
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΓΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΙΙΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-

Ή έργασία είναι προϊόν, διά τοΰ όποιου ή Θεία Πρόνοια 
έπροίκισε τήν δύναμιν παντός ύγιοΰς καί πλήρους κατά 
τό μάλλον καί ήττον άνθρώπου, ύπό ένα όμως όρον, τής 
κινήσεως τούτέστι τής δυνάμεως ταύτης διά τών περιστοι- 
χουσών τόν βίον ποικίλων οικονομικών αναγκών. Δύνα
ται ό άνθρωπος νά μεταχειρισθή τό θειον τοϋτο δώρημα 
εις τάς άμέσους χρείας του, δύναται νά τό μεταδώση είς 
τούς αγαπητούς του καί δύναται νά τό πωλήση εις τήν 
κοινήν τοΰ κόσμου άγοράν. Έν τή τελευταία περιπτώσει 
πώς κανονίζεται ή τιμή τής πραγματείας ταύτης ;

Βεβαίως όταν έκατόν πωληταί έργασίας (έργάται) τρέ- 
χουσιν όπισθεν ένός αγοραστού έργασίας (κεφαλαιούχος, 
έπιχειρηματίας), τό τίμημα τοΰ έργατικοΰ έμπορεύματος 
Οά είναι πολύ μικρότερου ή έάν πεντήκοντα έργάται συ- 
νηγωνίζοντο πρός ά?»λήλους. Καί τάνάπαλιν όσω πλειότε- 
ροι άγορασταί έργασίας προσέρχονται είς τήν εργατικήν 
άγοράν, τόσω ανασαίνει τό τίμημα τοΰ εργατικού έμπο
ρεύματος. Ό συναγωνισμός λοιπόν παρίσταται, είτε έκ τής 
έπόψεως τών εργατών, είτε έκ τής έπόψεως τών έπιχειρη- 
ματιών, ώς κανονιστική τις τών ημερομισθίων άρχή, λει
τουργούσα έπί τοΰ μεγάλου οικονομικού νόμου τής ζητή- 
σεως καί τής προσφοράς. Διότι ‘ ύπερτερεϊ μέν ή ζήτησις 
τής έργασίας ; Άναβαίνει τό ημερομίσθιον. — 'Υπερτερεί 
δέ ή προσφορά τής έργασίας ; Καταβαίνει τό ημερομίσθιον.

Τοιουτοτρόπως οέν άρκεΐ μόνος ό μέγας ή μικρός συ
ναγωνισμός τών έργατών τ.ρός άλλήλους ινα καταβιβάση 
ή άναβιβάση τό ημερομίσθιον. "Οταν άφ’ ένός μέν προσ- 
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φέρωνται πολλοί έργάται, άφ’ έτέρου δέ προσέρχονται καί 
πολλά έπιχείρηματιζά κεφάλαια, χωρίς τούτέστι νά δια- 
ταραχθή ή μεταξύ αύτών άναλογία, τότε τό ημερομίσθιον 
ακολουθεί τήν προτέραν οδόν. ’Επίσης δέ ζαί όταν, έλατ- 
τουμένων τών εργατών, συνελαττοΰνται άναλόγως ζαί τά 
κεφάλαια τών επιχειρηματιών. "Οταν όμως πολυπλασιάζων- 
ται μέν οί έργάται, περιορίζονται δέ τά έπιχειρηματικά 
κεφάλαια, τότε τά έργατικά ημερομίσθια συντρίβονται ύπό 
τό βαρύ του συναγωνισμού άρμα, καθώς καί τάνάπαλιν ά- 
ναπτεροϋντ /.ι, όταν, περιοριζομένου τοΰ άριθμοϋ τών έργα- 
τών, άναπτύσσωνται τά είς βιομηχανικήν κυκλοφορίαν έπι- 
χειρηματικά κεφάλαια. Κυρίως λοιπόν ή μεταξύ έργατι- 
κοΰ πληθυσμοί» καί επιχειρηματικών κεφαλαίων σχέσις 
αποτελεί τήν βάσιν τοϋ έργατικοΰ ημερομισθίου. ’Εάν ύπο- 
τεθή ότι ά.τό τίνος χώρας αίφνιδίως άφαιρεΐται μέγα μέρος 
τοΰ κυκλοφοροδντος κεφαλαίου αύτής, ό εργατικός πλη
θυσμός έξ άπαντος Οά περιέλθη είς κρίσιν, διότι Οά περιο- 
ρισΟή ή βιομηχανική τοΰ γενικού έπιχειρηματικοδ πνεύμα
τος δραστ/) πότης, Οά ζητηθή όλιγώτερον ή έργασία καί 
Οά καταπέσωσιν έντεΰθεν οί έργατικοί μισθοί. Πόσον έν 
τούτοις διαρέρουσι τά οικονομικά άποτελέσματα μετά έπι- 
δημίαν, ήτ.ς άφαιρεΐ ούσιώδες κατά τό μάλλον καί ήττον 
μέρος πληθυσμού ! Τοιουτοτρόπως γνωρίζομε·» ότι μετά 
τήν φοβερά·» τοΰ 13-48 πανώλην έτετραπλασιάσΟη τό η
μερομίσθιο·. έν ’Αγγλία.

Ή αύξησις τών έργατικών πληθυσμών καί τών έπιχεί- 
ρηματικών κεφαλαίων άκολουθεΐ νόμους τινας ιδιαιτέρους, 
τών οποίων ή μελέτη κέκτηται πολύ διαφέρον. Έάν ζρί- 
νωμεν έκ τής σχετικώς πρός άλλας χώρας έν Έλλάδι 
ύπερτιμήσεως τών ημερομισθίων, πρέπει νά οεχθώμεν ότι 
ή αύξησις τών ήμετέρων κεφαλαίων ένεργεΐται δραστηριό
τερο·» τής αύξήσεως τών ήμετέρων συμπολιτών. Τό σύμ
πτωμα φα νεταί μοι σπουδαιότατο·», διότι μαρτυρεί τήν ά- 
πο-.αμιευτιζήν δύναμιν τοΰ Έ)<ληνικοΰ έθνους, τό όποιον, 
ούτως, ούχί δωρεά» κατέχει πρωτεύουσαν άνό'χι είς τό πο- 

σόν τούλάχιστον είς τό ποιόν θέσιν έν τώ ζαθολιζώ τοΰ 

κόσμου έμπορίω. "Οσω μεΐζον τό έπιχειρηματικόν πνεΰμα 
ζαί ή άποταμιευτιζή τάσις λαού τίνος, τόσω ή έργασία 
ζητείται πλειότερον ζαί πληρόνεται καλλίτερον. Εννοείται 
ότι παραλείπω τούς δεινούς εκείνους ηθικολόγους, οΐτινες 
ψάλλουσιν ιερεμιάδας περί τής Ελληνικής δήθεν φυγοπο
νίας, ούδόλως ύποπτευόμενοι τήν έν τοΐς ύπερτετιμημένοις 
έξοχικοϊς καί άστικοΐς ήμερομισθίοις ήμών μεγάλην οι
κονομικήν αλήθειαν. Κρίνουσι έκ τών ολίγων ανόητων, οΐ
τινες, δουλεύοντες είς τόν ναόν τής συνήθειας, τρέχουσι 
κατόπιν τών εύτελών τοΰ δημοσίου μισθαρίων, ένώ ανοίγε
ται ένώπιον των όρίζων εύρύς ώς ό κόσμος !

Αί κύριαι άρχαί τής αύξήσεως τών κεφαλαίων έμελετή- 
θησαν άλλοτε έν τω συγγράμματα τούτω (σελ. 204) ώς 
άπό τίνος διαγράμματος γενικού. Αί λεπτομέρειαι άνήζου 
σιν είς τόν ροΰν τών οικονομικών πραγμάτων τά όποϊα 
δέν θέλουσι λείψει έζ τοΰ μέλλοντος τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως. "Οσον όμως άφορα τόν έργατιζόν πληθυ- 
σμόν ό Smith (βιβλ. 1. ζεφ. 8) ύποστηρίζει ότι, «οσάκις ή 
ζήτησις τών άνθρώπων αύξάνει, δέν βραδύνει νά άκολου- 
θήση τήν αύτήν άναλογίαν καί ή προσφορά αύτών». Τω 
όντι άμα τό ημερομίσθιον ένεκεν τής μεγάλης ζητήσεως 
τών άνθρώπων άναβή ύπεράνω τών άναγκαίων είς συντή- 
ρησιν τοΰ έργάτου δαπανών, ή φήμη προσκαλεΐ πανταχό- 
Οεν τούς ήττον εύτυχώς τοποθετημένους έργάτας. Άπόδει- 
ξις δέ ό έξ Ηπείρου, Θεσσαλίας κλπ. έργατικός πληθυσμός 
τών ’Αθηνών περί τήν οικοδομικήν π. χ. βιομηχανίαν. Άλλά 
τό ζυριώτερον άποτέλεσμα άναφαίνεται έν τώ πολλαπλα
σιασμέ» τών έργατικών οικογενειών. 'Όταν τό έργατιζόν 
ήμερομίσθιον είναι ίζανώς άνεπτυγμένον, ή πρώτη τότε 
όρμή τοΰ άνθρώπου είναι νά τό διαμοιράση μετά τών τρυ- 
φερωτέρων τής έν τώ ζόσμω ζωής άντιζειμένων έννοώ 
τήν σύζυγον καί τά τέκνα. Οί γάμοι τότε πολλαπλασια- 
ζονται καί μετ’ αύτών ό άριθμός τών έργατών.

Ποια εΐναι τά όρια τής τοιαύτης τών ημερομισθίων φι- 
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λοοοξίας ; Έξαρτάται αύτη έζ της βιωτιζής τών λαών οι
κονομίας. Πληθυσμοί ολιγαρκείς, τόπους κατοιζοΰντες εύ- 
κραεϊς, αισθάνονται όλιγωτέρας άνάγκας, καί έπομένως 
όλιγωτέρων έφοδίων χρείαν. Έν γένει δέ ή οικονομική, 
πνευματική ζαΐ ηθική άνάπτυξις τοΰ έθνους έξασζεΐ μεγά- 
λην έπί τοΰ προκειμένου έπιρροήν. Όποια διαφορά μεταξύ 
τών δαπανών πεπολιτισμένου καί άπολιτίστου έργάτου ! 
Φαντάζομαι τόν "Αγγλον έργάτην μετά τής άφθονου καί 
έζλεζτής είς παντοειδή αντικείμενα τροφής του, μετά τής 
στερεάς ένδυμασίας του, τών εφημερίδων του καί τών ψυ
χαγωγιών του ! Έν τούτοις χώραι, όλίγας άριθμούσαι ημέ
ρας παγετώδεις, δύνανται νά παρέλθωσι πλείστων χειμερι
νών προμηθειών, αιτινες είς άλλα κλίματα άποβαίνουσιν 
άναπόφευζτοι. Καθόλου δέ όσον ή ζωή εύκολωτέρα τόσον ή 
δημιουργία τοΰ έργατικοΰ πληθυσμού έντονωτέρα, μέχρις 
ού πληρωθή τό ποτήριον τής έθνικής οικονομίας. Προσπα
θήσατε τότε νά θέσητε έντός αύτοΰ πλειότερα τών όσα χω- 
ροΰσιν άτομα. Θά έκρεύσωσιν ώς τό πλεονάζον ύδωρ έκ τών 
χειλέων ροχείου κοινού.

"Αμα ούτως ύπερακοντισθή ό έργατικός πληθυσμός, τό 
ημερομίσθιον αύτοΰ άρχεται ζαταπίπτον καί άναλόγως μέ
χρι τοΰ σημείου εκείνου, καθ’ ο περιορίζονται τά χρειώδη 
πέραν τών αναγκαίων τής ύπάρξεως όρων. Τότε παρέρ
χονται ζατά πρώτον οί άσθενέστεροι τών ανθρώπων, έπε- 
ται δέ ή σειρά τών μετ’ αύτούς ήττον ισχυρών. Μέχρις ού 
ζαθαρισθή τό πεδίον τής ειμαρμένης ταύτης πάλης μεταξύ 
ζωής ζαΐ θανάτου, τό πένθος συντρίβει τάς ψυχάς ώς άγνι- 
σμός τις διά τό έγκλημα τών άπροσέζτων γάμων. Τοιου
τοτρόπως έρχεται ή ισορροπία μεταξύ τής δημιουργουμένης 
εζαστοτε ν,ωής καί εκείνης τήν όποιαν δύναται ή κοινω
νία νά θρέψη διά τοΰ ημερομισθίου της.

Ή παραγωγική λοιπόν τοΰ έργατικοΰ πληθυσμού δα
πάνη, έν ή άναγκαίως έζ τής φύσεως τών πραγμάτων πε
ριλαμβάνονται τά πρός συντήρησιν αύτοΰ μέσα, είναι ό ά- 
ξων περί τόν όποιον στρέφεται τό ημερομίσθιον, άπαραλ-

λάζτως όπως 
αύτών 
κατ’ 
γένει
τής έργασίας 
μησις αύτών 
μερομισθίων 
φθοράς. Έν τούτοις έπί

έπί τών κοινών πραγματειών ή παραγωγική 
δαπάνη άποτελει τό κέντρον τής βαρύτητος τών 

αΰτάς τιμών. ΤΙ ύπερτίμησις τών τροφίμων καί έν 
τών έφοδίων τής βιωτικής καθιστά τήν παραγωγικήν 

δαπάνην βαρυτέραν, καί τάνάπαλιν ή ύποτί- 
δύναται νά έπιτρέψη τήν ζαταβίβασιν τών ή- 
άνευ ιδιαιτέρας τοΰ άνθρωπινου πληθυσμού 

ής ύποτιμήσεως τών έφοδίων τής 
ζωής ό έργατικός πληθυσμός, πριν ή ζαταπέση τό ημερο
μίσθιον του, σπεύδει ινα πολλαπλασιάση τάς άνάγκας του· 
ώστε δταν έλθη ή ώρα τού προσδιορισμού τών ημερομι
σθίων, οί έργάται έμφανίζονται μεθ’ όλου τοϋ όγκου ά- 
ναγζών, τάς οποίας ποί.λάκις οί πρό ολίγου παρελθόντες 

χρόνοι ήγνόουν.
Ή εναντία περίπτωσις, τής ύπερτιμήσεως τών 

τής ζωής, άναλόγως τής έντάσεως αύτής έξασζεΐ 
έπί τών ημερομισθίων έπιρροήν. Όλη ή Ευρώπη 
ζατά τάς τελευταίας δύο δεκαετίας είς κρίσιμον 

ύπερτιμήσεως, 
μεταβολάς έπί τ· 
σεως. 
είναι αναπόφευκτος εί: 
τινι χώρα κεφαλαίων, 
πληθυσμού τούτου 
διαρκούς ύπερτιμήσεως 
μίσθιον έξ άπαντος θέλει ύψωθή, έκτο, 
τίαι ζαταδικάσωσι -λ 
α,πίΟανον. Δύο 
περιμείνωσι τ> 
•ημερομισθίων 
ρος διοργανωτής τ 
νά συγκεντρώσωσι 

εφοδίων 
μείζονα 
είσήλθε 
στάδιον 

τό όποιον ζέζληται νά ένεργήση σπουδαίας 
τής οικονομικής τοΰ μέλλοντος άποκαταστά- 

Ύποτιθεμένου ότι δεδομένος έργατικός πληθυσμός 
ς τήν κίνησιν τών κυζλοφορούντων έν 
, άμα ή δαπάνη τής συντηρήσεως τοΰ 

άναβιβάζεται σταθερώς ζατά συνέπειαν 
ών έφοδίων τής ζωής, τό ήμερο

υς έάν οί έπιχειρημα- 
ά κεφάλαια των είς άογίαν, οπερ λίαν 

τότε οδοί άνοίγονται είς τούς έργάτας, ή νά 
ό άποτέλεσμα τής βαθμιαίας ύψώσεως τών 
των διά τοΰ χρόνου, όστις είναι ό σοφώτε- 

ών συμφερόντων τοΰ ζόσμου τούτου, ή 
τάς διεσπαρμένος δυνάμεις των ύπό τήν 

μεγάλην τοΰ συνεταιρισμού σημαίαν, άζολουθούντες τήν 
τακτικήν τών έργατικών τής ’Αγγλίας συνεταιρισμών 
(Trades-Unions), βύρισκόμενοι ουτοι απέναντι κολοσσιαίων
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κυκλοφορούντων κεφαλαίων καί μή έμπιστευόμενοι είς τά 
γηραιά τοϋ χρόνου φάρμακα (σπουδαία καί ενδεικτική διά 
τήν ’Αγγλίαν κοινωνική φάσις), προκηρύττουσι τάς απερ
γίας των, ένώπιον τών οποίων οί μέν έπιχειρηματίαι κε
φαλαιούχοι αναγκάζονται νά είσέλΟωσιν έν τή όδώ τών 
συμβιβασμών, τό δέ ημερομίσθιον αύξάνει μέχρι τών ορίων, 
τά όποια επιτρέπει ή αρμονική τής έθνικής οικονομίας ά- 
νάπτυξις.

Ή διαμοίρασις τοΰ έργατικοϋ λαοΰ μεταξύ τής καΟαρώς 
χειρωνακτικής τάξεως καί εκείνης, ήτις συνοδεύει τήν ερ
γασία'/ της μετά τής χρήσεως κεφαλαίου τίνος κατά τό 
μάλλον ή ήττον σημαντικού, έξασκεΐ ιδιαιτέραν έπί τοΰ 
προκειμένου έπιρροήν. Βεβαίως δέν δύναται νά πληρωΘή 
έπίσης ό έργάτης, ό μισΟόνων απλώς τήν μηχανικήν κίνη- 
σιν τών βραχιόνων του, όπως εκείνος, όστις έν τή κινήσει 
τοΰ σώματός του άνέμιξεν ήδη ίσχυράν οόσιν πνευματικής 
ή τεχνικής ανατροφής. Είς περίπτωσιν όμως μεγάλης ύπερ- 
τιμήσεως τών τροφίμων, ή καθαρώς χειρωνακτική τάξις τρέ
χει σπουδαίους κινδύνους έκ τής προωδευμένης ταύτης τών 
έργατο-κεφαλαιούχων τάξεως, διότι, καθόσον τά έ'ογα τής 
τελευταίας αποτείνονται είς λεπτοτέρας, ούτως είπεΐν, άνάγ
κας τής κοινωνίας, ή τάξις αύτη, (ένεκα τής διευΟύνσεως 
όλων τών εισοδημάτων πρός τά απολύτως αναγκαία) ινα 
συντηρηθή, Οά στραφή πρός τά βαναυσότερα τών έργων 
καί Οά έπιφέρη τοιουτοτρόπως μείζονα τόν κατ’ αύτά συν
αγωνισμόν, δπερ, έάν ό έργατικός πληΟυσμ,ός εΐναι ήδη 
πλήρης, αντιστοιχεί ακριβώς πρός τάς ύπό τών χειμάρ- 
ρων προξενουμένας καταστροφάς. Άλλ’ ή πλημμύρα αυτή 
εΐναι άγνωστος είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν, έκ τίνος κοι
νωνικής ή οικονομικής αιτίας, περιορίζονται απλώς τάέργα 
τής χειρωνακτικής τάξεως· Οά συναγωνισΟή τότε μόνος ό 
πληθυσμός αύτής.—Καθώς παρατηρεί ό J. Β. Say (Μαθ.Πολ. 
Οικονομίας τόμ. 2 σελ. 48) άπλοΰς χειρώναξ δέν δύναται 
ώς έκ θαύματος νά μεταβληθή είς κτίστην. Διά τοΰτο ή έλ- 
λειψις τής έργασίας καί τά παθήματα τής έργατικής τά- 

ξεως άρχίζουσι πάντοτε νά γίνωνται αισθητά μεταξύ τών 
ταπεινότερων στρωμάτων τοΰ έργατικοϋ πληθυσμοΰ καί 
ιδίως έκείνων, τών οποίων ή ίκανότης κατέχει τήν τελευ
ταίαν βιομηχανικήν βαθμίδα, έκ τής οποίας άρχεται καί ή 
άποσύνΟεσις τών παρακμαζόντων έθνών.

Τό μέτρον τοιουτοτρόπως τής ζωτικότητος τοΰ κοινω
νικού όργανισμοΰ κειται ούχί έν ταΐ; έπιδεικτικιΐς αύτών 
τάξεσι (μεγάλοι, πλούσιοι), άλλ’ έν έκείναις, έφ’ ών λει
τουργεί δραστηριώτερον ό θείος νόμος «έν τώ ίδρώτι τοΰ 
προσώπου σου φάγεσαι τόν άρτον σου». Έπ τοΰ όλου 
ή άρμονία μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής έδνικής έρ
γασίας περιέχει τόν τελευταίου λόγον τής ά/απτύξεως 

τών κοινωνιών.

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΣ-

Ό προσδιορισμός τής έν τή κοινωνία ύπαρχούσης άργυ- 
ράς καί χρυσής ύλης, έκ πρώτης μέν οψεως, έχει τί μά
ταιου, ενόσω περιορίζεται είς τήν σφαίραν τή απλής πε
ριέργειας. Άμα όμως άυαβιβασΟή τό πνεΰμα τοΰ έρευνη- 
τοΰ είς τό σημείου, έξ ού τά πολύτιμα μέτα«./.α, εΐτε είς 
κοσμήματα καί σκεύη, εΐτε είς όγκους, άναφοί ιονται ώς 
πραγματεία', καί εΐναι αντικείμενα συναλλαγής, τότε έκα
στος έννοει πόσον ένδιαφέρει ή έξακρίβωσις τής ποσότητος 
τών εμπορευμάτων τούτων. Καθώς διά τόν έμπορον τών 
σιτηρών, πρέπει ούτος νά γνωρίζη καί τά έκ τοΰ προηγουμέ
νου έτους άποταμιεύματα καί τά έκ τοϋ ένεστώτος ή μέλ
λοντος άκόμη προσδοκώμενα, τοιουτοτρόπως καί διά τήν 
καθολικήν τών λαών οικονομίαν άναπόφευκτοι εΐναι γενικαί 
τινες ίδέαι περί τών κυκλοφορούντων εφοδίων τής ζωής, 
καί ή, όσον ένεστιν, άκριβής γνώσις τής κατασ-.άσεως τής 
παγκοσμίου άγοράς, μάλιστα προκειμένου περί τής νομι- 
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σματιζής αύτής κυκλοφορίας καί τών έξ ών αύτη άποτε
λεϊται πολυτίμων ύλών, αΐτινες έντεΰθεν χρησιμεύουσιν 
είς ζαταμέτρησιν καί συναλλαγήν τών λοιπών τοΰ κόσμου 
οικονομικών αξιών.

Ή κατά τήν αρχαιότητα ύπάρχουσα ποσότης πολυτίμων 
μετάλλων περιστρέφεται έντός κύκλου ύποθέσεων κατά τό 
μάλλον ή ήττον αύθαιρέτων. Ενδείξεις μόνον δυνάμεθα 
νά συναθροίσωμεν έζ τής αρχαίας ιστορίας. Τοιουτοτρόπως 
οι είς χεϊρας τοΰ Αλεξάνδρου περιελθόντες θησαυροί τοΰ 
Δαρείου ύπολογίζονται είς 166 χιλιάδας ταλάντων. Καθώς 
άναφέρει ό Ηρόδοτος (7, 26) είς τό θησαυροφυλάκιο'? τοΰ 
Πυθίου ύπήρχον 4 έκατομ. χρυσά νομίσματα καί 2 χιλ. 
τάλαντα είς άργυρον. Έξ όσων δέ λέγει ό Suelonius (Oct. 
Augustus), «ό βασιλικός θησαυρός τής Αλεξάνδρειάς (ήτο έπί 
τοσοΰτον μέγας, ώστε) μετενεχΟείς έν 'Ρώμη έπέφερε τό
σην αφθονίαν νομισμάτων, ώστε ό τόκος τών χρημάτων 
εύθύς κατέπεσε καί ή τιμή τών γαιών άνεβιβάσθη.»

'Όπως καί άν έχη, ή αρχαία ποσότης τών πολυτίμων 
μετάλλων ύπέστη πολλάς περιπέτειας, μεταξύ τών οποίων 
αί συντρίύασαι τόν παλαιόν κόσμον βαρβαρικαί είσοολαί 
κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή 
γή είδε πλήθος πολυτίμων μετάλλων έπιστρεψάντων έκ 
νέου έν τοϊς κόλποις αύτής. Αί δέ φοβεραί δηώσεις τών 
αγρίων έκείνων χρόνων διεσζόρπισαν μεγάλας ποσότητας 
τή δε κάκεΐσε, ώς έπί τό πλεϊστον, είς απώλειαν. Τοιουτο
τρόπως ή τριβή τών έναπολειφθέντων νομισμάτων ένεκεν 
τής σχετικώς σμικρότητος τοΰ άριθμοϋ αύτών είσήλθεν εις 

εύρύτατον στάδιον, χωρίς νά έρχηται είς επικουρίαν νεα πα
ραγωγή καί νέα νομισματοποίησις έκ χρυσοΰ καί άργύρου. 
Έν τούτοις τά μέχρι τής άνακαλύψεως τής 'Αμερικής δια- 
σωθέντα έν Εύρώπη πολύτιμα μέταλλα ύπεβληθησαν εις 
διαφόρους ύπολογισμούς. Καί ό μεν Jacob αναβιβαςει αυτά 
είς 11 300 έκατομ. φρ. ό δέ Gallatin είς 1 600 έκατομ. φρ. 
οί δέ Tooke, Chevalier κα· RosWag είς 1000 έκατομ. έξ ών 
300 έκ χρυσοΰ (87 000 χιλιόγραμ.) καί 700 έξ άργύρου 

(3 150 000 χιλιόγραμ.). Έάν ούτως άφαιρέσωμεν έζ τής 
ποσότητος ταύτης τά έν τοϊς άρχαιολογικοϊς μουσείοις 
περιλαμβανόμενα νομίσματα καί σκεύη, ούδεμία αμφιβο
λία, οτι διά τών διαδοχικών νομισματικών άνακαμινεύ- 
σεων κ.υζλοφοροΰσι έτι έν τώ νεωτέρω τής άνθρωπότητος 
βίω τά χρυσά τών ΙΙερσών, τών Ελλήνων καί τών 'Ρω
μαίων νομίσματα.

Άλλ’ είς τό ποσόν τοϋτο, τό ύπό τής άρχαιότητος ζλη- 
ροδοτηθέν' ήμϊν, αί έπί τής πολυτίμου μεταλλουργικής 
παραγωγής τών νεωτέρων χρόνων (1492—1803) βαθεϊσι 
έρευναι του Humboldt προσέθεσαν έζ χρυσοΰ μέν φράγκα 
7 012 200 000, έξ άργύρου δέ φρ. 22 661 600 000, ήτοι 
τό όλον έξ άμφοτέρων τών μετάλλων φρ. 29 673 S00 000. 
Ποσότης ζολοσσαία, τής οποίας έν τούτοις ή σχετική 
σημασία αναφαίνεται έκ τής έν διαστήματι 44 έτών 
(1804—1848), ζατά τό ό'γδον τούτέστι τής προηγουμέ- 
νης περιόδου, πυρεττώδους πολυτίμων μετάλλων παραγω
γής, τήν οποίαν ό κ. Μ Chevalier άναβιοάζει εις 13 826 
200 000, ήτοι είς τό ήμισυ σχεδόν τοΰ έν διαστήματι 356 
έτών πολυτίμου τής γής εισοδήματος. Τοιουτοτρόπως άπό 
του τέλους τοΰ ΙΕ' αίώνος μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΘ' είς τήν 
έζ πολυτίμων μετάλλων περιουσίαν τοΰ πεπολιτισμένου 
κόσμου προσετέθη τό τεράστιον ποσόν 43 διλιουνίων φρ. 
έπί τής παραγωγής τών οποίων ό επόμενος πίναξ δεικνύει 
τήν σχετικήν γονιμότητα τών διαφόρων τής οικουμένης 
ηπείρων.

’Ιδιαιτέραν περίοδον έν τή ιστορία τών πολυτίμων με-

ί "Λργυρος. Χρυσός.

βάρος είς χιλιόγραμ.

Αμερικ*  122 OSO 724
Εύρώπκ 9 000 000 
Ασία (&ωσ.)1 48S ΟΟΟ
Αφρική

άξια εις φρ.

27 122 έκατσα.
2 ΟΟΟ » 

330 »

βά?σς «ς χιλιόγραμ.

2 910 977
148 ISO
3Ι9 330 
72Ι5 730

άξια είς φρ.

10 026 έκατσα.
300 »

1 100 »
2 300 υ
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τάλλων αρχίζει ή έν έτει 1849 άνακάλυψις τών χρυσορυ- 
χείων τής Καλιφορνίας, τήν όποιαν ταχέως έπηκολούθησε 
(1853) ή Αύστραλία. Ούτως ή μέν πρώτη άπό του 184-9— 
1854- παρήγαγε 432 400 χιλιόγραμμα χρυσοΰ, ή δέ δεύ
τερα άπό του 1853—1855 έτερα 226 300. Έν γένει ό 
ζ. Soetbeer ύπολογίζει τήν άπό 1849—1867 ολικήν πα
ραγωγήν τών απανταχού καλλιεργούμενων πολυτίμων με
ταλλείων είς 18 098 200 000 φρ. έξ ών 13 043 800 000 
χρυσός ζαΐ 5 054 400 400 άργυρος. Οί υπολογισμοί ού- 
τοι προσεγγίζουσι τούς γενομένους ύπό τοϋ ζ. Blake, 
όστις αναβιβάζει τήν ζατά τήν αύτήν περίοδον (1849— 
1867) παραγωγήν χρυσοΰ ζαΐ άργύρου είς 18 926 300 000 
ορ. συγζεφαλαιών ούτω τήν όλην ποσότητα τών έν τώ 
νεωτέρω πολιτισμώ (1867) πολυτίμων μετάλλων είς 74 
256 200 000 φρ. "Οσον άφορα τήν ζατά μέσον όρον ενι
αύσιον παραγωγήν, ό μέν ζ. Soetbeer (1867) προσδιορίζει 
αύτήν είς 975 300 000 φρ. έξ ών 714 600 000 φρ. χρυ
σός ζαΐ 260 700 000 άργυρος, ό δέ ζ. Blake (1868) είς 
885 100 000 φρ. έξ ών 625 400 000 χρυσός ζαΐ 259 
700 000 άργυρος. Τοιουτοτρόπως μέχρι τέλους 1873, 
ζατά τήν πρώτην μέν ύπόΟεσιν, ή είς χρυσόν ζαΐ άργυρον 
όλιζή προμήθεια τών νεωτέρων εθνών άνέβη είς 79 132 
700 000, ζατά δέ τήν δευτέραν, είς 78 681 700 000 φρ.— 
Έάν ηοη έρευνησωμεν, ποια είναι ή συμμετοχή τών διαφό
ρων έθνιζών ομάδων έπί τής τεράστιας ταύτης ποσότητος, 
όσον άφορα ιδίως τήν Ευρωπαϊκήν οικογένειαν, έπί τοΰ ζη
τήματος τούτου ήσχολήθησαν άπό τίνος έν Σουηδία, ζατά 
δε τούς δημοσιευθέντας έπί διαφόρων ύπολογισμών πίνακας 
προζύπτει τό εξής πόρισμα διά τήν άπό 1849—1867 πε
ρίοδον. Κατά τό τέλος 1867 ή αξία τών έν Εύρώπη ύπαρ- 
χόντων πολυτίμων μετάλλων ύπελογίσθη είς 43 770 
έζατομ. φρ. έξ ών 25 141 έζατομ. χρυσός'ζαΐ 18 629 άρ
γυρος.

Ένώπιον τοιούτων αλμάτων τής είς πολύτιμα μέταλλα 
παραγωγής σταματά τις ζαΐ άζων. Ποια άραγε έσεται ή 

τύχη τής θεμελιώδους νομισματικής αρχής περί τής άνα- 
ποφεύζτου σπανιότητος τής έξ ής τά νομίσματα ύλης ; . . 
Ή άρχή αύτη είναι σχετική. Οί άδάμαντες είναι ύλη 
πολλω σπανιωτέρα, ζαΐ έν τούτοις διατελοΰσιν άκαμπτοι 
είς τάς άνάγκας τής νομισματοποιΐας. Κατά τοΰτο έν γέ- 
νει, έκ τών μέχρι τοΰδε δοκιμών, ό χρυσός καί ό άργυρος 
υπερέχουσιν τών προτερημάτων πάσης άλλης πολυτίμου 
ύλης. Δέν πρόκειται δέ νΰν νά άποδειχθώσι τά νομισματικά 
αύτών δικαιώματα, άφ’ου σύμπασαή άνθρωπότης άπ’ αίώ
νος τά διεζήρυξε διά τής σεβάσμιας πρακτικής αύτής. Άλλά 
τό ούσιώδες είναι ποιον τών δύο μετάλλων θά ύπερισχύση 
έν τώ ζωηρώ έπ’ εσχάτων νομισματικω μεταξύ αύτών ά
γώνι. "Οταν ζατά τόν ζ. Soetbeer ό χρυσός άπό τοΰ 1492— 
1848 ηύξησε ζατά 41 τοΐς °|ο καί άπό τοΰ 1848—1867 
ζατά 72 τοΐς , ένώ ό άργυρος έν τώ πρώτω μέν χρονίζω 
διαστήματι ηύξησε κατά 59 τοΐς “Ι,,έν τώ δευτέρω δέ ζατά 
28 τοΐς 015 έζαστος εκπλήσσεται έζ τής έπ’ έσχάτων άπαν- 
ταχοΰ άναφαινομένης προτιμήσεως τοΰ χρυσοΰ είς νομισμα- 
τοποίησιν (ίδ. Οίζονομιζήν ΈπιΟεώρησιν σελ. 492 ζαΐ έπ.). 
Τό μυστήριον όμως εξηγείται έκ τής ύποτιμήσεως τοΰ άργύ
ρου καί έκ τής απανταχού μείζονος ζητήσεως τοΰ χρυσοΰ 
(ΐδ. αύτ. σελ. 491). Γνώρισμα σταθερόν, ότι ό πολιτισμός 
τών ημερών ήμών έγένετο εύκινητότερος καί ότι δέν δύναται 
νά προσαρμοσθή πρός βαρείας νομισματικός άποσκευάς.

"Ινα δώσω μικρόν δείγμα τής μεταξύ άλλων καϊ άπό 
τοιούτου τίνος λόγου προτιμήσεως τοΰ χρυσοΰ έν τή νεω- 
τέρα νομισματική κυκλοφορία, άρκεΐ νά σημειώσω τούς 
έπί τών όγκων άργύρου καί χρυσοΰ, τών έκ τής ’Αμερικής 
παραχθέντων (1492—1848), ύπολογισμούς τοΰ κ. Μ. Che
valier. «"Ολος μέν, λέγει ούτος (περί Νομίσματος μερ. 7 
κεφ. 3), ό έζ τών μεταλλείων τοΰ Νέου Κόσμου έξελθών 
άργυρος Οά άπετέλει ό'γζον 11 657 κυβικών μέτρων, όλος 
οέ ό χρυσός 151. θά ήπόρει δέ τις μανθάνων, ότι ό χρυσός 
ούτος, έπί τής άφθονίας τοΰ οποίου τοσαΰτα έμυθολογήθη- 
σαν, περί τοΰ οποίου π. χ. έρρέθη, ότι μόνα τά χρυσά λύ-
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τρα τοΰΐνχάς Άταουάλπα ύπερεπλήοωσαν ολόκληρον 
ναόν, μόλις Οά ήρχέι νά καταλάβη τό ήμισυ κοινής αιθού
σης άπλοΰ έν Παρισίοις ιδιώτου». Καϊ έν τούτοις τά 151 
ταΰτα χρυσά κυβικά μέτρα, τά όποια εΐναι μόλις τό 
τής συμπαραχθείσης άργυρας ποσότητος 11 657 κυβικών 
μέτρων, αντιστοιχεί εις άξίαν φρ. 10 026 000 000, ένώ 
ό 77πλάσιος αύτών άργυρος δέν φθάνει τό τριπλάσιον τής 
άξίας αύτών (27 122 000 000 φρ.). I? J

ΦΥΛΑΚΑ! ΠΑΙΔΩΝ·

Πρό ολίγου χρόνου ύπεβλήθη ένώπιον τοΰ Έφετείου ’Α
θηνών δραματική τις ύπόθεσις. Παΐς δωδεκαετής εις ίκανο- 
ποίησιν τής τιμής τής άδελφής του καιροφυλακτεΐ καϊ διά 
πυροβόλου όπλου έκ προμελέτης άποκτείνει τόν προσβολέά. 
Ένώ έδιδον τήν ψήφον μου, έσκεπτόμην «πού Οά έκτελέ- 
ση τήν ποινήν του ό μικρός έγκληματίας; » Τότε παρέ- 
στη είς τόν νουν μου όλη ή βαρβαρότης τών Ελληνικών 
φυλακών. Έάν έν Γενούη άναγινώσκηται είσέτι έπι τοΰ με
τώπου τών φυλακών ή λέξις Ελευθερία, είς συμβολι
κήν παράστασιν ότι, όντων τών κακούργων έν φυλακή, ό 
λοιπός κόσμος εΐναι πράγματι έλεύθερος, έπί τών Ελληνι
κών φυλακών δύναται νά γραφή ή λέξις Ά π α ν 0 ρ ω π ί α, 
χωρίς νά εΐναι ανάγκη περαιτέρω συμβολικών εξηγήσεων. 
"Οταν ρίπτωσι τούς άνΟρώπους κατά σωρούς έντός στενών 
δυσωδών καϊ ανήλιων δωματίων, δέν εΐναι σπουδαία οικαιο- 
λόγησις ή ίσχνότης τοΰ θησαυρού τής Πολιτείας, διότι ού
τος φέρει εύπειΟώς άλλα βάρη, περί τών οποίων πολλάκις 
ού μόνον δέν συνηγορεί άλλά καταχραυγάζει ή άθωοτέρα 
άπλότης. "Οταν δέ βλέπωμεν, ότι έν ταΐς ύπαρχούσαις καθ’
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ήμάς φυλακαϊς ύπολείπεται είσέτι τόπος καϊ διάστημα, όπως 
μή άποπνιγώσιν οί δυστυχείς έξ ασφυξίας, καθώς συνέβη 
έν τή ιστορική τών ιθαγενών τής Ινδίας φυλακή (ιδ. L. Fi- 
guier, les Merveilles de la Science exo. 1869 τομ. 4 σελ. 352), 
παρηγορούμεΟα ότι ύπάρχουσι καί δεινότεροι έτι κοινωνι
κοί οροί.

Έν τούτοις ή Ελληνική κοινωνία δέν εΐναι σκληρά, ούδ’ 
έγωϊστική. ΆπανταχόΟεν ή πρόοδος καί ή συμπάθεια τών 
μελών της αναφαίνεται. Πώς έξηγειται, ότι έγκαταλείπει 
τούς ποινικούς ασθενείς της είς φθοράν σώματος άμα καί 
ψυχής ; Διότι, έάν τό σώμα δέν άποΟνήσκη άμέσως έντός 
τών ήμετέρων φυλακών, έτοιμος εΐναι ό έν αύταϊς οίχών 
έκ μαρασμού θάνατος. Μέχρις ότου δ’ έπέλΟη ουτος, είτε 
έν τω μεταξύ προληφθή διά τίνος κανονικής ή τυχηράς 
έξόδου, τό βέβαιον εΐναι ότι ή ψυχή τοΰ καΟειργμένου ύπο- 
βάλλεται είς δεινήν δοκιμασίαν. Είσήλθε μετά τών ιδιαι
τέρων περί κακού γνώσεων καί άδυναμιών της, ινα τάς έκα- 
τονταπλασιάση διά τής έν ταΐς φυλακαϊς άλληλοδιδασκα- 
λίας. Πόση άτεχνία ! Μόλις είναι πιστευτόν, οτι σπουδαίος 
λαός, ώς Ελληνικός, ήθελε φυλακίζει άνΟρώπους μόνον καί 
μόνον ϊνα τούς ύποδεχθή κατόπιν έν τοΐς κόλποις αύτοΰ 
χειροτέρους.

Ή ανακολουθία αϋτη έξηγειται έκ τών έν ταΐς μεγά- 
λαις οίκίαις συμβαινόντων. Ή οικογένεια πονεΐ καί διά τά 
τέκνα καί διά τούς ύπηρέτας αύτής, καί διά τά κτίρια καί 
διά τά κτήνη της, καί διά τούς ευτυχείς καί τούς δυστυ
χείς της· έχει έν τούτοις έν αμάρτημα. Νομίζει ότι, διορί- 
σασα άπαξ έ π ι σ τ ά τη ν, έξησφάλ'.σε διά παντός τά συμ
φέροντα αυτής. Φεΰ! λησμονεί ότι «ό οφθαλμός τοΰ κυ
ρίου παχύνει τόν ίππον.» Είτε περί μερικής οικογένειας 
πρόκειται, εϊτε περί έθνικής (λαός), ή φύσις τών πραγμά
των εΐναι πάντοτε ή αύτή. Τριάκοντα έξ έκατομ. δραχμών 
φανερά, καί ισάριθμα αφανή, κατ’ έτος, εισοδήματα τής Έ?.- 
ληνικής έπικρατείας ήδύναντο νά μεταβάλωσίν αύτήν είς 
άκαταγώνιστον ύπό πάσαν έποψιν έκπολιτιστικόν έν τή
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Ανατολή μοχλόν. Μένουσιν όμως έν σκωρία καί ήδυνάμην 
νά σημειώσω πολλάς άνάγκας τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ, τών 
οποίων ή θεραπεία σταθερώς αναβάλλεται, μόνον καί μόνον 
διότι καί αύτός λησμονεί ότι «ό οφθαλμός τοΰ κυρίου πα
χύνει τόν ίππον...» Μήπως μεταξύ τών αναγκών τούτων ή 
περί τήν θεραπείαν τής ποινικής άνηθικότητος είναι ή ελά
χιστη ; Έάν ή Πολιτεία έχη τό δικαίωμα τοΰ τιμωρεΐν διά 
τών φυλακών της, άλλοίμονον είς τάς κοινωνίας έζεινας, 
αιτινες τιμωροΰσιν ινα διαφθείρωσιν. ’Ίσως δμως έίπη τις ί 
έκ τών φυλακών λοιπόν ή σωτηρία; Τή αλήθεια δέν λέγω 
τοΰτο. Προτιμώ τήν ενέργειαν τής πολιτείας έκείνην, ήτις 
προλαμβάνει τήν άνάγκην τής τιμωρίας. Έν τούτοις τά 
ανθρώπινα έχουσι τούς φυσικούς αύτών νόμους καί ισχυρί
ζομαι, ότι καλόν σύστημα φυλακών ε’ιναι άσφαλέστατον 
γνώρισμα πραγματικής τών κοινωνικών προόδου.

Μεταξύ τών ατόμων, τών οποίων ή Πολιτεία αναλαμ
βάνει τήν διόρθωσιν διά τοΰ ποινικού καταναγκασμού, δύ
ναται νά γίνη κεφαλαιωδεστάτη δίάχρισις, ή έξής. Άφ’ ένός 
οί διαβάντες τό δριον τής πρώτης νεότητος καί άφ’ ετέρου 
οί μέχρι τοΰ 18 έτους τής ηλικίας. Ή φωνή μου αύτήν 
τήν στιγμήν Θά έγερθή ύπέρ τών τελευταίων, τούς οποίους 
έν άξιοκατακρίτω άσυνειδησία ή έν εγκληματική συνειδή- 
σει διαφθείρει ή πολιτεία διά τοΰ έν ταΐς παντός είδους έξε- 
ταστικαΐς ή ποινικαΐς αύτής φυλακαΐς συγχρωτισμού αύ
τών μετά στοιχείων κατά τό μάλλον ή ήττον φαύλων. 
Υποθέτω δέ δτι δύναται νά εύρεθή καί πολιτικός, διά τόν 
όποιον ώραΐος θά φανή καρπός φιλοδοξίας, ίνα, άπό τών 
λαμπρών καί μεγάλων είς ύψος, καταβή είς τά βαθέα τής 
κοινωνίας θεμέλια, τάς μικράς ήτοι ηλικίας, όπως σώση 
αύτάς άπό τήν καταστροφήν, οσάκις κρημνίζονται. Ή τοι
αύτη άρχή τής διορθώσεως τών παρ’ ήμΐν φυλακών παρέ
χει καί έτέραν δψιν ούχ ήττον άξίαν λόγου, διότι συνδυάζε
ται πρός όρους, όσον ενεστιν, οίκονομικώς εύκολους, παρά 
τοΐς όποίοις βαθμηδόν δύναται νά οικοδομή Οή τό δλον τής 
νεωτέρας ποινής σύστημα.

Πρώτη βάσις· ή έν άνοικτώ άέρι διάνυσις τής έξεταστι 
κής καί ποινικής φυλακίσεως τών ατόμων τής πρώτης νεό
τητος. Έάν ό κεκλεισμένος άήρείναι ολέθριος είς τά νέα φυ
τά, άποβαίνει έπίσης δηλητηριώδης διά τούς νέους άνθρώπους. 
Πόσην δύναμιν άναλαμβάνει ή ψυχή έντός του άνοικτοΰ 
όρίζοντος ! Θέλετε νά διορθώσητε ψυχάς καί άποκλείετε αύ
τάς έκ τής φαιδράς τών ούρανίων καί έπιγείων κοινωνίας ! 
Έπρεπε λοιπόν έν έκάστω νομω νά ύπάρχη εύρύ κατά τό 
μάλλον καί ήττον άγροκήπιον, ένώ ή ηθικώς νοσούσα 
πρώτη ηλικία νά άναλαμβάνη ψυχικάς δυνάμεις, καλλιερ
γούσα τήν γήν, και έμπνεομένη έκ τής φυσικής τών ύπαί- 
θρων πραότητας.

Δευτέρα βάσις· ή διαίρεσις τών παρεκτραπέντων κατά 
τάξεις. Οί παραβάντες π. χ. τήν εντολήν «μή κλέψης» 
έχουσιν άνάγκην ιδιαιτέρας θεραπείας καί είναι έπικίνδυνοι 
διδάσκαλοι είς εκείνους, οιτινες έν τώ άδικήματι αύτών ύπε- 
χώρησαν είς τήν φωνήν πάθους ήττον κερδοσκοπικού. Είς 
τήν αρχήν δέ τής διαιρέσεως ταύτης δύναται νά ληφθή ύπ’ 
δψιν κατά τάς περιστάσεις καί ή μιζροτέρα ή μεγαλειτέρα 
τών ατόμων ηλικία, καθώς καί τό στάδιον, καθ’ δ ή άνα- 
κριτική έξουσία έν τή άγνοια αύτής άνοίγει είς άθώα πολ- 
λάχις άτομα τάς πύλας τών εξεταστικών φυλακών της.

Τρίτη βάσις· άπό κοινού θρησκευτική, ηθική, διανοητική 
καί βιομηχανική έκπαίδευσις. Έκαστον ούτω ποινικόν κα- 
θιδρυμα θέλει μεταβληθή είς εύρύ πρακτικής διδασκαλίας 
άσυλον, έν τώ όποίω ή ποινή, άποβάλλουσα τόν χαρακτή
ρα τής κοινωνικής έζδικήσεως, ένδύεται τόν τής μητρικής 
στοργής ίερώτατον μανδύαν. "Οσον άφορα ιδίως είς τήν 
βιομηχανικήν τοΰ ποινικού άσύλου άποστολήν, άπό τών 
καθαρώς γεωργικών έργων θέλει αύτη τραπή καί πρός τά 
πλησιέστερα χειροτεχνικά, ίνα τοιουτοτρόπως έξασφαλίζη- 
ται ή οικονομική τών έζ τής φυλακής έξερχομένων άπο- 
κατάστασις έν τή όλη ζατά τά ένόντα ποικιλία τής βιωτι- 
κής, πρός τό όποιον θέλει συμβάλει τά μέγιστα ή κατά τό 
μάλλον καί ήττον έξασφάλισις τού προϊόντος τής ίν τώ 
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ποινικω άσΰλω έργασίας έκάστου, ύπό τήν μορφήν 7.Ρ’ψα- 

τιχοΰ ή είς τεχνικά όργανα κεφαλαίου, πολυτίμωτάτου 
όντως εφοδίου έν τώ μέλλοντι σταδίω, ύπό ήΟικήν άμα καί 
οικονομικήν έποψιν.

Τετάρτη βάσις· στενός σύνδεσμος τής διευθύνσεως έζά
στου ποινικοί» άσύλου μετά τών ατόμων έκείνων, τά όποια 
έξασκοϋσι τήν πατρικήν έξουσίαν έπί τοϋ νεαρού αύτοϋ 
πληθυσμού, τόσον κατά τήν διάρκειαν τής φυλακίσεως όσον 
ζαί έν αναλογώ τινί μετά τό πέρας αύτής διαστήματι. 
Τοιουτοτρόπως θέλει εξακολουθήσει ή καλλιέργεια τής 
ιδέας ζαί πέραν τών ποινικών ορίων διά τοΰ ενδιαφέροντος, 
τό όποιον βαθμηδόν Οέλουσι λάβει αί μάλλον προζεχωρη- 
μέναι τάξεις τής κοινωνίας ύπέρ τών άτυχέστερον τοποθε
τημένων. Υποτίθεται λοιπόν, ότι ή διεύθυνσις τών ποινικών 
τής πρώτης ηλικίας ζαθιδρυμάτων Οά λειτουργήση έπί τοι
αύτης τίνος κοινωνικής βάσεως, καί ότι άντί νέας προσθή
κης είς τόν γραφειοκρατικόν τών νεωτέρων χρόνων μηχανι
σμόν, Οά ύποκαυθή διά τοΰ πνεύματος τής πολιτείας τό 
ζωηρόν οιαφέρον ιδιαιτέρων συνεταιρισμών, ύπό τήν προστα
σίαν τών όποιων δύναται άσφαλεστέρους ζαί πραζτιζωτέ- 
ρους ή ιδέα νά παρέξη ζαρπούς.

Εύτυχώς δέν πρόκειται ζατ' αύτήν περί νέας άναζαλύ- 
ψεως. ’Εργάζεται ήδη πρό ικανών έτών έν τή Δυτική Εύ- 
ρώπη, είτε άμέσως ύπό τής κυβερνήσεως συντηρούμενων 
τών ποινικών καθιδρυμάτων τής πρώτης ηλικίας, είτε έμ- 
μέσως, βοηΟοϋντος τούτέστι ζαί του δημοσίου θησαυρού 
διά χρηματ ζής χορηγίας. Ή ιδέα αύτη έλαβε τήν οριστι
κήν αύτής διατύπωσιν ύπό τοΰ πρό ολίγου άποβιώσαντος 
Donictz, όστις ύπήρξε θεμελιωτής τής περίφημου ποινικής 
άγροτιζής έν Meltray άποιζίας, τής όποιας ή μέθοδος διε- 
δόΟη άπό τών περιχώρων τοϋ Τ. urs τής Γαλλίας είς τοίοΰ- 
τον βαθμόν, ώστε έν 'Ολλανδία μέν τοιαΰτα καθιδρύματα 
καλούνται απλώς Mettray, έν τώ Άγγλικώ δέ κοινοβούλιο) 
ό λόρδος Brougham έλεγεν, ότι μόνον τό Mettray Οά ήρκει 
είς έθνικήν ύπερηφάνειαν. Τοιαΰτα καθιδρύματα ύπολογί- 

ζονται νΰν έν Γαλλία μέν είς 47, έν ’Αγγλία δέ είς 42.
Τνα έννοήση έκαστος τά άποτελέσματα τής έν Mltray 

κοινωνικής έργασίας, άρζεΐ νά συνδυασθώσιν οί άριθμοί τών 
έκτός αύτών καί έντός αύτών υποτροπών. ’Ενώ έν τώ ζοινώ 
τών φυλακών συστήματι αί ύποτροπαί τής νεαράς ηλικίας 
άναβιβάζωνται είς τά ’ τών φυλακιζομένων, οί έξερχόμε- 
νοι έκ τοΰ Meltray μόλις κατά Έ άζούουσι τοΰ λοιπού τήν 
πονηράν τοΰ πειρασμού γλώσσαν. Τοιουτοτρόπως μεταξύ 
τών άπό τοΰ 1840—1872 έξελθόντων έζ τοΰ έν Mettray 
προτύπου ποινικού άσύλου, 1 449 έγένοντο άξιόλογοι γεωρ
γοί, 671 έργάται καί 760 στρατιώται, μεταξύ τών όποιων 
5 άξιωματικοί καί 4 μέλη τής Λεγεώνος τής τιμής.

ΙΙότε Οά είσέλθη ή αγία αυτή ιδέα καί έν ταϊς Έλληνι- 
ζαΐς φυλαζαΐς; "Η μήπως ή λοιμώδης αύτών άποφορά εΐ
ναι τοιαύτη, ώστε νά σβύνη τήν δάδα τής έπιστήμης;

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-

"Αν διά τοΰ συνεταιρισμού ζατορθώνται μεγάλα ζαί επω
φελέστατα πολλάκις έργα, τών όποιων μόνη ή άτομιζή 
ένέργεια δέν δύναται ν’ άναλάβη ή είς μάτην ήθελεν επι
δίωξη τήν έπιχείρησιν, εΐναι ούχ’ ήττον άποδεδειγμένον έζ 

τών ύστέρων, ότι ή δύναμις αϋτη, έξερχομένη τών κανο
νικών ορίων τής οικονομικής αρμονίας, δύναται νά γίνη 
παραίτιος μεγάλων ζαί άνεπανορθώτων ζημιών, ιδίως τοϊς 
μή μεμυημένοις τά μυστήρια τής κερδοσκοπίας, οΐτινες 
φαντάζονται ότι ένθα συνεταιρισμός έζεϊ καί κέρδος βέ
βαιον. Άγοράζοντες ούτοι άνεξετάστως μετοχάς ταύτης ή 
εκείνης τής έταιρίας είς τιμάς πολλάκις κατά πολύ άνω- 
τέρας τού κατατεθέντος κεφαλαίου, έπί :ή προσδοκία πω-

ΕΤ0Σ X — ΦΓΑι ΙΒ'ι—ΦΕΒΡΟΤΛΡΙΟΙ 1874. 38 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡ11Σ1Ϊ. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 547546

λήσεως αύτών μετά σπουδαίου κέρδους, διατρέχουσι σοβα
ρούς κινδύνους.

Είναι άναμφισβήτητον, δτι οί ίδρυται εταιριών, συνερχό
μενοι είς συνεταιρισμόν, πρώτιστον καί κύριον προτίθενται 
σκοπόν τήν επιδίωξιν του ατομικού συμφέροντος, καϊ δτι 
επομένως ή ύπερτίμησις, ώς έπί τό πολύ, τών μετοχών 
πλείστων όσων έταιριών, εΐναι έργον αύτών τών ιδρυτών, 
άσχολουμένων περί τήν έρευναν τών καταλληλοτέρων μέ
σων, όπως έκποιήσωσιν δσας αύτοί άνεδέχθησαν μετοχάς, 
τό ταχύτερον καί μέ όσον ένεστιν άδρότερον όφελος. Πρός 
τόν σκοπόν τούτον μεσϊται, μισθωτοί απόστολοι τών ιδρυ
τών, διατρέχοντες τά τραπεζικά καί τά εμπορικά γραφεία 
καί τά χρηματιστήρια, προσφέρονται άγορασταΐ μέ ύπερτί- 
μησιν τών μετοχών τής συστάσης έταιρίας, ής έκθειά- 
ζουσι τήν διοίκησιν καί τό καθόλου έν αύτή επιχειρηματι
κόν πνεύμα, ύποδεικνύοντες τά μελετώμενα σπουδαία έργα 
αύτών, καί διά μαθηματικών ύπολογισμών άναβιβάζοντες 
τά προκύψοντα έκ τοιούτων έργων βέβαια κέρδη είς Οελ- 
κτικώτατον τή άληθεία διά τάς φαντασίας ύψος. Αί δέ έφη- 
μερίδες έκτελοΰσι καί αύται τό καθ’ έαυτάς μετά πολλής 
τής προθυμίας, δημοσιεύουσαι λίαν ένΟαρρυντικά ύπέρ τής 
συστάσης έταιρίας άρθρα καί, έστιν δτε, προτρέπουσαι τό 
κοινόν, ινα μή παράλειψη τοσοϋτον εύνοίκήν εύκαιρίαν, όπως 
συμμεθέςη καί αύτό είς έπιχείρησιν ύπισχνουμένην αμύ

θητα κέρδη.
Διά τοιούτων μέσων, πρός τά όποια ή εύσυνειδησια Οια- 

τελεΐ είς τέλειον διαζύγιον, οί κάτοχοι σπουδαίου άριθμοΰ 
μετοχών, ίδρυται ή άλλοι, ρίπτονται (έκτος έντιμων έξαι- 
ρέσεων) ώς γύπες έπί τοΰ ν ο ή μ ο ν ο ς κοινοΰ, τό όποιον, 
οενακιζόμενον ύπό τής τεχνητής τοΰ κέρδους λάμψεως, εμ
πίπτει μετ’ άφελείας άξ’.οσημειώτου είς τήν χρηματιστικήν 
παγίδα. Κατ’ άρχάς αί πωλήσεις γίνονται δυσκόλως. Καί 
πρέπει νά έχη τις χάριν παρά τώ δείνα π. χ. ιδρυτή, ινα 
κατορΟώση νά λάοη όλιγας μετοχάς. Πόσοι αγώνες ! ΙΙό- 
σαι έλπίοες ! Έν τουτο,ις,. ό'ταν άρχίση νά διαδίοηται ή 

θέρμη τοΰ άγώνος, επιτήδειοι καί έμπεπιστευμέναι χεΐρες 
είσάγουσι έκ τοΰ όπισθεν τής σκηνής σπουδαίας κατά τό 
μάλλον καί ήττον ποσότητας μετοχών είς τήν άνυπόμονον 
αγοράν, ήτις έπί τής βάσεως ταύτης προμηθεύεται τό ά- 
ναγκαΐον είς κατάσβεσιν τής δίψης αύτής μετοχικόν ύδωρ. 
Τό παράδοξον εΐναι δτι οί τελευταίοι έμπίπτοντες είς τό 
χρηματιστικόν δίκτυον άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών ύπο
πτων, οϊτινες διά τοΰτο άγοράζουσι καί άκριβώτερον, δη
λαδή έν τή μεγαλειτέρα θέρμη τοΰ άγώνος. "Οταν δμως 
ίδή τις τοιαύτης φύσεως άνΟρώπους έν τή ζωηρά περιόδω 
τής άγοράς, τότε πρέπει νά έννοήση, δτι ή περίοδος αύτη 
έγγίζει τό τέρμα της καί δτι αί τιμαί τών μετοχών θά 
ύψωθώσι μέχρι τοσούτου, ώστε καί οί δεινότεροι τών μυώ
πων Οά τό αίσθανθώσιν. Έν τώ μεταξύ ή κυρία χρηματι- 
στική μηχανή έκτελεΐ τόν σκοπόν αύτής. Αί μετοχαί τών 
μεγάλων κατόχων έναποτίθενται έν τοϊς βαλαντίοις τών 
μικρών τοϋ κερδώου Έρμοΰ λατρευτών, καί μάλιστα τών 
κατά πρώτον είς τόν ναόν τοΰ διπροσώπου τούτου θεοΰ ει
σερχομένων, μέχρις δτου άρχίσει ή καταστροφή, δτε κα
κήν κακώς κρημνίζονται έκ τοΰ ναού όλοι οί άμύητοι, καί 
μετ’ αύτών όλοι οί άπληστοι, σφίγγοντες έν ταΐς άγκά- 
λαις αύτών μετοχάς χαρτίνας καί έν τώ νώ τάς άναμνή- 
σεις περιουσιών διά παντός άπολεσθεισών.

Τοιαύτη εΐναι ή δψις τής χρηματιστικής καταχρήσεως, 
δέν εΐναι δμως τοιαύτη καί ή δψις τής οικονομικής τοΰ 

επιχειρηματικού πνεύματος άκμής. Σήμερον τό πνεΰμα 
τοΰτο, συνδεόμενου μετά τοΰ συνεταιρισμού, άποτελεΐ τήν 
δράστηριωτέραν τοΰ πολιτισμού φάσιν. Ένώπιον τής ισχυ- 
ράς ταύτης ένώσεως ούδέν, φυσικώς κατορθωτόν εΐναι άδύ
νατον. Έν τούτοις εΐναι καί όπλα ούχί δι’ όλας τάς ήλικίας. 
Χρεία οέ μεγάλων περισκέψεων είς τά τελειότατα αύτά τών 
οργάνων. Ένώ λοιπόν κατά τήν νεωτέρα·' εποχήν δέν ύπάρ- 
χει έπιχείρησις ικανή νάπτοήσητήν προοδευτικήν τών έθνών 
οικονομίαν (διόρυξις Σουέζ, διάτρησις τώ ? "Αλπεων, σχε
διαζόμενα'. σιδηροδρομικαί ενώσεις τοΰ Ci ais καί τής άπω- 



548 ΟΙΚΟΛΌΜίΚU Ε ΠΙΘΕΩΡ Π ΠΧ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 54ί)
τάτης ’Ασίας κλπ.), ένώ υπάρχουσι μεγάλων κεφαλαίων 
δεξαμ,εναί διά τήν θεραπείαν τών μέγα’λειτέρων τοϋ νεωτέ- 
ρου οικονομικού βίου αναγκών πάντοτε έτοιμοι είς τήν 
διάθεσιν τού επιχειρηματικού πνεύματος, ένώ πανταχόθεν ή 
νεωτέρα βιομηχανία περιβάλλεται τι γιγαντώδες,-δέν πρέπει 
άφ’ ετέρου νά νομίσωμεν, δτι τό άρμα τών μεγάλων επιχει
ρήσεων αντιστοιχεί πρός τό άρμα τής Ινδικής εκείνης Οεο'τη- 
τητος, ήτις ύπό τούς τροχούς αύτοΰ συντρίβει τούς φανατι
κούς οπαδούς της. Τό κοινόν έκάστης άγοράς πρέπει νά 
γνωρίζη τήν οικονομικήν Οέσιν του και νά πιστεύη είς τήν 
αίωνίαν άλήΟειαν, δτι «ή παππάς παππάς,ή ζευγάς ζευγάς». 
Οί έμποροι π. χ. χειροκτίων δέν πρέπει νά νομίζωσιν, ό'τι ά- 
κινδύνως δύνανται νά μεταβληΟώσιν είς έμπορους μετοχών. 
Καί τό κοινόν πρέπει νά έχη πάντοτε ύπ’ δψιν δτι οί περί 
τά χρηματιστικά ασχολούμενοι Ούουσιν είς τόν χρυσόν, 
δστις είναι ό κατ’ έξαίρεσιν θεός των, καί δτι τό καθή
κον καί τό αίσθημα κατέχουσι παρ’ αύτοΐς δευτερεύουσαν 
Οέσιν. Ό τραπεζίτης επιχειρηματίας ούοέν άλλο επιδιώκει 
ή τό ίδιον έαυτοϋ συμφέρον· ό δέ τοιοϋτος, ίσχυριζόμενος 
δτι εργάζεται ύπό μόνου τοΰ κοινού συμφέροντος εμφορού

μενος, ή άπατάται ή άπατα.
Παρ’ ήμΐν, ένθα αί περιουσία’, εϊναι ίσχναί, δέον νά έν- 

νοήση έκαστος, δτι οί μεγάλοι κεφαλαιούχοι, εί ίορύοντες 
Τραπέζας ή άλλας βιομηχανικός έταιρίας, έπιδιώζουσιν έξ 
αύτής τής φύσεως τοΰ επιτηδεύματος των τό ιοιον εαυτών 
συμφέρον, καί δτι ή πρώτη αύτών φροντίς είναι ή ύπερτι- 
μησις τών μετοχών, άς άνεδέχΟησαν, δπως τό ταχύτερον 
ρίψωσιν αύτάς έπί τής ράχεως τοΰ κοινού. Βεβαίως οιά τοΰ 
καταμερισμού τών έπιχειρηματιζών κεφαλαίων είς μετοχάς 
μικρών χρηματικών άξιών σκοπεΐται καί ή συμμετοχή τών 
ελαφρών βαλαντίων, δπως καί τών βαρέων. Πρέπει έν τού- 
τοις νά γνωρίζωσι τά πρώτα, δτι καί ό πρώτος καί ό δεύ
τερος άνεμος τής καταιγίδος είναι όλεθριώτερος είς τά μι
κρά παρά είς τά μεγάλα σκάφη, δταν είναι εκτεθειμένα είς 
ανοικτόν πέλαγος, καί δτι ή τοπούέτησις μεγάλου μέρους 

τής χρηματικής περιουσίας μικρών κεφαλαιούχων είς επι
χειρήσεις έκτος τής συνήθους σφαίρας τών εργασιών αύ
τών εϊναι πλήρης κινδύνων καί δσον άφορα τήν έπίβλεψιν 
καί δσον αφορά τήν γονιμότητα. Ή συμμετοχή τών μι
κρών κεφαλαιούχων είς τάς χρηματιστικάς επιχειρήσεις 
πρέπει νά άφορα είς τά διαθέσιμα μόνον τής περιουσίας 
αύτών. Δέν ύπάρχει δέ άτυχεστέρα οικονομική πρακτική 
τής αίφνηδίως έζάστοτε μετατρεπούσης τάς περιουσίας άπό 
σταδίου είς στάδιον. Τοιαύτη πρακτική στερείται τών αώ
των τής πείρας καί έπί τέλους οδηγεί είς τόν κρημνόν.

Γραφών τάς όλίγας ταύτας /.έξεις, ούδόλως προτίΟεμ,αι 
νά παρεμβάλω προσκόμματα είς τό πνεύμα καί τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ συνεταιρισμού, δι’ ού μόνου δύνανται νά έκτε- 
λεσΟώσι μεγάλα εθνωφελή έργα, ούτε νά έμπνεύσω άδικον 
δυσπιστίαν είς τόν σκοπόν δν ούτος προτίΟεται. Έάν δμως 
τό μέλλον άνήκη είς τούς άγρύπνους, πολυτιμωτάτη ά- 
ποβαίνει ή προσοχή τών άπλουστέρων έπί τών έπιδαψι- 
λευομένων έζ τών προτέρων καί άνευ ειλικρινούς πεποιΟή- 
σεως επαίνων ύπέρ τής διοικήσεως, τής διευθύνσεως καί 
τής επιτυχίας τών έργων ταύτης ή εκείνης τής έταιρίας.

Ή οικονομική σωφροσύνη τών λαών δέν εϊναι ιδέα τό
σον άφηρημένη, δσον κοινώς πιστεύεται. Έάν πολλάκις 
πρέπει νά πάθη τις ίνα μάΟη, άραγε δέν εϊναι δυνατόν τά 
παθήματα τών άλλων νά γίνωνται μαθήματα τοΐς λοιποΐς; 
'Αν δέν άπατώμαι, ή τελευταία οικονομική ζωή τών Αθη
νών περιέχει πολλούς αγαθούς σπόρους, γλυκείς άμα καί 
πικρούς, είς άκριβεστέρας έν τώ μέλλοντι ιδέας καί άρμο- 
νικωτέραν τής όλης έθνικής έργασίας άνάπτυξιν.

ν. baasamakhs.
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΙΣ ΒΟΥΛΗΣ·
(Α' σύνοοο; τής Ε' utpsoSou).

[Συνέχεια καί τε’.Ινς.—Ίύ. Φυ.Ι. Γ σε.Ι. 442 καί ΙΑ' σε.Ι. 507].

Ή δέ Δ' κατηγορία τών νόρ·.ων τοΰ γενικού συμφέρον

τος, άφορώσα εις τήν καθόλου συγκοινωνίαν, περιλαμβά
νει 8 νόμους, έξ ών ·ί· μέν περί τήν χερσαίαν συγκοινωνίαν, 
2 οέ κατά τήν Θαλασσίαν, 1 κατά τήν τηλεγραφικήν καί 
1 κατά τήν πιστωτικήν. "Οτι καί ή π ί σ τ ι ς μηχανή τις 
είναι οικονομική πρός συγκοινωνίαν μεταξύ άνθρώπων καί 
κεφαλαίων, εύαπόδεικτον. Ούτω δέ κατά τήν άνωτέρω τά
ξιν θέλω πραγματευΟή έν τοΐς έξης περί έκάστης τών ύπο- 
λειπομένων είς έξέτασιν έργασιών τής Βουλής.

Καί ό μέν ΥΞΒ' νόμος, ρυΟμίζων τά τοΰ άπό Πειραιώς 
είς Λαμίαν σιδηροδρόμου, συνδέεται ίστορικώς πρός τόν έπί 
τής αύτής ύλης νόμον τής 20 ’Ιουλίου 1871, όστις πρέπει 
νά θεωρηΟή ώς ή κυρία διατύπωσις τής πρός τά 'Ελληνικά 
μεθόρια σιδηροδρομικής ιδέας. Μολονότι άμφότερα τά νο
μοθετικά ταΰτα κατασκευάσματα έχουσιν ύπ’ όψιν άπλοΰν 
σχέδιον, διότι ό σιδηρόδρομος τής Λαμίας ούτε διά τοΰ 
πρώτου έξετελέσΟη, ούτε οιά τοΰ δευτέρου φαίνεται (άπό 
διαφόρων λίαν ενδεικτικών συμπτωμάτων) είς σταΟεράς έλ- 
πίδας είσελθών, ούσιωδώς δέ άνήκει είς μ έλ λο υ σ α ν 
ο ί κ ο ν ο μ ι κ ο-π ο λ ι τ ι κ ή ν τών ’Αθηνών ά ν ά- 
π τυ ξ ι ν· έν τούτοις οί οροί, τούς οποίους οί προκείμενοι 
νόμοι καί αί σχετικαί αύτοΐς συμβάσεις είσάγουσι κατά τήν 
έν λόγιο σιδηροδρομίαν, κέκτηνται πολύ διαφέρον καί δί- 
οουσιν αφορμήν εις ιδιαιτέρας έρεύνας καί συγκρίσεις.

Τοιουτοτρόπως ένώ ό νόμος τοΰ 1871 στηρίζεται έπί 

τοΰ συστήματος τής έξασφαλίσεως τοΰ τόκου τών κεφα
λαίων τής έπιχειρήσεως, υποσχόμενος 1 έκατομ. δραχμών 
καθ’ έκαστον τών πρώτων 10 έτών, άφ’ής ό σιδηρόδρομος 
άποπερατωΟή, καί ’ έκατομ. δρ. δι’ έκαστον τώνέπομένων 15 
έτών, άμφότερα είς περίπτωσιν καθ’ ήν αί εισπράξεις τοΰ σι
δηροδρόμου δέν άποφέρουσιν 8 τοΐς |οτών διά τήν κατασκευήν 
των κεφαλαίων (μέχρι συμπληρώσεως τοιούτου μερίσμα
τος)· άφ’ έτέρου ό νόμος τού 1873 ύπόσχεται 15 έκατομ. 
φράγκων είς τρεις ί'σας δόσεις, έξ ών ή μέν καταβληύήσε- 
ται άμα φθάση ό σιδηρόδρομος είς Θήβας, ή δέ άμα είς Λε- 
βαδείαν, ή δέ άμα είς Λαμίαν. ’Ανεξαρτήτως τοΰ άτυχούς 
προσδιορισμού τών δόσεων τούτων, ώς δύναται έκαστος νά 
συμπεράνη, άμα λάβη ύπ’ όψιν πρόχειρον γεωγραφικόν τής 
Ελλάδος χάρτην καί τήν έν αύτώ διαμοίρασιν τών με
ταξύ Πειραιώς καί Λαμίας τοπικών δυσχερειών, τό πρώτον 
σύστημα είναι άρμονικώτερον πρός τήν έν γένει τής Πολι
τείας έν ταΐς σιδηροδρομικαΐς έπιχειρήσεσιν αποστολήν. Τω 
όντι, καθώς παρατηρεί ό κ. Μ- Chevalier (Πολιτική Οικο
νομία τόμ. 2 μ.Ο. 8), «τό Κράτος πρέπει νά προτιμά τό 
σύστημα τής έξασφαλίσεως τού τόκου, καθόσον τοϋτο έ- 
πιβάλλει όλιγωτέρας Ουσίας, όσον ένεστι βράδιον καί μά
λιστα άφ’ ής
τάς προσπάθειας, ίνα μή άπαιτήση τι παρ’ αύτού. 
φίνει είς τό Κράτος τήν προσδοκίαν νά άναλάβη 
καταβολάς του χωρίς στενοχώριας τών μετόχων 
ρίας. Συγχρόνως δέ αρμόζει είς πάσαν νοήμονα έταιρίαν, 
έχουσαν πεποίΟησιν είς τό έργον της.» Τό ζήτημα τούτο 
έπραγματεύΟη άλλοτε διά μακρών ή Οικονομική ΈπιΟεώ- 
ρησις (ίδ. φυλ. Μαίου 1873 σελ. 101 καί έιΐ.), δέν άπο- 
βάλλει δέ τήν κεφαλαιώδη σημαντικότητα αύτού έκ τής 
ιδιαιτέρας κατά τήν νέαν σύμβασιν προνοίας περί τόκου 
ύπέρ τοΰ κεφαλαίου τής χρηματικής τοΰ Κράτους συνδρο
μής, 2 . τοΐς ”|r, είς περίπτωσιν καθ’ήν τό καθαρόν κέρδος 
τής έταιρίας ήθελεν ύπερβή τό 1 ! έκατομ. φρ. Μήπως δέ 
όρίζη ή σύμβασις τά στοιχεία τοΰ άκαΟαρίστου εισοδήματος, 

έποχής ή έταιρία μετεχειρίσΟη ήδη όλας αύτής 
Τέλος ά- 
τάς προ- 

τής έται-
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ινα τοιουτοτρόπως ύποτεθή σπουδαία ή προσδοκία τοΰ 2 | 

τοΐς °|0;
Μεταξύ τών δύο νομοθετικών κατασκευασμάτων ή έν 

τώ δευτέρω ύποΟήκευσις τοϋ τελωνείου Κερκύρας δύναται 
νά ΟεωρηΟή ώς στίγμα οικονομικόν. 'Γώ όντι όταν τά 
νέα ήμών δάνεια συναγωνίζονται έν ταΐς χρηματικαΐς 
άγοραϊς (ώς π. χ. έν Κωνσταντινουπό?\.ει) πρός τάς άσφα- 
λεστάτας δημοσίας τών κεφαλαίων τοποθετήσεις, ανάξιον 
είναι άπλοΰς ιδιώτης νά άτενίση μετά περιφρονητικής άμ- 
φιβολίας πρός τήν πίστιν τοΰ δημοσίου θησαυρού τής 'Ελ
λάδος, ούδέν έ'χων νά ένΟυμηΟή τό έ π ι ζ ή μ ι ο ν έκ τών 
πρός αυτόν σχέσεων του.

Αί πρός άμφότερα τά σιδηροδρομικά σχέδια παραχωρή
σεις γαιών, άναζαλυφΟησομένων κατά τήν οδόν μεταλ
λείων γαιανθράκων, ξυλεύσεως έντός έΟνικών δασών, δι
καιώματος κατασκευής άμαξητών οδών καί πλαγίων σιδη
ροδρομικών κλάδων, βαδίζουσιν έκτος άσημάντων διαφορών 
έκ παραλλήλου. Τοιουτοτρόπως κατ’άμφότερα ή αξία τών 
γαιών, δι’ ών Οά διέλΟη ό σιδηρόδρομος, είτε περί έΟνικών, 
είτε περί δημοτικών ή ιδιωτικών πρόκειται, βαρύνει τό δη
μόσιον, έξαιρουμένων τών έντός τών πόλεων, κωμοπόλεων 
καί χωρίων οικοπέδων. ’Ιδιαιτέρας μνείας έν τούτοις χρή- 
ζει ή μεταξύ τών δύο σχεδίων διαφορά έπί 50 χιλ. στρεμ
μάτων, τά όποια τό μέν πρώτον παραχωρεί τώ σιδηρο- 
δρόμω καθ’ όλον τό μήκος αύτοΰ έκ τών μή καλλιεργη
μένων έΟνικών γαιών, τό δέ έτερον παραλείπει. ΊΙ άξια 
τών γαιών τούτων είναι σχετική καί ή λειτουργία της έπί 
τοΰ προκειμένου πρέπει νά συνδυασΟή πρός τόν μηχανισμόν 
τής έπιχορηή'ήσεως κατά τό μέν ή τό δέ τών σχεδίων. "Ο
ταν, δίδων τις συνδρομήν 15 000 000 φρ. συνυπολογισ
μένου καί του κατ’ αύτά τόκου πρός -ί- J τοΐς |0, έπιβαρύ- 

νηται διά φρ. 150 391 125 (!) κατά τό τέλος 4-6 έτών, 
ότε δηλ. έπί χρει. υσίω 1 τοΐς I r κατ’ έτος έκ τών εισοδημά
των τοΰ σιδηροδρόμου άποσόέννυται έντε.’.ώς ή πρός κα
τασκευήν αύτοΰ δαπάνη καί άν άκόμη εις 55 !, έκατομ. φρ. 

ήΟελεν αϋτη φΟάσει (ίδ. Οίκον. Έπιθ. σελ. 112), έκαστος 
εννοεί ότι ή έκ τοΰ νέου σχεδίου έξάλειψις τών 50 χιλ. 
στρεμμάτων άκαλλιεργήτου γής εΐναι έντελώς άσήμαντος 
πρός τάς διά τής άλλης μεθόδου χρηματίστικάς τοΰ σιδη
ροδρομικού συνεταιρισμού προσδοκίας.

Ό προσδιορισμός τής ταχύτητος καί τής λοιπής του 
σιδηροδρόμου διασκευής άποτελοΰσιν ιδιαίτερα γνωρίσματα 
τής άπό τοΰ 1871 μέχρι τοΰ 1873 έπιστημονικής προόδου 
τής διοίκούσης τάξεως. Άμφότερα τά σχέδια άναφέρονται 
είς τά έν τοΐς ξένοις σιδηροορόμοις ίσχύοντα. Υποτίθεται 
λοιπόν, ότι έμελετήΟησαν ύπό ειδικών άνδρών τά τελειό
τερα, καί ότι έπιτροπαί διεφώτισαν τό ζήτημα δεόντως . . .

Ό δέ ΪΣΤΖ' νόμος έπί τών αύτών περίπου βάσεων ρυθ
μίζει τά τοΰ άπό Πειραιώς είς Βόνιτζαν σιδηροδρομικού 
σχεδίου. Ή δεδομένη αύτώ έπιχορήγησις 18 έκατομ. φρ. 
δέν είναι μικρόν έλατήριον τό ήμισυ, άμα φΟάση ό σιδη
ρόδρομος μέχρι ΙΙατρών, καί τό έτερον ήμισυ, όταν μέχρι 
Βονίτζης. ’Εν τούτοις δέν ήκούσθη έ'τι ή άξίνη, ήτις έντός 
6 μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου έπρεπε νά άρ- 
χίση τόν προκείμενον σιδηρόδρομον, τού οποίου ή διάβασις 
μεταξύ *Ρίου  καί Άντιρρίου έχει τί Αμερικανικόν, διότι 
ολόκληρος ή αμαξοστοιχία Οά διαβαίνη έπί άτμοκινήτου 
(bac) άπό τής Πελοποννήσου είς τήν Στερεάν, έξομοιωμέ- 
νου όπωσοϋν δυσκόλως τοϋ Κορινθιακού κόλπου 
πρός ποταμόν, χάριν τής ταχυτέρας συγκοινωνίας ούχί βε
βαίως μετά τής Βονίτζης, περί ής άοιαφορούσι τά κεφά
λαια, άλλά μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως, περί τοΰ δρα
στήριου τών όποιων συνδέσμου τώ όντι μέριμνα ό αιών.

Άλλ’ ή διά μέσου τού Ίονίου πελάγους ένωσις τοϋ σι
δηροδρόμου τούτου πρός τήν ’Ιταλικήν τής Εύρώπης άκραν 
Οά εύρεθή πάντοτε άντικρυ σπουδαιοτάτου νόμου, όστις, 
διότι λειτουργεί ιδιαιτέρως έν τή μηχανική τού ουσικοΰ 
κόσμου, δέν είναι άλλότριος έν τή λειτουργία τοΰ οικονο
μικού κόσμου. Ό νόμος ούτος εΐναι ό τής έλξεως. "Οταν 
οί σιδηρόδρομοι τής κεντρικής Εύρώπης έκτείνωσι διά τής
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δυτικής Εύρωπαϊζής Τουρκίας τούς βραχίονας των μέχρι 
Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς, όταν τό Σούνιον ύπό τήν ση
μαίαν τής έπ’ αύτοΰ πλανωμένης έτι πολιούχου Θεάς δώση 
τήν οριστικήν διεύθυνσιν τοΰ μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως 
εμπορίου, τότε ό άπλούστερος χάρτης τής περί τήν Μεσό
γειον θάλασσαν ξηράς δύναται νά μαρτυρήση τήν δύναμιν 
τής έλξεως, τήν οποίαν θά αΐσθανΟή τό εξωτερικόν έμπόριον 
τοΰ σιδηροδρόμου Βονίτζης.

Ό δέ ΥΟΣΤ' νόμος άφορα ολόκληρον σιδηροδρομικόν σύμ
πλεγμα έν Πελοποννήσω είς ένωσιν ΝέαςΚορίνθου, "Αργους, 
Ναυπλίου, Τριπόλεως, Σπάρτης, Γυθείου, Μεγαλουπόλεως, 
Καλαμών, Μεσσήνης, Πύλου, Κυπαρισσίας, Άγουλινίτζης, 
Πύργου, Γαστούνης καί Πατρών. Μεταξύ τών 15 τούτων 
πόλεων τά σχεδόν ή είναι παραθαλάσια ή ολίγον άπέ- 
χουσι τής θαλάσσης. Ή έπιχορήγησις τοΰ Κράτους ώρί
σθη είς 800 χιλ. δρ. κατά 80 χιλιόμετρα σιδηροδρόμου, 
άμα άποπερατούμενα. ’Εκτός δέ τής είς χρήματα βοήθειας 
έδωρήθησαν τή σιδηροδρομική έπιχειρήσει καί όσαι έθνικαί 
γαΐαι, οϋσαι αδιάθετοι, κεΐνται έκατέρωθεν τών σιδηροδρό
μων μέχρις άποστάσεως μέν 5 χιλιομέτρων, ολικής δέ πο- 
σότητος 120 περίπου χιλιάδων στρεμμάτων. Κατά τοΰτο 
λοιπόν ή είς έθνικάς γαίας μέθοδος δέν είναι τόσον ασυμ
βίβαστος πρός τό έθνίζόν καί τό έπιχειρηματικόν συμφέρον 
δσον ύπετέθη διά τόν άπό Πειραιώς είς Λαμίαν σιδηρόδρο
μον, διό καί ύπερεδιπλασιάσθη ή δύναμις αύτής έπί τών 
προκειμένων. — "Οπωςδήποτε μετά 6 μήνας (28 ’Ιουλίου 
1874) λήγει ή πρός τήν άναλαβοΰσαν τούς ΙΙελοποννησια- 
κούς σιδηροδρόμους ξένην εταιρίαν δοθεϊσα προθεσμία, δπως 
ποιήσηται έναρξιν τής έκτελέσεως αύτών. Κατά τινα δέ 
δυστυχή σύμπτωσιν ούδέ έν τώ νόμω ούδέ έν τή συμβάσει 
έθεωρήθη αναγκαία τής ιθαγένειας καί τής κατοικίας τής 
έταιρίας ή σημείωσις, προφανώς κατ’ αντιδιαστολήν πρός 
τάς ίδιωτικάς συναλλαγάς, έν αίς πρώτη έργασία είναι πάν
τοτε ή σαφής γνώσις τών ζατά τούς συμβαλλομένους α
ναπόφευκτων συστατικών.

Ό δέ Υ'<Γ' νόμος ανάγεται είς τό σύνολον τών περί 
οδοποιίας διαφόρων τής 'Ελλάδος νομοθετημάτων, τών ό
ποιων ή ιστορική ένότης αναφαίνεται άπό τής Κυβερνητι
κής άποφάσεως τής 16 Αύγούστου 1833 τής πρώτης πε
ριόδου, άπό του νόμου τής 27 Σεπτεμβρίου 1852 τής δευ
τέρας περιόδου, καί άπό τοΰ νόμου τής 20 ’Απριλίου 1863 
τής τρίτης περιόδου. Ό σκοπός αποβλέπει είς τήν έντός 
δεκαετίας καί διά μειοδοτικού συναγωνισμού τών έντός καί 
έκτος τής Ελλάδος επιχειρηματιών κατασκευήν έθνικών, 
έπαρχιακών καί δημοτικών οδών άνά χίλια χιλιόμετρα πρός 
έκάστην κατηγορίαν, διά τών πόρων, τούς οποίους ώργά- 
νισεν ό νόμος τής 20 ’Απριλίου 1867, καί έκείνων, τούς 
όποιους εισάγει ό νέος νόμος τής 23 Σεπτεμβρίου 1873. 
Έπί τοΰ όλου άπό τής 1 Ιανουάριου 1874 τό ταμεΐον τής 
οδοποιίας λαμβάνει έκ τοΰ γενικού ταμείου τής έπικρατείας 
10 τοΐς "|0 άπό τών είσπραττομένων έγγειων φόρων καί δι
καιωμάτων έπιζαρπίας, ώς καί άπό τοΰ φόρου τών έπιτη
δευμάτων καί οικοδομών, 15 τοΐς "|0 άπό τοΰ φόρου τών 
ζώων καί άπό τών τελωνιαζών τελών καί δικαιωμάτων, 20 
τοΐς °|0 άπό τοΰ εγγείου φόρου σταφίδος, καί τέλος τά διό
δια τών έθνικών καί έπαρχιακών οδών. Ή μέν συνδρομή τοΰ 
φόρου τής σταφίδος καί τών έπιτηδευμάτων καί οικοδομών 
ήτο άγνωστος έν τώ προηγουμένω νόμω, ή δέ τών τελω
νείων καί τοΰ φόρου τών ζώων έτριπλασιάσθη έν τώ νέω. 
Μόνοι οί έγγειοι φόροι, τά δικαιώματα τής έπιζαρπίας καί 
τά διόδια έμειναν στάσιμα.

"Ολος ό μηχανισμός τοΰ προηγουμένου νόμου είχε τό 
προτέρημα, ότι δέν επέβαλλε νέους φόρους, είς τούς ό
ποιους άφ’ ετέρου χάριν πλείονος άποτελέσματος ζατέφυ- 
γεν ό νέος νόμος οιά τής φορολογικής προσθήκης 3 λεπ. 
έπί τών μικρών ζώων καί 12 έπί τών μεγάλων, έπί τής 
παραγωγής τών δημητριακών καρπών, έπί τοΰ φόρου τών 
κατά στρέμμα φορολογουμένων κτημάτων καί έπί τοΰ φό
ρου τών έπιτηδευμάτων, έπί τών έν τοΐς τελωνείοις είσ
πραττομένων έγγειων φόρων καί δικαιωμάτων έπιζαρπίας, 
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έπί τοΰ φόρου τοΰ έλαίου, τών οικοδομών ζαί τών τελώ» 
νιαζών τελών ζαί δικαιωμάτων, τών οποίων ή τοιαύτη ύ- 
ψωσις οέν θέλει βραδύνει νά έξασχηση όδυνηράν έπί τοΰ 
εξωτερικού ήμών έμπορίου επιρροήν, έπαυξάνουσαν τάς 
δοκιμασίας τών ήμετέρων κατ’ αύτό κέντρων (Σύρος π. χ.), 
δοκιμασίας τών οποίων ή έντασις εΐναι ήδη αρκούντως με
γάλη ένεκεν της μηκέτι άποκαταστάσεως τών οικονομι
κών άνωμαλιών, τάς οποίας έγέννησεν ή περί τήν μεταφο
ράν βιομηχανική τοΰ άτμοΰ έπανάστασις. Έν τούτοις α
ξιοσημείωτος έν τώ τελευταίω νόμω εΐναι ζαί ή άπομά- 
κρυνσις έκ τής θεμελιώδους τοΰ πρώτου ιδέας περί σχημα
τισμού κοινώς πόρων διά τε τήν κατά θάλασσαν καί τήν 
κατά ξηράν συγκοινωνίαν. Αί νεώτεραι λοιπόν ΐδέαι δέν 
έχουσιν ύπ’ όψιν τό έπί τής θαλάσσης ζωγραφικόν άμα καί 
ιστορικόν σχήμα τής Ελληνικής γής ώ ς χ ε ι ρ ό ς έ ν- 
τ ε τ α μ έ ν η ς, ίνα περιλάβωσιν ούτω τήν όλην τής συγ
κοινωνίας αύτής άνάγκην. Καί όμως τά τελωνεία τής 
θαλάσσης συντρέχουσι γενναίως είς τήν οδοποιίαν τής ξη
ρας. Δέν ώφειλεν άραγε καί αύτη πλείονα εύλάβειαν πρός 
τό αίσθημα τής άμοιοαιότητος ;

Οί δέ ΥΞΣΤ' καί ΥΠΣΤ' νόμοι άφορώσιν είς τήν διά τών 
άτμοζινήτων τής έταιρίας «Μπάρνς καί Μακ-Ίβέρ» καί τής 
«Β. 'Ολλανδικής άτμοπλοϊκής έταιρίας τακτικήν», κατά 
μήνα ή κατά τρεις έβδομάδας, ένωσιν τής Ελλάδος (κυρίως 
ΙΙάτραι, Κέρκυρα, Σύρος) μετά τής Αγγλίας (Λίβερπουλ), 
Όλλαοίας, Τουρκίας (Κωνσταντινούπολή, Σμύρνη, Θεσσα
λονίκη) καί 'Ρωσσία; (’Οδησσός), διά διαφόρων κατά τήν 
δυτικήν Μεσόγειον θάλασσαν σταθμών (Γιβραλτάρ, Μελίτη, 
Μεσσήνη, Πάλερμον, Άγκών, Βενετία, Τεργέστη). Αί έται- 
ρίαι επιφυλάσσονται τοΰ δικαιώματος, ίνα προσθέσωσιν είς 
τό δρομολόγιου των νέους έξωτεριζούς λιμένας ή καί άφαι- 
ρέσωσι έζ τών ήδη σημειωθέντων.

’Απέναντι τής έργασίας ταύτης ζαί πλεονεκτημάτων τΐ- 
νων τοΰ Κράτους, είς μεταφοράν προσώπων ζαί πραγμά
των, χορηγείται είς τάς έταιρίας ατέλεια άπό τών ύγειο- 

νομικών ζαί λιμενικών δικαιωμάτων (έκτος τών πρός κα
τασκευήν ::αί συντήρησιν λιμένων, προκυμαιών, φάρων ζαί 
φανών), ώς καί άπό τοΰ διαμεταζομιστικοϋ ζαί τελωνιαζοΰ 
τών γαιανθράκων τών αναγκαίων πρός κατανάλωσιν έν 
τοΐς έταιριζοΐς πλοίοις, τά όποια κηρύττονται άζατάσχετα 
απέναντι τών πιστωτών τών έταιριών ζαί άπαρεμπόδιστα 
απέναντι τής έξουσίας. Οί δύο τελευταίοι όροι φαίνονται 
τυπικά παρακολουθήματα, τά όποϊα, διότι διαβαίνουσιν απα
ρατήρητα, δέν έχουσι μιζράν διά τοϋτο σημασίαν. ’Εννοώ 
τά συμφέροντα τής άπροσκόπτου συγκοινωνίας- μήπως 
όμως εΐναι ταΰτα άσυμβιβαστα πρός τά δικαιώματα τής 
πίστεως, έζ τής όποιας άφαιρεΐται ή άγκυρα τής αναγκα
στικής έκτελέσεως, καί τής πολιτείας, διά τήν οποίαν οί 
μεγαλείτεροι δημόσιοι κίνδυνοι εΐναι άπέναντι τής συμβά
σεως βωβοί;

Ό δέ ΪΠΗ' νόμος παραχωρεί είς τήν «’Ανατολικήν Υπο
βρύχιον Τηλεγραφικήν Εταιρίαν» τό αποκλειστικόν δικαίω
μα νά ζατασζευάση 9 ύποβρυχίους γραμμάς, έξ ών 5 μέν 
έσωτερικάς, Πειραιεύς—Σούνιον, Ζάκυνθος—Κέρκυρα, Πε
λοπόννησος—Ζάκυνθος, "Υδρα καί Σπέτσαι,ί δέ έξωτερικάς, 
Σΰρος—Χίος, Ελλάς — Αίγυπτος, ’Ιταλία καί Αυστρία. 
Μετά τόν προσδιορισμόν διαφόρων ζατά τάς ιδιαιτέρας 
γραμμάς προθεσμιών ζαί λοιπών, όσον άφορα τήν τοπο- 
Θέτησιν ζαί προηγουμένας συμβάσεις, λεπτομερειών, προσ
διορίζεται τό έπί 20 λέξεων τηλεγραφικόν τέλος άναλόγως 

τών αποστάσεων ζαί τής έμπορικής τών τοπικών ανταποκρί
σεων σημασίας, έντός μέν τής Ελλάδος είς δρ. 1, 2, 3 και 
4, έκτός δέ τής 'Ελλάδος είς δρ. 3, ο, 6, 7 ζαί 8. Έζ τοΰ 
συνόλου τής έπιζυρουμένης ύπό τοΰ νόμου συμβάσεως 
μαρτυρεΐται ή σπουδαία τής τηλεγραφικής βιομηχανίας τα- 
σις πρός συγζέντρωσιν διά τής συγχωνεύσεως διαφόρων 
έταιριών, έξ ού επηρεάζεται τό εύωνον τής τηλεγραφικής 
έν γένει έργασίας ένεζεν τοΰ περιορισμού τοΰ ζατ αύτήν 

συναγωνισμού.
Ό δέ ΥΟΖ' νόμος είναι έξαζολούθησις τής διά τοΰ νό-
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μου της 25 ’Οκτωβρίου 4864 είσαχθείσης έν τή πολιτεία 
ιδέας περί κτηματικής π ί σ τ ε ως, τήν όποιαν, έάν 
έπρόζειτο περί άκριβείας λέξεων, ώφειλεν ό νομοθετης και 

τοΰ 1864 καί τοΰ 1873 νά ώνομάση έπα κινητόν 
μάλλον πίστιν(έν Γαλλία Credit Fencier), άφοΰ κτήματα μέν 
εΐναι καί τά κινητά, ή προκειμένη δέ ιδέα πρόκειται νά λει- 
τουργήση έπί μόνων τών άκινήτων. Τό άτύχημα είναι οτι 
ή μεγάλη αύτη ιδέα, τής όποιας τά πρώτα σπέρματα άνευ- 
ρίσκομεν έν τή εύρεία τοΰ Law οιανοία, έναυάγησε παρ’ 
ήμΐν κατ’ άμφοτέρας τάς νομοθετικάς έρφανίσεις της. Ό 
σκοπός συνίσταται εις τήν τήξιν, ούτως είπεϊν, τών έν τή 
επικράτεια ύποΟηκ.ικών( δανείων έντός μιας καί τής αύτής 
καμίνου, τό προϊόν τής οποίας, είς εύστροφα τεμάχια χωρι- 
ζόμενον, ύπό τό όνομα κτηματόγραφον ή κτηματική ομο
λογία (όρθότερον δέ ύποθηκόγραφον, Pfand—Briefe), δύναται 
νά λειτουργήση έν τή κοινωνία έκ παραλλήλου πρός τό 
τραπεζικόν γραμμάτιο·?. 'Όπως τοΰτο στηρίζεται έπί τής 
έγγυήσεως τοΰ χαρτοφυλακίου τών εμπορικών ιδίως συ
ναλλαγμάτων καί έχει ασπίδα τό μεταλλικόν τής τραπέζης 
άποταμίευμα, τοιουτοτρόπως καί τό ύποθηκόγραφον τής 
έπακινήτου πίστεως στηρίζεται έπί τών ύποθηκών, τάς ο
ποίας (δανείζουσα) ή τράπεζα του συγκεντρόνει έν τώ χαρ- 
τοφυλακίω της, καί έχει ώς άσπίδα τήν κανονικότητα τής 
είσπράξεως τών απαιτήσεων της καί τής πληρωμής τών 
οφειλών αύτής διά τού μέσου τής χρηματιστικής μεσολα- 
βήσεως ισχυρού έν κεφαλαίοις συνεταιρισμού (ίδ. έπί τοΰ 
όλου Οίκ. Έπιθ. σελ. 82 καί έπ. 402 καί έπ.).

Ή Ελληνική γή θέλει βεβαίως άντλήσει δυσυπολόγιστον 
έν τώ μέλλοντι δύναμιν έκ τού πιστωτικού τούτου μοχλού, 
άμα ώς τεθή ούτος είς ’Αρχιμήδειους έν τή εθνική οικονο
μία χείρας. Ούδέν όλιγώτερον, πρόκειται οί βώλοι, ούτως 
είπεϊν, τών αγρών νά συναγωνίσΟώσι διά μέσου τοΰ ύπο- 
Οηκογράφου πρός τά δραστηριότατα τών πιστωτικών ορ
γάνων καί νά μεταβιβασθή ούτως ή αγαθοεργός τής πί
στεως έπιρροή μέχρι τών μάλλον έγκαταλελειμμένων κοι

νοτήτων. Έν τούτοις ύπάρχουσι πάντοτε προϋποθέσεις τινες 
κοινωνικά:, τών οποίων ούδείς εΐναι κύριος. Καί τά πράγ
ματα εΐναι έπί τοσοΰτον άνώτερα τών προσώπων, ώστε πάν
τως άπαιτεϊται τυχηρά διά τάς ώραιοτέρας πολλάκις ιδέας 
έμφάνισις.

Τοιαύτη ώς έν διαγράμματι ή εργασία τής ήμετέρας Βου
λής κατά τήν σύνοδον τοΰ 1873. Έάν τό ’Αγγλικόν Κοι
νοβούλιο'? κατά τήν σύνοδον τοΰ 1872 έψήφισε πενταπλα
σίους σχεδόν νόμους τού γενικού συμφέροντος (98), έάν 
μεταξύ αύτών ύπάρχωσι τινες, ύπερηφάνειαν έμπνέοντες 
είς τόν νεώτερον πολιτισμόν, καθώς π. χ. οί περί τής δη
μοσίας ηθικής, τής δημοσίας ύγείας, τής προστασίας 
τής ζωής τών παίδων, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, ότι ό 
κοινοβουλευτικός παρ’ ήμΐν βίος δέν είσήλθεν έτι είς τήν 
κανονικήν αύτοΰ οδόν, καί ότι έντός αύτοΰ δέν έσχηματίσθη 
έτι ή όμάς εκείνη τών έξοχων άνδρών, ήτις διά τής άποφα- 
σιστικής συνεργασίας της δίδει τόν τόνον είς τά Κυβερνη
τικά τών ελευθέρων λαών πράγματα.

"Οσον δέ αφορά τήν άκριβώς οικονομικήν έποψιν τών 
κατασκευασμάτων τής τελευταίας βουλευτικής ήμών πε
ριόδου, άνεξαρτήτως τών γενικών τής παγκοσμίου άγοράς 
περιστάσεων, αϊτινες λαμβάνουσιν όσημέραι διεθνή χαρα
κτήρα, είς τάς οποίας κατά μέγα μέρος οφείλεται ή δρα- 
στηριοτης τών κεφαλαίων καί ή χρησιμοποίησις αύτών είς 
τούτον ή εκείνον τόν συνδυασμόν καί τούτον ή εκείνον τόν 
τόπον, ή ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή πολιτική ΟποΟέτει όρους, 
οϊτινες διά βαθείας μόνον μελέτης καί μακράς χειρός θεμε- 
λιούνται. Εΐναι δέ πλάνη άσύγγνωστος διά τόν νομίζοντα, 
ότι άρκεϊ ολίγη μελάνη έπί χάρτου λευκού, ινα έκτελεσθώσι 
τά πρακτικότερα τών νεωτέρων κεφαλαίων επινοήματα. 
Έπί τής χερσαίας π. χ. συγκοινωνίας ό,τι Οά άπήτων άπό 
πάσαν διοίκησιν έν Έλλάδι Οά ήτο πρό παντός ή τοπολο
γική τής χώρας μελέτη. Καί αμφιβάλλω πολύ άν τό μη
χανικόν τοΰ στρατού ήμών σώμα γνωρίζη τήν Ελλάδα,



560 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΑΘΗΝΔΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ. 561

δσον οί ύπαξιωματικοί της ϋρωσσίας προ τοΰ πολέμου τοΰ 
1870 τήν’Αλσατίαν καί τήν Αωραίνην. Έάν ή προκαταρ
κτική τής χώρας γνώσις έξησφαλίζετο τοιουτοτρόπως ύπό 
τάς διαφόρους τής νεωτέρας έπιστήμης όψεις, Οά ήτο 
ή μεγαλειτέρα έπιχορήγησις είς πάσαν τών διεθνών κεφα
λαίων έν τώ ήμετέρω τόπω αποτελεσματικήν τής φύσεως 
καλλιέργειαν.

Ιίαί έν τούτοις έκ πόσων έ'τι όρων έξαρτάται τό οριστι
κόν τοΰ τόπου μέλλον ! "Ινα δέ άφήσω τους λοιπούς, f είς 
ποιαν σελίδα τής έθνικής ήμών άποκαταστάσεως πρέπει νά 
γραφή ό ζυριώτατος πάντων, ή αρμονία ήτοι τής πολιτι
κής ήμών μηχανής; Πρέπει νά μάς τό εϊπωσιν όσοι νο- 
μίζουσιν, δτι στερεοΰνται έν αύτή μόνον καί μόνον διότι Οέ- 
τουσι χεϊρα βέβηλου έπί τών έθνικών ιερών, μή βλέποντες 
τήν ύποζ.αίουσαν κάμινον, έν ή έτάκησαν έν τώ τόπω τούτω 
άπ’ αίώνος τά ισχυρότατα τών δεσμών καί αί έπιτηδειό- 
ταται τών παγίδων.

"Οταν άζόμη συζητήται παρ’ ήμΐν τό πνεΰμα τοϋ πολι
τεύματος, δέν ύπάρχει ικανός καί άσφαλής όρίζων διά τό 
εύρύ τών έπιχειρήσεων πνεΰμα. ’Ιδού τό Α καί τό Ω τής οι
κονομικής πολιτικής.

ΑΘΗΝΑΪΚΑ! ΤΡΑΠΕΖΑ!·

Έχω ύπ δψιν τήν κατά τό 1873 έργασίαν τριών έν Ά- 
Οήναις Τραπεζών, τής Εθνικής, τής Γενικής Πιστωτικής, 
καί τής Βιομηχανικής Πίστεως. Διά μέν τήν πρώτην πρό
κειται περί τοΰ 32'-··\έτους, διά δέ τάς έτέρας περί τοΰ 1’“ 
έτους τής ζωής αύτών. Ένω ή μέν είσήλθεν ήδη είς τήν 
περίοδον τής άνδριζής ήλιζίας, αί λοιπαί δίδουσι ικανά ση
μεία εύρωστου νεότητος. Καλώς έρχονται λοιπόν είς το 
οικονομικόν στάδιον καί παλαιοί καί νέοι άγωνισταί.

Εθνική Τράπεζα. — Ό ισολογισμός αύτής κλείε
ται ζατά μέν τήν 30 ’Ιουνίου διά δρ. 82 682 177, ζατά 
δέ τήν 31 Δεκεμβρίου διά δρ. 89 164· 196. Τό μεταλλιζόν 
αύτής, άπό δρ. 14 474 073 (12 993 230 έν Έλλάδι καί 
1 480 843 έκτος αύτής) ζατά τήν πρώτην περίοδον, άνα- 
βαίνει είς δρ. 20 562 073 (16 460 444 έν Έλλάδι καί 
4 102 212 έκτος αύτής) κατά τήν δευτέραν. Εντούτοις 
τό εις προεξοφλήσεις συναλλαγματικών καί γραμματίων 
χαρτοφυλάκιον αύτής, κυρία πάντοτε βάσις τών έζδιδόντων 
τραπεζικά γραμμάτια πιστωτικών καταστημάτων, παριστα 
σπουδαίαν έλάττωσιν ζατά δρ. 1 868 036 (16 633 269 
τή 30 ’Ιουνίου καί 14 465 233 τή 31 Δεζεμβρίου), είς πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν τό μεταλλικόν άνεβιβάσΟη ζατά δραχ. 
6 088 583 καί ή έν γένει τών τραπεζικών γραμματίων κυ
κλοφορία άπό 31 802 266 δρ. ζατά τήν 30 ’Ιουνίου έφθα- 
σεν είς 37 386 664 ζατά τό τέλος τοΰ έτους. Τό φαινό
μενου τοΰτο είναι άξιοπαρατή ρητόν, διότι δυοΐν Οάτερον, ή 
αί έμποριζαί συναλλαγαί ήλαττώθησαν κατά ποσόν ή ποιόν, 
ή τό τραπεζικόν κατάστημα μετέστρεψεν, έξ έτέρων σκέ
ψεων ή ζατά συνέπειαν συναγωνισμού, τόν κύριον αύτοΰ 
προορισμόν άπό έμποριζών είς άλλας χρηματικός τοποθε
τήσεις.

Μή λησμονήσωμεν όμως; ότι ή Εθνική Τράπεζα έχει έζ 
τοΰ συμπληρωτικού οργανισμού αύτής στενάς σχέσεις πρός 
τήν έπαζίνητον πίστιν καί πρός τόν δημόσιον θη
σαυρόν. Άλλ’ ένώ αί πρός τόν τελευταϊον παριστώσιν έ- 
λάττωσιν ζατά δρ. 1 315 867 (17 661 302 τή 30 ’Ιου
νίου καί 16 345 435 τή 31 Δεζεμβρίου), τό κύριον τής 
οποίας άνάγεται είς τά δάνεια τών 6 καί 28 έκατομ. δρ. 
καί τών 9 καί 4 έκατομ. φρ. (9 598 290 πρός 8 673 540), 
άφ’ έτέρου αί πρός τήν άζίνητον ιδιοκτησίαν σχέσεις τής 
Έθνικής Τραπέζης άποβαίνουσιν όσημέραι ζωηρότερα'.. Άπό 
3 835 017 δρ. κατά τό 1853 καί 14 609 408 τώ 1863, 
άνεβιβάσθησαν τώ 1873 είς ορ. 30 110 861, έξ ών 24 
037 723 έπί ύποθήκη (δάνεια δετή, χρεωλυτικά καί άνοι- 
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σωπική έγγυησει. Η οδός αυτή τών τραπεζικών κεφα
λαίων άπό της πρώτης μέχρι τής δευτέρας εξαμηνίας τοΰ 
18 73 μαρτυρεί ζίνησιν έπαισΟητοτέραν πάσης άλλης, διότι 
άπό δρ. 3 794 708 συνεκέντρωσε κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
6 0/3 138, ήτοι επι πλέον 1 278 430 δρ. Βεβαίως ούδέν 
εύαρεστότερον τής όσον ένεστι εύρυτέρας κοινωνίας μεταξύ 
τοϋ κεφαλαιούχου άστεος καί τής γεωργικής έξοχης- ύπο- 
Οέτω δε ότι καί ή δοκιμή τών προσωπικών τής τελευταίας 
έγγυήσεων είναι κατ’ εύχήν άσφαλής. Έν τούτοις υπολεί
πεται ό κύριος τής τραπεζικής κυκλοφορίας μηχανισμός. 
Και δεν γνωρίζω μείζονα κατ’ αυτόν κίνδυνον έν δ ε δ ο- 
μ έ ν η π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι παρά τήν διασκόοπισιν τοΰ κε
φαλαίου του άπό τής παλάμης τοϋ κερδώου Έρμου εις τάς 
άφελεΐς άμα καί δυσκίνητους χεϊρας τών απλοϊκών ύ- 
παίθρων.

Ή άξια τής παρατηρήσεως ταύτης αναφαίνεται ιδιαιτέ
ρως έν τή προόδω τοΰ είς σύντομον κατά τό μάλλον ή 
ήττον ζήτησιν απαιτητού παθητικού τής Εθνικής Τραπέ- 

>.ης, Άπό τοϋ 1853 ότε ή κυκλοφορία τών τραπεζικών 
γραμματίων της άνεβιβάσθη είς 2 557 560 δρ. καί άπό τοΰ 
1863 ό'τε έφθασε τά 16 369 000', ή κυκλοφορία αυτή 
κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1873 υψωΟη είς 37 386 664 
ήτοι είς τό ύπερδιπλάσιον τής προηγουμένης δεκαετίας καί 
τό δεκαπενταπλάσιον τής πρό ταύτης. Κατόπιν έρχονται αί 
παντός είδους παρά τή Τραπέζη καταθέσεις, αιτινες άπό 
δρ. 2 171 917 κατά τό 1853 καί 9 549 270 κατά τό 
1863 άναβιβάζονται κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1873 είς 
δρ. 24 158 289, έξ ών 2 878 466 είναι έπιστρεπτέαι άτό- 
κως άμα τή ζητήσει, 471 415 άνήζουσιν είς τό ταμιευτή
ριο-/, 2 435 030 είς τόν δημόσιον θησαυρόν, 2 074 904 
είναι κατατεθειμένα', έπί έπιστροφή είς προθεσμίας 1—6 
μηνών, αί δέ ύπόλοιποι 16 298 412 ορ. άνήκουσιν είς τούς 
όμολογιού 'ους τής Τραπέζης δανειστάς.

Γενική Πιστωτική Τράπεζα. — Ό ίσολο- 

γισμός αύτής κλείεται κατά τήν ’31 Δεκεμβρίου 1873 διά 

δρ. 16 511 207, τών οποίων ή ψυχή κατοικεί έντός τοΰ 
έκ δρ. 14 000 000 εταιρικού κεφαλαίου, έξ ού 4 328 705 
δρ. μένουσίν έτι- έν ταϊς χερσί τών μετόχων. Αί προεξο
φλήσεις τής Τραπέζης ταύτης άνέρχονται είς ορ. 4 471 
099, τά έπί ένεχυριάσει τίτλων δάνεια της είς δρ. 1 892 
777 καί έπ’ άνοιζτώ λ|σμώ είς δρ. 1 328 060, τά πρός 
τό δημόσιον είς δρ. 1 147 324, τά πρός δήμους καί έπί 
ναυτικών χορηγημάτων είς δρ. 1 973 578. Κατά τήν 31 
Δεκεμβρίου 1873 ύπήρχον έν τοΐς ταμείοις τής έταιρίας 
είς μετρητά δρ. 629 006 καί ώφείλοντο παρ’ αύτής είς 
άτοκους μέν καταθέσεις δρ. 485 527, είς έντοκους δέ δρ. 

980 233.
Έπί τοΰ όλου ή γλώσσα τών άριΟμών κέκτηται ιδιαιτέ

ραν σημασίαν. Ένώ άφ’ ένός ή Εθνική Τράπεζα διά με
τοχικού κεφαλαίου (σύνάποΟεμ.ατικω τακτικω καί έζτάζτφ) 
ορ. 24 619 059 καί διά τοΰ ύπό τοΰ προνομίου χορηγου- 
μένου αύτή είς τραπεζικά γραμμάτια έτέρου κεφαλαίου έκ 
δρ. 37 386 664 (έξ ού άφαιρετέον 13 421 810 νόμιμον 
μεταλλικόν αποταμίευμα), τό όλον δρ. 48 583 913, περιέ- 
λαβεν έν ταΐς έργασίαις αύτής κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1873 δρ. 68 602 123, άφ’ έτέρου ή Γεν. Πιστωτική Τρά
πεζα διά κεφαλαίου δρ. 9 671 295 περιέλαβε κατά τήν 
ημέραν ταύτην έν ταΐς έργασίαις αύτής δρ. 12 182 502. Ή 
άναλογία είς έζατομμύρια 48 : 62 καί 9 : 12. Τοιουτοτρό
πως ή έπιχειρηματική δύναμις παρά μέν τή Γεν. Πιστωτική 
ύπερέβη τό κεφάλαιον κατά τό τρίτον, παρά δέ τή Εθνική 
άπελείπετο κατά 2 έκατομ. τής τοιαύτης έντάσεως.

Τράπεζα Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς Πίστεως. —Ό κύ
ριος σκοπός αύτής άποβλέπει είς επιχειρήσεις τής μεγάλης 
βιομηχανίας (σιδηροδρομικός, άποξηράνσεις λιμναζόντων 
τόπων κ. τ. τ.), είς διαπραγματεύσεις δανείων τοΰ κρά
τους καί τών δήμων, είς ενοικιάσεις φόρων, είς εμπορικός 
πράξεις διά λ|σμόν τρίτων καί έν γένει είς τραπεζικός έρ
γασίας, αιτινες δίδουσιν ούτω πάσαν έπιΟυμητήν εύρύτητα 
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είς τόν κύκλον τοΰ καθιδρύματος. Ή δύναμις αύτοΰ έξαρ- 
τάται έζ τοΰ είς 25 000 000 φράγκων άναβιβαζομένου 
εταιρικού ζεφαλαίου, τό όποιον όμως ένεκεν έλλείψεως ερ
γασιών έπραγματοροιήθη μέχρι τοΰδε κατά μο'νον 2 520 
000.

Ή κίνησις τοΰ ζεφαλαίου τούτου ζλείεται έν τω ισολο
γισμοί τής Τραπέζης κατά τήν 31 Δεκεμβρίου είς τό ποσόν 
φρ. 2 635 000, έξ ών 1 022 936 είς έξωτερικάς τραπέζας 
(Anglo Foreign Bank, Credit Ind. d Orient και Soci6t0 generate 
<T Alexandrie), 951 7-44· είς δάνεια (πρός τήν Έλλ. Κυβέρ- 
νησιν καί έπί ένεχύρω πρός ίδιώτας), 615 054· είς εξωτε
ρικά συναλλάγματα καί 16 606 είς προεξοφλήσεις..

Τραπεζικά κέρδη. — Ή έποψις τών μερισμάτων 
έν ταΐς έπιχειρήσεσιν περιλαμβάνει τό πρακτιζώτερον μέ
ρος τής χρηματιστικής. Ούτω καθ’ άπαν τό έτος ή μέν 
’Εθνική Τράπεζα έχορήγησεν δρ. 226 ~ πρός πάσαν αύτής 
μετοχήν, ώστε έπί τής άγοραίας άξίας ταύτης (2 900 — 
3 χιλ. δρ.) τό μέρισμα τοΰτο αναλογεί πρός ένιαύσιον τό
κον 7 Α τοΐς °|0 περίπου- ή δέ Γεν. Πιστωτική διένειμε 
°ρ· 10 ΔΑ πρός έκάστην τών μετοχών της, ώστε έπί τής 
νυν άγοραίας άξίας αύτών τό μέρισμα της αναλογεί πρός 
8 περίπου τοΐς °/0 ένιαύσιον τόκον- ή δέ Βιομηχανική, 
οιδουσα πρός έζάστην μετοχήν της φρ. 1 ψ, παρέχει τόκον 
έπί τής νΰν άξίας τών μετοχών τη; 4- περίπου τοΐς °| διά 
χρονικόν διάστημα έλαττον τών έξ μηνών, άπό τής άρ- 
χής τούτέστι τών έργασιών της.

ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ-

"Οσοι διαχωρίζουσι τήν ιδέαν τής χειραφετήσεως τής 
γυναικός άπό τής ιδέας τής έν γάμω ζωής αυτής, άνοί- 
γουσι βαθύτερον τόν λάκκον τής ύποδουλοσύνης της. Με- 
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ταφέρουσιν αυτήν άπό τής έταιρίας τοΰ βίου (οικογένεια), 
έταιρίας έν άγάπη καί συμφέροντι, έν ήδονή καί λύπη, έν 
ευτυχία καί δυστυχία, είς τήν έξουσίαν τοΰ δικαιώματος 
τοΰ ίσχυροτέρου, ύπό τήν έπιρροήν τοΰ οποίου ή γυνή οιε- 
τέλεσεν έν τοΐς δεινοτέροις χρόνοίς τής ύπάρξεως της ως 
άντικείμενον μάλλον άποκτήσεως ή ώς ύποζείμενον άπα- 
ραγράπτων δικαίων. Έάν ή γυνή δέν δύναται νά χειρα- 
φετηΟή ύπό τήν σζέπην τοΰ γάμου, τετέλεσται δι’ αύτήν ! 
Έσεται αιωνίως έρμαιον κυρίου ή έραστοϋ, βίας ή άπάτης, 

τοΰ κοινοΰ τών άνδρών ή τοΰ κοινοΰ τών γυναικών, αιτι- 
νες κατά τόν μύθον τής άνευ ούράς άλώπεκος Οά σπευ- 
σωσι πρώται νά διασχίσωσι τόν ψευδή πέπλον έλευΟερίας 

ύποπτου ή επικινδύνου.
Δύναται νά έλΟη εποχή (μετά κ α ν ο ν ι κ ό ν τινα ήλι- 

κίας προσδιορισμόν) συμμετοχής τής γυναικός είς τά τής 
πολιτείας- δύναται έπιστημονικώς καί τεχνικώς νά άτενίση 
τό πνεΰμα της είς ορίζοντας, οϊτινες πρότερον έΟεωροϋντο 
ώς μόνον ανδρικοί- δύνανται καί αί γυναίκες τής πόλεως 
νά ζινήσωσι τά όργανα τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας 
όπως αί γυναίκες τής ’Αρκαδίας τά άροτρα τής έξοχής- 
έσεται όμως φοβερός κοινωνικός κλονισμός τήν ήμέραν κα
θ’ ήν ΟεωρηΟή ώς ύπερτάτη τελειότης ή μετατροπή τοΰ 
γυναικείου πληθυσμοΰ άπό τής συζυγικής οικίας είς τήν 
ατομικήν τής νεάνιδος τοΰ δρόμου Ανεξαρτησίαν. Βεβαίως 
ή άγορά δέν εΐναι πλέον Αποκλειστικόν τών άνδρών προ- 
νόμιον. "Οταν όμως πρόκειται νά δοθή είσιτήριον καί πρός 
τάς γυναίκας, έχει πολλούς λόγους ή έπιστήμη, ίνα ζητή 
έπ’ αύτοΰ τήν σφραγίδα τής οικογένειας.

"Ινα ύποστηρίξη τις ότι άπαιτεϊται άγαμία εις τήν γυ
ναίκα, όπως άναπτύξη τάς πνευματικός καί τεχνικός αύτής 
δυνάμεις, πρέπει προηγουμένως νά άποδείξη ότι περισσο- 
τέρα πρόοδος κατοικεί έν τώ ζελλίω τοϋ μοναχοΰ ή έν τή 
οικία τοΰ οικογενειάρχου. Τοιαύτη ιδέα έπρεπε νά έκτείνη 
είς ύπερβολήν τά όρια, τοΰ μοναστηριού- ένώ δέ καταδικά
ζει όλόχληρον τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, δέν σέβεται 
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τό έργον τοϋ Θεοΰ, όστις έποίησεν άρσεν καί θήλυ πρός 
τελείωσιν άμφοτέρωυ.

Τώ οντι έάν έζ. τής φύσεως τών πραγμάτων ή συνερ
γασία άποτελή τήν εύτυχεστέραν τών κατά μέρος δυνά- 
μεων άνάπτυξιν, ό γάμος έχει είς ύπατον βαθμόν τήν 
άξίαν ταύτην. Πόση δόσις γλυκύτητος είς τάς ιδίας, είς 
τά αισθήματα είσάγεται έν τή ψυχή τοϋ άνδρός διά τής 
βαθμιαίας έπ’ αύτοΰ έπιρροής τής συζύγου, και όπόση βοή
θεια είς τήν άνάπτυξιν τών δυνάμεων ταύτης δι’ όλων τών 
πλεονεκτημάτων, τά όποια ή διά τόσων αιώνων έλευθέρα 
τοΰ άνδρικοϋ γένους πρακτική παρά τούτω συνεκέντρώσεν ! 
Ό γενικός ούτος κανών δέν έμποδίζει πολυαρίθμους έξαι- 
ρέσεις. Διότι ειοον γυναίκας ύπερτερούσας τών άνδρών αύ
τών είς τό πνεΰμα, καθώς καί άνδρας δυναμένους νά δώ- 
σωσι μαθήματα, γλυκύτητος πρός τάς εαυτών συντρόφους. 
Ομιλώ περί τής κατά μέσον όρον αλήθειας, ήτις έχει 
τήν ιδιότητα νά έκτείνηται άντιστρόφως καί έπ’ αύτών τών 
εξαιρέσεων, είς τρόπον ώστε νομίζω ότι ό έν λόγω συνεται
ρισμός έχει στερεάς ύπό πάσαν έποψιν βάσεις.

Ή θεμελιώδης φύσις τής άνωτέρω άρχικής,ούτως είπεΐν, 
μεταξύ άνδρογύνου συνεργασίας έχει τό πλεονέκτημα, οτι 
δίδει τόν τόνον είς τήν δλην βιωτικήν άνάπτυξιν. Ένώ δέ 
στοιχειώδης είναι ή αρμονία τής έκτος τής οικίας άποστο- 
λής του άνδρός καί τής έντός αυτής λειτουργίας τής γυ- 
ναικός, δύνανται κατά τήν διαφοράν τών κοινωνικών κατα
στάσεων άμφότεροι οί σύζυγοι νά έργάζωνται έντός ή έκ
τος τής οικίας, χωρίς διά τοΰτο νά διαταραχθή ή φυσική 
αρμονία. "Οταν ό Ναπολέων Α' έλεγε «τά άπλυτα φορέ
ματα καθαρίζει ή οικογένεια», δέν εΐχεν ύπ’ ό’ψιν ότι καί ή 
πλυντική δύναται νά γίνη ιδιαιτέρα βιομηχανία. Τοιουτο
τρόπως δέν γνωρίζω ωραιότερου κατώρθωμα διά τήν οικο
νομικήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος ή τήν τελειοποίησιν 
τής μεγάλης έν τώ άγροτικω βίω άρχής, καθ’ ήν οί μέν 
άκμαΐοι τής οικογένειας άνδρες ή γυναίκες άδιάφορον) καλ- 
λίεργοΰσιν όμοϋ τήν γήν, οί δέ απόμαχοι τής οικογένειας 

έπιμελοΰνται τοΰ φυτωρίου αύτής κατ’ οίκον. Ή δέ διαίρε- 
σις καί ή έ'νωσις τών έργων κατά χρόνον καί τόπον 
έλαβε τοιαύτην έπίδοσιν έν τή νεωτέρα οικονομία τών 
εθνών, ώστε δύνανται δύο σύζυγοι, επιστήμονες ή τεχνί- 
ται, νά άσχολώνται είς τά έργα τής έπιστήμης ή τής τέ
χνης καί συγχρόνως νά ύπηρετώσιν έν τώ ιερώ τής οικο
γένειας ναω. Άλλοίμονον είς έκείνους, οιτινες, διότι π. χ. 
είναι ύποδηματοποιοί ή καθηγηταί, βιομήχανοι ή έμποροι, 
λησμονοΰσιν, ότι είναι γείτονες καί πολΐται· διότι δέ προ- 
μηθεύουσι παχεΐς κλήρους είς τούς απογόνους των, δέν εύ- 
ρίσκουσι τόν καιρόν νά ζήσωσΐ καί νά παίξωσι μετ’ αύτών !

Μεταξύ τών διαφόρων μορφών τής κοινωνικής τοΰ άνδρο
γύνου έργασίας ολαι αί προτιμήσεις άνήκουσιν είς τήν έπί 
τής αύτής ή σχετικής έπιστήμης ή τέχνης σύμπραξιν. Δέν 
έφερον είς μάτην τό παράδειγμα τής στενής ένώσεως τών 
έν ύπαίθρω έργων τής γεωργικής οικογένειας. Διά τι νά 
μή έκταθή καί έπί τής έμπορικής καί βιομηχανικής ; Ούτως 
έπί τής πνευματικής βιομηχανίας όφείλομεν είς τά τελευ
ταίου έκδοθέντα άπομνημονεύματα τοΰ Jonh Stuart Mill κλα
σικόν τή άληθεία μάθημα, άνήκον έξφ'χως είς τήν σφαίραν 
τής Πολιτικής Οικονομίας καί έκ τοϋ κατ’ αύτήν μεγάλου 
τούτου ονόματος τής καθ'ήμάς εποχής, καί έκ τοϋ άντικει- 
μένου, περί δ ιδιαιτέρως έστράφη. Δέν ήξεύρω άν μέ άνα- 
γινώσκωσι γυναίκες. 'Όσοι όμως σύζυγοι ρίψωσι τό όμμα 
έπί τών στίχων τούτων, άς άναγνώσωσιν αύτούς δίς.

«"Οταν μεταξύ δύω προσώπων ύπάρχη έντελτ,ς κοινωνία ιδεών 
καί σκεψεω·', δταν πάντα, όσα ένδιαφέρουσι τόν νοΰν καί ττ,ν καρ
διάν, συζτ,τώνται μεταξύ αύτών καθ’ έκάσττ,ν καί διερευνώνται 
μετά μεγαλειτέρα; βαύύττ,τος παρά ττ,ν έν χοτ,σει μεταξύ συγγρα
φέων, γραφόντων διά το κοινόν τών άναγνωστών, όταν άναχωρώσιν 
άπό τών αύτών αρχών καί φΟάνωσιν εις τά αυτά συμπεράσματα 
δι’ οδών, τάς όποιας ομοΰ διατρέχουσιν, ολίγον ενδιαφέρει διά τό 
ζήτημα ττ,ς πρωτοτυπίας, ποιον έκ τών δύω τούτων προσώπων 
κρατεί τόν κάλαμον. "Ισως δέ ό λαβών τό δλιγώτερον μέρος είς ττ,ν 
σύνθεσιν έλαβε τό περισσότερον εις ττ,ν ιδέαν. Τά έκ τοιαύττ,ς συν
εργασίας παραγόμενα συγγράμματα είναι προϊόν άμφοτέρων όμοϋ, καί 
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πολλάκις εΐναι δύσκολον, διακρίνων τις το ίδιον έκάστου μέρος, νά 
εΐπνι «τοϋτο είναι τοΰ μέν καί τοϋτο τοΰ δέ.» Άπό τής υψηλής λοι
πόν ταύτης έπόψεως δύνανται νά θεωρηθώσι τά συγγράμματά μου 
τόσον έργα τής γυναικός μου όσον καί έμοΰ αυτού. Έκτός τής γενι
κής επιρροής, ήν τό πνεύμα της έξήσκει έπί τοΰ ίδικού μου, εις αύτήν 
οφείλονται αί σημαντικώτεραι ΐδέαι τών έργων μου, όσαι έπήνεγκον 
γονιμότερα καί μεγαλείτεοα αποτελέσματα καί όσαι συνετέλεσαν 
κατά τό πλεϊστον εις τήν επιτυχίαν καί τήν υπόληψιν τών έργων 
τούτων. Α: ίδέαι αύται ήσαν απόρροια τοΰ πνεύματος της καί δω
ρεά άρχαιοτέρων συγγραφέων, τήν όποιαν ίδιοποιούμην συσσωματών 
έν τώ όργανισμώ τών έμών ιδεών. Κατά τό μεγαλείτερον μέρος τοΰ 
βίου μου ώς συγγραφέως κατεϊχον άπέναντι αύτής τό πρόσωπον, 
όπερ έξ άρχής ένόμισα ώς τό ώφελιμώτερον κάί τό όποιον ήδυνάμην 
νά καθέξω έν τή διανοητική σφαίρα, ήτοι τό τοΰ διερμηνέως συγγρα
φέων πρωτοτύπων καί τό τοΰ μεσίτου μεταξύ αύτών καί τοΰ κοινού.

Τό πρώτον έκ τών συγγραμμάτων μου, έν τώ όποίω ή σύζυγός 
μου κατά πολύ συνειργάσΟη, υπήρξε τό «περί τών ’y/pjpwr τψ; 
Πο.Ιιτικης Οικονομίας.*  Τό κεφάλαιον, όπερ έξήσκησεν έπί τοΰ 
δημοσίου πνεύματος έπιρροήν μεγαλειτέραν ή όλον τό έπίλοιπον τοΰ 
βιβλίου, τό πραγματευόμενου ήτοι «περί τοΰ πιθανού μέλλοντος 
τών έργατικών τάξεων», οφείλεται ολόκληρον είς έκείνην. ’Επειδή 
έν τώ πρωτιό τοϋ βιβλίου σ/εδίω τό κεφάλαιον τούτο δέν υπήρχε, 
μοί παρέστησε πόσον ήτον αναγκαίου νά προστεΟή έν κεφάλαιον έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου, καί πόσον τό έργον θά έμενε*  ατελές ά/ευ 
αύτού’ υπήρζεν ούτως αιτία νά τό γράψω. Τό μεϊζον μέρος τοΰ κε
φαλαίου τούτου, ή έκθεσις καί ή συζήτησις τών δύω αντιθέτων 
θεωριών περί τής ιδιαιτέρας καταστάσεως τών έργατικών τάξεων, 
εΐναι έξ ολοκλήρου αντιγραφή τών ιδεών της καί μάλιστα έν πολ
λούς όπως αυται μοί διετυποΰντο έκ τοΰ στόματός της. Είναι μέν 
άληθές, ότι δέν έμαθον παρ’ αύτής τό καθαρώ; θεωρητικόν μέρος 
τής Πο.Ιιτν/.ης μου Οικονομίας, έν τούτοις είς τήν έπιρροήν της 
πρό πάντων χρεωστεϊ τό βιβλίου μ.ου τό γενικόν ύφος, όπερ, δια- 
κρίνον αύτό άπό τών προλαβουσών περί Πολιτικής Οικονομίας πραγ
ματειών καί έλκύον τούς όποιους αί άλλαι άπεδίωκον άναγνώστας, 
κατέστησε*  αύτό τόσον ωφέλιμον. ΊΙ κυρία βάσις οφείλεται είς τήν 
καταλλήλως χαραχθεΐσαν γραμμήν μεταξύ άφ’ ένός τών νόμων τής 
παραγωγής (τού πλούτου), οί όποιοι εΐναι πράγματι νόμοι τής φύ- 

σεως καί έξαρτώνται έκ τών ιδιοτήτων τών αντικειμένων, και άφ’ 
έτέρου τών τρόπων τής διανομής (τοΰ πλούτου), οί όποιοι υπό τι- 
νας έπόψεις έξαρτώνται έκ τής άνθρωπίνης θελήσεως.

Οί πλεϊστοι οικονομολόγοι συγχέουσιν τάς δύω ταύτας τάξεις 
τών νόμων ύπό τό όνομα «οικονομικοί νόμοι», νομίζοντες οτι ούδε- 
μία ανθρώπινη προσπάθεια δύναται νά κατάργηση ή τροποποιήσω 
αύτούς. Άποδίδουσιν ούτω τήν αύτήν άναγκαιότητα είς τούς νό
μους εκείνους, οΐτινες έξαρτώνται έκ τών άμετακινήτων όρων τής 
έπιγείου ήμών ύπάρξεως, καί είς έκείνους, οΐτινες, συνέπεια όντες 
κοινωνικών τινων συναρμολογήσεων, δέν έκτείνονται πέραν τούτων. 
Ύπό τήν έπιρροήν διαφόρων θεσμών ή συνηθειών τά ημερομίσθια, 
τά κέρδη τών κεφαλαίων καί αί πρόσοδοι τών γαιών Οέλουσιν βε
βαίως προσδιορισθή κατά ταύτας ή έκείνας τάς αιτίας, τάς όποιας 
οί οικονομολόγοι έκλαμβάνουσιν ώς τινα ειμαρμένην, καθ’ ής ούδέν 
μέσον ανθρώπινον υπάρχει. Έν ταΐς α’Λργαϊς της Πο.Ιιτικης Οι
κονομίας*,  έπροσπάθησα, όσον καί οί προκάτοχοί μου, τήν έπισιη- 
μονικήν έκτίμησιν τής ένεργείας τών αιτιών τούτων, ύπό τό κρά
τος τών ό'ρων τούς οποίους αύται όποθέτουσιν’ έν τούτοις τό βιβλίου 
τούτο εΐναι τό πρώτον, όπερ δέν θεωρεί τούς όρους τούτους ώς 
τελειωτικούς’ παριστώ δ’ έν αύτώ τάς γενικάς οικονομικές ιδέας, 
τάς έξι ρτωμένας ούχί έκ τών άναγκών τής φύσεως άλλ’ έκ τών 
άναγκώ/ τής κοινωνίας, ώς προσωρινάς καί δυναμένας σπουδαίως 
νά τροποποιηθώσι διά τής περαιτέρω κοινωνικής προόδου.

Ή έποψις αύτη τής Πολιτικής Οικονομίας μ.οί ήρχετο μέν έν μέ- 
ρει έκ τών ιδεών, τάς όποιας έγέννησαν έν έμοΐ τά δόγματα τών 
Σαινσιμονιστών, υπό τήν έπιρροήν όμως τής γυναικός μου κατέστη 
ή ζωογόνος έκείνη πνοή, ήτις έμπνέει άπαν τό βιβλίον μου. Τό πα
ράδειγμα τούτο δίδει έντελή ιδέαν περί τού γενικού χαρακτήρας τής 
έν τή συνθέσει τών συγγραμμάτων μου άποστολής τής συζύγου 
μου. Γενικώς δέ ο,τι είναι άφηρημένον και καθαρώς επιστημονικόν 
εΐναι ιδικόν μ.ου, τό δέ άληθώς άνθρώπινον στοιχείου άνήκει είς αύ
τήν. Είς παν τό άφορών τήν έφαρμ.ογήν τής φιλοσοφίας έπί τών ά
ναγκών τής κοινωνίας καί έπί τής καθόλου προόδου ήμην μαθητής 
αύτής, είς τήν ιδίαν όφείλων συνάμα τήν τόλμην τών θεωρημάτων 
μου καί τήν περίσκεψιν τών κρίσεων μου έπί τών ζητημάτων τής 
πρακτικής. Τώ όντι είχε πλειότερον έμού θάρρος καί εύρυτέρας ιδέας, 
είς τάς όποιας κατέφευγον, οσάκις έπρόκειτο νά φαντασθώ έκ προ
καταβολής μέλλουσάν τινα τάξιν πραγμάτων, έν η δέν εΐναι πλέον 
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εφαρμόσιμος μέγας αριθμός τών περιωοισμένων εκείνων γενικών θεω
ριών, τάς όποιας συγχέομεν μετά τών αληθώς καθολικών αρχών.

Τοιουτοτρόπως τά μέρη εκείνα τών συγγραμμάτων μου, πρό πάν
των έν τή Πολιτική Οικονομία, τά έρευνώντα τάς πιθανά; τοϋ 
μέλλοντος θεσμοθεσϊας, τάς όποιας οί οικονομολόγοι ζωηρώς άπέ- 
κρουσαν, έν ώ χρόνω ο! κοινωνιολόγοι μετ’ επιμονής τάς έ?ε- 
βαίουν, δέν θά εδρισκον άνευ τής γυναικός μου Οέσιν έν τώ βιβλίω 
μου, ή Οά ένεφανίζοντο δειλαί καί άμαυραί. Άλλ’ ένώ μέ καθι
στά τολμηρότερον εις τήν θεωρίαν τών ανθρωπίνων πραγμάτων, 
άφ’ έτέρου τό πρακτικόν της πνεΰμα καί ή σχεδόν αλάνθαστος κοί- 
σις αύτής έπί τών έν τή πρακτική προσκομμάτων κατέστελλεν έν 
έμοί όλας τάς αληθώς χιμαιοικάς τάσεις. Ή ευφυΐα της περιέ
βαλλε πάσας τάς ιδέας διά σχήματος συγκεκρψμένον, καί έφαν- 
τάζετο καθαρώς τόν τρόπον τής ένεργείας αύτών έν τή πραγματι- 
κότητι. Τόσον δέ σπανίως έλανθάνετο περί τήν γνώσιν τών αισθη
μάτων τής έποχής καί τών ελατηρίων τοϋ ανθρώπου, όίστε τό αδύ
νατον μέρος ιδέας τίνος ανεφάρμοστου τή διέφευγε σπανιότατα».

ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΤΑ’

Κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Porter ή κατά μέσον όρον 
ένιαυσία έπί τοΰ πρώτου ήμίσεως τοΰ παρόντος αίώνος αυ- 
ξησις της περιουσίας τοΰ ’Αγγλικού έθνους άνεβιβάζετο 
κατά μέν τά κινητά (1814—1845) είς 31 !, έκατομ. λιρ. 
στερλ. κατά δέ τά άκίνητα (1815—1843) είς 22 έκα
τομ. λιρ. στερλ. Όποιαν έκτοτε έντασιν έλαβεν ή έν 
τοΐς άριθμοΐς τούτοις κρυπτόμενη μεγάλη δημιουργική δύ- 
ναμις, ευκολον εΐναι νά κρίνωμεν έκ διαφόρων οικονομικών 
συμπτωμάτων, μεταξύ τών οποίων έξοχου σημασίας εΐναι 
αί έπ’ έσχάτων δημοσιεύσεις τών κ. Spackman περί τών χο- 
ρηγηθέντων έν ’Αγγλία είς νέας καί παλαιάς έταιρίας καί 
έξωτερικά δάνεια χρηματικών κεφαλαίων καθ’ όλον τό έτος 

1873.
Έν πρώτοις συνέστησαν 206 νέαι έταιρίαι, έξ ών 78 

άνήκουσιν είς τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, 35 είς άν- 

θρακωρυχεΐα, 33 είς άλλα μεταλλεία, 8 είς τηλεγράφους, 
7 είς τραπέζας, 6 είς σιδηροδρόμους, καί αί λοιπαί είς άλ
λους τής έθνικής έργασίας κλάδους. Τό ολικόν ονομαστι
κόν κεφάλαιον τών έταιριών τούτων άνέρχεται είς 59 940 
400 λιρ. στερλ. έξ ών πράγματι 44 374 744 έτέθησαν είς 
τήν διάΟεσιν τοΰ κοινοΰ, οπερ κατέβαλεν ήδη 13 419 974 
λ. σ. έν αίς ύπολογίζονται ιδιαιτέρως 3 227 500 είς τη
λεγράφους, 2 953 100 είς βιομηχανικά καί έμπορικά έργα, 
1 458 552 είς μεταλλεία και 1 432 722 είς άνθραχωρυχεϊα.

Αί παλαιαί έταιρίαι έζήτησαν 35 971 035 λιρ. στερλ. 
απέναντι τών οποίων τό κοινόν έχορήγησε 23 876 204. Ή 
σπουδαιοτέρα ποσότης άνάγεται είς τήν σιοηροδρομίαν, 
ήτις, αίτήσασα 31 473 990, έλαβεν 20 174 299. Είς δέ 
τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον έπί αίτήσεως 690 315 λ. 
σ. έδόθησαν 639 675. Μόναι αί περί τά υδατα έταιρίαι, είς 
ολην τήν κίνησιν ταύτην τών κεφαλαίων, έλαβον όσα έζή
τησαν,279 550 λιρ. ςερλ.—Έάν συγκρίνωμεν τάς παλαιάς 
πρός τάς νέας έταιρίας έκ τοΰ ποσοΰ, οπερ έζήτησαν καί έ
λαβον παρά τής γενικής τοΰ έθνους πίστεως, ή άναλογία 
τών παλαιών έταιριών άποτελεΐ σπουδαιότατου χρηματιστι- 
κόν μάθημα· διότι, ένώ έπί τών νέων έταιριών ούδέ τό 4 
τών αίτηθέντων κεφαλαίων κατεβλήθη, αί πρός τάς παλαιάς 
καταθέσεις έφθασαν τά | τών κατ’ αύτάς αιτήσεων. ’Απαι
τείται λοιπόν καϊ δοκιμασία τις διά τήν άνάπτυξιν τής εμ

πιστοσύνης τοΰ κοινοΰ.
Ό άριθμός τών επικρατειών, αϊτινες κατά τό έτος 1873 

άπετάθησαν πρός τό ’Αγγλικόν βαλάντιον, αναβιβάζεται 
είς οκτώ, έκδωσάσας χρεόγραφα ονομαστικής άξίας 128 
840 760 λιρ. στερλ. έξ ών κατεβλήθησαν 85 611 933. Με
ταξύ τών δανείων τούτων τό μέν εύθηνότερον ανήκει είς 
τήν δημοκρατίαν τοΰ Χιλί, τής οποίας αί όμολογίαι έπραγ- 
ματοποιήθησαν έπί έκπτώσει 6 μόνον τοΐς °|,, τό δέ άκρι- 
βώτερον είς τήν Τουρζίαν, ήτις ήναγκάσθη νά άφήση είς 
τούς δανειστάς της 41 J τοϊς ‘|b. Έπί τών λοιπών επικρα
τειών ή έ'κπτωσις ήζολούθησε τήν έπομένην άναλογίαν.
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Ουγγαρία 20 ζαΐ 11 τοΐς °|(, Αίγυπτος 15 ’ τοΐς °/0, Βουέ- 
νος-’Αΰρες 11 £ τοΐς °| , Ήνωμέναι Ιίολιτεΐαι τής ’Αμε
ρικής 9 τοΐς °|ο, ’Ιαπωνία 7ψ τοΐς °|ο καί Ρωσσία 7 τοΐς°|°. 
Ύπό τήν έποψιν τοΰ τόκου τά νέα δάνεια συνωμο/.ογήθη- 
σαν είς 5 τοΐς “|0 (Χιλί, Ήν. Πολιτεία'., Ρωσ. Ούγγ. α' δά
νειον), 6 τοΐς °|υ (Βουεν. "Αύρες, Ούγγ. β' δάν. Τουρκία) καί 
7 τοΐς "|ο (Αίγ. Ίαπ.). —Έκ τών δανείων τούτων τά μέν 
σημαντικότερα άνήκουσιν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, αΐ- 
τινες έπί χρεωγράφων 60 000 000 λ. σ. έπραγματοποίη- 
σαν 54 600 000, καί είς τήν Αίγυπτον, ήτις έπί 32 000 
000 λ. σ. έπραγματοποίησε 16 960 000· τά δέ μικρότερα 
είς τήν Τουρκίαν, ήτις ζητήσασα 2 223 460 λ. σ. έπραγμα- 
τοποίησεν 655 903, καί είς τήν Βουένος-’Άϋρες, ήτις άπό 
2 040 800 λ. σ. ηύχαριστήθη είς 306 120.

Γ. BIKEAAS.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

Άπό τής παρελΟούσης έβδομάδος ή πρωτεύουσα ήνέωξεν τάς πύ- 
λας αύτής εις τούς αντιπροσώπους τοΰ Λαοΰ, έντός τοΰ περιβόλου 
τών οποίων πανταχόΟεν σπεύδει τό δημόσιον πνεΰμα νά συνάθροιση 
άπάσας τάς έθνικάς ελπίδας.

— Αί τελευταΐαι δημοτικαί έκκογαί μαρτυροΰσιν ένδεικ-ιζωτά- 
τας τάσεις της καθ’ ήμάς εποχής εις μείζονα τοΰ λαοΰ συμμετοχήν 
έπί τής διοικήσεως τοΰ τόπου. Ή εύρύτης τοΰ κύκλου τών διά 
τάς δημοτικάς άρχάς υποψηφίων συνδέεται στενώς πρός τό καθολι
κόν φαινόμενον τοΰ άναδιοργανισμοΰ τής χωρικής ήμών πρό πάντων 
κοινότητος υπό οικονομικήν άμα καί κοινωνικήν έποψιν.

— Προκειμένου περί δημοτικών εκλογών, δύναται πρός τιμήν 
τών πολιτικών άνδρών τής ’Ελλάδος νά σημειωθή, ό'τι, ούδ’ αύτών 
τών άποκλινόντων πρός τήν μοναρχικωτέραν διαρρύΟμησιν τής πολι

τείας έξαιρουμένων, είς ούδενός, καθ’ όσον γνωρίζω, τήν κεφαλήν 
ήλθεν ή πολλάς καταιγίδας προοιμιαζομένη ιδέα τής αύτοσυντη- 
ρμικής πλειονοψηφίας τής Γαλλικής ΈΟνοσυνελεύσεως, ήτις έν χώρα 
δημοκρατουμένρ (!) μετήγαγεν εσχάτως τόν διορισμόν τών υπαλλή
λων τοΰ δήμου (δήμαρχοι) άπό τή; εκλογής τοΰ λαοΰ είς τό δο- 
κοΰν τής Κυβερνήσεως.

— Ή γενομένη τελευταϊον θεμελίωσις τοΰ Ζαπείου τής Βιομη
χανίας μεγάρου ανήκει εί; τήν μεγάλην εκείνην σελίδα τής οικονο
μικής ήμών ιστορίας, τήν οποίαν έξ άπαντο; θέλομεν διαμοιρασθή 
μετά τής ’Ανατολής. "Οσοι νομίζουσιν, οτι ή /«yd.fy Ζδ.’ί εϊναι κα· 
θαρώς στρατιωτική, λησμονοΰσι τό είδος τών οπλιτών, τούς οποίους 
δημιουργεί ό βιομηχανικός ήμών αιών.

— Έάν, 8 μή γένοιτΟ, μετά χίλια έτη χειρ άσπλαγχνος άρχαιο- 
λόγου, άναδιφώσα έν τοϊς Οεμελίοις τοΰ βιομηχανικού τούτου ναού, 
άνακαλύψη τά έν αύτοΐς ριφθέντα χρυσά τής νεωτέρα; περιόδου Ελ
ληνικά νομίσματα, βεβαίως Οά άποδείξη ψευδή τήν σύγχρονον ήμών 
ιστορίαν, έν ή άγνοοΰμεν τήν υπαρξιν τοιαύτης νομισματικής κυ
κλοφορίας, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι ό περί αύτής νόμος δέν 
έτέθη ακόμη είς ένέργειαν.

— Έν Παρισίόις συνήλθε·/ ή ύπό τών άποτελεσασών τήν νομι
σματικήν ένωσιν τοΰ 1865 έπικρατειών (Γαλλία, ’Ιταλία, Βέλγιον, 
’Ελβετία) διορισΟεϊσα επιτροπεία πρός άναθεώρησιν τών δύο κατ’αύ
τήν νομισματικών βάσεων (χρυσός καί άργυρος). Προκαταρκτικώς 
έτέθησαν μεταξύ τών μελών της τά έξή; ζητήματα. Ποια τά αί
τια τής υποτιμήσεως τοΰ άργύρου καί τίς ή πιθανή διάρκεια αύ
τής ·, Ποια τά έντεΰθεν άτοπα έν ταΐς χώραις τής διττής νομισμα
τικής βάσεως καί ποια τά κατ’ αύτών αντίδοτα;

— Ό περιορισμός τής άργυρά; νομισματοποιΐας έν τή περί ής ό 
λόγος εθνική έταιρία παρίσταται πανταχόΟεν ώς άρχή άφιλονείκη- 
τος. ’Ήδη καί αύτή ή Γαλλία, ήτις φαίνεται μάλλον τών λοιπών 
συνεταίρων έπιμένουσα είς τήν διττήν νομισματικήν βάσιν (ένεκεν 
τών έν τή Τραπέζη αύτής έπικρατουσών ιδεών', ήναγκάσθη νά πε- 
ριορίση τήν ήμερησίαν τών νομισματοκοποιείων της ένέργειαν κατά 
πρώτον μέν εις 250 χιλ. φρ. άκολούθως δέ είς 150 χιλ.

Έν Άθήναις, 2 Φιβ^υαρίου 1874.
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