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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ·

Ή νομισματική τής Ελλάδος δύναται νά διαίρεθή είς 
τρεϊς περιόδους. ΊΙ μέν πρώτη περιλαμβάνει τούς μεγά
λους τής άρχαιότητος χρόνους, έν οίς ζαΐ ή κλασική ήμών 
έποχή. ΊΙ δέ δευτέρα τούς Βυζαντινούς τοΰ 'Ελληνισμού 
χρόνους άπό τοϋ 'Ηρακλείου (610—640 μ. X.), έπί τοΰ 
οποίου άπαντώνται τά πρώτα χάλκινα νομίσματα φέροντα 
τήν επιγραφήν «έν τούτω νίκα», καί τοΰ Κωνσταντίνου Ε' 
(δευτέρου είκονομάχου βασιλέως, Κ ο π ρ ω ν ύ μ ο υ ύπό· 
τών εικονολατρών έπονομασΟέ ντος, 741—775 μ. X.), έπί 
τοΰ όποιου έχαράχθησαν τά πρώτα χρυσά νομίσματα φέ
ροντα Ελληνικήν έπιγραφήν τών ονομάτων τών ηγεμόνων 
καί τοΰ τίτλου αύτών «Δεσπότης». Ή δέ τρίτη έποχή άρ- 
χεται άπό τής 30 ’Ιουλίου 1829, ημέρας άξιομνημονεύτου, 
καθ’ ήν μετά μακρούς δουλείας αιώνας ή έν "Αργεί Δ' τών 
Ελλήνων συνέλευσις, πλήρης ένΟουσιασμοΰ, «είς τήν πρώ- 
την θέαν εθνικού νομίσματος έξέφρασε τήν άγαλλίασιν της 
άνευφημοΰσα «Ζήτω ή Ελλάς» (ιδ. Πρακτικά, Συλ
λογής Α. Μάμουκα τόμ. 11 σελ. 94). «Ή πρώτη Θέα έθνι- 
ζου νομίσματος, έγραφεν αύθημερόν ό πρόεδρος τής έθνο- 
συνελεύσεως πρός τόν Κυβερνήτην (αύτ. σελ. 785), έκί- 
νησε συγχρόνως είς όλους τούς αντιπροσώπου; τήν άγαλ- 
λίασιν, τήν οποίαν έπρεπε νά κίνηση τό μέγιστον καί λαμ
πρότερου δείγμα τής πολιτικής καί κοινωνικής τοΰ έθνους 
έπανορθώσεως».

ΊΙ νεωτέρα νομισματική ήμών περίοδος, περί τής όποιας 
καί πρόκειται νΰν ιδίως, άνέπτυξε τρία διάφορα συστήματα, 
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τό τοΰ 1829, τοΰ 1833 καί τοΰ 1867. Κατά τό πρώτον 
μέν σύστημα ό άργυρος άπετέλει τήν νομισματικήν τοΰ 
Κράτους μονάδα, ήτις ήτο ό Φοίνιξ, «ίσος (άρθρον 2 τοΰ Ζ' 
ψηφίσματος) κατά τό βάρος μέ εκατόν σπυριά, έκ τών 
οποίων τό είναι έκ χαλκοΰ», ύποδιαιρουμένης τής άξίας 
αύτοΰ είς 60 λεπτά. Τό ήμισυ τού Φοίνικας άπετέλει ιδιαί
τερον νόμισμα, καθώς καϊ τό πενταπλάσιόν του (δ Φοίνι- 
νιζες) τήν Α ί γ ί δ α, ώς καί τό ήμισυ ταύτης (2 | Φοιν.). 
Έκλήθη δέ καί ό χρυσός είς επικουρίαν, διότι έξ αύτοΰ ή 
Ά 0 η ν ά (20 Φοιν.) καί τό ήμισυ ταύτης (10 Φοιν.). Κυ
ρίως δέ άπέβλεψαν είς τόν χαλκόν, έξ ού κατεσκευάσθη μο
νόλεπτου (βάρος 60 σπυρί α), οίλεπτον, πεντάλεπτου 
(πεντάριον) καί κατόπιν δεκάλεπτου καί εικοσάλεπτου. Ή 

κατά τούς χρόνους έκείνους αφθονία τών άχρηστων όρειχαλ- 
κίνων κανονιών έγέννα πολλάς έλπίδας νομισματικής έξ αύ
τών ώφελείας. ’Ήδη έκ Παρισίων ό Saint Croix προσεφέοετο 
ινα κατασκευάση τά χάλκινα νομίσματα τής Ελληνικής Πο
λιτείας δι’ ανταλλαγής όρειχαλζίνων κανονιών. ΈπροτιμήΟη 
όμως ή ΐδρυσις ’Εθνικού Νομισματοκοπείου, τοΰ οποίου τάς 
μηχανάς έχορήγησεν ή Μελίτη, είδε τό πρώτον κινουμένας 
ή Αίγινα, μετήγαγε δέ κατόπιν ή βασιλεία τοΰ ΌΟωνος έυ 
Άθήναις, ίνα έπί τώυ έρειπίωυ αύτών ή νεωτάτη εποχή 
άνεγείρη τό νΰν ύπάοχον κατάστημα τοΰ ύπουργείου τών 
Εσωτερικών.—’Όσον άφορα τήν γονιμότητα τοΰ πρώτου 
νομισματικού ημών συστήματος, είς άργυρούς μέν φοίνικας 
υπολογίζεται περί τάς 12 000, είς χάλκινα δέ νομίσματα 
άπετέλεσεν αληθή έν τώ τόπω πλημμύραν. Έυ γένει ό Φοί
νιξ περιεΐχεν εσωτερικήν άξίαν μικροτέραν τής ονοματικής. 
Επειδή δέ ό σκοπός ήτο, ινα 6 Φοίνικες άντιστοιχώσι πρός 
1 ’Ισπανικόν δίστηλου, κατόπιν άπεδείχΟη ότι έπι τής άνα- 
λογίας ταύτης ό Φοίνιξ καθυστέρει 7 τοΐς °|,.

Τό δεύτερου Σέ σύστημα, καΟιερωίέν διά τού νόμου τής 
8 Φεβρουάριου 1823, παραδέχεται επίσης (άρθρ. 4) τόν άρ
γυρον ώς νόμισμα-ικήν τοΰ Κράτους βάσιν, έξ ής άπετε- 
λέσθη ή μονάς τής Δραχμή ς, ίση κατά τό βάρος πρός 

4 777 γραμμάς, περιέχουσα 9 μόρια καΟαροΰ άργύρου καί 
1 μόριον χαλκοΰ καί ύποδιαιρουμένη κατ’ άξίαν είς 100 
λεπτά. Τό | καί τό J τής δραχμής άπετέλεσαν ιδιαίτερα 
νομίσματα, ώς καί τό πενταπλάσιον αύτής (5 δρ.). "Οπως 
δέ καί έν τώ προηγουμένω συστήματι οΰτω καί έν τώ προ- 
κειμένω δέν έλησμονήθη ή έπικουρία τοΰ χρυσού, διότι ώρί- 
σθησαυ έξ αύτοΰ νομίσματα 20δραχμα (βάρους 5 776 γραμ 
μών) καί 40δραχμα (11 δ53 γραμ·) έπί τή αύτή καί κατά 
τόν άργυρον άναμίξει, 9 μόρια καθαρού χρυσοΰ καί 1 μό
ριον χαλκοΰ. "Οσον άφορα τά χάλκινα νομίσματα (λεπτόν, 
οίλεπτον, πεντάλεπτου καί δεκάλεπτου), τό σύστημα τοΰτο 
έξηκρίβωσεν διά τής έπιΟυμητής σαφήνειας τήν όλως συμ
πληρωματικήν αύτών αποστολήν, διότι οί λαμβάνοντες 
χρήματα δέν ύποχρεοΰνται νά δέχωνται πλέον τών 2 τοΐς 
°|ο ε?·ί χαλκόν.

Άλλ’ έπρεπε νά ληφΟή πρόνοια καί περί τών προηγουμέ
νων έΟνικών νομισμάτων, ώς καί περί τώυ παντός είδους κυ- 
κλοφορούντων ξένων, τά όποια, έάν κρίνωμεν έκ τής διατι- 
μήσεως τής 8 Φεβρουάριου 1833, άυήρχοντο είς 43 είδη. 
Τοιουτοτρόπως ό μέν Φοίνιξ τής Ελληνικής Πολιτείας καί 
τάχάλκινα ταύτης νομίσματα έτέΟησαν έκτος κυκλοφορίας, 
δυναμένων τών κατόχων αύτών νά άνταλάττωσιν πρός τό 
έθνικόν ταμείου 100 φοίνικας άντί 93 νέων δραχμών καί 5 
παλαιά λεπτά άντί 4 νέων. "Οσον δέ άφορα τά ξένα νομί 
σματα, διηοέΟησαν ταΰτα είς τρεις κατηγορίας- τά μέν χάλ
κινα άπηγορεύΟησαν εντελώς- τών δέ λοιπών έΟεωρήΟη α
νεκτή ή κυκλοφορία, μεταξύ τών οποίων είς μόνα τά επό
μενα ήνεώχΟησαν αί θύραι τών έθνιζών ταμείων κατά τήν 
έξής διατίμησιν Γαλλικόν φράγζον=δρ. 1 ΈΚ,δφραγκον== 
δΡ· 5 Χ, 20φραγκον=δρ. 22 ,” , 4θφραγκον=δρ. 44 
—’Ισπανικόν δίστηλον=δρ 6-—Γερμανικόν τάλληρον= 
δρ. 5 ΈΚ, είκοσάριον (Ζ"ηηζϊςοΓ)=λεπ. 95- Αύστριαζόν 
σοφερίνιον==δρ. 38 ,’-Έ, τό ήμισυ αύτοΰ=δρ. 19 —
Αύστριακόν καί Βαβαρικόν φλωρίον=δρ. 13—‘Ολ
λανδικόν φλωρίον=δρ. 13.
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Ή έν τοΐς έθνιχοις ταμείοις προτίμησις αύτη μεταξύ 
τών ξένων νομισμάτων έπέφερε βαθμηδόν τήν άπομακρυν- 
σιν τινών έκ τών λοιπών, άλλά συγχρόνως άπεοειχθη ζαί 
σφοδρά ελαστική, διότι κατά τάς περιστάσεις ή ταμιακή 
περιφέρεια τών ξένων νομισμ.άτων έλαβε οιαφορους αναπτύ
ξεις. Τοιουτοτρόπως τώ μέν 1833 έπολιτογραφήθη τό’Αγ
γλικόν σελινιον (=δρ. 1 ,30k0), μετά τοϋ πενταπλού και τοΰ 
ήμίσεως τούτου, τώ δέ 1840 τά τάλληρα τής Αμερικής 
ζαί τώ 1841 τά τάλληρα τής Νεαπόλεως. Μέχρις αύτών 
τών Τουρκικών νομισμάτων, τών όποιων ή κυκλοφορία ά- 
πηγορεύετο έπί ποινή κατά τόν Αύγουστον 1833, ό νόμος 
τής 4 Ίαννουαρίου 1836 δέν έδίστασε νά άποταθή, έπι- 
τρέψας τήν έν τοΐς έΟνικοΐς ταμείοις παραδοχήν τών μετά 
τό ’Οθωμανικόν έτος 1253 έν Κωνσταντινουπόλει έκτυπω- 
Οέντων άργυρών ταλλήρων (20 γροσίων), χρυσοΰ φλωριου 
(100 γροσ.) ζαί τοΰ ήμίσεως τούτου (30 γροσ.) εις τι
μήν, τής οποίας τόν έκάστοτε προσδιορισμόν άφήζεν είς τήν 
Κυβέρνησιν. Ιδιαιτέρα μνεία οφείλεται είς τά χρυσά νομί
σματα τής ’Αγγλίας, τής ’Αμερικής, τής Ισπανίας ζαί 
τής Πορτογαλλίας. Έάν μεταξύ αύτών έπεκράτησεν ή ’Αγ
γλική λίρα, αμφιβάλλω πολύ άν τά ταμεία· τοΰ Κράτους 
ηχούσαν ποτέ διαρκή τόν ήχον τής Πορτογαλλ’.ζής ο ό- 
πιας (=δρ. 100,’) καί τοΰ’Ισπανικού τετραπλού 
(=δρ. 92ς^)·/

ΊΙ εισαγωγή αύτη τών ξένων νομισμάτων έχει δύο σπου · 
δαιοτάτας οίκονομιζάς έπόψεις. Άφ’ ενός ήτο αναπόφευκτος 
είς τήν νομισματικήν τοΰ έθνους οικονομίαν διότι, δοΟέντος 
άπαξ ότι διά τινα λόγον οίονδήποτε δέν ήδύνατο ή Ελλάς 
νά έχη άνάλογον πρός τάς βιομηχανικός ζαί έμπορικάς αύ
τής άνάγζας ιθαγενές νόμισμα, έπρεπε νά άποτανθή είς άλ- 
λοεθνές. Τό νόμισμα είναι όπως ή οδός, άγωγός τούτέστι 
τών έφοδίων τής ζωής μεταξύ τών πληθυσμών, όπως έ- 
ζείνη μεταξύ τών τόπων ΓΌταν δέ λαός τις δέν δύναται 
νά κατασκευάση αύτός τοιαύτας οδούς, ούδείς δύναται νά 
τόν ζαταζρίνη, διότι αποτείνεται είς ξένους κεφαλαιούχους.

Ή φρόνησις ούτως άπήτει ίνα άποταθή ή Ελλάς μάλλον 
πρός τό νόμισμα τού έθνους έζείνου, μεθ’ ού συνεδέετο 
πλειότερον έμποριζώς ζαί βιομηχανιζώς, παρά νά ζατα
στήση τήν έργατικήν έαυτής περιφέρειαν παλαίστραν τών 
νομισμάτων όλου τοΰ κόσμου. Εντούτοις υπήρχε καί 
ύπερτέρα έτι φρόνησις. Πώς! Τόσα Εκατομμύρια, δι’ ών έ- 
προικίσθη, ούτως είπεΐν, ή πρώτη Βασιλεία τής Ελλάδος, 
δέν ήδύναντο νά χρησιμεύσωσιν εύθύς έξ άρχής είς άνάλο- 
γόν τινα πρός τήν εποχήν νομισματικήν τοΰ τόπου άποκα- 
τάστασιν;

Ή έτέρα έποψις τής παρ’ ήμΐν εισαγωγής τών ξένων νο
μισμάτων περιλαμβάνει τάς κακάς αύτής συνέπειας. Βε
βαίως τό δεινότερον έλάττωμα δέν ύπήρξεν ό παραλληλι
σμός αύτών πρός τήν ήμετέραν δραχμήν κατά τήν βάσιν 
τής άρχικής διατιμήσεως τών έκδουσών αύτά έπικρατειών. 
’Αφού ό τόπος είχε άνάγκην ξένων νομισμάτων, δέν ήδύ
νατο νά προμηΟευθή τοιαΰτα, ύπολογίζων αύτά ώς όγκους 
άπλοΰς πολυτίμων μετάλλων, άφαίρουμένης τούτέστι τής 
άξίας τοΰ χάλκινου μίγματος καί τής δαπάνης τής νομι- 
σματοπο,ιΐας. Τοιουτοτρόπως τό Γαλλικόν π. χ. φράγκον, 
άνταλασσόμενον έκτός τής Ελλάδος πρός πραγματείας άν- 
ταξίας δραχμής 1 ούδένα λόγον είχε νάδιαβή τά Ελ
ληνικά όρια, όπως άνταλλαχθή πρός πραγματείας μικρότε
ρος άξίας.

Έν τούτοις ή άπρόσεκτος κυκλοφορία παντός είδους νο- 
μίσματος, συνδυασθεΐσα πρός τό Επιχειρηματικόν πνεύμα, 
έπέφερε τό έξής άποτέλεσμα. Είς ολίγον διάστημα χρόνου 
τό πλεϊστον τών ήμετέρων νομισμάτων, νέων έτι καί πρός 
πολλά ξένα νομίσματα έσωτεριζώς τιμιωτέρων, άντηλλάχΟη 
πρός άλλότρια νομίσματα, τά όποια έκ πολλοΰ ήδη χρό
νου κατέστησαν κύρια τής Ελληνικής αγοράς. Τοιουτοτρό
πως συνέβη, ώστε όπως ό Φοίνιξ τής Ελληνικής Πολιτείας, 
ούτω καί ή Δραχμή τής Ελληνικής Βασιλείας μετετράπη 
έν τή πρακτική τής συναλλαγής άπό πραγματικού νομί
σματος είς ιδανικόν. Αί συμφωνία', συνωμολογοΰντο είς 
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δραχμάς καί έξετελοΰντο είς Γερμανικά, Γαλλικά ή Τουρ
κικά τάλληρα, μέχρις ού,ωφελούμενη έζ διαφόρων κατ’αύτά 
περιστάσεων ζαΐ έζ της έντάσεως της παραγωγής ή τρα
πεζική κυκλοφορία, παρεισήγαγεν είς γενναίας δόσεις τό 
έαυτής γραμμάτιον, τό όποιον διατελεΐ ήδη έν ταΐς πρώ- 
ταις τάξεσι τής έθνικής συναλλαγής.

Μένει λοιπόν πάντοτε ένδιαφέρον ζήτημα ή ποσότης 
τών πολυτίμων μετάλλων, ήτις ύπό τόν τύπον τοΰ νομί
σματος κυκλοφορεί νΰν έν Έλλάδι. Έάν ύποΟέσωμεν κατά 
τόν Adam Smith, ότι τό τριακοστόν τοΰ ένιαυσίου τής Έ/ν 
λάδος γενικού εισοδήματος πρέπει άναγκαίως νά είναι εί 
νόμισμα, έκαστος δύναται νά φαντασθή τήν έκτασιν τή 
έθνικής ζημίας, άμα, ένεργουμένης γενικής έκκαΟαρίσεως 
τής νομισματικής τοΰ τόπου περιουσίας, άπεδεικνύετο, ότι 
τό τριακοστόν τοΰτο ό ν ο μ α τ ι κ ώ ς κατέβαινε π ρ α γ μά
τι κώς είς τό εικοστόν περίπου πέμπτον. Καί τώ όντι ή εικα
σία αύτη δέν είναι ύπερβολική, διότι αρκεί νά λάβη τις ύπ'ό- 
ψιν τήν τετριμμένην κατάς-ασιν τών πλείστων τής Αύστρίας 
καί Γερμανίας νομισμάτων καί τήν έσωτερικήν ποιότητα αύ
τών τε καί τών άπό Τουρκίας καί Νεαπόλεως. Έν τούτοις ό 
William Petty ύπολογίζει περισσότερον έτι τό έν τή επικρά
τεια νόμισμα,άναβιβάζων αύτό είς τό δέκατου τοΰ ένιαυσίου 
τής χώρας εισοδήματος. Είς τοιαύτην περίπτωσιν ή εθνική 
ζημία είναι κατά πολύ ανώτερα τής ήδη έκτεθείσης ύπό τήν 
έπιρροήν τών έξωθεν έξηχρειωμένων νομισματικών εισβολών.

Ή μεγαλειτέρα έλλειψις τοΰ νομισματικού ήμών συστή
ματος τοϋ 1833 είναι ότι πρόκειται περί Κράτους μόλις 
περιλαμβάνοντας 1 . εκατομμύριου κατοίκων. Καί έπί τή 
ύποθέσει δέ ότι ή γονιμότης τοΰ συστήματος τούτου ήτο 
πάντοτε ακμαία (τά όρειχάλκινα κανόνια ενωρίς άπετέλε- 
σαν καί έπ’ αύτοΰ τό πλεΐστον τής ένασχολήσεως) καί ότι 
οί νομισματικοί αύτοΰ καρποί δέν άπηγορεύουτο έκ τής 
κυκλοφορίας τής λοιπής Εύρώπης, ή δ ρ α χ μ ή του δέν 
έσυμβουλεύθη τήν άνάγκην τής συναρμολογήσεως της πρός 
?άς επικρατούσα; έν τώ Εύρωπαϊκώ έμπορίω έτέρας νομι · 

σματιζάς άξίας. Έάν συγκρίνωμεν τήν δραχμήν πρός τά 
ξένα νομίσματα (έπί τή βάσει τής ήμετέοας διατιμήσεως), 

μόλις αύτη διαιρεί ακριβώς τό Ισπανικόν καί τό 'Αμερικα
νικόν τάλληρον, πρός τά λοιπά δέ έχει ανάγκην τών έπί 
τών συμμιγών αριθμών μαθηματικών έργασιών, όπως κα
τάληξη εις άξίας ταύτότητα. Ένώ λοιπόν τό νόμισμα κύριον 
έχει τύπον τήν εύστροφίαν πρός .πάσαν συναλλαγήν καί 
πρός πάσαν τών τιμών καταμέτρησιν καί άναλογίαν, τό Ελ
ληνικόν νόμισμα εύθύς έξ αρχής άπέτυχεν είς τόν σκοπόν. 
Έπομένως καθ’ όσον έξήγετο έζ τής Ελλάδος, κατά 
τοσοΰτον έξηφανίζετο, μεταποιούμενο·/ είς εγχώρια νομί
σματα. Είς τό φαινόμενου δέ τοΰτο τής άπό τώυ ξένων 
αγορών άποδιώξεως τοΰ Ελληνικού νομίσματος συνετέλεσε 
πολύ καί ή διαμεταζομιστιζή πρό πάντων φύσις τοΰ ήμε- 
τέρου ναυτικού έμπορίου, τό όποιον άπό ξένης είς ξένην 
επικράτειαν μεταφέρον τά έμπορευματά του, έξ ανάγκης 
καταφεύγει είς τά νομίσματα αύτών.

'Όπως καί άν έχη, τά μικρά άριθμητικώς κράτη πρέ
πει νά άπελπισθώσιν, ότι δύνανται νά άποτελέσωσιν ιδιαιτέ
ραν καθ’ έαυτά νομισματικήν κοινωνίαν. Έν τή νεωτέρα 
έποχή ό έθνικός βίος συνεδέθη τοσοΰτον μετά τοΰ όλου 
βίου τής άνθρωπότητος, ώστε δέν δύναται τις νά άκολου- 
Οήση τήν πολιτικήν τής άπομονώσεως. Τό σιδηρούν λοι
πόν νόμισμα τής Σπάρτης, τό όποιον έσυρε, λέγουσι, ζεύ
γος βοών, δέν είναι αιώνιος τύπος νομισματικής ανεξαρτη
σίας. Τοιουτοτρόπως ό νόμος τής 10 Αύγούστου 1867, 
καθ’ όσον είσήγαγε τήν Ελλάδα έντός τής νομισματικής 
κοινωνίας 80 περίπου εκατομμυρίων άνθρώπων (Γαλλία, 
’Ιταλία, Βελγίου, Ελβετία), μετά τού πλείστου τών ό
ποιων διατελεΐ ή ήμετέρα χώρα είς έμπορικάς σχέσεις 
κατά τό μάλλον καί ήττου άνεπτυγμένας, προφανώς είς 
εθνικήν άπέβλεψεν άνάγκην.

Τό τρίτον τοΰτο σύςημα άντί μιας νομισματικής βάσεως, 
ώς παρεδέχουτο τά ηγούμενα αύτοΰ (άργυρούς Φοΐνιξ, άρ
γυρό. Δρμχμή), έδημιούργησε δύο βάσεις, τό ά ρ γ υ ρ ο ϋ ν 
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xat τό χρυσοΰν πεντάδραχμου, ύποδιαιρουμέ- 
νης της άξίας αύτών είς πέντε δραχμάς έζατονταλέπτους. 
Ή άνάμιξις τοΰ πολυτίμου μετάλλου, αναπόφευκτος διά 
τήν στερεότητα τοΰ νομίσματος, διετηρήθη ή αύτή, ώς καί 
έν τοϊς έτέροις συστήμασιν, ~ χρυσοΰ ή άργύρου πρός 
rs χαλκοΰν. Τό βάρος τής άργυράς βάσεως 35 γραμ. τής 
δέ χρυσής 1 γραμ. •-'®ιι',ι). Ή τελευταία έκτος τοΰ χρυ
σοΰ πενταδράχμου περιλαμβάνει καί διπλάσια, τετραπλά
σια, δεκαπλάσια καί είκοσαπλάσια αύτοϋ. Τό δέ συμπλη
ρωτικόν νόμισμα διηρέθη είς δύω τάξεις· άργυροΰν μέν έπί 
άναμίξει εύτελοΰς μετάλλου πλειοτέρου κατ’ αύτό ή έπί 
τοΰ κυρίου τών πενταδράχμων νομίσματος (Τ’^άργ.-^Λ 
χαλκ·), ήτοι δίδραχμον (βάρους 10 γραμ.), δραχμή (5 
w)>ΐ ^α7·^ς Ύρα!Χ-) *“ι * δραχ^ς 7?“^·)’ 
χάλκινον δέ ή όρειχάλκινον, λεπτόν (1 γραμ.), δίλεπτον 
(2 γραμ.) πεντάλεπτου (5 γραμ.) καί δεκάλεπτου (10 
γραμ.). "Ινα μή έπέλθη δέέξευτελισμός τοΰ συμπληρωτικού 
νομίσματος, έλήφθη πρόνοια, ώστε ούδέ τά άργυρά κέρ
ματα νά ΰπερβώσι τάς 6 δραχμάς ούδέ τά χάλκινα τάς 2 
έφ’ έκάστου άτόμου τοΰ εγχωρίου πληθυσμού. Έζ τής 
αύτής άρχής ούδείς είναι ύπόχρεως, ινα δέχηται είς έκάστην 
πληρωμήν άργυρά κέρματα πλέον τών 50 δρ. ζαί χάλκινα 
πλέον τών 5. Διαφέρει έν τούτοις όσον άφορα τόν δημό
σιον θησαυρόν, διότι, λογιζομένου τοΰ κέρδους, τού έκ τής 
έζτυπώσεως τοΰ συμπληρωτικού τούτου νομίσματος,ώς έσό- 
δου τοΰ Κράτους, τά ταμεία τούτου είναι άνοιζτά διά πά
σαν κερμάτων καταβολήν.

Ή έν τώ προκειμένω συστήματι διάζρισις τών ξένων 
νομισμάτων είς δύο κατηγορίας συνδέεται πρός τήν άρχί- 
κήν αύτοϋ ιδέαν. "Οσα μέν έχουσι νομισματικήν βάσιν 
όμοίαν πρός τήν ήμετέραν κατά τε τό βάρος καί τήν ποιό
τητα, έξομοιοΰνται πρός τά ιθαγενή νομίσματα καί κατά 
τήν μονάδα τούτων διατιμώνται. "Οσα δέ έχουσι διάφορον 
νομισματικήν βάσιν, άνάγονται κατά τήν έν αύτοΐς άνα- 
λογίαν τής πολυτίμου πρός τήν εύτελή ύλην είς τήν άξίαν 

τής ήμετέρας νομισματικής μονάδος, έκπιπτομένου κατ’ έ- 
λάχιστον όρον 1 μέν τοϊς °|0 έπί τών άργυρών δέ τοϊς °|0 
έπί τών χρυσών, λόγω εξόδων κατασκευής καί τής έζ τής 
τριβής αύτών φθοράς. Πρός τά νομίσματα ταΰτα έξωμοιώ- 
θησαν καί τά Ελληνικά τοΰ συστήματος 1833 έπί μόνη 
τή διαφορά, ότι ώς πρός ταΰτα ή λόγω έξόδων καί φθοράς 
έκπτωσις έκανονίσθη έν έτος μετά τήν έφαρμογήν τοΰ νέου 
συστήματος· τό δέ μέτρον τούτο έξετάνΟη καί έπί τής 
’Αγγλικής λίρας ώς νομισματικής έν Έπτανήσω βάσεως 
πρό τοϋ 1864. "Οσον άφορα τά ξένα κέρματα, τών μέν 
έπικρατειών, αιτινες δέν έχουσι τήν αύτήν μεθ’ ήμών νομι
σματικήν βάσιν, άποδιώκονται,τών δέ έτέρων,τά μέν άργυρά 
είναι δεκτά έν τή κυκλοφορία μέν καθόλου, έν τοϊς ταμείοις 
δέ τού Κράτους μέχρις 100 ορ. έπί έκάστης πληρωμής, 
τά δέ χάλκινα άπαράοεκτα. Τό μέτρον τούτο έξετάνΟη ζαί 
έπί τών τοΰ προηγουμένου συστήματος χάλκινων ήμών νο
μισμάτων, ληφθείσης έν τούτοις τής δεούσης προνοίας περί 
τής βαθμιαίας άπομαζρύνσεως αύτών έζ τής κυκλοφορίας.

Ή έφαρμογή τοΰ νέου συστήματος ώρίσθη διά τοΰ εί- 
σαγαγόντος αύτό ΣΔ' νόμου άπό τής 1 ’Ιανουάριου 1869· 
κατόπιν ό νόμος Σ'-ιΣΤ' παρέτεινε τήν έναρξιν αύτής μέ
χρι τής 1 ’Ιανουάριου 1870· καί τέλος ό νόμος ΤΝΣΤ' άνέ- 
βαλεν έπ’ αόριστον, έπιτρέψας είς τήν Κυβέρνησιν, ϊνα όρίση 
αύτή έν δέοντί τόν χρόνον τής τοΰ νέου νομισματικού συ 
στήματος ένεργείας. Μέχρι τής έποχής έκείνης δύνανται 
μέν νά έζτυπωΟώσι νομίσματα κατά τό νέον σύστημα (άρθ, 
23), ζαί τήν νομισματοποίησιν ταύτην δύνανται νά ένεργή- 
σωσι, καθώς μετά τήν έφαρμογήν ούτω ζαί πρό αύτής, τό 
τε δημόσιον καί οί ίδιώται, έπί πληρωμή τής διά τήν κατα
σκευήν δαπάνης κανονίζομένης διά Β. διατάγματος (άρθ.5), 
άλλά τά τυπωΟησόμενα νομίσματα διατιμώνται έπί τή 
βάσει τοΰ συστήματος τοΰ 1833 ώς εξής·
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Νομίσματα ( Κέρματα

δρ. λεπ.
5 δραχμον χρυσοΰν ι 

» άργυροϋν)
10 » χρυσοΰν 11 20
20 » ‘ » 22 40
50 » » 56

100 » » 112

δρ. λεπ. 
δίδραχμου άργυρούν 2 24 
δραχμή άργυρά 1 12

2 Β 56
» » 22

χάλκινα ώς καί τά πρώην.

Ή προσωρινή δ’ αύτη οιατίμησις έξετάνθη ζαΐ έπί τών ξέ
νων νομισμάτων δσα έχουσι τήν νεωτέραν νομισματικήν 
ήμών βάσιν.

Τοιουτοτρόπως άπόκειται είς τήν Κυβέρνησιν ό προσ
διορισμός τής επικαίρου στιγμής, καθ’ ήν πρέπει ή νομι

σματική ήμών οικονομία νά ριφθή είς τάς άγκάλας τού 
πληθυσμοΰ εκείνου παρ’ ού έδανείσθημεν τό νέον νομισμα
τικόν σύστημα. Ή στιγμή αύτη είναι εγγύς ; είναι μα
κράν ; ’Ή μή άπ’ εναντίας πρέπει νά στρέψωμεν πρώραν 
πρός άλλο νομισματικόν μέλλον ;

Τό ύπό έξέτασίν νομισματικόν σύστημα στηρίζεται έπϊ 
διπλής βάσεως, άργυρού καί χρυσού πενταδράχμου· κατά 
δέ τό άρθρον 2 τοϋ ΣΔ' νόμου 1 γραμμή χρυσού άντιστοιχεΐ 
ύπό τήν έποψιν τής τιμής πρός 15 1 γραμμάς άργύρου. 'Ε
πομένως έπί τή άναλογία ταύτη έκαστος δύναται κατά τό 
δοκοΰν νά άνταλλάσση τά προϊόντα αύτοΰ εΐτε πρός άργυρά 
εΐτε πρός χρυσά πεντάδραχμα άδιαφόρως. Τοιαύτη ήτο 
πράγματι ή άναλογία τών τιμών τών δύο μετάλλων κατά 
τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος έν Γαλλία. Είσήλθε λοι
πόν έν τώ νομισματικω ταύτης συστήματι καί μετ’ αύτοΰ 
άντεγράφη διά τής μελάνης τής μιμήσεως έν ταΐς ξέναις νο- 
μοθεσίαις, αϊτινες, έάν κρίνωμεν έκ τής ήμετέρας, δέν έπο- 
λυπραγμόνησαν είς τήν έν τώ μεταξύ, κατά τά διελθόντα 
τρία τέταρτα αίώνος, μεταβολήν τής μεταξύ χρυσού ζαΐ 
άργύρου άγοραίας σχέσεως. 'Όπως έννοήση ό άναγνώστης 
τήν άξίαν τής παρατηρήσεως, άρζεΐ ή σημείωσις τών έν 
Λονδίνω (τή μεγάλη ταύτη τού κόσμου άγορα) τιμών τοϋ 

άργύρου κατά τήν τελευταίαν δωδεκαετίαν. ’Ενώ κατά τό 
1862 έτιμάτο ή ούγγία τού είς όγκους άργύρου άντί πε
νών (pence) 62 J, κατά τό 1871 έπωλεϊτοπρός 59 J- ζαΐ κατά 
τόν παρελθόντα Νοέμβριον 1873 πρός 58 ~. Ή πτώσις λοι
πόν τής άγοραίας άξίας τού άργύρου κατά τήν μικράν ταύ
την σχετικώς περίοδον ύπήρξε 4 περίπου τοϊς "Οσοι έν- 
νοοϋσιν έν χρηματιστικών ύποθέσεων,βεβαίως εκπλήττονται 
έπί τή ύπερβολική ταύτη ύποτιμήσει ύλης, τής όποιας τό 
πολύτιμον είναι ό ιδιαίτερος καί κατ’ έξοχήν τίτλος.

Ή ύποτίμησις αύτη έχει διαφόρους λόγους. Έν πρώ- 
τοις έξασζεΐ μεγάλην έπί τού προκειμένου έπιρροήν ή 
αφθονία τής έζ τών ενεργών τού γνωστού κόσμου άργυ- 
ρείων παραγωγής. Καθώς εγραφεν κατά ’Οκτώβριον 1873 
ό Πρόεδρος τής μεγάλης δημοκρατίας τής Αμερικής, «τά 
άργυρεΐα αυτής παράγουσι ποσότητας σχεδόν απεριορί
στους, ήρχισε δέ ό κόσμος νά έρωτα είς τί Οά μεταχειρι- 
σΟώμεν αύτάς.» Άφ’ έτέρου ή νομισματική χρήσις τού 
άργύρου είσήλθε κατά τά τελευταία έτη είς σπουδαιοτάτην 
δοκιμασίαν. Ή ιστορική τών άργυρών νομισμάτων ζατα- 
βόθρα, οί μεγάλοι τουτέστι τής ’Ασίας πληθυσμοί ήρχισαν 
άπό τίνος νά δειζνύωσιν έπαισθητήν άποστροφήν πρός τό 
άλλοτε τόσον προσφιλές αύτοΐς άργυρούν νόμισμα. Τοιου
τοτρόπως όφείλομεν τώ Κ. Feer Herzog περιεργωτάτας ύπό 
τήν έποψιν ταύτην άποκαλύψεις. Ένώ άπό τού 1856— 
1860 μετεβιβάσθησαν είς τήν ’Ασίαν 1 877 έζατομμύρια 
δραχμών είς άργυρά νομίσματα, κατά τήν έπομένην πεν
ταετίαν 1861—1865 μετεβιβάσθησαν 1 822 έκατομ., κατά 
δέ τήν τελευταίαν 1866—1870 κατέπεσεν ή πρός τήν 
’Ασίαν τών άργυρών νομισμάτων άποστολή είς τό ποσόν 
604 εκατομμυρίων! Τοιαύτη έκπτωσις τής άργυράς συ
ναλλαγής προξενεί μέν πολλήν έκπληξιν, μαρτυρεί όμως 
τάς πρός τόν πολιτισμόν ίσχυράς έν τή ήμετέρα έποχή τά
σεις καί τής άπωτέρας αύτής ’Ασίας. "Οσον οί λαοί απο
μακρύνονται άπό τά βαρέα νομίσματα, προτιμώντες εύκι- 
νητότερα, τόσον ή οικονομική αύτών κατάστασις μεταοαί-
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νει άπό στασιμοτέρα; είς μάλλον προζεχωρημένην περίο
δον. Ή ’Ινδία ούτω ζαΐ ή ’Ιαπωνία εϊναι έπί κεφαλής του 
μεγάλου τούτου έΟνιζοΰ κινήματος. Γνωστόν δέ ότι ή 
τελευταία έτρεψεν ήδη τό ζύριον τοΰ νομισματικού αύτής 
συστήματος πρός τόν χρυσόν, ζαΐ ύπολογιζεται ότι μέχρι 
μόνου τοΰ ’Ιουλίου 1872 έξετυπώΟησαν οι’ αύτήν 85 εκα
τομμύρια δραχμών είς χρυσόν ζαΐ 33 μόνον είς άργυρον.

Έ νομισματική αύτη έπανάστασις τής ’Ασίας συνδέε
ται ίστοριζώς πρός έτέραν έν τή Γερμανική Εύρώπη. Κατά 
συνέπειαν τοΰ τελευταίου πο?νέμου ή Γερμανία ευρέθη έξαί- 
φνης ζυρία μεγάλων θησαυρών. Δέν εϊναι μικρά τύχη νά θέ
ση τίς χεϊρα τόσον άσφαλή έπί περιουσίας 5 301 400 000, 
φράγκων (ίδ. Οίζονομιζήν ΈπιΟεώρησιν σελ. 383) χώρας, 
πρός τήν οποίαν οι θεοί της (βασιλείς ή αύτοχράτορες) μό
λις μέχρι τοΰδε ολόκληρον τήν λοιπήν Ευρώπην συνέζρι- 
νον ! Ή περίστασις ήτο κατάλληλος ινα μεταβάλη ή Γερ
μανία τό παρηζμαζός νομισματικόν σύστημά της άπό άρ- 
γυροΰν είς χρυσοΰν. ΈρρίφΟη λοιπόν είς τοιαύτας έν τώ 
έξωτερικω άγοράς χρυσού, ώστε μέχρι τοΰ ’Οκτωβρίου π. 
ε. έξετύπωσε 1 341 εκατομμύρια δραχμών είς χρυσά νομί
σματα. Ή ποσότης αύτη μαρτυρεί τό μέγεθος τής ζατά 
τά τελευταία έτη ζητήσεως τοΰ χρυσοΰ ζαΐ τής έντεΰθεν 
ύπερτιμήσεως αύτοΰ. Όποια όμως έπρεπε νά εϊναι ούτως 
ή αγοραία αξία τοΰ άργύρου ; ’Εκείνη τήν οποίαν όλος ό 
κόσμος γνωρίζει έπί τών όλιγώτερον ζητούμενων σχετικών 
πραγματειών, δηλαδή ύποτίμησις.

Τό άποτέλεσμα τοΰτο κατέστη βαρύτερον έκ δύο ιδιαι
τέρων περιστάσεων. Δέν άρχει ότι ή έκτακτος Γερμανική 
ζήτησις τοΰ χρυσοΰ ύπετίμησε τόν άργυρον, άλλά πρόκει
ται νά ριφΟή είς τήν Εύρωπαϊκήν άγοράν έκτος τοΰ ήδη 
ύπάρχοντος άργυροΰ μετάλλου ζαΐ ή ποσότης 1 300 εκα
τομμυρίων δραχμών είς άργυρά Γερμανικά νομίσματα, τά 
όποια τό νέον νομισματικόν σύστημα τής Γερμανίας κατα
δικάζει είς ύπερορίαν. «Ποσότης γιγαντιαία, διπλάσιά τή 
έν δλοις τοΐς άργυρείοις τής Γής ένιαυσίου παραγωγή 

m 
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(ϊδ. Οίζονομιζήν ΈπιΟεώρησιν σελ. 380).» Καί όμως είς 
τήν ποσότητα τούτην πρέπει νάπροστεΟώσι 411 περιπλέον 
εκατομμύρια δραχμών είς άργυρά έπίσης νομίσματα,τά όποια 
ζατά τούς πιΟανωτέρους 'υπολογισμούς πρόκειται νά ρίψω- 
σιν είς τήν Εύρωπαϊκήν άγοράν ή Σουηδία καί ή ’Ολλαν
δία, ζαθ’ όσον αύται, παραοεχΟεϊσαι τελευταϊον ώς νομι
σματικήν των βάσιν τόν χρυσόν, έπί τοσοΰτον έλαττώ- 
σουσι τήν εγχώριον είς άργυρον κυκλοφορίαν. Τοιουτοτρό
πως ένώ ό μέν χρυσός καλείται πανταχόθεν είς νομισμα- 
τοποίησιν, ή δέ αγορά τοΰ άργύρου ύπερπληροΰται έν τή 
’Αμερική ζαΐ άπειλεΐται έκ μεγάλης άπό τοΰ Βορρά εισβολής, 
ή 'Ελλάς κατά τάς ήμέρας ταύτας σκέπτεται ίνα έφαρ- 
μόση τό νέον νομισματικόν σύστημά της, διά τοΰ όποιου, 
κατά τήν πρό 70 καί επέκεινα έτών άγοραίαν αξίαν τών 
πολυτίμων μετάλλων, 15 Δ γραμμαί άργύρου ίσοδυνα- 
μούσι πρός 1 γραμμήν χρυσοΰ. Νομίζει τις, ότι ή οικονο
μική πολιτική ήμών έζάΟευδε μέχρι τοΰδε Βαρούχειον 

ύπνον.
Τό βέβαιον εϊναι ότι ή ύποτίμησις τοΰ άργύρου είσήλ- 

Οεν ήδη είς λίαν κατωφερή οδόν καί ότι πολλοί ύπολογί- 
ζουσι τήν έντός ολίγου πτώσιν τής άξίας του μέχρι 10 
τοΐς 7(· Τάέθνη δετά όποια άπετέλεσαν τήν νομισματικήν 
τοΰ 1865 ένωσιν, είς τήν οποίαν διά τό μέλλον προσήλ- 
θομεν ζατά τό 1867 καί ήμεΐς, έάν έξαιρέσωμεν τήν ’Ιτα
λίαν ήτις εύρίσζεται είς ιδιαιτέρας περιστάσεις, τό Βέλγιον, 
ή ’Ελβετία καί ή Γαλλία, ήρχισαν σπουδαίως νά μελετώσι 
τάς συνέπειας τής διπλής νομισματικής βάσεώς των. ’Ήδη 
έν Βρυξέλαις ειδική εργάζεται επιτροπή, ή δέ Βουλή τοϋ 
Λαοΰ άνέστειλε τήν άργυράν νομισματοποίησιν.

Ή σημασία τής διττής νομισματικής βάσεως άναφαίνεται 
είς δλην έαυτής τήν γυμνότητα, άμα ληφΟή ύπ’ όψιν, ότι 
δέν ύπάρχει ούδεμία δύναμις άνΟρωπίνη ικανή ώστε, όταν 
(1873) ό άργυρος εϊναι εύΟηνότερος τοΰ χρυσοΰ κατά 16 
ίζγ, νά άνταλάσσηται πρός αύτόν έπί αξία 15 ·. Είς μά- 
την ή Πολιτεία παρεμβαίνει διά τοΰ διττού είς άργυρον καί 
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χρυσόν νομίσματος αυτής, διαζηρύττουσα ότι 15 ' γραμμαί 
άργύρου ίσοδυναμοΰσι πρός 1 χρυσοΰ. Ή αλήθεια τών 
πραγμάτων άποδεικνύει τό εναντίον. Τότε τά χρυσά νο
μίσματα, ώς όγκος πλέον χρυσοΰ, άναγκάζονται νά έγκα- 
ταλείψωσι τήν χώραν, τρέπονται πρός άλλας άγοράς καί 
έπιζητοΰσι νέα χωνευτήρια. Τότε θά μείνη έν τή χώρα 
τής διττής νομισματικής βάσεως τό ευτελέστερο·? νόμισμα· 
όσον οέ εξάγονται τά χρυσά, τόσον Οά αύξάνουσι τά άρ
γυρά. Διότι, καθώς εϊοομεν έν άρθρω 4 τοΰ ήμετέρου νό
μου, έκαστος ιδιώτης δύναται νά κόπτη ύπό τήν έπίβλεψίν 
τής Κυβερνήσεως άργυρά νομίσματα κατά βούλησιν, ζαί 
τοιουτοτρόπως νά αύξάνη τήν έν τώ τόπω κυκλοφορούσαν 
ποσότητα αύτών, αγοράζω·? ύποτετιμημένον άργυρον καί 
άνταλάσσων ύπερτετιμένα διά τοΰ νόμου άργυρά νομίσματα 
πρός ύποτετιμημένα χρυσά, ίνα τήξη τά τελευταία είτε έν
τός είτε έκτός τής έπικρατείας καί πωλήση αύτά έπιζερ- 
δέστερον. ’Αρκεί λοιπόν έν τινι χώρα νά έχη αϋτη τό σύ
στημα τής διττής νομισματικής βάσεως, ίνα καταπλημμυ- 
ρήση αύτήν τό εύτελέστερον μεταξύ τών δύο μετάλλων. 
Τοιουτοτρόπως ό Κ. Paul Leroy-Beaulieu, ύπολογίζων εις 4 
διλιούνια ορ. τά έν Γαλλία κυκλοφοροΰντα χρυσά νομί
σματα, καί υπόθετων ότι χάρις είς τήν διττήν νομισματι
κήν τής χώρας βάσιν Οά δυνηθή τό έπιχειρηματιζόν πνεύμα 
νά άντιζαταστήση τό ήμισυ τής άνωτέρω χρυσής ποσότη- 
τος δι’ άργυρας, έάν αϋτη, λέγει, ύποτιμάται κατά 5 ή 6 
τοΐς °|ο ύπό τήν νόμιμον άναλογίαν τών 15 | άργύρου 
πρός 1 χρυσοΰ, ιδού ότι ή Γαλλία θέλει στερηθή άπό χει- 
ρός είς χεΐρα 120 έκατομ. φράγκων.

"Οπως ζαί άν έξετασΟή τό διττόν τής νομισματικής βά
σεως, περιέχει έν έαυτώ σπουδαίαν άλογίαν. Πώς είναι 
δυνατόν νά ζανονίση ό νομοθέτης, ότι 6 όκ. όριζίου Οά 
έχωσι πάντοτε τήν αύτήν άξίαν πρός 1 όκ. καφφέ ; Μήπως 
ό χρυσός διά τό κίτρινο·? αύτού χρώμα, ή ό άργυρος διά 
τό λευκόν, εξαιρείται τοΰ φυσικού νόμου τής συναλλαγής 
ζαί δέν είναι, ώς παν άλλο έφόδιον τής ζωής, έμπόρευμα ;

Άλλά καθ’ έζάστην βλέπομε·? αύτούς άνταλλασσομένους 
πρός παν είδος πραγματείας. Ή ιδέα δέ οτι τό νόμισμα είναι 
δημιούργημα Κυβερνητικόν, είναι καθ’ ύπερβολήν σκωληκό
βρωτος· ζαί ή άνΟρωπότης έπαθε τόσας συμφοράς έζ τοΰ 
χαρτονομίσματος, τό όποιον ή Κυβερνητιζή δημιουργία τή 
έχορήγησεν, ώστε δέν ύπάρχει πλέον άνάγζη ιδιαιτέρας δι
δασκαλίας.—Έν τω καταστήματι τής ’Αγγλικής Τραπέζης 
ύπάρχει μηχανικός δάκτυλος είς άζρον περίεργος, έπί 
τοΰ όποιου χύνεται διαδοχικώς κύλινδρος ύπέρκειμένων λι
ρών. Είς έζάστης τούτων έναπόθεσιν ό δάκτυλος φαίνεται 
ότι ζυγίζει· ένώ αί πολύ τετριμμέναι απορρίπτονται ταχέως 
είς σάζκον ιδιαίτερον, ύπάρχουσιν άλλαι, καθ’ άς ή κίνη- 
σις τοΰ δακτύλου άμφιταλαντεύεται, ώς άν έπρόζειτο ου- 
τος νά σκεφθή. Τέλος άποφασίζει καί ρίπτει ταύτην ή δε-# 
ξιά πρός κυκλοφορίαν, ή άριστερά πρός άναχώνευσιν. 'Ό
ταν έν τώ αίώνι ήμών αί μηχαναί έχουσι τοιαύτην συνεί- 
δησιν, πρέπει άρά γε νά άρνηθή τις αύτήν πρός τό άνθρώ- 
πινον γένος ;

Καί έν τω συστήματι λοιπόν τής διττής νομισματικής 
βάσεως, ή οικονομική κοινωνία θά δώση είς έκάτερον τών 
δύο νομισμάτων τήν άληθώς έν αύτω ύπάρχουσαν άξίαν. 
Άλλ’ ένω τοιαύτη εΐναι ή φύσις τών πραγμάτω·*,'ή  Πολι
τική μηχανή μεταχειρίζεται τούς φόρους τοΰ έθνους πρός 
αγοράν όγκων χρυσοΰ ύπερτετιμημένου (16 /ο : 1), 
παραδώση αύτόν είς νομίσματα ύποτετιμημένον (15 -1: 1) 
είς τήν διάκρισιν τοΰ έπιχειρηματιζοΰ πνεύματος. Άρζεΐ νά 
έπιμείνη έθνος τι είς τήν τακτικήν ταύτην, ίνα μετ’ού πολύ 
αίσθανΟή τάς οίζονομικάς συνέπειας αύτής, διότι έπί τέ
λους ή άπάτη θά άναφανή έντός τών ιδιωτικών βαλαν
τίων και ή άξια τών περιουσιών θά έλαττωθή. Τήν αλή
θειαν ταύτην ήννόησεν ή μεγάλη δημοκρατία τής ’Αμερικής, 

όταν έζτυποΰσα τούς δεζαταλλήρους χρυσούς αύτής ά ε- 
" ° ύ ς έπί άναλογία τού χρυσοΰ πρός τόν άργυρον 15 : 1, 
ειδεν ότι όλοι έν όλίγω διαστήματι χρόνου έξεπατρίσθησαν. 
Κατέφυγε τότε (1834) είς τήν άναλογίαν τών 15 Γ7οΊί :
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ομολογούσα ότι,όταν παρεμβάλλονται προσκόμματα είς τόν 
φυσικόν τών πραγμάτων ροΰν, αί Κυβερνήσεις, κανονίζουσαι 
τάς τιμάς τών πολυτίμων μετάλλων, πρέπει καί νά διατη- 
ρώσιν αείποτε ανοικτόν ιδιαίτερον έν τή άγορα γραφεΐον.

Τό ένιαΐον τής νομισματικής βάσεως εΐναι ανάγκη τής 
κοινωνίας, όπως καί τό ένιαΐον τών μέτρων, καί τό ένιαΐον 
τών σταθμών. Άφ’ ής έποχής (17 αιών) ό Locke διά ζωη
ρών χρωμάτων παρίστανε τήν άνάγκην ταύτην, ή έπι
στήμη προέβη έπί τοσοΰτον, ώστε Οεωρητικώς πρέπει πλέον 
νά ΟεωρηΟή σήμερον τό ζήτημα ώς λελυμένον. Άλλά καί 
ή πρακτική δέν καθυστέρησεν. 'Ήδη άπό τοΰ παρελθόντος 
αίώνος ή Αγγλία, προτιμώσα έν ταΐς συναλλαγαΐς αύτής 
τόν χρυσόν, άνεβίβασε αύτόν όριστικώς κατά τό 1816 είς 
,μονήν τοϋ νομισματικού αύτής συστήματος βάσιν. Ή 
Γερμανία εισέρχεται τελευταίου είς τήν αύτήν νομισματι
κήν οδόν διά τόσον ίσχυρας προμήθειας, οϊαν μαρτυρεί ή 
κολοσσαία ποσότης τών προμνησθέντων Ί 3-41 έκατομ. 
δραχ. τών νέων χρυσών αύτής νομισμάτων. 'Η 'Ολλανδία 
καί ή Σουηδία άκολουΟοΰσιν έκ τοΰ πλησίον τήν οικονομι
κήν ταύτην μεταβολήν. Τό δέ Βέλγων καί ή 'Ελβετία προ- 
καλοΰσι τήν άναΟεώρησιν τής μετά τής Γαλλίας περί δύο 
νομισματικών βάσεων σϋμβάσεως αύτών.

"Ολοι φοβούνται τήν άντικατάστασιν τής νομισματικής 
περιουσίας των διά μετάλλου ύποτετιμημένου, οΐος άπεδεί- 
χΟη νυν ό άργυρος. Καί βεβαίως δέκα τοΐς °/0 άπειλουμένη 
ζημία δέν εΐναι μικρόν διά τάς φαντασίας κέντρον. "Ας έλ- 
πίζωμεν ούτως, ότι καί ή εύφάνταστος 'Ελλάς δέν Οά μείνη 
μέχρι τέλους αναίσθητος πρός τόν άνά χεΐρας οικονομικόν 
κίνδυνον. Υπάρχει δέ καί μία άθικτος έτι διά τήν ήμετέραν 
Ανατολήν δάφνη. Περιλαμβάνεται ολόκληρος είς τήν λύσιν 
τοΰ έξης προβλήματος· — αρά γε δέν είναι δυνατόν νά ά- 
ποτελεσΟή έ ν κοινόν ν ό μ ι σ μ α πρός άπαντα τόν 
Ανατολικόν τής Μεσογείου κόσμον διά τής μαθηματική? 
άκριβείας τοΰ Γαλλικού νομίσματος καί τής οικονομικής 
αλήθειας τοΰ Αγγλικού ;

ΕΡΓΑΤΙΚΑ1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-

’Ενόσω ό νέος έργάτης εύρίσκεται είς τήν άκμήν τής 
έργατικής αύτοΰ δυνάμεως, δυσκόλως δύναται νά καταμε- 
τρήση όλας τάς περιπέτειας, αϊτινες άπειλοΰσιν αύτόν καθ’ 
όσον προβαίνει ή ηλικία. Άπαιτεϊται είδος κοινωνικής άνα- 
τροφής, τό όποιον μόνος ό πολιτισμός χορηγεί, ινα άνα- 
βιβασΟή ή περί τοΰ μέλλοντος σταθερά πρόνοια είς ύύηλόν 
τής βιοτικής πρακτικής κανόνα. Βεβαίως ή τελευταία 
βαΟμίς άνήκει είς τούς μόνον περί τής σήμερον μεριμνών- 
τας. "Οσω οί λαοί πολιτίζονται, τόσω αί μέν ίδέαι αύτών 
αναπτύσσονται καί πρός τάς δύο τοΰ χρόνου διευθύνσεις, 
τό παρελθόν καί τό μέλλον, ή δέ έξασφάλισις τοΰ τελευ
ταίου περιβάλλεται πλείονα γοητείαν.

Μεταξύ τών διαφόρων τρόπων τής οικονομικής τοΰ μέλ
λοντος έξασφαλίσεως ύπάρχει εις ιδιαιτέρως τούς έργατι- 
κούς πληθυσμούς διαφέρων. Ίνα κρίνη έκαστος περί τής 
σημασίας του, πρέπει νά έπιΟεωρήση τάς περιστάσεις έν 
μέσω τών οποίων πρόκειται νά λειτουργήση. ’Ενώ ή ηλι
κία προβαίνει, αί ήμέραι τής έργασίας έλαττοΰνται, μέχρις 
ού ό πρώην δραστήριος έργάτης μεταβαίνει είς τήν τάξιν 
τών απομάχων. Τότε ή πρέπει νά έχη ιδίαν περιουσίαν ίνα 
έκ τών καρπών αύτής συντηρηΟή, ή Οά έπιβαρύνη τά τέ
κνα του έάν εύτυχώς έχη τοιαΰτα, ή Οά καταφύγη είς τό 
δημόσιον ή ιδιωτικόν έλεος. Πόσον δύσκολα είναι καί τά 
τρία, προφανές. Διότι τί έπί τέλους εΐναι οί έργατικοί μι
σθοί, ίνα άποτελέσωσιν αύτοτελεΐς περιουσίας, έξ όποιων 
δέ ημερησίων κινδύνων περιστοιχεΐται ή σμ κρότης αύτών ! 
Οί δέ πόροι τών τέκνων τοΰ έργατίκοΰ λαοΰ δέν είναι άπε- 
ριόριστοι. Μένει ούτως ή έλεημοσύνη τοΰ κοινοΰ. Τίς όμως 
άνεπτυγμένος έργάτης εύρίσκει θέλγητρου είς τοιουτο 
μέλλον ;

ΕΤΟΣ Α — ΦΓΛ. ΙΑ’.—ΙΑΝΟΓΛΡΙΟΣ 4874. 32
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Έν τή ιστορία της ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας άνευρίσζο- 
μεν πολυτιμώτατα ίχνη οργανισμού έπιτηδειοτάτου είς ά- 
παλλαγήν τοΰ έργατο-πο λίτου της νεωτέρας κοι
νωνίας άπό τοσοΰτον ταπεινωτικού μ,έλλοντος. Ό οργα
νισμός ούτος εκαλείτο έρανος, είδος έταιρίας έχούσης 
κοινόν ταμεΐον, έν τώ όποίω έκαστος συνέταιρος κατέβαλλε 
κατά μήνα ώρισμένην χρηματικήν ποσότητα είς βοήθειαν 
τών άτυχούντων τής έταιρίας μελών. Ή εταιρική αύτη 
ιδέα τοΰ εράνου παρήχΟη πιθανώς έκ τής γενικωτέρας αύτοΰ 
καί πολιτικής αρχής, καθ’ ήν, ώς λέγει ό Κοραής (Χαρα
κτήρες Θεοφράστου κεφ. ·< σημ. 2 ο'), «οί άποτελοΰντες 
τά διάφορα σωματεία, δήμων, φυλών, φρατριών καί γενών, 
έλογίζοντο πρός άλλήλους άδελφοί, έχοντες έν κοινώ να
ούς, έορτάς καί Ουσίας, οιά τάς τελευταίας τών οποίων καί 
τά έπακολουθοΰντα αύτάς δημο'σια δείπνα ήσαν ύπόχρεοι 
όλοι, νά πληρόνωσι καθ’ έκαστον μήνα χρηματικήν ποσό
τητα,όριζομένην ύπό τοΰ έ ρ α ν ι ζ ο ΰ, λεγομένου, νόμου.»

Εϊναι περίεργον ότι ή ερανική τής άλληλοβοηθείας ιδέα 
συνδέεται στενώς μετά τής τού λαοΰ έλευθερίας καϊ άδελφό 
τητος. Τώ όντι δέ καθ’ όσον τά πολιτεύματα τών νεωτέρων 
χρόνων άποζλίνουσι πρός τήν δημοκρατίαν, κατά τοσοΰτον 
οί έν αύτή άρχαΐοι τύποι τών λαϊκών πληθυσμών επανέρ
χονται είς τήν μελέτην τής αιώνιας έπιστήμης. Έν τού- 
τοις μεταξύ τών διαφόρων κατ’ αύτήν νεωτέρων αναπτύ
ξεων ενδιαφέρει ήμάς έπί τοΰ προκειμένου μόνη ή πρός τό 
γήρας τών εργατικών τάξεων τραπεΐσα· κατά τοΰτο δέ 
ιδιαιτέρας μνείας εϊναι άξιος καί έν τοΐς πρώτοίς μάλιστα 
δείγμασιν ό ερανικός συνεταιρισμός, τόν όποιον τό ’Αγγλι
κόν κοινοβούλιο·? έψήφισε διά τοΰ νόμου τής ΊΟ ’Ιουνίου 
Ί833, κατά τόν όποιον έκαστος, συνεισφέρω·? είς τό κοινόν 
ταμειον, οιά μιας η έκ διαλειμμάτων, τας ώρισμένας χρή
μα.ικάς ποσότητας, λαμ.οάνει ενιαύσιον σύνταξιν άπό δρ. 

■1·ίί μέχρι δρ. 856. Άλλ’ ή γονιμότης τοΰ νέου οικονο
μικού θεσμού υπήρξε·? απανταχού καταφανής. Αί πλεϊσται 
δε τών προοδευτικών επικρατειών ένέκυύαν είς τήν μελέτην 
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ύποθέσεως, ήτις τόσον στενώς συνδέεται πρός τήν λύσιν 
τού κοινωνικού τής πτωχείας καί άθλιότητος προβλήματος.

"Ολος ό μηχανισμός τοΰ έν λόγω έρανικοϋ συνεταιρι
σμού συνίσταται είς τήν ζατάρτισιν κοινού ταμείου, οιά 
πολλών μικρών καί διαδοχικών καταθέσεων ή καί διά μιας 
μόνης έν συνόλω, έκ μέρους παντός Οέλοντος ίνα ζατά τινα 
ώρισμένον χρόνον ηλικίας άπολαύση ισόβιον σύνταξιν. "Οσω 
μείζων ή κατατιθεμένη ποσότης, τόσω μείζων ή άναλο- 
γοΰσα σύνταξις. Έν Βελγίφ κατ’ άνώτατόν όρον άναβιβά- 
ζεται ένιαυσίως ή τελευταία είς δρ. Ί344, έν Γαλλία είς 
δρ. 840 καί έν Γενεύη είς δρ. 53'7 Ό χρόνος τής ένάρ- 
ξεως τής συντάξεως κέκτηται έπί τοΰ προκειμένου μεγί
στη·? σπουδαιότατα. Διότι προβαινούσης τής ζωής, έλατ 
τούνται αί πιθανότητες τής διάρκειας αύτής, και επομέ
νως ένδιαφέρει πολύ τόν ερανικόν τοΰ γήρατος συνεται
ρισμόν, ίνα μή τό κοινόν ταμεΐον έξαντληθή εις συντάξεις 
ανθρώπων νέων, έχόντων έτι ενώπιον των εύρύ κατά τό 
μάλλον καί ήττον στάδιον ζωής. Ούτως έν Γαλλία μεν 
άφίεται είς τήν έκλογήν τοϋ έγγραφομένου νά προσδιορίση 
άπό ποιας ηλικίας, μεταξύ 50 καί 60 έτών, θέλει νά άρ- 
χίση ή σύνταξίς του, έν Γενεύη οέ προσδιορίζεται ρητώς 
τό 600ν τής ηλικίας. Έκαστος τόπος έχει ιδιαιτέρας πε
ριστάσεις θνησιμότητας καί ζωής. 'Όταν έν τινι χώρα οί 
γέροντες άναφαίνονται άπό τοΰ πεντηκοστού έτους, τι 
πρός αύτήν άν οί πληθυσμοί άλλων χωρών γηράσκουσιν 

άπό τοΰ εβδομηκοστού ;
Ή οικονομική δύναμις του έρανικοϋ συνεταιρισμού στη

ρίζεται άφ’ ένός έπί τής έλπίδος καί άφ’ έτερου έπι τής άλ- 
ληλοβοηθείας. "Εκαστος, καταθέτω·? τάς εισφοράς αύτοΰ, 
προσδοκά τήν άπόλαυσιν όσον ενεστι μακροτέρας συντά
ξεως. Έν τώ μεταξύ επέρχεται ό θάνατος καί τό άθροισμα 
τών εταιρικών εισφορών στρέφεται είς βοήθειαν τών έπΐ- 
ζώντων συνερανιστών. Τοιουτοτρόπως όσω πλείονες συ
ναγωνίζονται περί τής μελλούσης συντάξεως, τοσω ό κλή
ρος τών εύτυχεστέρων θνητών παχύτερος. 'Όπως άντι-
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στρόφως συμβαίνει ζαί πρός τάς άσφαλιστιχάς έταιρίας, 
διότι βεοαιοτέρα είναι ή άποζημίωσις του ουστυχήσαντος, 
άμα ασφαλίζονται πλείονες, τά ασφάλιστρα τών οποίων 
έγγυώνται τής όλης εταιρικής έργασίας τό άποτέλεσμα. 
Έν τούτοις οέν είναι άναπόφευκτον ίνα ΟυσιασΟή τό όλον 
τών εισφορών ύπέρ τοΰ κοινού τών έρανιστών, διότι έΟεω- 
ρήΟη άρζοΰσα καί ή Ουσία μόνου τοΰ τόκου αύτών. 'Π συ
νέπεια τότε πρόδηλος- διότι, μιχροτέρας ούσης τής τελικής 
συνδρομής τών έρανιστών (καθ’ όσον τά κεφάλαια τών εισ
φορών των μεταβαίνουσιν είς τούς κληρονόμους), ή άπο- 
οοτέα σύνταξις είναι άναλόγως μιζροτέρα έζείνης, ήτις αρ
μόζει είς τούς γενναιότερου οι’ όλων τών εισφορών των (κε- 
φάλαιον ζαί τόκος) ένισχύοντας τό κοινόν ταμείον έρανι- 
στάς. Μεταξύ τών δύο τούτων μεθόδων ή μόνους τούς 
τόκους Ουσιάζουσα έζ πρώτης όψεως χαρακτηρίζει ιδιαιτέ
ραν εύλάβειαν ύπέρ τών τέκνων τοΰ έρανιστοΰ, τά όποια 
έχουσιν ούτως ελπίδα κληρονομιάς καί οέν θυσιάζονται είς 
τόν βωμόν τοΰ εγωισμού, όστις πέραν τοΰ τάφου ούδέν 
βλέπει. Έν τούτοις τό άποτέλεσμα είναι ή σμικρότης τής 
συντάξεως, είς περίστασιν καθ’ ήν ούδέν κωλύει τόν οικο
γενειάρχην, ινα άναλόγως τών πόρων αύτοϋ μεριμνήση 
προσηκόντως καί περί τών οικείων. "Ινα κρίνωμεν περί τής 
δραστηριότητος άμφοτέρων τών μεθόδων είς έκτέλεσιν τοΰ 
έρανικοΰ σκοποΰ, άρζοΰσι τά έν Γαλλία υπολογισΟέντα άπό 
τής 11 Μαίου 1851—31 Δεκεμβρίου 1861, διότι αί μέν 
έπί Ουσία κεφαλαίου καί τόκων καταθέσεις άνέβησαν είς 35 
585 444 φρ. αί δέ έπί Ουσία μόνων τών τόκων είς 50 501 
328. Ό ολικός δέ άριθμός τών καταθετών συνεποσώΟη είς 
147 905, έξ ών 82 232 άνδρες καί 65 673 γυναίκες (Ίδ. 
Batbie, Cr<51it Populaire σελ. 99).

Ή αύξησις τών είς τό κοινόν τών έρανιστών κατατεΟη- 
μένων ποσοτήτων ένεργεΐται ιδιαιτέρως διά τής λειτουρ
γίας τοΰ τόκου, όστις άντί θηρίου, ώς έχαραζτήρισεν αύ
τόν ό Αριστοφάνης, άποδεικνύεται ήδη φιλανΟρωπότατος. 
Ο άνατοζισμος περιέχει τοιαύτην δύναμιν έν έαυτω πολ- 

λαπλασιασμοϋ, ώστε μικρόν ζατ’ άρχάς κεφάλαιον δύναται 
έπί τής βάσεως ταύτης νά γίνη μέγιστον έν διαστήματι 
χρόνου άναλόγω. Υποτίθεται λοιπόν αναπόφευκτος ή άσφα- 
λής τών ερανικών χρημάτων τοποΟέτησις καί ώς τοιαύτη 
θεωρείται ό πρός τόν δημόσιον θησαυρόν δανεισμός. Καθ’ ό
σον ούτω συγκεντροΰνται αί καταθέσεις, κατά τοσοΰτον με
ταβάλλονται είς χρεώγραφα τής εθνικής πίςεως, τών όποιων 
οί κανονικώς πληρονόμενοι τόκοι μετατρέπονται είς έτερα 
χρεώγραφα ζαί ούτω καθεξής. 'Όσον άφορα τό όριον τοϋ 
τόκου, καθ’ δ πρέπει νά ύπολογίζηται ή αύξησις τών ερανι
κών καταθέσεων, έξαρτάται τοϋτο έκ τής γενικής κατα- 
στάσεως τής πιστωτικής άγοράς. "Οπου τά κεφάλαια είναι 
εύΟηνά, δύναται, ώς π. χ. έν Γαλλία, τόκος 4 Δ τοΐς |, νά 
ΟεωοηΟή έπαρχων είς τήν όλην ερανικήν, οικονομίαν. 'Όταν 
όμως οί τόκοι τής κοινής τών κεφαλαίων άγοράς είναι βα
ρύτεροι, τά χρήματα τών έρανιστών εΐναι ίζανώς ιερά όπως 
μείνωσιν άπαραβίαστα. Διά τοϋτο ή ιδέα τής διά τοΰ ερα
νικού βαθμηδόν μηχανισμού άποσβέσεως τοΰ δημοσίου 
χρέους στερείται σημασίας, καθ’ όσον καί οί έρανισταί εί
ναι τοΰ Κράτους δανεισταί, καί δή έπί τοΐς αύτοΐς περί τήν 
άξίαν τών χρημάτων αύτών όροις.

Ό κατά τά ένόντα ασφαλέστερος συνδυασμός τής γονι- 
μότητος τοΰ τόκου πρός τήν θνησιμότητα τών έρανιστών 
ανάγεται είς τήν όλην τοΰ έργου έπιτυχίαν. Ούτως έν Γε
νεύη μεταξύ διαφόρων θνησιμότητος ύπολογισμών παρε- 
δέχΟησαν τούς πίνακας τοΰ Departieux, κατά τούς οποίους 
τό έρανικόν τής χώρας ζαΟίδρυμα έσχημάτισετήν κανονικήν 
τών συντάξεων του κλίμακα, ήτις, έπιζυρωΟεΐσα κατά τήν 
6 θορίου 1866 ύπό τής Υπουργικής κυβερνήσεως τής Δη
μοκρατίας, διατελεϊ ήδη έν ίσχύΐ καί στηρίζεται έπί τής 
Ουσίας τών καταθέσεων ύπέρ τών έπιζώντων έρανιστών, έπί 
τόκου 4 ζ τοΐς ' |η καί έπί μηνιαίας συντάξεως 40 φρ. κατά 
τήν ηλικίαν τών 60 έτών. Είς κατανόησιν τής ζλίμακος 
ταύτης άρκοΰσι τά εξής δείγματα έπί τών 60 καθ’ έκαστον 
ηλικίας έτος βαθμιδών αύτής. Έάν έγγραφή τις ύπό πα- 
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τρός ή εύεργέτου είς ήλικίαν 1 έτους, δύναται διά μιας κα
ταβολής 149 φρ. ή δι’ ένιαυσίας φρ. 9 ,’ο έπί 60 έτη νά 
άποκτήση τήν έν λόγω σύνταξιν. Έάν έγγραφή είς ηλι
κίαν 25 έτών, αρκεί άπαξ καταβολή φρ. 604 ή κατ’ έ_ 
τ°ν 37 ~ έπί 36 έτη. Έάν έγγραφή είς ηλικίαν 50 
έτών, ή εφάπαξ καταβολή ορίζεται είς φρ. 2 420 ^°u ή 
κατ’ έτος 297 έπί 11 έτη. Δύναται νά έγγραφή καί 
κατά τό 59 έτος τής ήλικίας, ότε άπαιτεϊται έφ’ άπαξ κα
ταβολή φρ. 4 391 ή κατ’έτος 2 273 έπί 2 έτη.

Ή διά τοϋ έρανικοϋ συνεταιρισμού έξασφάλισις τοϋ 
εργατικού μέλλοντος δέν εΐναι λοιπόν ιδέα κενή. Ένώ άφ’ 
ένός αρμόζει είς τόν άέρα τής έλευΟερίας, έσκέφθησαν τινες 
μή δέν ήτο προτιμωτέρα καί πρός τό συμφέρον τών εργα
τών ή άναγκαστική έκ τών μισθών αύτών κράτησις τών 
προσηκουσών ποσοτήτων είς άποτέλεσιν τών έν τώ μέλ- 
λοντι συντάξεων αύτών, όπως τούτέστι συμβαίνει έπί τών 
δημοσίων ύπαλλήλων. Τοιαύτη όμως κηδεμονεία τών έρ- 
γατικών πληθυσμών, ανεξαρτήτως τών έκτής φύσεως τών 
πραγμάτων παρεμβα/.λομένων ανυπερβλήτων δυσκολιών, 
Οά ήτο δεινόν τραϋμα είς τήν καλλιέργειαν τοΰ αισθήμα
τος τής ε ύ 0 ύ ν η ς, τήν οποίαν έκαστος άνθρωπος, κύ
ριος έαυτοΰ, πρέπει νά έχη άπό τής βιωτιχής του άχώρι- 
στον.—Έμψύχωσις τής έρανιστικής αλληλοβοήθειας φαίνε
ται ούτω έκ πρώτης όψεως εύλογωτέρα, όταν ή Κυβέρνησις 
άναλαμβάνει είς έαυτήν τήν ύποχρέωσιν τής πληρωμής 
τών έργατικών συντάξεων δεχόμενη τάς έρανικάς καταθέ
σεις έπί μείζονί τοϋ κοινοΰ τόκω. Άλλ’ έπί τέλους καί τό 
μέτρον τοΰτο περιέχει πολλούς κινδύνους· διότι, ό’ντος τοΰ 
κοινοΰ τόκου μικροτέρου τοΰ έρανικοϋ, ύποΟάλπεται μέν 
άο’ ένός ό πολλαπλασιασμός τών ερανικών καταθέσεων, 
ανοίγεται όμως άφ’ έτέρου εύρεΐα Ούρα είς έξασΟένησιν τοϋ 
δημοσίου θησαυρού, καθ’ όσον, παρεχόντων τυχόν τών δη
μοσίων χρεωγράφων μικρότερου τοΰ έρανικοϋ τόκον, ή είς 
χρεόγραφα το ποθέτησις τών έρανικών χρημάτων αποβαίνει 
ήττον εύκαρπο; καί επομένως πρέπει ό δημόσιος θησαυρό; 

έξ ά'λλων πόρων νά συμπλήρωσή τάς κεκανονισμένας συν
τάξεις.

ΊΙ καλλίτερα έν τούτοις οδός οφείλεται είς τήν δικαιο
σύνην. Suum quiqtie tribuere. Ούδείς έχει τό δικαίωμα νά 
θέση χεϊρα έντός τού δημοσίου θησαυρού διά τάς έαυτοΰ 
άνάγκας· καί οί έργάται δέ έπίσης. Έάν ή παρέμβασις τής 
Πολιτείας εΐναι άναπόφευκτος ένεκεν τής μεγάλης τών υπο
χρεώσεων αύτής ασφαλείας, κακός πολιτικός εΐναι έκεΐνος, 
όστις ήθελε γυμνάσει κατά μικρόν τούς ανθρώπους είς τήν 
προσδοκίαν διανομής τοϋ έΟνικού εισοδήματος, κατά τούτον 
ή εκείνον τόν τρόπον. Πρέπει έκαστος διά τοΰ ίδρώτος τοΰ 
προσώπου αυτού νά ζή. Μέγας ή μικρός, πλούσιος ή πέ- 
νης, έμπορος ή βιομήχανος, βασιλεύς ή στρατιώτης, πρέ
πει νά δεικνύη έκάστοτε τόν ιερόν τούτος τίτλον τής ζωής.

ΠΕΡΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ·

Καθ’ όσον ή έΟνική άποκατάστασις προχωρεί κατά το- 
σούτον αί πεοιουσίαι κυκλοφοροΰσι ταχύτερον, ή δέ ευκι
νησία τοΰ πολιτισμού καταλαμβάνει ύπό οικονομικήν έπο- 
ψιν καί αύτήν έτι τήν άκίνητον ιδιοκτησίαν. Καθώς λοι
πόν .ύπάρχουσιν έμποροι υφασμάτων ούτω βαθμηδόν σχη
ματίζονται καί έμποροι γαιών· τά δέ οικόπεδα τών πόλεων 
κατέχουσι τήν πρώτην Οέσιν είς τό λίαν ενδεικτικόν τούτο 
έμπόριον. ΙΙόθεν προέρχεται, ότι ό περί φόρου τών έπιτη- 
δευμάτων νόμος, έν τή όλη τών έμπορευσμένων άπαριΟμή- 
σει, σιωπά ώς προς τούς οίκοπεδοεμπόρους ; Ή. έξήγησις 
εΐναι πρόχειρος, διότι ή άκίνητος ιδιοκτησία έξασκεΐ είδος 
προνομίου. Ένώ δέ ή έπιστήμη ύπό τόν γενικόν τοΰ νό
μου ορισμόν «ότι έμπορος είναι πάς ό άγοράζων πρός με- 
ταπωλησιν,» περιλαμβάνει καί τόν έπί τοιούτω σκοπώ 
αγοραστήν γηπέδων, πληθύς ιδιαιτέρων περιστάσεων σπεύ-
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δει νά μαρτυρήση, ότι ή ακίνητος περιουσία διαφέρει τής 
κινητής, έφ’ όσον θεωρείται ώς αποτελούσα τά θεμέλια τής 
πολιτείας. Κατά πόσον ή έννοια αύτη συμβιβάζεται πρός 
τήν νεωτέραν οικονομικήν τών εθνών άνάπτυξιν, άλλου 
χρόνου μελέτη. Τό ακριβές είναι, ότι καί έν τή νομοθεσία 
καί έν τή κοινή συνειδήσει ύπέροχος είναι ή ακίνητος ιδιο
κτησία. Ένω πλούσιος είς χρήματα έ'χει μείζονα οικονο
μικήν δύναμιν ίσοπλούτου είς άκίνητα, ό τελευταίος διά 
τοΰ επιδεικτικού κτήματος του επισκιάζει τόν πρώτον.

Τοιαύτη ή κοινωνική έποψις. 'Οποία δέ ή φορολογική ; 
Αί μέν γαϊαι τής έξοχή; ύπερβαρύνονται ύπό τών νομοθε- 
τών, τούς οποίους, ώ; έπί τό πλεΐστον, δημιουργοΰσι καί 
έμπνέουσιν αί πόλεις. Είς τό πρώτον σύμπτωμα παραγω- 

τοΰ καλλιερ- 
έαυτοΰ 

τειχών τοΰ άστεος 
Δέν είναι ©υσικά 4

ώς έπί

'"9
γής, είτε άρκεϊ είτε μή.τοΰτο είς συντήρησιν 
γητοΰ, ό φορολόγος εμφανίζεται ινα λά$7) τήν 
δεκάτην. "Οσον δέ άφορα τά; έντός τών 
γαΐας, οί καρποί αύτών είναι ιδιοφυείς.
προϊόντα άλλά τεχνητά, οιχησις καί χρήσις. Πόσος καιρός 
παρήλΟεν ίνα ή φορολογική μηχανή έπι/νηφθή τής ακινήτου 
αστικής περιουσίας, δύναται νά μαρτυρήση ή εποχή, άφ’ ής 
ή γνώμη τών χωρικών άπέκτησε δικαιώματα εί; τήν διεύ- 
Ουνσιν τής πολιτείας. Είς τήν εποχήν ταύτην ανάγεται, 
όσον άφορα τήν 'Ελλάδα, ό νόμος τής 31 Δεκεμβρίου 1863, 
όστις ύπήγαγεν είς φορολογίαν τάς άστικάς οικοδομάς, 
είτε άν αύται ένοικιάζωνται πρός τρίτους, είτε άν οί ίδιοι 
κύριοι αύτών τάς μεταχειρίζωνται. Ή άρχή είναι τόσον θε
μελιώδης, ώστε προξενεί αίσθησιν ή κατά τήν βάσιν αύτής 
επομένη οικονομική έλλειψις.

Πώς ! Έάν πρός τό τίμημα τής άγοράς τοΰ οικοπέδου 
μου προσδαπανήσω καί διά τήν οικοδομήν αύτοΰ, φορολο
γούμαι, — έάν δέ δέν οικοδομήσω, ούχι ; “Οτι ή φορολο
γία περιλαμβάνει, είς τήν περίπτωσίν τής οικοδομής, καί τήν 
άξίαν τοΰ οικοπέδου ούδεμία αμφιβολία, διότι λαμβάνεται 
ώς βάσις ή έτησία πρόσοδος (ίδ. νομ. άρθ. 1), έν τή προσό- 
οω δέ έξασκεϊ μεγάλην επιρροήν ή Οέσις τοΰ οικοπέδου καί 

έν γένει ή τιμή αύτοΰ. Άλλά δύναται τις νά άντείπη, ότι 
οίκοδομούμενον τό οίκόπεδον φορολογείται, διότι παρέχει 
πρόσοδον, καί ότι έ?Λειπούσης τής προσόδου αδικαιολόγη
το; ή φορολογία. Τοιουτοτρόπως αναφαίνεται τό ζήτημα 
τή; φορολογία; τών προσόδων ή τών έξ ών αύται περιου
σιών. Έάν φορολογήται απρόσοδος περιουσία, έν διαστή- 
ματι χρόνου άναλόγω δύναται βαθμηδόν ολόκληρο; ή άξια 
αύτή; νά δημευθή. Ύπάρχουσι έν τούτοις καί περιουσίαι, 
αίτινες, διότι πρό; τό παρόν δέν οίοουσι πρόσοδον, δέν επε- 
ται ότι δέν αύξάνουσι κατ’ άξίαν. Καί έπειδή ό λόγος περί 
οικοπέδων, δύναται έν τινι πόλει νά μένη έπί τέταρτον αίώ · 
νος περίφρακτον στρέμμα γής καί νά είκοσαπλασιάζηται ή 
αξία 'του, ένω παρά τήν γωνίαν αύτοΰ πτωχός ύποδηματο- 
ποιός κινεί άπό πρωίας μέχρι νυκτός τούς βραχίονας του, 
ίνα διαθρέψη τήν οίκογένειάν του καί συγχρόνως συντη- 
ρήση τήν πολιτείαν διά τοΰ φόρου του.

Έν γένει τό ζήτημα τής προσόδου είναι σχετικόν διότι 
δύναται αύτη νά ύπάρχη είς ύπερτίμησιν άξια; καθώς καί 
είς καρπούς. Έάν διακριτικόν τής προσόδου είναι ή αυξησις 
τής περιουσίας, γνωρίζομεν ότι δέν είναι μόνοι οί καρποί 
άλλά καί ή αγοραία αξία σπουδαίοι τών περιουσιών πολλα- 
πλασιασταί. Έν τούτοι; ή πρακτική δέν είναι μικρό; διδά
σκαλο;. 'Όταν π. χ. ό ιδιοκτήτης τή; κινητή; τοΰ πλοίου 
περιουσίας, ασχέτως πρό; πάσαν άπόκτησιν προσόδου, φο
ρολογείται διά δρ. 25 άπό 51—100 τόνων χωρητικό- 
τητος (ίδ. νομ. 16 ’Απριλίου 1867)· όταν ό ιδιοκτήτης τοΰ 
μεταλλείου, άδιαφόρω; πρός τήν τούτου γονιμότητα, φορο
λογείται έπί τοΰ όλου τής χωρική; έκτάσεως· όταν οί άμ- 
πελοκτήμονες φορολογούνται κατά στρέμμα, είτε άν είσε- 
κόμισαν είτε άν μή τού; καρπούς αύτών, — οί οίκοπεδο- 
κτήμονες ούδεμίαν δύνανται νά έπικαλεσθώσιν ύπέρ έαυ- 
τών έξαίρεσιν. Καί τί άλλο πράττει ό μικρός εκείνος τής 
εξοχής έργάτης, ό περιφρονημένος χωρικός, ό άπάσας 
τάς ώρας αύτοΰ είς τήν καλλιέργειαν τή; γής άφιερώνων 
καί είς τό τέλος τής συγκομιδή; πληρόνων τώ δημοσίω 
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της πολιτείας Οησαυρώ φόρον έπί της ακαθαρίστου προσό
δου αύτοϋ, δηλαδή ζαί έπί τοΰ παραχθέντος νέου προϊόντος 
ζαί έπί έκείνου τό όποιον αντιπροσωπεύει ό σπόρος του, ή 
φθορά τών εργαλείων του, ή ζίνησις τών βοών του, καί 
έπί πάσι τούτοις, τό δαπανηθέν κεφάλαιον τής περιουσίας 
του, είτε άψυχον (χρήματα) είτε έμψυχον (έργασία) ;

Έάν λοιπόν έπρόκειτο περί φορολογικής δικαιοσύνης, θά 
διήρουν, κατά σχετικήν τινα άναλογίαν πρός τά ύπό Jacob 
(Δημοσιονομία § 1 040 α') άναφερόμενα, τήν όλην έκτασιν 
έζάστης πόλεως είς φορολογικός μονάδας καί Οά κατέτασ- 
σον αύτάς είς τόσας τάξεις, όσαι δύνανται νά σχηματισθώσιν 
έκ τών διαφόρων θέσεων καί τών κατά ταύτας ζεφαλαιω- 
δεστέρων άγοραίων άξιών. Θά έκάλουν δέ έκάστην φορο
λογικήν μονάδα άστίζής γής, ίνα συνεισφέρη άναλόγως είς 
τήν κοινήν ένιαυσίαν τής Πολιτείας δαπάνην. Τό άποτέ
λεσμα τότε λίαν προφανές. Ένώ άφ’ ενός θά έγίνετο σπου- 
δαϊον βήμα πρός τήν φορολογικήν μεταξύ άστεος καί έξο- 
χής αρμονίαν, καθώς ζαί μεταξύ τών ώκοδομημένων καί 
μή οικοπέδων, Οά συνέτρεχε δέ είς τήν θεραπείαν τών δη
μοσίων αναγκών σπουδαία μερίς περιουσίας, καί καθ’ έαυ- 
τήν, καί ώς αισθητόν γνώρισμα τοιαύτης ή τοιαύτης 
οικονομικής τοΰ ιδιοκτήτου δυνάμεως· άφ’ έτέρου τά σχέδια 
τών πόλεων Οά έλάμοανον Οετικωτέραν διά τοΰ φόρου συγ- 
κρότησιν, πολυτιμωτάτην είς τήν αστικήν τών λαών οικο
νομίαν. Δέν θά ήσαν δέ τά όρια αύτών έλαστικά καί τά πε
ριεχόμενα αύτών κενά έπί τοσοΰτον, έφ’ όσον μαρτυρεί ή 
νΰν άποκατάστασις τής ’Αθηναϊκής πρωτευούσης, τής ο
ποίας εύλόγως δύναται τις νά είπη, ότι τά τρία τέταρτα 
ένθυμίζουσι τούς όδόντας γραίας έξηκοντούτιδος, ένώ μό
λις ή πόλις είσήλθεν είς τό στάδιον τής πρώτης νεότητος.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΑΗΣ·

(Α' σύνοδο; τής Ε’ πΕριόδου).

Είς τήν περί τών εσόδων ζαί έξόδων τής έπικρατείας 
κατηγορίαν τών τελευταίων τής Ελλάδος νομοθετημάτων 
ανήκει ιδιαιτέρως ό περί τών μισθών τών δημοσίων ύπαλ
λήλων ΥΞΘ' νόμος, καθ’ δν, όπως καί έν τοϊς προηγουμέ- 
νοις έτεσιν, ούτω ζαί διά τό 1873 οί μισθοί ούτοι έλατ- 
τοΰνται ζατά 10 τοϊς °|ς. ’Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος τοΰ 
έπαρζοΰς ή μή τών δημοσίων μισθοδοσιών, τόν όποιον περιέ
χει τό μυστήριον τής διοικητικής τοΰ τόπου άναπτύξεως διά 
τοΰ όσον ένεστι μικροτέρου άριθμοϋ ύπαλλήλων, δοκίμων 
ζαί καλώς άμειοομένων, ίνα όλας αύτών τάς στιγμάς άφιε- 
ρώσιν ουτοι είς τήν κ ο ι ν ή ν ύπόθεσιν,—εγείρεται έτερον 
ζήτημα τοΰ Συνταγματικού Δικαίου, τό όποιον καθ’ όλα 
τά φαινόμενα διέφυγεν, ώς μή ώφειλε, τήν προσοχήν ζαί 
έκείνων, οΐτινες έπρότειναν τόν νόμον, καί έκείνων, οΐτινες 
έψήφισαν αύτόν. ‘.Δύναται ή Νομοθετική παρ’ ήμϊν εξουσία 
έναντίον τών άρθρων 17 καί 18 τοΰ Συντάγματος νά δή
μευσή τάς πρό τοΰ νόμου ΥΞΘ' (14- ’Ιουλίου 1873) μι
σθοδοσίας τών ύπαλλήλων καθ’ όσον δήποτε πολλοστημό- 
ριον αύτών ; "Οτι αί μισθοδοσίαι αύται άποτελοΰσι μέ
ρος περιουσίας', κεζτημένης, άμα τή χορηγήσει τής ύπηρε
σίας, δυνάμει νόμων παγίων οριζόντων καί τό ποσόν, ού- 
δεμία άμφιβολία. 'Υπολείπεται λοιπόν 'ή θεωρία τών δ ι- 
κ. α σ τ ι κ. ώ ν έ γ γ υ ή σ ε ω ν ζαί ή πρακτική αύτών έν 
τή ένεργεία τής δικαστικής έξουσίας, ήτις έχει τό καθήκον, 

ινα είς πρώτην ένώπιον αύτής καταφυγήν τών αντίκρυ τοΰ 
Συντάγματος αδικούμενων άποφανθή, τίς έζ τών νόμων εί
ναι επικρατέστερος· ό θεμελιώδης, ό ζαταστήσας τήν πολι

τείαν, ή ό διά τής δημεύσεως άντιστρατευόμενος ζατ’αύτής;
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Ή δέ Β' κατηγορία τών ύπό έξέτασιν εργασιών τής Βου

λής, ζανονίζουσα τούς φόρους της περιουσίας καί τούς 
φόρους τοΰ αίματος, περιλαμβάνει 3 νόμους έπι τών πρώ
των ζαϊ 2 έπί τών δευτέρων. 'Όσον άφορα τήν περιουσίαν, 
ό μέν νόμος ΥΞ' διατηρεί έν ίσχύϊ τήν ζαϊ έν τω προηγου- 
μένω έτει έφα ρμοσΟεΐσαν φορολογίαν, κατά τήν οποίαν οί 
δημητριαζοί καρποί τών μέν ιδιοκτήτων αγρών συνεισφέ- 
ρουσιν είς τό δημόσιον ταμεΐον 8 τοΐς °| , τών δέ εθνικών 
15. Οί έλαιώνες καί αί έΟνικοδιόζτητοι σφαφιδάμπελοι 10 
τοΐς °| , ή ιδιόκτητος σταφίς 13 δρ. κατά χιλιάδα λιτρών, 
ό βάμβαξ κατά στατήρα 9 δρ. καθαρός καί 3 άκαθάριστος, 
τά κουκούλια δρ. 1 1 κατ’ όζάν κλπ. Άλλ’ ό σκοπός μου 
δέν εΐναι ή έπί του παρόντος έν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις 
είσοδος.—Ό δέ ΥΓΙΔ' νόμος ύποβάλλει είς χαρτόσημον τούς 
οριστικούς μετοχικούς τίτλους τάς τοκοφόρους ομολογίας 
κοί τάς πρός τούς μετόχους χρηματικάς άποοείξεις τών 
ανωνύμων παντός είδους έταιριών, κατά τήν διατίμησιν τοΰ 
άπό 31 8βρίου 1869 νόμου, έπιτρέπων είς τήν κυβέρνησιν 
ίνα είσάξη καί χαρτόσημον κ ι ν η τ ό ν, κανονίζουσα τάς 
περιπτώσεις τής χρήσεως του έπί εγγράφων ύποζειμένων 
ήδη είς φόρον χαρτόσημού. Τό φορολογικόν άποτέλεσμα 
τοΰ νόμου τούτου συνδέεται στενώς πρός τόν νεώτερον πι
στωτικόν βίον τής Ελλάδος. Όσω ούτος έπί στερεωτέ- 
ρων βάσεων λειτουργεί, τόσοι ή πρόσοδος τοΰ δημοσίου 
άφΟονωτέρα.—Ό δέ Y>/B' νόμος εισάγει τροποποιήσεις τινας 
έν τω ύπάρχοντι τελωνιαζω δασμολογίω, ώς π. χ. άντί 
λεπ. 12 έπί τής εισαγωγής τοΰ βάμβακος ορίζει λέπ. 5 κα
τ’ όζάν είς τόν βάμβακα τοΰ Μαζώ, Σεΰλάνδ καί Όρλεάνς. 
Ή διά τήν μεταλλουργίαν δύστηκτος γή άπαλλάσσεται παν
τός εισαγωγικού τέλους, έπί πενταντίαν δέ καί αί διά τήν 
ύαλουργείαν, σαπωνοποιίαν καί χημικήν βιομηχανίαν πρώ- 
ται ύλαι. ’Επίσης έλήφΟη ύπ’ δψιν καί ή άλευροποιία, διότι 
ή επιστροφή τοΰ εισαγωγικού τέλους έπί τοΰ είς άλευρα 
εξαγομένου έζ νέου σίτου έξετάνΟη καί έπί τής είς ζυμα
ρικά ή δίπυρα έξαγωγής.

Όσον δέ άφορα τόν φόρον τοΰ αίματος, ό οριστικός κα
νονισμός αύτοΰ έπί τών νέων τής Ευρωπαϊκής προόδου βά
σεων ανήκει ούσιωδώς είς τό μέλλον. "Οταν τά έθνη κα
λούνται σύσωμα είς τά πεδία τών μαχών, ή τετριμμένη 
οδός περιέχει πολλάς συμφοράς. Ή άνανέωσις ούτω εΐναι τό 
μέγα τής ζωής μυστήριον. 'Οπωσδήποτε ό μέν νόμος ΥΟΕ', 
όρίζων τήν δύναμιν τοΰ κατά θάλασσαν στρατού είς 1078 
άξιωματικούς, δοκίμους, ύπαξιωματικούς, μηχανικούς Οερ- 
μαστάς, τεχνίτας, ύπαλ)<ήλους καί τέλος ναύτας, έπιτρέ- 
πει ναυτολογίαν 50 (!) άνδρών έξ έΟελοντών καί κληρού
χων. Ό δέ ΥΠΖ' νόμος, όρίζων τήν δύναμιν τοΰ κατά γήν 
στρατού είς 12 397 άξιωματικούς,· ύπαξιωματικούς, μου
σικούς καί στρατιώτας, έπιτρέπει στρατολογίαν 2 500 άν
δρών, διανεμομένων είς τούς δήμους τοΰ Κράτους κατ’ ά- 
ναλογίαν τοΰ αριθμού τών δημοτών.

Ή δέ Γ’ κατηγορία, άφορώσα τήν εθνικήν ιδιοκτησίαν, 
περιλαμβάνει 3 νόμους, έξ ών ό μέν ΥΟΘ' παρέχει είς τήν 
έταιρίαν τών «Μεταλλουργείων τού Λαυρίου» τό δικαίωμα 
νά συνεκζαμινεύση τάς Λαυριωτικάς σκωρίας καί έζβολά- 
δας, αϊτινες κεΐνται έντός τών ορίων τοΰ μεταλλείου, περί 
ού τά άπό 23 Αύγούστου 1867 καί 31 Δεκεμβρίου 1868 
διατάγματα. Ή τεχνική τών έκβολάδων έννοια περιλαμ
βάνει πάσαν έκ τής αρχαίας μεταλλευτικής ύλην. Τό δι
καίωμα τοΰ δημοσίου ορίζεται είς 53 τοΐς u|0, προαφαιρου- 
μένων δο. 400 καθ’ έκαστον τόνον τού παραγομένου μο- 
λύβδου λόγω παραγωγικής δαπάνης. ’Εάν ή τιμή τού μο- 
λύβδου (έν τίνι άγορα ;) καταπέση κάτω τών δρ. 800, τό 
δριον τής παραγωγικής δαπάνης έλαττούται μέχρι τού ή- 
μίσεως αύτής· έν περιπτώσει δέ διαφωνίας μεταξύ δήμο- 
μίου καί έταιρίας, οφείλει αϋτη ή νά παραδεχΟή τήν ύπ’ έ- 
ζείνου προτεινομένην άγοραίαν άξίαν, ή νά π λ η ρ ώ σ η 
αύτήν (άρΟ. 3) κρατούσα τόν μόλυβδον καί τό ήμισυ 
τής άξίας τούτου λόγω παραγωγικών εξόδων. Τό έκλε- 
κτικόν τοΰτο δικαίωμα έχει τί παράδοξον έν έαυτώ, διότι 
ή έταιρία, ύποτιΟεμένου δτι τό δημόσιον ορίζει τήν τιμήν 
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τοΰ μολύβδου είς δρ. 790, δέν Οά χρατήση μόνον τό ήμισυ 
ταύτης σύν τώ μολύβδω, αΚΚά. καί 47 τοΐς "/0 έκ τοΰ έτε- 
ρου ήμίσεως, όφείλουσα απέναντι τούτου μόνον 53 τοΐς °|0.

Μέχρι τής 28 Ίαννουαρίου 1874 ή έταιρία τών «Με
ταλλουργείων τοΰ Λαυρίου» οφείλει νά άρχίση τήν ζαμί- 
νευσιν τών έκβολάδων, εξακολουθούσα κατά τό μεταξύ 
διάστημα τήν καμίνευσιν τών σκωριών καί πληρώνουσα 
καθ’ έκαστον τόνον του έζ σκωριών μολύβδου δρ. 73 
πρός τό δημόσιον. Έάν μετά τήν άνωτέρω προθεσμίαν δέν 
άρχίση ή τών έκβολάδων έζζαμίνευσις, τό δικαίωμα τοΰ 
δημοσίου έπί τής καθαράς προσόδου τών καμίνων τής έται
ρίας κανονίζεται έπί τή τεΟείση ήδη κατά τάς έκβολώδας 
βάσει, ήτοι είς 53 τοΐς '/.· Ύ™ έτέραν έποψιν, έάν μέχρι 
τής 28 ’Ιουλίου 1874· δέν διατεΟώσιν άλλως αί λοιπαί 
Λαυριωτιζαί έζβολάοες, παραχωροΰνται αύται είς τήν εται
ρίαν, ήτις έν τή περιπτώσει ταύτη οφείλει νά άναβιβάση 
κατά τό τρίτον έτος τών εργασιών αυτής τόν άριΟμόν τών 
καμίνων της είς 42. 'Όσον άφορα τήν ήδη παοαχωρηθεΐ- 
σαν αύτή περιφέρειαν, ό άριθμός τών καμίνων ορίζεται μέ
χρι τής 28 ’Ιουλίου 1875 είς 30, τών οποίων τό τρίτον 
πρέπει νά εϊναι είς άένναον ενέργειαν, συμπληρουμένων τών 
ήδη ύπαρχουσών διά 12 νέων καμίνων, άξίας 1 £ έκατομ- 
μυρίου δραχμών (6 τό α' έτος καί G τό β'), διά τό τέλος 
τής κατ’ έλάχιστον όρον ένιαυσίας παραγωγής 12 χιλ. 
τόνων μολύβδου (ιδ. άρθ. 4 συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερ
νήσεως καί τής έταιρίας). Ό έλάχιστός ούτος όρος τής 
παραγωγής μαρτυρεί τό άνεξάντλητον τής Λαυριωτικής 
ιδέας. ’Ακένωτοι θησαυροί ! . . . Έάν ύποθέσωμεν, ότι τό 
τρίτον τών 12 χιλ. τόνων άφορα τάς πρός παραγωγήν τοΰ 
όλου άναγκαίας δαπάνας, ιδού ότι άνήκουσι τώ οημοσιφ 
4 240 τόνοι μολύβδου· έάν τό ήμισυ είς δαπάνας, ή μερις 
του δημοσίου καταβιβάζεται είς 3 180 τόνους· ήτοι, πρός ορ. 
800 κατά μέσον όρον ό τόνος, είς τήν πρώτην μέν περι- 
πτωσιν 3 392 000 δρ. είς τήν δευτέραν δέ 2 544 000. 
Πρός έξασφάλισιν τοΰ εισοδήματος τούτου, (έζτός και άλ

λων περιστάσεων) διατελοΰσι κατά τό άρθρον 6 τής συμ
βάσεως υπέγγυοι α') 3 000 μετοχαί τών συμβού/.ων τής 
έταιρίας (πρός 200 φρ. ονομαστική άξία=600 000 δρ.), 
καί β') αί έν γένει τής έταιρίας κτήσεις (καταστήματα, σι
δηρόδρομοι κλπ.). Ούαΐ είς τήν έπιχειρησιν, άν ό χώρος 
αύτής δέν παράγη κατ’ έτος 12 χιλ. τόνων μολύβδου ! Ή 
Κυβέρνησις Οά καταφάγη αύτήν, ώς ό Κρόνος τά τέκνα του.

Πρέπει λοιπόν νά πιστεύσωμεν, ότι ο ί-συμβαλλόμενοι 
διετέλουν είς πλήρη τοϋ πράγματος γνώσιν, ήτις, αναλυό
μενη ύπό κερδοσκοπικήν έποψιν, παριστάνει ύπέρ τοΰ έξ εϊ- 
κοσιν εκατομμυρίων κεφαλαίου τής έταιρίας, (έπί τή βάσει 
τών 12 χιλ. τόνων μολύβδου κατά τούς άνωτέρω ύπολο- 
γισμούς), τό πλήρες γοητείας καθαρόν ένιαύσιον κέρδος ή 
3 008 000 δρ. ή 2 256 000, ικανόν νά συγκίνηση τήν 
φαντασίαν τής Ελληνικής άγοράς, καί ύποτιθεμένου άκόμη, 
ότι άλλοι φθονεροί Οά έσπευδον νά ύπερΟεματίσωσι τάς λοι- 
πάς τοΰ Λαυρίου έζβολάοας.

Έζ δέ τών ετέρων δύο νόμων ό μέν ΪΙΙΑ' έπεζτείνει τά 
πλεονεζτήματα τοΰ άπό 24 Μαρτίου 1871 νόμου καί πρός 
τούς μέχρι τέλους 1872 έμφυτεύσαντας έπί γαιών εθνικών, 
έπισζοπιζών ή διαλελυμένων μονών. Έν γένει άρζεΐ οί 
έμφυτεύσαντες νά δηλώσωσι, διαρζοΰντος τοΰ έτους 1873, 
τήν Οέλησιν των, ζαΐ μετατρέπονται είς τελείους ίδιοκτή- 
τας, ύπόχρεοι μόνον όντες είς τήν πληρωμήν τής ένεστώ- 
σης άξίας τής πεφυτευμένης γής είς 18 ένιαυσίας δόσεις, 
έξ ών έκάστη περιέχει 4 τοΐς ι\, χρεωλύσιον καί 4 τοΐς °/0 
τόκον. Ό δέ νόμος Γ11Γ παρατείνει έπίσης μέχρι τέλους 
1873 τήν προθεσμίαν τής διά τοΰ συστήματος τών δηλώ
σεων εφαρμογής τοΰ άπό 25 Μαρτίου 1871 νόμου περί 
οιανομής καί διαθέσεως τής εθνικής γής, ζατά τόν όποιον 
πας πολίτης Έλλην, έγγαμος ή ένήλιξ, έξ ιδίας έργασίας 
ή περιουσίας ζών, πάσα χήρα πολίτου "Ελληνος ζαΐ τά έζ 
τούτου ορφανά τέκνα (όμοΰ), καλούνται είς μετοχήν έπί 
τής έθνικής γής. Ίπάρχουσι καί εξαιρέσεις, διότι ή άτε
κνος χήρα έχει ήμισυ δικαίωμα, ή δέ έχουσα τέκνα, έάν 
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έλθη είς δεύτερον γάμον, στερείται παντός δικαιώματος, 
βεβαίως πρός ποινήν, ήτις μαρτυρεί τήν μ ε γ ά λ η ν τοΰ 
νομοΟέτου ιδέαν περί τοϋ πληθυσμού τών σημερινών Ελ
λήνων (!) ’Επίσης αποκλείονται καϊ οί ζαταλαβόντες ήδη 
εθνικός γαίας δυνάμει τών περί προικοκτησίας και περί 
άποίκων εύεργετικών νόμων, καθώς καί οί κάτοχοι φυτειών 
έπί εθνικών ή εκκλησιαστικών γαιών· εννοείται όμως μέχρι 
τοΰ ποσοΰ τής ήδη περιελθούσης αύτοΐς έκτάσεως. Ώς μέ
γιστος όρος τής πρός έκαστον δικαιούχον παραχωρητέας 
έκτάσεως ορίζονται ύπό τού νόμου τής 25 Μαρτίου 1871 
στρέμματα ή 4-0 ποτιστικής γής ή 80 μή τοιαύτης. Περι
λαμβάνονται δέ εις τήν διανομήν όλαι αί έΟνικαί, αί έπισζο- 
πικαί καί αί τών διαλελυμένων Μονών γαΐαι, καλλιεργού
μενα'. ή μή, έκτός 1) τών δασών ζαί τών συστάδην άγριε- 
λαιών, 2) τών πρός δημόσιον ή δημοτικόν σκοπόν διορι- 
σθησομένων ύπό τής Κυβερνήσεως, 3) τών παραχωρητέων 
δυνάμει γραμματίων (φαλαγγιτικών, Κρητικών κλπ.) καί 
4) τών πολυετώς μισθωθεισών γαιών, τών έπιδίζων καί 
τών έφ’ ών τό δημόσιον εΐναι συνιδιοκτήτης, μέχρις ού 
διαρζεΐ ή μίσθωσις (έκτός άν γείνη ύπό όρον ή διάθεσις), ή 

δίκη καί ή συνιδιοκτησία.
Ό τίτλος τού νόμου περί διανομής τής έθνικής γής 

έχει μεγάλας αξιώσεις καί ιστορίαν άπό τών πρώτων χρό
νων τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Υποθέτει τήν ιδέαν τής 
κληρονομιάς τών πρό Τουρκοκρατείας προγόνων ήμών, 
αρχικών τής 'Ελληνικής γής κυρίων, ή τήν ιδέαν τής 
έπί τού 1821 αίματηράς συγκατακτήσεως αυτής ύπό 
όλων όμοΰ (όπερ άληΟέστατον). Σκληρά άπάτη ! ’Ανεξαρ
τήτως τής ύποθήζης, ήν τά έξωτερικά τής πρώτης ήμών 
περιόδου δάνεια κέζτηνται έπί τής έθνιζής γής (δέν πρέ
πει δέ ή περί τούτων συμφωνία νά λ'ησμονήταί είς ύπερ
βολήν), ή διανομή αύτής έχει μάλλον τήν έννοιαν τής 
τμηματιζής τών γαιών πωλήσεως, τής οποίας τό τί
μημα πληρόνεται ύπό τών δηλούντων (έν οίς προτιμώνται 
οί ζάτοχοι) είς 26 έτησίας δόσεις, ών έζάστη περιέχει χρεω- 

λύσιον 3 τοΐς ΠΙ ζαί τόκον 2 τοΐς °/, · — Έν γένει όσον 
άφορα τόν προσδιορισμόν τής τιμής τής έθνιζής γής, πε- 
φυτευμένης ζαί μή, οί δύο τελευταίοι νόμοι άνέθηκαν αύ
τόν εις δύο βαθμούς διοικητικής έρεύνης ζαί άποφάσεως 
έπιτροπών ύπό τόν άνώτερον τού ύπουργιζοΰ Συμβουλίου 
έλεγχον (;), ιδίως δέ, είς περίπτωσιν έζνιζήσεως ύπό τρί
των τής παραχωρηθείσης ώς έθνιζής γής, τροποποιοΰσι 
τά πρότερον ίσχύοντα, διότι εύλόγως έπιτρέπουσι τήν έπι- 
στροφήν τών προζαταβληθεισών δόσεων ζαί άκυρου σι τάς 
έτι όφειλομένας.

("Επετιι συνέχεια.)

ΚΙΝΙΙΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ·

Κατά τούς μέχρι τοΰδε δημοσιευθέντας γενικούς πίνα
κας τοΰ εξωτερικού τής 'Ελλάδος έμ,πορίου ή έμ τή δεκαε
τία 1862— 1871 κίνησις αύτού έχει ώς εξής είς δραχμάς·

Μ»
Ρ Εισαγωγή ’Εξαγωγή

I XI ι· 
ι y5t

Εισαγωγή ’Εξαγωγή

62 4!» 109 666 32 323 726 ^67 89 634 035 61 703 618
63 63 ,850 642 26 140 956 ’68 88 402 364 54 535 275
64 61 899 765 31 388 610 69 94 380 028 62 559 054
65 90 251 389 51 671 719 I70 97 021 085 52 908 429
66 89 872 8Θ2 51 055 123 71 108 536 376 76 382 701

354 984 264 192 580 134 477 994 088 308 089 077|

’Εν συνόλω λοιπόν είσήχθησαν πραγματεία: άξίας δρ. 832 
978 352 ζαί έξήχθησαν δρ. 500 669 211, ώστε ή εισα
γωγή πλεονεκτεί τής εξαγωγής ζατά δρ. 332 309 141.

Οι πίνακες τής κινήσεως τού έμπορίου μαρτυροΰσι τήν 
περί τά όρια τής έπικρατείας διά τώ·.· τελωνείων κυκλοφο 
ρίαν τών ιθαγενών ζαί ξένων προϊό / ων. 'Έκαστος δέ δύ
ναται νά λάβη τελειοτάτην εικόνα τοϋ οικονομικού τούτου 
φαινομένου, φανταζόμενος τούς έμπσ.ευομένους τήν διεθνή 
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συναλλαγήν ίσταμένους έπί τών ορίων δεδομένης επικρά
τειας ζαΐ ανταλλάσσοντας πρός άλλήλου; τά; πραγματείας 
των. ’Ακριβώς τοΰτο συμβαίνει· διότι τί σημαίνει άν έμπο
ρο; τις εισάγει σταφίδα Κορινθιακήν έν ’Αγγλία, άποβλέ- 
πων είς τά νομίσματα ταύτης, ένώ άλλος έμπορος εισάγει 
αντάξια ύφάσματα ’Αγγλικά έν Έ'λλάδι, έπιδιώκων τά νο
μίσματα αύτή;; ’Ανεξαρτήτως τής ιδέας ότι καί τά νομίσμα
τα πραγματεία είναι (προτιμωμένη πραγματεία κατά Ga- 
nilh), παρέρχεται ό ενιαυτό; καί ζαταστρώνεται ό ισολογι
σμός τή; τελωνιακής κυκλοφορίας. Έν τούτοις έάν πιστεύ- 
σωμεν τούς ύπ’ όψιν πίνακας, ό τής δεκαετίας 1862—18'71 
γενικός ισολογισμό; κλείεται διά 332 καί έπέζεινα έκα- 
τομμυρίων είς βάρος τών Ελληνικών βαλαντίων.

Τό μέγα τοΰτο έλλειμμα τής ήμετέρας διεθνούς συναλ
λαγής δεΐται έρεύνης ιδιαιτέρας· είναι δέ ικανόν ίνα πολ
λά; διαταράξη φαντασίας, διότι έάν έν διαστήματι δεκαε
τίας ή Ελλάς άπέστειλεν εις τήν άλλοδαπήν 332 309 141 
δρ. είς νόμισμα, εΐναι θαυμάσιος τή άληθεία τόπος, καί 
τόσω μάλλον όσω άπό 17 785 940 δραχμών κατά τό 
1862 άνεβίβασε τήν τοιαύτην προμήθειαν του είς 44 112 
632 δρ. κατά τό 1870, έξ ού περ συνάγεται, ότι, άντί νά 
έλαττωΟή τό ρεύμα τοΰ έθνικοΰ Πακτωλού, άπ’ έναντίας 
ένδυναμοΰται. Τό ζήτημα τόρα εΐναι που κεΐται ό Πακτω
λός ούτος. Τά Λαυριωτικά άργυρεΐα παραιτούνται τοιαύ- 
της άξιώσεω;· καί μέχρις άνορΟώσεως έτέρας φωτεινής λαμ- 
πάδος έπί τίνος άλλης άκρα; τή; Ελληνικής γής οί φύ
λακες τών ύπογείων θησαυρών Γρύπε; τή; άρχαιότητο; 
δέν φαίνονται είσέτι πολύ πρό; ημάς εύνοϊκοί. Υπολείπε
ται ούτω; ή έτέρα ιδέα, ή έξομοιοΰσα τήν Ελλάδα πρό; τήν 
άτυχή εκείνην οικογένειαν, ήτις, μή δυναμένη νά διαθρέψη 
τά τέκνα τη;, άποστέλλει αυτά εί; τήν ξένην γήν. Τά τέ
κνα ταΰτα προάγονται είς βιομηχανίαν, έμπόριον καί πλού
τον μέρο; τοΰ οποίου κανονικώς είσάγουσι έντός τή; γε- 
νετείρα; γής. Έζ τούτου λοιπόν έπληρώΟησαν τά 332 
εκατομμύρια τή; παρελΟούσης δεκαετία;.

Ή ιδέα αύτη έχει τί απλοϊκόν, κατάγεται δέ έμμέσως 
έκ τοΰ έμποροζρατιζοΰ συστήματο; (17 καί 18 αιών), 
καθ’ δ ή μεταξύ εισαγωγή; καί έξαγωγή; διαφορά πληρό- 
νεται πάντοτε εί; νόμισμα. "Οσω τής έξαγωγής μείζων ή 
εισαγωγή, τόσω πλειότερα νομισματικά κεφάλαια έκπα- 
τρίζονται· άπ’ έναντίας όσω ή έξαγωγή μείζων τή; εισα
γωγής, τόσω ή χώρα έπλούτησεν πλειότερον έξ άλλοτρίων. 
Οΰτω; ή ’Αγγλία, έξαγαγούσα κατά τόν παρελθόντα ’Ο
κτώβριον 22 341 000 λιρ. στερλ. καί είσαγαγοΰσα 31 754 
000 έγένετο πτωχότερα. Πόσον όμω; λελανθασμένη εΐναι 
καί ή ιδέα καί ή βάσι; αύτής, έκαστο; θέλει κρίνει έκ τών 
επομένων. Καί έάν δέ Οέσωμεν κατά μέρος όλην τήν έπί 
τών ορίων τής έπικρατείας σειράν τών λαθρεμπορίων καί 
τών περί τήν έκτίμησιν τή; άξίας τών τελωνιζόμενων 
πραγματειών λαθών τών συντασσομένων γενικών τοΰ έμ- 
πόρίου πινάκων, μόνα τά. έξαγόμενα τούτων άρκοΰσιν είς 
διαφώτισιν.

Ή καταμέτρησι; τών κατά τήν χώραν ήμών είσαγομέ- 
νων καί εξαγομένων πραγματειών ένεργειται διά τής ήμε
τέρας άγοραίας άξίας κατά πάσαν τελωνιακήν αυτών δίο
δον. Τοιουτρόπως ό φορτώνων έν Πάτραις σταφίδα Κοριν
θιακήν διά Λονδϊνον έγγράφεται co; έξάγων π. χ. 100 χιλ. 
δραχμών, διότι άντί τόσου τιμάται τό προϊόν του. ’Αλλά, 
μέχρι; ότου φθάσεί τοΰτο έν ’Αγγλία, διά πόσων έξόδων 
έπιβαρύνεται ! Άποθήκαι, μεσίται, έμποροι καί φόροι 
έν Έλλάδι, φόρτωσις, ναύλο; καί άσφάλεια, έκφόρτωσις έν 
’Αγγλία, φόροι νέοι, άποθήκαι, μεσίται καί έμποροι, έπί 
πάσι δέ ό φυσικό; νόμος τής τών τιμών ποικιλία; (ζήτη- 
σι; καί προσφορά), ιδού διά τίνων μέσων ή αρχική άξια τών 
έξαχθεισών 100 χιλ. δρ. δύναται νά άναβή έν Λονδίνω εί; 
150 καί πλέον χιλ. δραχμών.

Άφ’ έτέρου ό έκφορτώνων έν Πειραιεΐ ύφάσματα Αγ
γλικά έγγράφεται ώ; είσάγων π. y. 150 χιλ. δραχμών, 
διότι άντί τόσου τιμά τό έμπόρευμα του ή αγορά ήμών. 
Έν τούτοι; πόσαι δαπάναι άπό τής πρώτη; έξ Αγγλία; 
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κινήσεως αύτοΰ μέχρι τής διά τούς ήμετέρους ζαταναλω- 
τάς έκθέσεως του ! Πόσα πρόσωπα μεσολαβούσι, δίκαιου 
μένα είς άνάλογον κέρδος έν τώ μεταξύ ! Τοιουτοτρόπως 
συμβαίνει, έπί τοΰ ήμετέρου παραδείγματος, ώστε ένω πλη- 
ρόνομεν πρός τήν ’Αγγλίαν ό,τι έλάβομεν παρ’ αύτής, οί 
πίνακες μαρτυροΰσι, ότι έπληρώσαμεν περιπλέον 50 χιλ. 
δραχμών. Άρζει ήδη νά έζτείνη έκαστος τήν συγζεκριμ- 
μένην ταύτην παρατήρησιν έπί τοΰ όλου τής εισαγωγής 
καί έξαγωγής, ινα πεισθή «ότι πάντοτε τά προϊόντα τών 
λαών ανταλλάσσονται πρός άλλα προϊόντα». Καϊ δυνατόν 
μέν χώρα τις προσζαίρως ζατά τήν διεθνή αύτής συναλλα
γήν νά ζαθυστερήση πρός έτέραν, ταχέως όμως Οά έπέλθη 
ή ισορροπία, καί τόσον τοΰ λοιπού Οά εΐσάγη αύτη όσον θά 
δύναται νά έξάγη.

Ή χρησιμότης τών πινάκων τής κινήσεως τοΰ εξωτερι
κού έμπορίου εϊναι ούσιωδώς σχετική. Ένώ άφ’ ένός ζατά τά 
άνωτέρω όδηγούσιν ουτοι είς τό κολοσσαΐον λάθος τών 
332 έκατομ. δραχμών, άφ’ έτέρου άποζαλύπτουσι μεγί
στης οικονομικής σημασίας άλήΟειαν, τήν μείζονα τούτέστι 
εντασιν τής ήμετέρας έξαγωγής ζατά τήν δευτέραν 
τοΰ έν λόγω χρονικού διαστήματος πενταετίαν διότι κατ’ 
αύτήν ή μέν εισαγωγή αύξάνει ζατά δρ. 123 009 822, ή 
δέ έξαγωγή αναβιβάζεται ζατά δρ. 115 498 94-3, έλατ- 
τουμένη δηλ. έν τή προόδω ζατά μόλις 7 *-  χιλ. δραχμών, 
είς περίπτωσιν ζαθ’ ήν έν τή πρώτη μέν πενταετία ή εισα
γωγή διετέλει πρός τήν έξαγωγήν (είς εκατομμύρια) ώς 
354: 192, έν τή δεύτερα δέ ώς 477 : 308. Ή αναλογία 
τής τοιαύτης άναπτύξεως τής ήμετέρας έξαγωγής εϊναι ά- 
σφαλές γνώρισμα τοΰ νεωτέρου οικονομικού ήμών βίου 
ύπό τήν έποψιν τής έθνικής έργασίας, ήτις παράγει ήδη 
πλειότερα.

"Οσον άφορα τό κέρδος τής ήμετέρας διεθνούς συναλλα
γής, ένώ ζατά τήν δευτέραν πενταετίαν είργάσθημεν πλειό- 
τερον, δέν είσηγάγομεν κατ' αύτήν άναλόγως καί πλειό- 
τερον. "Οταν κατά τήν πρώτην πενταετίαν, έξαγαγόντες 192 

εκατομμύρια, είσηγάγομεν 354, ί πώς συνέβη ώστε ζατά 
τήν δευτέραν, έξαγαγόντες 308, νά είσαγάγωμεν μόνον 
477 ; Ή δυσαναλογία προφανής. Πρέπει λοιπόν νά ύποθέ
σωμεν, ή ότι τά ήμέτερα προϊόντα έπωλήθησαν έν γένει εύ- 
Οηνότερον έν τή άλλοδαπή ζατά τήν δευτέραν πενταετίαν, ή 
οτι κατ’ αύτήν τά ξένα προϊόντα άνετιμήθησαν έν Έλλάδι.

’Ανεξαρτήτως όμως τών περί τάς τιμάς φυσιολογικών 
έκάστης άγοράς περιπετειών,ή άνάπτυξις τής ήμετέρας έξα
γωγής, συνδυαζομένη πρός τό εύονώτερον τών πραγμα
τειών της, έξηγεΐ σημαντικώτατον οικονομικόν νόμον, 
ζαθ’ ον όσω αναπτύσσονται οί λαοί, τόσω τά προϊόντα αύ
τών άποβαίνουσιν προσιτώτερα. Ό μέν βάρβαρος πωλητής 
θέλει νά ώφεληθή έξ ολίγων πολλά, ό δέ πεπολιτισμένος 
έζ πολλών πλειστα. Ό μέν πρώτος αναβιβάζει τάς τιμάς, 
ό δέ δεύτερος τάς ζαταβιβάζει. Τοιουτοτρόπως ό,τι συμβαί
νει μεταξύ τών ατόμων συμβαίνει καί μεταξύ τών λαών. 
Ή άληθής πρόοδος τών νεωτέρων χρόνων συνίσταται είς 
τήν παραγωγήν όσον ενεστι πλειοτέρων ζαΐ τήν πωλησιν 
όσον ενεστι εύθηνοτέρων.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ·

Γνώρισμα όρθώς τεταγμένης νομοθεσίας εϊναι όταν ό 
μηχανισμός αύτής συντρέχει είς τήν ασφαλή καί εύζολον 
κυκλοφορίαν τών κεφαλαίων. 'Όσω τελειότερον έκτελεΐ τήν 
αποστολήν της ταύτην, τόσοι αί περιουσίαι εξασφαλίζον
ται· πρός τήν απολαυστικήν δέ ζατά Άριστοτέλην καί 
χρηστικήν αύτών ιδιότητα προσαποκτώσι τήν δραστηριό
τητα κυριωτάτων πιστωτικών οργάνων. Κατά τούτο ή 
πρόοδος τών νεωτέρων χρόνων είναι άνεπίδεζτος άμφισβη- 
τήσεως· ζαΐ έν τούτοις ή τελειότης ανήκει πάντοτε είς τό 
μέλλον ύπάρχει δέ σπουδαιοτάτη ανωμαλία έν τή μεταξύ 
τών χερσαίων ζαΐ θαλασσίων περιουσιών αναγκαία οικονο
μική αρμονία. Ένώ ασήμαντος έπί τής ξηράς οικία παρέ
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χει πρός τόν κύριον αύτής τήν εύζολίαν τής υποθήκης, δύ
νασθε νά έχητε έπί τής θαλάσσης πολυτιμωτάτην κινητήν 
οικίαν (πλοΐον), χωρίς νά δύνασθε νά ώφεληθήτε, ύποθη- 
κεύοντες τήν πραγματικήν αύτής πίστιν. ’Επιτρέπεται 
ύμΐν ή ένεχυρίασις τής Οαλασσίας ταύτης περιουσίας, ύπό 
ένα όμως όρον, τής παραδόσεως της τούτέστι είς χεΐρας 
τοΰ δανειστοΰ, είς περίπτωσιν καθ’ ήν κατεσζευάσατε τό 
πλοΐον σας, όπως τό μεταχειρισθήτε. Τότε επινοείτε εί- 
κονικάς πωλήσεις, καί άπό κυρίου γίνεσΟε άντιπρόσωπος. 
Πάντα όμως ταΰτα δέν εύζολύνουσι τήν ναυτικήν βιομη
χανίαν, διότι άπ’ έναντίας έμπλέκουσιν αύτήν.

Υπάρχει έν τούτοις ειδική τις έπί τών πλοίων πιστω
τική οδός άξια ιδιαιτέρας έρεύνης. ’Εννοώ τό ναυτικόν δά

νειον, κατά τό όποιον πρέπει νά έζτεθή τό πλοΐον είς θα
λασσίους κινδύνους. "Αμα τοΰτο μένει έν τώ λιμένι, εΐναι 
περιουσία, ούτως είπεϊν, νεκρά. ΎποτεΟείσΟω όμως, ότι 
έξέρχεται είς πλοΰν καί ότι εύοδοΰται· τότε κατά τό άρθρον 
5 τοΰ άπό 13 δορίου 18:51 νόμου τά νεώτερα δάνεια προ- 
τιμώνται τών προγενεστέρων, ό'λα δέ άποοάλλουσι τό προ- 
νόμιόν των, έάν, πριν ή έξοφληθώσι, τό πλοΐον έπιχειρήση 
νέον πλοΰν, διότι τά νέα τούτου δάνεια κατισχύουσι τών 
προηγουμένων, τά όποια καθ’ έαυτά κατατάσσονται πλέον 
έν τή σειρά τής έν τώ βιβλίω τών ναυτοδάνειων εγγραφής. 
Ή τελευταία πρόνοια καλή, ύποθέτει όμως ότι τά αείποτε 
άνανεούμενα καθ’ έκαστον πλοΰν δάνεια άοίνουσιν ικανόν 
τόπον διά τάς ελπίδας τών προηγουμένων. "Ωστε όπως 
εΐναι ώργανισμένη ή ναυτική ήμών πίστις, ό δανειστής 
πρέπει νά κατάγηται έζ τοΰ πολυομάτου 'Αργού, όστις, 
λέγεται, ότι δέν έζοιματο ποτέ.

Βεβαίως ή προτίμησις αϋτη τών μεταγενεστέρων δανείων 
απορρέει έκ τής αρχής καθ’ ήν ό,τι χρησιμεύει πρός συν- 
τήρησιν τοΰ ύπεγγύου πράγματος διατελεΐ εις πρώτιστον 
λόγον, άφοΰ άνευ αύτοΰ τό πράγμα Οά κατεστρέοετο. Άλ
λ’ ή αρχή αϋτη λειτουργεί καί έπί τής ξηράς (άρθ. 941 
§ 2, 991 τής Πολιτικής Δικονομίας), χωρίς διά τοΰτο ή 

ύποθήκηνά παρεμβάλλ/) προσκόμματα (άρθ. 48 τοΰ άπό 11 
ΑύγούστΛ 1836 νόμου) είς τήν κανονικήν άνάπτυξιν τών 
συντηρητικών δικαιωμάτων, ένώ άφ’ έτέρου εΐναι δραστη- 
ριώτατον μέσον είς άνάπτυξιν τών πιστωτικών. Ή δυσκο
λία τοΰ ήμετέρου νομοθέτου είς έπέκτασιν τής ύποθήζης 
καί έπί τών πλοίων εξηγείται έζ τής περί τήν διάκρισιν 
τών κτημάτων έπιμελείας αύτοΰ. Άφοΰ έζήρυξε τά πλοία 
κινητά, συμβουλευθείς κατά τοΰτο τήν φύσιν τών πραγμά
των, έθεώρησεν ώς άσυμβίβαστον πρός τήν ύποθήκην τήν 
κινητήν τών ύπεγγύων ιδιότητα. ’Εν τή έννοια τοΰ νομο- 
Οέτου ή ύποθήζη εΐναι άχώριστος έζ τής ιδέας τοΰ άζινή- 
του, διότι, καθώς παρατηρεί ό κ. Καλλιγ-άς (Συστ. Ρωμ. 
Δικ. τομ. 2 § 388) «τά άζίνητα μόνα δύνανται νά έζπλη- 
ρώσουν τάς συνθήκας τής δημοσιότητος καί είδιζότητος.» 
Εννοώ τάς συνθήζας ταύτας, όταν έν τω Άθηναιζω Διζαίω 
ή ύποθήζη έστηρίζετο έπί λίθινων έπιγραφών (όροι), πρός 
τάς όποιας ή άζινησία τοΰ ύπεγγύου πράγματος είναι τω 
όντι άναπόφευζτος. "Οταν όμως ή δημοσιότης καί ή είδι- 
ζότης τής ύποθήζης στηρίζηται έπί βιβλίων είς γνώσιν 
όλου τοΰ κόσμου, δέν νομίζω άνέφικτον τήν έπέκτασιν τής 
ύποθήζης καί είς κατηγορίαν κτημάτων κινητών, όποιαν 
άποτελοΰσι τά πλοία, μάλιστα μετά τήν άπόδειξιν τής 
πρός τά βιβλία τών ναυτοδάνειων εύπειθείας αύτών.

ΤΙ μεταξύ τής ύποθήζης καί τών πλοίων νομική αρμο
νία δέν είναι φανταστική. Ανεξαρτήτως τής γενικής ιδέας, 
τήν όποιαν έπί τοΰ προκειμένου παρέχει ή έφαρμογή τής 
Ρωμαϊκής ύποθήκης καί έπί κινητών (9 Πανδεκτών 20, 1), 
αί νεώτεραι νομοθεσία', δέν έδίστασαν νά έπεζτείνωσι τά 
εύεργετήματα τοΰ ύποθηζικού θεσμού καί έπί τών πλοίων. 
Τοιουτοτρόπως ή Αγγλία κατά τό 18:54 διά τής νέας έπί 
τοΰ εμπορικού ναυτικού νομοθεσίας της έμόρφωσε τέλειον 
σύστημα τής έπί τών πλοίων ύποθήκης, τήν όποιαν παρε- 
δέχθη καί ή Γερμανία ζηρύξασα τά πλοία άκίνητα. Βε
βαίως δέν αρμόζει είς τόν νομοθέτην, ϊνα, όταν όλος ό κό
σμος βλέπει τήν ζίνησιν τών πλοίων έπί τής κυανής Οα- 

<
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λάσσης, παρεμβαίνη αύτός όπως βεβαιώση τό εναντίον. ,Ό 
Γερμανός νομοθέτης ήδύνατο λοιπόν χωρίς νά διαταράξη 
τήν φυσικήν τών πραγμάτων τάξιν, νά ζαλέση είς τόν δεΐ- 
πνον τής ύποθήζης μεταξύ τόσων άκινήτων ζαί τάς πλεού- 
σας οικίας. Έν τούτοις τό ούσιώδες είναι ό οικονομικός έπί 
τού προζειμένου σκοπός, τοϋ οποίου ή νεωτέρα άνάπτυξις 
ύπεβλήθη τελευταίου καί ενώπιον τής Γαλλικής Έθνοσυνε- 
λεύσεως έν νομοσχεδίφ, όπερ προοιμίασε-? άπό τοϋ 1870 
ειδική περί τών ναυτικών άναγζών έπιτροπή.

ΊΙ λογική τοιούτων παραδειγμάτων πρός έθνος ναυτιζώ- 
τερον καί τής Γαλλίας καί τής Γερμανίας, πρωταγωνι
στούν μάλιστα έν τή Μεσογείφ θαλάσση, κέζτηται τοιαύ
την δύναμιν, ώστε δέν αμφιβάλλω, ότι μεταξύ τών πρώτων 
έργασιών τής Βουλής αύτού έσεται ή ζαθόπλισις τής ναυ
τικής ήμών βιομηχανίας διά τοϋ μεγάλου τής ύποθηζιζής 
πίστεως μοχλού. Άφ’ ής στιγμής άρχεται ή κατασκευή 
τοϋ πλοίου, ή ύποθήκη είναι έτοιμος νά χορηγήση τήν 
συνδρομήν αυτής, άνοίγουσα νέαν έποχήν διά τά ναυπη
γεία τής 'Ελλάδος, τά όποια Οά λάβωσι τοιουτοτρόπως 
ιδιαιτέραν ζωήν. Άλλά τό πλοΐον περιμένει είς τόν λιμένα; 
Ή οδός τών κεφαλαίων άνοικτή ζαί ό ιδιοκτήτης έχει 
πρόχειρον τήν ύποΟήκην αύτού είς περαιτέρω άνάπτυξιν 
τού θαλασσίου έμπορίου του. 'Γποτεθείσθω όμως, οτι τό 
πλοΐον διατελεϊ είς πλοΰν. Πώς τότε ό ιδιοκτήτης Θά με- 
ταχειρισθή τό πιστωτικόν όργανον του ; Μήπως δέν δύνα
ται πρό τής άναχωρήσεως τού πλοίου του διά καταλλήλου 
τών ύποθηκικών βιβλίων μηχανισμού νά κρατήση παρ’ έ- 
αυτώ τήν εύκολίαν πρός δανεισμόν δεδομένης ποσότητος; 
Άλλά δύναται νά εί'πη τις, ωραία ύποθήκη ή τοϋ πλοίου, 
όταν ή πρώτη καταιγίς τό συντριβή έπί τών σκοπέλων ! 
Θά παρέπεμπον έν τούτοις αύτόν είς τάς συμφωνίας τών 
δανειστών τής ξηρας περί προασφαλίσεως τών ενυπόθηκων 
οικιών κατά του πυρός, ίνα έφησυχάση ούτω έκ τών κιν
δύνων τοϋ ύδατος.

Ή ναυτική βιομηχανία εΐναι τό προαιώνιου στάδιον του 

έθνιζοϋ ήμών μεγαλείου,ζαί ή πίστις τό κυριώτερον έρεισμα 
αύτής. Όποιανδήποτε τροπήν ζαί έάν έλαβον αί ίδέαι περί 
'Ελληνικής ήγεμονείας έν τή Ανατολή, ή φύσις τών πραγ
μάτων είναι οποία πρό 50 ζαί 70 έτών καί έτι πλέον πρό 
δύο χιλιάδων ζαί έπέζεινα. Ή δύναμις τής Ελλάδος εΐναι 
τά ξύλινα τείχη της. Δέν ήξεύρω άν ό είπών τούτο 
ήτο ψευδής ή άληθής θεός (ό έν Δελφοΐς). "Ολη έν τού- 
τοις ή ιστορία μαρτυρεί, ότι τοιαύτη εΐναι ή άλήθεια. Καί 
είμαι βέβαιος, ότι όσοι έσπούδασαν τά στοιχεία τής άλη- 
θείας ταύτης έννοοϋσι πόσης περισζέψεως χρήζουσι τά ναυ
τικά ήμών πράγματα ζαί έπί πάσιν ή δημιουργική ζατ’ αύ
τά πίστις, μεταξύ τών βοηθημάτων τής οποίας έλ- 
πίζω νά μή λησμονηθή ζαί τό προζείμενον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΘΟΡΑ·

Πολλάκις έθαύμασα πώς πρό είζοσιπενταετίας μέν οικο
γένειας διαθέτουσαι έν Έλλάδι ένιαύσιον εισόδημα ούχί ά- 
νώτερον τών 2 χιλ. δραχμών, ζαί καλήν κατεΐχον έν τή 
κοινωνία Οέσιν, ζαί πολυαρίθμους θυγατέρας άπεκαθίστων, 
ζαί κληρονομιάν εύλογοφανή ζατέλειπον νϋν δέ τετρα
πλάσια ζαί πενταπλάσια εισοδήματα ούδέ τόν άνετον βίον 
τής έποχής έζείνης άσφαλίζουσιν, ούδέ πρός τάς είρημέ- 
νας οίκογενειακάς άποκαταστάσεις δύνανται σχετικώς νά 
άτενίσωσι ! Βεβαίως έν τώ ζοινωνιζώ μηχανισμώ παρεισέ- 
δυσαν περιστάσεις ιδιαίτεροι, ινα, ένώ άφ’ ενός ή εύπορία 
προχωρεί, άφ’ έτέρου περιορίζωνται τά οικονομικά αποτε
λέσματα ταύτης.

Ή καθολική άνάπτυξις τής Ελληνικής περιουσίας δύνα
ται ιδιαιτέρως νά βεβαιωθή διά τής πρός διαφόρους έποχάς 
συγκρίσεως τοΰ έξαγωγιζοΰ τής χώρας έμπορίου ζαί τοϋ 
δημοσίου ταύτης Οησαυροΰ. 'Όσον μέν άφορα τό πρώτον, 
άπό 11 000 000 δρ. ζατά τό 1845 (Leconte Οικονομική 
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περί 'Ελλάδος Μελέτη σελ. 122), ζατά τό 1871 άνέβη είς 
δρ. 76 382 701 (ίδ. Γεν. ΙΙίνακας). "Οσον δέ άφορα τά δη
μόσια εισοδήματα, άπό δρ. 14 515 000 ζατά τό 1845 
(Leconte αύτ. σελ. 202), προΰπελογίσθησαν ταϋτα ζατά τό 
1873 εις δρ. 35 757 000. Τοιουτοτρόπως μεταξύ τών δύο 
περιόδων τό μέν έμπόριον ήμών έπταπλασιάσθη, ό δέ δη
μόσιος θησαυρός έτριπλασιάσΟη. Τοιαύτη είναι ή άπόοει- 
ξις τής νέας ήμών οικονομικής δυνάμεως, ήτις, ύποτιΟεμέ- 
νου ότι τό άνωτέρω εισόδημα τοΰ ζράτους αποτελεί τό 
δέζατον τοϋ όλου τής χώρας εισοδήματος, δύναται νά υπο
λογιστή είς 357 570 000 δρ. ’Αρα γε ή οικονομική αύτη 
άνάπτυξις συμβαδίζει μετά τής ορθής χρήσεως τής έξ αύ- 
τής έθνικής περιουσίας ;

Τό κοινωνικόν τοΰτο πρόβλημα άπησχόλησε τελευταϊον, 
έπί μείζονος ζατά πολύ ζλίμαζος παρατηρήσεων, τόν Κ. 
William Hoyle, όστις, διαιρέσας τήν οίζονομιζήν παραγω
γήν τής ’Αγγλίας είς τρεις περιόδους, άπό μέν τοΰ 1768 
—1772 ύπελόγισε τήν έξαγωγήν αύτής είς 84 354 636 
λιρ. στερλ. άπό δέ τοΰ 1843—1846 είς 287 481 487 λιρ. 
στερλ. άπό δέ τοΰ 1868—1872 είς 1 047 697 977 λιρ. 
στερλ. Τοιουτοτρόπως ή ’Αγγλική έξαγωγή άπό μέν τής 
πρώτης μέχρι τής δευτέρας περιόδου, ήτοι έν διαστήματι 
75 έτών, ηύξησε κατά 340 τοϊς άπό δέ τής δευτέρας 
μέχρι τής τρίτης περιόδου, ήτοι έν διαστήματι 25 έτών, ηύ
ξησε κατά 360 τοϊς °| . « ί ΙΙοΐα είναι, λέγει ό Κ. Hoyle, 
ένώπιον τηλικούτων άριθμών τά ηθικά ζαΐ κοινωνικά άπο- 
τελέσματα τής άπειρου ταύτης κινήσεως τών περιουσιών ; 
Έπί τόσον εύρείας βάσεως έπρεπεν έκαστος νά ζή εύζόλως 
καί ή πτωχεία νά έκλειψη έκ τοΰ μέσου ήμών, άν δέ αυτή 
άπηντάτο είσέτι, ούδεν έ’πρεπε νά είναι εύκολώτερον τής 
έξαλείψεως της διά τών μέσων τοΰ έμπορίου καί τής βιο
μηχανίας. ’Απ’ έναντίας γνωρίζομεν οτι πολύ άπέχομεν 
τοιούτων άποτελεσμάτων καί ότι ή φοβερωτέρα ένδεια βα
σιλεύει έν ταΐς πόλεσι καί έν τοϊς χωρίοις ήμών, ότι ή 
τάξις τών γεωργικών έργατών δέν άπολαμβάνει άρζοΰντα 

ήμερομίσΟια, μόλις έζ τοΰ ίδρώτος αύτής άποζώσα, καί ότι 
έν ταϊς βιομηχανικαΐς πόλεσιν εύρίσζεται πάντοτε σπου
δαία τοϋ πληθυσμού μερίς κατά τό μάλλον ή ήττον ύπαι- 
τίως είς τούς όνυχας πτωχείας όδυνηράς. Ένώ δέ οί πλού
σιοι καθίστανται ύπό τήν έπιρροήν τών έκτεθέντων τερα
στίων άριθμών έτι μάλλον πλουσιώτεροι, οί πτωχοί μετα- 
πίπτουσιν είς μείζονα πτωχείαν, έάν πιστεύσωμεν τούς πί
νακας τής Καταστατικής.»

Βεβαίως συγκρίνοντες τόν άριθμόν τών νΰν πλουσίων 
πρός τόν έν παλαιοτέρα έποχή, τάς τάξεις τών νΰν εύπο
ρων καί τών νΰν ενδεών πρός τάς άντιστοίχους τάξεις τών 
χρόνων έκείνων, ζαθ άς ή ένδεια ήτο άποχρών είς δουλείαν 
λόγος, δηλαδή είς στέρησιν τοΰ πολυτιμωτέρου άγαθοΰ 
τοΰ ανθρώπου, τής έλευθερίας, βεβαίως ή είκών τοΰ Άγ
γλου κοινωνιολόγου έχει τί ύπερβολικόν. Δέν έπεται όμως 
έντεΰθεν, ότι αί γραμμαί αύτής δεν είναι βεβαμμέναι διά τοΰ 
χρώματος τής άληθείας. Κατά παν βήμα βλέπει τις άν - 
Ορώπους φιλοπονωτάτους, εύφυεστάτους, κατατρίβοντας 
τόν έαυτών βίου είς άπόκτησιν μόλις τών πρός τό ζήν, ένώ 
άλλοι άνθρωποι, ήττον έργατιζοί, ήττον εύφυεϊς καί τό χεί- 
ριστον ήττον τίμιοι, μεγάλας έν όλίγω διαστήματι χρόνου 
συσωρεύουσι περιουσίας. Άρκεϊ νά εύρεθή τις έν καιρώ ζα- 
ταλλήλω κάτοχος δεδομένης περιουσίας, ίνα ταχέως πολ- 
λαπλασιάση αύτήν. Αί βιωτιζαί σχέσεις έξασζοΰσι μεγά
λην έπί τοΰ προκειμένου έπιρροήν. Ή κληρονομιά, ή άναγ- 
καία αύτη τής οικογένειας καί τής ιδιοκτησίας ένωσις, άπο
τελεϊ τήν στέγην τής οικοδομής. Τί θέλετε νά πράξη ή 
νεαρά διάνοια, όταν είς πάν αύτής βήμα άπαντά τόν τόπον 
κατειλημμένου ; Αληθώς αύτη πολλάκις ήνέωξε, δι’ όλων 
τών παρεμβαλλόμενων εμποδίων, ρήγμα ικανόν, όπως άπο- 
τελέση ιδιαίτερον στάδιον δι’ έαυτήν καί τούς οπαδούς της. 
Άλλ’ ομοιάζει τά κύματα τοΰ ώζεανοΰ, τά όποια μετ’ ού 
πολύ εξαφανίζονται είς τήν καθολικήν κίνησίν τοΰ μεγά
λου τών ύδάτων όγκου, τήν παράγουσαν τά ισχυρά τής 
θαλάσσης ρεύματα. Ούτω καί έν τώ οίζονομιζω τής άν- 
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θρωπότητος βίω ύπάρχουσι φυσικά τινα ρεύματα. "Οταν 
εΐναι τις πολύ κάτω καταβαίνει πλειότερον καί ταχύτερον 
εΐναι ήδη έντός τοΰ κρημνού. "Οταν δέ πλέη εις τά ανώ
τερα τοϋ ρεύματος μέρη, τότε καϊ τά ϋδατα καθαρότερα, 
καί ό όρίζων ευρύτερος, καί ό θόρυβος τής καταστροφής ά- 
πώτερος.

Τοιαύτη ή φύσις τών πραγμάτων. Θέλομεν όμως ίδεΐ, 
ότι καί ό άνθρωπος οέν συμβάλλει ολίγον διά τής μικρόν 
κατά μικρόν ύπερβολικής έντάσεως, τήν όποιαν μεταδίδει 
είς τήν οικονομικήν φθοράν τών πέριξ αύτοϋ αγαθών. Ή 
οικονομική φθορά προέρχεται, κατά τόν Κ. Hoyle, ή έξ αμέ
λειας, ή έξ έλλείψεως τάξεως, ή έκ κακής χρήσεως. Δυνά
μεθα δέ νά διαιρέσωμεν τά φαινόμενα είς σχετικά πρός τήν 
τροφήν, τήν ένδυμασίαν καί τήν κατοικίαν. "Οσω προβαί
νει ό αιών, τόσω ή τράπεζα ήμών αποκτά τί συβαριτικόν 
Ό ρητινίτης τοϋ λαοΰ βαθμηδόν φεύγει έκ τής τραπέζης καί 
τοΰ μετρίως εύπορου, τά άκριβώτερα πνευματώδη ποτά είσά- 
γονται έν κοινότερα χρήσει (563 236 δρ. έπληρώσαμεν κατά 
τό 1868 είς τήν αλλοδαπήν βιομηχανίαν) καί τά ολιγαρκή 
τών πατέρων έδέσματα φαίνονται είς ύπερβολήν γλίσχρα, 
ούχί πρός τούς έγγόνους, άλλά καί πρός τούς υιούς αύτούς ! 
Πόσα φορέματα δέν άπαντα τις καθ’ οδόν, έκ τών οποίων ή
δύνατο νά αφαίρεση τά τρία πολλάκις τέταρτα τής άξίας 
χωρίς βλάβην τοΰ σκοποΰ τής χρήσεως! Τά πολυτελή ύφά- 
σματα, τά χρυσά κοσμήματα καί οι πολύτιμοι λίθοι εΐναι 
ιδιαιτέρα τής ήμετέρας κοινωνίας πληγή. Βλέπω άνθρώπους 
ύγιεστάτους, περιφερομένους έφ’ άμάξης, μόνον καί μόνον 
ινα βλέπωσι τούς λοιπούς έξ ύψους ήμίσεος τό πολύ μέ
τρου. Φεΰ ! ούτε ψϋχος ούτε πλήξις τούς κυριεύει, ένώ 
ήδύναντο νά άπολαύσωσι τήν φύσιν, καταβαίνοντες έκ τοΰ 
τροχοϋ καί διασκελίζοντες τήν γήν. Ό Κ. Hoyle ισχυρίζε
ται, ότι ό έχων ίππους καί άμάξας χάριν ματαιότητος εΐ
ναι ένοχος οικονομικής φθοράς, ώς έπίσης καί ό εργάτης, 
όστις δυνάμενος νά μεταβή ποΰ διά τών ποδών του,προτιμά 
νά δαπανήση μέρος τοϋ ημερομισθίου του είς τό λεωφορείου.

Βεβαίως οί πλούσιοι έχουσιν ιδιαιτέραν μέθοδον, καί άκούω 
ότι πολλοί διά μέσου αύτών ζώσι. Τό ζήτημα εΐναι πάν
τοτε τό ίδιον. Ή οικονομική φθορά περιλαμβάνει μικρούς 
καί μεγάλους, πλουσίους καί πτωχούς· όταν δέ δύναται τις 
νά κατοική είς εύάερον καί έπαρκή οικίαν, δέν πρέπει νά 
άρνηθή ότι ενεργεί οικονομικήν φθοράν, άνεγείρων οικίαν, 
τής οποίας σπουδαίου μ-έρος κεφαλαίου δαπανάται είς κο
σμήματα καί είς έπίδειξιυ. Θέλετε γενικώτερον κοινωνικόν 
δείγμα ; Είσέλθετε είς τάς αίθούσας του νεωτέρου ήμών 
βίου· θά έκλάβητε αύτάς ώς παραρτήματα έμπορικών κα
ταστημάτων. Είσέλθετε καί ένδότερον έτι· δέν άρνοΰμαι, 
ότι Οά άπαντήσητε τόν αέρα τής εύπορίας. Θά σάς παρα- 
καλέσω όμως νά προχωρήσητε έτι μάλλον, μέχρι τοΰ οικο
γενειακού ταμείου. Έκεΐ Οά άναγυώσητε τήν φοβεράν έπι- 
γραφήν «Σπατάλη !»

Τοιαύτης κοινωνικής καταστάσεως αί οίκουομικαί συνέ- 
πειαι εΐναι πρόδηλοι. Έκτός τοΰ ότι ή σπατάλη άνεπαισθή- 
τως έπεκτείνεται άπό τοϋ εισοδήματος είς τό κεφάλαιον 
αύτό, ίνα σμικρύνη βαθμηδόν τήν περιφέρειαν τής μελού- 
σης ένεργείας τούτου, συγχρόνως ή κατάχρησις έλαττόνει 
τήν έργατικήν τοΰ ανθρώπου δύναμιν. Ή συνήθεια είναι 

- δευτέρα φύσις. Οί συβαριτικώς τρεφόμενοι, έυδυόμενοι καί 
κατοικοϋντες δέν άγαπώσι τόν δραστήριου τής πρωίας βιον, 
φοβούνται τάς ακτίνας τοΰ ήλιου, ούδέ άντέχουσι εις τάς 
ψύχρας τοΰ βορέως καί τάς ύγράς τοΰ νότου προσβολας. 
"Οσω λοιπόν καταπίπτει ή δύναμις των, τόσω καταφεύγου- 

σιν είς πλείονα μεσολαβοϋυτα πρόσωπα. Ί οτε άρχονται 
τά πρώτα συμπτώματα περιόδου, ήτις οδηγεί τούς απογό
νους είς τάς οδούς καί έξηγεΐ τίνος ένεκεν ό κοσμος εΐναι 

πλήρης έκ πεπτωκότων μεγαλείων.
Καί ή Κυβερνητική δέ μηχανή δέν εΐναι μικρόν οικονομικόν 

βάραθρο*.  Ό Κ. Hoyle εκπλήττεται ενώπιον τοϋ κολοσσαίου 
ποσοΰ, τό όποιον απαιτεί ή συντήρησις της έν ’Αγγλία, 
2 | διλιούνια δραχμών ! Τί νά είπωμεν όμως ήμεϊς έν Έλ
λάδι, καθ’ ήν ή Κυβέρνησις 1 { έκατομ. ανθρώπων (δηλαδή 

er
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τοΰ όγοοηζοστημορίου περίπου τοΰ δλου πληθυσμοΰ τ·?)ς 
’Αγγλικής αυτοκρατορίας) δείται πλέον τών 36 έκατομ. 
δραχμών! Ο λόρδος Derby έλεγεν «έπληρώσαμεν τήν ’Α

μερικανικήν τής Alabama άποζημίωσιν πίνοντες.» Ό δέ 
Κ. Hoyle προσθέτει, δτι Οά ήτο προτιμ-ώτερον,άν μή έγένετο 
ή ’Αγγλία υπεύθυνος ζαΐ άν έδαπάνα τό κεφάλαιον τοΰτο 
εις ώφέλιμα έντός τοΰ τόπου έργα. Φεΰ ! Πόσοι λαοί 
πληρώνουσι τά έξοδα τών κυβερνήσεων των, έπιφυλαττό- 
μενοι κατόπιν νά πληρώσωσΐ καί τά λάθη των ! Έάν ό 
I αλλιζος είναι έπί κεφαλής δλων τούτων τών λαών κατά 
τήν τελευταίαν δεκαετίαν, τί νά είπωμεν περί τοΰ ήμετέ- 
ρου, έπί τοΰ οποίου, τά κυβερνητικά πρόστιμα έπιπίπτου- 
σιν αλλεπάλληλα κατά πολλάς καί διαφόρους μορφάς ;

Τό βέβαιον είναι, δτι ή οικονομική τών κοινωνιών φθορά 
έχει πολλάς οδούς καί δτι ή οικονομική ευεξία στηρίζεται 
έπί πολλών ορών. Περιλαμβάνονται δλοι έντός τής έ ξ ο υ- 
σ ί α ς, τήν οποίαν άσζοΰσιν άνθρωποι καί έθνη έπί τών 
έαυτών παθών. Τό άκρου τής ευδαιμονίας δέν είναι τό 
Σαρδαναπάλείον «ταΰτ’ έχω δσ’ έφαγον καί έφύβρισα καί 
μετ’ έρωτος τερπν’ έπαθον» "Ινα δέ όμ.ιλήσω μάλλον 
συγκεζριμένως καί σχετικώς πρός τό ήμέτερον ένεστός, 
ούδέποτε τό νεότερου Λαύριον Οά έπέφερε τοσαύτην οικο
νομικήν φθοράν πρός τούς νεωτέρους Αθηναίους, έάν ού- 
τοι έκυρίευον πλειότερον τών παθών αύτών.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

Ή πόλις ήμών άνέλαβεν άπό τινών εβδομάδων ζωηρότητα άξιο- 
παρατήρητον. ΊΙ κίνησις έρχεται έκ τής νέας γενεάς, τό δέ μήύ.ον 
τής έριδας είναι ή Φάλαγζ τοΰ Πανεπιστημίου. Ένώ οί φοιτηταί 
αύτοΰ ζητούσι τόν όπλισμόν της, ή Κυβέρνησις διατείνεται ότι κα- 
τηργήΟη. Έν τώ μεταξύ παρεμβαίνει ή Άκαδημιακή Σύγκλητος, 
ίνα άποδείξη τό εναντίον. Πώς έν τούτοις τό ζήτημα άπό θεωρητι
κού μετετράπη είς πρακτικόν και άπό τών αυλών τοΰ Πανεπιστημίου 
έξεδιώχΟη' είς τάς οδούς ϊνα καί μάρτυρας προσαποκτήση, διαφεύγει 
τά όρια τών έμ.ών χρονικών.

— 'Οπωσδήποτε είς τήν μελέτην τοΰ ζητήμ.ατος τής Φάλαγγος 
τού Πανεπιστημίου δέν πρέπει νά λησμονηΟή ή κοινωνική έπούις αυ
τού. Ένώ άφ’ ένός ενθυμίζει δύο νύκτας τοΰ 1SG2, καθ’ άς όμο- 
λογουμένως οί φοιτηταί έφάνησαν άξιοι τής Πατρίδος, αφ’ ετέρου 
όσοι έμελέτησαν τόν έν ’Αθήναις άρχαΐον θεσμόν τών t'/pi'/Gci»· καί 
τήν έν αύτώ στενήν μεταξύ έπιστημονικής, πολιτικής καί στρατιω
τικής διδασκαλίας ένωσιν (ϊδ. Οίκονόμ.ου Λαύριον σελ. 48), όσοι έν- 
Ουσ-ούνται ότι, όταν οί "Ελληνες στρατηγοί κατεστράφησαν έν τή 
παγίδι τοΰ Βασιλέως, είς συγγραφεύς, ό Ξενοφών, έξετέλεσε τό με
γίστου τής στρατηγικής έργον, τήν κατάβασιν τών ΜΪΡΚ1Ν, πρέπει 
νά όμολογήσωσιν, ότι τά κατά τούς ήμετέρους έφήβους δέν έλαβον 
είσέτι τήν κανονικήν αύτών άνάπτυξιν.

— Οί διδάσκαλοι τοΰ 'Ελληνικού έθνους είσήλΟον άπό τίνος χρό
νου είς έπισημοτάτην περίοδον τοϋ μεγάλου αυτών ιστορικού κατά 
τήν ’Ανατολήν βίου. Ύπό τήν σημαίαν τού είπόντος «ού γάρ είσί 
δύο ή τρεις συνηγμένοι είς τό έμόν όνομα, έκεΐ είμί έν μέσφ αύτών λ, 

οί απανταχού "Ελληνες διδάσκαλοι συνέστησαν έν Άθήναις Σν.Ι.Ιο- 
γον, σκοποϋντα τήν διά τοϋ ισχυρού τού συνεταιρισμού βραχίονος 
βελτίωσιν τής μέσης καί κατωτέρας παιδεύσεως, τήν ϊδρυσιν Σχο
λής πρός μόρφωσιν διδασκάλων τής κατωτέρας παιδείας κατά τάς 
τελειοτέρας τής έποχής μεθόδους, καί τήν οικονομικήν αρωγήν είς τά 
ένεκα γήρως ή άσΟενείας άποχωρούντα έκ τής υπηρεσίας μέλη τού 
συλλόγου καί τάς οικογένειας αύτών. Μεγάλης άναπτύξεως είναι 
δεκτική ή προκειμένη ιδέα, διότι ανήκει είς ακαταγώνιστου τού 'Ελ
ληνισμού δύναμιν. Εννοώ τήν δύναμιν τής διδασκούσης τάξεως. 
Ενώσατε τά διεσκορπισμένα στοιχεία αύτής καί έπειτα υπολογί
σατε τά αποτελέσματα !

— 'II κεφαλή τού άπό Πειραιώς είς Λαμίαν σιδηροδρόμου άπο- 
τελεϊ τό οικονομικόν ζήτημα τής ημέρας. ΠόΟεν ούτος Οά άρχίση ; 
Οι συντάξαντες τήν σύμβασιν έλησμόνησαν, ότι τό όργανισΟέν παρ’ 
αύτών σώμα έχει άνάγκην έπιτηδείας xf'j-aJijc. Διά τούτο ήδη σπεύ- 
δουσιν οί μέν νά Οέσωσιν αύτήν έν τώ νεκροταφείο» Πειραιώς κακός 
οιωνός), οί δέ έν τώ έτέρω τής πόλεως οφθαλμό» έν τή πλατεία 
τοϋ Απόλλωνος. Έν τούτοις ό λιμενίσκος τού Κανθάρου ήδύνατο 
νά διευκολύνρ τήν λύσιν τού ζητήματος, οπερ συνέχεται πρός τήν 
ύπαρξιν αύτήν τού σιδηροδρόμου, διότι, έπιφυλαχΟέντων τών συμβαλ
λομένων νά συνενοηΟώσι περί τής κεφαλής, άν δέν τό κατορΟώσωσι, 
τις Οά άναπληδώση τήν Οέλησίν των ·, Τά δικαστήρια ; Άλλά ταΰ-
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τα, καθώς έγραφε πρό 1344 έτών ό 'Ιουστινιανός έν τώ Κώδηζι 
αύτοΰ (ιέ 4. 38), δικάζουσι ούχί δέ καί δημιουργοΰσι τά συναλλάγ
ματα μεταξύ τών ανθρώπων. "Οταν δέ πρός τούς μεταλλευτάς τής 
Σιλεσίας ό Savigny (Λικ. ’Ενοχών § 7 σημ. ζ’.) ευρίσκει πολύ φυ
σικήν ττ,ν άποπεράτωσιν τής περί μισθώσεως των συμφωνίας διά τοΰ 
πανηγυρικού τύπου «είσαι ευχαριστημένος; είμαι εύχαρισττ,μένος», 
άρά γε διά τούς σιδηροδρομοποιούς, όταν ούτοι επιφυλάσσονται ττ,ν 
εύχαρίστησίν των, ύπάρχει άλλη λογική;

— ΊΙ Ελληνική μεταλλουργία διατρέχει σπουδαϊον ατονίας στά
διον. Τά κεφάλαια, άτινα κατ’ άρχάς έδειξαν τάσεις ένΟαρουντικάς, 
ζατελήφΟησαν ήδη ύπό μεγάλων ένδυασμών. Καί ή κατάστασις δέ 
ττ,ς μεταλλευτικής άγοράς ττ,ς Εύρώπης είναι άξια ιδιαιτέρας μελέ
της. Τοιουτοτρόπως αί τιμα'ι τοϋ σίδηρου μαρτυροΰσι νέας τελευ
ταϊον εκπτώσεις, ώς π. χ. έν Γαλλία (Meurthe-et-Moselle) 100 
φρ. ί τόνος καί έν Βελγίω ; Liege) 95 φρ. ό τόνος. Τά αύτά φαινό
μενα άπαντώνται καί έν Αγγλία, της οποίας ή μεταλλουργία εί- 
στ,λΟεν είς κρίσιμον περίοδον κατά συνέπειαν συναγωνισμού είς τήν 
προσφοράν καί περιορισμού είς τήν ζήτησιν. ’Εν Wolverhampton μά
λιστα σπουδαϊον εργοστάσιου ήναγκάσΟη εσχάτως νά σβύσγ τάς κα
μίνους του, διότι έν ολίγο» διαστήματι χρόνου έζημιώθη 10 000 
λίρ. στερλ. Καί τό ζήτημα δέ τών μεταλλευτικών μισθών περιβάλ
λεται όσημέραι σπουδαιότερου χαρακτήρα.

— ΊΙ έταιρία τών ’Ιταλών επιστημόνων έτέλεσε πρό τίνος έν 
’Ρώμη, τήν επέτειον συνέλευσίν της, έν τώ τμήματι δέ τής Πολιτι
κής Οικονομίας άπεφάνΟη ύπέρ τής συμμετοχής τών έργατών είς 
τά καθαρά κέρδη τής έπιχειρήσεως, εύχηΟείσα, ϊνα ή οικονομική αύτη 
άρχή είσαχΟή έντός τών έργατικών τής κοινωνίας εθίμων.

— Έν τώ περί τής ήμετέρας τοΰ Λιμού Χερσονήσου τελευταίο» 
συγγράμματι τοΰ κ. Λ. Dumont άναγινώσκω, οτι διά τήν Κυβερνη
τικήν τής 'Ελλάδος άποστολήν απαιτείται «πείρα, προτερήματα, 
πνεύμα σνηχιίας καί πρακτική γνώσις τών ύποΟέσεων.» Έν τινι 
δέ προσφάτω φυλλάδιο» τοϋ κ. Τ. Οΐκονομίδου, διευΟυντοΰ τών δι
κών τοΰ 'Ελληνικού δημοσίου, απαντώ τά έξής, «’Ίσως έρωτήση τις' 
πόσας κατά προσέγγισιν έχει δίκας έζκρεμεϊς τό δημόσιον ένώπιον 
τών τακτικών δικαστηρίων; Έγώ είς τήν έρώτησιν ταύτην αδυ
νατώ τή άληΟεία νά άπαντήσω μετ’ ακρίβειας.» Λόγοι ένδεικτικοϊ, 
έξ ό'νυχος τόν λέοντα μαρτυροΰντες !—Χρεία ούτω νά μετενεχΟώσιν 
αί έΟνικαί έλπίδες είς τό άρξάμενον ήδη έτος. Γένοιτο !

Έν Άθήναις, 1 Ίαννβναρίοι» Ί874.


