ. Ζ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΔΠΗΓΗΧΞΖ «ΔΛΔΓΥΟΤ» ΑΠΟ ΣΖΝ
ΔΘΝΗΚΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΑΚΑΜΦΖ ΣΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ
Μεηαπνιεκηθή θξαηηθή πνιηηηθή, Αλαζπγθξφηεζε, Ακεξηθαληθή βνήζεηα
Καηά ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ζα επηδησρζεί ε λνκηζκαηηθή
ζηαζεξνπνίεζε θαη ε ηξνθνδνζία ηνπ πιεζπζκνχ κε ηξφθηκα θαη βαζηθέο πξψηεο
χιεο,564 ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηε γεσξγία θαη
δεπηεξεπφλησο πξνο ηε βηνκεραλία.565 Βαζηθή επηδίσμε, κεηαμχ άιισλ, ηεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν ήηαλ
πξψηνλ ε ιεηηνπξγία εθ λένπ ηνπ παξαγσγηθνχ κεραληζκνχ ηεο ρψξαο ζε κεγαιχηεξε
έθηαζε θαη δεχηεξνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε κε νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
λνκηζκαηηθήο επηηξνπήο, ησλ πηζησηηθψλ κέζσλ.566
Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηα πξψηα ρξφληα απέβιεπε ζηελ επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ,
ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα. Σελ
πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη ε αλάθακςε ηεο γεσξγίαο, ελψ παξάιιεια ζα επηδησρζεί
ε αλαζπγθξφηεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα.567 Με ην ρέδην
Μάξζαι ζα γίλνπλ πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο θαηεζηξακκέλεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο. Σειηθά, νη δπζθνιίεο πινπνίεζεο ελφο βηνκεραληθνχ πξνγξάκκαηνο ζα
σζήζνπλ ηηο αξρέο λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο

564

Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Οηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα, 19441947», Μειέηεο γηα ηνλ εκθχιην πφιεκν 1945-1949, Οιθφο, Αζήλα 2002, ζ. 29-30.
565
Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην Μάξζαι…, φ.π., ζ. 89-90.
566
Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 1928-1978, ζ. 260-266, 299-309, 313-319.
Γηψξγνο ηαζάθεο, «Ζ νηθνλνκία θαηά ηνλ Δκθχιην πφιεκν», Ο εκθχιηνο πφιεκνο. Απφ ηε Βάξθηδα
ζην Γξάκκν(Φεβξνπάξηνο 1945-Αχγνπζηνο 1949), (επηκ. Νηθνιαθφπνπινο Ζ. θ.ά), Θεκέιην 2002, ζ.
52-55.
567
Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην Μάξζαι…, φ.π., ζ. 99-108.
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θαη ζηηο ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο,568 θαη ιηγφηεξν ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
παξαγσγηθνχ ηνκέα.569
Ζ αλάθακςε ηεο εηαηξείαο
Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 ε δηεχζπλζε ζα αλαιάβεη μαλά ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο
θαη ζα επηδηψμεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ θαζψο
θαη ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ εθηάζεσλ.570 ηα 1946 ζα
ζπκπιεξσζεί, απφ ην θξάηνο, ην δεμηφ αλάρσκα ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ -απφ ην ρσξηφ
Πεληάινθν κέρξη ηνπο ιφθνπο ηεο Παιαηνθαηνχλαο- έξγν ην νπνίν ζα εμαζθαιίζεη
ηελ παξεκπφδηζε ηεο εηζξνήο ησλ λεξψλ ηνπ Αρειψνπ εληφο ηνπ έινπο.571 Σελ

568

Γηψξγνο ηαζάθεο, «Οηθνλνκία θαη ζεζκνί- Απφ ηελ πξνπνιεκηθή «βησζηκφηεηα» ζηε
κεηαπνιεκηθή «εθβηνκεράληζε», ζην Φιάηζεξ Υάγθελ(επηκ.) Ζ Διιάδα ΄36-΄49. Απφ ηε Γηθηαηνξία
ζηνλ Δκθχιην, ηνκέο θαη ζπλέρεηεο, Καζηαληψηε, Αζήλα 20032, ζ. 366-369
569
Ζ ακεξηθαληθή βνήζεηα, ε νπνία δηνρεηεχζεθε ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο κε ηε κνξθή δαλείσλ,
επλφεζε θπξίσο ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ηζηκέλησλ. Γηψξγνο ηαζάθεο, «Ζ νηθνλνκία θαηά ηνλ
Δκθχιην πφιεκν», Ο εκθχιηνο πφιεκνο. Απφ ηε Βάξθηδα ζην Γξάκκν(Φεβξνπάξηνο 1945-Αχγνπζηνο
1949), φ.π., ζ. 67.
570
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35, Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο
ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ έηνο 1945-1946, ζ. 2-16.
571
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 46, Τπνπξγείνλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γεληθή Γ/ζηο πξνο ηελ
Γεσξγηθήλ Δηαηξεία Λεζίλη, ελ Αζήλαηο ηε 15-7-1946. Μηα απιή αλαθνξά ζε νξηζκέλεο πιεκκχξεο
ηνπ Αρειψνπ θαηά ηνλ 20φ αηψλα θαη ζηηο ζπλαθφινπζεο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχληαλ ζηνπο
νηθηζκνχο θαη ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηηο φρζεο ηνπ, ζα καο δείμεη πσο ην παξαπάλσ
έξγν ήηαλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο ζηελ Κάησ Εψλε ηνπ έινπο.
Γηα ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο ππάξρνπλ νξηζκέλεο αλαθνξέο απφ ηνπο πεξηεγεηέο γηα ηηο πιεκκχξεο
ηνπ Αρειψνπ αιιά θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο δηάβαζήο ηνπ. Ο Γ. Βηθέιαο, ν νπνίνο επηζθέθζεθε ηελ
πεξηνρή ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, εκθαλίδεηαη ελεκεξσκέλνο ζρεηηθά κε ηηο «θαηεβαζηέο» ηνπ
πνηακνχ αιιά θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχζε ζην πέξαζκά ηνπ. ρ. βι. Γεκήηξηνο Βηθέιαο,
Απφ Νηθνπφιεσο εηο Οιπκπίαλ, Δθάηε, Αζήλα 1991, ζ. 69-70, 89.
ηα 1910 πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηελ εθεκεξίδα Δκπξφο γηα ππεξρείιηζε ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ, ν
νπνίνο ζα θαηαθιχζεη ηελ πεδηάδα ηνπ Νενρσξίνπ θαη ην ρσξηφ Καιχβηα, πξνμελψληαο πιεκκχξεο ζε
πνιιά ζπίηηα θαζψο θαη ζε θαιιηέξγεηεο. ε απηή ηελ «εμφξκεζε» ηνπ πνηακνχ ζα ππάξμνπλ
αγλννχκελνη πνηκέλεο θαζψο θαη δηαθνπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζπγθνηλσλίαο Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ.
Μάιηζηα, φζνλ αθνξά ην ρσξηφ Καιχβηα, νη θαηαζηξνθέο ζηηο θαιιηέξγεηεο ζα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ
ζα αλαγθάζεη ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ απηνχ λα ζηείινπλ αίηεζε πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν, γηα λα ιάβεη
ε θπβέξλεζε κέηξα γηα ηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ, ελψ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα ζα ζπδεηεζεί ζηε βνπιή
ε αλαζηνιή ηεο είζπξαμεο ηνπ θφξνπ ησλ «αξνηξηψλησλ» απφ ηνπο θαιιηεξγεηέο ηνπ ρσξηνχ Καιχβηα
εμαηηίαο ησλ θαηαζηξνθψλ. ηηο αξρέο ηνπ 1915 εμαηηίαο ξαγδαίσλ βξνρνπηψζεσλ ζα πιεκκπξίζεη
μαλά ν Αρειψνο θαη ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θπξίσο ζηα παξφρζηα ρσξηά Νενρψξη,
Καηνρή, Πνδνινβίηζα, Παιαηνθαηνχλα θαη Γνπξγηά αιιά θαη ζηα ρσξηά Αγγειφθαζηξν, Καιχβηα θαη
Ρίγαλε. ζνλ αθνξά ηελ θνηλφηεηα ηεο Καηνρήο, εμαηηίαο ηεο ππεξρείιηζεο ηνπ πνηακνχ, ζα
θαιπθζνχλ φιεο νη εθηάζεηο κε λεξφ ελψ ζα θαηαζηξαθεί κεγάιν κέξνο ησλ πξψηκσλ ζπφξσλ θαη ησλ
βνζθψλ. Αλάινγεο θαηαζηξνθέο ζα πιήμνπλ θαη ηα άιια ρσξηά, ελψ θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ Νενρσξίνπ
ζα ζπζηήζνπλ επηηξνπή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθψλ θαη κε ηειεγξάθεκα ηνπο πξνο ηνλ
Τπνπξγφ πγθνηλσλίαο θαη πξνο ηνλ Δ. Βεληδέιν ζα αλαθέξνπλ ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο πνπ
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ρξνλνινγία απηή ε εηαηξεία ζα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απνμήξαλζεο ηεο
«Κάησ Εψλεο»,572 ζπλνιηθήο έθηαζεο 40.000 πεξίπνπ ζηξ. Μέρξη ην 1949 δελ είρε
εθηειεζζεί θαλέλα έξγν απνμήξαλζεο ζηελ «Κάησ Εψλε» εμαηηίαο θπξίσο ηεο
ζηελφηεηαο θεθαιαίνπ573 αιιά θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο
πνπ πήγαδε απφ ην πεξηερφκελν ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 327 «Πεξί
αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ ππέξ αθηεκφλσλ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ» ηνπ
έηνπο 1947.574 Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1946 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ
λνκνζρεδίνπ, ν δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Γεσξγίαο Α. Παπαζαλάζε, ζα ππεξαζπηζηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο «Γ.Δ.Λ» θαη ηεο
«Ξπληάδνο» πνπ ζίγνληαλ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δηαηάγκαηνο.575
έπιεμαλ ηελ πεξηνρή ηνπο δεηψληαο λα γίλεη πξφιεςε γηα λα κελ ζπλερηζζνχλ θαη παξάιιεια ζα
δεηήζνπλ λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ άζηεγσλ θαηνίθσλ. Σν 1927 ν Αρειψνο ζα
εμέιζεη πάιη απφ ηελ θνίηε ηνπ θαη ζα εηζέιζεη ζην ρσξηφ Καηνρή, δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηεο
θαηαζηξνθέο ζηηο νηθίεο, ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. Σνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1935 ζα πιεκκπξίζεη νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα Νενρσξίνπ πξνμελψληαο
ζεκαληηθφηαηεο θαηαζηξνθέο ζηε γεσξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη
θαηαζηξνθέο ππνινγίδνληαλ ζε πάλσ απφ 1.000.000 δξρ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αλαθνξά καο
ζηα ρσξηά Καιχβηα, Αγγειφθαζηξν θαη Ρίγαλε είλαη απιψο ελδεηθηηθή ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ
πξνθαινχζε ν Αρειψνο φηαλ πιεκκχξηδε ζε παξφρζηα ρσξηά θαη πεξηνρέο, κηαο θαη ηα ελ ιφγσ ρσξηά
βξίζθνληαη ζρεηηθά καθξηά απφ ηελ πεξηνρή πνπ κειεηάκε.
Δθ. Δκπξφο, θ. 7 Ννεκβξίνπ 1910, «Αη πιεκκχξαη ηνπ Αρειψνπ θαη ηνπ Αξάρζνπ», ζ. 4∙ Μνπζείν
Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 215~20, Αίηεζηο ηνπ ρσξίνπ Καιχβηα ηνπ Γήκνπ
αγξηλίνπ πξνο ηνλ θ. Διεπζέξηνλ Βεληδέινλ σο πξνέδξνπ ηεο θπβελήζεσο, ελ Καιπβίνηο ηε 6-11-1910∙
εθ. Δκπξφο, θ. 3 Φεβξνπαξίνπ 1911, «Ζ ρζεζηλή βνπιή», ζ. 2∙ εθ. Αλεμάξηεηνο Μεζνινγγίνπ, θ. 18
Ηαλνπαξίνπ 1915, «Ζ Αηησιναθαξλαλία κεηεβιήζε εηο ιίκλελ»∙ εθ. Βήκα. Δθεκεξίο
Παλαηησιναθαξλαληθή, θ. 18 Ηαλνπαξίνπ 1915, «Τπεξρείιηζεο Αρειψνπ. Μεηεβιήζε εηο απέξαληνλ
ιίκλελ»∙ Μνπζείν Μπελάθε, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, θ. 119~9, Σειεγξάθεκα εθ Νενρσξίνπ
πξνο Δμνρψηαηνλ Πξφεδξνλ Κπβεξλήζεσο, Αζήλαη 16 Ηαλνπαξίνπ 1915∙ Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο,
«Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π.,∙ εθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ. 27
Γεθεκβξίνπ 1935, «Δπιεκκχξηζελ ν Αρειψνο. Μεγάιαη δεκηαί», ζ. 1.
572
Με ηε κέζνδν ηεο κεραληθήο αλχςσζεο ησλ πδάησλ. Σν ελ ιφγσ έξγν είρε πξνγξακκαηηζηεί λα
εθηειεζηεί ην 1940, αλαβιήζεθε φκσο εμαηηίαο ηεο έλαξμεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο.
573
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953.
εκείσκα πεξί ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο „Λεζίλη‟,
Αζήλαη 5 Οθησβξίνπ 1949.
574
ΦΔΚ/η. Α/84/19 Απξηιίνπ 1947. «Πεξί αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ ππέξ αθηεκφλσλ γεσξγψλ
θαη θηελνηξφθσλ».
575
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ.41α-β, Δπηζηνιή απφ Γηνηθεηή (Γ. Πεζκαδφγινπ) Δζληθήο
Σξάπεδαο πξνο εμνρψηαηνλ θχξηνλ Α. Παπαζαλάζελ, Δλ Αζήλαηο ηε 12 Γεθεκβξίνπ 1946. Σα
επηρεηξήκαηα ήηαλ φηη δαπαλήζεθαλ ηεξάζηηα θεθάιαηα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ ήηαλ
κεγάιεο θνηλσθεινχο ζεκαζίαο κηαο θαη απνθαιχθζεθαλ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα θαιιηεξγήζηκεο γεο,
ελψ ε ηξάπεδα δελ είρε θαλέλα φθεινο. Αθφκε, ζηελ επηζηνιή ηνλίδεηαη φηη ε νινθιήξσζε απηψλ ησλ
έξγσλ ζα θαηαζηεί αδχλαηε αλ εθαξκνζζεί ν ππφ κειέηε λφκνο ζηηο γεσξγηθέο εηαηξείεο «Λεζίλη» θαη
«Ξπληάδνο», κηαο θαη ζα αλαγθαζζνχλ λα δηαθφςνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ ιφγσ ηεο αλαηξνπήο ησλ
ππφ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαζνξηζζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ επί ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπο. Κιείλνληαο ηελ επηζηνιή, ν δηνηθεηήο ζεσξνχζε φηη ν ππφ ζπδήηεζε λφκνο ζα είλαη
ηφζν γεσξγηθψο φζν θαη θνηλσληθψο απαξάδεθηνο, αθνχ ζα πξνμελνχζε δεκηέο ηφζν ζηνπο αθηήκνλεο
φζν θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζα επέιζεη απφ
ηελ θαηαζηξνθή ησλ απνθαιπθζέλησλ γαηψλ θαζψο θαη απφ ηε δηαθνπή ηεο αμηνπνίεζεο λέσλ
εδαθψλ. Δπηπιένλ, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ππάξρνπλ ζην ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.:
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ε απηφ ην δηάηαγκα πξνβιεπφηαλ ε αλαγθαζηηθή κίζζσζε δηαθφξσλ εηδψλ γαηψλ
ππέξ ησλ αθηεκφλσλ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ κε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ
δέθα ρξφληα. ε απηά ηα δηάθνξα είδε γαηψλ ήηαλ θαη νη εθηάζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ
έξγα απνμήξαλζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
παξαπάλσ δηαηάγκαηνο νξηδφηαλ φηη «…Πξνθεηκέλνπ πεξί γαηψλ πξνεξρνκέλσλ
εμ‟απνμεξάλζεσο δη‟έξγσλ ηερληθψλ ην θαηαβιεηένλ κίζζσκα θαζνξίδεηαη εηο 12%
επί ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, κε δπλάκελνλ λα ππεξβή ηαο 15 νθάδαο θαηά
ζηξέκκα, εηο αο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη αη δαπάλαη ζπληεξήζεσο έξγσλ θαη
ινηπαί…».576 Δμαηηίαο ηνπ παξαπάλσ θηλδχλνπ πνπ απεηινχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. εκείσκα επί ηνπ ππφ ζπδήηεζηλ
ζρεδίνπ λφκνπ “πεξί αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ”.
576
ΦΔΚ/η. Α/84/19 Απξηιίνπ 1947. «Πεξί αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ ππέξ αθηεκφλσλ γεσξγψλ
θαη θηελνηξφθσλ». Σξεηο κήλεο πεξίπνπ αξγφηεξα ζε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε βνπιή ζρεηηθά κε ηηο
εηαηξείεο «Λεζίλη» θαη «Λπζηκαρία» γίλεηαη πξφηαζε απφ ηνλ βνπιεπηή Π. Καηζψηα λα θεξπρζνχλ
έθπησηεο νη παξαπάλσ εηαηξείεο θαη λα δεκηνπξγεζεί θξαηηθφο νξγαληζκφο πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν
θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ εθηάζεσλ ζηηο «παξαιίκληεο» θνηλφηεηεο. Ο βνπιεπηήο ηζρπξηδφηαλ φηη νη
εηαηξείεο έπξεπε λα παξαρσξήζνπλ εθηάζεηο ζηνπο αθηήκνλεο θαη φρη λα παξαρσξνχλ
θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε βαξχηαηνπο φξνπο 35% επί ηνπ αθαζαξίζηνπ. Δίλαη ν κνλαδηθφο, απφ
απηνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζπδήηεζε, ν νπνίνο θέξεηαη θαηά ηεο Γ.Δ.Λ. ελψ αξθεηά ππξά, φρη
αδηθαηνινγήησο, δέρεηαη ε εηαηξεία «Λπζηκαρία» ζηελ νπνία ηεο είρε αθαηξεζεί ε δηαρείξηζε ησλ 55%
ησλ γαηψλ ηεο θαη νη νπνίεο παξαρσξήζεθαλ πξνο θαιιηέξγεηα ζηνπο αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο.
Χζηφζν θαη απηή ε ηειεπηαία, ζηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε ηεο βνπιήο, ζα έρεη δηαθφξνπο ππεξαζπηζηέο.
ρ. βι. Δθ. Ζ Νίθε, Δθεκεξίο Δζληθήο Αληηζηάζεσο. Όξγαλνλ ηνπ Αηησιναθαξλάληθνπ ιανχ, θ. 10
Ηνπλίνπ 1947, «Ζ ελ ηε βνπιή ζπδήηεζηο δηα ηαο εηαηξείαο Λπζηκαρίαλ θαη Λεζίλη».
Ζ εηαηξεία «Λπζηκαρία» εκθαλίδεηαη λα είλαη εθπξφζεζκε ζηηο εκεξνκελίεο παξάδνζεο ησλ έξγσλ
πνπ πήγαδαλ απφ ηε ζχκβαζε, ελψ θαίλεηαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα είρε επηδνζεί απνθιεηζηηθά ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπ παξζέλνπ δάζνπο ησλ πδξνραξψλ θαη ζην ζπλαθφινπζν εκπφξην μπιείαο. (Σελ
πεξίνδν απηή γλσξίδνπκε φηη ηελ εηαηξεία απηή ηελ ειέγρεη ν Υξηζηφθνξνο Καηζάκπαο απφ ηελ
Νεξνκάλα Αηησιναθαξλαλίαο ηδηνθηήηεο ηεο Πεηξατθήο-Παηξατθήο ελψ σο δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηελ
πεξίνδν 1935-1943 εκθαλίδεηαη ν Δπακεηλψλδαο Κππξηάδεο, επηθεθαιήο παιηφηεξα ηεο Γηεχζπλζεο
Γεσξγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θαζεγεηήο ηεο Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο θαη
πξχηαλεο ην 1945-1946 ζηελ ΑΓΑ). Έλα ρξφλν πεξίπνπ αξγφηεξα, ην ζπκβνχιην Γεκνζίσλ έξγσλ ζα
θεξχμεη έθπησηε ηελ εηαηξεία «Λπζηκαρία» κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ εθηεινχζε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
πνπ πήγαδαλ απφ ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε. Ζ απνμεξακέλε έθηαζε αλεξρφηαλ ηελ πεξίνδν απηή ζηα
11.700 ζηξ. εκαληηθφ ξφιν ζηηο ελέξγεηεο γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ πην πάλσ ζηξεκκάησλ ζηνπο
αθηήκνλεο, κεηαπνιεκηθά, ζα παίμεη θαη ν βνπιεπηήο Αηησιναθαξλαλίαο ησλ Φηιειεπζέξσλ Γεψξγηνο
Παπατσάλλνπ. Δθ. Αζηξαπή Μεζνινγγίνπ, θ. 26 Απγνχζηνπ 1948, «Σα πδξαπιηθά έξγα Λπζηκαρίαο»∙
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ Τπνεπηηξνπήο βάζεη ησλ ππ‟ αξηζ. 16996/30.6.53 θαη 23570/27.8.53
θνηλψλ απνθάζεσλ Τπνπξγψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Γεσξγίαο. Βαζίιεο Λακλάηνο, Σξεηο ηζηνξηθέο
νηθνγέλεηεο ηεο Ρνχκειεο (θαιηζνδήκνπ, ηάτθνπ θαη Παπατσάλλνπ), Αζήλα 1994, ζ. 133-136.
Γεκήηξεο Παλαγησηφπνπινο, Γεσξγηθή εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε. Ζ αλψηαηε Γεσπνληθή ρνιή
Αζελψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, 1920-1960, φ.π., ζ. 99 πίλαθαο 7 θαη ζ. 193, 229-230. Ησάλλεο Γξ.
Γηνλπζάηνο, Καιχβηα. Ηρλειαηψληαο ηνλ “Καλαδά”, φ.π., ζ. 107-108. Οξηζκέλα βηνγξαθηθά ζηνηρεία
γηα ηνλ Υξηζηφθνξν Καηζάκπα ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη ζηε κειέηε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Αγξηλίνπ «Παιιάδην»-Ησάλλεο Β. Κσζηάθεο, Μνξθέο ηνπ ηφπνπ. Γσξεηέο
επεξγέηεο, Αγξίλην 2003, ζ. 145-150. Δπηπιένλ ζηε κειέηε ηνπ Γηψξγνπ Δπζ. Καςάιε, Πξνζσπηθφηεηεο
ηεο Ρνχκειεο, Αζήλα 1970, ζ. 83 θαζψο θαη ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα
η.3 εθδ. Ησάλλεο Ν. Κνπθφο, ζ. 1088-1090, ζην αληίζηνηρν ιήκκα. Γηα έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ
Δπακεηλψλδα Κππξηάδε βι. Δ-Ηζηνξηθά λ. 85 ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξνηππία κε ηίηιν Σν αγξνηηθφ
ζαχκα, ηηο 15 Μαΐνπ ηνπ 2003, ζ. 25. Ο Δπακεηλψλδαο Κππξηάδεο, σο πξχηαλεο ηεο ΑΓΑ, ήηαλ
απηφο πνπ ζηα 1946 ζα ζπζηήζεη ζηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ Αγξηλίνπ λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο
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Γ.Δ.Λ., ηφζν ε ίδηα ε εηαηξεία φζν θαη ε Δζληθή Σξάπεδα, κε δηάθνξα ππεξεζηαθά
ζεκεηψκαηα577 θαη επηζηνιέο578 ηα έηε 1947-1949 ζα αλαδείμνπλ ην ζέκα
ππεξαζπίδνληαο έηζη ηα ζπκθέξνληά ηεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κελ εθαξκνζζεί ν
λφκνο. Παξάιιεια φκσο, ε ξεπζηή θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ή φρη ηνπ
λνκνζρεδίνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο,579 αιιά θαη ε ζηελφηεηα θεθαιαίσλ,
φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, δελ ζα επηηξέςνπλ ζηελ ηειεπηαία λα μεθηλήζεη ηα έξγα
απνμήξαλζεο ζηε «Κάησ Εψλε».
Πίλαθαο 19. Σν ζχλνιν ησλ κεηφρσλ, ησλ ηίηισλ θαη ησλ κεηνρψλ ηεο

Γεσξγηθήο

Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ., 1951.
Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ

Σίηινη

Μεηνρέο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

906

46.960

Νηθφιανο Δ. Υαξίιανο

440

8.330

Αληηφπε ρεξ. Δ. Υαξηιάνπ

160

4.000

γηα ηε δεκηνπξγία πινίνπ-πνξζκείνπ ζην ζηέλεκα ηνπ Ρίνπ-Αληηξξίνπ. Δκκαλνπήι Π. Φνχκεο, Οη
ζπλεηαηξηζκνί εηο ηελ Αηησιναθαξλαλίαλ, Αγξίληνλ 1958, ζ. 70-73.
577
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
εκείσκα επί ηνπ Ν.Γ. “Πεξί αλαγθαζηηθήο Μηζζψζεσο Γαηψλ” φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγήλ απηνχ
επί ησλ απνμεξαλζεηζψλ γαηψλ ηνπ έινπο «Λεζίλη».
578
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 43α-ζη, Απφ ΓΔΛ Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη πξνο ηελ Δζληθήλ
Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο.
579
Πιεξνθνξίεο, πξνεξρφκελεο απφ ηελ Δζληθή ηξάπεδα θαη απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, αλαθέξνπλ φηη
ην πην πάλσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα δελ εθαξκφζζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Γ.Δ.Λ. Απφ ηελ εθεκεξίδα
Δκπξφο γλσξίδνπκε φηη κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1951 δελ είρε εθαξκνζζεί ν λφκνο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
Μνλψλ δηφηη φιεο ηνπο είραλ ηδξχζεη θξνληηζηήξηα, ζηα θηήκαηα ηεο Κσπαΐδαο κηαο θαη ζπλερίδνληαλ
νη ζπλελλνήζεηο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο εηαηξείαο, ζηελ εηαηξεία Λεζίλη θαζψο θαη ζε δηάθνξεο
άιιεο εηαηξείεο, φπσο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζηελ Κξήηε. Δθ. Δκπξφο θ. 20 Μαξηίνπ 1951, «Ζ
βνπιή εζρνιήζε ρζεο κε ηελ απνθαηάζηαζηλ ησλ αθηεκφλσλ», ζ. 4. Χζηφζν, γλσξίδνπκε φηη ε
εηαηξεία, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο πηέζεηο ησλ πεξηνίθσλ ρσξηθψλ, εθκίζζσζε ζε απηνχο 300
ζηξέκκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε ηκήκαηα ηα νπνία ήηαλ αθαηάιιεια γηα κηα εληαηηθή κεραληθή
εθκεηάιιεπζε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πηζαλφλ λα ηαπηίδεηαη απηή ε πξαθηηθή ηεο εηαηξείαο, κε ηα
φζα ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε ζπλεηαηξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εδαθψλ. Πηζαλφλ ε
εηαηξεία κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηελ εθκίζζσζε δει. κηθξήο έθηαζεο ζηνπο ρσξηθνχο γηα θαιιηέξγεηα, λα
θαηάθεξε λα παξαθάκςεη δηάθνξνπο λφκνπο θαη δηαηάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ παξαρψξεζε
εθηάζεσλ γηα θαιιηέξγεηα ζε αληαξηφπιεθηνπο αγξφηεο. πσο γηα παξάδεηγκα νη λφκνη (λ. 1858/1944)
«Πεξί εληζρχζεσο ησλ εθ ηνπ πνιέκνπ παζφλησλ αγξνηψλ», (α.λ. 823/1948) «Πεξί ζέζεσο δηαηάμεσλ
πξνο ξχζκηζηλ Δπνηθηζηηθψλ ηηλψλ δεηεκάησλ», (λ.δ. 1118/1949) «Πεξί θπξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο
ηνπ Α.Ν. ππ. αξηζκ. 823/48 «πεξί ζέζεσο δηαηάμεσλ πξνο ξχζκηζηλ επνηθηζηηθψλ ηηλψλ δεηεκάησλ».
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο
«Λεζίλη» Α.Δ. ρεηηθά κε ηηο κνλαζηεξηαθέο γαίεο ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ε Δθθιεζία ηεο
Διιάδνο ζην παξειζφλ είρε δψζεη κεγάινπο αγψλεο ζρεηηθά κε ηελ απνθπγή λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη
κνλαζηεξηαθέο θαη εθθιεζηαζηηθέο γαίεο ζηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. σθξάηεο Πεηκεδάο,
Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φ.π., ζ. 154.
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Ησάλλα Γ. Λαγνπδάθε

92

2.300

Νηθφιανο Γξίηζαο

146

2.070

Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ.

80

2.000

Ησάλλεο Μ. Γεξνπιάλνο

99

1.495

Μηραήι Η. Γεκνιίηζαο

80

1.435

Γηκάληεο Μ. Γεξλίθνο

60

1.075

Γεψξγηνο Β. Μαξαγθφπνπινο

31

615

Πέηξνο Α. Βξεηηφο

34

600

Μηραήι Γ. άββαο

24

600

Θενδψξα Κ. Μαλέα

20

500

Γέζπνηλα Κ. Μαλέα

56

500

Κσλζηαληίλνο Π. Λαγφπνπινο

28

200

Ρίηζα ζπδ. Γεσξγίνπ Γαγθάξα

12

200

ηέθαλνο Ν. Πεηαιάο

5

200

Έθε ζπδ. ηεθάλνπ Πεηαιά

5

200

Θεφδσξνο Κ. Βξαλάο

8

200

Κσλζηαληίλνο Γ. Βεληέξεο

8

200

Θεφδσξνο ηακνχιε Μαθξήο

2

80

Αιέμαλδξνο ηακνχιε Μαθξήο

2

80

Παλαγηψηεο Κ. Λακπίξεο

14

70

Θάιεηα ρεξ. Αλδξέα άββα

11

50

ηακνχιεο Ν. Μαθξήο

1

40

ΤΝΟΛΟ

2.324

74.000

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο
«Λεζίλη» Α.Δ.

Αλαθεξφκελνη ζπλνπηηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο πεξηφδνπ ζα αλαθέξακε
φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο580 ζα πεξάζεη απφ ηα ρέξηα ηνπ Δπακεηλψλδα
Υαξηιάνπ581 ζηα ρέξηα ηνπ Νηθνιάνπ Γξίηζα. [Πίλαθεο 20, 28-30].
580

Σν 1946 κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Γ.Δ.Λ., ε ζεηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα
κεησζεί, απφ έμη ρξφληα πνπ είρε απμεζεί ην 1940, ζε ηξία. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.:
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Πίλαθαο 20. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία,1947.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Νηθόιανο Γξίηζαο

Πξφεδξνο

Μεραλνπξγφο-

Ναη

Βηνκήραλνο
Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο

Τδξαπιηθήο

Όρη

ζην Δ.Μ.Π.
Νηθόιανο Υαξίιανο

πκπξάηησλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο582

Ναη583

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Αζαλάζηνο Κνπκπνπξόπνπινο

χκβνπινο

Ννκηθφο

χκβνπινο

-584

Δζληθήο Σξάπεδαο
σηήξηνο Πεηξόπνπινο

χκβνπινο

Τπνδηνηθεηήο

Όρη

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο
Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-585

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

πύξνο Πνιπρξνλάθνο

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Ναη

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Νηθόιανο Υξηζηνδνύινπ

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Τπνπξγείνπ

Όρη

Γεσξγίαο
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 11, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 20 Φεβξνπαξίνπ 1948

Ο ηειεπηαίνο ζα αλαιάβεη πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην 1946
κέρξη ην 1952,586 ελψ καδί κε ην ζπκπξάηηνληα ζχκβνπιν Ν. Υαξίιαν θαη ην
Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, , έγγξ. 9, Πεξί
εγθξίζεσο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκίαλ «ΓΔΛ.
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Αλψλπκνο Δηαηξείαο», Δλ Αζήλαηο ηε 8 Ηνπιίνπ 1946.
581
Θα απνβηψζεη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1947.
582
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 1947, έηνο ζαλάηνπ ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ, εκθαλίδεηαη γηα
πξψηε θνξά ην επάγγεικα ηνπ πηνχ ηνπ Νηθφιανπ Υαξίιανπ σο βηνκεράλνπ. Φαληαδφκαζηε φηη ν
ηειεπηαίνο θιεξνδφηεζε ηφζν ηελ πεξηνπζία φζν θαη ηελ «ηδηφηεηα» ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηαπηφρξνλα
κηα δχλακε θνηλσληθήο θχζεο, πνπ πήγαδε απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ παηέξα ηνπ, αλεμάξηεηα εάλ ν
ίδηνο θαηάθεξε ελ ηέιεη λα ηελ εθκεηαιιεπηεί.
583
Απφ ηε ρξνλνινγία απηή θαη εμήο πηζαλφηαηα λα έρεη θιεξνδνηήζεη ηηο κεηνρέο ηνπ παηέξα ηνπ.
584
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
585
Πηζαλφηαηα πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
586
Γηα απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ακνηβέο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ ζπκβνχισλ ηεο
εηαηξείαο θαζψο θαη γηα ηελ θάιπςε απφ ηελ εηαηξεία ησλ εμφδσλ παξαζηάζεψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, γηα
ην 1948 γλσξίδνπκε φηη ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο εηαηξείαο Ν. Γξίηζα ζα
θαηαβιεζεί ην πνζφ ησλ 33.750.000 δξρ. ελψ γηα ηνλ ζπκπξάηηνληα ζχκβνπιν Ν. Υαξίιαν ην πνζφ
ησλ 27.000.000 δξρ., σο ακνηβέο θαη σο έμνδα παξάζηαζεο. Δπηπιένλ, ζε θάζε ζχκβνπιν
θαηαβιήζεθε κηα έθηαθηε ακνηβή 1.500.000 δξρ. Τπνζέηνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο
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ζχκβνπιν Μ. πθψθε587 ζα είλαη νη απφιπηνη δηνηθεηέο ηεο επηρείξεζεο.588 Απφ ηηο
απαξρέο απηήο ηεο πεξηφδνπ φκσο ε Δζληθή ηξάπεδα, ε νπνία είρε ηελ πιεηνςεθία
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,589 ζα επηδηψμεη ηνλ νηθνλνκηθφ,590 θαη φρη κφλν, «έιεγρν»
ηεο επηρείξεζεο,591 ελψ ζα παξεκβαίλεη, δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, ζηηο
πξέπεη λα «ζεζπίζηεθε» ε ακνηβή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηφηη γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ
έρνπκε ζρεηηθέο αλαθνξέο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, , έγγξ. 38δ, ΓΔΛ Γσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη
Α.Δ. πξφζθιεζηο Σαθηηθήο Γεληθήο ζπλειεχζεσο, Δλ Αζήλαηο ηε 6 /βξίνπ 1944∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, , έγγξ. 49α-ζη, Πξαθηηθφλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ Μεηφρσλ ηεο ελ Αζήλαηο
εδξεπνχζεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ. ηεο ζπλειζνχζεο ελ Αζήλαηο ηελ 30 ελ
Ηνπιίνπ 1949.
587
Ο Μ. πθψθεο ηελ πεξίνδν απηή εκθαλίδεηαη σο ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο «ΑΣΜΔ»
ηδηνθηεζίαο Ν. Γξίηζα, ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο Γ.Δ.Λ. θαζψο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
ηεο ηειεπηαίαο θαη παξάιιεια έκκηζζνο ηερληθφο ζχκβνπινο ηεο Δζληθήο. Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο
ηε Γ.Δ.Λ. ακείβεηαη ηφζν σο ηερληθφο ζχκβνπινο κε ην πνζφ ησλ 1.700.000 δξρ. φζν θαη σο
ζχκβνπινο πνπ κεηείρε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ακνηβή πνπ πνίθηιε θαη νξηδφηαλ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή
Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο
ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10 ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 10.
588
χκθσλα κε εκπηζηεπηηθή εζσηεξηθή αλαθνξά ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ Π.
Κνηνπνχιε πξνο ηνλ ππνδηνηθεηή ηεο Δζληθήο Κι. Μαλέα, ηνλίδεηαη φηη νη ηξεηο παξαπάλσ απνηεινχλ
ην «κηθξφ ζπκβνχιην» ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηεπζχλεη ηελ εηαηξεία θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο
απνθαζίδεη γηα δηάθνξα δεηήκαηα εξήκελ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο,
Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π.
Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι.
Μαλέα), Αζήλαη ηε 10ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 10-11. Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ν
δηεπζπληήο ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο, Ζ. Βειψλεο, εκθαλίδεηαη σο ν απφιπηνο δηαρεηξηζηήο ηεο
επηρείξεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο, κε δχν πιεξεμνχζηα ηελ
πεξίνδν απηή, ζα ηνλ εμνπζηνδνηήζεη λα πξνβαίλεη ζηελ αγνξά επί πηζηψζεη 40.000 νθάδσλ
ζηηνζπφξνπ ζε νπνηνλδήπνηε πνζφ θαη αλ αλέξρεηαη ε αμία απηνχ, ελψ ην ίδην ζα εμνπζηνδνηεζεί λα
πξάηηεη γηα ηελ αγνξά ιηπάζκαηνο κέρξη 60.000 νθάδεο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πιεξεμνχζηνλ Δλ Αζήλαηο
20 Οθησβξίνπ 1949 θαη Πιεξεμνχζηνλ Δλ Αζήλαηο 10 Μαξηίνπ 1950.
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Βι. ηνπο πίλαθεο 19, 36. Σν 1950 θαη ην 1951 επί ζπλφινπ 74.000 κεηνρψλ ε Δζληθή θαηέρεη ηηο
46.960, πνζνζηφ δει. 66% επί ηνπ ζπλφινπ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή Πίζηε, Τπνζ.: Γ/λζηο
βηνκεραληθψλ θ‟ εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηκήκα εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ππεξεζία εηδηθψλ
ρνξεγήζεσλ, Γάλεηα Αλαζπγθξνηήζεσο, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 88, Α. Σεγφπνπινο, ελ
Αζήλαηο ηε 30 Απγνχζηνπ 1950.
590
Έλα πεξηζηαηηθφ πνπ ζπλέβε ζηα 1950 καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Δζληθή επεδίσθε, ηελ
πεξίνδν απηή, ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο Γ.Δ.Λ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θαινθαίξη ηνπ 1950 ζα
απνζηαιεί ζηελ εηαηξεία απφ ηελ Δζληθή ν Αιέμαλδξνο Σεγφπνπινο γηα λα αλαιάβεη θαζήθνληα
Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ πξνθαλψο ηνλ νηθνλνκηθφ ηεο έιεγρν.
Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα θαη αθνχ ζε ππφκλεκα ηνπ ηφληδε ηελ θαθνδηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο
δηνηθνχληεο, ε εηαηξεία κε επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Δζληθή ζα δεηήζεη λα απνκαθξπλζεί απφ ηα
θαζήθνληά ηνπ, κε ηελ αηηηνινγία φηη δηαθήξπηηε ζε φινπο φηη ζθνπφ είρε λα πξαγκαηνπνηήζεη
νηθνλνκηθφ έιεγρν ζηελ εηαηξεία θαη φρη λα αλαιάβεη θαζήθνληα δηεπζπληή ησλ νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή Πίζηε, Τπνζ.: Γ/λζηο βηνκεραληθψλ θ‟ εηδηθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηκήκα εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ππεξεζία εηδηθψλ ρνξεγήζεσλ, Γάλεηα
Αλαζπγθξνηήζεσο, Α. Σεγφπνπινο, ελ Αζήλαηο ηε 30 Απγνχζηνπ 1950∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή
Πίζηε, Τπνζ.: Γ/λζηο βηνκεραληθψλ θ‟ εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ηκήκα εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ,
ππεξεζία εηδηθψλ ρνξεγήζεσλ, Γάλεηα Αλαζπγθξνηήζεσο, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 88,
Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αζήλαη 1 Ννεκβξίνπ
1950.
591
Λίγνπο κήλεο κεηά ηελ απνζηνιή ηνπ Α. Σεγφπνπινπ σο Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
ζηελ εηαηξεία θαη ηελ απνπνκπή ηνπ ελ ηέιεη απφ απηή, ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ζα αλαζέζεη ζηνλ
πξντζηάκελν ηεο δηεχζπλζεο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, Π. Κνηνπνχιε, κηα
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εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ ηεο Γ.Δ.Λ. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο
ηεο πεξηφδνπ είλαη ε κεηάβαζε απφ έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απαξηηδφηαλ
θπξίσο απφ «ηερλνθξάηεο» ζε έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ ζπκκεηείραλ, πιάη
ζηνπο «ηερλνθξάηεο», θαη ηξαπεδίηεο, δηθεγφξνη θαη αλψηαηνη δεκφζηνη ππάιιεινη.
Απηή ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο έρεη ηηο απαξρέο ηεο ην έηνο 1946 θαη ζα δηαξθέζεη
φιε ηελ πεξίνδν592πνπ κειεηάκε ζε απηφ ην θεθάιαην [Πίλαθεο 20, 28-30].
Γηα ηηο αλάγθεο ζπλέρηζεο ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηε
ζπληήξεζε ησλ ηερληθψλ έξγσλ ζα ιάβεη απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, είλαη βέβαην φηη
έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θεθαιαίσλ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,593
βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ηα έηε 1946594-1950 [Πίλαθαο 37]. Μέρξη ηα ηέιε
ηνπ 1948 ε εηαηξεία δελ είρε ιάβεη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Ακεξηθαληθή
έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο Λεζίλη θαη ηελ ελ γέλεη δηνίθεζε ηεο.
Πξψηα απφ φια, ζα πξέπεη λα ηνλίζσ φηη απηή ε απαληεηηθή αλαθνξά ηνπ Κνηνπνχιε πξνο ηε
δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο είλαη ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
απηή ηελ πεξίνδν αιιά θαη πξνγελέζηεξσλ πεξηφδσλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ηελ ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά
ζηελ παξνχζα εξγαζία. ρεηηθά κε ην πεξηερφκελφ ηεο ζα αλαθέξακε φηη ν Κνηνπνχιεο αλέιαβε λα
δηεξεπλήζεη θαζνξηζκέλα, απφ ηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο
Γ.Δ.Λ. Δπηγξακκαηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αζρνιήζεθε ήηαλ «άηνθα δάλεηα πξνο ηελ εηαηξία «Υαξίιανο
θαη Καλειιφπνπινο», «δάλεηα πξνο ηελ εηαηξία Γξίηζα», «απηνθίλεην Ν. Υαξηιάνπ», «επηζθεπέο
αθηλήηνπ θ. Γξίηζα, φπνπ ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο δηα δαπάλεο απηήο», «ελνίθηα γξαθείσλ ηεο εηαηξίαο
ζην θηίξην ηδηνθηεζίαο Ν. Γξίηζα», «πξνκήζεηα κεραλεκάησλ απφ ηελ εηαηξία Γξίηζα άλεπ
κεηνδνζίαο», «ηαμίδη ηνπ θ. Γξίηζα ζηελ Ακεξηθή», «εθκεηάιιεπζε βνζθνηφπνπ ηεο εηαηξίαο ππφ ησλ
θ.θ. Ν. Υαξηιάνπ θαη Ζ. Βειψλε», «πψιεζε θαξπνπδηψλ», «έιεγρνο δηαρεηξίζεσο ηνπ θηήκαηνο»,
«ιεηηνπξγία ηακείνπ». Μεξηθά απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ηα έρνπκε αλαθέξεη θαη αιινχ ζηελ
παξνχζα. Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε έξεπλα απηή, ε νπνία
νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Δζληθήο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
ηεο Γ.Δ.Λ. χκθσλα κε ηνλ Κνηνπνχιε, ινηπφλ, ζηελ επηρείξεζε δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε ηάμεο,
παξακέιεζε ηχπσλ θαη παξαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δπηπιένλ δηαθξίλεη
νξηζκέλεο ηάζεηο εθαξκνγήο πνιιψλ κεζφδσλ νη νπνίεο πξνζηδίαδαλ κφλν ζε πξνζσπηθέο
επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην, φιεο απηέο νη αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξείαο δελ δχλαηαη λα ζηεξίμνπλ νπνηαλδήπνηε ππφλνηα γηα ηδηνηέιεηα θαη πξνζσπηθφ φθεινο ηνπ
πξνέδξνπ Γξίηζα, νχηε κπνξνχλ λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ ίδην. Αλ θαη ηα πξνβιήκαηα
ζρεηηθά κε ηνλ Ν. Υαξίιαν ήηαλ πεξηζζφηεξα, σζηφζν δελ θαηεγνξείηαη θαη απηφο γηα αηαζζαιίεο ζε
βάξνο ηεο εηαηξείαο. Αληηζέησο, ν Κνηνπνχιεο ζεσξεί φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηα ηειεπηαία
ρξφληα εξγάζζεθε κε επηηπρία απμάλνληαο ηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, αλαλεψλνληαο ην
κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ελψ απέδσζε θαη θαζαξά θέξδε δηφινπ επθαηαθξφλεηα, παξφιεο ηηο
δπζθνιίεο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία
Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10 ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 1-16.
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Έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη ην 1946 ε Δζληθή ηξάπεδα πξφηεηλε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπκβνχιην θαη
άηνκα ηα νπνία είραλ ζεκαληηθή ζέζε ζην θξαηηθφ κεραληζκφ θαη κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο κπνξνχζαλ
λα βνεζήζνπλ ηελ εηαηξεία λα αλαθάκςεη. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη-Ηζηνξηθφλ
πκβάζεσο.
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Ζιίαο Βελέδεο, Υξνληθφλ ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Ηζηνξία κηαο εηθνζηπεληαεηίαο 1928-1952, φ.π.,
ζ. 404. Γηα ηελ παξαπάλσ ππφζεζε βι. αλαιπηηθά ηα ζρφιηα ζηνλ πίλαθα 37.
594
Σνλ Μάξηην ηνπ 1946 ν Δ. Υαξίιανο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ην δηνηθεηή ηεο Δζληθήο ζα δεηήζεη ηελ
άκεζε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, κηαο θαη ε εηαηξεία είρε αλάγθε απφ θεθάιαηα γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ
θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 36, Απφ Δπακ. Υαξίιαν πξνο
Δζληθήλ Σξάπεδαλ Διιάδνο (Γηνηθεηή), Δλ Αζήλαηο ηε 7 Μαξηίνπ 1946. Έλα κήλα αξγφηεξα ζα ηεο
ρνξεγεζεί βξαρππξφζεζκε πίζησζε 576.000.000 δξρ. [Πίλαθαο 37].
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βνήζεηα,595 ελψ απεζηάιεζαλ ζε απηή ειάρηζηα θαη αθαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ηεο
γεσξγηθά

κεραλήκαηα.596

Φσηνγξαθία 14Δ. ην εθθνθθηζηήξην. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 98.

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε εηαηξεία, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ν. Γξίηζα, ζα επηρεηξήζεη
κε ελέξγεηεο ηεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο εηαηξείεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ 597 απφ
ακεξηθαληθά θεθάιαηα.598 Σελ πεξίνδν απηή ε επηρείξεζε ζα δέρεηαη δαλεηαθέο

595

Γηα ηελ Ακεξηθαληθή βνήζεηα βι. ελδεηθηηθά Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο,
1928-1978, ζ. 310-313, 344-368. Αλαιπηηθφηεξα, Γηψξγνο ηαζάθεο, Σν δφγκα Σξνχκαλ & ην ρέδην
Μάξζαι…, φ.π, ζ. 135-347.
596
Πξνθαλψο απφ ηηο δηαλνκέο ηεο UNRRA (Απξίιηνο 1945-Μάξηηνο 1947). ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο,
Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Δπηζηνιή θ. Νηθ. Γξίηζα,
Γηα ηνλ Τπνδ/ηελ θ. Μαλέαλ, Δλ Βαζηγθηψλη, ηε 8ε Οθησβξίνπ 1948. Γηα ηηο δηαλνκέο ηεο UNRRA
ζρεηηθά κε ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο βι. ελδεηθηηθά θαη κφλν Νίθνο Κακπέξεο,
«Οη αγξφηεο ζηελ Καηνρή θαη ηνλ Δκθχιην», ζην Μσπζίδεο Α. (επηκ.) Σν αγξνηηθφ θίλεκα ζηελ
Διιάδα. Απφ ην 19ν αηψλα σο ζήκεξα, Νήζνο, Αζήλα 2011, ζ. 144-146.
Δπηπιένλ, ην 1950 γλσξίδνπκε φηη ζα ρνξεγεζεί ζηε Γ.Δ.Λ. έλα εθθνθθηζηήξην βάκβαθνο απφ ηα
θεθάιαηα Αλαζπγθξφηεζεο, ελψ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο 619 δνιάξηα γηα ηελ
θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ηερληθνχ κεραληθνχ ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ εθθνθθηζηεξίνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο ηελ αγξνηηθήλ
ηξάπεδαλ ηεο Διιάδνο, Δλ Λεζίλη ηε 9 Απγνχζηνπ 1950.
597
Ζ Γ.Δ.Λ ζα απεπζπλζεί ζηελ εηαηξεία «Φανπληέζηνλ» γηα ηε ζχληαμε αίηεζεο γηα ηελ παξνρή
δαλείνπ, κηαο θαη ε δεχηεξε είρε ηελ εκπεηξία αιιά θαη ηηο «δηαζπλδέζεηο» γηα ηελ πξνψζεζε ησλ
αηηεκάησλ. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, Δπηζηνιή θ. Νηθ. Γξίηζα, Γηα ηνλ Τπνδ/ηελ θ. Μαλέαλ, Δλ Βαζηγθηψλη, ηε 8 ε Οθησβξίνπ
1948.
598
Γηα απηφ ην ιφγν ν ίδηνο ζα επηζθεθηεί ηελ Οπάζηγθηνλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1948. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Δπηζηνιή θ.
Νηθ. Γξίηζα, Γηα ηνλ Τπνδ/ηελ θ. Μαλέαλ, Δλ Βαζηγθηψλη, ηε 8 ε Οθησβξίνπ 1948. Αλ θαη δελ
αζρνιεζήθακε κε απηφ ην ζέκα ζηελ παξνχζα, σζηφζν απφ άιιεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
δήηεκα απηφ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά φηη ε Γ.Δ.Λ. ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θεθάιαηα ηνπ ρεδίνπ
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δηεπθνιχλζεηο απφ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζε κεηφρνπο θαη ζε ζπκβνχινπο 599 ηεο ελψ
θαη ε ίδηα απφ κέξνο ηεο ζα παξέρεη παξφκνηεο δηεπθνιχλζεηο ζε απηέο ηηο εηαηξείεο.
Σα ρξφληα 1946-1949, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ζα είλαη ρξφληα αλάθακςεο
ηεο Γ.ΔΛ. Πιάη ζηα έξγα ζπληήξεζεο ζα πινπνηεζνχλ θαη νξηζκέλα θαηλνχξγηα
ηερληθά έξγα.600
Ζ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε
Ζ εηαηξεία εκθαλίδεηαη λα θαιιηεξγεί601 ην έηνο 1946 πεξίπνπ 10.500 ζηξ. ελψ ην
1949 ζα θηάζεη λα δηαρεηξίδεηαη602 γχξσ ζηα 15.000 ζηξέκκαηα.603
Μάξζαι, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ εθθνθθηζηεξίνπ βάκβαθνο. Ο Α. Βεηζφπνπινο, ζε κειέηε
ηνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ζηελ
Αηησιναθαξλαλία, αλαθεξφκελνο ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ λνκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζην
πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι δελ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε φηη
ε εηαηξεία δελ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θεθάιαηα ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο πνπ δηαρεηξίζηεθε ε
Δζληθή Σξάπεδα, νχηε εκθαλίδεηαη λα ηεο έρνπλ ρνξεγεζεί θεθάιαηα απφ ηα «κεγάια» (πάλσ απφ έλα
εθαηνκκχξην δνιάξηα) βηνκεραληθά δάλεηα ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι. Απφ ηελ άιιε κεξηά δελ θαηάθεξα
λα εξεπλήζσ αλ ε εηαηξεία «έηπρε» ρξεκαηνδφηεζεο απφ θεθάιαηα ηεο ακεξηθαληθήο βνήζεηαο
δηακέζνπ ηεο αγξνηηθήο ή ηεο θηεκαηηθήο ηξάπεδαο ή θάπνηαο άιιεο ηξάπεδαο. Απφζηνινο
Βεηζφπνπινο, «Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ζηελ
Αηησιναθαξλαλία», ζην Κ. Μπάδα-Θ.Γ. θήθαο (επηκ.), φ.π., ζ. 108-120∙ Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ
Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, φ.π., ζ. 239-243, πίλ. 3.9 θαη 3.10.
599
Πξφθεηηαη γηα ηηο εηαηξείεο «Δ. Υαξίιανο θαη Καλειιφπνπινο», «Φπγεία Θεζζαινλίθεο Υαξίιανο»,
«ΑΣΜΔ-Ν. Γξίηζαο». Αλαθνξηθά κε ηελ εηαηξεία ηνπ Γξίηζα ζα ζεκεηψλακε φηη ζπλερίδεηαη θαη απηή
ηελ πεξίνδν ε ηδηφηππε ζρέζε πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ηελ ίδξπζε ηεο Γ.Δ.Λ., θαηά ηελ νπνία ην
ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κεραλνπξγηθψλ εξγαζηψλ ηεο δεχηεξεο δηεμάγνληαλ απφ ηελ εηαηξεία ηνπ Γξίηζα.
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη,
Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο
(Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ. Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10 ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 1-5.
600
Πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ζην ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35, Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη
Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ έηνο 1945-1946, ζ. 11-12.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο, Λεζίλη ηε 15 Γεθεκβξίνπ 1946 θαη ΓΑΚ-ΑΝΑ , ΑΟΛ, Έθζεζηο εξγαζηψλ
Σερληθνχ Σκήκαηνο απφ 16 Ννεκβξίνπ έσο 15 Γεθεκβξίνπ 1946· ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε,
Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Έθζεζηο
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1948, Δλ Αζήλαηο ηε 17 Ηνπλίνπ 1949.
601
Σν 1947 ζα απνζηαινχλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηελ Ακεξηθή δηάθνξνη ζπφξνη θεπεπηηθψλ,
κπνζηαλνεηδψλ θαη δεκεηξηαθψλ.
Πξφθεηηαη γηα ζπφξνπο θαξφηνπ, θνπλνππηδηνχ, ζέιηλνπ,
καξνπιηνχ, πηπεξηάο, ληνκάηαο, κπηδειηνχ, θαξπνπδηνχ, πεπνληνχ θαη αξαβνζίηνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Peter Henderson & co, Feb. 10, 1947.
602
Οη εθηάζεηο θπξίσο θαιιηεξγνχληαη κε ην ζχζηεκα ηεο απηνθαιιηέξγεηαο κε κεραληθά κέζα, ελψ ζε
κεξηθέο πεξηπηψζεηο δηάθνξεο εθηάζεηο ηηο εθκεηαιιεχεηαη ζπλεηαηξηθά. ηε δεχηεξε πεξίπησζε
θαίλεηαη φηη ε εηαηξεία παξαρσξνχζε νξηζκέλε έθηαζε ζε θαιιηεξγεηέο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία νη
εξγαζίεο πξνπαξαζθεπήο θαη ζπνξάο γίλνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο θαιιηεξγεηέο κε δψα, δηφηη δελ ήηαλ
δπλαηφλ λα θαιιηεξγεζνχλ, εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο, κε κεραληθά κέζα. Γελ γλσξίδνπκε φκσο κε
πνηνπο φξνπο γηλφηαλ απηή ε παξαρψξεζε. Βι. θαη πην πάλσ ην δήηεκα ζρεηηθά κε ην λνκνζεηηθφ
δηάηαγκα 327 «Πεξί αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ ππέξ αθηεκφλσλ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ».
Χζηφζν, θαη ζην ζχζηεκα ηεο απηνθαιιηέξγεηαο ε εηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηεί εξγάηεο απφ ηελ επξχηεξε
πεξηνρή γηα δηάθνξεο εξγαζίεο φπσο γηα ην βνηάληζκα, εξγαζία ε νπνία ζα δηελεξγνχληαλ
εξγνιαβηθψο απφ ζπλεξγείν εξγαηψλ κε θαη‟απνθνπήλ θαηά ζηξέκκα θαη κε ακνηβή είηε ζε ρξήκα είηε
ζε είδνο. ζνλ αθνξά ην ζεξηζκφ, απηφο ζα δηελεξγείηε ηφζν κε κεραληθά κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ
εηαηξεία φζν θαη κε ην εξγνιαβηθφ ζχζηεκα θαηά ζηξέκκα θαη ακνηβή ζε είδνο. Έηζη γίλεηαη
θαηαλνεηφ, φηη νη ληφπηνη κηθξντδηνθηήηεο θαη αθηήκνλεο ζα απνηειέζνπλ ηελ πεγή ηεο επνρηθήο
εξγαηηθήο δχλακεο πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ην ζεξηζκφ θαη ηηο άιιεο επνρηθέο εξγαζίεο πνπ ε εηαηξεία
δελ κπνξνχζε λα θέξεη ζε πέξαο κε ίδηα κέζα. ζν εμπγηαίλνληαλ λέα εδάθε ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε
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Φσηνγξαθία 14Σ. Θχκηνο θαη Παχινο Δπαγγειηάδεο, 1947. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 104.

Απηή ηελ πεξίνδν ζα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην θηήκα πιένλ Λεζίλη, ην νπνίν
εκθαληδφηαλ πεξηθξαγκέλν θαη πξνζηαηεπκέλν ηξηγχξσ απφ πεξηθεξεηαθφ απιάθη.604
δήηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο γηα επνρηθή εξγαηηθή δχλακε. Αλ θαη δελ έρνπκε θαζφινπ
ελδείμεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε απηέο ηηο εξγαζίεο, εληνχηνηο,
έρνληαο ππφςε φηη απηέο νη επνρηθέο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ηδηαίηεξα «εξγαζηνβφξεο»,
κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη εκπιεθφκελνη ζε απηέο πξέπεη λα απνηεινχζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο
ληφπηαο ππναπαζρνινχκελεο εξγαηηθήο δχλακεο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπ.:
Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 35,
Πξφγξακκα Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Δθκεηαιιεχζεσο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαηά ην Γεσξγηθφλ
έηνο 1945-1946, ζ. 3-5. ΓΑΚ-ΑΝΑ, Αξρείν θνηλφηεηαο Λεζηλίνπ (Παιαηνθαηνχλαο)1932-1968,
Φάθεινο 72, Τπ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1947-52. Γηα ην πφζα εδάθε εθκεηαιιεχηεθαλ κε ην
ζχζηεκα ηεο απηνθαιιηέξγεηαο θαη πφζα ζπλεηαηξηθά βι. ηνπο πίλαθεο 38-41.
603
Δμαηηίαο απηήο ηεο αχμεζεο ζηελ θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 1949 ζα ππνγξαθεί
ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο δχν ειθπζηήξσλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ
πλεηαηξηζκψλ Μεζνινγγίνπ. χκθσλα κε απηφ ην ζπκθσλεηηθφ, ε Έλσζε Γεσξγηθψλ
πλεηαηξηζκψλ ζα ελνηθίαδε γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε Γ.Δ.Λ. δχν Σξαθηέξ ΣΕΧΝ-ΝΣΖΡ 30
ίππσλ, κε εκεξήζην κίζζσκα πνπ αλεξρφηαλ ζηηο 100.000 δξρ. Σελ ίδηα πεξίνδν, χζηεξα απφ απφθαζε
ηεο ππεξεζίαο κεραληθήο θαιιηέξγεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε Γ.Δ.Λ. ζα πξνκεζεπηεί απφ ηνλ
ηνκέα κεραληθήο θαιιηέξγεηαο ηεο Πξέβεδαο δχν επηπιένλ ειθπζηήξεο ΣΕΧΝ-ΝΣΖΡ, έλαληη
36.000.000 δξρ. θαη γηα ηνπο δχν. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πκθσλεηηθφλ Μηζζψζεσο Διθπζηήξνο
(Σξαθηέξ), Δλ Μεζνινγγίσ ηελ 16ελ Απξηιίνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ., Σν Γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην
γξαθείνλ Λεζηλίνπ, Αζήλαη 6 Μαΐνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Τπεξεζία
Μεραληθήο Καιιηέξγεηαο) πξνο Σελ Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Α.Δ. Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 16-5-49. Απφ
ηελ άιιε κεξηά είλαη πηζαλφλ ε εηαηξεία λα δηέζεζε, έλαληη κηζζψκαηνο, ηελ ίδηα πεξίνδν, ηελ
Βπζνθφξν «Δπακεηλψλδαο» ζην πλεηαηξηζκφ Διεπζέξσλ Αιηέσλ Μεζνινγγίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή
ηεο δηψξπγαο ηνπ ηρζπνηξνθείνπ ηεο Κιείζνβαο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφλ
Διεπζέξσλ Αιηέσλ Μεζνινγγίνπ, 19 επηεκβξίνπ 1949.
604
Ο Κ. Λακπφβαο αλαθέξεη φηη ην θηήκα είρε ηέζζεξηο εηζφδνπο ζηηο νπνίεο ππήξραλ ηζάξηζκνη
θχιαθεο. Απφ ηε ζέζε Παιαηνθαςάια εηζέξρνληαλ ζην θηήκα νη θάηνηθνη ηεο Παιαηνθαηνχλαο θαη
απφ ηελ πεξηνρή ηεο Λάκπξαο εηζέξρνληαλ νη θάηνηθνη ηνπ Πεληαιφθνπ. Οη θάηνηθνη ηεο Καηνρήο
πεξλνχζαλ ζην θηήκα απφ ηε ζέζε Σξίθαξδνο ελψ ε είζνδνο ζην θηήκα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
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Νέεο θαιιηέξγεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε θαιιηέξγεηα θισζηηθήο
θάλλαβεο605(Cannabis Sativa), ε νξπδνθαιιηέξγεηα606 θαη ε ακπεινπξγία, ελψ
ζεκαληηθή
βακβαθηνχ,

αλάπηπμε
607

παξαηεξείηαη
608

ηνπ ζίηνπ

ζηελ

θαιιηέξγεηα

θαη ησλ κπνζηαλνεηδψλ

609

θαη

παξαγσγή

ηνπ

[Πίλαθεο 38-41].

Αζηαθνχ θαη ησλ άιισλ ρσξηψλ βνξείσο ηνπ θηήκαηνο γηλφηαλ απφ ηελ πεξηνρή πνπ εηζεξρφηαλ ζην
θηήκα θαη ν ρείκαξξνο Γεξνπφξνο. Κσλζηαληίλνο Λακπφβαο, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην
μεξφκεξν Αηησιναθαξλαλίαο, φ.π.
605
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφθαζηο Γηεπζπληή Γεσξγίαο Ννκνχ Αηησι/λίαο, Δλ Μεζνινγγίσ ηε 15-31947. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη απηή ε θαιιηέξγεηα ήηαλ πξνζσπηθή επηινγή ηνπ Δ. Υαξηιάνπ, ν
νπνίνο ην 1947, ιίγνπο κήλεο πξνηνχ απνβηψζεη, ζα ηαμηδέςεη ζην Μηιάλν, ζηελ Μπνιφληα θαη ζηελ
Φεξξάξα γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θάλλαβεο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Δπηζηνιή απφ Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ πξνο Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη, Γέλνβα 29/8/1947· ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφζπαζκα επηζηνιήο θ. Δ. Υαξηιάνπ εηο genova ηεο 24/8/1947. Δπηπιένλ, έρεη
ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε φηη ζρεηηθά κε απηή ηελ θαιιηέξγεηα ζα δεκηνπξγεζεί κηα παξεμήγεζε. ε
έγγξαθν ηεο Δθνξίαο Καπλνχ-Τπεξεζίαο Γηψμεσο Λαζξεκπνξίνπ πξνο ηε Γ.Δ.Λ., ηηο 24 επηεκβξίνπ
1947, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θάλνληαο ιάζνο εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο θισζηηθήο θάλλαβεο θαη ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη γηα θαιιηέξγεηα Ηλδηθήο Κάλλαβεο,
ζα δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία, κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ επέηξεπαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο! Ζ απάληεζε ηεο εηαηξείαο ζα έξζεη άκεζα, κε
θάπνηα δφζε εηξσλείαο, αλαθέξνληαο φηη πξφθεηηαη γηα θαιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο θαη
παξαγσγήο ζπφξνπ θισζηηθήο θάλλαβεο, γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία είρε άδεηα απφ ηε Γεσξγηθή
Τπεξεζία ηνπ Ννκνχ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Δθνξία Καπλνχ-Τπεξεζία Γηψμεσο
Λαζξεκπνξίνπ πξνο ηελ Αλψλπκνλ Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζπλίνπ, Δλ Αζηαθψ ηε 22 επηεκβξίνπ
1947∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Αλψλπκνο Δηαηξεία πξνο Δθνξίαλ
Καπλνχ Αζηαθνχ-Τπεξεζίαλ Γηψμεσο Λαζξεκπνξίνπ, Δλ Λεζίλη ηε 24 επηεκβξίνπ 1947∙ ΓΑΚΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφθαζηο ν Γ/ληήο Γεσξγίαο Ννκνχ Αηησι/λίαο…, Δλ Μεζνινγγίσ ηε 15-3-1947.
606
Ζ εηαηξεία ην 1949 ζα πξνκεζεπηεί 8 ηφλνπο ηηαιηθνχ νξπδφζπνξνπ γηα ηελ εθαξκνγή
πεηξακαηηθήο θαιιηέξγεηαο ζε αιαηνχρα εδάθε θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ζπφξνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Δμαηξεη. Δπείγνλ έγγξαθν απφ Τπνπξγείνλ Γεσξγίαο (Γελ. Γ/ζηο Γεσξγίαο) πξνο ηελ
Κ.Τ.Γ.Δ.Π, Δλ Αζήλαηο ηε 2 Απξηιίνπ 1949.
607
Απηφ νθείιεηαη πηζαλφηαηα ζηελ εηζαγσγή βειηησκέλσλ ζπφξσλ βάκβαθνο ACALA 1517 αιιά θαη
ζηελ εηζαγσγή ζθαιηζκάησλ κε κεραλέο. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο
Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ 1948, Δλ Αζήλαηο ηε 17 Ηνπλίνπ 1949. Γλσξίδνπκε φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1949 ζα
πξνπσιεζεί ζηελ Πεηξατθή-Παηξατθή παξαγσγή 100.000 νθάδεο εθθνθθηζκέλνπ βάκβαθνο, ε νπνία
ζα παξαδηλφηαλ ε κηζή παξαγσγή ζηελ Πάηξα θαη ε άιιε κηζή ζηελ Αζήλα. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Σν
Γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην Γξαθείνλ Λεζηλίνπ, Αζήλαη 8 Οθησβξίνπ 1949. Απφ ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο
1949-1950 ζα παξνπζηαζζεί κηα κεγάιε αχμεζε ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο κε βακβάθη, νη νπνίεο
ζα πιεζηάζνπλ ηα 9.000 ζηξ. ελψ ζηα 1951-1952 ζα θηάζνπλ πεξίπνπ ηηο 12.000 ζηξ. Έθηνηε ζα
παξακείλνπλ ζε πςειά επίπεδα, κηαο θαη ην 1959-1960 εκθαλίδνληαη λα θαιιηεξγνχληαη γχξσ ζηα
12.000 ζηξ. κε βακβάθη. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη απφ ηελ πεξίνδν 1950-1959 ε εηαηξεία ζα
δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζίηνπ ζα
θπκαλζεί κεηαμχ 3.000 θαη 4.000 ζηξεκκάησλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηέξγεηαο
θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ παξαγσγήλ θαη ηελ κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ
θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ, έδξα ελ Λεζίλη. Έθζεζηο
Πεπξαγκέλσλ έηνπο 1961, ζ. 70, πίλ. 3.
608
ηα 1946-1947 πιεξνθνξνχκαζηε απφ ην Ρηδνζπάζηε φηη φζνλ αθνξά ην θηήκα Λεζίλη, 200.000
νθάδεο ζπφξνπο ζίηνπ παξέκελαλ ζηηο απνζήθεο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, εμαηηίαο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο Υ. Δθ. Ρηδνζπάζηεο, θ. 1 Φεβξνπαξίνπ 1947, «Απφ ηε
καξηπξηθή χπαηζξν, Γηαηί θαζπζηεξεί ε ζηηνθαιιηέξγεηα», ζ. 2. Γελ κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
ρεηηθά κε ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζίηνπ, ηελ πεξίνδν απηή, γλσξίδνπκε φηη ηνλ Ηνχιην ηνπ
1949 ζα απνζηαινχλ ζην θπιηλδξφκπιν- καθαξαλνπνηείν Π.Β. Εαθεηξφπνπινο θαη ία ζηελ Κέξθπξα
50.000 ηφλνη ζίηνπ Μεληάλα κε ηηκή 1.820 δξρ. ηελ νθά. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε φηη ηνλ Αχγνπζην ζα
παξαδνζνχλ ζηελ Α.Δ. Μχινη «Αγίνπ Γεσξγίνπ» ζηελ Πάηξα 100.000 νθάδεο ζίηνπ Μεληάλα πξνο
2.200 δξρ. ηελ νθά. Σελ ίδηα πεξίνδν ζα πσιεζνχλ ζηνπο Μχινπο Δ.Γ. Λαδφπνπινο ζηελ Πάηξα
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Δηθόλα 5. Γηαθήκηζε ησλ θαξπνπδηψλ Λεζίλη κε ηελ εηηθέηα ηεο
Γεσξγηθήο

Δηαηξίαο

Λεζίλη

(ηέιε

δεθαεηίαο

1950).

Πεγή:

etoliko

artis

(http://etolikoartis.blogspot.gr/2010_11_01_archive.html).

Δπέλδπζε ζα γίλεη θαη ζηε δεληξνθαιιηέξγεηα610 ελψ ην 1947 ζα ηδξπζεί θαη ην
«Φπηψξην Ακεξηθαληθψλ Ακπέισλ Λεζηλίνπ (ΦΑΑΛ)611 κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη
ζηελ πιήξσζε ησλ αλαγθψλ ησλ ακπεινπξγψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Διιάδνο κε

επηπιένλ 50.000 νθάδεο ζίηνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη πξνο
Κπξίνπο Π. Εαθεηξφπνπινλ & ία, 30 Ηνπιίνπ 1949. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνο Κπξίνπο Α.Δ.
Μχινη „ΑΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ‟, 24 Απγνχζηνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη, 24
Απγνχζηνπ 1949. Γηα νξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ θπιηλδξφκπιν-καθαξνλνπνηείν Π.Β.
Εαθεηξφπνπινο θαη ία βι. ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Αλδξέα Γνπιή, ζηε δηεκεξίδα ε βηνκεραληθή
θιεξνλνκία ησλ Ηφλησλ λεζηψλ (4-5 Ηνπλίνπ 2010), κε ηίηιν Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο
Κέξθπξαο,
δηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://lib.teekerk.gr:8080/handle/lib.teekerk.gr/262.[Σειεπηαία πξφζβαζε
31-7-2013].
609
Αλαθνξηθά κε ηε δηάζεζε ηεο παξαγσγήο απηήο, γλσξίδνπκε φηη ζηελ αγνξά ηνπ Αγξηλίνπ ήηαλ
δχζθνιν λα δηνρεηεπζεί, ην θαινθαίξη ηνπ 1949, κεγάιε πνζφηεηα δηφηη απηή θαηαθιπδφηαλ απφ ηε
ληφπηα παξαγσγή θαη απφ ηελ παξαγσγή ηεο πεξηνρήο ηεο Λπζηκαρίαο, ε νπνία πσινχληαλ πξνο 1.000
δξρ. ηελ νθά, ελψ αλαθνξέο ππάξρνπλ φηη νη ρνλδξέκπνξνη κπνυθνηάξηδαλ ηελ παξαγσγή Λεζηλίνπ
πξνο φθεινο ηεο ληφπηαο παξαγσγήο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Μηιηηάδε Β. Σδάλε πξνο
Κχξηνλ Ζιίαλ Βειψλελ Γ.Δ.Λ., Αγξίληνλ 8 Απγνχζηνπ 1949. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1949 ζα απνζηαινχλ
ζηελ αγνξά ηεο Αζήλαο-Πεηξαηά 506.100 νθάδεο κπνζηαλνεηδψλ, θπξίσο θαξπνπδηψλ. Σνλ επφκελν
κήλα έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη ζα πσιεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο Αζήλαο-Πεηξαηά άιιεο 256.561 νθάδεο
θαξπνπδηνχ. Πιεξνθνξίεο έρνπκε γηα δηάζεζε κέξνο ηεο παξαγσγήο θαξπνπδηνχ θαη ζηελ αγνξά ηεο
Κέξθπξαο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Αζήλαη 8 Απγνχζηνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Σν Γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην Γξαθείνλ Λεζηλίνπ, Αζήλαη 23 επηεκβξίνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ,
ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Κχξηνλ νθνθιήλ Κνλνθάνλ Γαξίηζαλ, Δλ
Λεζίλη ηε 9 Ηνπιίνπ 1950.
610
Βι. αλαιπηηθά ηνλ πίλαθα 42.
611
εκαληηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ηνπ ΦΑΑΛ έπαημε ε εκθάληζε ηεο θπιινμήξαο, ηελ πεξίνδν απηή,
ζην λνκφ ηεο Δπβνίαο θαη ζηελ Αηηηθή. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο πεξί ηνπ Φπησξίνπ Ακεξηθαληθψλ
Ακπέισλ Λεζηλίνπ (ΦΑΑΛ), Δλ Αζήλαηο ηε 28 Φεβξνπαξίνπ 1949. Ζ . Γηαλλαθνγεψξγνπ αλαθέξεη
φηη απηή ε θαιιηέξγεηα εθηεηλφηαλ ζε πάλσ απφ 500 ζηξέκκαηα έθηαζε, ελψ ζην θπηψξην απηφ, απφ
ηνλ Γελάξε έσο ηνλ Απξίιε, απαζρνινχληαλ έσο δηαθφζηνη κε ηξαθφζηνη εξγάηεο. Ζ ίδηα ζπγγξαθέαο
αλαθέξεη φηη ζχκθσλα κε θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, φπνηνο θαηφξζσλε λα εμαζθαιίζεη βέξγεο απφ ην
ζπγθεθξηκέλν θπηψξην ζεσξνχληαλ ηπρεξφο. ιγα Γηαλλαθνγεψξγνπ, «Σν θξαζί θαη ε άκπεινο ζηελ
Νφηηα Αηησιναθαξλαλία απφ ηα ρξφληα ηνπ Οηλέα σο ηηο κέξεο καο», φ.π., ζ. 205-206.
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ακεξηθαληθά θιήκαηα, ηα νπνία εκβνιηάδνληαλ θπξίσο κε επξσπατθέο πνηθηιίεο.612

Φσηνγξαθία 14Ε. ηα κπνζηάληα. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε,
Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 100.

Σελ ίδηα πεξίνδν ζα ζπζηαζεί θαη εηδηθή ππεξεζία θπηνπαζνινγίαο ζην θηήκα γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ αζζελεηψλ.613 Ζ εηαηξεία ζα ζπλερίζεη, θαη θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ηελ πνιηηηθή ηεο παξαρψξεζεο εθηάζεσλ ζε
θηελνηξφθνπο614 ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο γηα ηε βφζθεζε ησλ δψσλ ηνπο κε αληίηηκν
πνπ θαηαβαιιφηαλ ζε είδνο.615

612

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αι. Μάθνο Δπηκειεηήο Αλση. Γεσπ. ρνιήο -Έθζεζηο πεξί ηνπ Φπησξίνπ
Ακεξηθαληθψλ Ακπέισλ Λεζηλίνπ (ΦΑΑΛ), Δλ Αζήλαηο ηε 28 Φεβξνπαξίνπ 1949. Σν 1948
γλσξίδνπκε φηη παξήρζεζαλ 88.750 απιά κνζρεχκαηα θαη 45.445 ηεκάρηα ξίδεο δηαθφξσλ πνηθηιηψλ.
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1948, Δλ Αζήλαηο ηε 17 Ηνπλίνπ
1949.
613
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1948, Δλ Αζήλαηο ηε 17 Ηνπλίνπ
1949.
614
Ζ εηαηξεία πηζαλφηαηα κε ηελ παξαρψξεζε απηψλ ησλ εθηάζεσλ ζηφρεπε ηφζν ζηελ επίηεπμε κηαο
νξηζκέλεο πξνζφδνπ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηελ απφθξνπζε αμηψζεσλ ησλ
θηελνηξφθσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ελδερνκέλσο λα πήγαδαλ απφ ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 327 «Πεξί
αλαγθαζηηθήο κηζζψζεσο γαηψλ ππέξ αθηεκφλσλ γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ» ηνπ έηνπο 1947.
615
Φαίλεηαη φηη ε εηαηξεία πξνέβαηλε ζε ζπκθσλία κε ηνπο θηελνηξφθνπο γηα απηή ηε κίζζσζε, ε
νπνία κίζζσζε θαηαβαιιφηαλ ζε είδνο. Οη ππνρξεψζεηο ησλ θηελνηξφθσλ ήηαλ ε παξάδνζε ζηελ
εηαηξεία θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο γάιαθηνο, θξέαηνο, ηπξηνχ θ.ιπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ
πεξίνδν 1945-1946. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο βνζθήο ηα έηε 1945-1946 θαη ηεο ζεξηλήο ην έηνο
1946 εκθαλίδνληαη 41 θηελνηξφθνη σο ελνηθηαζηέο εθηάζεσλ πνπ δηαρεηξηδφηαλ ε Γ.Δ.Λ. Τπνζέηνπκε
φηη κφλν θαηφπηλ αγξνδεκίαο νη ελνηθηαζηέο ππνρξενχληαλ λα πιεξψζνπλ απηή ηελ πξνμελεζείζα απφ
ηνπο ίδηνπο δεκηά θαη ζε ρξήκα. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ Γηεχζπλζηο
θηήκαηνο, Υεηκεξηλή βνζθή 1945-1946 θ΄ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ Γηεχζπλζηο θηήκαηνο,
Θεξηλή βνζθή 1946.
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Πίλαθαο 21. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1949-1950.
Γεσξγηθό Έηνο 1949-1950
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

ίηνο

4.000

-

215

313.500 -

Βξψκε

287

-

75

-616

Βακβάθη

8.500 -

400

Αξαβφζηηνο

2.210

165.800

Μπνζηαλνεηδή

1.735

2.182.514

Ρχδη

1.000

335.000

Κάλλαβε

130

4.667

Ακπεινπξγία

170

-

ύλνιν

18.032

-

666.300 -

16.200
3.000
33.000

- 690

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηέξγεηαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ

ζπλνιηθήλ παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο
1934/1935.

Σν 1947 ν δηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Λ. ζα πξνηείλεη ηελ ίδξπζε θαη ηελ εγθαηάζηαζε
Πξφηππνπ Σπξνθνκείνπ ζην θηήκα κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θπξίσο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θηελνηξφθσλ ηεο
πεξηνρήο.617 Χζηφζν, απφ ην 1949 έρνπκε αλαθνξέο φηη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ
έβξηζθε πιένλ ζπκθέξσλ ηνλ θηελνηξνθηθφ θιάδν θαη γηαπηφ ην ιφγν ζα πξνβεί ζε
κείσζε ηνπ δσηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.618

616

Ζ παξαγσγή ηεο βξψκεο πνπ πξνεξρφηαλ απφ απηνθαιιηέξγεηα ην έηνο απηφ, πιεξνθνξνχκαζηε φηη
θαηαζηξάθεθε.
617
Γελ γλσξίδνπκε αλ ηειηθά εγθαηαζηάζεθε Πξφηππν Σπξνθνκείν ζην θηήκα, σζηφζν είλαη πνιχ
πηζαλφ. Πάλησο ζηελ έθζεζε πνπ κειεηήζακε, νη ζπλζήθεο ήηαλ επλντθέο γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα
φπσο θαη ε ζεσξεηηθή ηνπ νξγάλσζε. Ζ εηαηξεία, πξνθαλψο, ζηφρεπε ζην λα ζπγθεληξψζεη ηελ
παξαγσγή θαη ην εκπφξην ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηα ρέξηα ηεο, απνζπψληαο ην απφ ηνπο
εκπφξνπο, θπξίσο Κεθαιινλίηεο, πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ Αζηαθφ θαη ην έιεγραλ ζε κεγάιν
βαζκφ. Υξήζηνο Κ. Υαζάπεο, Λεχθσκα ηεο θσκνπφιεσο Αζηαθνχ. Ηζηνξηθφλ, Βηνγξαθηθφλ,
Λανγξαθηθφλ, φ.π., ζ. 12-13. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πλνπηηθή Έθζεζηο Δπί ηεο θηελνηξνθηθήο
θαηαζηάζεσο νκφξσλ πεξηνρψλ θαη θηήκαηνο Λεζηλίνπ θαη εγθαηαζηάζεσο Πξνηχπνπ Σπξνθνκείνπ,
Λεζίλη ηε 14 Φεβξνπαξίνπ 1947. Πξβι. θαη Γεξ. Ζξ. Παπαηξέραο, Σν ρξνληθφ ηνπ Μαραηξά
Ξεξνκέξνπ, φ.π., ζ. 40, ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθή ζέζε πνπ θαηείραλ νη Κεθαινλίηεο ζην εκπφξην ηνπ
γάιαθηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ξεξνκέξνπ.
618
Χζηφζν, ν Ζ. Βειψλεο θαη ν Ν. Υαξίιανο θαίλεηαη ηελ πεξίνδν απηή λα δηαηεξνχλ γηα πξνζσπηθφ
ηνπο φθεινο γχξσ ζηα 330 δψα ζην θηήκα κε ηελ θαηαβνιή ηνπ λφκηκνπ κηζζψκαηνο. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Δκπηζηεπηηθή αλαθνξά
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Ζ εξγαζία
ηελ αξρή απηήο ηεο λέαο θάζεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο, χζηεξα απφ ηνλ πφιεκν
θαη ηελ Καηνρή, εκθαλίδεηαη λα απαζρνινχληαη ζηε Γ.Δ.Λ. ζπλνιηθά 67 άηνκα.619

Φσηνγξαθία 14Ζ. Δξγάηεο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,

Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε,

Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011, ζ. 105.

Απηή ηελ πεξίνδν ε εηαηξεία ζα εθαξκφζεη νξηζκέλεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο,620 θαη νη νπνίεο απεπζχλνληαλ, θπξίσο, πξνο ην εηδηθεπκέλν
θαη καθξνρξφληα εξγαδφκελν πξνζσπηθφ.
απφ Π. Κνηνπνχιεο πξνο Γηνίθεζηλ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο (Γξαθείνλ Τπνδηνηθεηνχ θ.
Κι. Μαλέα), Αζήλαη ηε 10ε Γεθεκβξίνπ 1950, ζ. 12-13.
619
Γελ γλσξίδνπκε ζε ηη πνζνζηφ νη παξαπάλσ εξγαδφκελνη ακείβνληαλ κε κεληαίν κηζζφ θαη ήηαλ
κφληκν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηη πνζνζηφ ακείβνληαλ κε εκεξνκίζζην θαη ήηαλ επνρηαθφ εξγαηηθφ
πξνζσπηθφ. Αλαιχνληαο ηελ πεγή πνπ κειεηήζακε κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα.
χκθσλα κε απηή ηελ πεγή, ινηπφλ, έληεθα άηνκα απαζρνινχληαλ ζην ηκήκα Σξαθηέξ, ελψ επηά ζην
ηκήκα Μεραλνπξγείνπ. Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη ελληά άηνκα σο θχιαθεο θαη επηά άηνκα λα
απαζρνινχληαη ζηελ θηελνηξνθία (1 εκθαληδφηαλ σο ππεχζπλνο ησλ αιφγσλ, 4 ππεχζπλνη γηα ην
θνπάδη πξνβάησλ θαη 2 ππεχζπλνη γηα ηνπο ρνίξνπο). ηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο απαζρνινχληαλ
ζπλνιηθά έμη άηνκα (2 απαζρνινχληαλ ζηηο δεληξνθαιιηέξγεηεο, 2 ζηηο θαιιηέξγεηεο θπηψλ θαη 2 ζηα
θεπεπηηθά). ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο απαζρνινχληαλ πέληε άηνκα, ελψ ηέζζεξα εξγάδνληαλ ζην
εζηηαηφξην θαη ζην θνχξλν. Σέινο, δχν εξγαδφκελνη απαζρνινχληαλ ζηηο κεηαθνξέο, σο ιεκβνχρνη,
πέληε ζηηο απνζήθεο θαξπψλ θαη πιηθψλ, δχν ζην μπινπξγείν, δχν ζην ειεθηξνηερληθφ ζπλεξγείν, έμη
άηνκα απαζρνινχληαλ ζε άιιεο ζέζεηο (5 ζην Φξάμν θαη 1 ζην Λφθν) θαη ηέινο έλαο εκθαλίδεηαη σο
αληηπξφζσπνο Αζηαθνχ. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απφ ηνπο παξαπάλσ εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο
ειάρηζηνη είλαη γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δχν γπλαίθεο απαζρνινχληαη ζηηο απνζήθεο θαξπψλ θαη
άιιεο ηφζεο ζην εζηηαηφξην, ελψ κηα απαζρνιείηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα
ππελζπκίζνπκε φηη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαλ ζηελ θαιιηέξγεηα εξκελεχεηαη
κε ην φηη ε πεγή αλαθέξεηαη ζην Γελάξε ηνπ 1946, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία δελ είραλ μεθηλήζεη νη
εαξηλέο θαιιηέξγεηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ππνζέηνπκε φηη απφ ηελ άλνημε ηνπ ίδηνπ έηνπο, ζην παξαπάλσ
εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη θαιιηεξγεηέο πνπ ήηαλ αλαγθαίνη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ εαξηλνχ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δξγαδφκελνη ελ ησ θηήκαηη
Λεζίλη, 9/1/1946.
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Έηζη, ζηα ηέιε ηνπ 1946 γλσξίδνπκε φηη ε γεσξγηθή επηρείξεζε ζα παξέρεη
επηδφκαηα ζε είδνο (ζίηνο) ζε νξηζκέλνπο εξγαδφκελνχο ηεο, σο δψξν γηα ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηελ εηαηξεία.621 Απηή ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε παξνρψλ,
κηα κνξθή εηδηθήο εχλνηαο δειαδή, ζε έλα κέξνο ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε ζηφρεπε, θπξίσο, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε δηεχζπλζε,622 εμαζθαιίδνληαο
έηζη ζηελ εηαηξεία ην «έκπηζην» αλψηεξν θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ είρε
αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ.
Ζ εηαηξεία ζα εθαξκφζεη θαη άιιεο κεζφδνπο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηε
δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επηβνιή ηεο εξγαζηαθήο
πεηζαξρίαο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο
εξγαζίαο.623 Πξνο ηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε, ε δηεχζπλζε ηεο Γ.Δ.Λ. ζα
ζεζπίζεη πεηζαξρηθέο πνηλέο θαηά ησλ εξγαηψλ πνπ απφ ακέιεηα πξνέβαηλαλ ζε
θζνξά πιηθνχ, δελ ππάθνπαλ ζε δηαηαγέο αλσηέξσλ, αζθνχζαλ πιεκκειψο ηα
θαζήθνληα ηνπο θ.ιπ. Ζ επηβιεζείζα πνηλή θαηαβαιιφηαλ θπξίσο ζε ρξήκα, έλα
620

Γηα παξφκνηεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
θισζηνυθαληνπξγία Ρεηζίλα ζηνλ Πεηξαηά βι. ηε κειέηε ηεο Λήδαο Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία,
ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Ζ θισζηνυθαληνπξγία ηνπ Πεηξαηά, 1870-1940, φ.π., ζ.
371-372.
621
Οη παξνρέο ζε είδνο θπκαίλνληαλ απφ 150 κέρξη 300 νθάδεο ζίηνπ. Γηα παξάδεηγκα ν Κ. Υνπιηαξάο
ζα είλαη ν κνλαδηθφο πνπ ζα ηνπ παξαζρεζνχλ 300 νθάδεο ζίηνπ, ελψ ζηνλ Η. Ράπηε θαη ζηνλ Δ.
Δκκαλνπειίδε ζα ηνπο παξαζρεζνχλ 150 νθάδεο. πλνιηθά ηηο 29 Ννεκβξίνπ 1946 γλσξίδνπκε φηη
παξαζρέζεθαλ δηάθνξεο πνζφηεηεο (150 έσο 300 νθάδεο) ζίηνπ σο δψξν ζε 22 εξγαδνκέλνπο. Ο Κ.
Υνπιηάξαο, ν Η. Ράπηεο θαη ν Δ. Δκκαλνπειίδεο εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε ήδε απφ ην 1935, ν κελ
πξψηνο σο επηζηάηεο γεσξγίαο ν δε δεχηεξνο σο νδεγφο Σξαθηέξ θαη ν ηξίηνο σο ρεηξηζηήο
βπζνθφξνπ. ε απηνχο πνπ ζα ηνπο παξαζρεζεί ζίηνο σο δψξν είλαη θαη νη δηθεγφξνη ηεο εηαηξείαο Π.
Κνξδψζεο θαη Α. Μαθξήο ελψ νη ππφινηπνη είλαη θπξίσο εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ
πξνζσπηθφ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηδφκαηα εηο είδνο, 29-11-46∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δξγαδφκελνη ελ ησ
θηήκαηη Λεζίλη, 9/1/1946∙ ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Τπνθ. 4, εγγξ. 77, 5 ζηνηρεία κειέηεοΈθζεζηο πεξί ησλ έξγσλ ηνπ έινπο «Λεζίλη» Αηησιναθαξλαλίαο.
Γηα θαηαζπαηάιεζε θαη γηα δεκία ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε παξφκνηα δηάζεζε θαξπψλ θαη πξντφλησλ
ζε νξηζκέλνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε, ζα θαηεγνξεζεί λσξίηεξα, ζηα 1945, ν δηεπζπληήο ηεο
Γ.Δ.Λ. Ζι. Βειψλεο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο πχξν Γαιαλφπνπιν. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, , έγγξ. 34α-δ, Πξνο ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ ηεο Γεσξγ. Δηαηξίαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο
ηε 1ε Ηνπιίνπ 1945.
622
Οξηζκέλνη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία ζα απνιακβάλνπλ εηδηθή εχλνηα πνπ εθθξαδφηαλ κε ηελ
παξνρή νηθνλνκηθψλ βνεζεκάησλ ζε πεξηπηψζεηο αζζελείαο αθφκε θαη ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ.
Σν 1950 ε επηρείξεζε ζα αλαιάβεη ηα έμνδα εγρείξεζεο θαη λνζειείαο ηεο θφξεο ηνπ Παλαγηψηε
Πεηξνληθνινχ πνπ εξγαδφηαλ ζηελ εηαηξεία θαη ηχγραλε «πησρφο νηθνγελεηάξρεο». ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο Κχξηνλ Γεψξγηνλ Μπνχθαξελ ηαηξφλ-ρεηξνχξγνλ, Αγξίληνλ, Δλ Λεζίλη
ηε 3 Φεβξνπαξίνπ 1950.
623
Γηα ηελ εθαξκνγή παξφκνησλ πξαθηηθψλ ζηελ ειιεληθή θισζηνυθαληνπξγία θαη θπξίσο ζηελ
θισζηνυθαληνπξγία Ρεηζίλα ζηνλ Πεηξαηά βι. γηα κηα αθφκε θνξά ηε κειέηε ηεο Λ. Παπαζηεθαλάθε,
Δξγαζία, ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Ζ θισζηνυθαληνπξγία ηνπ Πεηξαηά, 18701940, φ.π., 365-366.
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πξφζηηκν πνπ πνίθηιε αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο πνπ ππέθππηαλ
νη εξγαδφκελνη θηάλνληαο, ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο, θαη κέρξη ζην λα ηίζεηαη ν
εξγαδφκελνο εθηφο ππεξεζίαο.624 Σνλ Μάξηην ηνπ 1949 έρνπκε αλαθνξέο γηα
624

Δλδεηθηηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ηα πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο ηεο Γ.Δ.Λ. ηελ πεξίνδν απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ κέρξη ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1949. Σηο 22
επηεκβξίνπ 1949, ινηπφλ, ζα επηβιεζεί ζηνλ Γ. Υαηδή πξφζηηκν 15.000 δξρ. δηφηη απφ ακέιεηα ηνπ
πάηεζε κε ην ηξαθηέξ πνπ ρεηξηδφηαλ ηηο ιακαξίλεο ηνπ ππφζηεγνπ Φξάμνπ. ηνλ Θ. Υνιέβα, ν νπνίνο
δελ κεξίκλεζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Μεραλνπξγείνπ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζα ηνπ
επηβιεζεί πνηλή 7.000 δξρ. Ο Γ. ψινο φθεηιε λα θαηαβάιεη ζηελ εηαηξεία ην πνζφ ησλ 10.000 δξρ.
δηφηη απφ απξνζεμία ηνπ αλέηξεςε δηα ηεο ιέκβνπ ην πινηάξην ηνπ ηρζπνηξνθείνπ (δηβάξη) Πεηαιάο.
ηνπο . Κνληνγηαλλάην θαη Υ. Αλαζηφπνπιν ζα ηνπο επηβιεζεί πξφζηηκν 15.000 δξρ. ζηνλ θαζέλα,
δηφηη ρσξίο άδεηα ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνπιάξη ηεο εηαηξείαο γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Σέζζεξηο
κέξεο αξγφηεξα πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Α. Μνχξθαο ζα θαηαβάιεη πξφζηηκν 15.000 δξρ. ζηελ
εηαηξεία «δηφηη δελ έιαβελ φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα αζθαιείαο δηα ην πξνζσπηθφλ ηνπ θαηά ηελ
δεκαηνπνίεζηλ Καλλάβεσο». Σελ ίδηα εκεξνκελία ζηνλ Κ. Σζηγάινγινπ ζα επηβιεζεί πνηλή επίζεο
15.000 δξρ. «δηφηη επέδεημελ ακέιεηα θαηά ηελ εξγαζίαλ δεκαηνπνηήζεσο Καλλάβεσο», ελψ ν Λ.
Μπεθαηψξνο ζα ηεζεί εθηφο ππεξεζίαο «δηφηη ιφγσ ακειείαο ηνπ εζξαχζε ν ζηξφθαινο ηεο Λέκβνπ
«Νίθεο». ηνπο Υ. Κανχξα, Α. Καξβνχλε θαη Β. Γξαςφπνπιν ζα ηνπο επηβιεζεί, ηελ 7 ελ Οθησβξίνπ
πξφζηηκν 10.000 δξρ. ζηνλ θαζέλα, γηαηί αλ θαη δηαηάρηεθαλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο πιηθψλ
λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, απηνί αξλήζεθαλ. Τςειφ πξφζηηκν, 150.000 δξρ., ζα επηβιεζεί
ζηνλ Γ. Καπειάξε ηελ ίδηα εκεξνκελία, κε ηελ αηηηνινγία φηη «….παξά ηελ εληνιήλ ηεο Γηεπζχλζεσο
φπσο πσιή ζηαθχιηα ζπκθψλσο ηε δηαηηκήζεη, νχηνο επψιεζε ηνηαχηα ππέξ ηεο δηαηηκήζεσο θαη αληί
δξαρκψλ 2.000 θαη‟νθάλ». Σξεηο κέξεο αξγφηεξα ζα ηεζεί εθηφο ππεξεζίαο ν Μ. Νηφθαο κε ηελ
αηηηνινγία φηη απζαίξεηα κεηέβε ζην αλαςπθηήξην ηεο εηαηξείαο θαη παξέιαβε, ρσξίο άδεηα ηεο
δηεχζπλζεο, ην ξαδηφθσλν. Τπφηξνπνο εκθαλίδεηαη ν Κ. Σζηγάινγινπ, ζηνλ νπνίν ζα ηνπ επηβιεζεί
ηελ 13ε Οθησβξίνπ, γηα δεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 20.000 δξρ., απηή ηε θνξά «δηφηη εβνχιηαμε Σξαθηέξ
είο ζέζηλ φπνπ δελ εδηθαηνινγείην πνξεία Σξαθηέξ». ηνλ Π. Μπφλε, πξντζηάκελν εζηηαηνξίνπ, ηελ
17ε ηνπ ίδην κελφο, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή 75.000 δξρ. κε ηελ αηηηνινγία φηη απνπζίαδε απζαηξέησο
απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο επηβάιινληαη ζηνλ ίδην εξγάηε δχν
πξφζηηκα γηα δπν δηαθνξεηηθέο πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ δηέπξαμε ηελ ίδηα εκεξνκελία. Γλσξίδνπκε φηη
ηελ 25ελ Οθησβξίνπ ζα επηβιεζνχλ δχν πξφζηηκα 10.000 δξρ. ζηνλ Κ. Πηζηφγηα κε ηελ αηηηνινγία φηη
απφ ηελ κηα κεξηά «…απψιεζελ εμ‟ απξνζεμίαο ηνπ έλα εμάξηεκα ηεο Γηζθνζβάξλαο RANSOMSS
θαη δελ αλέθεξε ζρεηηθψο» θαη απφ ηελ άιιε «δηφηη εμ‟ απξνζεμίαο ηνπ επξνμέλεζε δεκίαλ εηο ην πλίνλ
ηνπ ηξηχλνπ Ρνχηζαθ». Πξφζηηκα 10.000 θαη 5.000 δξρ., γηα θζνξά εξγαιείσλ ηεο εηαηξείαο, ζα
επηβιεζνχλ θαη ζηνλ . Ννχζζα ηελ ίδηα εκεξνκελία, ελψ ζηνλ Α. Ράπηε γλσξίδνπκε φηη ηνπ
επηβιήζεθε πξφζηηκν 10.000 δξρ. γηα ηνλ ίδην ιφγν. ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ε δηεχζπλζε ηεο Γ.Δ.Λ. ζα
επηβάιεη ηηο αθφινπζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο. ηνλ Γ. Αλανχλε, ν νπνίνο θαζπζηέξεζε επί πέληε εκέξεο
ηα δειηία θαπζίκσλ, ζα ηνπ επηβιεζεί πξφζηηκν 20.000 δξρ., ζηνλ Γ. Φαγνπνχξλε ζα ηνπ επηβιεζεί
πξφζηηκν 50.000 δξρ. δηφηη δελ ζπκκνξθψζεθε κε ηηο δνζείζεο νδεγίεο θαη επηπιένλ δηφηη απφ ακέιεηα
θαηέζηξεςε θαηά ηελ εθθφξησζε δπν ηζηκεληνζσιήλεο θαη ηέινο ζηνλ Θ. Παλάξεην ζα επηβιεζεί
πξφζηηκν 10.000 δξρ. κε ηελ αηηηνινγία φηη «…εηξγάζζε επί κίαλ εκέξαλ κε ηεηξάηξνρνλ θάξξν
ηειείσο αγξαζζάξηζην». Σελ 11ελ Ννεκβξίνπ πιεξνθνξνχκαζηε γηα πεηζαξρηθή πνηλή, χςνπο 10.000
έσο 15.000 δξρ., πνπ επηβιήζεθε ζε έμη άηνκα «δηφηη άπαληεο έπαημαλ πνδφζθαηξν εληφο ηνπ
Παξαπήγκαηνο ηνπ νπνίνπ έζπαζαλ θαη ηα Σδάκηα, επηπξνζζέησο δε απεηζαξρίζαλε εηο ηνλ Γηδάζθαιν
θαη γεληθψο ζπκπεξηεθέξζεζαλ απξεπψο». Σέινο, ηελ 23 ελ Ννεκβξίνπ ζα επηβιεζεί πξφζηηκν 10.000
δξρ. ζηνλ Π. Δπαγγειίδε κε ηελ αηηηνινγία φηη απφ απξνζεμία ηνπ έγηλε ππαίηηνο θαζπζηέξεζεο επί
ηεηξαψξνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ Δκθαίλσλ ηνπο ηηκσξεζέληαο
ππφ ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη θαηά ηελ 22 /βξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο
επηβιεζείζαο Πεηζαξρηθάο Πνηλάο ππφ ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη. Καηά ηελ 26 ελ
/βξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο επηβιεζείζαο Πνηλάο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο
Δηαηξείαο Λεζίλη θαηά ηελ 7ελ Οθησβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο επηβιεζείζαο Πεηζαξρηθάο
πνηλάο ππφ ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη θαηά ηελ 7 ελ Οθησβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ
Δκθαίλσλ ηαο επηβιεζείζαο ππφ ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη θαηά ηελ 10 ελ
Οθησβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη
επηβιεζείζαο πεηζαξρηθάο πνηλάο θαηά ηελ 13ελ Οθησβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο
Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη επηβιεζείζαο πεηζαξρηθά πνηλάο θαηά ηελ 17 ελ Οθησβξίνπ
1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη επηβιεζείζαο
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δπζθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη κεκνλσκέλεο δηακαξηπξίεο
«δηα ηελ αθξίβεηαλ ηεο δσήο θαη ην δπζβάζηαθηνλ ησλ αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ
βαξψλ». Ζ δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, απηέο ηηο δηακαξηπξίεο ηηο
έβξηζθε απνιχησο δηθαηνινγεκέλεο, θνβνχκελε φηη καθξνπξφζεζκα απηέο ζα
θαηέιεγαλ ζε κείσζε ηεο εξγαηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σα αίηηα απηήο ηεο
δπζθνξίαο εληνπίδνληαλ αθελφο ζηηο ρακειέο ακνηβέο θαη αθεηέξνπ ζηηο πςειέο
ηηκέο ησλ βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο. Μηαο θαη ε εηαηξεία δελ κπνξνχζε ηελ πεξίνδν
απηή λα βειηηψζεη ην χςνο ησλ ακνηβψλ, γηαπηφ ην ιφγν ζα πξνηαζεί ε ελίζρπζε ηνπ
Πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ θαη ε δηάζεζε βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο ζε ρακειέο ηηκέο.625
Έλα ρξφλν πεξίπνπ αξγφηεξα ζα πξνβεί θαη ζε ζπκβνιηθή κηζζνδνηηθή αχμεζε ηφζν
ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ.626
Οη παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε θαη ηε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο δελ ζηακάηεζαλ κφλν ζηε δεκηνπξγία ηνπ
νηθηζκνχ. Ζ επηρείξεζε, παξάιιεια, ζα πξνβεί θαη ζε ελέξγεηεο πνπ βειηίσλαλ ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εξγαηψλ ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν ζα ηδξχζεη ζεξαπεπηήξην θαη
ζα πξνζιάβεη ηαηξφ θαη λνζνθφκν627 γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα
πεηζαξρηθάο πνηλάο θαηά ηελ 25ελ Οθησβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο
Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη επηβιεζείζαο Πεηζαξρηθάο Πνηλάο θαηά ηελ 5 Ννεκβξίνπ 1949 θαη Πίλαμ
Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη επηβιεζείζαο Πεηζαξρηθάο Πνηλάο
θαηά ηελ 11ελ Ν/βξίνπ 1949 θαη Πίλαμ Δκθαίλσλ ηαο παξά ηεο Γηεπζχλζεσο Γ.Δ.Λ. επηβιεζείζαο
πεηζαξρηθάο πνηλάο θαηά ηελ 23ελ Ν/βξίνπ 1949.
625
Οη ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαλ λα γίλνπλ ήηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ κε πνζφ
κέρξη 5.000.000 δξρ., ε ρνξήγεζε ησλ ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ ζε ηηκή θφζηνπο, ε αγνξά δηαθφξσλ
δψσλ ηα νπνία ζα βφζθνπλ ζην θηήκα θαη ζα πσινχληαη ζην πξνζσπηθφ ζε ρακειή ηηκή θαζψο θαη ε
αγνξά ησλ πξντφλησλ απφ θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο πψιεζεο. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξνο Γεσξγηθήλ
Δηαηξίαλ Λεζίλη Α.Δ. Αζήλαο, Δκπηζηεπηηθή, 24 Μαξηίνπ 1949.
626
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Καηάζηαζηο Μηζζνδνηηθψλ απμήζεσλ ησλ εκκίζζσλ απφ 1/8/50 θ΄ Καηάζηαζηο
Απμήζεσο εκεξνκίζζησλ ηερληηψλ Μεραλνπξγείνπ. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ Κ. Υνπιηαξά, ν νπνίνο
απαζρνινχληαλ απηή ηελ πεξίνδν σο γεσπφλνο θαη ακεηβφηαλ κε 1.800.000 δξρ. κεληαίσο ζα ηνπ γίλεη
αχμεζε 200.000 δξρ. ηνλ Γ. αθθά ν νπνίνο εκθαλίδεηαη σο πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ θαη παίξλεη
κηζζφ 1.500.000 δξρ., ε αχμεζή ηνπ ζα αλέιζεη επίζεο ζηηο 200.000 δξρ. πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε
φηη νη απμήζεηο ζην κφληκν πξνζσπηθφ θπκαίλνληαλ κεηαμχ 100.000 δξρ. θαη 400.000 δξρ. ελψ κέρξη
ηφηε νη ακνηβέο ηνπο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ 850.000 δξρ. θαη 1.800.000 δξρ. Αλαθνξηθά κε ηνπο
ηερλίηεο κεραλνπξγείνπ πνπ ακείβνληαλ κε εκεξνκίζζην, απηά θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ 17.000 δξρ.
θαη 45.000 δξρ., ελψ ε αχμεζε θπκάλζεθε κεηαμχ 1.000 δξρ. θαη 8.000 δξρ. ζνη απαζρνινχληαλ σο
μπινπξγνί θαη θηίζηεο ζηελ επηρείξεζε εκθαλίδνληαη λα παίξλνπλ αχμεζε κεηαμχ 2.000 δξρ. θαη 5.000
δξρ. ελψ κέρξη ηφηε ην εκεξνκίζζην ηνπο αλεξρφηαλ κεηαμχ 24.000 θαη 35.000 δξρ. Οη ηηκέο ησλ
βαζηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θπκαίλνληαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αγνξά
θξέαηνο έπξεπε λα θαηαβιεζεί ην πνζφ ησλ 16.000 δξρ., ελψ γηα δπκαξηθά 7.000 δξρ. θαη γηα ιάδη
18.000 δξρ. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα αληηπαξαβάινπκε ηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο ηηκέο ησλ
βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο, ηφηε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ
θηλνχληαλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ παξαθνινπζνχζε ηελ άλνδν ησλ
ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ζε πεξηφδνπο πιεζσξηζκνχ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξνο Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Λεζίλη
Α.Δ. Αζήλαο, Δκπηζηεπηηθή, 24 Μαξηίνπ 1949.
627
Παξάιιεια ε επηρείξεζε, ηελ πεξίνδν απηή, ζα θαηαβάιιεη ε ίδηα, φπσο φθεηιε εθ ηνπ λφκνπ, ηα
έμνδα λνζειείαο ζε εξγαδνκέλνπο ηεο νη νπνίνη ηξαπκαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο
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δεκηνπξγήζεη θαξκαθείν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπηπιένλ, ζα ηδξχζεη
ζρνιείν628 ηφζν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη αθφκε ζα αλεγείξεη ζηε ζέζε Αγίνπ Γεκεηξίνπ λαφ γηα ηηο αλάγθεο
εθθιεζηαζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ.
Ο νηθηζκφο
Άιια νηθήκαηα πνπ ζα αλεγεξζνχλ, ηελ πεξίνδν ηεο αλάθακςεο, ζα είλαη έλαο
κχινο 74 η.κ., κηα απνζήθε θαπζίκσλ 43 η.κ. θαη δπν νηθίεο πξνζσπηθνχ απφ 150 η.κ
εθάζηε. Αλαθνξηθά κε ηε ζέζε Φξάμνο, ζε απηή παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή
νηθηζηηθή αλάπηπμε. Σελ πεξίνδν απηή ζα αλεγεξζεί κηα νηθία γεσπφλσλ 225 η.κ θαη
κηα νηθία πξνζσπηθνχ 421 η.κ. Αθφκε, κηα κηθξή απνζήθε θαπζίκσλ, δπν κεγάιεο
ζηελ επηρείξεζε. Έηζη ζηνλ Γ. Φαγνπνχξλε ν νπνίνο έπαζρε απφ ηξαχκα ζην δεμί πφδη, πηζαλφηαηα
εμαηηίαο εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ε εηαηξεία ζα παξάζρεη ηαηξηθή πεξίζαιςε κε δηθέο ηεο δαπάλεο. Απφ
ηελ άιιε κεξηά φκσο, έρνπκε θαη αλαθνξέο γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ λνζειείαο απφ ηελ επηρείξεζε θαη
ζε πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ αζζελνχζαλ απφ παζνινγηθά αίηηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Υ.
Βαζζάια, ν νπνίνο εξγαδφηαλ σο ιεκβνχρνο, θαη ν νπνίνο ην 1949 έπαζρε απφ ζηεζάγρε ζα
δαπαλεζνχλ δηάθνξα πνζά απφ ηελ εηαηξεία γηα εμεηάζεηο, γηα θάξκαθα θαη γηα ακνηβέο ηνπ. Χζηφζν,
ε εηαηξεία δελ ζπκπεξηθεξφηαλ ζε φινπο ην ίδην, κηαο θαη δελ θαηέβαιε ε ίδηα ηηο δαπάλεο γηα φιεο ηηο
παζήζεηο θαη γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ην ίδην. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Θ. Κηηεκέ ε νπνία
ηζρπξίδεηαη φηη ρηχπεζε ζην κάηη θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηεο ζηε θαγάλα, ε επηρείξεζε ζα δεηήζεη απφ
ην γηαηξφ λα ηεο γλσζηνπνηήζεη ηα αθξηβή αίηηα απηήο ηεο πάζεζεο ηνπ νθζαικνχ. Μφλν ζε
πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο ζα θάιππηε πιήξσο ηηο δαπάλεο πεξίζαιςεο ε επηρείξεζε, ελψ ζε
πεξίπησζε παζνινγηθψλ αηηηψλ ζχζηελε ζην γηαηξφ λα παξάζρεη πξφρεηξε πεξίζαιςε κε δαπάλεο ηεο
εηαηξείαο, κηαο θαη ε ηειεπηαία δελ ππνρξενχηαλ λα θαηαβάιεη επηπιένλ δαπάλεο γηα ηελ πιήξε
αλάξξσζή ηεο. Δπηπιένλ, απφ δηάθνξα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απηή ηελ πεξίνδν
πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο. Ζ Κ. Υαηδή ηξαπκαηίζζεθε ελ ψξα
εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο ηεο θάλλαβεο απφ άιιε εξγάηξηα, ε νπνία
αθνχζηα ηελ ηξαπκάηηζε ζην πφδη κε κηα ιακαξίλα. Ζ . Παπαληθνιάνπ, γηα ηελ νπνία είρε γίλεη θαη
έλνξθνο θαηάζεζε ζην Δηξελνδηθείν, πιεξνθνξνχκαζηε φηη «εηξαπκαηίζζε εηο ηελ ρνξηνπηεζηηθήλ
κεραλήλ κπαιαξίζκαηνο θαλλαβντλψλ θαη εμ ακειείαο πεξηέιημε θαλλαβνίλαο εηο ηνλ αληίρεηξά ηεο θαη
ιφγσ πεξηζθίμεσο έπαζε ζιάζηλ θαη θνπήλ». Γηα ηελ Μ. Καξακέια γλσξίδνπκε φηη «εηξαπκαηίζζε ελ
ψξα εξγαζίαο θαη εμ‟ακειείαο ηεο απφ ηελ ρνξηνθνπηηθήλ κεραλήλ θνπήο ηξηθπιιηνχ επηρεηξήζαζα λα
θαζαξίζε ηα δφληηα ηεο ρνξηνθνπηηθήο φηαλ ήην ελ θηλήζεη ην καραίξη ηεο κεραλήο». Σέινο, ε Π.
Μνπδάιε ηξαπκαηίζζεθε πέθηνληαο ζε απνβάζξα ελψ κεηέθεξε γηα θφξησζε έλα ζάθθν κε θαξπνχο.
Ο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ παξαπάλσ πεξηζηαηηθψλ απφ ηελ επηρείξεζε δείρλεη φηη απηή, θπξίσο,
απέδηδε ηελ επζχλε γηα ηα αηπρήκαηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο εξγάηεο-απνδίδνληαο κηα θαηά θάπνην ηξφπν
κνκθή ζε απηνχο- ή ζπαληφηεξα φηη απηά ηα αηπρήκαηα απνηεινχζαλ έλα ηπραίν γεγνλφο. Αλαθνξηθά
κε ηελ ραξαθηεξηδφκελε, ππφ ησλ εξγνδνηψλ, ακέιεηα ησλ εξγαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
πηζαλφλ απηή λα απνηεινχζε κηα πξαθηηθή ησλ πξψησλ, νη νπνίνη ελδερνκέλσο λα εθκεηαιιεχνληαλ
ηε λνκνζεζία πξνο φθειφο ηνπο, ζρεηηθά κε ηε κείσζε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ηεο εξγνδνηηθήο
απνδεκίσζεο πξνο ηνλ παζφληα εξγαδφκελν. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Σν γξαθείνλ Αζελψλ πξνο ην
γξαθείνλ Λεζηλίνπ, Αζήλαη 21 επηεκβξίνπ 1949∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο
θχξηνλ Αζαλάζηνλ Μαπξνκκάηελ, Ηαηξφλ Υεηξνχξγνλ Αγξίληνλ, Δλ Λεζίλη ηε 25 Φεβξνπαξίνπ 1950∙
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ Ησάλλελ Πηηηηάλ, νθζαικίαηξνλ Αγξίληνλ,
Δλ Λεζίλη ηε 28 Απξηιίνπ 1950∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη πξνο θχξηνλ
Αλαζηάζηνλ Μαθξήλ, Ννκηθφλ χκβνπινλ Γ.Δ.Λ., Δλ Λεζίλη ηε 21 Ννεκβξίνπ 1950. Βι. ζρ. θαη ηα
φζα αλαθέξεη ε Παπαζηεθαλάθε γηα ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.
Λήδα Παπαζηεθαλάθε, Δξγαζία, ηερλνινγία θαη θχιν ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Ζ θισζηνυθαληνπξγία
ηνπ Πεηξαηά, 1870-1940, φ.π., 340-346.
628
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
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απνζήθεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.321 η.κ, έλα θπιάθην ηνπ κεραλνπξγείνπ θαη έλα
γξαθείν απνζήθεπζεο ησλ θαπζίκσλ. Σέινο, ζα έρνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο ζηάβινπ
636 η.κ., ελφο ζηδεξνπξγείνπ 112 η.κ. θαη κηαο απνζήθεο 10 πεξίπνπ η.κ. ηε ζέζε
Αγίνπ Γεκεηξίνπ παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο θνχξλνπ 19 η.κ θαη κηαο
δεμακελήο χδαηνο 38 η.κ. Σέινο, ηξία θπιάθηα ζα ρηηζηνχλ ζηε ζέζε Λάκπξα ελψ
ηέζζεξα μχιηλα θνξεηά παξαπήγκαηα κηθξνχ κεγέζνπο εκθαλίδνληαη, ηελ πεξίνδν
απηή, ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο.629

629

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, Έθζεζηο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 1948, Δλ Αζήλαηο ηε 17 Ηνπλίνπ
1949· ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ
ΑΠΟ ΣΗ ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔΥΡΗ ΣΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΔΗΝΗΟΤ (1950-1959)
Tν 1949 ε Γ.Δ.Λ. ζα μεθηλήζεη, κε βξαδχ ξπζκφ θαη κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαλ
απφ ηα θέξδε ηεο πψιεζεο ησλ αγξνηηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο Κάησ Εψλεο.630 Δμαηηίαο απηψλ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ην
1950 ε εηαηξεία εκθαλίδεηαη λα θαιιηεξγεί πεξίπνπ 18.500 ζηξέκκαηα,631 ελψ δπν
ρξφληα αξγφηεξα ζα μεπεξάζεη ηα 21.000 ζηξ.632 Σελ πεξίνδν απηή ζα ζπλερηζηεί θαη
ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δζληθή θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ
θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο [Πίλαθαο 37]. Καηά ηα έηε 1950-1952 ζα ζπλερηζηεί
επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ ζηε ζέζε Βαιηί. Θα θηηζζνχλ
απνζήθεο, εθθνθθηζηήξην θαη απνιπκαληήξην βάκβαθνο, κεραλνζηάζην, δηάθνξα
μχιηλα θνξεηά παξαπήγκαηα θαζψο θαη κηα νηθία πξνζσπηθνχ.633 ηα 1951 ν
νηθηζκφο Βαιηί(νλ) ζα αξηζκεί 526 ςπρέο.634
Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ήδε απφ ην 1949, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο
θεθαιαίσλ αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα
αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ θηεκάησλ πξνο απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ
θαιιηεξγεηψλ, ζα εθθξαζηνχλ απφςεηο -ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ ίδηα
ηελ εηαηξεία- ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, έρνληαο βεβαίσο
θαηά λνπ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, ηελ αξλεηηθή εμέιημε ηνπ λα θεξπρζεί ε
εηαηξεία έθπησηε. Ζ ηξάπεδα ζα δερηεί θξνχζεηο γηα απηφ ην ζέκα απφ ηε Γ.Δ.Λ. ην
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ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πλνπηηθφλ Τπφκλεκα ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο «Λεζίλη» Α.Δ. Πξνο ηνλ
Δπίηξνπνλ ησλ Δγγεηνβειηηθψλ Έξγσλ θ. PACKARD, 4 Μαίνπ 1951. Δλδερνκέλσο ην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο λα είρε θαηά λνπ φηη πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ
έξγσλ ηεο Κάησ Εψλεο λα νδεγνχζε ηηο αξκφδηεο αξρέο λα θεξχμνπλ έθπησηε ηελ επηρείξεζε. Σν ίδην
θαίλεηαη λα είρε θαηά λνπ θαη ε δηεχζπλζε Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δζληθήο.
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ησλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο.
631
Βι. ηνλ Πίλαθα 21.
632
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηέξγεηαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935.
633

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο επηηξνπήο απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ θηήκαηη
Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
634
Έθδνζηο ηεο Κεληξηθήο Δλψζεσο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηεο Διιάδνο, ηνηρεία πζηάζεσο θαη
Δμειίμεσο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 1 Ννκφο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, φ.π., ζ. 85.
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1947 θαη ην 1948 αιιά κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 1949 ζα αλαδείμεη ην ζέκα ε πξψηε.635
Σελ πεξίνδν απηή ην ηκήκα εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δζληθήο, ζα πξνηείλεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κε ηελ παξαίηεζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο
Κάησ Εψλεο, ηελ νπνία ζα αλαιάκβαλε είηε άιιε επηρείξεζε είηε ην ίδην ην δεκφζην.
Παξαηηνχκελε ε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ηκήκαηνο εηδηθψλ
ρνξεγήζεσλ, απφ ηα δηθαηψκαηα ηεο Κάησ Εψλεο, επηδίσθε λα βειηηψζεη ηνπο φξνπο
παξακνλήο ηεο ζηελ Άλσ Εψλε πνπ ήδε εθκεηαιιεπφηαλ. Σν ηκήκα εηδηθψλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηφρεπε ζην λα ζεσξεζεί, απηή ε πξφηαζε ηνπ, σο παξαρψξεζε
πξνο ηηο πνιηηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζρεηηθά κε ηελ
απαιινηξίσζε θαη ηαπηφρξνλα κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πεηχρεη ε εηαηξεία ηε βειηίσζε
ησλ φξσλ εθκεηάιιεπζεο636 ηεο έθηαζεο πνπ ήδε δηαρεηξηδφηαλ.637 Αξρηθά, ε ζέζε
ηεο Γ.Δ.Λ. γηα απηφ ην ζέκα ηαπηηδφηαλ κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε, σζηφζν ζηαδηαθά
θαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο κε ηειηθήο έγθξηζεο ηεο απφ ηε δηνίθεζε ηε Δζληθήο, 638 ζα
ηξνπνπνηεζεί ξηδηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη φξνη ηεο εηαηξείαο ζπλνςίδνληαλ ζηα
εμήο: Πξψηνλ, ε εηαηξεία δερφηαλ λα δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα ηεο απνμήξαλζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο 13.000 ζηξ. ηεο Κάησ Εψλεο, παξαηηνχκελε απφ απηφ ην δηθαίσκα
απφ ηελ ππφινηπε έθηαζε ησλ 20.000 ζηξ. Γεχηεξνλ, ε εηαηξεία ζα δηαηεξνχζε
πιήξεο δηθαηψκαηα επί 16.000 ζηξ. έθηαζεο ζηελ Άλσ Εψλε. Σξίηνλ, δεηνχζε δάλεην
1.500.000.000 δξρ. γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ έξγσλ ηεο Κάησ Εψλεο, πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ απνμήξαλζε θαη εθκεηάιιεπζή ηεο. Σέινο, ε εηαηξεία
δερφηαλ λα δηαζέζεη ην κεραληθφ ηεο εμνπιηζκφ θαη λα αλαιάβεη ε ίδηα ηελ εθηέιεζε,
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θξάηνπο, ησλ απνμεξαληηθψλ έξγσλ ηεο ππφινηπεο έθηαζεο
(20.000 ζηξ.) ηεο Κάησ Εψλεο ζε ηξέρνπζεο εξγνιαβηθέο ηηκέο.639
Ζ εηαηξεία ζα πάξεη ζέζε θαη γηα ην δήηεκα ηεο απαιινηξίσζεο κεγάισλ
θηεκάησλ θαζαπηφ. ε ζεκείσκά ηεο ηνλ Μάην ηνπ 1952 πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηηο
απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Βαζηθή ηεο πεπνίζεζε είλαη φηη ε
635

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο «Λεζίλη», Αζήλαη 5 Οθησβξίνπ 1949.
636
πσο ε εμαζθάιηζε ηνπ αλαπαιινηξίσηνπ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο.
637
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο πξνηεηλφκελεο
ηξνπνπνηήζεσο ηεο ζπκβάζεσο ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο «Λεζίλη», Αζήλαη 5 Οθησβξίνπ 1949.
638
ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γηεχζπλζηο Βηνκεραληθψλ θαη Δηδηθψλ Υξεκαηνδνηήζεσλ, εκείσκα πεξί ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο
«Λεζίλη» Α.Δ.
639
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, πλνπηηθφλ Τπφκλεκα ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο «Λεζίλη» Α.Δ. Πξνο ηνλ
Δπίηξνπνλ ησλ Δγγεηνβειηηθψλ Έξγσλ θ. PACKARD, 4 Μαίνπ 1951.
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απαιινηξίσζε κεγάισλ θηεκάησλ πξνο απνθαηάζηαζε αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ,
πνπ είρε ζπκβεί αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ, δελ ζα πξέπεη λα έρεη εθαξκνγή ζην
κέιινλ θαη γηα ην θηήκα Λεζίλη. Παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηα
επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιεη ε εηαηξεία γηα ην ζέκα απηφ θαη γηαπηφ ην ιφγν ζα ηα
παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά.
χκθσλα κε ηε Γ.Δ.Λ., ινηπφλ, ζην παξειζφλ είραλ απαιινηξησζεί θηήκαηα ηα
νπνία ηα θαηείραλ κεκνλσκέλα άηνκα, θαηνρή πνπ πήγαδε απφ θιεξνλνκηθά
δηθαηψκαηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη πνπ ε αγνξά ηνπο είρε γίλεη ζε
ρακειέο ηηκέο, ελψ πνιιέο απφ απηέο ηηο «θαηαπαηεκέλεο» εθηάζεηο αλήθαλ ζην
Γεκφζην. Οη θάηνρνη απηψλ ησλ εθηάζεσλ ειάρηζηα αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα
θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, ελψ ζπρλά ηα ελνηθίαδαλ ζε άιινπο ή ηα παξαρσξνχζαλ
ζε ηξίηνπο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ εδαθψλ απηψλ γηλφηαλ κε αξρέγνλν ηξφπν απφ
γεσξγνχο ή θνιιήγνπο εγθαηαζηεκέλνπο ζηα θηήκαηα, κε ρακειή ακνηβή θαη ζε
άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαζψο θαη απνπζίαο νπνηαζδήπνηε πεξίζαιςεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Γ.Δ.Λ. ηφληδε φηη είρε αλαιάβεη κε ζχκβαζε ηελ εθηέιεζε
ζεκαληηθψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή, κεηέβαιε ζε θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο
εδάθε πνπ πξνεγνπκέλσο θαηαθιχδνληαλ εμ νινθιήξνπ απφ χδαηα ελψ ιφγσ ησλ
δπζρεξεηψλ ηνπ εγρεηξήκαηνο ε δαπάλε αλήιζε ζην ηεηξαπιάζην ηεο ππνινγηζζείζαο.
ηα δεθαπέληε ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δαπαλήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξνληαη ζην ζεκείσκα, 120.000 ρξπζέο ιίξεο γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε 23.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ ιφγνο ζηηο
ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαιιηέξγεηαο πνπ εθάξκνδε ε εηαηξεία, ζην εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαζψο θαη ζην πιήζνο πνπ απαζρνινχζε, ζηελ πςειή ακνηβή ηνπ θαζψο
θαη ζηελ πεξίζαιςή ηνπ, ζηα κεραλήκαηα θαη ζηα ζπλεξγεία πνπ δηέζεηε, ζηνλ
νηθηζκφ πνπ είρε αλαπηχμεη θαη ζηηο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζηα έξγα
επηθνηλσλίαο θ.ιπ.640
640

ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α 7 Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Γ.Δ.Λ., εκείσκα, Αζήλαη 12-5-1952. Έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί φηη
ζηα 1950-1951 ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο Παιαηνθαηνχλαο, ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ εγεζία ηεο
ρψξαο, ζα πάξεη ζέζε ππέξ ηεο γεσξγηθήο επηρείξεζεο ηνλίδνληαο φηη ε απαιινηξίσζε ηνπ έινπο
Λεζίλη ζα επηθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σα επηρεηξήκαηα ηεο άπνςεο ηνπ απηήο
κνηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα επηρεηξήκαηα ηεο εηαηξείαο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Απηφ πνπ
αμίδεη λα πξνζζέζνπκε είλαη φηη ν πξφεδξνο κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηνπ είλαη θαηεγνξεκαηηθφο ζην φηη
θαλέλαο άιινο θξαηηθφο ή ηδησηηθφο ή ζπλεηαηξηθφο νξγαληζκφο δελ ζα ήηαλ ηθαλφο λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ εηαηξεία ζην έξγν ηεο ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ε πεξηθέξεηα αλνξζψζεθε νηθνλνκηθά ράξε ζηελ
ελ ιφγσ εηαηξεία. Φαίλεηαη λα ελλνεί φηη ε δεκηνπξγία ελφο ζπλεηαηξηθνχ νξγαληζκνχ δελ ζα
εμαζθάιηδε ηε ζπλέρεηα ησλ εμπγηαληηθψλ έξγσλ, κηαο θαη δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπζζσξεπηνχλ ηα
απαξαίηεηα θεθάιαηα θαη λα δηαηεζεί ν απαξαίηεηνο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαζψο θαη λα
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Ζ παξαπάλσ άπνςε, αιιά θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ γηα ηελ
ππνζηήξημή ηεο, πξνβάιιεηαη ηξείο πεξίπνπ κήλεο πξνηνχ δεκνζηεπζεί ην
Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2185 «Πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο θηεκάησλ πξνο
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ».641 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1952
ζα ζπδεηεζεί ζηελ επηηξνπή ησλ ππνπξγψλ ην πην πάλσ λνκνζρέδην -επηηξνπή πνπ
είρε ζπζηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ είραλ πξνηαζεί απφ ηελ
θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή- θαη ζα ηεζεί ην δήηεκα αλ απνηειεί ζπκθέξσλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ππφ θαηάξηηζε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα νη απνμεξακέλεο εθηάζεηο
Ξπληάδνο, Λεζίλη, Λπζηκαρίαο θαη Κξχαο Βξχζεο Λακίαο.642
Σν δεκνζηεπκέλν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα πξνέβιεπε, ζην άξζξν 17, παξ. 3 εδάθην 2,
φηη παξαρσξνχληαλ ή απαιινηξηψλνληαλ θαη νη εθηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ή θπζηθψλ ή
Ννκηθψλ πξνζψπσλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο εθηέιεζεο έξγσλ
απνζηξάγγηζεο, εμπγίαλζεο θ.ιπ., ελψ δελ αλαγλσξηδφηαλ θαλέλα θψιπκα απφ απηέο
ηηο ζπκβάζεηο θαη ηα θπξσηηθά λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε ή ηελ
απαιινηξίσζε. ην εδάθην 3 αλαθεξφηαλ φηη «ηπρφλ θηεζέληα επί εθηάζεσλ ησλ εθ
ηεο αλσηέξσ θαηεγνξίαο αλεθνπζψλ εηο ην Γεκφζηνλ δηθαηψκαηα θπξηφηεηνο ή άιια
εκπξάγκαηα ηνηαχηα εθ κέξνπο ησλ αλαδφρσλ ή ηξίησλ απαιινηξηνχληαη θαηά ην
άξζξνλ 104 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνλ παξφληα Νφκνλ». Παξαθάησ, ζην εδάθην 4
πξνβιεπφηαλ φηη «πξνθεηκέλνπ πεξί εθηάζεσλ εηο ηαο νπνίαο δελ απεπεξαηψζεζαλ ηα
θαηά ηαο νηθείαο πκβάζεηο έξγα, επηηξέπεηαη φπσο δη‟απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ησλ Τπνπξγψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Γεσξγίαο αη
σο άλσ πκβάζεηο ιχσληαη, θαζνξηδφκελεο ζπγρξφλσο απνδεκηψζεσο ππέξ ησλ
αλαδφρσλ Δηαηξεηψλ δηα ηαο γελνκέλαο παξ‟απηψλ δαπάλαο, ήηηο δελ δχλαηαη λα
είλαη κηθξνηέξα ηνπ ππφ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο643 πξνβιεπνκέλνπ πνζνζηνχ.
εθαξκνζηνχλ παξφκνηεο πξαθηηθέο.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή πξνέδξνπ θνηλφηεηαο
Παιαηνθαηνχλαο πξνο Δμνρσηάηνπο πξνεδξεχνληα Κπβεξλήζεσο Βεληδέινπ θ.ά. (αρξνλνιφγεηε).
641
ΦΔΚ/η. Α/217/15 Απγνχζηνπ 1952. «Πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο θηεκάησλ πξνο
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ».
642
Δθ. Διεπζεξία θ. 1 Ηνπιίνπ 1952, ζ. 4, «Σν λνκνζρέδηνλ πεξί απαιινηξηψζεσο γαηψλ δηα ηελ
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ». Σελ ίδηα εκεξνκελία ν ππνπξγφο άλεπ ραξηνθπιαθίνπ
ζηελ θπβέξλεζε Πιαζηήξα Γ. Βαξβνχηεο, ζα αλαθνηλψζεη φηη ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ησλ αθηεκφλσλ
αγξνηψλ ζα πξέπεη, ρσξίο θακηά δεχηεξε ζθέςε, λα απαιινηξησζνχλ θαη ηα «ζπκβαζηαθά» αγξνηηθά
θηήκαηα. Βι. Διεπζεξία, φ.π., θαη Δθ. Δκπξφο θ. 1 Ηνπιίνπ 1952, «Σα «ζπκβαζηαθά» αγξνηηθά
θηήκαηα ζ‟απαιινηξησζνχλ», ζ. 6. Ζ πεξίπησζε ηεο Κξχαο Βξχζεο, ν Πεηκεδάο ηελ αλαθέξεη σο
Μεγάιε Βξχζε, δελ εληάζζεηαη ζηα «ζπκβαζηαθά» αγξνηηθά θηήκαηα, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα ηζηθιίθη
ζηελ πεξηνρή ηεο Φζηψηηδαο ην νπνίν δηέθπγε ηελ απαιινηξίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
σθξάηεο Πεηκεδάο, Πξνιεγφκελα ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
φ.π., ζ. 151 θαη ππνζεκείσζε 48.
643
ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 39 αλαθεξφηαλ φηη «ε δηα ηελ θαηά ην άξζξνλ 104 ηνπ
πληάγκαηνο απαιινηξίσζηλ νθεηινκέλε απνδεκίσζεο νξίδεηαη εηο ην ελ ηξίηνλ ηεο ηξέρνπζεο αμίαο
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Γηα ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο απνδεκηψζεσο, εο ην πνζφλ, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο
θαηαβνιήο νξίδνληαη δηα ησλ απηψλ σο άλσ απνθάζεσλ, ιακβάλνληαη ππ‟φςηλ πιελ
ησλ άιισλ ζηνηρείσλ θαη ηα σθειήκαηα άηηλα απεθφκηζελ ν αλάδνρνο εθ ηνπ
επηηεπρζέληνο θαη ζσδνκέλνπ έξγνπ. Καηά ηελ απηήλ σο άλσ δηαδηθαζίαλ επηηξέπεηαη
σζαχησο θαη ε ηξνπνπνίεζηο ησλ φξσλ ησλ σο άλσ ζπκβάζεσλ. Ζ θαηά ην παξφλ
εδάθηνλ έθδνζηο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δελ αλαζηέιιεη ηελ
δηαδηθαζίαλ ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο πεξί εο ηα δχν πξνεγνχκελα
εδάθηα».644 Ζ δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηελ πεξίνδν απηή, ε
νπνία εληάζζεηαη ζηελ πεξηνξηζκέλε ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο, πέξα απφ ηηο
θνηλσληθέο αηηίεο πνπ αλακθίβνια ην επέβαιιαλ, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη κηα
άιιε παξάκεηξνο. Ζ πνιηηηθή ζπγθπξία πνπ δεκνζηεχζεθε δελ ήηαλ θαζφινπ ηπραία.
Σν ελ ιφγσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα πξνπαξαζθεπάδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη κεξηθνχο
κήλεο πξνηνχ ηηο εθινγέο ηνπ 1952 θαη δελ απνθιείεηαη κε απηφ ην λνκνζεηηθφ
δηάηαγκα, ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο, λα επηδηψρζεθε απφ ηελ
θπβέξλεζε ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζπκπάζεηαο ησλ αθηεκφλσλ πξνο ηελ θπβέξλεζε
Πιαζηήξα θαη αληηπάζεηαο πξνο ηελ παξάηαμε ηνπ Παπάγνπ, κε ηε ζθέςε φηη ε
ηειεπηαία αξλνχληαλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη άξα ππεξεηνχζε ηα
ζπκθέξνληα ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο.645
Γπν κήλεο χζηεξα απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο, κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο . Αιιακαλή ηελ 8ε Οθησβξίνπ ηνπ 1952 ζα θεξπρηνχλ
παξαρσξεηέεο νη απνθαιπθζείζεο γαίεο ηνπ έινπο Λεζίλη γηα ηελ απνθαηάζηαζε
αθηεκφλσλ γεσξγψλ.646 Ο Τπνπξγφο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο ππεξεζηαθήο θπβέξλεζεο
Γ. Κηνπζφπνπινπ, Γ. Κνξσλαίνο, ιίγεο κέξεο αξγφηεξα ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ην
Τπνπξγείν Γεσξγίαο ζα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ηειεπηαίνπ αλαθέξνληαο φηη,
φζνλ αθνξά ηε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ φηη ηα
αλαιεθζέληα πξνο εθηέιεζε έξγα δελ έρνπλ απνπεξαησζεί κέρξη ηελ παξνχζα
ρξνληθή ζηηγκή. Με ην επηρείξεκα φηη ε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ είλαη θαζνξηζηηθφο
ηνπ απαιινηξησκέλνπ θηήκαηνο θαηά ην ρξφλνλ ηεο θαηά ηα άξζξα 23 θαη 32 θαηαιήςεσο απηνχ θαη
θαζνξίδεηαη εηο κεηαιιηθάο δξαρκάο. Ζ ηξέρνπζα αμία εμεπξίζθεηαη επί ηε βάζεη παληφο ζηνηρείνπ
εθηηκήζεσο (ι.ρ. ηηκή πσιήζεσο ή ελνηθίνπ θηήκαηνο ή πιεζηνρψξσλ άιισλ νκνίσλ, παξαγσγηθφηεο
ηνπ εδάθνπο, θαζαξά πξφζνδνο, εθηίκεζηο πεξί ηεο πνηφηεηνο ηνπ εδάθνπο ππφ εκπεηξνηερλψλ,
ζπγθξηηηθή εθηίκεζηο γεηηνληθψλ θηεκάησλ, λνκίκσο ηεξνχκελα ινγηζηηθά βηβιία θ.ιπ)».
644
ΦΔΚ/η. Α/217/15 Απγνχζηνπ 1952. «Πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο θηεκάησλ πξνο
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη θηελνηξφθσλ».
645
Δθ. Δκπξφο θ. 8 Ννεκβξίνπ 1951, Σν θξάηνο ηνπ λφκνπ, ζ. 1∙ εθ. Διεπζεξία θ. 20 Γεθεκβξίνπ
1951, «Δμ‟ αθνξκήο ηεο ζπδεηήζεσο δηα ην χληαγκα. Ζ κάρε ησλ αθηεκφλσλ ήξρηζε εηο ηελ
Βνπιήλ», ζ. 1.
646
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο 11εο θαη 14εο Ηνπιίνπ 1953.

193

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
παξάγνληαο γηα ηε κειινληηθή ηνπο ηχρε, ζα αλαθέξεη φηη πξέπεη λα εμεηαζζεί ην φιν
δήηεκα πεξαηηέξσ, ηνλίδνληαο φηη απηφ πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 17 ηνπ λφκνπ
2185/52.647
Έηζη, ηελ πεξίνδν απηή ζα ζπζηαζεί Δπηηξνπή, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζα
ηξνπνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο, αξρηθά απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο θαη αξγφηεξα κε ηε
ζπκκεηνρή θαη ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα
απνθαλζεί γηα ην κέιινλ ηεο Γ.Δ.Λ. Γηαπηφ ην ιφγν ζα μεθηλήζεη έξεπλα γηα ην αλ
ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ έινπο
Λεζίλη θαη ηαπηφρξνλα ζα επηδηψμεη λα θαζνξίζεη ην κέηξν εθαξκνγήο ηνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί. Ζ Δπηηξνπή ζα δεηήζεη ζηνηρεία
απφ ηελ εηαηξεία κέζσ επηζηνιψλ ηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο,648 ζα
δέρεηαη πξνηάζεηο απφ ηελ εηαηξεία,649 ελψ ε ίδηα απφ ηελ πιεπξά ηεο κε δηάθνξεο
εθζέζεηο,650 πξνηάζεηο κέζα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο651 θ.ιπ. ζα θαηαθέξεη ηνλ
Ηνχιην ηνπ 1955 λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηελ εηαηξεία ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο. Σελ
ίδηα πεξίνδν θαη σο απφξξνηα ηεο ζπκθσλίαο απηήο, ζα ππνγξαθεί λέα ζχκβαζε
κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ηεο Γ.Δ.Λ. ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ιχζε
ηεο απφ 3-7-1930 ζχκβαζεο πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο
Λεζίλη.652
ηε λέα ζχκβαζε (1955), κεηαμχ άιισλ, αλαθεξφηαλ φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
πξψηεο ζχκβαζεο (1930) εθηειέζηεθαλ έξγα αμίαο 30.822.460 δξρ., ελψ ζηελ
εηαηξεία ζα θαηαβαιιφηαλ σο απνδεκίσζε, γηα ηηο δαπάλεο απνμήξαλζεο ηνπ έινπο
Λεζίλη κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 1955, ην πνζφ ησλ 30.800.000 δξρ. 653 Ζ

647

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Δπηζηνιή απφ Τπνπξγφ Γεκνζίσλ Έξγσλ Γ. Κνξσλαίν πξνο ην Τπνπξγείνλ
Γεσξγίαο (Γ/ζηλ Δπνηθηζκνχ θαη Γ/ζηλ Τδξαπιηθψλ Καηαζθεπψλ), Αζήλαη ηε 26 Οθησβξίνπ 1952.
648
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Κφζηνο ησλ έξγσλ εηο ην έινο Λεζίλη. Πξνυπνινγηζκνί δαπάλεο ησλ
απνκελφλησλ έξγσλ, 2 Ννεκβξίνπ 1952∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξνο ηελ Δπηηξνπήλ Τπνπξγείσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ & Γεκνζίσλ Έξγσλ, 14 Απξηιίνπ 1953∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, , Πξνο ηνλ θ. Πξφεδξνλ
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ 2185/52 επί ζπκβαζηνχρσλ Δηαηξηψλ, 15 Οθησβξίνπ 1953.
649
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξνο ην Τπνπξγείνλ Γεσξγίαο Γ/ζηλ Δπνηθηζκνχ, 29 Ηαλνπαξίνπ 1954.
650
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Έθζεζηο Δπί ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο ηνπ αγξνθηήκαηνο Λεζίλη πξνο
απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ, Δλ Αζήλαηο ηε 16 Μαξηίνπ 1953.
651
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο 11εο θαη 14εο Ηνπιίνπ 1953∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ 28
Ννεκβξίνπ 1953∙ ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ 12εο Φεβξνπαξίνπ 1954.
652
Γελ θαηάθεξα λα εληνπίζσ ηε ζχκβαζε ηηο 28 Ηνπιίνπ 1955 θαη γηα απηφ ην ιφγν παξαπέκπσ ζην
Ν.Γ. 3863 «Πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 1955 πκβάζεσο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο
Α.Δ. «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη» δηα ηελ ηξνπνπνίεζηλ θαη ιχζηλ ηεο απφ 3.7.1930 πκβάζεσο πεξί
παξαρσξήζεσο ηεο Απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη», ζην νπνίν παξαηίζεηαη νιφθιεξε ε ζχκβαζε.
Σν παξαπάλσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ/η. Α/164/13 Οθησβξίνπ 1958.
653
Ζ απνδεκίσζε απηή ζα θαηαβαιιφηαλ ζε κεηαιιηθέο δξαρκέο, φπνπ ε κηα κεηαιιηθή ηζνχηαλ πξνο
9,80 ράξηηλεο. Με βάζε ην παξαπάλσ ε νθεηιή ηνπ δεκνζίνπ πξνο ηελ εηαηξεία θαζνξηδφηαλ ζε
3.142.857 κεηαιιηθέο δξαρκέο. Απφ ζπδήηεζε ζηε βνπιή γηα ην λνκνζρέδην ιχζεο ηεο ζχκβαζεο
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
απνδεκίσζε απηή ζα έπξεπε λα θαηαβιεζεί ζε ηξείο ηζφπνζεο δφζεηο γηα ηα
νηθνλνκηθά έηε 1954-1955, 1955-1956 θαη 1956-1957 θαη ε εηαηξεία ζα ηελ
ρξεζηκνπνηνχζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαη σο θεθάιαην θίλεζεο
γηα ηελ απνπεξάησζε ησλ ππφινηπσλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο Κάησ Εψλεο, γηα ηε
ζπληήξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γαηψλ ηνπ
θηήκαηνο Λεζίλη. ζνλ αθνξά ηελ απνπεξάησζε ησλ ππνινίπσλ ηερληθψλ έξγσλ ηεο
Κάησ Εψλεο, ε εηαηξεία ζα είρε σο βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ ππνπξγείνπ
πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.654 Χζηφζν, ζηε ζχκβαζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ε
Γ.Δ.Λ. δελ αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ αμηνπνίεζεο ησλ ππφ
απνμήξαλζε λέσλ εθηάζεσλ ηεο Κάησ Εψλεο.655 Σν θφζηνο ησλ εθηειεζηέσλ
εξγαζηψλ γηα ηελ απνμήξαλζε ηεο Κάησ Εψλεο, νξηδφηαλ θαη‟απνθνπήλ ζην πνζφ
ησλ 17.558.730 δξρ.,656 ελψ ε πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ νξηδφηαλ κέρξη ηελ
30ελ επηεκβξίνπ 1958657 θαη ε παξάδνζε ηνπο κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 1959 ή κέρξη
ηηο 30 Απξηιίνπ 1960. Σν Γεκφζην ζα ζπζηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ κε αξκνδηφηεηεο

κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Γ.Δ.Λ., έλα κήλα πξνηνχ δεκνζηεπζεί ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3863,
καζαίλνπκε φηη ε θπβέξλεζε ζα επηθξηζεί απφ δηάθνξνπο βνπιεπηέο γηα ππέξνγθε απνδεκίσζε θαη
πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε πξνο ηελ εηαηξεία. Γηα παξάδεηγκα, ν βνπιεπηήο Αηησιναθαξλαλίαο ηεο
Δληαίαο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο Θ. Καθνγηάλλεο ζα αλαθεξζεί ζε επλντθή κεηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο
απφ ην θξάηνο. Δθηφο απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ ηελ ζεσξνχζε πςειή θαη ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ηεο
παξέπεκπε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ζε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε. Δπηπιένλ, ν Καθνγηάλλεο ζεσξνχζε φηη
ε εηαηξεία έπξεπε λα θεξπρζεί έθπησηε δηφηη δελ είρε πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο, ελψ ε
απαιιαγή ηεο απφ απηήλ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξέπεκπε ζε επλντθή κεηαρείξηζε απφ ην θξάηνο. Δθ.
Διεπζεξία θ. 12 επηεκβξίνπ 1958, «Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηήζεσο απεδέρζε ην λνκνζρέδηνλ ιχζεσο
ηεο ζπκβάζεσο κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο εηαηξείαο Λεζίλη», ζ. 3. ε απηφ ην ζεκείν έρεη
ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε φηη ην θξάηνο, αλαθνξηθά κε ηελ απνδεκίσζε, δελ «ζπκπεξηθέξζεθε» ην
ίδην ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε φηη ε Γεσξγηθή Δηαηξία Ξπληάδνο, ε νπνία
είρε απνμεξάλεη 14.250 ζηξ., θαη ηα νπνία απαιινηξηψζεθαλ απφ ην θξάηνο ην 1954-πηζαλφλ λα
αλαιήθζεθε ε δηαρείξηζε ηνπο απφ ην Γεκφζην- δελ είρε εηζπξάμεη κέρξη ην 1960 θακία απνδεκίσζε,
παξφηη είραλ εθδνζεί ηξεηο απνθάζεηο εθηηκεηηθψλ επηηξνπψλ. Απφ ηελ ίδηα πεγή πιεξνθνξνχκαζηε
φηη εθείλε ηελ πεξίνδν νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο, ζε κεγάιν πνζνζηφ, απνηεινχληαλ απφ ληφπηνπο
«βηνπαιαηζηέο». Δθ. Διεπζεξία θ. 25 Μαΐνπ 1960, «Απφ εμαεηίαο ην Γεκφζηνλ ηαιαηπσξεί ηελ
«Γεσξγηθήλ Δηαηξίαλ Ξπληάδνο», ζ. 1.
654
Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ γίλεηαη κε αίηεζε ηεο εηαηξείαο κεηά απφ
πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εγθξηζείζα απφ ην πκβνχιην Γεκνζίσλ Έξγσλ.
655
πσο εθρεξζψζεηο, πιχζεηο εδαθψλ θαη κεηαπιάζεηο γαηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ήζειε λα
αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ εξγαζηψλ, έπξεπε κε αίηεζε ηεο, πνπ ζα είρε ηελ έγθξηζε ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ, λα ηεζνχλ νη φξνη απφ ηελ ίδηα θαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ελψ ε ηειηθή έγθξηζε απηήο
ηεο αίηεζεο ζα γηλφηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ ηεο Γεσξγίαο.
656
Σν παξαπάλσ πνζφ ρσξηδφηαλ ζην πνζφ ησλ 15.962.482 πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο δαπάλεο εθηέιεζεο
ησλ έξγσλ θαη ζην πνζφ ηνπ 1.596.248 δξρ. ην νπνίν πξνβιεπφηαλ σο αλαινγία επηζθαιψλ πνζνζηψλ
10% επί ηεο αμίαο ησλ εθηειεζηέσλ έξγσλ. ην παξαπάλσ ζπλνιηθφ πνζφ πξνζηίζεληαη θαη ην πνζφ
ηνπ 1.000.000 δξρ., σο ακνηβή ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη σο γεληθά έμνδα
ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα.
657
ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, σο απνηέιεζκα ζενκελίαο ή άιιε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ζε θάπνηα
γεσξγηθή πεξίνδν, πεξηζζφηεξεο ηεο κηζήο παξαγσγήο, ηφηε ε πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη γηα έλα
έηνο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Γεσξγίαο.
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ηελ
απνδέζκεπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ.
Ζ εηαηξεία, κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εμαθνινπζνχζε λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο γαίεο
ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη κέρξη θαη ην γεσξγηθφ έηνο 1957-1958.658 Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ
γαηψλ ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη ζα γίλεηαη απφ ηελ εηαηξεία κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα
έρεη θαηαξηίζεη ε ίδηα θαη ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ. Καζ‟φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ γαηψλ ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, ε εηαηξεία ζα
πξαγκαηνπνηεί θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ. Απφ ην γεσξγηθφ έηνο 1955-1956 ηα θαζαξά θέξδε659 απφ ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ γαηψλ ηνπ θηήκαηνο αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ην νπνίν ζα βαξχλνπλ
νη ηπρφλ δεκηέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ην Γεκφζην δελ αλαιάκβαλε θακηά ππνρξέσζε
γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, νχηε αλαιάκβαλε ηελ απνδεκίσζε
ιφγσ απφιπζήο ηνπ, ελψ θάζε απαίηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ βάξαηλε
απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξεία. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηελ εηαηξεία νπνηνπδήπνηε
φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ην Γεκφζην δηθαηνχηαλ κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ εγθξηλφκελε απφ ηνπο ππνπξγνχο Γεσξγίαο, πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ λα αλαιάβεη δηνηθεηηθψο ηελ αλάιεςε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Καηά ηελ ηειηθή παξάδνζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ θαη ησλ ππφ εθκεηάιιεπζε
γαηψλ πξνο ην δεκφζην, ην ηειεπηαίν ζα εμαγνξάζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
εηαηξείαο, ππνρξεσηηθά φζνλ αθνξά ηα θηίξηα θαη γεληθά ηα αθίλεηα, ηηο κφληκεο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλήκαηα, πξναηξεηηθά φζνλ αθνξά ηα ππφινηπα θηλεηά. Ζ

658

Αλ ζπλέβαηλε νηηδήπνηε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε, ηφηε ε εηαηξεία ζα
ζπλέρηδε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εδαθψλ ηνπ θηήκαηνο κέρξη ηηο 30 επηεκβξίνπ 1959. Δπηπιένλ, αλ ην
δεκφζην δελ είρε θαηαβάιεη νιφθιεξε ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ θαζνξηζζείζα πξνζεζκία, ηφηε ε
εηαηξεία ζα ζπλέρηδε, επίζεο, λα εθκεηαιιεχεηαη ην θηήκα κέρξη θαη ηηο 30 επηεκβξίνπ 1959.
659
Γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ εηήζησλ θαζαξψλ θεξδψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο, ε εηαηξεία
ππνρξενχληαλ λα ηεξεί ζηα βηβιία ηεο ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν ζα θαηαρσξνχληαλ φιεο νη δαπάλεο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ, θαζψο θαη
ηελ εηήζηα θαη‟απνθνπή απνδεκίσζε γηα ηηο ακνηβέο ηνπ αλσηέξνπ επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαη ηέινο ηα γεληθά έμνδα ηεο εηαηξείαο. Παξφκνηα, φθεηιε λα ηεξεί ινγαξηαζκφ θαη γηα
ηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο. Σν ππφινηπν απφ ηε ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν
ινγαξηαζκψλ ζα απνηεινχζε ην θαζαξφ θέξδνο πνπ ζα αλήθε ζην Γεκφζην. Χο δαπάλεο πνπ
αθνξνχζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο θαη ηε ζπληήξεζε ησλ εθηειεζζέλησλ έξγσλ ζεσξνχληαλ
φιεο νη δαπάλεο θαιιηέξγεηαο. ε απηέο ηηο δαπάλεο θαιιηέξγεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη ηα
κεραλήκαηα, ηα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο
αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ γαηψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ φπσο θαη ηα έμνδα δηνηθήζεσο ηνπ
θηήκαηνο.
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ηζρχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο μεθηλνχζε κε ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έιεγε ηελ 30 ελ
επηεκβξίνπ 1958.660
Απηά, ζε γεληθέο γξακκέο, πξνέβιεπε ε ζχκβαζε ελψ παξαθάησ ζην Ννκνζεηηθφ
Γηάηαγκα 3863 ηνπ 1958 πξνκελπφηαλ ε ζχζηαζε Οξγαληζκνχ, παξφκνηνπ κε απηφλ
ηεο Κσπαΐδαο, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, βειηίσζε,
ζπκπιήξσζε θαη επέθηαζε ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη,
φπσο θαη ηελ εληαία θαηεχζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ γαηψλ απηνχ.
Ο Οξγαληζκφο απηφο ζα ζπζηελφηαλ κε πξφηαζε ησλ ππνπξγψλ Γεσξγίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη ζα εγθξηλφηαλ κε βαζηιηθφ δηάηαγκα, ελψ ζα ππαγφηαλ ζηε Β΄
Γηεχζπλζε Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
Δπηπιένλ, ε εηαηξεία ππνρξενχληαλ λα θαηαβάιεη σο εηζθνξά, εληφο ελφο κελφο
απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ Ννκνζεηηθνχ Γηαηάγκαηνο, ζην ηακείν
Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Γαζψλ ην πνζφ ησλ 300.000 δξρ., ην νπνίν ζα δηαηίζεην
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπνγξάθεζεο θαη εθπφλεζεο κειέηεο αμηνπνίεζεο ησλ γαηψλ ηεο
Κάησ Εψλεο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επεηγφλησλ έξγσλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε
ηνπ θηήκαηνο ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηήκαηνο απφ ηε
Γ.Δ.Λ. ζηνλ Οξγαληζκφ, ην Γεκφζην ζα δηέζεηε 5.000.000 δξρ. Σέινο, επηηξεπφηαλ
ζηνπο ππνπξγνχο Γεσξγίαο, Οηθνλνκηθψλ, πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ σο
εθπξφζσπνη ηνπ Γεκνζίνπ, λα πξνέιζνπλ ζε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κε ηε Γ.Δ.Λ.
ζηελ νπνία ζα αλαηίζεηαη ζηελ εηαηξεία γηα έλα επηπιένλ έηνο, κέρξη δει. ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1959, ε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη φπσο θαη ε
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ ηζρχο ηνπ Ννκνζεηηθνχ
Γηαηάγκαηνο

μεθηλνχζε

απφ

ηε

δεκνζίεπζε

ηνπ

ζηελ

Δθεκεξίδα

ηεο

Κπβεξλήζεσο.661
πλνςίδνληαο ζα αλαθέξακε φηη απφ ην 1955 ε εηαηξεία, χζηεξα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ζην νπνίν ζα έρεη
πεξηέιζεη ε θπξηφηεηα ηνπ θηήκαηνο, ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζή ηνπ ελψ ηαπηφρξνλα
ζα πξνθεξχζζεη δεκνπξαζίεο θαη δηαγσληζκνχο γηα ηε κίζζσζε ησλ γεσξγηθψλ
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ΦΔΚ/η. Α/164/13 Οθησβξίνπ 1958. «Πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 1955 πκβάζεσο κεηαμχ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Α.Δ. «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη» δηα ηελ ηξνπνπνίεζηλ θαη ιχζηλ ηεο
απφ 3.7.1930 πκβάζεσο πεξί παξαρσξήζεσο ηεο Απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη».
661
ΦΔΚ/η. Α/164/13 Οθησβξίνπ 1958. «Πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 28 Ηνπιίνπ 1955 πκβάζεσο κεηαμχ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Α.Δ. «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη» δηα ηελ ηξνπνπνίεζηλ θαη ιχζηλ ηεο
απφ 3.7.1930 πκβάζεσο πεξί παξαρσξήζεσο ηεο Απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη».
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εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θπηψλ,662 ηελ πψιεζε πξντφλησλ,663 ηελ
αλάζεζε ζεξηζκνχ664 θ.ιπ.
Πίλαθαο 22. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1955.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Γεκήηξηνο Γεκαξάο

Πξφεδξνο

Γηεπζπληήο

Μέηνρνο
Δζληθήο

-665

Σξάπεδαο Διιάδνο θαη
Αζελψλ
Νηθόιανο Σζεθνύξαο

Αληηπξφεδξνο

Γηθεγφξνο

Όρη666

Νηθόιανο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Γξεγνξηάδεο

χκβνπινο

Βνπιεπηήο

Όρη

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Φίιηππνο Μαλνπειίδεο

χκβνπινο

Πξψελ Τπνπξγφο

Όρη

Αλδξέαο Παπαγηάλλεο

χκβνπινο

Δπηρεηξεκαηίαο

Όρη

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-667

Κσλζηαληίλνο Ρνδνθαλάθεο

χκβνπινο

Γηεπζπληήο Δηαηξείαο

Όρη

Κσπατδνο
Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Υαξδαινύπεο

χκβνπινο

πληαμηνχρνο

Όρη

Σξαπεδηθφο
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 73, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 7 Ηνπιίνπ 1955.

Δπηπιένλ, επίζεο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, αλαιάκβαλε ηελ απνπεξάησζε
θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πξνβιεθζέλησλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ. Σελ πεξίνδν απηή ε
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Δθ. Διεπζεξία, θ. 7 Απγνχζηνπ 1956, ζ. 2, «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Πξνθήξπμηο
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο κηζζψζεσο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ δη‟ νξπδνθαιιηέξγεηαλ».
663
Δθ. Διεπζεξία, θ. 7 Απγνχζηνπ 1956, ζ. 5, «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Πξνθήξπμηο
Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ». Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληζκφο αθνξνχζε ηελ πψιεζε ζηαθπιηψλ∙ Δθ.
Διεπζεξία, θ. 21 επηεκβξίνπ 1956, ζ. 3, «Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Πεξίιεςηο Γηαθεξχμεσο
Δπαλαιεπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πσιήζεσο ζίηνπ»∙ Δθ. Διεπζεξία, θ. 18 Ννεκβξίνπ 1956, ζ. 6,
«Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. Δπαλάιεςε Γεκνπξαζίαο Δθπνηήζεσο Δθθνθηζκέλνπ Βάκβαθνο».
664
Δθ. Διεπζεξία, θ. 9 Μαΐνπ 1958, ζ. 4, «Πξνθήξπμηο Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ δη‟αλάζεζηλ
ζεξηδναισληζκνχ 3.000 ζηξεκ. ίηνπ Κηήκαηνο Λεζίλη».
665
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
666
Βι. ηνλ πίλαθα 29.
667
Πηζαλφηαηα πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
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Γ.Δ.Λ. ζα ζπλππάξρεη κε ην Γεκφζην, κηαο θαη ε πξψηε ζα ειέγρεηαη φζνλ αθνξά ηελ
ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη πηζαλφηαηα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο απφ ηελ
Δπηηξνπή Διέγρνπ πκβάζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη. Παξφια απηά, ε εηαηξεία ζα
δηνηθείηαη θαλνληθά απφ ην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην, ην νπνίν παξνπζηάδεη
ειάρηζηεο νκνηφηεηεο κε παξειζφληα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, κηαο θαη έρνπλ εηζέιζεη
αξθεηνί ηξαπεδίηεο, δηθεγφξνη αιιά θαη πνιηηηθνί [Πίλαθεο 22, 32-33]. Φαίλεηαη φηη
ε εηαηξεία, ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο χπαξμεο ηεο, είρε πεξηζζφηεξν αλάγθε απφ
αλζξψπνπο πνπ είραλ δηαζπλδέζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη κπνξνχζαλ λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ ην κέιινλ ηεο Γ.Δ.Λ. πεηπραίλνληαο επλντθή κεηαρείξηζε ηεο
επηρείξεζεο απφ ην θξάηνο ζηα θξίζηκα απηά ρξφληα668- πνπ αθφκε θαη νη εθηάζεηο
ηεο Κσπαΐδαο εηίζελην ππφ απαιινηξίσζε669- παξά απφ «ηερλνθξάηεο» νη νπνίνη λαη
668

Πάλησο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε Γ.Δ.Λ. είρε θαη έλα ιφγν παξαπάλσ λα δεηάεη ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζή ηεο, κηαο θαη ππήξρε ε ξήηξα ηνπ
αλαπαιινηξίσηνπ γηα ηξηάληα ρξφληα ζηα εδάθε ζηα νπνία είρε ε ίδηα θπξηφηεηα θαη ε νπνία πήγαδε
απφ ην δηάηαγκα Πεξί παξαρσξήζεσο ηεο απνμεξάλζεσο ηνπ έινπο «Λεζίλη» ζηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 1930.
Φαίλεηαη φκσο φηη ε θαζπζηέξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ ζηελ πεξίπησζή ηεο Γ.Δ.Λ. είρε λα θάλεη
θπξίσο κε ηελ κε απνπεξάησζε ησλ αλαιεθζέλησλ πξνο εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ απφ ηελ εηαηξεία
(νη φξνη πήγαδαλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ 1930).
669
Ζ αγγιηθή εηαηξεία Lake Copais Co. Ltd. κέρξη ηνλ Μεζνπφιεκν θαηάθεξε, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο,
λα απνηξέςεη ηε δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ηε δηαλνκή ηεο γεο ζηνπο αθηήκνλεο. Γηα ην
Κσπατδηθφ δήηεκα κέρξη ην Μεζνπφιεκν βι. ελδεηθηηθά Νίθνο Μέιηνο-Απφζηνινο Παπαδφπνπινο,
«Σν θσπατδηθφ δήηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο»,
φ.π., ζ. 159-169. Χζηφζν κεηαπνιεκηθά, κε ηελ απνθαζηζηηθή θξαηηθή παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ηεο
πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 2185 «Πεξί
αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο θηεκάησλ πξνο απνθαηάζηαζηλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ θαη
θηελνηξφθσλ» ην Κσπατδηθφ δήηεκα ζα ιπζεί κε ηελ εμαγνξά ηνπ θηήκαηνο θαη ηε κεξηθή δηαλνκή
ηνπ ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Έρεη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηελ
ηειεπηαία απηή θάζε ηνπ Κσπατδηθνχ δεηήκαηνο, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, γηα
λα αλαδείμνπκε ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ
αγξνθηεκάησλ.
Λίγνπο κήλεο πξνηνχ δεκνζηεπζεί ην πην πάλσ λνκνζεηηθφ δηάηαγκα, ε εηαηξεία ζα δεηήζεη απφ ηελ
θπβέξλεζε λα κελ εθαξκνζηεί απηφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσπατδαο. Φαίλεηαη φηη ε εηαηξεία, δηακέζνπ
ηεο Αγγιηθήο θπβέξλεζεο, πξνζπάζεζε λα πηέζεη ηελ θπβέξλεζε Πιαζηήξα ρσξίο σζηφζν
απνηέιεζκα. Έηζη, ζην δεκνζηεπκέλν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ζα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε πεξίπησζε ηεο
Κσπαΐδαο, ελψ ιίγεο κέξεο αξγφηεξα κε ππνπξγηθή απφθαζε ζα ηεζνχλ ππφ αλαγθαζηηθή
απαιινηξίσζε 250.000 ζηξ. γαηψλ πνπ εθκεηαιιεπφηαλ πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία. Παξφια απηά, ε
θπβέξλεζε Παπάγνπ, πιένλ, ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Λνλδίλν, κηαο θαη ε εηαηξεία ήηαλ αγγιηθή, φρη
φπσο πξψηα ηελ απαιινηξίσζε ή κε ησλ εθηάζεσλ, αιιά ην θαζνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο. χκθσλα
κε πιεξνθνξίεο ε εηαηξεία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1952 αμίσλε 3.000.000 ράξηηλεο ιίξεο. Έλα κήλα
αξγφηεξα, σζηφζν, ε εηαηξεία κε πξνζθπγή ηεο θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ ππνπξγνχ Γεσξγίαο ζρεηηθά
κε ηελ απαιινηξίσζε ζα επηθαιεζηεί ιφγνπο αθχξσζήο ηεο θαη κε εγθπξφηεηα ηνπ πληάγκαηνο, ελψ
επηπιένλ ζα ηζρπξηζηεί φηη νη εθηάζεηο ηεο Κσπαΐδαο δελ ππφθεηληαη ζε απαιινηξίσζε δηφηη απηέο
απνθαιχθζεθαλ εμαηηίαο ηερληθψλ έξγσλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1953 ν πθππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ
ηεο Αγγιίαο, κε δήισζε ηνπ ζηε βνπιή ησλ θνηλνηήησλ, ζα αλαθεξζεί ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα
ππνγξακκίδνληαο φηη ε βξεηαληθή θπβέξλεζε αλακέλεη ηελ ηαρεία θαη επαξθή απνδεκίσζε απφ ηελ
πιεπξά ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηα απαιινηξησζέληα εδάθε ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο
Κσπαΐδνο, ρσξίο απφ ηελ άιιε κεξηά λα ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ην θπξίαξρν δηθαίσκα ηεο ρψξαο λα
πξνβαίλεη ζε απαιινηξηψζεηο. Σνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο ν πξψελ ππνπξγφο ηεο γεσξγίαο .
Αιακάλεο ζα επηθξίλεη ηε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο εηαηξείαο αλαθέξνληαο φηη ην
πνζφ ησλ 1.800.000 αγγιηθψλ ιηξψλ πνπ θέξεηαη λα ζπκθσλήζεθε γηα ηελ απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο
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κελ ήηαλ αλαγθαίνη ζηα πξψηα βήκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο, θαη πνπ ηψξα φκσο πηζαλφηαηα λα εκθαλίδνληαλ αλαξκφδηνη λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο κε πνιηηηθνχο φξνπο. Πηζαλφλ απφ ην
1953, ζίγνπξα φκσο απφ ην 1955, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα πεξάζεη ζηελ Δζληθή
ηξάπεδα670 [Πίλαθεο 22, 31-33].
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1958 ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο
Γ.Δ.Λ. πνπ αθνξνχζε ηε ζπλέρηζε ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ εηαηξεία,
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ θηήκαηνο Λεζηλίνπ κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ
1959.671 Σηο 18 επηεκβξίνπ 1959 ε «Δπηηξνπή απνγξαθήο θαη απνηηκήζεσο ησλ ελ
ησ θηήκαηη Λεζηλίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη» ζα
ππνινγίζεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Γ.Δ.Λ. ζηα 12.810.845 δξρ.672
Λίγεο κέξεο αξγφηεξα κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ε
δηνίθεζε ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, κέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ζα πεξηέιζεη ζηε
ζπζηαζείζα673 ηξηκειήο Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.674 Λίγν αξγφηεξα, ηελ 30ε επηεκβξίνπ
1959, ζα ππνγξαθεί, απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Γεκνζίνπ θηήκαηνο Λεζίλη θαη
ήηαλ ππεξβνιηθφ θαη κε ζπκθέξσλ γηα ην ειιεληθφ θξάηνο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1953 ζα ζπζηεζεί ν
νξγαληζκφο Κσπαΐδνο. Κάπσο έηζη θαίλεηαη λα επηιχζεθε ην Κσπατδηθφ δήηεκα, ηνπιάρηζηνλ απηφ
πνπ αθνξνχζε ηελ απαιινηξίσζε ησλ εθηάζεσλ, δηφηη ηνπο επφκελνπο κήλεο ζα ηεζεί ην δήηεκα ηεο
δηαλνκήο ησλ εθηάζεσλ.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 17 Απγνχζηνπ 1952, «Ζ εηαηξεία Κσπαΐδνο εδήηεζελ φπσο εμαηξεζή απφ ηελ
απαιινηξίσζηλ σο ππεζρέζε ν θ. ηεθαλφπνπινο», ζ. 5∙ εθ. Διεπζεξία, θ. 23 Απγνχζηνπ 1952,
«Απαιινηξηνχληαη αλαγθαζηηθψο αη γαίαη Κσπαΐδνο εθηάζεσο 250.000 ζηξ. Τπεγξάθε ρζεο ε
ππνπξγηθή απφθαζηο», ζ. 4∙ εθ. Δκπξφο, θ. 21 Γεθεκβξίνπ 1952, «πλερίδνληαη αη ζπλνκηιίαη δηα ηελ
απαιινηξίσζηλ ηεο Κσπαΐδνο», ζ. 6∙ εθ. Διεπζεξία, 21 Γεθεκβξίνπ 1952, «Τπφλνηαη ζπκπαηγλίαο
κεηαμχ ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηεο εηαηξίαο Κσπατδνο. Γηα ηελ καηαίσζηλ ηεο απαιινηξηψζεσο», ζ. 1,3∙
εθ. Διεπζεξία, 24 Γεθεκβξίνπ 1952, «Δλψ ρηιηάδεο αθηήκνλεο πεξηκέλνπλ. Σν ζέκα Κσπαΐο «δεθάηεο
ζεηξάο», ζ.1 ∙ εθ. Δκπξφο, 31 Ηαλνπαξίνπ 1953, «πλεδεηήζε ε πξνζθπγή δηα ηελ Κσπαΐδα», ζ. 4∙ εθ.
Δκπξφο, 12 Φεβξνπαξίνπ 1953, «Ζ Αγγιία δεηεί απνδεκίσζηλ δηα ηελ Κσπατδα», ζ. 6∙ εθ. Διεπζεξία,
21 Απξηιίνπ 1953, «Ο θ. Αιακάλεο επηζεκαίλεη ηνπο επαρζείο φξνπο ηεο επειζνχζεο κεηά ησλ
Βξεηαλλψλ ζπκθσλίαο δηα ηελ απνδεκίσζηλ ηεο εηαηξίαο Κσπατδνο», ζ. 6∙ ΦΔΚ /η. Α/195/31 Ηνπιίνπ
1953 «Πεξί ζπζηάζεσο Οξγαληζκνχ Κσπαΐδνο».
670
Σν 1955 γλσξίδνπκε φηη ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαλ ζε έλα κέγαξν πνπ βξηζθφηαλ επί
ηεο νδνχ Υξήζηνπ Λαδά 2. ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ
εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Πεξί αλαθνηλψζεσο κεηαθνξάο Γξαθείσλ
Α.Δ. ΓΔΛ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Δλ Αζήλαηο ηε 15 Φεβξνπαξίνπ 1955. Αλακθίβνια, ε
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Δζληθή βειηίσλε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε.
671
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφθαζηο, Οη Τπνπξγνί Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Παξαιαβή θαη πξνζσξηλή
δηνίθεζηο θαη δηαρείξηζεο θηήκαηνο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 21 επηεκβξίνπ 1959.
672
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξαθηηθφλ ηεο Δπηηξνπήο Απνγξαθήο θαη Απνηηκήζεσο ησλ ελ ησ Κηήκαηη
Λεζηλίνπ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη, Δλ Αζήλαη ηε 18 επηεκβξίνπ
1959.
673
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ πκβάζεσο Έινπο Λεζίλη ζα ζπλέρηδε γηα ηξεηο κήλεο, αξρνκέλεο απφ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 1959, ηνλ έιεγρν θαη ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Λ.
674
Σελ απνηεινχζαλ ν Γηεπζπληήο Γεσξγίαο ηνπ Ννκνχ Αηησι/λίαο σο πξφεδξνο, ν Γηεπζπληήο ηνπ
Γεκνζίνπ Σακείνπ Μεζνινγγίνπ θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηνκέα Μεραληθήο Καιιηέξγεηαο Αγξηλίνπ.
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Απφθαζηο, Οη Τπνπξγνί Γεσξγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Παξαιαβή θαη πξνζσξηλή
δηνίθεζηο θαη δηαρείξηζεο θηήκαηνο Λεζίλη, Δλ Αζήλαηο ηε 21 επηεκβξίνπ 1959.

200

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
απφ ηελ εηαηξεία,675 ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο ηνπ θηήκαηνο απηνχ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

εμαγνξαζηέσλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

ηεο

απνρσξνχζεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη Α.Δ.676 ηα ηέιε Ννεκβξίνπ 1959 ζα
ζπζηαζεί, κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα, ν Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη, γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε, θαη ηε γεσξγηθή
εθκεηάιιεπζε ησλ γαηψλ ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, απφ ηελ πεξίνδν ηεο απνρψξεζεο ηεο
εηαηξείαο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηήκαηνο, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αθηεκφλσλ
θαιιηεξγεηψλ.677 Ζ Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, απηή ηελ πεξίνδν, ζα παξαδψζεη ζην
λενζπζηαζέληα Οξγαληζκφ Λεζηλίνπ ηε δηαρείξηζε 29.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ
εμπγηαζζέλησλ γαηψλ678 έηνηκα γηα θαιιηέξγεηα, ελψ επηπιένλ 11.000 ζηξ.
βξίζθνληαλ ππφ βειηίσζε θαη κειινληηθή αμηνπνίεζε.679
Σνλ Φιεβάξε ηνπ 1979 ζα δεκνζηεπηεί ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ‟αξηζκφλ 89
«Πεξί δηαλνκήο ηνπ Γεκνζίνπ Κηήκαηνο Λεζίλη»,680 ην νπνίν αλαθεξφηαλ ζηε
δηαλνκή ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη ζε αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο ή γεσξγνθηελνηξφθνπο ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζα δεκνζηεπηεί ε απφθαζε ηεο Β
Δπηηξνπήο Απαιινηξηψζεσλ Μεζνινγγίνπ «πεξί δηαλνκήο ηνπ αγξνθηήκαηνο
Λεζηλίνπ θαη θαζνξηζκνχ ησλ θξηζέλησλ δηθαηνχρσλ θαη επηιαρφλησλ αθηεκφλσλ
θαιιηεξγεηψλ ή γεσξγνθηελνηξφθσλ».681 Έλα ρξφλν αξγφηεξα ζα ηδξπζεί ν
Γεσξγηθφο πλεηαηξηζκφο Απνθαηαζηαζέλησλ Καιιηεξγεηψλ Κηήκαηνο Λεζηλίνπ
Αζηαθνχ πλ Π.Δ,682 κε έδξα ηνλ Αζηαθφ. Σέινο, ην 1984 ζα θαηαξγεζεί ν
Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ θαη ζα νξηζζνχλ νη εθθαζαξηζηέο ηνπ.
675

Δμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ εηαηξεία γηα λα ππνγξάςεη ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαβαιήο ήηαλ
ν Γηεπζπληήο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη Γ. Λέκπεηεθ.
676
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πξσηφθνινλ παξαδφζεσο-παξαιαβήο ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη κεζ‟φισλ ησλ
εμαγνξαζηέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο απνρσξνχζεο Γεσξγηθήο Δηαηξίαο Λεζίλη Α.Δ, ελ Λεζηλίσ
ηε 30 /ξίνπ 1959.
677
ΦΔΚ/η. Α/260/27 Ννεκβξίνπ 1959. «Πεξί ζπζηάζεσο Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ».
678
Ζ ζπκθέξνπζα θαιιηέξγεηα γηα ηνλ Οξγαληζκφ ήηαλ ε βακβαθνθαιιηέξγεηα, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ
έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ 1961. ηα 1960-1961 ν Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ εκθαλίδεηαη λα θαιιηεξγεί
πεξίπνπ 11.000 ζηξ. κε βακβάθη, 3.500 πεξίπνπ ζηξέκκαηα κε ξχδη, 3.000 ζηξ. κε ζηηάξη θαη άιια
ηφζα πεξίπνπ κε αξαβφζηην. Άιιεο θαιιηέξγεηεο ήηαλ απηέο ηεο βξψκεο, ηνπ ηξηθπιιηνχ, ησλ
κπνζηαλνεηδψλ-θεπεπηηθψλ, ηνπ θξηζαξηνχ, ηνπ θαζνιηνχ θαη ησλ ακπειηψλ. ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ,
Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ, έδξα ελ Λεζίλη. Έθζεζηο Πεπξαγκέλσλ έηνπο 1961, ζ. 71, πίλ. 4.
679
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ, έδξα ελ Λεζίλη. Έθζεζηο Πεπξαγκέλσλ έηνπο 1961, ζ. 61.
680
ΦΔΚ/η. Α/18/3 Φεβξνπαξίνπ 1979. «Πεξί δηαλνκήο ηνπ Γεκνζίνπ Κηήκαηνο Λεζηλίνπ».
681
ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Αξηζ.2/1979 απνθάζεσο Β΄ Δπηηξνπήο Απαι/ζεσλ Μεζνινγγίνπ, Μεζνινγγίνπ,
Μεζνιφγγη 30 Οθησβξίνπ 1979. Οη δηθαηνχρνη ησλ εθηάζεσλ πξνέξρνληαλ απφ 13 θνηλφηεηεο πνπ
βξίζθνληαλ άιιεο πην θνληά θαη άιιεο ιηγφηεξν θνληά ζην θηήκα Λεζίλη. Πξφθεηηαη γηα ηηο θνηλφηεηεο
Αζηαθνχ, Καξατζθάθε, Βαζηιφπνπινπ, Πξνδξφκνπ, Υξπζνβίηζαο, Αγξακπέινπ, Παιαηνκάληλαο,
ηξνγγπινβνπλίνπ, Πεληαιφθνπ, Λεζηλίνπ, Καηνρήο, Γνπξηάο, Μάζηξνπ.
682

ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Καηαζηαηηθφλ ηνπ «Γεσξγηθνχ πλεηαηξηζκνχ Απνθαηαζηαζέλησλ
Καιιηεξγεηψλ Κηήκαηνο Λεζηλίνπ Αζηαθνχ πλ Π.Δ., κε έδξαλ ηνλ Αζηαθφλ Αηη/λίαο», 10
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Πξνεγνχκελεο ζθέςεηο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνμήξαλζε ηνπ έινπο «Λεζίλη»,
πνπ βξηζθφηαλ ζηα δπηηθά παξάιηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο, ζηνλ θαηά βάζε
γεσξγνθηελνηξνθηθφ λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, δελ επνδψζεθαλ, πηζαλφλ, εμαηηίαο
ηεο πξσηκφηεηαο απηψλ ησλ ζθέςεσλ αιιά θαη, ελδερνκέλσο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο
ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη θεθαιαίσλ. Ζ παξαρψξεζε, ην 1930, ζηνλ
επηρεηξεκαηία Δπακεηλψλδα Υαξίιαν ηνπ απνθιεηζηηθνχ δηθαηψκαηνο εμπγίαλζεο θαη
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ έινπο «Λεζίλη», αλακθίβνια, εληαζζφηαλ ζηα πιαίζηα
ηεο αλαπηπμηαθήο ηεηξαεηίαο 1928-1932 κε πξσηεξγάηε ηνλ Δ. Βεληδέιν. Σα
εγγεηνβειηησηηθά θαη παξαγσγηθά έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή,
θαη πνπ ελ κέξεη επηηαρχλζεθαλ απφ ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ, είραλ θπξίσο σο
ζηφρν ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, ηελ αχμεζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαζψο
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εινλνζίαο ελψ, επηπιένλ, κε απηά επηδηψρζεθε θαη ε
κειινληηθή επίηεπμε ηεο δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο ηεο ρψξαο.
Σα πξψηα έξγα απνμήξαλζεο, αλαθνξηθά κε ην έινο «Λεζίλη», ζα μεθηλήζνπλ ην
1933 ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν ελ ιφγσ επηρεηξεκαηίαο, ζα ηδξχζεη ηε Γεσξγηθή
Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ. παξαρσξψληαο θαη κεηαβηβάδνληαο φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
απέξξεαλ απφ ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα θαη ηε ζχκβαζε ηνπ 1930. Αλακθίβνια, κέρξη
ην 1940, ν Δ. Υαξίιανο, ζα είλαη ν απφιπηνο δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο κηαο θαη
εκθαλίδεηαη λα είλαη «θπξίαξρνο» ηφζν ζην κεηνρηθφ θεθάιαην φζν θαη ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ην
γεγνλφο φηη ζηα πξψηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ θπξίσο
«ηερλνθξάηεο», άλζξσπνη δειαδή νη νπνίνη κε ηηο ηερληθέο ζπνπδέο θαη ηηο
θαηλνηφκεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο είραλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζε απηή
ηελ πξψηε θάζε αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν ηδξπηήο ηεο
εηαηξείαο είρε αλαιάβεη ζην παξειζφλ έλα πιήζνο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
αζρνινχκελνο ηαπηφρξνλα κε πνιινχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Απηή ε νηθνλνκηθή
πνιπθιαδηθφηεηα, ε νπνία εληέιεη εθθξαδφηαλ ζε νηθνλνκηθή εμνπζία, θαη
παξάιιεια ε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή εμνπζία πνπ πήγαδε απφ δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ βίν ζα ηνπ απνθέξνπλ κηα
επηεκβξίνπ 1980. Πεξηθέξεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ήηαλ νη «παξαιεζίληεο» θνηλφηεηεο απφ ηηο νπνίεο
πξνέξρνληαλ νη δηθαηνχρνη ησλ θιήξσλ.
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ηδηφηππε «θπξηαξρία». Παξαηεξνχκε φηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα θαηαθέξλεη ζπρλά,
κέζσ ησλ «δηαζπλδέζεσλ» ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν αιιά θαη ζηνλ θξαηηθφ
κεραληζκφ, ηφζν ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο εηαηξείαο, θπξίσο κέζσ ηεο ζχλαςεο
δαλείσλ, φζν θαη ηελ επλντθή κεηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο ηελ πεξίνδν ηεο «αλάπηπμεο» (1934-1940) ζα
γίλεηαη κέζσ ηεο Αγξνηηθήο θαη ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο, ελψ ζηα απαζρνινχκελα
θεθάιαηα ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη πηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο ή απφ εηαηξείεο πνπ δηεχζπλαλ. Ζ επηρείξεζε, θαηά ηα ηξία
ηειεπηαία έηε ηεο πεξηφδνπ ηεο «αλάπηπμεο», ζα παξνπζηάζεη θεξδνθνξία πνπ
πξνεξρφηαλ απφ ηελ πψιεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ κηζζψκαηα γαηψλ θαη
απφ ελνίθηα βνζθψλ, ελψ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζα δηαλεκεζνχλ θαη κεξίζκαηα ζηνπο
κεηφρνπο ηεο. Σα έξγα απνμήξαλζεο, ηα νπνία είραλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ
θαηαζθεπή δησξχγσλ, ηελ εθζθαθή απνρεηεπηηθψλ ηάθξσλ, ηε δεκηνπξγία
πξνζηαηεπηηθψλ αλαρσκάησλ, θαζψο θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθρεξζψζεσλ θαη
κεηαπιάζεσλ γαηψλ, πνπ έιαβαλ ρψξα ηελ πεξίνδν απηή, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε
ζχγρξνλν, γηα ηελ επνρή, ηερλνινγηθφ θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ελψ παξάιιεια
ζα δαπαλεζνχλ ηεξάζηηα θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δίλαη λνκίδσ πξνθαλέο,
φηη ε απνμήξαλζε-εμπγίαλζε απηψλ ησλ εδαθψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ηνπ
νηθνινγηθνχ αδηεμφδνπ, κηαο θαη ζα απνθαιπθζνχλ λέεο γαίεο πνπ ήηαλ έηνηκεο γηα
θαιιηέξγεηα ελψ παξάιιεια ζα βειηησζνχλ θαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή. Απελαληίαο, φκσο, εμίζνπ πξνθαλέο είλαη φηη ε ίδηα απνμήξαλζε-εμπγίαλζε
ηεο πεξηνρήο απηήο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαηάξαμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαζψο
κεγάιν κέξνο ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο ζα εμαθαληζηεί.
Όζηεξα απφ ηα πξψηα έξγα απνμήξαλζεο ζα απνθαιπθηνχλ εδάθε ηα νπνία ζα
θαιιηεξγεζνχλ θπξίσο κε ζηηάξη, αξαβφζηην, βακβάθη θαη κπνζηαλνεηδή. Δίλαη
βέβαην φηη θαηά ηα πξψηα έηε ηεο αλάπηπμήο ηεο ε επηρείξεζε ζηφρεπε θπξίσο ζηε
δηαηξνθηθή απηάξθεηα. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο ε επηρείξεζε ζα
ρξεζηκνπνηεί θπξίσο κεραληθά κέζα αιιά θαη ηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία.
Αλακθίβνια, επξφθεηην γηα κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη
εθκεράληζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεηψπηδε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνμήξαλζεο θαη
θαιιηέξγεηαο ησλ εδαθψλ εληνπίδνληαη, θπξίσο, ζηα άζρεκα θαηξηθά θαηλφκελα, ζηε
ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαζψο θαη ζηηο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθαινχζαλ ηα θνπάδηα θαη
νη ίδηνη νη θηελνηξφθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα θαη επηδίσμε
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απφζπαζεο ησλ «παξαβάιηησλ» εθηάζεσλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ζηαδηαθά ζα
αηνλήζεη, ελψ θαίλεηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ «ακθηζβεηνχκελσλ» εθηάζεσλ
ηξηγχξσ απφ ην έινο ηειηθά ζα θαηνρπξσζνχλ ππέξ ησλ «παξαιεζίλησλ» θνηλνηήησλ
θαη ησλ ληφπησλ πεξηνίθσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζία ζηελ επηρείξεζε, γλσξίδνπκε φηη ζηα 1935-36
απαζρνινχληαλ ζε απηή ζπλνιηθά 100 άηνκα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηφζν
ζηηο εξγαζίεο απνμήξαλζεο φζν θαη ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο
ήηαλ επνρηαθφ πξνζσπηθφ θαη ακεηβφηαλ κε εκεξνκίζζην ελψ ην κφληκν πξνζσπηθφ
ακεηβφηαλ κεληαίσο. Ηδηαίηεξα ην κφληκν θαη θπξίσο ην επηζηεκνληθφ θαη εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ απνιάκβαλε πςειέο απνδνρέο, απελαληίαο φκσο ην αλεηδίθεπην
ακεηβφηαλ ζρεηηθά ρακειά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ακνηβή ηνπ επνρηαθνχ
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θπκαηλφηαλ ζε ζρεηηθά κέηξηα επίπεδα ελψ ηνπ
αλεηδίθεπηνπ ζε ζρεηηθά ρακειά. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε
ήηαλ ληφπηνη, ζπλήζσο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. Πξνθαλψο, ε πξννπηηθή ηεο κηζζσηήο
κφληκεο θαη επνρηθήο εξγαζίαο ζα σζήζεη αξθεηνχο ληφπηνπο, θπξίσο αγξνηηθνχο
πιεζπζκνχο, πνπ πξνεγνπκέλσο παξήγαγαλ κφλν γηα απηνθαηαλάισζε ή γηα ηελ
ηνπηθή αγνξά, ζην λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αλεπαξθνχο εηζνδήκαηφο ηνπο. Δμάιινπ, νη ληφπηνη
κηθξντδηνθηήηεο θαη αθηήκνλεο ζα απνηειέζνπλ θαη ηελ πεγή ηεο επνρηθήο εξγαηηθήο
δχλακεο, κε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηε γπλαηθείαο εξγαζίαο, πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηηο
δηάθνξεο «εξγαζηνβφξεο» γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, εληζρχνληαο
έηζη ηηο δνκέο ηεο αγξνηηθήο νηθνγελεηαθήο απαζρφιεζεο. Απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο
ρψξαο πξνεξρφηαλ θπξίσο ην εηδηθεπκέλν, επηζηεκνληθφ θαη αλψηεξν εξγαηηθφ
πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Ζ γπλαηθεία εξγαζία ζηελ επηρείξεζε (κφληκν θαη
εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ) εκθαλίδεηαη ειάρηζηα ελψ ε ακνηβή ηεο θηλείηαη ζε πνιχ
ρακειά επίπεδα. Ζ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ επηρείξεζε, αξρηθά
ηνπιάρηζηνλ, γηλφηαλ ζε ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ελψ αξγφηεξα πηζαλφλ ε
εηαηξεία λα αλαιάκβαλε ε ίδηα ηα έμνδα λνζειείαο ζε πεξίπησζε εξγαηηθνχ
αηπρήκαηνο.
Δθαξκφδνληαο παηεξλαιηζηηθέο πξαθηηθέο ε εηαηξεία, απφ ηελ αξρή ηεο
δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηελ πεξηνρή, ζα αλαπηχμεη, ζηε ζέζε Βαιηί, εξγαηηθφ
νηθηζκφ γηα ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ -πνπ παξάιιεια ζα θαηαζηεί θαη
ην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο επηρείξεζεο- κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ηε
ζπγθξάηεζε ηνπ εξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ επηρείξεζε. Γίλεηαη
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αληηιεπηφ φηη απηή ε δεκηνπξγία λέσλ νηθηζκψλ ζηελ πεξηνρή ζα έρεη σο απνηέιεζκα
ηελ αιιαγή ηνπ νηθηζηηθνχ πιέγκαηνο θαη ζπλαθφινπζα ηελ πιεζπζκηαθή πχθλσζε
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ησλ
πξψησλ πιψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ πνπ ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο, γίλνληαλ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ, φπσο θαη ην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο, θαη θπξίσο κε ηελ αγνξά ηνπ Πεηξαηά θαη
ηεο Πάηξαο, θαη ιηγφηεξν κε απηέο ηνπ Αζηαθνχ, ηνπ Μεζνινγγίνπ, ηεο Κεθαινληάο
θαη ηεο Λεπθάδαο. Ζ παξαιαβή απηψλ ησλ εκπνξεπκάησλ απφ ηελ επηρείξεζε
γηλφηαλ αξρηθά απφ ην ιηκάλη ηνπ Αζηαθνχ θαη αξγφηεξα θαη απφ ην θπζηθφ ιηκέλα
ζην Βαιηί. Σα εκπνξεχκαηα απηά, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, θαη απηφ απνηειεί έλα
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηα πξνκεζεχνληαλ απφ επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
νξηζκέλνη κέηνρνη ή ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο εκθαλίδνληαλ θαη σο κέηνρνη ή
ζπκκεηείραλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαθνξηθά κε ηε
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγε ε επηρείξεζε, γλσξίδνπκε φηη ηα κπνζηαλνεηδή
δηνρεηεχνληαλ θπξίσο ζηηο αγνξέο ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, αιιά θαη ζηηο αγνξέο
ηνπ λνκνχ θαη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ. Σν ζηηάξη δηνρεηεπφηαλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ηνπ
λνκνχ αιιά θαη ζε άιιεο θνληηλέο αγνξέο θπξίσο γηα θαηαλάισζε, ελψ ζε άιιεο
αγνξέο, φπσο ζηελ Πάηξα θαη ζηελ Κέξθπξα, σο πξψηε χιε ζε δηάθνξεο
αιεπξνβηνκεραλίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην βακβάθη δηνρεηεπφηαλ θπξίσο πξνο
δηάθνξεο θισζηνυθαληνπξγίεο-βακβαθνπξγίεο ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Πεηξαηά. Σέινο,
απηή ε πξαθηηθή ηεο εηαηξείαο, ε ρξεζηκνπνίεζε δειαδή ηεο ζαιάζζηαο
ζπγθνηλσλίαο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αιιά θαη ε απνπζία
θαηάιιειεο ρεξζαίαο επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ, εξκελεχεη θαη ηηο ειάρηζηεο, παξφιε
ηε ζρεηηθή εγγχηεηα ησλ πεξηνρψλ, εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ην
κεγαιχηεξν αζηηθφ θαη εκπνξηθφ θέληξν ηνπ λνκνχ, ην Αγξίλην. Αληίζεηα, ε επρέξεηα
ηεο ζαιάζζηαο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο κε ην Μεζνιφγγη αιιά θαη ν επαπμεκέλνο
δηνηθεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ηειεπηαίνπ, σο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, επλννχζαλ ηηο
εκπνξηθέο θαη φρη κφλν ζπλαιιαγέο.
Σν 1941 ζα πξαγκαηνπνηεζεί λέα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γ.Δ.Λ. κε
ζθνπφ ηελ θεθαιαηνπρηθή ελίζρπζε ηεο, αχμεζε ηελ νπνία ζα αλαιάβεη εμ
νινθιήξνπ ε Δζληθή ηξάπεδα, αλαιακβάλνληαο, απφ ηελ πεξίνδν απηή, ηελ
πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη απηή
ε θίλεζή ηεο εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηελ
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νπνία επηδίσθε ηε δηακφξθσζε ελφο πινχζηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκκεηνρψλ ηεο ζε
δηάθνξεο εηαηξείεο. Με ηελ έλαξμε ηεο Καηνρήο, φκσο, ν Υαξίιανο ζα εθκεηαιιεπηεί
πξνζσπηθέο ηνπ γλσξηκίεο θαη παιαηφηεξεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε γεξκαληθέο
επηρεηξήζεηο θαη ζα θαηαθέξεη λα απνζπάζεη απφ ηελ Δζληθή ηφζεο κεηνρέο φζεο ήηαλ
αλαγθαίεο λα αλαιάβεη εθ λένπ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Δίλαη βέβαην φηη, κέρξη ηα κέζα ηεο Καηνρήο, ε εηαηξεία ζα εμειηρζεί ζε
ζεκαληηθφ επηζηηηζηηθφ παξάγνληα (θαη ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο, φζν «πξνρσξά» ε
Καηνρή, ζα γίλεηαη θπξίσο ζε είδνο) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, επελδχνληαο
ηαπηφρξνλα ζην δσηθφ θεθάιαην θαη ζηελ παξαγσγή ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Πξνο
ην ηέινο ηεο Καηνρήο παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή απνδηνξγάλσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο
θαη απνμέλσζε ηεο δηεχζπλζεο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ
θηήκαηνο. Παξάιιεια, ην ηειεπηαίν, ζα γίλεη πεδίν κάρεο κεηαμχ ησλ αληαξηψλ απφ
ηε κηα κεξηά θαη ησλ θαηαθηεηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο απφ ηελ άιιε, πξνθαλψο
κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο.
Μεηαπνιεκηθά ε Δζληθή ηξάπεδα, αθνχ ζα έρεη αλαιάβεη εθ λένπ ηελ πιεηνςεθία
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, ζα επηδηψμεη ηνλ νηθνλνκηθφ θαη φρη κφλν
έιεγρν ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε δηνίθεζε ηεο ηειεπηαίαο ζα πεξάζεη ζηνπο Ν. Γξίηζα,
Ν. Υαξίιαν θαη Μ. πθψθε. Σελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη κηα κεηάβαζε απφ έλα
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ απαξηηδφηαλ θπξίσο απφ «ηερλνθξάηεο», ζε έλα δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην πνπ πιάη ζε απηνχο ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ηξαπεδίηεο, δηθεγφξνη θαη
αλψηαηνη δεκφζηνη ππάιιεινη. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε φηη ε επηρείξεζε, γηα ηε
ζπλέρηζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζα ρξεκαηνδνηείηαη κε θεθάιαηα
πξνεξρφκελα απφ ηελ Δζληθή ηξάπεδα θαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ε ηνπηθφ
επίπεδν ε πεξίνδνο 1946-1949 ζα είλαη πεξίνδνο αλάθακςεο ηεο γεσξγηθήο
επηρείξεζεο, κηαο θαη ε δηεχζπλζε ζα αλαιάβεη μαλά ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη
ζα επηδηψμεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ
θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεκκπξηζκέλσλ εδαθψλ θαζψο
θαη ηε ζπλέρηζε ησλ έξγσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε λέσλ εθηάζεσλ. Απφ πιεξνθνξίεο
πνπ δηαζέηνπκε γλσξίδνπκε φηη νη εθηάζεηο θπξίσο θαιιηεξγνχληαλ κε ην ζχζηεκα
ηεο απηνθαιιηέξγεηαο κε κεραληθά κέζα ελψ ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε
εθκεηαιιεπφηαλ ηα εδάθε ηεο ζπλεηαηξηθά κε ληφπηνπο ή αθφκε θαη κε ηελ εθαξκνγή
ηνπ εξγνιαβηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν, ε εηαηξεία ζα επελδχζεη
ζε λέεο θαιιηέξγεηεο, φπσο ζηελ θαιιηέξγεηα θισζηηθήο θάλλαβεο, ζηελ
νξπδνθαιιηέξγεηα, ζηελ ακπεινπξγία θαη ζηε δεληξνθαιιηέξγεηα ελψ ζα ζπζηήζεη
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θαη Φπηψξην Ακεξηθαληθψλ Ακπέισλ. Ζ γεσξγηθή επηρείξεζε επεδίσμε, θαη σο έλα
βαζκφ θαηάθεξε, λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφηππν αγξφθηεκα εθαξκφδνληαο ζπρλά
ζχγρξνλεο θαιιηεξγεηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο, αλακθίβνια,
αθνκνίσλαλ νη ληφπηνη θαιιηεξγεηέο.
Ζ παξαρψξεζε, θπξίσο κεηαπνιεκηθά, ζε αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο θαη
θηελνηξφθνπο εθηάζεψλ ηεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή
εθκεηάιιεπζε απφ ηνπο ίδηνπο, ζηφρεπε ηφζν ζηελ επίηεπμε θεξδψλ φζν θαη ζηελ
απφθξνπζε αμηψζεσλ εθ κέξνπο ηνπο, πνπ πηζαλφηαηα λα πήγαδαλ απφ παιηφηεξα
λνκνζεηηθά δηαηάγκαηα πνπ αλαθέξνληαλ ζε αλαγθαζηηθή κίζζσζε εθηάζεσλ ζε
αθηήκνλεο γεσξγνχο θαη θηελνηξφθνπο. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ζα εθαξκνζζνχλ
νξηζκέλεο πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο, φπσο ε παξνρή
επηδνκάησλ ζε είδνο, θπξίσο πξνο ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ
νηθνδφκεζε ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο κε ηε δηεχζπλζε. Ζ εηαηξεία, κε απηφ ηνλ
ηξφπν, εμαζθάιηδε ην «έκπηζην» αλψηεξν θαη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ
είρε αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ. Παξάιιεια, ε
εηαηξεία ζα εθαξκφζεη θαη άιιεο κεζφδνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο
εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επηβνιή ηεο εξγαζηαθήο πεηζαξρίαο αιιά θαη
ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Γηαπηφ ην
ιφγν, ηελ πεξίνδν απηή, ζα ζεζπηζηνχλ πνηλέο, πνπ θαηαβάιινληαλ ζε ρξήκα,
ελαληίνλ φζσλ αζθνχζαλ πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπο, δελ ππάθνπαλ ζε εληνιέο
αλσηέξσλ ηνπο ή πξνέβαηλαλ ζε θζνξά πιηθνχ. Ζ αθξίβεηα ηεο δσήο θαη ε ρακειή
ακνηβή ζα σζήζνπλ νξηζκέλνπο εξγαδνκέλνπο ζε δηακαξηπξίεο θαηά ηεο δηεχζπλζεο
ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ηειεπηαία, σο απάληεζε ζε απηέο ηηο δηακαξηπξίεο, ζα
πξνβεί ζε ελίζρπζε ηνπ Πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ θαη ζηε δηάζεζε βαζηθψλ εηδψλ
δηαηξνθήο ζε ρακειέο ηηκέο ελψ ιίγν αξγφηεξα ζα νδεγεζεί θαη ζε ζπκβνιηθή
αχμεζε ηεο ακνηβήο. πλερίδνληαο ηηο παηεξλαιηζηηθέο ηεο πξαθηηθέο, ζα πξνβεί θαη
ζε ελέξγεηεο πνπ βειηίσλαλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εξγαηψλ ηεο. Πιάη ζην
εζηηαηφξην θαη ζην θαθελείν πνπ είραλ ηδξπζεί λσξίηεξα, ε δηνίθεζε ζα πξνβεί θαη
ζηελ ίδξπζε ζεξαπεπηεξίνπ θαη θαξκαθείνπ ελψ ζα πξνζιεθζεί γηαηξφο θαη
λνζνθφκνο κε ζθνπφ ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αιιά θαη γηα ηηο αλάγθεο εθθιεζηαζκνχ, ε
δηνίθεζε ζα ηδξχζεη ζρνιείν θαη ζα αλεγείξεη λαφ ελψ παξάιιεια ζα ζπλερηζηεί θαη
ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ νηθηζκνχ.
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Σν επφκελν ζηάδην χζηεξα απφ ηελ άξζε ηνπ νηθνινγηθνχ αδηεμφδνπ, φπσο είρε
γίλεη θαη παιηφηεξα, ήηαλ ε άξζε θαη ηνπ θνηλσληθνχ αδηεμφδνπ. Έηζη, ε θάιπςε
θπξίσο θνηλσληθψλ αλαγθψλ, αιιά θαη πηζαλφηαηα ε επίηεπμε πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ζα
επηβάιιεη ζηε θπβέξλεζε Πιαζηήξα ηε δεκνζίεπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο
2185 «Πεξί αλαγθαζηηθήο απαιινηξηψζεσο θηεκάησλ πξνο απνθαηάζηαζηλ
αθηεκφλσλ

θαιιηεξγεηψλ

θαη

θηελνηξφθσλ»

ην

1952

-κηα

δηαδηθαζία

ζπκπιεξσκαηηθήο δηαλνκήο θαη αλαδαζκνχ ησλ γεσξγηθψλ θιήξσλ- ζην νπνίν ζα
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ «ζπκβαζηνχρσλ» αγξνθηεκάησλ. Ζ
εηαηξεία, σζηφζν, ζα θαηαθέξεη ψζηε ην δηάηαγκα απηφ λα κελ εθαξκνζζεί άκεζα
ζηελ πεξίπησζή ηεο, κηαο θαη δελ είρε απνπεξαηψζεη ηα αλαιεθζέληα έξγα
ζπκθψλσο πξνο ηε ζχκβαζε ηνπ 1930. Δμαηηίαο απηνχ, θαη πξνθαλψο ζέινληαο λα
θεξδίζεη ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ κε άκεζε εθαξκνγή ηεο απαιινηξίσζεο ζηελ
πεξίπησζή ηεο, κε λέα ζχκβαζε ηνπ 1955 ε εηαηξεία ζα αλαιάβεη, γηα ινγαξηαζκφ
ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ απνπεξάησζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ππνινίπσλ ηερληθψλ έξγσλ
ηεο Κάησ Εψλεο. Δπηπιένλ, αλαιάκβαλε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο,
πάιη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δεκνζίνπ, ζην νπνίν είρε πεξηέιζεη ε θπξηφηεηα ηνπ
θηήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ππεχζπλε λα πξνθεξχζζεη δεκνπξαζίεο θαη
δηαγσληζκνχο γηα ηε κίζζσζε ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα
θπηψλ, ηελ αλάζεζε ζεξηζκνχ θαζψο θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θ.ιπ. Ζ εηαηξεία,
γηα ηηο δαπάλεο απνμήξαλζεο ηνπ έινπο Λεζίλη κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955, ζα
ιάβεη σο απνδεκίσζε ην πνζφ ησλ 30.800.000 δξρ.
Σελ πεξίνδν απηή ε Γ.Δ.Λ. ζα ζπλππάξρεη κε ην Γεκφζην, κηαο θαη ε πξψηε ζα
ειέγρεηαη ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη πηζαλφηαηα ζρεηηθά
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ πκβάζεσο ηνπ έινπο Λεζίλη. Καηά
ηελ πεξίνδν απηή, ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπκκεηείραλ, θπξίσο, ηξαπεδίηεο,
δηθεγφξνη αιιά θαη πνιηηηθνί. Τπνζέηνπκε φηη ε εηαηξεία, ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο
χπαξμήο ηεο, είρε πεξηζζφηεξν αλάγθε απφ ζηειέρε πνπ είραλ δηαζπλδέζεηο ζην
θξαηηθφ κεραληζκφ θαη κπνξνχζαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ θαιχηεξα ην κέιινλ ηεο,
πεηπραίλνληαο επλντθή κεηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο απφ ην θξάηνο, παξά απφ
«ηερλνθξάηεο» νη νπνίνη πηζαλφλ λα ήηαλ αλαξκφδηνη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ην κέιινλ
ηεο κε πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο φξνπο. Δμάιινπ, ε παξνπζία πνιιψλ ηξαπεδηηψλ
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εξκελεχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 1955, ίζσο θαη
ιίγν λσξίηεξα, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα πεξάζεη, πιένλ, ζηα ρέξηα ηεο Δζληθήο,
αλαβαζκίδνληαο αζθαιψο ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε.
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Ζ Γ.Δ.Λ. ζα ζπλερίζεη ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θηήκαηνο κέρξη ηνλ
επηέκβξην ηνπ 1959, πξνσζψληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε βακβαθνθαιιηέξγεηα, ελψ
ηελ ίδηα πεξίνδν ζα θαηαβιεζεί ζε απηή ην πνζφ ησλ 12.810.845 δξρ., πνζφ πνπ
αληηζηνηρνχζε ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ηα ηέιε επηεκβξίνπ ε
Γ.Δ.Λ. ζα απνρσξήζεη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ θηήκαηνο θαη ζα παχζεη ηε ιεηηνπξγία
ηεο, ελψ ε δηνίθεζε ηνπ θηήκαηνο ζα πεξηέιζεη ζε ηξηκειή δηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Σέινο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1959 ζα ζπζηαζεί ν Οξγαληζκφο Λεζηλίνπ ν νπνίνο ζα
αλαιάβεη, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε θαη ηε
γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ γαηψλ ηνπ θηήκαηνο Λεζίλη, απφ ηελ πεξίνδν ηεο
απνρψξεζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηήκαηνο, κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε
ησλ αθηεκφλσλ θαιιηεξγεηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ
Α. ΠΗΝΑΚΔ
Πίλαθαο 1Γ. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ζηξέκκαηα) θαη είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ683 ζην λνκφ
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1923-1926.
Δίδε

1923

ίηνο
Κξηζάξη

1924

1926

131.900
8.642

1925
ΗΣΖΡΑ
162.603
144.026
11.348
8.342

κηγόο

-

720

800

1.640

Βξώκε

36.327

47.368

53.897

52.451

ίθαιε

703

1.305

1.037

1.426

Αξαβόζηηνο

111.799

179.158

103.513

175.437

179.798
12.057

Ξεξά θαζόιηα

2.538

3.710

ΟΠΡΗΑ
3.130

Κύακνη (θνπθηά)

751

1.958

1.697

1.749

Ρεβύζηα

356

762

808

1.456

Φαθέο

668

1.627

1.338

1.489

Λνηπά όζπξηα

-

300

58

375

Γεώκεια (παηάηεο)

3.099

Πξντόληα
ιαραλνθήπσλ

944

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΧΝ
3.498
3.149
956

1.955

3.759

6.120
6.559

Καπλόο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
67.998
63.679
60.944

80.447

Βακβάθη

-

20

-

-

νπζάκη

60

60

132

300

Λνηπά βηνκεραληθά
πξντόληα

600

-

100

10

αλόο

22.329

ΕΧΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
2.790
1.195

2.517

Ξεξά ηξηθύιιηα

2.746

7.138

8.674

Υόξην
Γιεύθνο (ζηαθύιη)

5.913
-

15.910

ΑΜΠΔΛΟΦΤΣΔΗΔ-ΣΑΦΗΓΑ
21.097
15.470

ηαθύιηα θαγεηνύ

16.875

1.530

1.638

ηαθίδα

1.130

1.296

625

1.265

ΤΝΟΛΟ

408.500

511.393

409.659

556.042

Πεγή: ΓΤΔ, ηαηηζηηθή Δηήζηα ηεο Γεσξγηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο ηεο Διιάδνο θαηά ην έηνο 1925,
Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1927, ζ. 10-22. ΓΤΔ, ηαηηζηηθή Δηήζηα ηεο Γεσξγηθήο θαη
Κηελνηξνθηθήο ηεο Διιάδνο έηνο 1928,Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1929, ζ. 36-59
683

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξαλαπαχζεηο θαη νη δελδξνθπηείεο.
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Πίλαθαο 1Β. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ζηξέκκαηα) θαη είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ684 ζην λνκφ
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1927-1934.
Δίδε

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

ΗΣΖΡΑ
ίηνο

162.139

159.603

176.487

183.609

178.073

201.756

196.376

217..304

Κξηζάξη

10.466

7.621

4.574

9.189

8.378

11.452

13.181

15.298

κηγόο

899

591

196

1.015

1.155

1.026

2.521

2.121

Βξώκε

51.036

53.053

54.434

74.109

70.520

108.634

84.467

96.230

ίθαιε

1.559

857

1.387

1.297

1.995

1.573

3.703

2.738

Αξαβόζηηνο

149.412

129.958

131.114

152.211

164.486

185.634

184.972

219.939

Ρύδη

10

Κέρξνο
(ζηηάξη)

2

Λνηπά
ζηηεξά

1.195

780
17

150

31

16

20

ΟΠΡΗΑ
Ξεξά
θαζόιηα

2.979

1.420

1.355

2.454

1.502

1.379

2.570

2.560

Κύακνη
(θνπθηά)

1.420

1.320

524

909

1.726

3.368

4.950

4.898

Ρεβύζηα

687

609

298

914

1.208

1.123

2.424

2.913

Φαθέο

1.301

1.282

498

1.923

2.582

2.751

4.365

4.495

Λνηπά
όζπξηα

227

189

141

432

62

613

1.094

1.594

5.205

5.240

6.802

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΧΝ
Γεώκεια
(παηάηεο)

4.574

3.101

1.782

Πεπνλνεηδή
Πξντόληα
ιαραλνθήπ
σλ

3.591

4.098

1.361
2.825

2.440

6.459

3.266
2.623

6.241

6.789

10.067

7.848

93.079

99.282

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Καπλόο

684

75.263

88.978

106.971

102.005

91.894

89.405

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξαλαπαχζεηο θαη νη δελδξνθπηείεο.
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Βακβάθη
νπζάκη

300

170

4

170

132

Λνηπά
βηνκεραληθά
πξντόληα

241

3

5

696

667

181

153

258

287

32

118

346

4

ΕΧΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
αλόο

6.452

3.840

553

1.883

1.663

1.480

4.423

1.011

Ξεξά
ηξηθύιιηα

11.204

9.612

9.329

12.916

11.119

10.901

12.101

12.384

23.698

17.912

16.950

12.421

Υόξην

7.649

ΑΜΠΔΛΟΦΤΣΔΗΔ-ΣΑΦΗΓΑ
Γιεύθνο
(ζηαθύιη)

20.021

21.689

30.623

19.936

24.262

27.693

26.514

27.844

ηαθύιηα
θαγεηνύ

1.967

1.746

978

1.544

1.435

2.057

1.856

1.712

Κνξηλζηαθή
ζηαθίδα

1.460

1.170

1.537

1.321

1.362

1.622

1.368

906

1

93

ηαθίδα
ζνπιηαλίλα
ηαθίδα
ξνδαθηά

17

Ακπεινθπη
είεο

1.777

ΤΝΟΛΟ

506.191

489.420

540.056

2

574.122

1.070

1.180

1.482

1.152

598.273

683.774

674.808

746.820

Πεγή: ΓΤΔ, Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή ηεο Διιάδνο, Έηνο 1934, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1935, ζ. 33, 36-67.

Πίλαθαο 1Δ. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο (ζηξέκκαηα) θαη είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ685 ζην λνκφ
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1935-1938.
Δίδε

1935

ίηνο
Κξηζάξη

1938

236.827
15.974

1937
ΗΣΖΡΑ
228.944
213.185
15.605
14.215

κηγόο

2.486

4.460

2.554

1.859

Βξώκε

89.128

83.785

91.290

91.869

ίθαιε

2.813

2.510

4.096

1.954

Αξαβόζηηνο

182.902

166.896

183.025

184.257

Ρύδη

2.500

3.311

4.096

19.270

685

1936

197.458
12.380

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αγξαλαπαχζεηο θαη νη δελδξνθπηείεο.
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Κέρξνο

-

-

20

25

Λνηπά ζηηεξά

57

153

152

122

Ξεξά θαζόιηα

2.417

2.496

ΟΠΡΗΑ
3.069

3.233

Κύακνη (θνπθηά)

4.008

3.414

3.951

3.664

Ρεβύζηα

2.190

1.519

1.906

2.294

Φαθέο

3.753

4.025

4.674

4.019

Λνηπά όζπξηα

1.753

1.927

2.157

435

Γεώκεια (παηάηεο)

6.811

Πεπνλνεηδή

2.354

3.021

3.465

5.071

Πξντόληα
ιαραλνθήπσλ

7.352

7.676

8.117

12.773

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΧΝ
5.750
6.935

6.984

Καπλόο

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
100.748
121.148
112.416

104.265

Βακβάθη

2.978

7.332

3.513

3.627

νπζάκη

267

394

540

480

Λνηπά βηνκεραληθά
πξντόληα

456

152

520

184

αλόο

1.233

ΕΧΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
3.250
1.783

1.215

Ξεξά ηξηθύιιηα

17.688

18.920

16.965

20.239

Υόξην

14.357

23.631

20.843

18.041

Γιεύθνο (ζηαθύιη)

31.989

ηαθύιηα θαγεηνύ

2.022

1.827

1.880

2.056

Κνξηλζηαθή ζηαθίδα

950

1.315

1.500

1.424

Ακπεινθπηείεο

1.776

825

1.224

559

ΤΝΟΛΟ

737.769

741.927

738.152

731.667

ΑΜΠΔΛΟΦΤΣΔΗΔ-ΣΑΦΗΓΑ
27.641
28.392

27.609

Πεγή: ΓΤΔ, Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή ηεο Διιάδνο, έηνο 1935, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1936, ζ. 36-67, πίλαθαο 4. ΓΤΔ, Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή
ηεο Διιάδνο, έηνο 1936, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1937, ζ. 32-63, πίλαθαο 4. ΓΤΔ,, Γεσξγηθή θαη
θηελνηξνθηθή ζηαηηζηηθή ηεο Διιάδνο, 1937, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1938, ζ. 14, πίλαθαο 1.
ΓΤΔ, Γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή ζηαηηζηηθή ηεο Διιάδνο,1938, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1939, ζ.
14, πίλαθαο 1.
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Πίλαθαο 1Σ. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη είδε θαιιηεξγεηψλ686 ζηηο επαξρίεο ηνπ λνκνχ
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1929.
Δίδε

Βάιηνπ

ΒνλίηζεοΞεξνκέξνπ

Δπξπηαλίαο

Μεζνινγγίνπ

Ναππαθηίαο

Σξηρσλίδαο

ίηνο

19.635

61.652

ΗΣΖΡΑ
24.341

26.096

18.706

26.057

Βξώκε

4.631

21.822

581

16.815

2.737

7.848

Κξηζάξη
ίθαιε

747
169

2.304
-

888
1.036

287
65

151
48

196
12

Κέρξνο

-

-

-

-

-

2

Αξαβόζηηνο

19.550

19.717

31.012

15.733

18.273

26.810

Μπεξλίηζα

-

-

-

127

-

-

Ληαλνθαιάκπνθν

-

-

-

-

-

19

κηγόο

-

186

-

10

-

-

αξσζξόρνξηνλ

-

-

-

1.068

-

-

315

ΟΠΡΗΑ
913

722,5

392

429,5

829,5

738

3.669,5

3.327

Όζπξηα

44

ΒΟΛΒΟΗ ΚΑΗ ΡΗΕΔ
Βνιβνί θαη ξίδεο

39

242

815,5

422

ΕΧΟΣΡΟΦΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Εσνηξνθηθά
πξντόληα

114

524

3.843,5

6.053

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ, ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
Καπλόο

10.723

27.228

36

31.999

1.281

35.704

Βακβάθη

-

-

4

-

-

-

Ληλάξη

-

4

-

-

-

-

νπζάκη

-

-

-

87

29

16

917,5

1.070

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΛΑΥΑΝΟΚΖΠΧΝ
Πξντόληα
ιαραλνθήπσλ

27

415,5

1.080

1.645

ΑΜΠΔΛΟΦΤΣΔΗΔ-ΣΑΦΗΓΑ
Ακπέιηα

308

3.723

1.708

7.736

14.688

5.235

ηαθίδα

-

215

-

1.029

376

27

7.144

413

10.478

ΔΛΑΗΧΝΔ
Διαηώλεο

2.940

884

πθηέο

-

4

-

-

-

-

Καζηαληέο

-

-

618

196

342

-

Άιια
νπσξνθόξα

29

131

1

264

10

14

247

ΑΛΛΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΜΗΚΡΟΗ ΚΑΡΠΟΗ
Μηθξνί θαξπνί

-

-

1,5

9,5

-

-

ύλνιν

58.956

139.366,5

67.125,5

117.508

62.862,5

117.982,5

Πεγή: ΓΤΔ, Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή Απνγξαθή ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά Διιάο θαη
Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934, ζ. 44-55, πίλαθαο 1.
686

Απφ ηηο δελδξνθαιιηέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ειαηνθαιιηέξγεηα, νη ζπθηέο, νη θαζηαληέο θαη
δηάθνξα άιια νπσξνθφξα.
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Πίλαθαο 1Ε. Παξαγσγηθφο πιεζπζκφο θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζηηο επαξρίεο ηνπ
λνκνχ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1928.
Καηεγνξίεο
επαγγεικάησλ

Βάιηνπ

Βνλίηζεο-Ξεξνκέξνπ

Δπξπηαλίαο

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

Γεσξγία

3.352

947

4.299

6.002

3.128

9.130

7.415

6.170

13.585

Κηελνηξνθία
θαη ζήξα

2.502

327

2.829

3.494

345

3.839

1.913

329

2.242

Αιηεία

70

-

70

132

1

133

-

-

-

Μεηαιιεία θαη
νξπρεία

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Βηνκεραλία

550

261

811

898

472

1.370

1.232

111

1.343

Μεηαθνξά θαη
ζπγθνηλσλία

170

1

171

279

-

279

133

-

133

Πίζηε,
ζπλάιιαγκα,
κεζνιάβεζε

7

-

7

18

-

18

14

-

14

Δκπόξην

359

6

365

634

5

639

489

5

494

Πξνζσπηθέο
ππεξεζίεο

16

35

51

53

50

103

23

130

153

Διεπζέξηα
επαγγέικαηα

114

26

140

228

39

267

267

20

287

Γεκόζηεο
ππεξεζίεο

96

-

96

113

-

113

98

-

98

Τπάιιεινη θαη
εξγάηεο ρσξίο
άιιν
πξνζδηνξηζκό

294

736

1.030

145

185

330

111

-

111

ύλνιν
Δπαξρηώλ

7.530

2.339

9.869

12.027

4.225

16.252

11.696

6.765

18.461

Πεγή: ΓΤΔ, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο ηεο 15-16 Μαΐνπ
1928. ΗΗΗ Δπαγγέικαηα, ηρ πξψηνλ, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1937, ζ. ξλα, πίλ. 5

215

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
πλέρεηα Πίλαθαο 1Ε. Παξαγσγηθφο πιεζπζκφο θαηά θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζηηο
επαξρίεο ηνπ λνκνχ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, 1928.
Καηεγνξίεο
επαγγεικάησλ

Μεζνινγγίνπ

Ναππαθηίαο

Σξηρσλίδνο

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

ΑΡΡ

ΘΖΛ

ΤΝ

Γεσξγία

5.912

3.843

9.755

4.033

2.922

6.955

7.801

3.954

11.755

Κηελνηξνθία
θαη ζήξα

1.335

293

1.628

1.274

469

1.743

1.283

601

1.884

Αιηεία

541

-

541

84

-

84

14

-

14

Μεηαιιεία θαη
νξπρεία

10

-

10

4

-

4

1

-

1

Βηνκεραλία

1.569

533

2.102

987

177

1.164

3.181

1.575

4.756

Μεηαθνξά θαη
ζπγθνηλσλία

611

6

617

155

2

157

412

-

412

Πίζηε,
ζπλάιιαγκα,
κεζνιάβεζε

36

32

38

12

1

13

57

-

57

Δκπόξην

949

19

968

494

11

505

1.186

14

1.200

Πξνζσπηθέο
ππεξεζίεο

108

95

203

33

57

90

152

161

313

Διεπζέξηα
επαγγέικαηα

365

69

434

215

26

241

374

88

462

Γεκόζηεο
ππεξεζίεο

226

14

240

80

-

80

115

-

115

Τπάιιεινη θαη
εξγάηεο ρσξίο
άιιν
πξνζδηνξηζκό

1.226

265

1.491

222

101

323

1.152

721

1.873

ύλνιν
Δπαξρηώλ

12.888

5.139

18.027

7.593

3.766

11.359

15.728

7.114

22.842

Πεγή: ΓΤΔ, ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδνο ηεο 15-16 Μαΐνπ
1928. ΗΗΗ Δπαγγέικαηα, ηρ πξψηνλ, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1937, ζ. ξλβ.
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Πίλαθαο 1Ζ. Ζ δελδξνθαιιηέξγεηα ζηηο επαξρίεο ηνπ λνκνχ Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο,
αξηζκφο δέληξσλ 1929.
Γελδξνθαιιηέξγεηεο

Βάιηνπ

ΒνλίηζεοΞεξνκέξνπ
2.249
6.862
19.133
11.598

Δπξπηαλίαο

Μεζνινγγίνπ

Ναππαθηίαο

Σξηρσλίδαο

259
38
6.933
2.286
Δζπεξηδνεηδή
2.392
27.182
12.020
24.147
Οπσξνθόξα
14.711
6.745
49.050
14.628
Διαηνθαιιηέξγεηα
2.143
21.546
6.624
18.243
Λνηπέο
δελδξνθαιιηέξγεηεο
Πεγή: ΓΤΔ, Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή Απνγξαθή ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά
Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934, ζ. 250-278.

χλνιν
Ννκνχ
18.567
93.407
186.303
71.108

6.802
20.804
82.036
10.954
Διιάο θαη

Πίλαθαο 1Θ. Αξηζκφο δψσλ θαη θαηνηθίδησλ πηελψλ ησλ επαξρηψλ ηνπ λνκνχ Αηησιίαο θαη
Αθαξλαλίαο, 1929.
Δίδε δψσλ

Βάιηνπ

ΒνλίηζεοΞεξνκέξνπ

Δπξπηαλίαο

Μεζνινγγίνπ

Ναππαθηίαο

Σξηρσλίδνο

ύλνιν
Ννκνύ

Ίππνη

2.643

6.243

1.223

5.178

1.767

4.243

21.297

Βόεο

4.108

6.584

10.114

3.280

2.888

3.409

30.383

Βνύβαινη

-

135

-

-

-

-

135

Ζκίνλνη
(κνπιάξηα)

432

1.198

1.940

725

1.687

757

6.808

Όλνη
(γάηδαξνη)

718

2.527

3.284

716

1.110

1.073

9.428

Πξόβαηα

41.802

111.446

52.220

40.291

31.195

50.997

330.951

Αίγεο
(γίδεο)

51.933

69.215

93.822

27.690

50.722

54.647

348.029

Πνπιεξηθά

13.927

30.375

29.993

32.190

25.417

39.887

171.789

Κόληθινη
(θνπλέιηα)

42

27

360

288

149

381

1.247

Κπςέιεο

1.468

2.622

4.074

1.771

1.216

1.656

12.807

Πεγή: ΓΤΔ, Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή Απνγξαθή ηεο Διιάδνο ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά Διιάο θαη
Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934, ζ. 290-295.
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Πίλαθαο 23. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1938.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Πξφεδξνο

Βηνκήραλνο

Ναη

Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο

Τδξαπιηθήο

ζην

Όρη

Δηαηξείαο-

Ναη

Δ.Μ.Π.
Γεώξγηνο αηνιηάο

χκβνπινο

Τπάιιεινο

Γηεπζπληήο «Φανπληέζηνλ»
Αλδξέαο άββαο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Κιέαξρνο Μαλέαο

χκβνπινο

Έκπνξνο-Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Γξίηζαο

χκβνπινο

Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο

Ναη

Πέηξνο Βξεηηόο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Κσλζηαληίλνο Νεύξνο

χκβνπινο

Γεσπφλνο

-687

Βαζίιεηνο σηεξίνπ 688

χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Όρη

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ. Γ.ΔΛ.
Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 5, Πεξί αλαθνηλψζεσο ηεο έδξαο θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Γεσξγηθήο Δηαηξείαο «Λεζίλη» 19 Ηαλνπαξίνπ 1938 θ΄ ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ. Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία
Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 5, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ
Δηαηξείαο Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 7 Ννεκβξίνπ 1938.

687

Γελ κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε κε βεβαηφηεηα αλ ν Κσλζηαληίλνο Νεχξνο έγηλε κέηνρνο ζε θάπνηα
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη αλ έγηλε, πφηε αθξηβψο. Χζηφζν, ζηα 1938 εκθαλίδεηαη σο
Γεληθφο Σερληθφο Γηεπζπληήο ηεο Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ. Θα πξέπεη κάιινλ λα ζεσξεζεί σο «εθπξφζσπνο» ηεο
Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ., φπσο θαη ν Βαζίιεηνο σηεξίνπ. Βι θαη ηελ επφκελε ππνζεκείσζε. Σελ ηδηφηεηα ηνπ
Κ. Νεχξνπ ηελ πιεξνθνξνχκαζηε ζε απάληεζε έθζεζεο απφ ηελ Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ πξνο ηελ Δηαηξεία
Λεζίλη, ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εδαθψλ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ε εηαηξεία, κε εκεξνκελία 29
επηεκβξίνπ 1938. Ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δ.Σ.Δ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ: Δπηρεηξήζεηο
Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, θ.: Γ.ΔΛ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ.
688
Ο Βαζίιεηνο σηεξίνπ ζην πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζηα 1934 αλαθέξεηαη σο
γεσπφλνο, ελψ ζηα 1938 σο βηνκήραλνο. Απφ ην 1937 ζα αληηθαηαζηήζεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ηνλ Νηθφιαν Καλειιφπνπιν, χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ.
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Πίλαθαο 24. Μέηνρνη, κεηνρέο, αμία κεηνρψλ θαη «νκάδεο»κεηφρσλ ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή
Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο εηαηξεία ζηα 1938.
Πξώηε Οκάδα (ππό ηνλ Δ. Υαξίιαν)
Δπακεηλψλδαο

Ολνκαηεπώλπκν

Υαξίιανο

Μεηόρσλ

Αληηφπε

Κπξία

Υαξηιάνπ

Γ/λίο

Λαγνπνχινπ

Κ.Βεληέξεο

Λαγνπδάθε

689

Πέηξνο

ύλνιν

Βξεηηφο

Μεηνρώλύλνιν
αμίαο
κεηνρώλ (ζε
δξρ.)

Μεηνρέο

11.840

2.400

400

100

100

600

15.440

Αμία

5.920.000

1.200.000

200.000

50.000

50.000

300.000

7.720.000

Μεηνρώλ(ζε

δξρ.)

Γεύηεξε Οκάδα (ππό ηελ Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ)
Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρσλ

πχξνο

Α.Δ.Δ.Υ.Π.Λ

Πνιπρξνλάθνο

Νηθφιανο

Θεφδσξνο

ύλνιν Μεηνρώλ- ύλνιν

Σζεθνχξαο

Βξαλάο

αμίαο κεηνρώλ (ζε δξρ.)

Μεηνρέο

400

2.000

1.000

2.000

5.400

Αμία Μεηνρώλ(ζε δξρ.)

200.000

1.000.000

500.000

1.000.000

2.700.000

Σξίηε Οκάδα (ππό Γ. αηνιηά θ Α. άββα)
Ολνκαηεπώλπκν

Αλδξέαο

Γηακ.

ηεθ.

Κιέαξρνο

Νηθφιανο

Γεψξγηνο

ύλνιν

Μεηόρσλ

άββαο

Γεξλίθνο

Πεηαιάο

Μαλέαο

Γξίηζαο

αηνιηάο

Μεηνρώλύλνιν
κεηνρώλ
δξρ.)

Μεηνρέο
Αμία

Μεηνρώλ(ζε

3.500

400

800

1.000

2.000

7.460

15.160

1.750.000

200.000

400.000

500.000

1.000.000

3.730.000

7.580.000

δξρ.)
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Γάλεηα, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Φ.: 135, Δζληθή Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο, Τπεξεζία Μειέηεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Υξεκαηνδνζηψλ, «Λεζίλη» Πεξηιεπηηθή Έθζεζηο ηεο
Τπνζέζεσο θαη ηεο Πξνηάζεσο ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ.

689

πγγελήο ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ.
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
Πίλαθαο 25. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1934-1935.
Γεσξγηθό Έηνο 1934-1935
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο)
ζηξέκκαηα)

ίηνο

20

1.582

Βξψκε

17

1.200

Αξαβφζηηνο

161

-

Βακβάθη

30

474

ύλνιν Καιιηεξγνύκελεο Έθηαζεο 228
(ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηεξγείαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935.

Πίλαθαο 26. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1935-1936.
Γεσξγηθό Έηνο 1935-1936
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

871

83.852

Βξψκε

-

-

Αξαβφζηηνο

387

3.076

Βακβάθη

259

45

ύλνιν Καιιηεξγνύκελεο Έθηαζεο 1.517
(ζηξέκκαηα)
Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.
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Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
Πίλαθαο 27. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1945.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Πξφεδξνο

Βηνκήραλνο

Ναη

Κιέαξρνο Μαλέαο

πκπξάηησλ χκβνπινο

Έκπνξνο-Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Άγλσζην

-690

Βαζίιεηνο Κπξηαθόπνπινο

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Δζληθήο

-691

Σξαπέδεο
Γεώξγηνο Λνγνζέηεο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Γεώξγηνο αηνιηάο

χκβνπινο

Τπάιιεινο

Όρη
Δηαηξείαο-

Ναη

Γηεπζπληήο «Φανπληέζηνλ»
Αλδξέαο άββαο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Αιέμαλδξνο ίλνο

χκβνπινο

Καζεγεηήο Τδξαπιηθήο ζην

Όρη

Δ.Μ.Π.
Νηθόιανο Γξίηζαο

χκβνπινο

Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Πέηξνο Βξεηηόο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Αηηηινθφξεην έγγξαθν, ζπλεκκέλν Α΄.

Πίλαθαο 28. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία,1946.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Νηθόιανο Γξίηζαο

Πξφεδξνο

Μεραλνπξγφο-Βηνκήραλνο

Ναη

Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο Τδξαπιηθήο ζην

Όρη

Δ.Μ.Π.
Δπακεηλώλδαο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-692

Νηθόιανο Υξηζηνδνύινπ

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Τπνπξγείνπ

Όρη

Αγξνηηθήο

Όρη

Γεσξγίαο
σηήξηνο Πεηξόπνπινο

χκβνπινο

Τπνδηνηθεηήο
Σξάπεδαο

Αλδξέαο άββαο

χκβνπινο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο

Ναη

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Αζαλάζηνο

χκβνπινο

Ννκηθφο

χκβνπινο

-693

690

Βι. πίλαθα 15.
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
692
Πηζαλφηαηα πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
691
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Δζληθήο Σξαπέδεο

Κνπκπνπξόπνπινο
Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

Νηθόιανο Υαξίιανο

χκβνπινο

-

-694

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 10, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ» 8 Μαξηίνπ 1946.

Πίλαθαο 29. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1951.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Νηθόιανο Γξίηζαο

Πξφεδξνο

Μεραλνπξγφο-

Ναη

Βηνκήραλνο
Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο

Τδξαπιηθήο

Όρη

ζην Δ.Μ.Π.
Νηθόιανο Υαξίιανο

πκπξάηησλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

σηήξηνο Πεηξόπνπινο

χκβνπινο

Τπνδηνηθεηήο Αγξνηηθήο

Όρη

Σξάπεδαο
Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-695

Βαζίιεηνο Κπξηαθόπνπινο

χκβνπινο

πληαμηνχρνο Σξαπεδηθφο

-

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Όρη696

Νηθόιανο Υξηζηνδνύινπ

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Τπνπξγείνπ

Όρη

Γεσξγίαο
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 3, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ», Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 4 Ηνπιίνπ 1951.

693

Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
Βι. πίλαθα 15
695
Βι. ηνλ πίλαθα 28.
696
Έρνπκε πιεξνθνξίεο φηη απφ ηελ πεξίνδν απηή θαη εμήο ν Ν. Σζεθνχξαο δελ ήηαλ κέηνρνο ηεο
εηαηξείαο κηαο θαη δελ εκθαλίδεηαη σο ηέηνηνο θαηά ην 1951, βι. πίλαθα 19.
694
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Πίλαθαο 30. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία,1952.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Νηθόιανο Γξίηζαο

Πξφεδξνο

Μεραλνπξγφο-

Ναη

Βηνκήραλνο
Αιέμαλδξνο ίλνο

Αληηπξφεδξνο

Καζεγεηήο

Τδξαπιηθήο

Όρη

ζην Δ.Μ.Π.
Νηθόιανο Υαξίιανο

πκπξάηησλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Βαζίιεηνο Κπξηαθόπνπινο697

χκβνπινο

πληαμηνχρνο
Σξαπεδηθφο

Αλδξέαο Παπαγηάλλεο

χκβνπινο

Δπηρεηξεκαηίαο

Όρη

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

σηήξηνο Πεηξόπνπινο

χκβνπινο

Τπνδηνηθεηήο

Όρη

Αγξνηηθήο Σξάπεδαο
Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-698

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Όρη699

Νηθόιανο Υξηζηνδνύινπ

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Τπνπξγείνπ

Όρη

Γεσξγίαο
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 14, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 8 Μαΐνπ 1952.

697

Δίλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ εκθαλίδεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν Β. Κπξηαθφπνπινο.
Γλσξίδνπκε φηη ην 1952 ζα παξαηηεζεί απφ ηα θαζήθνληα ηνπ σο αλψηεξνο ππάιιεινο (δηεπζπληήο)
ηεο Δζληθήο, δηαθσλψληαο κε ηελ πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο, ελψ ην 1955 εκθαλίδεηαη σο ππνδηνηθεηήο
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σελ πεξίνδν απφ ηα ηέιε ηνπ 1955 κέρξη ην 1958 ζα επαλέιζεη ζηελ
Δζληθή, απηή ηε θνξά σο δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ. Δζληθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο, Ηζηνξηθφ ρξνλνιφγην 1841-2006, ΗΑΔΣΔ, Αζήλα 2008, ζ. 159∙ Σα πξψηα πελήληα ρξφληα
ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 1928-1978, φ.π., ζ. 469.
698
Βι. ζρεηηθά ηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο.
699
Βι. πίλαθα 29.
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Πίλαθαο 31. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία,1953.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

Πξφεδξνο

Γηθεγφξνο

Όρη700

Ζξαθιήο

Αληηπξφεδξνο

Γεσπφλνο

Όρη

Γηεπζχλσλ

Βηνκήραλνο

Ναη

Παπαζενδώξνπ
Νηθόιανο Υαξίιανο

χκβνπινο
Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Αλδξέαο Παπαγηάλλεο

χκβνπινο

Δπηρεηξεκαηίαο

Όρη

σηήξηνο Πεηξόπνπινο

χκβνπινο

Τπνδηνηθεηήο

Όρη

Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο
Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο

-701

Τπάιιεινο
Κσλζηαληίλνο

χκβνπινο

Γηεπζπληήο

Όρη

Δηαηξείαο

Ρνδνθαλάθεο

Κσπατδνο
Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 15, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ», Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ, 18 επηεκβξίνπ 1953.

700
701

Βι. ηνλ πίλαθα 29.
Βι. ηνλ πίλαθα 28.
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Πίλαθαο 32. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1956.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Γεκνζζέλεο Μεγαιίδεο

Πξφεδξνο

Σξαπεδηθφο

-702

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

Αληηπξφεδξνο

Γηθεγφξνο

Όρη703

Νηθόιανο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

Νηθόιανο Γξεγνξηάδεο

χκβνπινο

Βνπιεπηήο

Όρη

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Φίιηππνο Μαλνπειίδεο

χκβνπινο

Πξψελ Τπνπξγφο

Όρη

Αλδξέαο Παπαγηάλλεο

χκβνπινο

Δπηρεηξεκαηίαο

Όρη

Ζξαθιήο Παπαζενδώξνπ

χκβνπινο

Γεσπφλνο

Όρη

Αιέμαλδξνο Πεηζάιεο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-704

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Νηθόιανο Υαξδαινύπεο

χκβνπινο

πληαμηνχρνο

-

Σξαπεδηθφο
Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 75, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ», Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 10 Ηνπιίνπ 1956.

Πίλαθαο 33. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Γ.Δ.Λ Γεσξγηθή Δηαηξεία «Λεζίλη» αλψλπκνο
εηαηξεία, 1958.
Ολνκαηεπώλπκν

Θέζε

Δπάγγεικα

Μέηνρνο

Γεκνζζέλεο Μεγαιίδεο

Πξφεδξνο

Σξαπεδηθφο

-705

Νηθόιανο Σζεθνύξαο

Αληηπξφεδξνο

Γηθεγφξνο

Όρη706

Νηθόιανο Υαξίιανο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Βηνκήραλνο

Ναη

ππξίδσλ Βαζηιόπνπινο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-

Νηθόιανο Γξακκαηίθαο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-

Νηθόιανο Γξεγνξηάδεο

χκβνπινο

Καπλέκπνξνο -Βνπιεπηήο

Όρη

Μηραήι Γεκνιίηζαο

χκβνπινο

Γηθεγφξνο

Ναη

Φίιηππνο Μαλνπειίδεο

χκβνπινο

Πξψελ Τπνπξγφο

Όρη

Αλδξέαο Παπαγηάλλεο

χκβνπινο

Δπηρεηξεκαηίαο

Όρη

Βαζίιεηνο Πίθνπιαο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-

702

Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
Βι. πίλαθα 29.
704
Βι. ηνλ πίλαθα 28.
705
Πξνεξρφκελνο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. ινη φζνη αλαθέξνληαη σο ηξαπεδηθνί ππάιιεινη ζηνλ
παξφληα πίλαθα πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Δζληθή.
706
Βι πίλαθα 29.
703
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Γεκήηξηνο ακαξάο

χκβνπινο

Σξαπεδηθφο Τπάιιεινο

-

Μηραήι πθώθεο

χκβνπινο

Μεραληθφο

Ναη

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 76, Πεξί αλαθνηλψζεσο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο «ΓΔΛ, Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ», 2 Ηνπλίνπ 1958.

Πίλαθαο 34. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1943-1944.707
Γεσξγηθό Έηνο 1943-1944
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
ίηνο

-

356.596

Βξψκε

-

20.600

Βακβάθη

-

1.000

Κεπεπηηθά

20.000

Αξαβφζηηνο

-

52.781

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηέξγεηαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ ζπλνιηθήλ
παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο 1934/1935· ΗΑΔΣΔ,
εηξά: Δηαηξείεο, Τπνζ.: Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη, Φ. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. Πίλαμ
εκθαίλνλ ηελ παξαγσγήλ ηνπ Λεζηλίνπ θαηά ηα έηε 1940-1944.

Πίλαθαο 35. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1944-1945.
Γεσξγηθό Έηνο 1944-1945
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

(ζε ζηξέκκαηα)
ίηνο

5.700

684.000

Βξψκε

500

30.000

Βακβάθη

700

34.374

Αξαβφζηηνο

1.200

90.000

Μπνζηαλνεηδή

140

55.000

ύλνιν

Καιιηεξγνύκελεο

8.240

Έθηαζεο (ζηξέκκαηα)
Πεγή: φ.π.
707

ην πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ΗΑΔΣΔ εκθαλίδεηαη κηα δηνγθσκέλε παξαγσγή γηα ηελ πεξίνδν
απηή -πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα πνιεκηθή- κηαο θαη ε παξαγσγή ζίηνπ αλέξρεηαη ζηηο 900.000 νθάδεο, ηνπ
αξαβνζίηνπ ζηηο 150.000 νθάδεο θαη ηεο βξψκεο ζηηο 70.000 νθάδεο.
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Πίλαθαο 36. Παξφληεο κέηνρνη θαη αληηπξφζσπνη κεηφρσλ θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο Γεσξγηθήο Δηαηξείαο Λεζίλη Α.Δ, Ηνχιηνο 1949.
Ολνκαηεπώλπκν Μεηόρνπ

Ολνκαηεπώλπκν

Αξηζκόο Μεηνρώλ709

Πιεξεμνπζίνπ708

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο

Υξήηζνο Κάξκαο

38.950

Αληηφπε Υαξηιάνπ

Γεκ. Παπαδεκεηξίνπ

1.500

Νηθφιανο Υαξίιανο

Νηθφιανο Υαξίιανο

1.500

Νηθφιανο Γξίηζαο

Νηθφιανο Γξίηζαο

470

Παλαγηψηεο Λακπίξεο

Παλαγηψηεο Λακπίξεο

100

Θάιεηα Καξαθψζηα

Νηθφιανο Γξίηζαο

400

Θάιεηα άββα

Θάιεηα άββα

300

Μηραήι Γεκνιίηζαο

Μηραήι Γεκνιίηζαο

100

Κσλζηαληίλνο Βεληέξεο

Κσλζηαληίλνο Βεληέξεο

100

ΤΝΟΛΟ

43.420

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, Φ.:
Γ.Δ.Λ. Γεσξγηθή εηαηξεία Λεζίλη Α.Δ, έγγξ. 49α-ζη, Πξαθηηθφλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ
Μεηφρσλ ηεο ελ Αζήλαηο εδξεπνχζεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο Γεσξγηθή Δηαηξία Λεζίλη Α.Δ. ηεο
ζπλειζνχζεο ελ Αζήλαηο ηελ 30ελ Ηνπιίνπ 1949.

708

Απηφ ην ζχζηεκα ησλ πιεξεμνπζίσλ ήηαλ κηα ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κηαο
εηαηξείαο. Ζ πξαθηηθή απηή, έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα ζπγθεληξψλεη ηελ
πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ θαη έηζη λα γίλνληαη απνδεθηέο φιεο ηνπ νη απνθάζεηο. Βι. θαη ζρεηηθά Αιίθε
Βαμεβάλνγινπ, «Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα: ζεαηξίλνη θαη κάξηπξεο», Σα
Ηζηνξηθά 18-19 (Ηνχληνο-Γεθέκβξηνο 1993), ζ. 86-87, αλαθεξφκελε φκσο ζηελ πεξίνδν κέρξη ην 1940.
709
Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ.
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Πίλαθαο 37. Υξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Λ. Α.Δ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο710, 19451952.
Γεσξγηθό Έηνο

Υξεκαηνδόηεζε711

1945-1946

576.000.000

1946-1947

2.200.000.000

1947-1948

3.000.000.000

1948-1949

3.100.000.000

1949-1950

5.850.000.000

1950-1951

6.000.000.000

1951-1952

4.065.000.000

Πεγή: ΗΑΔΣΔ, εηξά: Βηνκεραληθή Πίζηε, Τπνζ.: Γ/λζηο βηνκεραληθψλ θ΄εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ,
ηκήκα εηδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ππεξεζία εηδηθψλ ρνξεγήζεσλ Γάλεηα Αλαζπγθξνηήζεσο, Φ.:
Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη (88), εκείσκα πξνο ηνλ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο
ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Γ.Δ.Λ Α.Δ.

710

Τπνζέηνπκε φηη έλα κέξνο απφ ηα παξαπάλσ ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηα δαλεηδφηαλ ε Δζληθή ηξάπεδα
απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε απηά ηα θεθάιαηα ρξεκαηνδνηνχζε ηε Γ.Δ.Λ.. Γηα
παξάδεηγκα, έρνπκε ζηνηρεία φηη γηα ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο 1948-1949 ηα 2.000.000.000 δξρ.
πξνέξρνληαλ απφ θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Γ.Δ.Λ κέζσ ηεο
Δζληθήο ελψ ηα ππφινηπα 1.100.000.000 απνηεινχζαλ θεθάιαηα ηεο ίδηαο ηεο Δζληθήο. ΗΑΔΣΔ, εηξά:
Βηνκεραληθή πίζηε, Τπνζ.: 101001-101999, Φ.: 88 Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α, Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη 1953,
Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή Πξνο ηελ Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο, Δλ Αζήλαηο ηε 27 ε Γεθεκβξίνπ 1948.
Γλσξίδνπκε φηη, κε ην λφκν 233/1945 «Πεξί ρξεκαηνδνηήζεσο Δπηρεηξήζεσλ ππφ ηεο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο» ηνπ 1945 θαη κε ηε ζχζηαζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο ην 1946 θαη ηελ απφθαζε ηεο
ηειεπηαίαο «Πεξί ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο», ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα
μεθηλήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο κε δηθά ηεο θεθάιαηα θαη ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
θαηεχζπλζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία είρε ην δηθαίσκα ηεο αξλεζηθπξίαο γηα φιεο ηηο
απνθάζεηο θαη ηα κέηξα ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ηξαπεδψλ πνπ επεξέαδαλ ηε λνκηζκαηηθή
θπθινθνξία. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε φηη ε ηξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα εθαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ηφθνπ
ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, φπνπ απηφο ζα θαζνξίδεηαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ ζα θαζνξίδεηαη ζε εληαίν επίπεδν, φπσο γηλφηαλ παιηφηεξα, γηα φιεο ηηο
θαηεγνξίεο ησλ ρνξεγήζεσλ. Έηζη ηελ πεξίνδν απηή ε ηξάπεδα δάλεηδε ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ ή
θνηλσθεινχο ραξαθηήξα κε επηηφθην 3%, ηηο ηξάπεδεο κε επηηφθην 3 ½% ελψ ηηο εκπνξηθέο θαη
βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αξρηθά 11% θαη αξγφηεξα 7% (ελλνείηαη φηη ηα επφκελα έηε ηα πνζνζηά
κεηαβάιινληαλ σο πξνο ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ). Απηφ ην γεγνλφο καο θάλεη λα ππνζέζνπκε φηη ηφζν
ηελ εηαηξεία φζν θαη ηελ Δζληθή ηξάπεδα ηνπο ζπλέθεξε λα δαλείδεηαη ε δεχηεξε γηα ινγαξηαζκφ ηεο
πξψηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δηνρεηεχεη ε Δζληθή ηα θεθάιαηα απηά πξνο ηε Γ.Δ.Λ. Δμάιινπ, αθφκε
θαη αλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα λα κελ είλαη αθξηβή, γλσξίδνπκε φηη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ρξεκαηνδνηνχζε κέζσ ησλ άιισλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πνιινχο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ην γεσξγηθφ ηνκέα. ρ. βι. Ζιίαο Βελέδεο, Υξνληθφλ ηεο Σξαπέδεο ηεο
Διιάδνο. Ηζηνξία κηαο εηθνζηπεληαεηίαο 1928-1952, Διιεληθή Δθδνηηθή Δηαηξεία, Αζήλα 1955, ζ. 335336, 346-355, 361-363, 375-379, 390-393, 401-404, 422, 430. Δπηπιένλ, Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο
Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, 1928-1978, ζ. 260-266, 299-309. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Οηθνλνκηθή
ζηαζεξνπνίεζε θαη πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα, 1944-1947, ζην O. Smith θ.ά (επηκ.) Μειέηεο γηα
ηνλ εκθχιην πφιεκν 1945-1949, Οιθφο, Αζήλα 1992, ζ. 43-44. Γηψξγνο ηαζάθεο, «Οηθνλνκία θαη
ζεζκνί- Απφ ηελ πξνπνιεκηθή «βησζηκφηεηα» ζηε κεηαπνιεκηθή «εθβηνκεράληζε», ζην Φιάηζεξ
Υάγθελ (επηκ.) Ζ Διιάδα ΄36-΄49. Απφ ηε Γηθηαηνξία ζηνλ Δκθχιην, ηνκέο θαη ζπλέρεηεο, Καζηαληψηε,
Αζήλα 20032, ζ. 353, 367.
711
Πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα βξαρππξφζεζκε πίζησζε.
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Πίλαθαο 38. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1945-1946.
Γεσξγηθό Έηνο 1945-1946
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

ίηνο

4.317

496.000

Βξψκε

395

36.000

Βακβάθη

1.838

117.000

Αξαβφζηηνο

3.100

-

500

214.400 -

37.000

Μπνζηαλνεηδή

270

-

80

410.000 -

65.000

νπζάκη

50

ύλνιν

9.970

1.820
-

580

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Πίλαμ εκθαίλσλ ηαο θαιιηεξγείαο θαη‟έθηαζηλ θαη είδνο, ηελ
ζπλνιηθήλ παξαγσγήλ θαη κέζελ ζηξεκκαηηθήλ απφδνζηλ απφ ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ έηνπο
1934/1935.
Πίλαθαο 39. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1946-1947.
Γεσξγηθό Έηνο 1946-1947
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

ίηνο

3.370

462.000

Βξψκε

815

42.791

Βακβάθη

2.962

285.000

Αξαβφζηηνο

2.900

289.642

Μπνζηαλνεηδή

722

Κάλλαβε

893

25.000/57.000

νπζάκη

175

6.987

ύλνιν

11.837

-

-

-

1.150

120

-

130.000

1.150.000 -

240.000

1.270

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.
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Πίλαθαο 40. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1947-1948.
Γεσξγηθό Έηνο 1947-1948
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε

Έθηαζε

(ζε

Παξαγσγή (ζε νθάδεο)

ζηξέκκαηα)
Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

ίηνο

3.616 -

100.000 - 15.000

Βξψκε

812

Βακβάθη

4.360

Αξαβφζηηνο

2.300 -

450

285.000

Μπνζηαλνεηδή

1.100 -

300

1.275.000 - 400.000

Κάλλαβε

520

10.600/33.500

Ακπεινπξγία

30

-

ύλνιν

12.738 - 2.125

1.300

-

75

42.500

-

7.000

529.000
- 27.000

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.

Πίλαθαο 41. Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, είδε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη παξαγσγή ζηα εδάθε
πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ε Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ., Γεσξγηθφ Έηνο 1948-1949.
Γεσξγηθό Έηνο 1948-1949
Δίδε Καιιηεξγεηώλ

Καιιηεξγνύκελε Έθηαζε (ζε Παξαγσγή (ζε νθάδεο)
ζηξέκκαηα)
Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

Απηνθαιι.-πλεηαηξ.

ίηνο

4.380

-

790

830.500

- 138.600

Βξψκε

390

-

230

47.400

- 43.400

Βακβάθη

6.000

686.000

Αξαβφζηηνο

1.300

127.000

Μπνζηαλνεηδή

1.300

1.350.000

Ρχδη

700

273.000

Κάλλαβε

300

6.200/17.400

Ακπεινπξγία

120

-

ύλνιν

14.490 -

1.020

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, φ.π.
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Πίλαθαο 42. Ζ δεληξνθαιιηέξγεηα ζηα εδάθε πνπ δηαρεηξηδφηαλ ε Γ.Δ.Λ., απνγξαθή 1949.
Οπσξνθόξα

Μνλνεηή

Γηεηή

Ακπγδαιηέο

1.100

1.500

Αριαδηέο

500

80

Βπζζηληέο

-

150

Βεξπθνθηέο

200

215

Γακάζθελν

600

1.650

Κεξαζηέο

-

260

Ρνδαθηληέο

-

150

πθηέο

-

30

Μειηέο

300

-

ύλνιν

2.700

4.035

Δζπεξηδνεηδή

Μνλνεηή

Γηεηή

Πνξηνθαιηέο

2.500

150

Μαληαξηληέο

200

100

Νεξαηδηέο

15.000

1.500

ύλνιν

17.700

1.750

Καιισπηζηηθά

Γελδξύιιηα

πόξνη

Λεχθεο Καλαδά

2.000

Καβάθηα712

200

Καδνπαξίλα713

480

Διέαγλνο714

200

Φξάμνο

1.500

Νεξαηδηέο

715

2.000

Κππαξξίζηα

5.000

Καδνπαξίλα

1.500

Παξθηζνλία716

2.000

Πεχθα

1.500

Καηάιπηα717

1.500

712

Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ιεχθαο.
Πξφθεηηαη γηα ην πεχθν ζαιάζζεο.
714
Αεηζαιήο ζάκλνο χςνο κέρξη 3 κ.
715
Ζ λεξαληδηά θαιιηεξγνχληαλ θαη σο θαιισπηζηηθφ δέληξν.
716
Φπιινβφιν δέληξν κε αλνηρηνπξάζηλα θχιια θαη χςνο κέρξη 10 κ.
717
Φπιινβφιν δέληξν χςνο κέρξη 15 κ.
713
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Μνπξηέο718
ύλνιν

500
4.380

14.000

Πεγή: ΓΑΚ-ΑΝΑ, ΑΟΛ, Γεληξνθαιιηέξγεηα, απνγξαθή 1949.

718

Πξφθεηηαη γηα «ζηείξεο» κνπξηέο, πνπ δελ παξήγαγαλ δει. θαξπνχο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηνλ
θαιισπηζκφ ηνπ ρψξνπ.
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Β. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Φσηνγξαθία 15. Κηίξην ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, ζην νπνίν πηζαλφλ λα ζηεγάδνληαλ ηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Λ
(2012, Υνπιηάξαο .)

Φσηνγξαθία 16. Καηνηθία εξγαηψλ ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί. (2012, Υνπιηάξαο .)
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Φσηνγξαθίεο 17-18, Δηθόλα εμσθύιινπ. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, ε αλαξξνθεηηθή
βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο επί ησ έξγσ. Πεγή: Aξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.

Φσηνγξαθία 19. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, ε αλαξξνθεηηθή βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο επί
ησ έξγσ. Πεγή: Aξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
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Φσηνγξαθία 20. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη: ε αληιία αλαξξνθήζεσο θαη εθπνκπήο
βπζνθνξεκάησλ ζην θαηάζηξσκα ηεο βπζνθφξνπ "Δπακεηλψλδαο" (ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ Μηραήι
πθψθε). Πεγή: Aξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.

Φσηνγξαθία 21. Απνμεξαληηθά έξγα ζηε ιίκλε Γηαλληηζψλ, εξγαζίεο δηεπζέηεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο
δηψξπγαο ηεο ιίκλεο: ε βπζνθφξνο "Νέζηνο" επί ησ έξγσ. Πεγή: Aξρείν ΔΛΗΑ 1935-1936.
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Φσηνγξαθία 22. Απνμεξαληηθά έξγα ζηε ιίκλε Ξπληάδα: ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ
κεραληζκψλ ηεο βπζνθφξνπ "Ξπληάο", ζρεδηαζκέλεο απφ ηνλ Μηραήι πθψθε. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ
1938-1940.

Φσηνγξαθία 23. Απνμεξαληηθά έξγα ζηε ιίκλε Ξπληάδα (Φζηψηηδα): ε βπζνθφξνο "Ξπληάο" θαηά ηε
δηάξθεηα εθζθαθήο ηεο θχξηαο απνρεηεπηηθήο δηψξπγαο. Πεγή: Aξρείν ΔΛΗΑ 1938-1940.
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ΠΖΓΔ
ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ
ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΠΖΓΔ
I) Γενικά Αρτεία ηοσ Κράηοσς-Αρτεία Νομού Αιηωλοακαρνανίας
1. Αξρείν Οξγαληζκνχ Λεζηλίνπ (αηαμηλφκεην, δηάθνξνη θάθεινη).
2. Αξρείν Κνηλφηεηαο Λεζηλίνπ (Παιαηνθαηνχλαο)1932-1968, Φάθεινο 72.
IΗ) Ηζηορικό Αρτείο Δθνικής Σράπεζας ηης Δλλάδος
Α. εηξά Βηνκεραληθή Πίζηε
1. Δπηρεηξήζεηο Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ.
2. Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α
Β. εηξά: Γάλεηα
1. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ.
2. Γάλεηα Ο.Υ.Ο.Α.
Γ. εηξά: Δηαηξείεο
1. Γεσξγηθή Δηαηξεία Λεζίλη Α.Δ..
ΗΗΗ) Δλληνικό Λογοηετνικό και Ηζηορικό Αρτείο
1. Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 04~058).
IV) Μοσζείο Μπενάκη
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 234~34).
Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 232~57).
Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 074~42).
Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 239~24-25).
Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 108~31).
Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, (θ. 169~051).
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ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΔ ΠΖΓΔ
Η) Φύιια Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο
ΦΔΚ /Παξάξηεκα/370/31 Οθησβξίνπ 1929.
ΦΔΚ /η. Α/24/25 Ηαλνπαξίνπ 1912.
ΦΔΚ/η. Α/195/16 Απγνχζηνπ 1924.
ΦΔΚ /η. Α/254/ 16 επηεκβξίνπ 1925.
ΦΔΚ/η. α/144/ 30 Ηνπιίνπ 1928.
ΦΔΚ/η. Α/214/24 Ηνπλίνπ 1930.
ΦΔΚ/Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ/52/15 Μαξηίνπ 1934.
ΦΔΚ/ Γειηίνλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ /175/22 Μαΐνπ 1940.
ΦΔΚ/η. Α/217/15 Απγνχζηνπ 1952.
ΦΔΚ /η. Α/195/31 Ηνπιίνπ 1953.
ΦΔΚ/η. Α/164/13 Οθησβξίνπ 1958.
ΗI) Σύπνο
Δθ. Αγγειηνθφξνο, θ. 13 Ηνπιίνπ 1912.
Δθ. Αλεμάξηεηνο Μεζνινγγίνπ, θ. 18 Ηαλνπαξίνπ 1915.
Δθ. Αλεμάξηεηνο Μεζνινγγίνπ, θ. 9 Ηνπλίνπ 1940.
Δθ. Αζηξαπή Μεζνινγγίνπ, θ. 9 Οθησβξίνπ 1945.
Δθ. Βήκα. Δθεκεξίο Παλαηησιναθαξλαληθή, θ. 18 Ηαλνπαξίνπ 1915.
Δθ. Διεπζεξία θ. 20 Γεθεκβξίνπ 1951.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 1 Ηνπιίνπ 1952.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 17 Απγνχζηνπ 1952.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 23 Απγνχζηνπ 1952.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 21 Γεθεκβξίνπ 1952.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 24 Γεθεκβξίνπ 1952.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 21 Απξηιίνπ 1953.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 7 Απγνχζηνπ 1956.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 21 επηεκβξίνπ 1956.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 18 Ννεκβξίνπ 1956.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 9 Μαΐνπ 1958.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 12 επηεκβξίνπ 1958.
Δθ. Διεπζεξία, θ. 25 Μαΐνπ 1960.
Δθ. Δκπξφο, θ. 11 Μαΐνπ 1906.
Δθ. Δκπξφο, θ. 7 Ννεκβξίνπ 1910.
Δθ. Δκπξφο, θ. 3 Φεβξνπαξίνπ 1911.
Δθ. Δκπξφο, θ. 14 επηεκβξίνπ 1923.
Δθ. Δκπξφο, θ. 5 Ηνπλίνπ 1928.
Δθ. Δκπξφο, θ. 25 Ννεκβξίνπ 1947.
Δθ. Δκπξφο, θ. 20 Μαξηίνπ 1951.
Δθ. Δκπξφο θ. 8 Ννεκβξίνπ 1951.
Δθ. Δκπξφο, θ. 1 Ηνπιίνπ 1952.
Δθ. Δκπξφο, θ. 21 Γεθεκβξίνπ 1952.
Δθ. Δκπξφο, θ. 31 Ηαλνπαξίνπ 1953.
Δθ. Δκπξφο, θ. 12 Φεβξνπαξίνπ 1953.
Δθ. Δκπξφο, θ. 23 Ηνπιίνπ 1953.
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Δθ. Δκπξφο, θ. 25 Ηνπιίνπ 1959.
Δθ. Ζ Νίθε, Δθεκεξίο Δζληθήο Αληηζηάζεσο. Όξγαλνλ ηνπ Αηησιναθαξλάληθνπ ιανχ
θ. 10 Ηνπλίνπ 1947.
Δθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ. 19 Ηνπλίνπ 1908.
Δθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ.1 Απγνχζηνπ 1932.
Δθ. Νενιφγνο Παηξψλ, θ. 27 Γεθεκβξίνπ 1935.
Δθ. Ρηδνζπάζηεο, θ. 6 Γεθεκβξίνπ 1935.
Δθ. Ρηδνζπάζηεο, θ. 25 Ηνπιίνπ 1945.
Δθ. Ρηδνζπάζηεο, θ. 1 Φεβξνπαξίνπ 1947.
Δθ. Ρηδνζπάζηεο, (δηάθνξα θχιια ηνπ Απγνχζηνπ 1947).
Δθ. Ρνπκειηψηεο, θ. 14 Μαξηίνπ 1936.
Δθ. θξίπ, θ. 11 Γεθεκβξίνπ 1911.
ΗΗΗ) Απνγξαθέο
ΓΔΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά
ηελ απνγξαθήλ ηεο 15-16 Μαΐνπ 1928, Αζήλα 1929.
ΓΔΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά
ηελ απνγξαθήλ ηεο 16 Οθησβξίνπ 1940, Αζήλα 1946.
ΔΤΔ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1951.
ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, Πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο θαηά
ηελ απνγξαθήλ ηεο 19εο Μαξηίνπ 1961, Αζήλα 1962.
ΔΚΓΟΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΔΧ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ
ΔΛΛΑΓΟ, ηνηρεία πζηάζεσο θαη Δμειίμεσο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 1 Ννκφο
Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο, Αζήλα Ηαλνπάξηνο 1961.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΔΘΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ-ΓΔΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, ηαηηζηηθή εηήζηα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηεο Διιάδνο θαηά ην
έηνο 1924, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1927.
-,
Γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή απνγξαθή ηεο Διιάδνο
ηνπ έηνπο 1929, ηεξεά Διιάο θαη Δχβνηα, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934.
-,
Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή ηεο
Διιάδνο, Έηνο 1933, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1934.
-,
Δηήζηα Γεσξγηθή θαη Κηελνηξνθηθή ηαηηζηηθή ηεο
Διιάδνο, Έηνο 1934, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1935.
-,
Λεμηθφλ ησλ δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη ζπλνηθηζκψλ
ηεο Διιάδνο επί ηε βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ έηνπο 1928 θαη ησλ
επειζνπιζψλ κέρξη ηέινπο Φεβξνπαξίνπ 1935 δηνηθεηηθψλ κεηαβνιψλ, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1936.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΤΓΗΔΗΝΖ, ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΛΖΦΔΧ-ΣΜΖΜΑ
ΣΑΣΗΣΗΚΖ, Απνγξαθή πξνζθχγσλ, ελεξγεζείζα θαη΄Απξίιηνλ 1923, Δζληθφ
Σππνγξαθείν, Αζήλα 1923.
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΝ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ-ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΓΡΑΦΖ, ηαηηζηηθά
απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο απνγξαθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ 27 Οθησβξίνπ 1907, η.
β, Σππνγξαθείν Μηραήι Νηθνιαΐδνπ, Αζήλα 1909.
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
Α) Μέτρι ηο 1950
ΑΓΑΠΖΣΟ, Π., «Σα κεγάια παξαγσγηθά πδξαπιηθά έξγα Μαθεδνλίαο»,
Αξρηκήδεο 5 (Οθηψβξηνο 1935), ζ. 78-84.
-,
«Σα κεγάια παξαγσγηθά πδξαπιηθά έξγα Μαθεδνλίαο»,
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-,
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ΓΧΡΑ,

Αγξίλην.

Πνιενδνκηθή

εμέιημε

απφ

ηελ

Αλαδεκηνπξγία ζηελ αθκή ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1830-1940), Έθδνζε Γήκνπ Αγξηλίνπ,
Αγξίλην 2010.
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Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, ζ. 51-76.
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δηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
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δηθηπαθφ
ηφπν
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=235
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Μεζνινγγίνπ-Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Λακίαο, Μεζνιφγγη 2002,
Γηαζέζηκν
ζην
http://www.karp.teilam.gr/Pages/diafora/BALANIDIA.pdf.
[Σειεπηαία πξφζβαζε 31/7/2013].
ΓΟΤΛΖ, ΑΝΓΡΔΑ, Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κέξθπξαο, ζηε δηεκεξίδα ε
βηνκεραληθή θιεξνλνκία ησλ Ηφλησλ λεζηψλ (4-5 Ηνπλίνπ 2010), κε ηίηιν
Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κέξθπξαο, δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://lib.teekerk.gr:8080/handle/lib.teekerk.gr/262.
[Σειεπηαία πξφζβαζε 31/7/2013].
ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ, Θ. ΑΝΓΡΔΑ- ΠΑΠΑΓΖΜΖΡΗΟΤ, Η. ΓΖΜΖΣΡΖ, Σα ςπγεία
ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξηιάνπ ζηε Θεζζαινλίθε, Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν
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http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_27/ekd_pemk_27_Deligiannis
_Papadimitriou.pdf [Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
ΔΛΛΖΝΟΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ. Κνιιέγην ΑζελψλΚνιιέγην Φπρηθνχ, Δηήζηα Έθζεζε 2005-2006, Ννέκβξηνο 2006. Γηαζέζηκν
ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν http://www.haef.gr/gr/ann_report/05_06/001-014.pdf
[Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
ΗΝΔ/ΔΗΔ,
Παλδέθηεο,
Μεηνλνκαζίεο
ησλ
Οηθηζκψλ
ηεο
Διιάδαο,
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/4968 [Σειεπηαία επίζθεςε 20/3/2013].
ΚΟΡΓΟΖ, ΑΝΑΣΑΗΟ, Μηα ηζηνξία ηεο Πνδνινβίηζαο-Πεληάινθν, Αζήλα
1989
Γηαζέζηκν
ζηνλ
δηαθηπαθφ
ηφπν
http://www.pentalofo.gr/istorika/BIBLIA/MIA_ISTORIA_THS_PODOLOBITSASPENTALOFO.pdf [Σειεπηαία πξφζβαζε 27/2/2013].
ΛΑΜΠΟΒΑ, ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, «Ο Φξαμάο Λεζηλίνπ», θείκελα γηα ην μεξφκεξν
Αηησιναθαξλαλίαο.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
http://maheras.wordpress.com/2008/01/13/%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC
%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%C
E%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1/ [Σειεπηαία πξφζβαζε 27/2/2013].
Λίκλε Ξπληάδνο έλαο παξάδεηζνο πνπ ράζεθε, δηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://www.gaiaelliniki.gr/2010/12/blog-post_4954.html
[Σειεπηαία
πξφζβαζε
16/4/2013].
ΜΠΔΛΑΒΗΛΑ, ΝΗΚΟ,
«Οη πξψηνη νηθηζκνί εξγαηψλ ζηελ Διιάδα. Κππξηαλφο
Λαπξίνπ, “Ληπάζκαηα” Γξαπεηζψλαο, “Σηηάλ” Διεπζίλαο, αλαθνίλσζε ζηελ εκεξίδα
«Δξγάδνκαη άξα θαηνηθψ: ε πεξίπησζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηψλ ησλ
κεηαιιείσλ Μπάξινπ ζην Γίζηνκν Βνησηίαο ησλ Γ. & . Αλησλαθάθε», Πάηξα 14
Μαξηίνπ
2012,
ζ.
1-8.
Γηαζέζηκν
ζην
δηαθηπαθφ
ηφπν
http://courses.arch.ntua.gr/112052.html [Σειεπηαία πξφζβαζε 4/4/ 2012].
ΜΠΡΔΓΗΑΝΝΖ, ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, «Σξαπεδηθά αξρεία θαη ηζηνξηθφηεηα ησλ
ηεθκεξίσλ. Θεσξεηηθή πξφζιεςε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή», Θέκαηα Σξαπεδηθψλ
Αξρείσλ, Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Γηαζέζηκν ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/3_2003/191-199.pdf
[Σειεπηαία
πξφζβαζε 22/4/2013].
ΝΣΑΦΟΤΛΖ, Π., «Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Ronald Ross ζηνλ ειιεληθφ αλζεινλνζηαθφ
αγψλα ην 1906» Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο 25(2) 2008, ζ. 248-254, δηαζέζηκν ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν http://www.mednet.gr/archives/2008-2/pdf/248.pdf. [Σειεπηαία
πξφζβαζε 29/3/2012].
ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ, ΘΔΟΓΧΡΟ, Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο. Μηα δεκηνπξγηθή πνξεία
70 εηψλ ζην ρψξν ηεο παηδείαο, Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν
http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/928/1/t59_n1-2_11-17.pdf
[Σειεπηαία πξφζβαζε 25/12/2012].
Πεληάινθν-Πνδνινβίηζα
http://www.pentalofo.gr/istorika/dimosieymata.aspx
[Σειεπηαία επίζθεςε 3/4/2013].
ΠΔΣΡΟΝΗΚΟΛΟ, ΚΧΣΑ, Πνδνινβίηζα-Πεληάινθνο, Αζήλα 1981, ζ. 55
Γηαζέζηκν
ζην
http://www.pentalofo.gr/istorika/BIBLIA/PODOLOBITSAPENTALOFO.pdf. [Σειεπηαία πξφζβαζε 10/4/2012].
ΚΑΛΗΓΑΚΖ, ΓΗΑΝΝΖ, «Ζ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη νη ζπλέπεηεο ηεο Καηνρήο
ζηελ επαξρία», Γηαζέζηκν ζην http://www.academia.edu/2080355/_. [Σειεπηαία
πξφζβαζε 18/4/2013].
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ΑΓΡΗΝΗΟ…ΓΛΤΚΔ ΜΝΖΜΔ, «Σν ηειεπηαίν γξάκκα. Πάλνο Αιεμάο» Γηαζέζηκν
ζην
http://agriniomemories.blogspot.gr/search/label/**%CE%A0%CE%AC%CE%BD%C
E%BF%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%82
[Σειεπηαία επίζθεςε 23/5/2013].
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΗ ΠΖΓΔ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΧΝ
Α. ΔΗΚΟΝΔ
Εικόνα 1. Χάρτης της Αρχαίας Ελλάδος που απεικονίζει το βόρειο μέρος της. Πηγή: The University
of Texas at Austin. Historical Atlas by William R. Shepherd.
Δηθόλα 2. Απεηθφληζε ηεο επξχηεξεο ππν εμέηαζεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή πνπ απνμεξάλζεθε νξηνζεηείηαη
απφ ηε καχξε γξακκή. Πεγή: Google Earth © .
Δηθόλα 3. ρεδηάγξακκα πεξηνρήο-επηθξάηεηαο ησλ αξραίσλ Οηληάδσλ, πνπ πεξηείρε ηηο πεξηθέξεηεο
Καηνρήο-Λεζηλίνπ-Πεληαιφθνπ, ηε κηζή πεξίπνπ πεξηθέξεηα ηνπ Νηνρσξίνπ θαη φιν ζρεδφλ ην ινθνβνχλη
Καιρίηζα ηνπ Αζηαθνχ. Πεγή: Έλζεην ζρεδηάγξακκα απφ ην βηβιίν ηνπ Γηνλχζε Μηηάθε, ΟηληάδεοΚαηνρή, θνηλφηεηα Καηνρήο Αηησιναθαξλαλίαο, Πάηξα 1986.
Δηθόλα 4-Δηθόλα εμσθύιινπ. Σίηινο κεηνρήο ηεο Γεσξγηθήο εηαηξείαο Λεζίλη, Α.Δ. ηνπ 1935. Πεγή:
Γηψξγνο Παγνπιάηνο, Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 1940-2000, Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
Αζήλα 2006, ζ. V.
Δηθόλα 4Α. Νηελεθεδέλην πεληαγσληθφ λφκηζκα ηεο Γ.Δ.Λ . Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Δηθόλα 5-Δηθόλα εμσθύιινπ. Γηαθήκηζε ησλ θαξπνπδηψλ Λεζίλη κε ηελ εηηθέηα ηεο Γεσξγηθήο
Δηαηξίαο

Λεζίλη

(ηέιε

δεθαεηίαο

1950).

Πεγή:

etoliko

artis

(http://etolikoartis.blogspot.gr/2010_11_01_archive.html).
Β. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ
Φσηνγξαθία 1. Αρειψνο. ην βάζνο δηαθξίλεηαη ην ρσξηφ Καηνρή. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ 1930.
Φσηνγξαθία 2. Σν λεζί Πεηαιάο. Φσηνγξαθία ηξαβεγκέλε απφ ηνλ νηθηζκφ Βαιηί (2012, Υνπιηάξαο
.).
Φσηνγξαθία 3. Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο. Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.
Φσηνγξαθία 4-Δηθόλα εμσθύιινπ. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, κεξηθή άπνςε ηνπ έινπο.
Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
Φσηνγξαθία 4Α. Λεζίλη. ηελ είζνδν ηνπ απιαθηνχ. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο.
αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 4Β. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο.
αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 5. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, πξψηε κέζνδνο εθζθαθήο κε θαγάλα. Πεγή:
Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
Φσηνγξαθία 6. Κιέαξρνο Μαλέαο. Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.
Φσηνγξαθία 7. Νηθφιανο Καλειιφπνπινο Πεγή: ΗΝΔ/ΔΗΔ, ΠΑΝΓΔΚΣΖ.
Φσηνγξαθία 8. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε αλαξξνθεηηθή βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο,
ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ Μηραήι πθψθε, ζην ιηκάλη ηνπ Μεζνινγγίνπ Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
Φσηνγξαθία 9. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο, ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ
Μηραήι πθψθε, ελζθάπηεη ηελ θχξηα ζπιιεθηήξην ηάθξν πξνο ην αληιηνζηάζην. Πεγή: Αξρείν ΔΛΗΑ
1934-1940.
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Φσηνγξαθία 10. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη ε βπζνθφξνο Δπακεηλψλδαο, ζρεδηαζκέλε απφ ηνλ
Μηραήι πθψθε, επί ησ έξγσ. Πεγή:Αξρείν ΔΛΗΑ 1934-1940.
Φσηνγξαθία 10Α. Γεξαλνί ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 10Β. ην βακβάθη. Θχκηνο Δπαγγειηάδεο, Αλδξέαο Καξβνχλεο. Πεγή: χιινγνο
Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 10Γ. Μεηαθνξά θαξπνπδηψλ. Θ. Δπαγγειηάδεο, Παληειήο Γηψηεο. Πεγή: χιινγνο
Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 10Γ. Σάθεο Μπακπνχξεο. ην κεραλνπξγείν. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 10Δ. Δξγάηεο ζην Λεζίλη. Γηαθξίλνληαη ε Νίθα Αιεμάηνπ, Απνζηφιεο Λψινο, Αλδξέαο
Αζαλαζνχιαο… Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο,
Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 10Σ. ην ζηδεξνπξγείν. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 11. Ζ «ζέζε» Βαιηί, Β.Γ. ηνπ έινπο «Λεζίλη» θαη λφηηα ηνπ ιφθνπ Καιρίηζα (2012,
Κνθνηφο Γ.).
Φσηνγξαθία 12. Ο νηθηζκφο Βαιηί ζήκεξα (2012, Υνπιηάξαο .).
Φσηνγξαθία 13. Πηζαλφηαηα ε νηθία ηνπ δηεπζπληή, «ην δηνηθεηήξην» ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, φπσο
ζψδεηαη ζήκεξα ην θηίζκα κε ηηο αλαγθαίεο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ (2012,
Κνθνηφο Γ.).
Φσηνγξαθία 13Α. Θ. Δπαγγειηάδεο, Ρήλα Σζαθαγηάλλε (ζηελ απνζήθε). Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ
Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 13Β. ην κεραλνπξγείν, Γεξάζηκνο Βνπθειάηνο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 13Γ. ην θαθελείν. Υξήζηνο Κανχξαο, Βαζίιεηνο Καξαβαζίιεο, Δπζ. Δπαγγειηάδεο,
Αζαλάζηνο Πινχκεο, Βαζίιεηνο Σζάξθνο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 13Γ. ην δξφκν ηνπ Φξάμνπ. Δπηπρία Βνπθειάηνπ. Γεσξγία νχξια. Διέλε Βνπθειάηνπ.
Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14. Μαξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Δπακεηλψλδα Υαξίιανπ ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, φπνπ ζηε βάζε
αλαγξάθεηαη «ΔΠΑΜ. ΥΑΡΗΛΑΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΟ ΔΡΓΟΤ ΛΔΗΝΗ» (2012, Υνπιηάξαο .).
Φσηνγξαθία 14Α. Δξγάηεο ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Β. Μεηαθνξά πξντφλησλ. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Γ. Δπηζθεπή ειθπζηήξα. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Γ. Δξγάηξηεο ζην Λεζίλη. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.

257

Γεωργική Εταιρεία Λεσίνι, Ανώνυμος Εταιρεία 1934-1959
Φσηνγξαθία 14Δ. ην εθθνθθηζηήξην. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ
ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Σ. Θχκηνο θαη Παχινο Δπαγγειηάδεο, 1947. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,
Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε, Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Ε. ηα κπνζηάληα. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ, Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε,
Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 14Ζ. Δξγάηεο. Πεγή: χιινγνο Γπλαηθψλ Αζηαθνχ,

Αζηαθφο. αλζξψπσλ ίρλε,

Αζεκαθφπνπινο, Αζηαθφο 2011.
Φσηνγξαθία 15. Κηίξην ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί, ζην νπνίν πηζαλφλ λα ζηεγάδνληαλ ηα γξαθεία ηεο
εηαηξείαο. (2012, Υνπιηάξαο .).
Φσηνγξαθία 16. Καηνηθία εξγαηψλ ζηνλ νηθηζκφ Βαιηί (2012, Υνπιηάξαο .)
Φσηνγξαθίεο 17-18-Δηθόλα εμσθύιινπ. Απνμεξαληηθά έξγα ζην έινο Λεζίλη, ε αλαξξνθεηηθή
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