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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΠθΙΙΑ·

Ή χρήσις τής μετάξης χρονολογείται άπό άρχαιοτάτων 
ημερών. "Οταν ό Ρωμαϊκός κόσμος είσήλθεν είς τό στάδιον 
τής πολυτελείας, ή μέταξα έθεωρήθη ώς έπισημότατον άν- 
τιζείμενον αύτής. Μεταζομιζομένη έκ τής απώτατης ’Α
σίας, ύπετίθετο οτι ήτο χνοΰς, βλαστάνων έπί δένδρου κα
θώς ό βάμβαξ. «Ή τιμή της, λέγει ό Robertson (Ίστορικαί 
έπί τής αρχαίας ’Ινδίας έρευναι), ήτο έπί τοσοΰτον ύπέ- 
ρογκος, ώστε ή χρήσις τής μετάξης περιωρίζετο μεταξύ 
τών πλουσίωτάτων τής έποχής εκείνης οίκων. Έπί 250 έτη 
ή τιμή αύτη έμεινε σταθερά, μέχρι τής έποχής τοΰ Αύρη- 
λιανοϋ, καθ’ ήν ή μέταξα άντηλάσσετο πρός ίσον βάρος 
χρυσού». 'Οποία έζτοτε μεταταβολή ! Σήμερον δέν ύπάρ- 
χει όπωσοΰν ανεπτυγμένος έργάτης πόλεως, χωρίς νά φέρη 
έφ’ έαυτοΰ τεμάχιον τής πολυτίμου ταύτης ύλης.

Καθώς αναφέρει ό Gibbon έν τώ μεγάλφ αύτοϋ συγ- 
γράμματι «περί τής παρακμής καί τής πτώσεως τοΰ Ρω
μαϊκού Κράτους» (κεφ. 40), όλον τό έμπόριον τής μετά
ξης κατά τήν έποχήν τοΰ Ιουστινιανού συνεκεντροΰτο είς 
χειρας τών Περσών, οΐτινες, ωφελούμενοι έκ τής γζωγρα- 
φικής θέσεως τής χώρας αύτών, έμεσολάβουν μεταξύ τής 
άπωτέρας ’Ανατολής, άρχαίας τοΰ μεταξοσκώληκος πατρί- 
δος (Κίνα), καί τοΰ Βυζαντινού κράτους. Έν τούτοις ή βα
σιλεία τού ’Ιουστινιανού συνδέεται στενώς μετά τής εισα
γωγής τού σκώληκος τούτου έν Εύρώπη. Μετά τήν άποτυ- 
χίαν πολιτικών τινων συνδυασμών, είς ούς ό Ιουστινιανός 
προσεχώρησεν όπως αφαίρεση τό τής μετάξης έμπόρι·ν έκ 
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τοΰ Περσικού μονοπωλίου, δύο χριστιανοί Πέρσαι μοναχοί, 
έπί πο/.ύ έν Κίνα διατρίψαντες ώς ακόλουθοι πρεσβείας τής 
νήσου Κεϋλάν, έν τω μέσω τών ευσεβών αύτών καθηκόν
των έμελέτησαν «μετά πολλής περιεργείας τό σύνηθες έν- 
ουμα τών Σινών, τά μεταξουργεία των καί τήν απειρίαν 
τών ύπό τήν βασιλικήν προστασίαν μεταξοσκωλήκων αύ
τών. Ήννόησαν άμέσως τό άδύνατον τής εκτός τής Κί
νας μεταφοράς έντόμων τόσον μικροβίων, άλλά συγχρό
νως καί τήν ευκολίαν τής διατηρήσεως τών ώών αύτών 
καί τής διά τούτων πολυπλασιάσεως τοϋ γένους είς μεμα- 
κρυσμένον κλίμα. Ή θρησκεία ή τό συμφέρον ήσαν παρά 
τοΐς Πέρσαις μοναχοΐς ισχυρότερα τής πρός τήν πατρίδα 
άγάπης αύτών. Φθάσαντες μετά πολύν χρόνον είς Κωνσταν
τινούπολή, διεκοίνωσαν τό σχέδιόν των είς τόν αύτοκρά- 
τορα, τοΰ οποίου τά δώρα καί αί ύποσχέσεις ύπέκαυσαν τό 
πνεΰμα τής έπιχειρήσεως. Οί ιστορικοί τοϋ ’Ιουστινιανού 
προετίμησαν μάλλον τήν λεπτομερή διήγησιν εκστρατείας 
αύτοΰ είς τάς υπώρειας τοΰ Καυκάσου ή τών αγώνων τών 
έμπορικών τούτων ιεραποστόλων, οϊτινες, έπιστρέψαντες 
είς Κίναν, έξηπάτησαν τόν ζηλότυπον λαόν αύτής καί κρύ- 
ψαντες έντός ράβδου ικανήν ποσότητα ώών τών μεταξο
σκωλήκων, μετέφερον έν Οριάμβω είς τήν Δύσιν τά λάφυρα 
ταΰτα τής ’Ανατολής. Ύπό τήν έπιτήρησίν των δέ έν τή 
προσηκούση τοΰ έτους ώρα ή θερμότης τής κοπριάς τών 
σταύλων έχρησίμευσεν είς γονίμοποίησιν τών ώών, έτρά- 
φησαν οί έκ τούτων σκώληζες διά φύλλων τής μορέας, 
οιετηρήΟη μέγας αριθμός χρυσαλλίδων είς διαιώνισιν τοΰ 
γένους καί έφυτεύΟησαν μορεώνες διά τήν τροφήν τών 
έπερχομένων γενεών (*)».

(ι) Πιθανώς εις την εποχήν ταύτην άνήκουσιν τά μεγάλα καί γη- 
ραιά έκεΐνα μορεάδενδρα, τά όποια ό Κ. Όρφανίδης εν τοϊς Γεωπο- 
νικοΐς αύτοΰ (έτος 1872 σελ. 275) αναφέρει ώς συντηροϋντα έτι 
τήν σκωληκοτροφίαν τών ορεινών χωρίων τής Ελλάδος είς ύψος 
2 000—3 000 ποδών άνω τής επιφάνειας τής θαλάσσης.—Έν

Τοιουτοτρόπως είσήχθη έν Εύρώπη ή καλλιέργεια τοΰ 
μεταξοσκώληκος. Μικραί βεβαίως άρχαί,τών οποίων όμωςτά 
ένιαύσια (4860) κατά προσέγγισιν άποτελέσματα ιδού πώς 
εκτυλίσσονται είς χιλιόγραμμα μετάξης-—’Ιταλία 3 έκατομ., 
Γαλλία 2 έκατομ., Ισπανία 1 έκατομ., πρώην Βυζαντινόν 
κράτος 934 χιλ., έξ ών 800 χιλ. ή Μικρά ’Ασία μετά τής 
Συρίας καί τών νήσων, 75 χιλ. ή Μακεδονία, 36 χιλ. ή 
Ελλάς, 16 χιλ. ή Θράκη, 5 χιλ. ή Βλαχία καί 2 χιλ. ή 
Ήπειρος. Άλλ’έάν έξαιρέσωμεντήν παραγωγήν τής Μικράς 
’Ασίας καί τών παραρτημάτων αύτής, ή λοιπή τοϋ Βυζαντίου 
χώρα, ή ανατολική τής Εύρώπης χερσόνησος, μεθ’ ολην 
τήν φυσικήν δεξιότητα αύτής είς καλλιέργειαν τοϋ Σινικού 
βόμβυκος, εΐναι κατά πολύ ύποδεεστέρα του πεντηκοστού 
τής γενικής παραγωγής, τήν όποιαν έν τούτοις αύτή έοί- 
δαξεν είς τήν νεωτέραν τών Εύρωπαϊζών έθνών οικονομίαν. 
Βεβαίως έν τή χώρα ταύτη συνέβησαν μεγάλαι καί πολλαί 
κοινωνικαί μεταβολαΐ, δικαιολογοϋσαι τήν έπί τέλους οικο
νομικήν τών λαών αύτής καθυστέρησιν. Άλλ’ ήδη τά 24 
τής Θεσσαλίας χωρία (Ζαγορά), ώς παρατηρεί ό κατά τά 
τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος πρόξενος τής Γαλλίας έν 
Θεσσαλονίκη Felix-Beaujour (ΙΙίναξ τοΰ ’Εμπορίου τής 'Ελ
λάδος τόμ. 1 σελ. 231), έν τή περιόδω 1787—1797 πα- 
ρήγον ένιαυσίως 25 000 όζάδας μετάξης, έζ τών όποιων 5

γένει ή γεωργική τοΰ 18GO άπογραφή αναβιβάζει τόν άριθμόν τών 
έν Έλλάδι μορεοδένδρων είς 1 400 G44, ήτοι Αττική καί Βοιω
τία 7 075, Εύβοια 50 816, Φθιώτις καί Φωκίς 46 450, ’Ακαρ
νανία καί Αιτωλία 19 665, Άχαία καί "ίίλις 57 770, Αρκαδία 
130 850, Λακωνία 537 930, Μεσσηνία 398 623, Άργολίς καί 
Κορινθία 9 365, Κυκλάδες 142 100. 'Υπολείπεται δ άριθμός τών 
έν τοΐς Ίονίοις νήσοις. Έπί τοΰ ολου δύο κυρίως είδη μορεών γνω
ρίζει ή Ελλάς, τήν .Ιευκΐρ· καί τήν μέ.Ιιιιεαν (Morus alba, Morus 
nigra), έκ τών όποιων ή μέν πρώτη υποδιαιρείται είς μορέαν τοΰ 
Άργους καί μορέαν τής ΙΙρούσσης, ή δέ έτέρα άποτελεΐ τήν κοινώς 
λεγομένην ή’ινο/ωίγ’ά. 
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χιλ. έχρησίμευον έπί τόπου είς κατασκευήν ρινομάκτρων, 
έχόντων τό στιλπνόν τών έν Λυών κατασζευαζομένων, 5 
χιλ. διηυΟύνοντο είς τά μεταξουργεία τής Τυρνόβου, 6 χιλ. 
είς τά τής Χίου, 6 χιλ. είς Γερμανίαν διά ξηρας καί 2—3 
χιλ. είς Βενετίαν διά τών λιμένων τής Δαλματίας. «Τό 
κλίμα, λέγει τοΰ Θεσσαλικοΰ τούτου τμήματος είναι τόσον, 
γλυκύ, ή ατμόσφαιρα τόσον καθαρά, ό ούρανός τόσον ω
ραίος, ώστε οί μεταξοσκώληκες κλώθουσι τό νήμα των έν
τός ύπερώων ανοικτών πανταχόΟεν. ΊΙ δέ μέταξα τών Ζαγο- 
ριτών Οά ήτο ώραιοτάτη, έάν ούτοι ένεβολίαζον τά μορεό 
δένδρα των καί άν προσεϊχον πλειότερου είς τήν έζλογήν 
τών φύλλων, δΓ ών τρέφουσι τούς σκώληκας αύτών.»

Είς άρχαιοτέραν δέ εποχήν, ή Πελοπόνησος, (τής οποίας 
προφανώς ή μεταξοποιία μετέβαλεν έζτοτε, διά τής έν αύτή 
απανταχού καλλιεργημένης μορέας, τό όνομα είς τό δημο
τικόν Μ ο ρέας), καθώς αναφέρει ό Pouqueville (Περιήγησις 
έν Έλλάδι τόμ. 6 σελ. 233) «πρό τής έπαναστώσεως τοϋ 
1770 έχορήγει είς τήν Μασσαλίαν 2 000 δέματα μετάξης, 
βάρους 110 000 οκάδων, διά τήν οποίαν είσήγοντο κατ’έ
τος είς τήν κοιλάδα τοϋ Εύρώτα ί 400 000 φράγκα, έξ 
ολοκλήρου σχεδόν είς νόμισμα. Ή ποιότης τής μετάξης 
ταύτης έκαλεΐτο ό ψ ι ς, ήτο λεπτοτάτη καί έπιζήτητος έν 
τοΐς μεταξουργείοις τής Λυών, είς τά όποϊα άπεστέλλετο 
εντελώς έπεξειργασμένη. ΊΙ μεγάλη αύτη βιομηχανική πό
λις, θεωρούσα τήν Ιίελοπόνησον ώς μίαν τών Γαλλικών 
’Ινδιών, έπεμψε τεχνίτας είς Μιστρά, ίνα διδάξωσι τοϊς Έλ- 
λησι τελειότερον τής μετάξης άναπηνισμόν καί έσχημάτισε 
πλήθος τοιουτοτρόπως έπιδεξίων εργατών. Άλλ’ ή εισα
γωγή τής καλλιέργειας τής μορέας καί τοΰ μεταξοσκώλη
κος έν τή μεσημβρινή Γαλλία καί πρό πάντων ή έπί τής 
έπαναστάσεως καταστροφή τής Πελοπονήσου, άφήρεσεν 
έκ τοϋ Μιστρά τούς καλλίτερους αύτοϋ έργάτας ζαί μετά 
τούτων τήν νέαν τοΰ άναπηνισμοΰ τής μετάξης μ,έθοδον. 
Ούτως, όταν ζατά τό 1780 ήρχισεν έκ νέου ή καλλιέργεια 
τών μορεών καί ή φυτεία νέων, άπό ειμαρμένης παραδόξου 

άντί τής προτέρας ό ψ ε ω ς παρήχΟη μέταξα χονδρή. Καί 
βεβαίως Οά έγκατελείπετο τό προϊόν τούτο, έάν ή Λακωνία 
δέν εϋρισζε νέας διεξόδους έν ταϊς άγοραϊς τής Τύνιδος, 
τής Σμύρνης, τής Χίου, τής Ιίρούσσης καί τής Κωνσταντι
νουπόλεως, πρός τάς οποίας οί έμποροι άποστέλλουσιν 
ζατά μέσον όρον ένιαυσίως 30—40 χιλ. όκάδας μετάξης 
αξίας 1 400 000 φράγκων (έτος 1814)».

Έάν πρός τήν άξίαν ταύτην, τήν οποίαν μόνη ζατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Pouqueville παρήγεν ή Λακωνική, συγζρί- 
νωμεν τά άποτελέσματα τής νεωτέρας έν άπάση τή Έλλάδι 
σζωληζοτροφίας, ιδού πώς ταΰτα έκτυλίσσονται κατά τήν 
τελευταία·; δεκαετίαν (1862—1871) έν τω γενιζω τοΰ τό

που έξαγωγικω έμπορίω.

Είς κουκούλια Εις μέταξαν.
Ιΐ862 47 063 όζ. 771 789 όψ. 6 159 όζ. 364 365 δο.
1863 38 024 » 575 452 » 2 571 » 103 470 »
1864 32 263 » 631 725 » 2 919 » 207 686 »
1865 37 702 » 685 464 » 2 300 » 173 415 »
1866 56 943 » 1029 109 » 3 913 » 395 045 »
1867 76105 » 1464 882 » 4 893 » 383 855 »
1868 109 926 » 2526 709 » 12 413 » 1022 544 η
186!) 26 522 » 524 680 » 10 392 » 940 255 »
1870 3 087 » 44 230 » 5 494 » 437 820 »
1871 32 992 » 488 952 » 16 495 » 1319 160 »

Ι’Ολον 460 627 όζ. [8742 992 <%. 67 549 όζ. 5347 615 δ?.

Βεβαίως είς τήν ποσότητα ταύτην πρέπει νά προστεθή 
ζαί ή εσωτερική τοΰ τόπου κατανάλωσις, περιοριζομενη εις 
μιζράν μέν πλεζτικήν έτι δέ μιζροτέραν υφαντικήν. Ύπό 
έτέραν όμως έποψιν πρέπει νά λογισΟή καί ή έξωθεν εισα- 
γο/ένη ποσότης, ήτις κατά τήν έζτεΟεϊσαν δεκαετίαν ανέρ
χεται είς κουκούλια μέν όζάδ. 2 332 άξίας δρ. 17 089, 
είς μέταξαυ δέ όζάδ. 1584 άξίας δρ. 101 801. Έάν ληφΟή 
ώς βάσις μόνη ή έξαγωγή ζατά τήν έζτεΟεϊσαν δεζαετίαν 
(1862—1871), ή σζ.ωληκοτροφία τής Ελλάδος παρήγαγε 
ζατά μέσον ορον ένιαυσίως 1 368 060 δραχ. ΊΙ μέν εύτυ- 
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χεστέρα παραγωγή συνέβη ζατά τό 1868, διότι είσήγαγε 
3 34-9 253 δραχ. ή δέ ατυχέστερα συμπίπτει ζατά τό έτος 
1870, διότι ζατέπεσεν είς 482 050 δρ. (έν αίς τά κουκού
λια άντί μόνον 44 230 δρ.). 'Οπωσδήποτε λαμβανομένου 
ύπ’ όψιν τοΰ μέσου ορού τής εξαγωγής ζατά τήν δεκαε
τίαν 1862—1071, άπασα ή Ελλάς μειονεζτεΐ τής Λαζω- 
νιζής, ήτις κατά τό 1814 είσήγεν 1 400 000 φρ. ζαΐ ούδέ 
δύναται νά συγζριΟή πρός μόνην τήν κοιλάδα τοΰ Ευρώτα, 
ήτις πρό τής έπαναστάσεως τοϋ 1770 είσήγε κατ’ έτος 
φρ. 4 400 000.

Ή μεταξουργική λοιπόν τής 'Ελλάδος δέν είναι νέα τοΰ 
πληθυσμού αύτής ένασχόλησις. Πρόκειται νά άνοιχθώσιν 
παλαιαί οδοί. Έάν πολλαχοϋ αύται έχερσώθησαν, έάν τά 
άρχαΐα μεταξουργεία τής Κόρινθου ζαΐ τών Θηβών δέν 
δειζνύουσι πλέον ίχνη, ιδού ότι άπό τοΰ 1837 έγένοντο 
σπουδαϊαι έν Πελοπονήσφ άρχαί (Σπάρτη ζαΐ Νησίον 
Μεσσηνίας), μετ’ αύτάς δέ έν τή Στερεά Έλλάδι (Λαμία 
Πειραιεύς) ζαΐ ζατά τάς Κυζλάδας νήσους ('Άνδρος). Ή 
ζανονιζή δέ άνάπτυξις τών μεταξουργιζών τούτων έπαρ- 
χιών αναφαίνεται είς τήν έν τώ προεκτεθέντι πίναζι δύνα
μήν τής έξαγωγής τών Ελληνικών έργοστασίων (ΆΟήναι, 
Πειραιεύς, Καλάμαι, Ζάκυνθος, Άνδρος, 'Ύδρα). Ένώ 
ζατά τήν τριετίαν 1863—1865 άνέβη αϋτη είς δρ. 484 
571, ζατά τήν έπομένην (1866—1868) άνέβη είς δραχ. 
1 801 441 ζαΐ ζατά τήν τρίτην (1869—1871) άνέβη είς 
δρ. 2 697 235. Ή πρόοδος λοιπόν άνεπίδεζτος άμφισβη- 
τήσεως, διότι ή παραγωγή τών 1863—1865 σχεδόν έτε- 
τραπλασιάσθη ζατά τά 1866—1868 ζαΐ έξαπλασιάσθη 
ζατά τά 1869—1871.

Τοιαύτη μέν είναι ή ήμετέρα τής μεταξοποιίας βιομη
χανία. Ή δέ μεταξοϋφαντιζή διατελεΐ έτι ούσιωδώς άσή- 
μαντος. Έάν πολλαχοϋ τής Ελλάδος ό άρχαϊζός τής οι
κογένειας υφαντικός ιστός ύπηρετεΐ τήν μέταξαν, ή έργα
σία αύτη είναι έξαίρεσις ζαΐ μόνον έν Καλάμαις, έν Ζα- 
ζύνθω καί έν Ύδρφ δύναται νά θεωρηθή ή μεταξοΰφαν-r 
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τική ώς τά πρώτα βήματα αποπειρώμενη. Εννοείται, οτι 
ούδείς λόγος περί έξαγωγής. Ένώ κατά τήν τριετίαν 
1869—1871 είσήχθησαν έν Έλλάδι μεταξωτά ύφάσματα 
(καθαρά ζαΐ σύμμιζτα) άξίας δρ. 2 886 375, ούδέ μιας 
δραχμής τήν έξαγωγήν μαρτυροΰσιν οί πίνακες τοΰ γενι

κού τής Ελλάδος έμπορίου.
Ύπό εμπορικήν έποψιν ή σκιοληκοτροφία τής Έλλαόος 

είς πρωτεύουσαν διατελεΐ σχέσιν μετά τής Γαλλίας καί ώς 
πρός τών κουκουλίων καϊ ώς πρός τής μετάξης τήν έξα
γωγήν. Έζ τής κατά τήν δεκαετίαν 1862—1871 είσαχθεί- 
σης έντεΰθεν ολικής άξίας δρ. 13 980 607, μόνη ή I αλλία 
έπλήρωσε δρ. 8 023 978 διά κουκούλια καί 5 113 028 
διά κατειργασμένην μέταξαν. Ή Ελληνική λοιπόν σζω- 
ληζοτοοφία έργάζεται κυρίως διά τήν Γαλλικήν βιομηχα
νίαν, τής οποίας τό μεταξουργικόν κέντρον άποτελεΐ πάν
τοτε ή Λυών μετά τών περιχώρων αύτής. Ένώ ζατά τό 
1833 ήρίθμει ή ιστορική αύτη τής Γαλλίας βιομηχανία 40 
000 ιστούς, έξ αύτών οί 14 300 ήσαν διεσζορπισμένοι είς 
τάςπέριξτής Λυών κοινότητας· σήμερον δέ άριθμοΰνταιπερί 
τούς 120 000 ιστούς, έκ τών οποίων μόλις 30 000 περιέ
χει ή πόλις. "Ο,τι διακρίνει τήν μεταξοϋφαντιζήν ταύτην 
βιομηχανίαν είναι ό καταμερισμός τής έργασίας είς άτομι 
ζάς περιφέρειας. Έπί 120 χιλ. ιστών μόλις 6 χιλ. άνή- 
κουσιν είς τήν μεγάλην βιομηχανίαν, τήν οποίαν συγζεν- 
τρόνουσι τά μεγάλα κεφάλαια- οί δέ λοιποί κινούνται έν
τός μικρών έργοστασίων, τά όποια τοιουτοτρόπως έχουσι 
οικογενειακόν μάλλον χαρακτήρα. Έπί τοΰ όλου οί έπι- 
χειρηματίαι τής μεταξοϋφαντιζής προμηθεύουσι τήν ά- 
ναγκαίαν μέταξαν είς τά διάφορα έργοστάσια. αύτής, τά 
όποια μετά τήν έκτέλεσιν τής παραγγελίας παραδίδουσι τό 
τεχνουργηθέν είς τό κεντρικόν κατάστημα, οπερ έντεΰθεν 
είναι γραφεϊον άπλοϋν μετά δύο άποθηκών, έξ ών ή μέν 
διαμοιράζει τάς παραγγελίας, ή δέ πωλεΐ πρός τούς ζα- 
ταναλωτάς.

Άλλ’ ή μεταξουργία τής Εύρώπης διατελεΐ άπό είζο- 



440 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΠΟΙϊΛ. 441

σαετίας ύπό βαρύτατους όρους, μεγάλην έξασζοΰντας 
έπιρροήν έπί τής οικονομικής άναπτύξως τοϋ ούσιώδους 
τούτου κλάδου τής βιομηχανίας. Ό τρέφων αύτήν βόμ
βυξ τής μορέας νοσεί. Δέν παρέχει πλέον ούδέ τό ήμισυ 
τών κουζουλίων τής προτέρας καλλιέργειας αύτοΰ· καί 
τό πλεΐστον τών προϊόντων του εΐναι καχεκτικόν. Μέχρις 
αύτής τής πρός άνανέωσιν τοΰ γένους δυνάμεως σημαντι- 
κωτάτη παρατηρεΐται ή έξασθένησις τοϋ ιθαγενούς βόμβυ
κος. Τοιουτοτρόπως ή Εύρωπαϊζή μεταξοποιία ήναγκάσθη 
νά καταφυγή έζ νέου εις τήν άρχαίαν πατρίδα τοϋ μεταξο- 
σκώληκος· μόνη δέ ή Γαλλία δαπανά κατ’ έτος 1'7 έκατομ. 
φράγκων είς προμήθειαν νέων έζ τής άπωτάτης ’Ασίας 
σπερμάτων. — Μεταξύ διαφόρων αιτίων τά κυριώτερα άπο- 
δίδονται είς πιθανήν τινα τής ατμόσφαιρας μεταβολήν καί 
ιδίως είς τήν παρατηρηθεΐσαν έκτακτον ύδαρότητα τοΰ 
φύλλου τής μορέας. ΤΙ εισαγωγή λοιπόν έτέρου είδους 
βόμβυκος, έξ άλλης φυτικής ούσίας τρεφομένου, παρίστα- 
ται ώς τό πρώτιστον θεραπείας μέσον. Ύπό τήν έποψιν 
δέ ταύτην έόοζιμάσθησαν διάφορα βομβύζων είδη καί ύπο- 
Θέτω, ότι δέν θέλει εΐσθαι άνωφελής πρός τήν Ελληνικήν 
μεταξοποιίαν ή γνώσις τών μέχρι τοϋδε κατά τά ήμέτερα 
κλίματα έπιτυχόντων.

Δύο κυρίως νέα ειοη μεταξοσκωλήκων ήρχισαν άπό τί
νος νά εισερχωνται σπουδαίως είς τήν Εύρωπαϊκήν πρακ
τικήν, ό βόμβυξ τής άϊλάντου, καί ό βόμβυξ τής δρυός. 
Η άίλαντος είναι μέγα δενδρον, είσαχθέν έν Εύρώπη άπό 

τοϋ I 7 αίώνος έκ τής άπωτάτης Ασίας ονομαζόμενου Ίν- 
οιστι κοενδρον τοΰ ούρανοϋ.» Τό δένδρον τοΰτο εύδοκιμεΐ 
θαυμασίως έν Εύρώπη, αναπτύσσεται έπί τοϋ χειροτέρου έδά- 

φους μετά ταχύτητες άγνώστου είς τά λοιπά τών παρ’ ήμΐν 
δένορων. "Οταν ταΰτα ζιτρινίζωσι καί έκφυλίζωνται, ή άίλαν
τος διατηρεί τά θαλερά καί πράσινα φύλλα της. Έκ τούτων 
τρέφεται ό πρό ολίγων έτών είσαχθείς έν τή Δύσει βόμβυξ 
(bombyx cinthia), όστις, ένδύων πολλά εκατομμύρια Σι
νών, ζεΐ έν ύπαίθρω, δέν έχει ανάγκην ούδέ τών φροντίδων 

ούδέ τών δαπανών τοΰ μορεοσζώληκο:, καί εΐναι άπηλλαγ- 
μένος τής έπιδημικής τούτου νόσου. Τπό κλωστικήν επο- 
ψιν ό βόμβυξ τής άϊλάντου έχει τό έλάττωμα, ότι ύφαίνει 
τό κουκούλων του μετά όπής, χρησιμευούσης εις έξοδον 
αύτοΰ. Άφ’ ής όμως έποχής έτελειοποιήθησαν τά νεότερα 
εργαλεία, ή μεταξουργική ούδαμώς διστάζει ένώπιον τοιαύ- 

της δυσκολίας.
Ό δέ βόμβυξ τής δρυός ονομάζεται έν ’Ιαπωνία ύ α μ ά- 

μ α ί, αγαπά τήν έν ύπαίθρω ζωήν καί τούς ορεινούς τό

πους, απαντάται είς τά βόρεια τής Σινικής αύτοκρατο- 
ρίας, καί παρέχει κουκούλια απαράλλακτα πρός τά τοϋ 
βόμβυκος τής μορέας. Άνευ ούτω μεταβολής τίνος έπί τών 
συνήθων τής Εύρωπαϊκής μεταξουργίας οργάνων τά κου
κούλια τοΰ βόμβυκος τής δρυός δύνανται άμέσως νά χρη- 
σιμοποιηθώσιν. Όποιαν έκτασιν δύναται νά λάβη ή καλ
λιέργεια τοϋ βόμβυκος τούτου, μαρτυρεί ή άφθονια τής έζ 
φύλλων δρυός τροφής αύτοΰ. Ιίαρατηρήθη όμως, ότι προ
τιμότερα εΐναι τά φύλλα κλαδιών δευτεροετών, διότι εί
ναι ήττον τών πρωτοετών ύδατώδη. Διάφορα ύπάρχου 
σιν είδη τοϋ βόμβυκος τούτου· ούτως έν Ιαπωνία μέν απο
κλίνει πρός τό πράσινον, έν ’Ινδία οέ άποκλίνει πρός τό 
μελάγχρουν. Ό Κ. Guerin-Mineville παρετήρησεν, ότι ύ
φασμα σύμμιζτον έκ μετάξης βόμβυκος μορέας καί μετά
ξης βόμβυκος δρυός, έμβαπτόμενον έκτος ένός καί τοΰ αύ
τοΰ χρώματος, παριστα κατά τάς δύο ούσίας αύτοΰ επαι- 
σθητάς χρωματιστικάς παραλλαγάς.

Τά λοιπά είδη τών δοκιμαζόμενων βομβύζων άνήκουσιν 
έτι είς τήν σφαίραν τής καθαράς έπιστήμης. Άλλ’ ένώ ή 
έφηρμοσμένη δύναται να επεζτεινη ετι πρόσω τάς άποζ.η- 
Οείσας νεωτέρας ανακαλύψεις, άς έλπίζωμεν, ότι ή αρμο
νική τής έθνικής ημών οικονομίας άνάπτυξις θέλει ταχέως 
στραφεί είς άναζήτησιν έπικουρίας έκ τών μεγάλων τούτων 
μαθημάτων τής μεταξύ τών έθν,ων άλ/.ηλοοιοασκαλίας.
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ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ-
(Α' σΰ»ο?ο« τής Ε’ πιριόϊου).

Κατά τήν 14 Φεβρουάριου 1873 συνήλθε τό πρώτον 
ή Βουλή έν τώ μέσω θορύβου συμπτωματικοΰ. Ό κατά
λογος τών ονομάτων τών αντιπροσώπων τοΰ έθνους δια
σχίζεται μεταξύ τών χειρών τών γραμματέων, τούς οποί
ους διαιρείτο ζήτημα τής ηλικίας, διότι, ώς.γνωστόν, οί 
νεώτεροι τών βουλευτών καλούνται είς τήν γραμματείαν 
τής Βουλής. Ένώ δέ συζητεΐται καί τό δίκαιον τοΰ πρώ
του καταλαβόντος τήν προεδρικήν Οέσιν ώς πρεσβυτέρου 
βουλευτοΰ, «έγώ (λέγει ούτος) εκείνους γνωρίζω ώς γραμ

ματείς...»-«Δέν είμπορεΐτε νά τούς όρίσητε σείς (άπαντώσιν 
άλλοι)· είμποροΰμεν νά άναβώμεν όλοι έκεϊ καί δέν ήξεύ- 

ρομεν ποιος Οά τό άποφασίση...» Έπί τέλους ύπερισχύου- 
σιν οί πολλοί καί αγιάζεται ύπό τών προσελθόντων αρχιε
ρέων ή βουλευτική αίθουσα.

Πάντοτε, οσάκις οί άντιπρόσωποι τοΰ έθνους έρχονται 
είς τήν πρωτεύουσαν, παρατηρεΐται άνησυχία τις είς τά 
πνεύματα τών διαχειριστών. Έπειδή δέ ήδη ή Βουλή 
συνήρχετο μετά προηγουμένην διάλυσιν, φυσικώ τώ λόγω 
ή συγκίνησις ήτο μεγαλειτέρα. Τοιαύτη είναι ή φύσις 
τών πραγμάτων. 'Όπως, όταν μετά μακράν άπουσίαν έπι- 
στρέφη ό κύριος είς τήν οικίαν του, οί ύπηρέται αύτής 
καταλαμβάνονται ύπό διαφόρων αισθημάτων, ούτω καί 
όταν ή Βουλή έπιστρέψη, ταραχή τις καταλαμβάνει τήν 
εθνικήν οικίαν. Οί ύπόλογοι τρέμουσι καί πανταχόθεν τά 
βλέμματα στρέφονται πρός τήν φυσιογνωμίαν τοΰ έπανελ- 
Οόντος κυρίου.

Αί πράξεις τής Βουλής δύνανται νά μελετηθώσιν ύπό 
δύο κυριωτάτας επόψεις, πολιτειακήν καί οικονομικήν. Ή 
πολιτειακή άπέβλεψε κατ’ έξοχήν είς τήν λύσιν τοΰ συν- 

ταγματικοΰ ζητήματος — ή κυβέρνησις τής Ελλάδος θά 
άποροέη έκ τής πλειονοψηφίας τών άντιπροσώπων τοΰ 
λαού ; Ναι ή όχι ;—Αί περιπέτειαι τοΰ ζητήματος τούτου 
διαφεύγουσι τά όρια τής προκειμένης μελέτης. Έν τούτοις 
ή γενική έποψις αύτών κέκτηται μεγίστην κοινωνικήν ση
μασίαν έκ τής λειτουργίας δύο έπισημοτάτων οικονομικών 
νόμων, έξ ών ό μέν τής διαιρέσεως τών έργ ων, 
εισερχόμενος απανταχού καί έντός έτι τών πολιτικών έρ 
γων, διαιρεί τούς πολιτευομένους είς τόσας μερίδας όσαι 
δύνανται νά σχηματισθώσιν ιδιαίτερα! πρός τήν έξουσίαν 
οδοί, ό δέ τ ή ς ένώσεως τών έργων συνδέει τάς 
διαφόρους μερίδας είς τήν οριστικήν νίκην. Έάν έκ τής 
πολιτικής ζωής έλειπεν ό δεύτερος τών οικονομικών τούτων 
νόμων, ήρκει τό έθνος νά βασιλεύηται, όπως μεταπέση είς 
τυραννίαν, διότι ούδέν πρός ταύτην συντελεστικώτερον τής 
διαιρέσεως τών πολιτευομένων. Άλλ’ έν συνταγματική 
πολιτεία ύπάρχουσι δύο δυνάμεις, άφ’ ενός εις, βασιλεύς, 
καί άφ’ έτέρου πολλοί, οί άντιπρόσωποι τοΰ λαού. Πέ- 
ριξ τών δυνάμεων τούτων κινούνται όλα τά έλατήρια τοΰ 
συνταγματικού μηχανισμού, διαιρούνται δέ καί ένούνται τά 
έργα τών πολιτευομένων. Ούτως οί μέν δυσηρεστημένοι έκ 
τής Βασιλικής δυνάμεως φυσικώ τώ λόγω στρέφονται πρός 
τήν Βουλευτικήν καί τάνάπαλιν, οί δέ θεωρητικοί, προσπα- 
Οήσαντες νά περικαλύψωσι διά μυστηρίου τάς δύο ταύτας 
φ υ σ ι κ ά ς τάσεις, έγένοντο ό περίγελως τών πρα

κτικών.
Ή αλήθεια εΐναι, ότι, όπου συνυπάρχει Βουλή καί Βασι

λεύς, δύο κυριώτατα κόμματα, γρήγορα ή άργά, Οέλουσ'· 
πάντως συγκροτηθή, ομοσπονδία! όντα μικροτέρων μερί
δων. Οί πολιτικοί (άδιάφορον άν διαρκώς ή παροδικώς) έξ 
ανάγκης πρός ένάσκησιν τής έαυτοΰ τέχνης κατατάσσον
ται, φανερώς ή λεληθότως, είς τήν σημαίαν μιας τών δύο 
τούτων δυνάμεων. Οί μέν βλέπουσι τήν σωτηρίαν έν τή 
έπεκτάσει τών προνομίων τοΰ στέμματος, οί δέ άπ’ εναν
τίας έν τώ περιορισμώ αύτών, Ό Mirabeau έλεγεν «τά 
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μέν προνόμια Οά έκλείψωσιν, ό δέ λαός αιώνιος». Οί μέν 
έχουσι τά νεύρα ύπέρ πολύ λεπτοφυή, ίνα άντέχωσιν εις 
τούς μεγάλους κοινοβουλευτικούς αγώνας καί εύρίσκουσι 
μεΐζον συμφέρον έν ταΐς ράδιου ργίαις τών αυλών. Διά 
τούς δέ ό κοινοβουλευτικός άήρ είναι ό κατ’ έξοχήν έθνι- 
κός άήρ, όστις προώρισται νά καθαρίζη τάς μιασματι- 
κάς άναδόσείς τών διαφόρων τής έξουσίας σταθμών. Οί 
μέν έπισείουσι τό φοβερόν δικαίωμα τής ο ι α λ ύ σ ε ω ς, 
οί δέ τό έτι φοβερώτερον δικαίωμα τής έ π ι μ ο ν ή ς, διότι, 
καθώς έλεγεν ό μωρός τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας, «τί Οά 
έπραττες, Κάρολε, όταν, ένώ λέγεις σύ ν α ί, ό. λοιπός κό
σμος λέγει όχι;»

"Οσον καί άν είναι έπικίνδυνος ό ανταγωνισμός μεταξύ 
τοΰ Βασιλικού καί τοϋ Βουλευτικού κόμματος, τό συνταγ
ματικόν πολίτευμα εϊναι πατήρ άμφοτέρων καί μόνον 
εκείνην τήν στιγμήν Οά άλλοιωΟή ή φυσική αυτή ένέρ- 
γεια, όταν οί συνταγματικοί λαοί τής Εύρώπης άναβιβά- 
σωσι τούς βασιλείς των, είτε ώς οί Θράκες άλλοτε έπί ςή- 
λης ύψηλής, είτε ώς οί ’Άγγλοι νΰν έπί νεφέλης ’Ολυμ
πίας. Τό συνταγματικόν λοιπόν ζήτημα, τής πράγματι ύπό 
τής πλειοψηφίας τών αντιπροσώπων τοΰ λαοΰ συγκροτή- 

σεωςτών Υπουργικών Κυβερνήσεων,διατελεΐ άναγκαίως ύπό 
αναβλητικόν όρον. Πρέπει δέ αί πολλαί τής πολιτικής μερί
δες νά έχωσιν άλλα κέντρα ένώσεως, καθώς π. χ. έν ’Αγ
γλία, τής σ υ ν τ η ρ ή σ ε ω ς καί τής προόδου, ϊνα 
έπί τοιαύτης παλαίστρας συγκροτώνται οί συνταγματικοί 
αγώνες καί μετρώνται αί κοινοβουλευτικά' πλειονοψηφίαν

Αί οικονομικοί έργασίαι τής Βουλής δύνανται νά μελε- 
τηθώσιν ύπό τρεις επόψεις, γενικοΰ, τοπικοΰ καί προσωπι
κού συμφέροντος. — Ή τελευταία έποψις περιλαμβάνει 1 7 
νόμους, έξ ών οί μέν ΥΟ', ΥΟΔ' καί ΥΠΒ' όρίζουσι νέας 
συντάξεις καί προικήσεις τών οικογενειών Μιαούλη, Μπό- 
τζαρη καί Μακρυγιάννη. ’Εκτός τών ήδη παρ’ αύτών κανό- 
νικώς λαμβανομένων, ή μέν πρώτη κληρονομεί (άρχή 
όλεΟρία) τήν σύνταξιν τής άποβιωσάσης Ελένης Κουντου- 

ριώτου δρ. 6009 κατ’ έτος, ή δέ δευτέρα αυξάνει τήν ένι- 
αυσίαν μερίδα της κατά 3 600 δρ. καί ή τρίτη κατά 300 
στρέμματα έθνικής γής πρός έκάστην θυγατέρα. Οί δέ νό
μοι ΥΞΕ' καί ΥΞ1Γ άφορώσι καΟυστερουμένας βουλευτικός 
αποζημιώσεις τών έτών 1866 καί 1868. Ό δέ ΥΟΓ' βαθ 
μολογεΐ είς ύπουργικούς γραμματείς ώ τάξεως τούς εικο
σαετή ύπηρεσίαν διανύσαντας έν τοΐς νομοθετικοΐς σώμασι 
δυνάμει τοΰ ^όμου βοηθούς. Ό δέ Υ<Α' νόμος, χορηγεί 
πενταετές προνόμιον είς τήν εταιρίαν «Έργαστήριον χη
μικών προϊόντων τής Ελλάδος» πρός παραγωγήν διχρω- 
μικοΰ καλλίου, παρασκευήν χρωμίτου, Οειϊκοΰ όξέως, σό
δας, ύδροχλωρικοΰ όξέως, Οειϊκοΰ νατρίου καί λοιπών άνα- 
φερομένων έν τώ καταστατικώ τής έταιρίας (έδάφ. ά—ς' 
§ 2). ΊΙ όλη άπαρίθμησις φέρει κατά νοΰν τήν ύπό τοΰ 
μεγάλου βασιλέως γενομένην τελευταϊον πρός τόν Γερμα
νόν Banter συλλήβδην παραχώρησιν πλείστων έν Περσία 
βιομηχανικών προνομίων. Έν τούτοις παρατηρητέον, ότι 
κατά περίεργόν τινα οικονομικόν συνδυασμόν, τό ήμέτερον 
προνόμιον δέν αποκλείει τόν άναγωνισμόν (!), διότι κατά 
τό άρΟρον 2 τοΰ νόμου «τό ά π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό ν τοΰτο 
προνόμιον δέν επιφέρει βλάβην είς τήν άνώνυμον έταιρίαν, 
τά Νατρουργεΐα τής Κερκύρας, καθώς καί είς τά λοιπά 
Ελληνικά βιομηχανικά καθιδρύματα, ών απάντων τά δι
καιώματα καί αί έπιχειρήσεις κυροΰνται καί διά τοΰ παρόν
τος νόμου ώσαύτως έξασφαλίζονται». Καί άλλοτε όμως 
είπον (Οικονομική Έπιθεώρησις σελ. 237), «Οά ήτο χρησι
μότατο ν είς τούς αντιπροσώπους τοΰ λαοΰ, ϊνα όργανίσωσι 
παρ’έαυτοϊς διαρκή (καί κατά τήν απουσίαν των) έπιτροπήν 
είς μελέτην καί προπαρασκευήν τών είς τήν πρακτικήν αύ
τών λύσιν ύπαγομένων οικονομικών ζητημάτων». Εϊναι τώ 
όντι στοιχειωδέστατο·?, οτι όταν είς όλους τούς βιομηχά- 

νους δίδεται τό προνόμιον ούδείς τούτων είναι προνομιού
χος. Καί ταϋτα, ανεξαρτήτως τών τοιούτων ή τοιούτων οι
κονομικών τοΰ προνομίου ύπό γενικήν έποψιν άποτελε- 

σμάτων.



446 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩ1ΉΪΙΧ. ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΧ ΒΟΥΛ11Σ. 447

Ή έτέρα έποψις τών τοπικών συμφερόντων περιλαμβά
νει 6 νόμους, ών ό μέν ΓΟΗ' απονέμει είς τήν πόλιν τής 
Χαλκίδος, πρός διοχέτευσιν ποσίμου έν αύτή ϋδατος, τό 
ήμισυ τών διά τοΰ άπό 23 8βρίου 1833 νόμου περί διω- 
ρύξεως τοΰ πορθμού Εύρίπου έπιβληθέντων φόρων, καί 
τά δυνάμει τοΰ άπό 26 ’Απριλίου 1867 είσπραχΟέντα. Καθ’ 
έκαστον μήνα τά ποσά ταΰτα συγκεντροΰνται έν τινι τών 
έν Έλλάδι τραπεζών μέχρι συμπληρώσεως τοΰ άναγκαίου 
διά τήν Χαλκιδικήν ύδρονομήν κεφαλαίου, τό όποιον δύνα
ται ό δήμος νά δανεισθή, παραχωρών τήν έκ τοΰ παρόντος 
νόμου πρόσοδον ώς καί οιανδήποτε άλλην δημοτικήν.— 
Ό δέ ΥΠ' νόμος λαμβάνει πρόνοιαν περί τών οφειλών τής 
έπαρχίας Ζακύνθου, είς έξόφλησιν τών οποίων έπιτρέπει 
συνοπτικήν έκποίησιν ένός ή πλειοτέρων έπαρχιακών κτη
μάτων. ’Επειδή όμως κατά τόν νόμον τής 27 Μαίου 1871 
διετάσσετο ή διανομή τής έπαρχιακής ταύτης περιουσίας 
μεταξύ τών διαφόρων τής νήσου δήμων, ύποθέτω ότι ό νό
μος ούτος έμεινεν άνεκτέλεστος. Ούτω συμβαίνει πάντοτε! 
Είς νόμος έκδίδεται καί έτερος μένει άνεκτέλεστος ! Τό φυ
σικότερου ήτο νά διανεμηΟώσι μεταξύ τών δήμων τά κτή
ματα τής έπαρχίας καί κατά τήν αύτήν αναλογίαν τά χρέη 
αύτής, φόρος δέ τις δημοτικός (άν τών κτημάτων ή συν- 
τήρησις συμβάλλει πρός δημοτικούς σκοπούς) ήδύνατο νά 
έπαρκέση είς τήν ίκανοποίησιν τών έπαρχιακών δανειστών. 
— Ό δέ νόμος Yu/ επεκτείνει καί έν τή νήσω ’Ιθάκης τήν 
έφαρμογήν τοΰ άπό 6 ’Ιουλίου 1872 νόμου περί δημοτι
κής κατά τάς νήσους τής Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου φο
ρολογίας, στηριζομένης έπί τών έξής βάσεων 2 τοΐς °|0 
πρόσθετον τέλος έπί τής έκ τών νήσων έξαγωγής, 1 !· τοΐς 
°/ο έπί τών είς τάς νήσους είσαγομένων ωνίων καί έμπο- 
ρευμάτων κατά τά άρθρα 1—3 τοΰ άπό 221 Οβριού 184-7 
νόμου, κατά τά όποια διατηρείται συγχρόνως ύπέρ τών 
δήμων, ένθα ύπάρχει έγκαθιδρυμένη τελωνιακή αρχή, ιδι
αίτερον φορολογίας δικαίωμα. Τά έκ τών 2 καί 1 ’ τοΐς 
/ο είσπραττόμενα ύπό τών τελωνιακών αρχών διανέμονται 

κατά μήνα είς τούς δήμους (άφαιρουμένου κατά τριμηνίαν 
— είς πληρωμήν τών πρός τό δημόσιον παλαιών αύτών 
χρεών) κατά διάφορον τρόπον, διότι τό μέν έκ τής έξαγω
γής προερχόμενου διαιρείται έυ Κεφαλληνία μέυ κατ’ έπαρ
χίας, διανεμομένωυ τών εισπράξεων έκάστης είς τούς οι
κείους δήμους άναλόγως τοΰ πληθυσμοΰ αύτών, έν Ζα- 
κύνθω δέ διαμοιράζεται είς άπαντας τούς δήμους έξίσου· 
τό δέ έκ τής εισαγωγής προερχόμενου διανέμεται άδιακρί- 
τως μεταξύ τώυ έν έκατέρα τών νήσων δήμων έπί τή βά
σει τού πληθυσμοΰ αύτών. "Οσον άφορα τήν ’Ιθάκην ό 
νέος νόμος έξωμοίωσε τήν διανομήν τοΰ πρώτου τέλους 
πρός τήν τοΰ δευτέρου, άναλόγως τούτέστι τού πληθυσμοΰ 
τών δήμων. — Ό δέ νόμος ΥΕΔ', έπιτρέπων τήν άποταμί- 
ευσιν σιτηρών καί έν τοΐς τελωνείοις Λευκάδος καί Ιθάκης, 

έκπληροΐ μέν ούσιώδη τών νήσων άνάγκην, είναι όμως κα
θαρά νομοθετική πολυτέλεια, διότι κατά τό άρθρου 61 τοΰ 
άπό 19 Μαρτίου 1843 οργανικού τών τελωνείων νόμου 
«τοιαΰτα άποταμιευτικά καταστήματα συσταίνονται διά 
διαταγμάτων, άν ή σύστασις αύτών ήθελε Οεωρηθή παρά 
τής Κυβερνήσεως συμφέρουσα.»—Ό δέ νόμος ΥΠΟ' άφορα 
τήν σύστασιν επαρχιακού έν ΙΙύργω γυμνασίου ή συντή- 
ρησις τοϋ όποιου (ανεξαρτήτως τών προσφορών καί κλη
ροδοτημάτων, πρός ά έν άρθρο» 1 § γ' ό νομοθέτης απο
τείνεται) έπιβαρύνει τά ταμεία τών λιμένων Κατακώλου 
καί Κυλλήνης (12 χιλ. δρ. τό ά καί 4- χιλ. δρ. τό β' κατ’ 
έτος), τόν δημόσιον θησαυρόν, όστις ύποχρεούται είς άνά- 
λογον έτησίαν χορηγίαν καί είς παραχώρησιν 30 στρεμ
μάτων έθνικής γής πρός σχηματισμόν κήπου τοΰ γυμνα
σίου, καί τόν δήμον Λετρινών, όφείλοντα νά χορηγήση κα
τάλληλον κατάστημα διά τε τό γυμνάσιου, τήν βιβλιοθήκην 
μετά τοΰ μουσείου καί τό γυμναστήριου. Ή περιουσία τοΰ 
γυμνασίου διαχειρίζεται ύπό τής έφορείας αύτοΰ, ήτις πλη- 
ρόνει τούς μισθούς του προσωπικού, οπερ έυ τούτοις έξο- 
μοιούται πρός τό τών λοιπών τοΰ Κράτους γυμνασίων ώς 
πρός τήν έν γένει εξουσίαν τοΰ ύπουργείου τής παιδείας
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ζαί τήν έφαρμογήν τοϋ νόμου περί συντάξεως τών πολι
τικών ύπαλλήλων.—Ό δέ νόμος ΥΠΕ' επιγράφεται μέν 
περί συνοικισμού τών Κορίνθίων, αφόρα δμως μάλλον τό 
σχέδιον τής νέας πόλεως αύτών, όργανισθείσης πρό δεκα
πενταετίας ήδη διά τοΰ νόμου τής 10 Μαιου 1838. Έπειδή 
είς τήν Νέαν Κόρινθον είχε δοΟή μείζων του δέοντος έκτα 
σις, πολλοΐς δέ τών έζ τής παλαιάς ΚορίνΟου καί τών 
Έξαμηλίων άποικησάντων παρεχωρήΟησαν γήπεδα πέραν 
τοΰ χειμάρρου τών Λεύκων, τά όποϊα άφέθησαν άνοικοδό- 
μητα, ό νέος νόμος, άκολουΟών τήν μέθοδον τοΰ άρχικοΰ, 

παραχωρεί αύτοΐς έτερα οικόπεδα έκ τοϋ λοιπού σχεδίου 
τής πόλεως, καί τάσσει διορίαν τριών μέν μηνών πρός δή- 
λωσιν τής περί άνταλλαγής θελήσεώς των, δύο δέ έτών 

πρός οίκοδόμησιν τών νέων οικοπέδων έπί ποινή άπωλείας 
τών δικαιωμάτων αύτών.

Ή δέ τρίτη εποψις, τοΰ γενικού συμφέροντος, περιλαμ
βάνει 21 νόμους, οΐτινες δύνανται νά διαιρεθώσιν είς τέσσα- 

ρας κατηγορίας, έξ ών ή μέν Α'—, άφορώσα τόν προσδιο
ρισμόν τών έσόδων καί έξόδων τής έπικρατείας, Περιλαμβάνει 
5 νόμους, τών όποιων οί μέν ΥΖΑ' ζαί ΥΖΓ' έχορήγησαν 
πρός τήν Κυβέρνησιν 5 98!) 500 δο. διά τάς προζαταβλη- 
Οείσας παρ’ αύτής δαπάνας τοΰ Απριλίου ζαί Μαίου είς 
λ|σμόντοΰ ένιαυσίου προϋπολογισμού, οί δέ ΥΟΑ'καίΥΟΒ', 
ύπολογίζοντες ζατά τό 1873 τά έσοδα τοΰ Κράτους είς δρ. 
35 75 7 000 ζαί τά έξοδα αύτού είς δρ. 35 929 035 (έπο- 
μένως διά τήν ισορροπίαν ύπολείπονται δρ. 172 035),έχο
ρήγησαν τή Κυβερνήσει απέναντι τών τελευταίων 1 250 
000 διά τό έξωτεοιζόν χρέος, 6 394 157 διά τό έσωτερι- 
κόν, 3 071 320 διά συντάξεις, 1 125 000 διά τόν Βασι
λέα, 450 000 είς έξοδα τής Βουλής, 763 020 διά τό υ

πουργείου τών ’Εξωτερικών, 1 289 5-49 διά τό τών Οίζο- 
νομιζών, 1 691 <478 διά τό τών Ναυτικών, 1 718 566 διά 
τό τής Παιδείας, 2 652 659 διά τό τής Δικαιοσύνης, 3 9-43 
993 διά τό τών Εσωτερικών, 7 146 -490 διά τό τών Στρα
τιωτικών, 2 584 803 είς έξοδα διοικήσεως ζαί έπιστασίας 

ζαί 1 848 000 είς διαφόρους πληρωμάς. Παρατηρητέον 
ότι ό ΥΟΒ' νόμος έπιτρέπει τήν έν άπουσίατήςΒου- 
λ ή ς δαπάνην καί έτέρων ποσών, έάν τά άνωτέρω δέν έπαρ- 
κώσιν (άνευ όμως έπεκτάσεως τής ύπηρεσίας), είς τήν ποι
νικήν δικαιοσύνην, είς τήν γενικήν ασφάλειαν, είς μεταζι 
νήσεις στρατού, είς ποσοστά φορολογικών εισπράξεων, άπό- 
δοσιν κεφαλαίων οδοποιίας, διεθνών ταχυδρομικών ζαί τη
λεγραφικών δικαιωμάτων, έξόρυξιν ορυκτών, καλλιέργειαν 
καί μεταφοράν αλάτων, έπιστροφάς χρημάτων ζαί άντιμι- 
σΟίας δικηγόρων. Ή όλη λοιπόν υπαρξις τής Κυβερνήσεως 
περιορίζεται έντός τοΰ αυστηρού τούτου κύκλου τών δοΟει- 
σών αύτή χορηγιών. "Ινα δαπανήση πέραν αύτών πρέπει 
νά τεθή έκτός τοΰ νόμου, διότι ζατά τό άρΟρον 60 
τοΰ συντάγματος μόνη ή Βουλή ψηφίζει τά έξοδα τοΰ 
Κράτους. "Εκαστος ούτω προϋπολογισμός άποτελεϊ άναγ- 
καΐον κυβερνητικόν όριον, κατά τό όποιον ή κυβέρνησις, ώς 
πας άλλος έντολοδόχος, δίδει λόγον τών πεπραγμένων ένώ- 
πιον τών άντιπροσώπων τοΰ έθνους. Εύαρεστεΐ ; Τή δίδε
ται παράτασις ένιαυσίου έτι ζωής. Δέν εύαρεστεΐ; Απο
θνήσκει έξ άσιτίας. Ταΰτα είναι τόσον στοιχειώδη, όσον 
καί αί συνέπεια’, πρόδηλοι. Διότι όταν τεθή τίς έκτός 
τοϋ νόμου, πώς Οά άπαιτήση τήν έζ τοΰ νόμου ύπο- 
ταγήν ; "Οταν δέ έζλείπη ή ιδέα τής νομίμου Κυβερ
νήσεως, τότε έκαστος πρέπει νά λέγη πάσαν πρωίαν >■ inalo 
periculosam libertatem quam quietum servitium — προκρίνω έ- 
λευθερίαν μετά κινδύνων ή άτάραχον δουλείαν».

(Έπηαι ουνίχιια.)

ΤΟΚΟΓ νΥΦΙΑ.·

Ό διεξερχόμενος τάς έν ταΐς έπαργίαις δημοσιευομένας 
έφημερίδας πείθεται, ότι αί έργατιζαί έν γένει τάξεις, καί 
ιδίως ή πολύ πληθεστάτη ζαί φιλοπονωτάτη τάξις τών γεωρ
γών, μαστίζονται συχνάζις ύπό τής / εγομένης «τοζογλυ- 

ETOJ Λ.—ΦΤΛ. I'.—1ΕΕΕΜΒΡΙΟΣ 1873. 29 
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φίας». Άλλάτί έστι τοκογλυφία; τίνα τά αίτια τοΰ οικο
νομικού τούτου φαινομένου ; τίς ό τρόπος, αν όχι τής θε
ραπείας, τουλάχιστον τής περιστολής τοΰ κακοΰ;—ΊΙ λύ- 
σις τών ζητημάτων τούτων ύπάγεται άναντιρρήτως, εις τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ μόνου έν Έλλάδι σπουδαίου περιοδικού οι
κονομικού συγγράμματος, τής «Οικονομικής, λέγω, Έπι- 
Οεωρήσεως».

"Οτι ή τοκογλυφία αναστέλλει καί συμπνίγει πολλάκις 
τά παραγωγικά έργα, παρ’ ούδενός αμφισβητείται. Τοΰτο 
δέ, καθότι οί υπέρογκοι τόκοι, έπιβαρύνοντες ύπερμέτρως, ή 
άπορροφώντες τά εύλογα κέρδη τής βιομηχανίας,έξομοιοΰν- 
ται μέ τούς φόρους, οιτινες ελαφροί μέν καί εύβάστακτοι όν- 
τες, δέν διακωλύουσι τήν βιομηχανικήν τής κοινωνίας προα
γωγήν, βαρείς δέ καί φορτικοί γινόμενοι, καταπνίγουσιν έν 
τή γενέσει της, πάσαν παραγωγικήν έπιχειρησιν. Τήν άλή- 
Οειαν ταύτην οιά ζωηρότατης είκόνος έξέφρασεν ό Τυογότος, 
είπών, ότι «οί ύπέρογκοι τόκοι,ώς τά κατακλυσμιαΐαυδατα, 
καθ’ όσον μέν άνυψοΰνται, καταστρέφουσι .τούς εύανΟεΐς 
λειμώνας καί τούς εύκάρπους άγρούς, καθ’ ό'οον δέ κατα- 
πίπτουσιν, οί αύτοί άγροί άναΟάλλουσιν, άνακτώντες τήν 
προτέραν αύτών γονιμότητα». ΊΙ τοκογλυφία λοιπόν, ή 
οί ύπέρογκοι τόκοι καΟιστώντες άγονον τήν εργασίαν, εΰ- 
λόγως θεωρούνται, ώς αληθής μάστιξ τής βιομηχανίας.

Άλλά τίς ακριβέστερου ή έννοια τής τοκογλυφίας ;
Έκεΐ μέν όπου ό άστυκός νόμος έταξεν άνώτατόν τινα ό

ρον τών έκ συμβάσεως τόκων, ό καθ’ ύπέρβασιν έκτοκισμός 
τών χρημάτων, θεωρείται ώς τοκογλυφία. Παρ’ήμΐν δέ, έν
θα ό άστυκός νόμος ούδένα τάσσει άνώτατόν όρον τόκου, ή 
τοκογλυφία είναι ζήτημα όλως πραγματικόν, ή πλουτολο- 
γικόν, χαρακτηριζόμενη ύπό τοΰ άρθρου 434- τοΰ Ποινι
κού νόμου, ώς «καταπλεονέκτησις εις πιστωτικός ύποΟέ- 
σεις, τοΰ ετέρου τών συμβαλλομένων, διά συμφωνίας,ώς αι
σχροκερδούς Θεωρούμενης»· έξ ού δήλον, ότι ή τοκογλυφία, 
εμφαίνει ιδέαν όλως σχετικήν,καθότι ή ώς αισχροκερδής Οεω- 
ρουμένη συμφωνία έν Άθήναις λ. χ. όπου τά κεφάλαια είσίν 

άφΟονώτερα, δέν εϊναι τοιαύτη έν Τριπόλει ή έν Μεγαλοπό- 
λει, ένθα τά κεφάλαια είσί σπανιότερα, ή μάλλον δυσπρο- 
σπόριστα· ώστε ή τοκογλυφία εϊναι γινόμενον όλως οικονο
μικόν, είναι τό παραγόμενον τών οικονομικών στοιχείων έ
κάστης κοινωνίας. Τωόντι τίς ό λόγος τών ύπερόγκων τό
κων ή τής τοκογλυφίας ; ΊΙ έλλειψις κεφαλαίων, καί ιδίως 
ή έλλειψις πίστεως καί άσφαλείας, καί ή πολλαχοϋ δυσχε
ρής, βραδεία καί δαπανηρά έκτέλεσις τών συμβολαίων καί 
τών δικαστικών άποφάσεων. Έπειδή δέ τά στοιχεία ταϋτα 
κατά τόπους καί χρόνους μεταβάλλονται, άρα ό,τι ενταύθα 
θεωρείται ώς τοκογ/.υφία, δηλ. ώς καταπλεονέκτησις του 
έτέρου τών συμβαλλομένων, πιθανόν άλλαχοΰ νά ήναι τό 
φυσικόν παραγόμενον τών κοινωνικών καί πολιτικών στοι
χείων, τών έπιορώντων έπί τοϋ προσδιορισμού τών τόκων, 
παραγόμενον, ώς έρρέΟη, καθαρώς πλουτολογικόν.

'Όπως λοιπόν περισταλώσι τά έκ τής τοκογλυφίας πη- 
γάζοντα ατοπήματα, δέον νά μεταβληΟώσιν αί περιστάσεις, 
αί έπί τοΰ τόκου τών κεφαλαίων έπιδρώσαι, δηλ. νά πολ- 
λαπλασιαθώσι τά κεφάλαια, καί νά παγιωΟή ή πίστις, ή 
άσφάλεια καί έν γένει ή έννομος τάξις.

Ποσαχώς δέ δυνάμεθα νά πολλαπλασιάσωμεν τά ένεργά 
κεφάλαια, ών άνευ ούδεμία βιομηχανική έπιχείρησις εύο- 
δοΰται; Ή έφελκύοντες αύτά έκ τής άλλοδαπής, ή διευκο- 
λύνοντες καί έμψυχοΰντες τήν κυκλοφορίαν τών έν Έλλά- 
δι υπαρχόντων κεφαλαίων, ή τέλος ένισχύοντες τόν σχη- 
μανισμόν νέων κεφαλαίων, διά τής προαγωγής τών παρα
γωγικών έργων.

Καί περί μέν του πρώτου τρόπου τού πολλαπλασιασμού 
τών κεφαλαίων παρατηρώ, ότι ή συρροή κεφαλαίων ξένων 
είς τήν Ελλάδα καί ή έπωφελής χρήσ’-ζ αύτών, ού μόνον 
ήθελε ζωογονήσει τά παρ’ ήμΐν παραγωγικά έργα, άλλ’ 
ήθελεν εϊσΟ.ιι καί τό περιφανέστερο·/ τεκμήριον τής αγαθής 
καί σώφρονις διοικήσεως τών δημοτ ών πραγμάτων. Δέν 
πρέπει μόλον τοΰτο νά μεγαλοποιώμεν ύπέρ τό δέο /, τό 
πλεονέκτημα τοΰτο, πρεσβεύοντες ότι διά μόνης τής είσα-
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γωγής ξένων κεφαλαίων δύναται νά προαχθή παρ’ ήμΐν, ή 
γεωργία ζαΐ έν γένει ή έθνική βιομηχανία· καθότι έν δσω 
τά εγχώρια κεφάλαια, ένεκα της έλλείύεως άποχρώσης 
άσφαλείας, δυσζόλως ζυζλοοοροϋσιν, ή έν δσω αί παρα- 
γωγιζ.αί τάξεις, ένεκα τών παρεμβαλλομένων προσκομμά
των εις τήν ιδιωτικήν ενέργειαν, ένεκα λ. χ. τοΰ παρ’ ήμΐν 
ίσχύοντος πλημμελεστάτου φορολογικού τής γής συστή
ματος, ή τής άτελείας τών μέσων τής συγζοιννωνίας, κτλ. 
ολίγα παράγουσα»., έλάχιστα άποταμιεύουσιν, ή βιομηχανία 
ούδέποτε θέλει άπαλλαχΟή τοΰ καταθλίβοντος αύτήν όργανι- 
κοΰ νοσήματος, τής σπάνεως,λέγω, τών κεφαλαίων ζαϊ τών 
ύπερόγκων τόκων.

Ή Κυβέρνησις σκοπούσα διά τής εισαγωγής ξένων κε
φαλαίων, νά χορηγήση κεφάλαια είς τήν γεωργίαν, ζαϊ νά 
άνορθώση ιδίως τήν ακίνητον ιδιοκτησίαν, ύπέβαλεν είς τήν 
Βουλήν σύμβασιν περί συστάσεως Τραπέζης κτηματικής πί 
στεως, ζυρωΟεΐσαν ύπό τού νόμου τής 28 ’Ιουλίου 1873.

1.

Διά τής συστάσεως τοιαύτης Τραπέζης, ούδεμία άμφιβο- 
λία, δτι ούζ ολίγα ξένα κεφάλαια ήθελον είσαχθή ε’ς τήν 
Ελλάδα, τά όποια άκωλύτως ζυκλοφοροΰντα, ήδύναντο 
δραστηρίως νά συντελέσωσιν είς τήν έμπέδωσιν τής κτημα
τικής πίστεως, καί είς τήν έλάττωσιν, έν γένει, τών τό
κων. Τωόντι όπου τοιαΰτα ίδρύθησαν καταστήματα, οί μέν 
ίδιοκτήται, οί δεόμενοι κεφαλαίων άπηλλάγησαν τής δυ
σχερούς φροντίδος τοΰ έπιζητεΐν καί άνευρίσκειν τόν βουλό- 
μενον νά δανείση κεφαλαιούχον, οί δέ κεφαλαιούχοι οί σζο- 
ποΰντες νά δανείσωσιν έπικερδώς τά κεφάλαια αύτών, άπηλ- 
λάγησαυ ωσαύτως, τής φροντίδος τοΰ έπιζητεΐν τόν βουλό- 
μενον υά δανεισθή· άμφότεροι δέ, δηλ. οι τε ζητοΰντες δά
νεια καί οί κατ’ ιδίαν κεφαλαιούχοι, οί βουλόμενοι νά χρη- 
σιμοποιήσωσι τά κεφάλαιά των, απευθύνονται πρό τήν κτη
ματικήν Τράπεζαν αύτη δέ, όρμωμένη έκ τίνος μετοχικού 
κεφαλαίου, δπερ κατά τό άρθρ. 3 τοΰ περί συστάσεως κτη

ματικής Τραπέζης νόμου ώρίσθη είς 20,000,000 φράγκων, 
επαυξάνει αύτό έκ τε καταθέσεων καί έκ δανείων καίπαραδί 
δει είς τούς κατ’ ιδίαν κεφαλαιούχους, τούς δανείζοντας είς 
αύτήν τά κεφάλαιά των, κτηματόγραφα, ή κτηματικάς ο
μολογίας, φερούσας τόκον ετήσιον καί έξοφλουμένας διά 
κληρώσεως μετά τίνος άμοιβής ή τυχηρών κερδών, συμφώ- 

νως πρός τό άρθρ. 4 τοϋ νόμου.
Οί ίδιοκτήται δανειζόμενοι έπί ύποΟήκη καί λαμβάνοντες 

τό '/. τής άξίας τοΰ κτήματός των, κατά τό άρθρ. 5, ύπο- 
χρεοΰνται νά καταβάλλωσιν είς τήν έταιρίαν έτησίας δόσεις, 
περιλαμβανούσας τόν τόκον τού ληφΟέντος κεφαλαίου, 
χρεώλυτρόν τι καί τό δι’ έξοδα διοικήσεως δικαίωμα, κατά 
τό άρθρ. 6· άλλ’ ό πληρωτέος τόκος δέν δύναται νά ύπερβή 
τά 8 °|, κατ’ έτος, τό δέ δι’ έξοδα διοικήσεως δικαίωμα, τό 
1 °] κατά τό άρθ. 7· τό δέ χρεωλύσιον ύπολογίζεται κατά 
τάς προθεσμίας τών δανείων, αϊτινες έσονται δέκα μέν έτών 

αί βραχύτερα;, 30 δέ αί μακρότεραι.
Ούτω λοιπόν, οί μ.έν κατ’ίδιαν κεφαλαιούχοι, δανείζοντες 

είς τάς Τραπέζας τής κτηματικής πίστεως τά κεφάλαια αύ
τών, ού μόνον άπολαμβάνουσι διττήν άσφάλειαν, τήν τοΰ 
μετοχικού κεφαλαίου καί τήν τών ένυποθήκων κτημάτων, 
άλλά καί δύνανται, έζποιούντες τά κτηματόγραφα, άτινα 
έχουσιν είς χεΐρας αύτών, νά πληρωθώσιν, έά Οελήσωσι, 
πρό τής λήξεως τής προθεσμίας. Οί δέ ίδιοκτήται δανειζό
μενοι έπι ύποθήκη ύπό μακράς προθεσμίας, δύνανται κατά 
μικρόν καί βαθμηδόν νά έξαγοράσωσι τό χρέος αύτών, πο- 
ρίζόμενοι έζ τών κτημάτων αύτών, ού μόνον τόν έτήσιον 
τόκον άλλά καί τι χρεω’λυτιζόν ποσόν, πρός άπόσοεσιν τού 

χρέους των.
Άλλ’ όπως δυνηθώσιν αί τοιαΰται έταιρίαι νά έζπληρώ- 

σωσι τάς πρό τούς πιστωτάς αύτών ύποχρεώσεις, ανάγκη 
αί ένιαύσιαι δόσεις νά ζαταβά/.λωνται ακριβώς καί έγκαίρως 
είς τήν έταιρίαν ύπό τών οφειλετών αύτής, καθ’ όσον αί 
ύποχρεώσεις τής έταιρίας πρός τούς πιστωτάς αύτής καί 
τών οφειλετών πρός τήν έταιρίαν εισίν άλληλένδετοι, Έπί 
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τούτω, δέ πρός άπάσας τάς Τραπέζας τής κτηματικής πί
στεως έχορηγήθησαν δικαιώματα τινα, άπλοποιοϋντα τήν 
διαδικασίαν τών αναγκαστικών πλειστηριασμών, δικαιώ

ματα, ένεκα τών οποίων ούδόλως παραβλάπτονται οί οφεί
λεται καλής πίστεως· καθόσον μάλιστα διά τής παροχής 

τών τοιούτων δικαιωμάτων, έτι μάλλον άσφαλιζομένης τής 
Τραπέζης, έλλατοϋνται οί τόκοι τών παρ’ αύτής χορηγού
μενων κεφαλαίων. Άλλά παρεκτός τών άλλων δικαιωμά
των, άπερ έχορήγει εις τήν κτηματικήν Τράπεζαν ή άπό 22 
Νοεμβρίου 1872 σύμβασις, πρός έξασφάλισιν τοϋ ύποΟηκι- 
κοϋ δικαιώματος,είσήχΟησαν διά τοϋ άρΟρ. 20, εδάφια 7 καί 
8 αί έξής διατάξεις, αιτινες άπηλείφΟησαν όμως διά τοϋ 
νόμου τοΰ κυρωΟέντος καί δημοσιευθέντος τή 28 Ιουλίου 
1873.

«7.) Έάν, έκπληρωθεισών τών ανωτέρω διατάξεων, ή 
Τράπεζα δώση τό δάνειον μετά παρέλευσιν τεσσάρων μη
νών, καί δέν έγινεν εις αύτήν ένστασις κατά τοΰ είς ύπο- 
θήκην προσφερομένου κτήματος μέχρι τής άποδόσεως τοϋ 
δανείου, ή έπί τοϋ κτήματος ύποθήκη αύτής θέλει ισχύει 
κατά παντός πραγματικού δικαιώματος, τό όποιον ήθελεν 
άναφανή μετά ταΰτα, έκτός όμως τοϋ τής ύποΟήκης δι
καιώματος, τό όποιον ήθελεν έχει τις έπί τοϋ αύτοϋ κτή
ματος, έγγεγραμμένον είς τά βιβλία τών ύποΟηκών, πριν 
τής είς αύτά εγγραφής τοϋ δανείου τής τραπέζης. Θεωρείται 
έπομένως ισχυρά ή ύποθήκη τής τραπέζης, ήν ένέγραψεν 
έπί κτήματος διακηρυχθέντος κατά τόν ανωτέρω τρόπον, 
καί τό όποιον απέκτησε τις, άφοϋ ήρχισεν ή διακήρυξις, 
χωρίς νά ειδοποίηση περί τής τοιαύτης προσκλήσεως τήν 
τράπεζαν, πριν αύτη χορηγήση τό δάνειον, παρελθούσης 

τετράμηνου προθεσμίας.»
«8) ΊΙ είρημένη παραγραφή παντός πραγματικού δικαιώ

ματος, έπί τοϋ είς ύποΟήκην οοΟέντος κτήματος, θέλει ισχύει 
μόνον διά τήν ύποΟήκην τής Τραπέζης καί καθόσον αύτη 
διαρκεΐ. Δύναται όμως έκαστος καί μετά τήν παρέλευσιν 
τής έν τω έδαφίω 4· τεθείσης προθεσμίας, νά διεκδίκηση τό 

κτήμα, μή παραβλαπτομένων ώς έκ τούτου τών δικαιωμά

των τής Τραπέζης.»
Ή άπάλειψις τών έδαφίων τούτων έΟεωρήΟη μέν παρά 

τών ιδρυτών τής κτηματικής Τραπέζης, ώς εύλογος καί έν- 
νομος αφορμή διαλύσεως τής συμβάσεως, καθ’ ημάς όμως 
καί έτεροι ίσως λόγοι αναγόμενοι είς τήν εσωτερικήν διορ- 
γάνωσιν καί κατάοτισιν τής Τραπέζης, διεκώλυσαν τήν έκτέ- 
λεσιν τής συμβάσεως. Οί δέ λόγοι ούτοι είσίν ή χρηματική 

αμηχανία, είς ήν εΐχον περιπέσει ή αγορά τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί πλεϊσται άλλαι άγοραί τής Εύρώπης καί τής 
’Αμερικής, αμηχανία, ένεκα τής όποιας, ού μόνον ό σχη
ματισμός τοϋ μετοχικού κεφαλαίου τής έν λόγω Τραπέζης, 
άλλά καί ' αύξησις τοϋ κεφαλαίου αύτής, δι’ έκδόσεως κτη
ματογράφων, ή έκ καταθέσεων, καθίστατο άνέφικτος.

Άλλ’αναβαλλόμενης ούτω τής συστάσεως Τραπέζης κτη
ματικής πίστεως είς χρόνους αίσιωτέρους, ή καί μετά τήν 
σύστασιν αύτής, δέν πρέπει νά προνοήσωμεν καί άλλως πως, 
περί τής έλαττώσεως τών έκ συμβάσεως τόκων, τών έπιβα- 

ρυνόντων τό σύνολον τής εθνικής βιομηχανίας;
Εΐπον οτι δύω τινά έπιδρώσι κυρίως έπί τοΰ τόκου, τό 

ποσόν τών διαθεσίμων κεφαλαίων καί ή ασφάλεια· άλλά τά 
δύω ταΰτα, όμολογουμένως εΐναι τό παραγόμενον τής άνα
πτύξεως τοΰ ιδιωτικού πλούτου καί τής έμπεδώσεως τής έν- 
νόμου τάξεως, τής πίστεως καί τής ασφαλείας.

Δέν άρνοΰμαι, ότι καί δίκαιον εΐναι έν γένει, καί συμφέρει 
νά φορολογήται διά τοϋ χαρτοσήμου, ό κινητός πλούτος, 
οιον αί μετοχαΐ τών εταιριών κ. τ. λ. 'Ωσαύτως δέ αναγνω
ρίζω τήν άνάγκην τής έπιβο?.ής, νέων φόρων, πρός τόν σκο
πόν τής αύξήσεως τών πόρων τής οδοποιίας· παρατηρώ όμως, 
ότι έπειδή διά τής έπιβολής νέων φόρων έλαττοϋνται τά 
ιδιωτικά κεφάλαια καί διακωλύεται ό σχηματισμός νέων κε
φαλαίων, ανάγκη νά έμύυχώσωμεν έμπράκτως, καί διά παν
τός μέσου,τήν ιδιωτικήν δραστηριότητα καί τήν αύξησιν τοΰ 
ιδιωτικού πλούτου, έξ ού άρύεται τό Δημόσιον τούς πόρους 
αύτοϋ. Καθότι οσάκις ένεκα φυσικών δυσμενών συμβεβηκό- 
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των, ή πολιτικών σπαραγμών,ή φόρων δυςβαστάζτων,έλατ- 
τοΰνται αί ίδιωτικαί πρόσοδοι, άναγζαίως έλαττοδνται καί 
τά κεφαλαία, τά έζ άποταμ,ιευματων τών προςόδων τούτων 
μορφούμενα, ζαΐ ή λεγομένη τοκογλυφία, ήτο: οί ύπέρογ- 
κοι τόκοι, έξαζολουθοΰσι νά έπιβαρύνωσιν τήν όλην βιομη
χανίαν. Άλλά ζαΐ όπως νΰν έχουσι παρ’ήμΐν τά πράγματα, 
δεν εδυνάμεΟα ζαΐ άλλως πως, νά πολεμήσωμεν τήν τοκο
γλυφίαν, οιευζολύνοντες τήν σύστασιν τών λεγομένων 
«Τραπεζών του Λαοΰ ζαΐ τών Γεωργικών Τραπεζών ;»

2.

Ό μή έχων άλλην ιδιοκτησίαν, είμή τούς βραχίονας 
αύτοΰ, άλλον πόρον παρά τήν εργασίαν του, άλλην πε

ριουσίαν ή τόν ημερήσιον μισθόν αύτοΰ, μένει έζτεθει- 
μενος εις πασας τάς δυστυχείς περιπέτειας τοΰ βίου. Ό 
άνθρωπος ούτος πρεπει νά τραφή, νά ένδυθή, νά έχη καί 

τινα κατοικίαν· οφείλει έπομένως νά προσπορίζηται καθ’ έ- 
ζαστην τά μέσα δι’ ών δύναται νά έπαρκέση είς τάς άνάγ- 
ζας του. Έάν μέν αι δυνάμεις του έξασθενήσωσΐ, τό εισό
δημά του άναγκαίως θέλει έλαττωθή- έάν δέ άσθενήση ζαΐ 
ές άνάγζης όιαμενη σχολάζων, τό εισόδημά του θέλει έν
τελώς έκλειψει. Δυστυχώς τά συμβεβηκότα ταϋτα είσίν 
άναπόοραστα, ζαΐ ούδείς δύναται νά ύπεζφύγη αύτά. Ή 
άποταμιευσις λοιπόν έν χρόνοις σχετιζής εύπορίας, είναι 
πράςις τήν όποιαν ή κοινότερα μέν φρόνησες ύπαγορεύει, 
ή άνάγζη οε επιβάλλει είς πάντα έχέφρονα άνθρωπον.

Τωόντι ούδείς προωρίσθη ύπό τής ειμαρμένης είς τό νά 
διάγη έν πενία καί έν στερήσεσίν τουναντίον, έκαστος συ
ναισθάνεται, ότι διά τής φιλοπονίας καί τής έπιμελείας του 
δύναται νά βελτίωση τήν ζατάστασιν αύτοΰ, καί άσφαλίση 
κατά τό μάλλον ή ήττον τό μέλλον του, άπό άπλοΰ έργά
του λ. χ. γινόμενος κεφαλαιούχος ζαΐ ιδιοκτήτης. Άλλά 
οιά τίνος τρόπου θέλει επιτύχει τοΰ σζοποΰ τούτου ό α
πλούς έργάτης ; διά μόνης τής άποταμιεύσεως. Άποφασί 
ζων νά ζαταναλώση όλιγώτερον τοΰ ό,τι έδυνήθη νά παρα- 

γάγη, αποταμιεύει ζαΐ σχηματίζει ούτω μικρόν τι ζεφά- 
λαιον. Άλλ’ ή άποταμιευσις δέν εϊναι πραξις ίδιάζουσα εις 
μόνα τά φυσικά πρόσωπα, καθότι διά τοΰ συνεταιρισμού, ή 
άποταμιευσις αποβαίνει καί ασφαλέστερα καί ταχύτερα· λ. 
χ. ό δανείζων χρηματικόν τι ποσόν πρός έτερον πρόσωπον, 
έμπιστεύεται είς αύτό μέρος τής περιουσίας του· άλλ’ έάν 
δύω πρόσωπα συνυπεχρεοΰντο άμοιβαιως νά οανειζωσι πρός 
άλληλα, διά τοΰ συνεταιρισμού τούτου, ήθελον διοργανώ- 
σει σύστημα αμοιβαίας πίστεως, οπερ έστιν ή βασις τών 
Τραπεζών τοΰ Λαού. Λάβωμεν ομάδα τινα μικρών κεφα
λαιούχων, καί Οέλομεν αναγνωρίσει, ότι άπαντες δέν έχουσι 
συγχρόνως άνάγκην τών αποταμιευμάτων, τά όποια ζρα- 
τοΰσιν είς τά βαλάντια αύτών. Ύποθέσωμεν τρεις έμπο
ρους, έξ ών έκαστος κρατεί εκατόν φράγζα είς τό κιβώτιόν 
του· πλήν δέ τούτων, ζαΐ τέταρτον έμπορον, έχοντα άνάγ
κην χρημάτων. Ό έμπορος ούτος απευθύνεται πρός τόν έτε
ρον τών έχόντων χρηματικόν άποταμιευμα καί ςητεΐ νά 
δανεισθή παρ’ αύτοΰ· άλλά κύριος οιοε, έάν έπιτύχη. Κα
θότι, όπως έπιτύχη, δέον νά έμπνέη τήν δέουσαν εμπιστο
σύνην τώ κεφαλαιούχο), δηλ. ή ζατάστασις και ή ήθικότης 
αύτοΰ νά ώσι γνωσταΐ τώ δανείζοντι. Έάν όμως οί τεσσα- 
ρες ουτοι συνεταιρισθώσιν, έάν διοργανώσωσι σύστημα ά- 

μοιβαίας πίστεως, ζαΐ έκαστος καταθέτη τό άποταμιευμα 
αύτοΰ είς κοινόν ταμεϊον, τά άποταμιεύματα ταϋτα άντί 
νά μένωσι νεκρά, Οέλουσιν άποφερει τόκον τοΐς καταθεταις. 
Ό δ’ έχων έξ αύτών άνάγκην χρημάτων, θέλει δυνηθή νά 
δανεισθή ανυπερθέτως, ύποχρεούμενος νά άποδώση έμπρο- 
Οέσμως τό κεφάλαιον, μετά τών συμπεφωνημένων τόκων. 
Έάν δέ ούδείς τών τεσσάρων έμπορων έχη άνάγκην χρη
μάτων, ή έάν καί οί τέσσαρες συγχρόνως θέλουσι νά δα- 

νεισθώσι, τί θέλει συμβή; ‘ Είναι "ta/a αληθές, ότι έν τοι
αύτη περιπτώσει, ή τά άποταμιευμανα των άτινα έν συνο- 
λω άνέρχονται είς 400 φράγζα, θέλουσι μένει νεκρά, ή ότι 
ούδείς θέλει δυνηθή νά δανεισθή, διά τών χρημάτων τών 
άλλων; όχι· καθότι ζατά μέν τήν πρώτην περίπτωσιν, ή
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Τράπεζα τοϋ λαοϋ αγοράζει ομολογίας τοκοφόρους, οίον 
έντοκα γραμμάτια τοϋ Δημοσίου, καί τά κεφάλαιά της δέν 
μένουσιν αργά· κατά δέ τήν δευτέραν περίπτωσιν, καθ’ ήν 
καί οί τέσσαρες έχουσιν άνάγκην νά δανεισθώσι πλέον τών 
όσα κατέθεσαν, ή τράπεζα Οέ ει προσπορισθή νέα κεφάλαια, 
καί δανείσει, χορηγούσα τω κατ’ίδιαν κεφαλαιούχω, τω πι
στωτή αύτής, τήν ασφάλειαν τής άλληλεγγύης απάντων 
όμοΰ τών συνεταίρων, καθότι ή αλληλεγγύη, είναι ή θεμε
λιώδης άρχή τών τοιούτων συνεταιρισμών. "Ωστε ή Τρά 
πεζά τοΰ λαοϋ είναι καί δανειστικόν κατάστημα καί τα- 

μιευτήριον.
Αί Τράπεζαι τοϋ λαοϋ έσυστήθησαν τό πρώτον έν Γερμα

νία, κατά τό 1832. Κατά δέ τό 1863, συνεποσοϋντο είς 
700. Έξ αύτών 332, συγκροτούμενα’, έξ έκατοντακισχι- 
λίων προσώπων, έδάνεισαν κατά τήν χρήσιν τοϋ 1863, 
φράγχ. 130 000 000 καί άπέφερον κέρδος 630 000. Ή 
περιουσία των συνεποσοϋτο είς 6 800 000 φράγζ. αί κα
ταθέσεις είς 12 800 000, τά δάνεια άπερ έλαβον αί είρη- 
μέναι έταιρίαι είς 21 300 000, τό όλον -12 000 000· αί 
δέ ζημίαι άνήρχοντο είς μόνον 27 000, ήτοι είς 2 ’|( λεπτά 
έπί 100 φρ. τών πρός τούς συνεταίρους δανείων.

ΙΙώς δέ σχηματίζεται τό άρχικόν κεφάλαιον τών Τραπε
ζών τοϋ λαοϋ ; Τό έταιρικόν κεφάλαιον σχηματίζεται 1J' 
έκ καταβολής χρηματικού τίνος ποσοΰ, 4 ή 3 δραχμ. λόγω 
κατατάξεως είς τήν έταιρίαν καί 2°’ έκ τών μηνιαίων κα
ταβολών μέχρι συμπληρώσεως τής όρισθείσης άξίας τών 
μετοχών, οίον 100 ή 200 δραχ. προϊόντος δέ τοΰ χρόνου 
καί έκ τοϋ άποθεματικοΰ.

Τά κέρδη διανέμονται κατά λόγον τών καταβολών έκά- 
στου καί κεφαλαιοΰνται μέχρι συμπληρώσεως τής μετοχής.

Έκτος δέ τών μηνιαίων καταβολών, οί συνέταιροι ένερ- 
γοΰσι καί καταθέσεις έπί τόκω.

Έκαστος συνέταιρος δύναται νά δανεισθή, διά μόνης τής 
ύπογραφής του, τήν άξίαν τής μετοχής του. Έάν δέ τό δά
νειον ΰπερβαίνη τήν άξίαν τής μετοχής, άπαιτεϊται καί ή
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έγγύησις άλλων τινών συνεταίρων. Ούτω δέ σχηματίζεται 
πνεΰμα άοελφότητος, στηριζόμενον εις τήν άμοιβαίαν έμπι- 
στοσύνην, είς τήν ακρίβειαν καί τήν ηθικότητα τών προσώ
πων. Διά τής συστάσεως τών Τραπεζών τοΰ λαοΰ,άπεδείχθη 
ή όρθότης τών λόγων τούτων τοΰ ’Ιουλίου Σίμωνος, ότι 
«ούδείς δύναται ασφαλέστερο'/ νά προφυλάξη τόν έργάτην 
κατά τής πενίας, ή αυτός ό εργάτης».

Διά τής συστάσεως τοιούτων άληθώς Τραπεζών τοϋ λαοϋ, 
ό έργάτης γίνεται οικονόμος, προνοητικός, άκριβής είς τάς 
συναλλαγάς του, συναισθάνεται βαθυτερον τήν εύθύνην τών 
πράξεων του καί κατανοεί ό'τι «αλληλεγγύη» είναι άδύνατον 
νά ύπάρξη, άνευ ήθικότητος τών συγκροτούντων τήν έται
ρίαν. Προσέτι δέ,διά. τής συστάσεως τών Τραπεζών τοΰ λαοϋ, 
περιστέλλεται ό άνταγωνισμός μεταξύ έργάτου καί κεφα
λαιούχου· ό έργάτης δέν γίνεται Οΰμα τής τοκογλυφίας, 
άλλά σχηματίζει κεφάλαιον, τό όποιον οφείλει είς τάς οι
κονομίας καί είς τήν φρόνησίν του.

Σήμερον ύπάρχουσι Τράπεζαι, χορηγοΰσαι δάνεια είς τούς 
ίδιοκτήτας ιδίως καί είς έμπορους, ή μόνη δέ Τράπεζα τοΰ 
λαοϋ είναι τά λεγάμενα κένεχυροδανειστικά καταστήματα», 
τών οποίων τά πλεονεκτήματα εύλόγως αμφισβητούνται. 
Διά τοΰ πολαπλασιασμοΰ τών Τραπεζών τοΰ λαοΰ, ού μό
νον ή ύλική τών εργατών κατάστασις θέλει βελτιωθή, άλλ’ 

,είσέτι οί έργάται θέλουσι ήθικοποιηθή, είς εαυτούς μόνον 
όφείλοντες τήν βελτίωσιν τής ζαταστάσεώς των.

Έάν λοιπόν ήτο δυνατόν τοιαΰται Τράπεζαι νά συστηθώ- 
σιν έν ταΐς έπαρχίαις, καί τήν διαχείρισιν αύτών νά άνα- 
λάβωσιν άνδρες τίμιοι, φιλοπάτριδες καί αληθείς φίλοι τοΰ 
λαοϋ, ή τοκογλυφία ήθελε βεβαίως περισταλή. Έάν όμως 
τοΰτο ήναι άδύνατον, μή αίτιώμεθα άλλους, αίτιώμεθα ήμας 
αύτούς, καί προσπαθήσωμεν νά έξομαλύνωμεν τά προσκόμ
ματα, ένεκα τών οποίων ή σύστασις τών τοιούτων κατα
στημάτων αποβαίνει αδύνατος.

3.

Έκτος δέ τούτων, καί ή σύστασις γεωργικών Τραπεζών 
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ήθελε δραστηρίως συντελέσει είς τήν συγκέντρωσιν τών κε
φαλαίων ζαί τήν έλάττωσιν τών τόκων, έφ’ οις δανείζον
ται οί γεωργοί. Αίγεωργικαί Τράπεζαι, προσπορίζουσαι,ύπό 
βραχείας προθεσμίας, τοΐς γεωργοΐς μικράς προκαταβο- 
λάς, δεν άπαιτοΰσι πραγματικήν τινα έγγύησιν, άλλ’ εμπι
στεύονται είς τδ προσωπικόν αξιόχρεων τών γεωργών.

Ώς έκ τής φύσεως λοιπόν τών έργων,· τά όποια άναλαμ- 
βάνουσι, καί τής λειτουργίας, ήν προ*ίθενται  νά έκπληρώ- 
σωσι, πρώτον μέν άντί εύαρίθμων οφειλετών, συσχετίζον
ται πρός μυρίους όφειλέτας. Δεύτερον δέ, έν περιπτώσει άρ- 
νήσεως τών όφειλομένων κατά τάς τεταγμένας προθεσμίας, 
διά μόνης τής κατασχέσεως τών συγκομισθέντων καρπών 
δύνανται ν’ άποζημιωΟώσι. Καί τρίτον τά τε έξοδα πρός 
έξακρίβωσιν τοϋ άξιοχρέου τών αίτούντων τοιαύτας προκα
ταβολές, ώς καί τά τής έπιτηρήσεως καί είσπράξεως, πολ
λαπλασιάζοντας καί ένεκα τούτων καί οί τόκοι τών τοιού
των δανείων άποβαίνουσιν επαχθείς.

Σήμερον οί Γεωργοί τής 'Ελλάδος, έν πλείσταις έπαρ- 
•χίαις, δανειζόμενοι ύποχρεοϋνται νά παραχωρήσωσι τοΐς 
δανεισταΐς αύτών, μερίδα τών καρπών τοϋ κτήματός των, ής 
ή άξια άνέρχεται ίσως είς τά 20 ή 25 °/u τοϋ ληφθέντος 
κεφαλαίου. Διά δέ τών βαρυτόκων τούτων δανείων, οί μέν 
άγοράζουσι θειον πρός Οείωσιν τών άμπέλων, οί δέ δημη- 
τριακούς καρπούς έπί σπορά, οί δέ όπως έπεκτείνωσι τάς φυ
τείας των ή άγοράσωσι ζώα ή μελίσσια κλπ. Δανειζόμενοι 
δέ, ούδεμίαν άλλην έγγύησιν παρέχουσι τοΐς δανεισταΐς αύ
τών,ή τό προσωπικόν αύτών άξιόχρεων καί μίαν ή δύω ίσως 
ύπογραφάς. Άλλ’ή μέν ’Εθνική τράπεζα, καθό κυρίως προε
ξοφλητική καί ύποθηκική, δέν ύποχρεοΰται νά διάθεση ύπέρ 
τής Γεωργικής τάξεως, πλέον τών 2,000,000 δρ. αιτινες 
άποκλειστικώς ώρίσθησαν, δυνάμει τοϋ άρθρου 5 τοΰ νόμου 
τής 16 Δβρίου 1861, διά τήν έργασίαν ταύτην· ή δέ κυβέρ- 
νησις δέν οφείλει νά άναλάβη τραπεζικά έργα, άλλ’ ούδέ δύ
ναται νά συστήση τοιαΰτα καταστήματα, μή εύποροΰσα κε
φαλαίων. Διά μόνων λοιπόν τών ιδιωτικών κεφαλαίων, ή σύ- 

στάσις τών γεωργικών τραπεζών είναι δυνατή. Άλλ’ οί 
ίδιώται κεφαλαιούχοι άπέσχον μέχρι τοΰδε, τών τοιούτων 
κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων,δυνάμενοι πιθανώς νά μεταχει- 
ρισθώσιν έπωφελέστερον καί άσφαλέστερον τήν περιουσίαν 
αύτών. Τούτων ούτως έχόντων, ή Κυβέρνησις οέν δύναται 
Spa διά τίνος συνδρομής, διά τίνος συμμετοχής νά έμψυ- 
χώση τάς τοιαύτας έπιχειρήσεις ; Λ. χ. έάν γεωργική τρά
πεζα, συστηθεϊσα έν τινι Νομώ, ύπεχρεοΰτο νά δανείζη πρός 
τούς γεωργούς, έπί τόκω 10 ή 12 τοΐς °/0 κατ’άνώτατον 
όρον, ή Κυβέρνησις οέν έδύνατο, πρός έμψύχωσιν τής τοιαύ
της έπιχειρήσεως, νά ύποχρεωθή νά χορηγή τή είρημένη 
Τραπέζη, έτησίαν συνδρομήν 3°|, έπί τών πραγματοποιη- 
θέντων δανείων, κατά τό παράδειγμα τής Γαλλικής κυ- 
βερνήσεως, ύποχρεωθείσης δυνάμει τοΰ άρθρ. 5 τοϋ άπό 21 
Δβρίου 1853 Διατάγματος, περί Τραπέζης κτηματικής πί

στεως, νά χορηγή αύτή τό εικοστόν τών πραγματοποιη- 
θέντων δανείων ; Πλήν δέ τούτων, έάν ή Κυβέρνησις, γινο- 
μένη μέτοχος τών τοιούτων εταιριών, ύπεχρεοΰτο νά μή 
συμμετέχη είς τά κέρδη, είμή μετά τήν άπονομήν τοΐς κε- 
φαλαιούχοις μερίσματος λ. χ. 10 °|„ έπί τών καθαρών κερ
δών τής έπιχειρήσεως, διά τής τοιαύτης προτιμήσεως, δέν ή
θελεν έμψυχώσει τήν σύστασιν γεωργικών Τραπεζών ;

Τόν τρόπον τοϋτον τής συνδρομής τοϋ Δημοσίου α) μέν 
διά τής συμμετοχής αύτοϋ εις τό κεφάλαιον τής έπιχειρή 
σεως καί β') διά τής προτιμήσεως τών Ιδιωτικών κεφαλαίων 
είς τά κέρδη, παρέχει ήμΐν 1) μέν τό άρθρ. 11 τής συμβά
σεως τής 11 Μαίου 1871 μετά τής Έλλ. άτμοπλοίας, κα
θ’δ «ή Έλλ. Κυβέρνησις άναδέχεται τήν ύποχρέωσιν νά 
πληρώση είς τήν Έλλ. άτμοπλοίαν, λόγω άποζημιώσεως, 
έτησίαν έπιχορήγησιν δρ. 650,000 άρχομένην άπό ά. ία- 
νουαρίου 1871, καταργουμένης τής ύπό τοΰ δημοσίου έγ- 
γυήσεως τόκου ύπέρ τών λοιπών μετόχων, οΐτινες έν τού- 
τοις προτιμώνται τοϋ δημοσίου, έπί τοΰ διανεμητέου 
μερίσματος μέχρις τής συμπληρώσεως 5 °| έπί τών κατα- 
βληθέντων κεφαλαίων αύτών» 2) δέ τό άρθ. 22 τοϋ άπό 5 
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φεβρ. 1872 καταστατικοί περί οικοδομής θεάτρου, ζαθ’3 
«έκτων καθαρών κερδών, 6 “| κατά προτίμησιν διανέμον
ται είς τούς μετόχους, πλήν τοΰ Δήμου τών ’Αθηναίων, έπί 
τής καταβληθείσης αρχικής άξίας τών μετοχών έζάστου· 
2 °|0 ορίζονται ώς επίδομα 10 μετοχών, βριζόμενων διά 
κληρώσεως· έζ δέ τών μετά τήν ά ο α ί ρ ε σ ι ν τών 8°|0 
έναπολειφθέντων, ό Δήμος τών ’Αθηναίων λαμβάνει 8 % 
τών διαζοσίων μετοχών αύτοΰ.»

Έζ τών προεζτεθέντων συνάγεται, οτι ή περιστολή τής 
τοκογλυφίας, καθ’ ής δικαίως γογγύζουσιν αί έργατικαί 
τάξεις, δέν κατορθοΰται διά μόνης τής εισαγωγής ξένων κε
φαλαίων είς το Κράτος, άλλά κυρίως διά τής έμψυχώσεως 
τών παραγωγικών έργων, άτινα είσίν ή άένναος πηγή τοΰ 
πλούτου καί τής εύημερίας τών έθνών. Δέν άρνοΰμαι, οτι τά 
ξένα κεφάλαια δύνανται δράστηρίως νά συντελέσωσιν είς τήν 
άνάπτυξιν τής έθνικής έν γένει βιομηχανίας, κατ’ έμήν δμως 
γνώμην, όφείλομεν πρό παντός άλλου, νά φροντίσωμεν περί 
τής μεταβολής τών δυσμενών περιστάσεων, ένεκα τών ο
ποίων τά παραγωγικά έργα διατελοΰσιν είς κατάστασιν δει- 
νοΰ μαρασμοΰ καί οργανικής άτονίας, όφείλομεν νά καταρ- 
γήσωμεν τό πλημμελέστατον σύστημα τής έγγειου φορο
λογίας, τό όποιον άντιστρατεύεται πρός τάς ύγιεστέρας 
τής οημοσιολογίας άρχάς καί προσεπιτίθησιν είς τό έννο- 
μον βάρος τών φόρων, άθέμιτα βάρη πολυτρόπων καταπιέ
σεων καί παρενοχλήσεων, ένεργουμένων ύπό κερδοσκόπων, 
περιβεβλημένων χαρακτήρα δημόσιον, έκπροσωπούντων, λέ
γω, τήν Πολιτείαν, ήτις κατά τε τούς άρχαίους καί νεωτέ- 
ρους Πολιτειολόγους, εϊναι ή αγνότερα τοΰ δικαίου διατύ- 
πωσις. Όφείλομεν νά φροντίσωμεν σπουδαίως περί βελτιώ
σεως τών μέσων τής συγκοινωνίας, καί περί κατασκευής ή 
διορθώσεως τών πολλαχοϋ τής Έ/Αάδος δυσπρόσιτων λι

μένων, οπωςμή δεσμεύηται ή κυκλοφορία τών ζωτικών στοι
χείων τοΰ κοινωνικού σώματος. Όφείλομεν διά παντός τρό
που, νά έμπεδώσωμεν τήν έννομον τάξιν, κολάζοντες πρό 
πάντων, τά παραγνωρίζοντα τά κυριώτερα αύτών καθήκοντα 

καί τήν κυριωτέραν εντολήν αύτών όργανα τής έξουσίας, 
όπως καταστή διά τοΰ σωτηρίου τούτου παραδείγματος, 
τοΐς πάσιν ό νόμος σεβαστός καί παραχθή παρά τοΐς άρχο- 
μένοις, ή πεποίθησις δτι οί άρχοντες πρός τό κοινόν μόνον 
συμφέρον άρχουσιν. Όφείλομεν τελευταϊον νά χρησιμο- 
ποιήσωμεν τά υπάρχοντα έν τή χώρα νεκρά κεφάλαια, έμ- 
ψυχοΰντες, ώς έρρέθη, τήν σύστασιν Τραπεζών τοΰ λαοΰ 
καί γεωργικών Τραπεζών.

Οΰτω μόνον θέλει περισταλή ή τοκογλυφία, καθ’ ής, ούτε 
αί μεμψιμοιρίαι, ούτε οί άπαγορευτικοί νόμοι δύνανται νά 
κατισχύσωσι.

I. Α. ΣΟΙΤΣΟΪ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ·

Βεβαίως εις όλα τά σημεία τής ύπάρξεώς της ή άνθρωπότης ε’ρ- 
γάσθη πρός συντήρησιν έαυτής. ’Εν τούτοις ή έργασία της δέν είχε 
πάντοτε τόν αυτόν χαρακτήρα. Ό Τάκιτος γράφει περί τών αρ
χαίων Γερμανών (14), ό'τι έθεώρουν αργίαν καί όκνηρίαν τό περι- 
μένειν έκ τοϋ ιδρώτας τής έργασίας έκεΐνο, τό όποιον ήδύναντο νά 
άποκτήσωσι διά τών πληγών καί τοϋ αίματος. Βαθμηδόν, ό'σον 
προβαίνει εις πρόοδον ή άνθρωπότης, τόσον ή αιματηρά, ούτως εί
πεΐν, έργασία έξημεροϋται. Τό σύστημα τής σφαγής διαδέχεται 
έτερον σύστημα, τό τής υποταγής τών ήττημένων ύπό τόν σιδη- 
ροϋν τής δουλείας ζυγόν. Τότε δέ άρχεται ή πρώτη κανονική περίο
δος τής έκμεταλλεύσεως τοϋ ανθρώπου ύπό τοϋ ανθρώπου.

Κατά τήν περίοδον ταύτην ή έργασία έχει τί δουλικόν καί ή 
ελευθερία τί τυραννικόν Διότι ή ιδέα τοΰ πολίτου είναι αχώριστος 
από τής τοϋ άργοϋ, καί δέν είναι τις έντελώς ελεύθερος, καθώς λέ
γει ό Rousseau, ειμή διότι έχει πολλούς περί εαυτόν δούλους. 'Ο
λόκληρος δ αρχαίος πολιτισμός έπί τής βάσεως ταύτης έξετύλιξε 
τόν προορισμόν αύτοϋ. ΊΙ δουλεία είχε τι άναγκαΐον έν τώ δργα- 
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νισμφ αύτοΰ, ϊνα εϊσέλθη δ ’Αριστοτέλης (Πολιτικών 7, 2) εις τήν 
άπόδειξιν τής κατά φύσιν νομιμότητός της.

'’Οταν έπήλθεν ό Χριστιανισμός, δέν έδίστασεν ούτος εις την εκλο
γήν τής όδοΰ. Ή μέν νεωτέρα φιλοσοφία είχε άνοίςει πολλαχοΰ μεγά
λα ρήγματα1 τό παν δε έξηρτάτο έκ τής συγκεντρώσεως τών άδικου- 
μενών. Ένώ λοιπόν άπέναντι τής εξουσίας έλέγετο ατά τοϋ Καίσα- 
ρος Καίσαρι», απέναντι τοΰ πλήθους ύπήρχεν άλλη γλώσσα' αούκ 
ένι έλεύθερος ή δούλος». Ώργανίσθη δέ μετά τοσαύτης άκριβείας 
ή κατά τοΰ φθίνοντος αρχαίου πολιτισμού έπίθεσις, αίαν μαρτυρεί ή 
τό πλεΐστον οικονομικής φύσεως πρός Θεσσαλονικεϊς δευτέρα τοΰ 
Παύλου επιστολή, έν τή οποία αναβιβάζεται ή έργασία έπι τής 
κοινωνικής κλίμακος, ούχί ώς διδασκαλία άπλή, άλλ’ ώς άποκάλυ- 
ψις άναγκαία τής άνθρωπίνης φύσεως. «Αύτοί γάρ οϊδατε (λέγει δ 
Παύλος) πώς δει μιμεΐσθαι ημάς· δτι ούκ ήτακτήσαμεν έν ΰμΐν, ούδέ 
δωρεάν άρτον έφάγομεν παρά τίνος, άλλ’ έν κόπω καί μόχθω, νύ
κτα καί ημέραν έργαζόμενοι, πρός τό μή έπιβαρήσαι τινα υμών.. .. 
Καί δτε ημεν πρός υμάς, τοΰτο παρηγγέλλομεν υμΐν, δτι εί τις 
ού θέλει έργάζεσθαι, μ.ηδέ έσθιέτω».

Έν γένει δλος ό μηχανισμός τοϋ χριστιανισμού υπό βιωτικήν 
έποψιν στηρίζεται έπί τής έργασίας. "Οπου συνανταται ούτος πρός 
άλλους θρησκευτικούς μηχανισμούς, άποδεικνύει τήν μεγίστην πρός 
όλους διαφοράν αύτοΰ. Ό Μωαμεθανισμός, έγκολπωθείς τήν ειμαρ
μένην, δέν άφήκε ικανόν τόπον διά τήν υπεύθυνον έργασίαν. Άλλ’ 
έντεΰθεν έξηγεΐται τίνος ένεκεν, όπου συλλειτουργούσα αί δύο Ορη- 
σκεΐαι, ή διαφορά τών άποτελεσμάτων τής έργατικής δυνάμεως αύ
τών εΐναι έκπληκτική. Ένώ δ λαός τής μέν προάγεται εις τά έργα 
τού πνεύματος καί τής ύλης, περί τοΰ λαού τής. έτέρας λέγει δ 
Tourneffort, δτι έγκαταλείπει τόν κόσμον ώς διαβάτης!

Ή έπί τής έργασίας έπιρροή τής χριστιανικής θρησκείας αναφαί
νεται ιδιαιτέρως καί έπί τής συγκρίσεως τών διαφόρων αύτής αιρέ
σεων. Τοιουτοτρόπως, όποια δύναμις έργασίας παρά τοΐς εγγύτερον 
πρός τόν άρχαΐον χριστιανισμόν λαοΐς καί όποια παρά τοΐς εκκλί- 
νασιν, ύπό τήν σημαίαν τής φιλαρχίας, εις τόν έκκλησιαστικόν αύτο- 
ματισμόν I Ύπό τήν έποψιν ταύτην οί χριστιανοί τής Άγγλο-Άμε- 
ρικής καί οί χριστιανοί τής Ίσπανο-Άμερικής κατέχουσι τά δύο 
άκρα. Ένώ έν τή τελευταία τό συνηθέστερον θέαμα εΐναι ή οκνη
ρία άνθρώπων λουομενων, κιθαρωδούντων καί τήδ; κακεΐσε κυλιο
μένων, διά τήν πρω-.ην κατέστη παροιμιώδες, ότι δ χρόνος «ύφασμα 

εΐναι τής ζωής». Ένώ έν τώ ζαθαρώ Καθολικισμέ·», τοΰ όποίου έσχά
τως τήν έν Γαλλία άνόρθωσιν φιλοτεχνοΰσιν οί μοναρχικοί, τό ήμισυ 
σχεδόν τοΰ έτους ανήκει εις έορτάς κατά τό μάλλον καί ήττον βα
ρείας, οί διαμαρτυρούμενοι λαοί άκολουθοΰσι τήν έβδόμην ημέραν τοϋ 
Κυρίου, ήτις, άνάλογος ούσα άνάπαυλα εϊς άνανέωσιν τής έργατικής 
δυνάμεως τοΰ άνθρώπου καί άνύψωσιν αύτοΰ εις υψηλότερα τών 
γήινων στρώματα, παρέχει πλέον τών 300 ημερών εϊς τήν καθόλου 
οικονομίαν τοΰ έθνους.

Διά τούς προοδευτικούς τοΰ Χριστιανισμού Λαούς ή παραίνεσις 
τοϋ Κυρίου βΠώλησόνσου τά ύπάρχοντα καί δός πτωχοϊς» (Ματθ. 
ιθ', 21) δέν γέννα τούς όποιους έδοζίμασεν ή ψυχή τοΰ ’Γουλιανού 
πειρασμούς, όταν έλεγεν ούτος—’Ακούσατε καλοΰ καί πολίτικου πα
ραγγέλματος· Πω.Ιήσατε τά ύπάρχοκτα καί. όύτε πτωγοϊς’ ποιήσατε 
ίαντοϊς ραΛάκτια μή πα.Ιαιούμετα. ΙΙοίαν έχει τίς νά εϊπη πολιτι- 
κωτέραν ταύτης εντολήν . . . ·, Έάν δλοι τήν άκολουθήσωσι, τίς θά 
άγοράσή ·, Καί δύναται νά έπαινέση τις διδασκαλίαν τοιαύτην, ής 
έπικρατούσης ούδέ πόλις ούδέ έθνος ούδέ οικία πλέον είναι δυνατή ; 
— Αληθώς έχει τί δριμύ ή άνάλυσις αύτη τού ’Γουλιανού. Έν τοΐς 
λόγοις αύτοΰ δ άρχαΐος κόσμος περιβάλλεται τά δπλα τοΰ Πάοθου, 
δστις καί φεύγων τραυματίζει. Πώς! Ή νέα οικονομική δύναμις τής 
έλευθέρας καί μεγαλουργού έργασίας έγράφη έπί τής σημαίας τοϋ 
Χριστιανισμού ϊνα απόληξή εϊς τοιούτο κοινωνικόν ναυάγιον; 'Όταν 
τιμωρείται ό κρύψας τό τάλαντον, διότι δέν τό έπολλαπλασίασεν, δ 
σκοπός ήτο νά ευρεθή κατόπιν ό πωλητής καί διασκορπιστής τών 
περιουσιών ; Άλλ' ώς παρατηρεί ό Φώτιος (Επιστολών 6G έκδ. 
Ίω. Ν. Βαλέτα), ή παραίνεσις τοΰ Κυρίου σκοπεί τήν σωφροσύνην, 
τήν έγκράτειαν, άντιτίθεται τή φιλαργυρία, έξ ής ή αρπαγή καί ή 
ληστεία, διδάσκει δέ τήν τοΰ περισσού εϊς τήν τών ένδεών χρείαν 
κατανάλωσιν. Σκοπόν έχει ούχί τήν έρήμωσιν τής πόλεως, άλλά 
τήν οϊκισιν αύτής έξ άνδρών έλέους, πλήρεις τάς δεξιάς προτεινόν- 
των καί βίαν μέν έλαυνόντων, τό δίκαιον δέ τιμώντων καί, συντό- 
μως εϊπεΐν, έν ϊσω έαυτοΐς τούς πλησίον ποιουμένους.

Αιώνιος τής έργασίας νόμος! Άφ’ ένός τό συμφέρον οδηγεί αύ
τήν εϊς τήν άπόκτησιν καί τήν ύποταγήν τοϋ εξωτερικού κόσμου. 
Άφ’ έτέρου ή μυστηριώδης έν τή ανθρώπινη ψυχή δύναμις, τήν 
οποίαν δ αρχηγός τής Πολιτικής οικονομίας Smith ονόμασε συμ
πάθειαν, εισάγει αύτήν έν τή τοΰ όλου ζωή. Ύπό τήν διεύθυνσιν 
τών δύο τούτων ελατηρίων προάγονται ο! ατομικοί καί οί γενικοί 
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τών κοινωνιών σκοποί, εξηγείται δέ ή φυσική μεταξύ τών διαφόρων 
κοινωνικών έργων αλληλεγγύη, ήτις στηρίζεται έπί φυσικής τίνος 
έλξεως τών εργατικών στοιχείων τής ζωής, τήν όποιαν ή μέν θρη
σκεία τοΰ Ιησού ονομάζει άχά~ι/ί', ή δέ έπιστήμη τής Πολιτικής 
Οικονομίας αρμονίαν, ή δέ κοινή πρακτική συνεργασίαν καί αλληλο
βοήθειαν.

ΦΥΤΕΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΑ1·

Ό Κ. Gimbcrt έδημοσίευσε τελευταίου (24 ’Οκτωβρίου 1873) 
σπουδαιότατων έ'κθεσιν περί τών υγιεινών αποτελεσμάτων τής φυ
τείας τών «5χα.ΐι’.ττω>· δένδρων (Eucalyptus globulus) έν τόποις 
μαστιζομένοις ύπό πυρετών. Καθ’ όσον γνωρίζω, ή Ελλάς ανήκει 
ούσιωδώς είς τήν κατηγορίαν ταύτην· ένόμισα δέ, ότι υπηρετώ τά 
συμφέροντα τοΰ τόπου, μεταφράζων είς τήν γλώσσαν αύτοϋ τήν ανω
τέρω έκθεσιν, έπί τ<·> σκοπώ τής υγιεινής καλλιέργειας τής κλασσι- 
αύτοΰ γής. Έάν ό ευκάλυπτος εΐναι γνωστός έν Έλλάδι ώς άπλή 
τοΰ φυτικού βασιλείου περιέργεια, ή ποικιλία τών κλιμάτων τής 
ήμετέρας Χερσονήσου είναι τοιαύτη, ώστε ούδέν έμποδίζει τήν έν 
μεγάλω καλλιέργειαν τοΰ ευεργετικού τούτου δένδρου. 'Γπό οικονο
μικήν έποψιν α: συνέπεια·, έ’σονται δυσυπολόγιστοι, διότι πληθυσμός 
εύρωστος καί πυκνός είναι πάντοτε ασφαλές σημείου κοινωνικής ευε
ξίας. Πόσην δέ έχει σπουδαιότητα ύπό βιομ.ηχ ανικήν έτι έποψιν ή 
διά τής υγιεινής τοΰ τόπου άποκαταστάσεως άνάπτυξις τοΰ μέσου 
όρου τής ζωής, άποδεικνύει ή ζημία, τήν όποιαν υφίσταται τό έθνος, 
όταν τά μέλη αύτοϋ αρπάζονται προώρως, πριν τούτέστι φθάσωσι 
τήν ηλικίαν τής δραστηριότητος, καί δυνηθώσιν ούτω νά έπιστρέψω- 
σιν είς τήν κοινωνίαν τάς πρός συντήρησιν αύτών προκαταβολας της.

Κατόπιν αποδείξεων βασιμωτάτων, τάς όποιας πανταχόθεν λαμ 
βάνομεν, εξάγεται ότι όπου τό δένδρον βι'χά.ίν.-ττος (Eucalyptus 
globulus) ευδοκιμεί, εκεί οι διαλείπο τες πυρετοί εξαλείφονται. Δέν
δρον, τό όποιον αναπτύσσεται τόσο· ταχέως, τό όποιον έντός 24 
ωρών απορροφά έκ τής γής ποσότητα ύδατος δεκάκις βαρυτέραν 
τοΰ στελέχους του καί τό όποιον μεταδίδει είς τήν ατμόσφαιραν 
καμφορικάς καί αντισηπτικής έξατμίσεις, βεβαίως έπρεπε νά χρ'Λσι- 

μοποιήται διά νά καθιστά υγιείς τόπους νοσώδεις καί μιασματικούς. 
Χάρις είς τάς παραδόξους ταύτας ιδιότητάς του, είναι ικανόν νά 
άντλή ταχέως καί άμ.έσως τά ύδατα τών είς τήν έπιφάνειαν τής 
γής έλών, νά προλαμβάνη τάς ζυμώσεις, αιτινες σχηματίζονται είς 
αύτά καί νά έξουδετερόνη διά τών έξατμήσεών του τά ζωικά μο
λύσματα, τά όποϊα ήδύναντο νά προκύψωσι έξ αύτών. Αί άπό τού 
1859 σχηματισθεΐσαι τοιαΰτα·. προσδοκία·, καθημερινώς πραγματο
ποιούνται. "Ινα πείσωμεν δέ τόν άναγνώστην, άρκεΐ νά άναφέρωμεν 
τινάς τών πολλών καί έπιτυχουσών δοκιμών τής φυτείας τοΰ δέν
δρου τούτου.

Πρώτοι οί ‘Άγγλοι ένήργησαν μεγάλας έπί τής φυτείας ταύτης 
δοκιμάς έν τη αποικία τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος. ’Εν
τός δύω ή τριών έτών ήλλαξαν όλοτελώς τήν κατάστασιν τοΰ κλί
ματος καί τήν θέαν τών νοσωδών μερών τής κατοχής των. Μετά 
τινα έτη οι Άλγερίνοι διέδωσαν τήν καλλιέργειαν τοΰ ευκαλύπτου 
είς τήν Γαλλικήν ’Αφρικήν. Ιδού άποτελέσματα τινά τών τοιούτων 
φυτειών. Έν Pondouck 32 χιλιόμετρα μακράν τοΰ ’ Αλγεριού 
ό Κ. Trottier (άπόσπασμα έπιστολής του, 19 Νοεμβρίου 1872) 
είχεν άγροκήπιον, ή έν αύτω δέ οίκία του ήτο παρά τάς οχθας τοΰ 
ποταμού Hamyzc, τού όποιου αί άναθυμιάσεις έπροξένουν κατ’ έτος 
πυρετούς είς τούς γεωργούς καί τούς έργάτας. Τό έαρ όμως τοϋ 
1867 έφύτευσεν έν τώ κτήματι τούτω 13 000 εύκαλύπτους (Eu
calyptus globulus), καί τόν ’Ιούλιον τοΰ αύτοϋ έτους, έποχή καθ’ 
ήν οί πυρετοί ένσκήπτουσιν, ούδείς προσεβλήΟη, άν καί τά δένδρα 
μόλις είχον 2 ή 3 μ-έτρων ύψος. Έκτοτε οί κατοικοΰντες τόν τό
πον έκεϊνον άπηλλάχθησαν τής άσθενείας ταύτης.

Τό κτήμα τοΰ Ben-Machydlin πλησίον τής Constantine ήτο πρό 
έλίγων άκόμ.η έτών διαβόητου διά τό νοσώδες αύτού, πλήρες έλών 
χειμώνα τε καί θέρος. Σήμερον όλα άνελήφθησαν. Δέκα καί τέσσαρες 
χιλιάδες ευκαλύπτων άπεξήοανον τελείως τό 
χαΐ μεταδίδουσιν άκαταπαύστως είς τήν ατμόσφαιραν 
άτμούς. Οί γεωργοί δέν πάσχουσι πλέον άπό πυρετούς, 
των είναι υγιέστατα καί εύρωστα.

Τό εργοστάσιου τοϋ Gui de Constantine εΰρίσκετο 
έλών, τών όποιων αί λοιμώδεις άναθυμιάσεις καθίστων άδύνατον τήν 
έξακολούθησιν τών έργασιών έν καιρώ θέρους. Ό Κ. Jauli0re συνέ
λαβε τήν ιδέαν νά φυτεύσν, είς τά τενάγη ταύτα μεγάλην ποσό
τητα εύκαλύπτων, έντός δέ τριών έτών πεντήκοντα στρέμματα

ό έδαφος έντός 5 έτών 
αρωματικούς 
τά δέ τέκνα

έν τώ μέσω
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(50 000 μέτρα □' βορβορώδους γής μετετράπησαν είς λαμπρόν 
δάσος. Τά υδατα έρροφήθησαν κατά γράμυ.χ ύπό τών δένδρων καί 
οί έργάται δέν πυρέσσονται πλέον. Αί αύται μεταβολαί ύπό υγιει
νήν έποψιν έλαβον χώραν κατά συνέπειαν μεγάλων φυτειών ευκα
λύπτων έν τοΐς άγροΐς τή; Maison-Carrde, όπου οί κάτοικοι ύπέ- 
κυπτον προηγουμένως εις φοβερούς πυρετού;.

Λί μεγάλαι καί ταχείαι αύται έπιτυχίαι ένεγράφησαν είς εκ
θέσεις γεωργικών επιτροπών καί έπομένως δέν είναι ποσώς άτο- 
μικαί άπάται. Αξιόπιστοι γαιοκτήμονες τής Κούβας βεβαιοΰσιν, 
ότι είς τά νοσώδη μέρη, όπου φυτεύουσιν Ευκαλύπτους έπί τινα έτη, 
αί πυρετώδεις ασθένεια·, εξαλείφονται. Κατά τό λέγειν τοΰ Κ. 
Ramel, ή Αυστραλία είναι υγιεινή μέν όπου εύδοκιμοϋσιν οι ευκάλυ
πτοι, νοσηρά δέ είς τά μέρη οπού τό δένδρου τοΰτο δέν υπάρχει.

Είς τάς όχΟας τοΰ ποταμού Var, παρά τήν είσοδον τής γεφύρας 
τοΰ σιδηροδρόμου, υπάρχει οίκίσκος όδοφύλακος πλησίον τών χω
μάτων, τά όποια μετεκινήθησαν ότε έτοιχίσθη ό ποταμός διά τήν 
κατασκευήν τής γεφύρας. Ή οικία αύτη ήτο θανατηφόρος. Κατ’ έ
τος έχρειάζετο νά άλλάσσωσι τούς φύλακας, τών όποιων ή υγεία 
εφθΐίρετο ύπό τών πυρετών. Ό Κ. Villard, μηχανικός τοΰ τμή
ματος τούτου τών σιδηροδρόμων, έφύτευσε πέριξ τής οικίας ταύτης 
πρό δύω έτών 40 δένδρα ευκαλύπτων. "Εκ τότε οι υπάλληλοι ούτοι 
δέν προσβάλλονται ύπό πυρετών καί τό μέρος κατέστη έν τών ύγιε- 
στέρων τοΰ τόπου.

ΤΙ έκθεσις αύτη καθιστά περιττήν πάσαν περαιτέρω άνάπτυξιν 
ώς πρός τήν μεγάλην σημασίαν τών τοιούτ ων αποτελεσμάτων τών 
εϋζα./ι;-ΓωΓ φυτειών’ ήΟέλομ,εν δέ εΐσθαι ευτυχείς, έάν ήδυνάμεθα 
νά προκαλέσωμεν τών ιδιωτών καϊ τής Κυβερνήσεως τήν προσοχήν 
εις τήν μέθοδον ταύτην τής υγιεινής τοΰ τόπου άποκαταστάσεως.

GIMBERT—μετάφρασις ΓΕΩΡΓΙΟ! ΒΓΚΕΛΛ.

ΔίΕΥΘΥΝΤΑΐ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-

Μεταξύ τών διαφόρων λόγων, είς ούς ή ιστορία τών ανωνύμων 
έταιριών οφείλει μεγάλας καί φοβερά; αποτυχία;, ιδιαιτέραν κέκτη
ται σημασίαν τό ζήτημα τής διευθύνσεως αύτών. ’Επειδή η ανώνυ
μος έταιρία είναι ένωσις κεφαλαίων, μόλις αύτη κατορθωθή, ευθύς πα
ρίσταται ή ανάγκη τής έπί σκοπόν κινήσεως. Αέν αρκεί τό τελειότε- 

ρον καταστατικόν απαιτείται ή εμψύχωσες, ούτως είπεΐν, αύτοΰ 
διά τής εκλογής τοΰ καταλλήλου προσωπικού. Τότε, καί μόνον 
τότε, τό κεφάλαιον ζωογονείται καί έκτελεϊ τά θαυμάσια αύτοΰ.

Ιδού ποίαν έν τούτοις ακολουθεί όδόν ή κοινή πρακτική. Συνή
θως οί ίδρυταί τής έταιρίας άναλαμβάνουσιν είς εαυτούς τήν λύσιν 
τοΰ ζητήματος τής πρώτης διευθύνσεως. ’Επειδή ό σκοπός των εί
ναι κερδοσκοπικός, συμφέρον έχουσι νά θέσωσιν έπί κεφαλής τής έπι
χειρήσεως άνθρωπον όσον τό δυνατόν πλησιέστερον προς τήν Αυλήν 
ή τήν τύχην. Τό ουσιώδες είναι νά συγκινηθή ή φαντασία τοΰ κοι
νού’ ή αληθής ίκανότζ,ς είναι δευτερεύουσα. Έσχηματίσθη ούτως 
ιδιαίτερον επάγγελμα ανθρώπων πωλούντων είς τάς εταιρίας τό 
όνομά των, πρός τού; όποιους ενωρίς έσπευσαν νά φιλονεικήσωσι τό 
πεδίον τής μάχης, σπιθαμήν πρός σπιθαυ.ήν, πλήθος ανθρώπων δευ- 
τερευόντων, είς τούς όποιους τό κύριον χαρακτηριστικόν είναι ή συγ
γένεια ή εύνοια τών ίσχυροτέρων τής έπιχειρήσεως κεφαλαιούχων. 
Περί τόν συρφετόν τούτον, τόν όποιον διακρίνει οίς έπί τό πλεϊστον 
ή πρός επιδίωξιν τοΰ τελικού τής έταιρίας σκοπού άνικανότης, πα
ρατάσσεται συγχρόνως καί τρίτη τάξις προσώπων, ήτις δέν είναι μ.έν 
άλλοτρία πρός τόν βίον τών έπιχειρήσεων, σπεύδει όμως νά παρεμ.- 
βάλη, τήν έαυτής χεϊρα έντός τής προκειμένης έπί μόνω τω σκοπώ 
τής έξυπηρετήσεως ίδιων χρηματιστικών συμφερόντων. Ή τάξις 
αυτή δέν στερείται μέν, καθ’ όλου είπεΐν, ικανότητας’ έπειδή όμως 
συναγωνίζεται είς τό εύρύ στάδιον τών έπιχειρήσεων, μένει πάντοτε 
αμφίβολον, άν συμφέρφ είς τήν εταιρίαν νά έχη, έν τοΐς σπλάγχνοις 
αύτοΐς ιδιαιτέρους κερδοσκόπους.

Νομίζω, ότι έν όλίγοις έδωκα γενικήν τινα ιδέαν περί τών έν 
ένεργεία υποψηφίων τού διευθυντικού τών ανωνύμων έταιριών προ
σωπικού. Έάν ύπάρχωσι καί έντιμοι τοΰ κανόνας εξαιρέσεις, ιδιαιτέ
ρας μνείας είναι άξίαι αί περιστάσεις έκεΐναι, καθ’ άς επιδέξιοι τι- 
νες διαχειρισταί είσάγονται ώς δήθεν αναγκαίοι είς τήν ψυχήν πολ
λών συγχρόνως έπιχειρήσεων, έκλαμβάνοντες αυτάς ώς οι διδάσκα
λοι τά εκπαιδευτήρια, καθ’ οΰς οσω πλειότεραι ώραι, τόσω πλειό- 
τεραι παραδόσεις. Ή τοιαύτη όμως συγκρότησες τών ανωνύμων 
έταιριών περιέχει σπουδαιότατου κίνδυνον. Είναι αληθές, ότι οι δι- 
ευθύνοντες αύτάς είσίν υπεύθυνοι, ώς πάντες οί λοιποί έντολοδόχοι. 
’Αλλ’ ένω ή ευθύνη περιορίζεται εις τάς παραβάσεις τοΰ καταστατι
κού, άφ’ έτέρου, κατά τά διάφορα σημεία τών καιρών, πόρρω έτι απέ
χει καί όπωσοΰν ακριβές κατά τών ανικανοτήτων ποινικολόγιον.
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Εντεύθεν έξηγεϊται τίνος ένεκεν ή πρακτική τής ευθύνης εΐναι τόσον 
άβεβαία, καθώς έπίσης ά λόγος δι’ δν ή αυθάδεια δέν εΐναι μικρόν 
προσόν. Ίίδυνάμ.ην π. χ. νά καταστρώσω πρόχειρόν τινα κατάλο
γον ανικανοτήτων καί δολιοτήτων, πρός τάς οποίας ο κόσμος τών 
επιχειρήσεων είναι πολύ επιεικής. Τοιουτοτρόπως έν Έλλάδι δύνα
ται πρός στιγμήν νά έξεγερθη τό κοινόν φρόνημα τών μετόχων, 
ακολούθως έρχεται ή περίοδος τής καταπτώσεως αυτού, μετά τινα 
χρόνον συντρώγετε καί συμπίνετε μετ’ ανθρώπου, τόν όποιον ένο- 
μίζατε ούχί πρό τού κατακλυσμού άξιον αγχόνης. Καί δέν ήτο δυ
νατόν νά συμβή, άλλως έντός λαού, δστις τήν αυτήν τακτικήν δια
τηρεί καί απέναντι τών διευθυντών τής Πολιτειακής έπιχειρήσεως, 
έν τή οποία οί μέν πολϊται εΐναι μέτοχοι, οί δέ πολιτικοί προϊ
στάμενοι, τό ό'λον δέ μεγάλη ανώνυμος έταιρία, τήν όποιαν οί 
διευθύνοντες κρημνίζουσι τήδε κακεΐσε, βλέποντες μακρόθεν τήν 
σκιάν τής έρχομένης έθνικής συγγνώμης. Δέν είμαι υπέρ τών άκρων. 
Πρέπει όμως νά ομολογήσω, ότι ούτε εις τάς ιδιωτικά; ούτε εις τάς 
πολιτειακά; διαχειρίσεις ή κατάχρησις τής συγγνώμης είναι άρετή.

Έάν έπιθεωρήσωμεν τά έν ταΐς διευθύνσεσι τών ανωνύμων εται
ριών συμβαίνοντα, ή δλη κατ’ αυτά ώθησις οφείλεται εις έν ή δύο 
τό πολύ πρόσωπα' τά λοιπά άποτελούσι τό πέμπτον τροχόν τής 
άμάξης, άποβλέποντα απλώς ή εις τήν τιμήν ή είς τήν αμοιβήν 
τής Οέσεως. Τώ ό'ντι ύπό τήν έποψιν τού εισοδήματος ή μηχανή 
ούδαμώ; είναι αχάριστος. Έάν έξαιρέσωμεν τούς τά ίδια καρπουμέ- 
νους πλουσίους εϊς ακίνητα ή χρήματα, πρώτοι είναι οί Βασιλείς (έπί 
κεφαλής τών λαών) καί δεύτεροι οί διαχειρισταί (έπί κεφαλής τών 
κεφαλαίων)· τά δέ εισοδήματα τού λοιπού κόσμου μέτρια, όπως 
καί αυτός ούτος. — Βεβαίως όταν ύπάρχωσιν οί Οέλοντες νά πλη- 
ρόνωσι πολλά, ούδείς έχει τήν ορεξιν νά γείνη διδάσκαλος είς βα
λάντια άλλότρια' καί οί μέτοχοι τών ανωνύμων εταιριών είναι έν
τελώς ανεξάρτητοι κατά τούτο. "Οταν όμως ή σκληρά πείρα άπο- 
δεικνύει, δτι δέν άρκούσιν μόνοι οί μεγάλοι μισθοί είς εύόδωσιν τών 
έπιχειρήσεων, δλος ό κόσμος έχει συμφέρον νά μάθη τούς επίλοιπους 
δρους. Διότι άληθεύει μέν, δτι ή ανώνυμος έταιρία είναι όργανον 
τών είς αυτήν μετόχων, έάν ΰποθέσωμεν όμως, δτι τών δργάνων 
τούτων δέν γίνεται καλή χοήσίς, όλη ή κοινωνία συγκινεϊται. Έν 
ταΐς μεγάλαις χρηματιστικαΐς έπιχειρήσεσι κατασκευάζεται προϊόν, 
τό όποιον μόλις είναι κατώτερον τού έν τοϊς αρτοποιείο:; κατασκευα- 
ζομενου, Δεν εΐναι λοιπόν μικρός κίνδυνος ή έντός τού άρτου τής 

πόλεως εισαγωγή βλαπτικών ουσιών καί ή έντός τής πίστεως αυ
τής καλλιέργεια δηλητηρίων.

Κατά τούτο φυσικώτεοοι πρόσκοποι εΐναι οί μέτοχοι τής έπιχει
ρήσεως· έπειτα δέ αναφαίνεται καί ή άνάμιξις τών γειτόνων. Ποια 
είναι ή γενική τής έταιρίας άνάπτυξις; Αί υπηρεσία: τής κεντρικής 
διευθύνσεως πρός ποιαν έτράπησαν όδόν ; Τά γενικά έξοδα τής έται
ρία; έκ ποιων στοιχείων αποτελούνται; Όποια είναι ή φανερά καί 
απόκρυφος ιστορία καί διανομή τών εισοδημάτων τών έν τώ πι
στωτικό» ναώ έργαζομένων; Ποϊαι μεταβολαΐ λαμβάνουσι χώραν 
έν τώ προσωπικοί τής εταιρικής υπηρεσίας καί ποια συμπτώματα 
παριστώσιν αί μεταβολαΐ αύται εί; άνάλογόν τι τού χρόνου διά
στημα ; Μήπως ή σημαία τή; συγγένειας, τής εύνοιας, ή τής κολα
κείας προίσταται τών πιστωτικών διορισμών; 'Υπάρχει άραγε πέριξ 
τής εταιρικής ένεργείας περιφέρεια, τις έλευθέρα είς σχηματισμόν 
μελλόντων διαχειριστών πεφωτισαένων, τιμίων καί ικανών ; Διότι ή 
περιφέρεια αυτή είναι τό φυτώριον τού επιχειρηματικού πνεύματος. 
Άλλοίμονον είς τούς λαούς έκείνους, οϊτινες ή παραδίδουσι τάς έπι- 
χειρήσεις των είς τούς δανείζοντας ή πωλούντας τά ονόματα αυτών, 
ή μεταφέρουσι τά ποίμνιά των είς τήν φύλαξιν τών λύκων, ή άπο ■ 
κοιμίζουσι τάς έλπίδας των είς τά όνειρα τών ευνοούμενων ! Οία- 
δήποτε έπιχείρησις, πολιτική, έμπορική, βιομηχανική ή χρηματι- 
στική, άδύνατον εΐναι έν τοιούτοις λαοΐς νά δώση καρπούς ώριμους.

Έν γένει έπί κεφαλής τών έπιχειρήσεων πρέπει νά τίθενται άν
θρωποι <ϊ^> | ΐκοΐ, ώς οί αληθείς τών έθνών κυβερνήται, καί πρακτικοί, 
όποιους σχηματίζει τό έμπόριον καί ή βιομηχανία. Άπαιτεϊται κρί- 
σις υγιής καί ταχεία μετά βουλευμάτων σταθερών καί καθαρών. 
«Όστις (λέγει ό Courcelle-Seneuil) έχει τά νεύρα ευερέθιστα, τήν 
φαντασίαν έξημμένην, καρδίαν λίαν εύαίσθητον, μνήμην έλαττωμα- 
τικήν, διάνοιαν θερμήν, άνήσυχον, ευκίνητον, πρέπει νά έπιδοθή είς 
άλλο επάγγελμα.» Ο: μεγάλοι διευθυνταί τών έπιχειρήσεων είναι 
όπως οί μεγάλοι στρατηγοί έν τφ στρατοπέδω, ψυχροί και δραστι- 
στικοί. Θά μοί ε’ίπη τις—δεΐξόν μοι τοιούτους διευθυντάς έν ειρήνη 
ή έν πολεμώ ; Έχω τήν άπάντησιν πρόχειρον' — ζητήσατε έντός 
τοΰ y/αοϋ, μή λησμονούντες καί τήν λαμπάδα τού yjidrov. "Οταν 
«φωτισθώσι πολλοί καί πληθυνθή ή γνώσις,» τότε οί μέτοχοι τών 
έπιχειρήσεων δέν Οά παίζωσι πρόσωπον άφώνου. Τότε έκαστος Οά 
καταλάβη τήν Οέσιν του, καί οί τυφλοί δέν Οά όδηγώσι τυφλούς. Ό 
δέ κόσμος Οά έμπιστεύηται τήν περιουσίαν του, τήν ζωήν του καί 
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τήν τιμήν του εις φύλακας ικανούς καί άγρύπνους, τιμίους καί προ
νοητικούς.

Τπό τήν καθαρώς χρηματιστικήν έποψιν ό James-William Gil· 
bart (general manager of the London and Westminster bank) δί
δει τζ έζής περί τών διευθυντών τών ανωνύμων εταιριών γνωρίσμα
τα, λαμβάνων ώς θέμα τόν τραπεζίτην. «Δέν έχει (λέγει) ούτος 
ανάγκην νά εΐναι ποι ητής ή φιλόσοφος, σοφός ή φιλόλογος, ρήτωρ ή 
πολιτικός· δέν έχει άνάγκην ούδενός λαμπρού πλεονεκτήματος, δια- 
κρίνοντος αυτόν άπό τών λοιπών άνθρώπων, καί μάλιστα αρμόζει 
καλλίτερον νά στερήται παντός τοιαύτης φύσεως διακριτικού. ’Αρ
κεί νά έχη εις μέγαν βαθμόν τήν πρακτικήν εκείνην ιδιότητα, τήν 
καλουαένην ζοιχός τονς. Τό προτέρημα τού τραπεζίτου απορρέει 
έκ τού αθροίσματος άριθμ.οϋ τίνος ιδιοτήτων, τών οποίων ούδε- 
μία μέν είναι καθ’ έαυτήν επιφανής, σπάνιον όμως είναι νά ευ*  
ρεθώσιν δλαι ήνωμέναι έν τ ώ αύτω προσώπω. Εΐναι πλάνη νά ύπο- 
θέση τι;, ότι τό έμπόριον τής τραπέζης εΐναι κοινόν έργον, έν τώ 
οποίω δέν απαιτείται ούτε επιστήμη ούτε έπιτηδειότης. Ό μέγας 
άριθμός τών πτωχεύσεων, αιτινες άπό πεντηκονταετείας συνέβη- 
σαν έν τώ έμπορίω τούτοι, μαρτυρεί, ότι οί καλοί τραπεζΐται 
είναι επίσης σπάνιοι όπως καί ο·. καλοί εις παν είδος πρακτικοί. 
Τό έμπόριον τών χρημάτων έχει άνάγκην διανοητικών ιδιοτήτων 
τάςεως ύψηλοτέρας, ώφελιμωτάτων εις τήν κοινωνίαν, διότι ό τρό
πος, όι’ ού έςασκεΐται, επενεργεί τά μέγιστα εις τήν ευδαιμονίαν τής 
ανθρωπότητας.

Τό αναποφάσιστον εΐναι μέγα διά τόν τραπεζίτην ελάττωμα, 
διότι πρέπει ούτος, δυνάμενος νά σταθμίζη ταχέως τά ύπέρ καί 
κατά, νά άποφασίζη ταχέως. Συνήθως δικαιολογούνται οί άναπο- 
φάσιστοι, επικαλούμενοι τό ωφέλιμον τής δευτέρας σκέψεως' έν τού
τοι; πράγματι ούτοι σκέπτονται όλιγώτερον τών άλλων.—Ή άστά- 
θεια δεν είναι μικρότερου ελάττωμα. "Οταν ό τραπεζίτης, ώρίμως 
σκεφθείς καί σταθμίσας τά ύπέρ καί κατά, άπεφάσισεν, πρέπει νά 
έπιμείνη. Πρέπει νά γνωρίζη διά τί εΐπεν ΰχι’ καί όταν εΐπεν ΰχι, 
3i·/ πρέπει ποτέ νά άνακαλέση τόν λόγον του. — ΊΙ άβουλος τα- 
χυτης ανήκει εις τά μεγάλα ελαττώματα. Είναι αφροσύνη νά ά
παντα τις πριν ακριβώς εννοήσει. Άκούων ό φρόνιμος άνθρωπος, φω
τίζεται και φθάνει εις τάς όρθάς αποφάσεις. — Μέγα επίσης ελάτ
τωμα είναι και ή υποταγή εις προκαταλήψεις προσωπικός, κράσεως 
ή συνήθειας, "Εκαστος έχει τάς αδυναμίας του και ό τραπεζίτης 
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τάς ίδικάς του, εναντίον τών όποιων πρέπει πάντοτε νά εΐναι προσ
εκτικός.

Τό γτωθι aavziir είναι μέγιστον διά τόν τραπεζίτην βοήθημα. Ποια 
είναι τά πλεονεκτήματα καί ποια τά μειονεκτήματα αύτού ; Ό 
γαρακτήρ αύτού όδηγεϊ εις ύπερβολήν περισκέψεως, ή εις ύπερβολήν 
ελευθεριότητας; ΊΙ συμπεριφορά του είναι δύσκολος ή έλκυστική ; 
Βλέπει τά πράγματα έκ τής λαμπράς ή έκ τής μαύρης δψεως αύτών ·, 
Α: κοινωνικαί του σχέσεις έξασκοϋσι καλήν ή κακήν επιρροήν έπί 
τοϋ τρόπου καθ’ ον έκτελεϊ τά καθήκοντα αύτοϋ; Τά δώρα καϊ αί 
πεοιποιήσεις τών μεθ’ ών διατελεϊ εις σχέσεις έπηρρεάζουσιν οπωσδή
ποτε τόν δρόμον τών συμφερόντων ; "Οταν δέ ύποπέση είς ζημίαν 
τινα, οφείλει νά μελετήση, έάν αύτη προήλθεν έκ τής φυσικής κινή- 
σεως τών πραγμάτων ή έκ τής αδυναμίας τού χαρακτήρος του καί 
νά άναπολήσφ τάς περιστάσεις, καθ’ άς δέν έπολιτεύθη σταθερώς, 
εύλογίστως, περιεσκεμένως ή καρτερικώς, ϊνα προφυλάττηται έν τω 
μέλλοντι.

Άλλ’ έάν εΐναι ωφέλιμον εις τόν τραπεζίτην νά γνωρίζη τάς αδυ
ναμίας του, δέν εΐναι όλιγώτερον ωφέλιμον νά κρύπτη αύτάς έκ 
τών μεθ’ ών διατελεϊ είς σχέσεις. Οί πανούργοι, οσάκις έχουσιν 
άνάγκην χρημάτων, εύρίσκουσι ταχέως τό άσθενές μέρος τού τρα
πεζίτου αύτών καί έάν έννοήσωσιν, ότι τά Οωπεύματα, αι κολα- 
κεϊαι, αί φλυαρίαι, τά δώρα καί αι απειλαί έχουσι επιρροήν επ αυ
τού, τετέλεσται! τόν κυριεύουσιν.

Όποιοι λοιπόν πρέπει νά είναι οι διευθυνταί τών επιχειρήσεων, 
έκαστος δύναται νά συμπεράνη έκ τών ήδη έκτεθέντων. Ιΐρίν δε ή 
ανώνυμος έταιρία παραδώση τήν ψυχήν της (βαλάντιον) είς τάς χεΐ- 
ρας οίουδήποτε, πρέπει νά μετρά τό ανάστημα αύτοϋ έπί τού άνω- 
τέρω πίνακας, όστις, ύποδεικνύων τάς άναγκαίας πρός τόν σκοπόν 
ιδιότητας, πρέπει άφ’ έτέρου νά εΐναι αείποτε ύπ’οψιν τών γυμνα
ζόμενων είς τάς εύρείας τοΰ επιχειρηματικού πνεύματος οδούς.

ΛΑΟΥ ΕΙΚΩΝ·

Όταν ό Περικλής έλεγε περί τών Αθηνών κ τήν πάσαν πόλιν τής 
Ελλάδος staldevnr είναι» καί θαυμασμού αξίαν, αφιλοκαλοϋμεν 
γάρ μετ’ εύτελείας, καί φι.Ιοσοφοΐψεν Srrv μα.Ιαχίαςι, προσθέτων 
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“παρ’ ήμΐν ο: αυτοί άνθρωπο·, δύνανται περί τε τών ιδίων καί τών 
δημοσίων άμα νά έπιμελώνται, οί βιομήχανοι αύτοί κάλλιστα τήν 
πολιτικήν νά γνωρίζωσι, μόνοι δέ ημείς θεωροΰμεν τόν άπό τών πο
λιτικών άπέχοντα ούκ άπρήγμονα ά./.ΐ αχρείο»·», προφανώς ει- 
χεν ύπ’ δψιν τελειοτάτην εικόνα Λαοΰ, γινώσκοντος, δτι «τό άπραγ- 
μον ού σώζεται μή μετά τοΰ δραστήριου τεταγμένον» καί ό'τι 
«ούδέ έν άρχούση πόλει ξυμφέρει, άλλ’ έν ύπηκόω, άσφαλώς δου
λεύει*»  (Θουκιδίδου Β', 40, 41, 63).

Έάν άπό τών άρχαίων τούτων ημερών έπισκεφθώμεν τάς νεωτέ- 
ρας τής Εύρώπης τύχας, άπαντώμεν τήν μεγαλοπρεπή ταύτην ει
κόνα έπί τών ΰπερηφάνων Άλπεων, έν τή μικρά μέν τό μέγεθος με
γάλη δμως τήν ιδέαν Ελβετική δημοκρατία. "Οπως αί ΆΟήναι τής 
Ελλάδος ούτω καί ή ’Ελβετία τής Εύρώπης δύναται νά θεωρηθή 

-πρότΐ'.τοΓ. 11 μεν κυριαρχία τοΰ λαοΰ είναι γεγραμμένη 
έπί έκάστης ορεινής κορυφής, ή δέ αύτοδιοίκησι; είναι χαραγμένη έν 
έκάστη πολίτου ψυχή. Μόλις θέσετε τήν χεϊρα έπί τοΰ έλαχίστου 
τής χώρας μηχανισμού, καί ευθύς όλου τοΰ έθνους ή συναίσθησι; τί
θεται εις ενέργειαν.

Ό Ελβετικός οργανισμός άποτελεϊ ισχυρόν σύνδεσμον τής πολι
τείας μετά τοΰ ατόμου διά τοϋ μέσου τή; έπαρχιακής ζωής. Ένώ 
υπάρχει ή ένότης διά τήν δλην έθνικήν υπαρξιν, έκάστη τών ιδιαι
τέρων τής χώρας περιφερειών αποτελεί τί δλον. Άφοϋ κατά φύσιν 
ή κοινωνία εϊναι σύνολον οικογενειών, ή ’Ελβετική δημοκρατία δ·.ε- 
τήρησε τόν τύπον τούτον έν έαυτή. Σεβασθεΐσα ούτω τήν αύτοτέ- 
λειαν τών φυσικών τής χώρας διαμερισμάτων, έκάλεσεν δλα εις κοι
νήν σωτηρίαν καί έπέτυχε άπό 576 ήδη έτών.

Κατ’ άκρίβειαν ή μεγάλη ποικιλία τών άποτελουσών τήν ’Ελβε
τικήν ομοσπονδίαν πολιτειών δύναται νά μελετηθή ύπό τέσσαρας 
όψεις.

1ον. Δημοκρατία άπύ.ΐυτος, οποία ύπάρχει έν ταΐς άρχαιοτέραις 
τής ’Ελβετικής έλευθερίας πολιτείαις Schwytz, Uri, Uoterwald κλπ, 
καθ’ ήν ό λαός νομοθετεί άμα καί δικάζει, κυβερνά καί κυβερνάται, 
συνερχόμενος άπαξ τοϋ έτους έν ύπαίθρω κατά τήν πόλιν ή τήν έξο
χήν. Ό δλος μηχανισμός έξαρτάται έκ τής μικρότητας τών λαϊ
κών συνελεύσεων. Έκάστη έπικράτεια διαιρείται είς μικροτέρας πε
ριφέρειας, έν ταΐς όποίαις δλοι οί πολΐται είναι πρός άλλήλου; γνω
στοί. Ό κήρυξ έκφωνεΐ τάς ύπό συζήτησιν ύποθέσεις. Τίς αγο
ρεύει*  βούλεται ρ Άφοΰ άκουσθώσι πολλοί, έκαστον ζήτημα λύεται 

διά χειροτονίας, οί δέ πολιτο-βασιλεΐς άπέρχονται φαιδροί είς τά 
ίδια. — Στρέφετε τότε τούς οφθαλμούς πρός τόν ουρανόν καί άπαν- 
τάτε τάς αιωνίους χιόνας έπί κορυφής τών Άλπεων. ...

20'1. Δημοκρατία καθαρά, ώς έν Ζυρίχη, καθ’ ήν έκάστοτε οί 
πολΐται, εις πρώτην άνάγκην τής έπικρατείας, συνέρχονται είς συνε
λεύσεις, καί ίνα ψηφίσωσι τόν νόμον καί ϊνα κρίνωσι περί τής εφαρ
μογής αύτοΰ, καί ϊνα έκλέξωσι τούς ύπαλλήλους και ϊνα έπιτηρή- 
σωσι τήν ενέργειαν αύτών. Έν τούτοις οποία πόλις ή Ζυρίχη ! Πόση 
πνευματική άνάπτυξις μεταξύ τών κατοίκων αύτής!

3ον. Δημοκρατία χοιτοΰου.Ιει-τικίι, ώς έν Γενεύη, Λουσέρνη, Φρι- 
μπούργω, Άργοβία, κλπ. καθ’ ήν ό λαός πολιτεύεται άντιπροσωπι- 
κώς. Τοιουτοτρόπως έν Γενεύη πάσα όμάς 666 κατοίκων έκλέγει 
διά καθολικής ψηφοφορίας ένα άντιπρόσωπον είς συγκρότησιν τοΰ 
μεγάλου τής δημοκρατίας συμβουλίου, τό όποιον έκλέγει έκ τών 
μελών αύτοΰ έπταμελές διοικητικόν συμβούλων, άποτελούν τήν 
ύπουργικήν κυβέρνησιν. Τό σύστημα τοΰτο λειτουργεί μετά τοσαύ- 
της κανονικότητος, συμβιβάζεται έπί τοσοΰτον μετά τών διαφόρων 
προσωπικών τοΰ έθνους καταστάσεων καί άντιπροσωπεύει τόσον 
άκριβώς δλας τάς τάσεις τής κοινωνίας, δημοτικά;, αριστοκρατικά; 
καί πλουτολογικάς, ώστε δύναται νά θεωρηθή ώς κατ’ έξοχήν συν
ταγματικόν, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι έλλείπει έξ αύτοΰ ό βασι
λεύς. Βεβαίως δέ ή πείρα αύτη έχρησίμευσε πολύ είς τόν Bagehot, 
ϊνα έν τέλει τοϋ 8 κεφαλαίου τοϋ περί Αγγλικού συντάγματος 
σπουδαιότατου συγγράμματος αύτοΰ ύποστηρίξη ούτος, δτι «έάν ή 
κληρονομική βασιλεία ήτο άναπόφευκτον στοιχείο*  τής κοινοβουλευ
τικής κυβερνήσεως, έπρεπε νά άπελπισθή τό ανθρώπινον γένος περί 
τής κυβερνήσεως ταύτης. Άλλά προσεκτική μελέτη άποδεικνύει, δτι 
τό σύστημα τοΰτο δέν υποθέτει ώς όρον άναπόφευκτον τήν ύπαρξιν 
τής βασιλείας, δτι μάλιστα ή βασιλεία ύπό γενικήν έποψιν δέν εί
ναι είς αύτό πολύ ωφέλιμος, ό'τι έάν βασιλεύ; γενναιότατος καί φρο
νιμότατος, βασιλεύς έχων όλα τά άναγκαΐα είς τήν Οέσιν του προ
σόντα είναι πάντοτε ωφέλιμος καί εί; σπανίας περιστάσεις απείρω; 
πολύτιυ.ος, άπ’ έναντίας zoiro<? βασιλεύς, όποιος κατασκευάζεται 
συνήθως ύπό τής τύχης καί τής γεννήσεως, εις ούδεν ωφελεί εν ταΐς 
στιγμαϊς τής κρίσεως, ένώ έν τή κοινή ζωή, μή προκαλούμενος είς 
ενέργειαν, ούδεν πράττει καί ούδεν έχει άνάγκην νά πράξη. Έπο
μένως νέα έπικράτεια, χωρίς νά καταφύγη είς ματαίας διακρίσεις 
εξουσιών, δύναται, έάν έπιτρέπωσιν αί περιστάσεις, νά έχη απολύτως 
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δλα τά πλεονεκτήματα τοΰ 'Αγγλικού πολιτεύματος, ζαϊ τοΰτο, 
άνευ μοναρχίας, ύπό κυβέρνησιν κοινοβουλευτικήν.»
ί07. Δημοκρατία μικτή ώς έν Βέρνη, Τυργοβία, Valais κλπ, κα

θ’ ήν οί μέν αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ άποφασίζουσιν, αί δέ συνελεύ
σεις αύτοΰ έπικυροΰσιν. Ή Κυριαρχία οΰτω δέν μένει άργή μετά τά 
πέρας τής εκλογής τών έντολοδόχων τοΰ λαοΰ, διότι έξαζολουθεϊ 
έργαζομένη, ζαΐ έχει πάντοτε τον τελευταΐσν λόγον προ πάντων έπί 
τοΰ ζητήματος τών φόρων.

Τοιοΰτος είναι ό οργανισμός τής 'Ελβετικής έλευΟερίας. Ποια εΐ
ναι ή ψυχή αύτοΰ ; Έρωτήσατε τους μαθητάς καϊ τούς στρατιώτας 
τής δημοκρατίας.—«Τό σχολειον, ό μαθητής και ό διδάσκαλος, λέ
γει ό Κ. Dixon, κατέχουσι πάντοτε τήν πρώτην τάξιν έν τή κοινή 
συνειδήσει. Οΐ μαθηταί περιφέρονται εις τάς οδούς, προπορευομένης 
μουσικής, φέροντες σημαίας καί άδοντες άσματα ένθουσιαστιζά. "Ολοι 
οί άνθρωποι τίθενται κατά μέρος ϊνα τοϊς άφήσωσι δίοδον, όλοι τούς 
χαιρετώσι, όλοι ύπερηφανεύονται, όλοι τούς Θεωροΰσιν ώς τό λαμ
πρότερου τής έπικρατείας προϊόν.» Παντού καϊ πάντοτε τό σχολειον 
υπήρξε ψυχή μέν τής έλευΟερίας, τάφος δέ όλων τών τυράννων τής 
γής. Τό σχολειον τής ’Ελβετίας συγκεντρόνει όλας τάς καρδίας· δέν 
ύπάρχει δέ χαρά έθνιζή, τοπική, οικογενειακή, έν τή οποία τό σχο
λείου νά μή προΐσταται όλων τών γενναίων τής χώρας αισθημάτων.

Ή στρατιωτική έκπαίδευσις είναι αχώριστος άπό τής έννοίας ταύ
της. Τό μεγαλείτερον σχολείου τοΰ λαοΰ εΐναι ό στρατός αύτοΰ. 
Μαθητης ύ, στρατιώτης εΐναι δύο έκφράσεις μιας καί τής αύτής 
ιδέας, έφ’ ής κυματίζει μία σημαία ή τής έθνικής έλπίδος. Εΐναι 
ό δικέφαλος τοϋ Βυζαντίου αετός. — Όποιος δέ ό ’Ελβετικό; στρα
τός υπό τόν στενόν τούτον σύνδεσμον ! Όλοι οί πολϊται γεγυμνα- 
σμένοι εϊς τά όπλα, υπερήφανοι, έργατικοϊ, πεπαιδευμένοι. Εις πρώ
τον σύνθημα 200 000 τοιοΰτοι άνδρες έτοιμοι νά έκστρατεύσωσι. 
Μεταξύ τών αξιωματικών τής Εύρώπης μόνοι οί τής 'Ελβετίας δύ
νανται νά συγκριθώσι πρός τούς τής Πρωσσίας. Τό πεζικού, τό ιππι
κόν, τό πυροβολικόν, τό πολεμικόν υλικόν, ό στρατιωτικός έν γένει 
τής χώρας οργανισμός πάντοτε εϊς ακμήν. Ή δημοκρατία λοιπόν 
δέν είναι όπισθοδρόμησις, ούδέ ακολασία, ώς διαδίδουσιν οί εχθροί 
αύτής.

Πρό καιρού τώ όντι θά καταστρέφετο ή 'Ελβετική έλευθερία, έάν 
δέν έφώτιζε τήν διάνοιαν καϊ δέν ένίσχυε τόν βραχίονα. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην, ανεξαρτήτως τών ατομικών καί παντός είδους έται- 

ρικών δαπανημάτων, ιδού όποιον μάθημα περιέχει ό 'Ελβετικός τού 
1870 προϋπολογισμός. Διά μέν τά σχολεία 10 445 367 φράγκα, 
διά δέ τόν στρατόν 9 995 297. Ί1 έλευθερία λοιπόν έχει καί τούς 
οικονομικούς αύτής λ/σμούς, καθώς καί τήν ιδιαιτέραν σημαίαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ·

Έρρέθη εύλόγως, δτι ό σίδηρος είναι πατήρ τής βιομηχανίας, ήτις 
έξ αύτοΰ προμηθεύεται τάς μηχανάς καί τά εργαλεία της. Προβλη
ματικός δέ Οά ήτο καϊ ό πολιτισμός αύτάς, έάν τό ανθρώπινον γέ
νος έμενε καταδεδικασμένον εϊς τά ατελή όργανα τής .Ι/θίτης αυ
τού έποχής. ’Εντεύθεν έννοεϊται πόσης σπουδαιότητος εΐναι ή παρά 
τής φύσεως άφθονος κατά τό μάλλον καϊ ήττον προικισις τής χώ
ρας έκ τής κατ’ εξοχήν πολιτιστικής ταύτης ΰλης.

Οί βασιμώτεροι όροι εϊς έπιτυχίαν τής σιδηοικής βιομηχανίας συν
δέονται πρός τήν έν τω τόπω ΰπαρξιν σπουδαίων άνθρακούχων απο
ταμιεύσεων, καϊ πρός τήν εύθηνίαν τοΰ σιδηρομεταλλεύματος. "Οσον 
μέν άφορα τήν τελευταίαν, έν Γαλλία υπολογίζεται εις δρ. 1 ΰ 
μέχρι τής καμίνου ολική 100 χιλιογράμμων μεταλλεύματος αξία, έν 
ή τά τής μεταφοράς έξοδα άντιστοιχοϋσι πρός λεπ. 55. Όσον δε 
άφορα τήν πρώτην, υποθέτουσι τελευταίαν έν Έλλάδι δτι, στερούμε
νης τής χώρας πρός τό παρόν έπιτηδείας καυσίμου ύλης, δύο ανοί
γονται εϊς τόν Ελληνικόν σιδηρόλιθον οδοί' ή νά μεταβή αύτός εις 
Αγγλίαν πρός εΰρεσιν τής έκεϊ καυσίμου ΰλης, ή νά περιμείνη ταυ- 
την χωρίς νά έκπατρισθή. Θέλει έν τούτοις άποδειχθη, δτι ύπ’ άμ- 
φοτέρας τάς επόψεις ό προτεινόμενος μ,εταξύ τοϋ Ελληνικού σιδη- 
ρολίθου καϊ τής ’Αγγλικής καυσίμου ΰλης γάμος δέν στηρίζεται έπί 
τών άναγκαίων τής οικονομικής παραγωγής ορών.

Τό πρώτον σχέδιον τής τήξεως τοΰ ήμετέρου μεταλλεύμ.ατος έν 
ταΐς Άγγλιζαϊς καμίνοις, διά τό όποιον άκούω, δτι εν Ne"'castel 
ήγέρθησαν ήδη καί Βασι.ίικύ, Έ.Ι.Ιηιιχα ίργοστάσια (όνομα, όμο- 
λογητέον, ίζανώς ειυ/χον ύπό χρηματιστικήν έποψιν) συνδέεται, πρός 
σπουδαιότατους βιομηχανικούς ένδυασμούς. Υπάρχει άρα γε έν ’Αγ
γλία τοιαύτη έλλειψις σιδηρομεταλλεύματος, ώστε ή έκεΐ άκμα- 
ζουσα μεταλλουργία έχει άνάγκην τοϋ Ελληνικού μεθ’ ύλην την 
έπιβάρυνσιν τούτου διά τών δαπανημάτων τόσον μακράς μεταφο
ράς; Έάν τό ’Αγγλικόν μετάλλευμα προσφέρηται εϊς τάς Άγ-
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γλικάς καμίνους εύθηνότερον, ί ποια μέσα έχει ή 'Ελληνική φιλοπα
τρία (;) ίνα άναγκάση τόν κόσμον νά άγοράση τόν παραχθησόμενον 
έν ’Αγγλία 'Ελληνικόν σίδηρον άκοιβώτερον ·, Άκολουθούντες λοι
πόν τό σύστημα τοϋ βιομηχανικού πατριωτισμού, πρέπει νά έλ- 
πισωμεν, ότι ό έν ’Αγγλία κατεργαζόμενος σίδηρος ήμών θέλει έπι- 
στρέφει έν Έλλάδι, ίνα δαπανάται μεταξύ τών συμπολιτών, απα
γορευόμενης τής εισαγωγής άλλοτρίου σιδήρου, τούθ’ όπερ καί τά έν 
’Αγγλία Βασιλικά 'Ελληνικά έργοστάσια πιθανώς δέν αποτροπιά
ζονται. Άλλά νομίζω, ότι δέν πρόκειται πλέον περί άναστάσεως 
τοιούτων νεκρών πλέον χρόνων.

Τό δεύτερον σχέδιον είναι κατά πολύ άτοπώτερον, καθόσον άντι- 
στρατεύεται πρός τό εξαγόμενον τής νεωτέρας μεταλλουργικής. 
Ένώ αφ’ ενός πρός παραγωγήν ενός τόνου σιδήρου απαιτούνται 1 
τόνος σιδηρομεταλλεύμ.ατος καί 5—6 τόνοι γαιάνθρακας, τό προϊόν 
τών ήμετέρων καμίνων θέλει έπιβαρυνθή διά τής δαπάνης τής με
ταφοράς τετραπλασίου μέχρις εξαπλάσιου βάρους καυσίμου ϋλης. 
'Όταν λοιπόν συναντηθώσι π. χ. έν Πειραιεΐ δ Αγγλικός καί ό 
'Ελληνικός σίδηρος, ό μέν πρώτος θά είναι εύθηνότερος, διότι θά έχη 
μόνον τό βάρος τής έξ ’Αγγλίας μεταφοράς έαυτού, ό δέ δεύτερος 
θά είναι άκριβώτερος, διότι θά περιέχη τήν δαπάνην μεταφοράς έξ 
Αγγλίας πενταπλασίου κατά μέσον όρον βάρους, τής άναλωθείσης 
ήτοι καυσίμου ύλης.

Ό οικονομικός ούτος σολοικισμός, τόν όποιον πάλιν διά τίνος προ
νομίου τοΰ έγχωρίου σιδήρου καί άπαγορεύσεως τού ξένου ήδύνατο 
τις νά μεταφέρη έκ τής λογικής εις τά βαλάντια τών έντός τής 
Ελλάδος καταναλωτών, δέν είναι άποκλειστικόν τής Ελληνικής 
φαντασίας προϊόν, διότι άπαντώμ.εν αύτόν και έν τή ’Ιταλική χερ
σονήσου, έν η, καθώς λέγει ό Κ. Simonin, τό ζήτημα τής κατα
σκευής εθνικού σιδήρου έλαβε πολλάς καί μεγάλας διαστάσεις. Οί 
Ιταλοί μηχανικοί (καί έχει πολλούς καί καλούς τοιούτους ή αντί

κρυ ήμών γή) έξέλαβον τήν ύπόθεσιν έκ τής πατριωτικής μάλ
λον όψεως αύτής. Ευρισκόμενοι ενώπιον τής αύτής, ώς καί έν Έλ- 
λάόι, έλλείψεως καταλλήλου καυσίμου ύλης, κέάν(έλεγον) μάς λείπη 
δ γαιανθραξ, θά φέρωμεν τοιούτον έκ τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, 
άνταλάσσοντες πρός αύτάς τό σιδηρομετάλλευμα ήμών, έάν οί εγ
χώριοι φαιάνθρακες (lignites) είναι δευτερευούσης ποιότητος, διυλί- 
ζοντες καί μεταβάλλοντες αύτούς εις gaz καί καίοντες τούτο έντός 
τών καμίνων, έν γένει δέ διά τών νεωτέρων ανακαλύψεων τής χη· 

μείας καί έξαιρέτως διά τής μεθόδου, ήτις κατέστησεν περίφημου έν 
τοϊς μεταλλουργείοις τό όνομα τού Άγγλου Siemens, θά δυνηθώ- 
μεν νά άνταγωνισθώμεν έπί ίσοις πρός τήν ξένην τοΰ σιδήρου βιομη
χανίαν.» Έν τούτοις ή σκληρά πείρα έχει ίδιον τρόπον τού δίδειν τά 
έαυτής μαθήματα. Πρό τινων έτών έσχηματίσθησαν δύο έν Piom
bino επιχειρήσεις, αιτινες είς ολίγον διάστημα χρόνου συνετρίβησαν, 
εις άπόδειξιν ότι δέν άντιστρατεύεταί τις πρός τήν φύσιν τών πραγ
μάτων ατιμωρητί.

ΊΙ φύσις, λέγει ό Κ. Simonin, ήθέλησεν ακριβώς, ώστε έκάστη 
χώρα νά μή παράγη παν ό,τι αναγκαίοι εις αυτήν, ϊνα καταστή 
ούτω αναπόφευκτου τό έμπόριον καί μετ’ αυτού αι ειρηνικά*,  τών 
λαών σχέσεις. Ή ’Ιταλία, έπιμένουσα εις τήν άντί πάσης τιμής κα
τασκευήν σιδήρου καί χάλυβος έθνικού, σκέπτεται όπως οι αρχαίοι 
εκείνοι οικονομολόγοι, οΐτινες έπίστευον, ότι έπλήρωνε τό έθνος φό- 
ρον πρός τούς ξένους, άγοράζον παρ’ αύτών τά χρειώδη. Η έπιμέ
νουσα αύτη έν ’Ιταλία αίρεσις προξενεί τή αλήθεια εκπληζιν έντός 
λαού, όστις είναι τόσον νουνεχής καί όστις έδωκε εις τήν σύγχρονον 
Πολιτικήν Οικονομίαν διδασκάλους τόσον διακεκριμένους ώς τόν 
Ρόσσην καί τόν Καβούρ.

'Γπό τοιούτους όρους μένει νά δοκιμάσωμεν τόν έν Έλλάδι σιδη- 
ρόλιθον τής Σερίφου. Ό σκοπός είναι νά κατασκευάση ούτος χά
λυβα τού Bessemer, καί νά συναγωνισθή πρός τόν χυτόν σίδηρον 
τής Σκωτικής σιδηρουπόλεως Glasgow, έκ τής οποίας ή Αγγλία 
έξήγαγεν κατά τήν πρώτην έβδομάδα τού παρελθόντος Νοεμβρίου 
9 822 τόνους εις τιμάς άπό 120 σελινίων (Coltness) μεΧ?ι4 1 
(Eglinton) τόν τόνον, εις τάς όποιας μένει νά ίδωμεν ποίαν, ώς 
έξετέθη, θά έξασκήσωσιν έπιρροήν έν τή Ελληνική αγορά αι δαπά
να*.  τής έξ ’Αγγλίας μεταφοράς τής καυσίμου ύλης, όταν τό βάρος 
αύτής διατελεϊ πρός τό τού σιδήρου ώς 4—G : 1.

ΧΡΟΝΙΚ Α·

Έάν κρίνωμεν έκ τής καταβιβάσεως τών τόκων τής ’Αγγλικής 
καί Γαλλικής τραπέζης ή χρηματιστική κατάστασις τής Δυτικής 
Εύρώπης ήρξατο βελτιουμένη. ’Απ’ έναντίας έν ’Αμερική νέα ένέ- 
σκηψε κρίσις, ή βιομηχανικά, ένεκεν τής όποιας πολυάριθμα έργο, 
στάσια περιώρισαν τόν κύκλον τών έργασιών των καί ήλάττωσαν 
τόν αριθμόν τών έν αύτοΐς έργατών μέχρι τού | και γ.
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— Ή κατάστασις τής 'Ελλ. άγοράς διατρέχει σπουδαϊον δοκι
μασίας στάδιον. Πάντοτε οί λαοί πληρόνουσι μέν τά μαθήματα, 
διδάσκονται δμως άπό τά παθήματα. ’Εάν ή ’Αθηναϊκή αγορά είχε 
τήν δύναμιν νά καταστραφή (σκληρόν άλλ’ άκριβές), προ καιρού θά 
έκαθάριζε τήν βαρεΐαν αύτής άτμοσφαίραν.

— Ύποβληθείσης εσχάτως είς τήν Γαλλικήν ’Εθνοσυνέλευσή α
ναφοράς περί εισαγωγής τής Πολιτικής Οικονομίας είς τήν κατωτέ · 
ραν καί μέσην έκπαίδευσιν καί μεταξύ τών εργατικών τάξεων, ή δε
ξιά πτέρυξ (μοναρχικοί) ύπεστήριξεν, δ:ι ή Πολιτική Οικονομία δέν 
είναι είσέτι επιστήμη εριστικώς διατεταγμένη, δτι εϊναι άβεβαία 
και επομένως δέν δύνανται νά διδαχθώσι στοιχεία αύτής. Προς τάς 
ίδέας ταύτας ή άριστερά πτέρυξ (δημοκρατικοί) άντέταξε ενδει
κτικούς κατ’ έπανάληψιν γέλωτας.

— Ή παγκόσμια παραγωγή καί ή κατανάλωσις τοϋ χάρτου 
έξηκριβώθη τελευταϊον έν τή Καταστατική διά τών έπομένων τοϋ 
Κυρίου Alb. Rtidal άριθμών. Ένιαυσίως παράγονται 1800 έκα
τομ. λίτρων εντός 3 960 χαρτοποιείων, έν οις εργάζονται 90 000 
άνδρες καί 180 000 γυναίκες, μή ύπολογιζομένων 100 000 άν- 
θρώπων, άσχολουμένων είς τήν συλλογήν ρακών. Μόνη ή μεγάλη 
δημοκρατία τής Αμερικής παράγει 374 έκατομ. λίτρων. Ή δέ κα- 
τανάλωσις διαμοιράζεται μεταξύ τών Κυβερνήσεων (200 έκατομ.), 
τών σχολείων (180 έκατομ.), τοϋ εμπορίου (240 έκατ.), τής βιο
μηχανίας (180 έκατομ.), τής ιδιωτικής αλληλογραφίας (100 
έκατομ.) καϊ τής τυπογραφίας (900 έκατομ.). 'Η κατ’ έθνη έτησία 
τοϋ χάρτου κατανάλωσις είναι ένδεικτικωτάτη, διότι συνδέεται πρός 
τόν πολιτισμόν αύτών. Τοιουτοτρόπως ύπελογίσθη, δτι ό Άγγλος 
δαπανά 11 y λίτρας, ό δημοκράτης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 8
ό Γερμανός 8. ό Γάλλος 7 ’, ό Αυστριακός 3, ό ’Ιταλός 3, ό Με
ξικανός 2, ό Ισπανός 1 | καί ό 'Ρώσσος 1.

— ΊΙ έσχάτη βαθμίς τοϋ τελευταίου δέν εμποδίζει τάς μεγά- 
λας εκπολιτιστικής άξιώσεις αύτοϋ. 'Υπό τήν έποψιν ταύτην δφεί- 
λομεν είς πρόσφατον τινα δημοσίευσιν τοϋ Κ· Dozen περιεργωτάτας 
άποκαλύψεις έπί τής Πανσλαβιστικής πολιτικής. Δέν πρόκειται 
πλέον περί τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ούδέ περί τής έν 
Ρωσσία περιουσίας τής Ελληνικής έκκλησίας, άλλά (τίς ήδύνατο 
νά πιστεύση ς) περί τοϋ Όρφέως! Ό Όρφεύς δέν είναι πλέον Έλ- 
λην άλλά Σλάβος καί οί Σλάβο-Βούλγαροι είναι δημιουργοί τοϋ είς 
τούς Έλληνας άτόπως άποδιδομένου πολιτισμού !

■Εν Άβήναις, 2 1873.


