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ΤΙ ΕΣΤΙ ΤΟ ΠΛΟΤΤΕΙΝ (*)·

Ένώ ό Σωκράτης περιεπάτει έν τη στοά τοΰ ελευθερίου 
Διός μετά τοΰ Έρυξίου τοΰ Στειριέως, προσήλΟεν αύτοϊς 
Κριτίαςτε καί Έρασίστρατος. Ό τελευταίος πρό ολίγου ει- 
χεν επιστρέφει έκ Σικελίας- επομένως ό Σωκράτης έπεΘύμει 
νεα. ’Επειδή δέ ό Έρασίστρατος ήν χεκμηκώς, πεζός έλ- 
Οών τήν προτεραίαν έκ Μεγάρων, ευχαρίστως έδέχΟησαν 
τήν προ'τασίν του νά καΟίσωσιν. Ή συνδιάλεξις έστράφη φυ
σικό τώ λόγοι περί τά Συρακούσ’.α πράγματα. Πρόξενε? 
δέ αίσθησιν τό έξης δ'.1 όλας τάς ΆΟηναϊκάς έποχάς χρη
σιμότατου πολιτικόν δόγμα τοΰ Έρασιστράτου, ότι έάν 
τ ι ς, /. α τ ά μ ι κ ρ ό ν έ ρ ε 0 ί ζ ω ν, όργίση τούς 
ά ν τ ι π ά λ ο υ ς τ ο υ, καθιστά αύτούςχαλε- 
π ω τ έ ρ ο υ ς.

Έν τώ μέσω τής ομιλίας οιέβαινον έκεΐΟεν οί πρέσβεις 
τών Συρακουσίων, μεταξύ τών όποιων ό Έρασίστρατος δει
κνύει ένα, λέγων πρός τόν Σωκράτην, ό’τι είναι ό πλουσιό
τατος καί ό πονηρότατος τών Ιταλών. ΆνεπαισΟήτως ήρ- 
ξατο συζήτησις, έάν τό πλουτεΐν είναι αγαθόν ή κακόν. Ό 
Κριτίας ύπεστήριζεν, ότι είναι κακόν, ό Έρυξίας τό εναν
τίον- καί ή λύσις έμενεν αμφίβολος, δτε έξαίφνης ό Κρι
τίας έζήτησε τήν άδειαν ινα ΰπρβά/.η δύο έρωτήσεις. Ό 
Έρυξίας έδέχΟη.

(”) Οικονομική τής Εωκοατικής Σχολής θεωρία, περιεχόμενά έν τώ 
ύπό τήν επιγραφήν αΈ-.υξίζ; ή περί π7>ούτου» διαλόγω, δστις ύπό 
Fischer μέν τώ Αισχίνη, ύπό Grote δέ τώ ΐΓλάτωνί αποδίδεται, 
(Αονάλδσ.'ίστορ. Έλλπν. Φιλολογ. τόμ. 1 κεφ. I μετάφ. Βαλέττα), 
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Α'·—Κρ. Τό άδιχε?ν είναι χαζόν ή αγαθόν;—Έρ. Βε
βαίως χαζόν.—Κρ. Τί νομίζεις περί τοΰ ανθρώπου, όστις 
μοιχεύει τάς γυναίκας τών πλησίον του επ’ άργυρίφ- αδι
κεί ή δέν άδιχεΐ;—Έρ. Προφανώς άδιζεΐ. ■—Κρ. Λοιπόν 
οί πλούσιοι έχουσι περισσοτέρας εύκολίας πρός τό άδιχεΐν. 
—Ό Έρυξίας έσιώπησεν.

Β'.—Κρ. Άλλά σέ ερωτώ ζαΐ πάλιν, ώ Έρυξία, Τό νο- 
σεΐν χαχόν είναι ή αγαθόν, — Έρ. Βεβαίως χαζόν. — Κρ. 
Τί νομίζεις, συμφέρει εις τήν ύγείαν ή ακράτεια;—Έρ. Όχι. 
—Κρ. Λοιπόν οί πλούσιοι έχουσι μείζονας εύχολίας πρός 
τήν άζρασίαν.

Ό Έρυξίας ήσθάνθη εαυτόν ήττώμενον ζαΐ ήρχιζε νά έρε- 
Οίζηται· έάν δέν ήσχύνετο τούς παρόντας, θά έράπιζε (λέγει 
ό Πλάτων) τόν Κριτίαν. ’Πτο χαιρός νά παρέμβη ό Σωκρά
της, όστις διά τής συνειθισμένη; πραότητός του λέγει πρός 
τον Κριτίαν, ότι ή ιδέα του δέν είναι πρωτότυπος, ότι άνήκει 
εις τόν Ποόδικον, όστις άλλοτε, οιαλεγόμενος τοιαϋτα έν 
Λυκ.είφ, έςεβλήΟη ύπό τοΰ γυμνασιάρχου, ίνα μή τούς νέους 
διαφθείρη. ’Αφού τοιουτοτρόπως έρρίφθη βάλσαμον είς τάς 
πληγάς τοϋ Έρυςίου, ό Σωκράτης παρετήρησεν, ότι τοΰ ζη
τήματος «αγαθόν ή κακόν τό πλουτεΐν» προηγείται ή έ
ρευνα «τί έστί τό πλουτεΐν». —Έάν δέν γνωρίζετε, λέγει, 
τί είναι τό πλουτεΐν, πώς είναι δυνατόν νά γνωρίζητε άν 
ήναι αγαθόν ή κακόν ; Παρακαλώ λοιπόν τόν Έρυξίαν, 
όστις ισχυρίζεται, ότι είναι άγαθόν, νά είπη τήν ιδέαν του.

Έρ. Έγώ, ώ Σώκρατες, ούοέν έχω νά προσθέσω είς τήν 
ιδέαν τών άλλων ανθρώπων, οΐτινες νομίζουσι πλουτεΐν 
τόχρήματα πολλά κεκτήσθαι. Νομίζω δέ, ότι 
καί ό Κριτίας δέν φρονεί, οτι τό πλουτεΐν είναι άλλο τι.

Σω. Πρέπει έν τούτοις νά συνεννοηθώμεν περί τής σημα
σίας τών χρημάτων, ίνα μή ολίγον ύστερον διαφωνήσωμεν 
περί αύτών. Διότι οί Καρχηδόνιοι π. -/. μεταχειρίζονται νό
μισμα τοιοϋτον τι- τίθεται έντός μικρού δεοματίου πράγμα, 
γνωστόν έζείνω μόνω, όστις τό έθεσε, μεγέθους τετράδραχ
μου· ακολούθως σφραγίζεται καλώς καί ό έχων πλεϊστα 

τοιαϋτα δερμάτια θεωρείται ώς πλεΐστα έχων χρήματα, ώς 
πλουσιότατος. Δι’ ημάς όμως, όσα καί άν έχη τις τοιαϋτα 
δεν είναι πλουσιώτερος του πολλούς έζ τοΰ βουνού χάλιχας 
έχοντος. — Έν Λακεδαίμονι δέ μεταχειρίζονται ώς νόμι
σμα σίδηρον άχρηστον ό έχων μείζονα ποσότητα τοιούτου 
σιδήρου θεωρείται πλούσιος. Είς άλλην όμως πόλιν τοιαύτη 
περιουσία ούδεμίαν έχει αξίαν.— Έν δέ τή Αίθιοπίφ με
ταχειρίζονται ώς νόμισμα 7<ίθους έγγεγλυμμένους ούδαμώς 
χρήσιμους είς άνδρα Λακωνικόν. — Παρά δέ τοΐς νομάσι 
Σκύθαις ό έχων τήν οικίαν τοϋ IIουλυ;ίωνος, δέν θά ένομί- 
ζετο πλουσιώτερος τοΰ έχοντος άχρηστον βράχον. — Είναι 
λοιπόν φανερόν, ότι τά αύτά πράγματα δέν .έχουσι δι’ ό
λους τήν αυτήν αξίαν. Έάν διά τούς μέν είναι χρήματα, 
διά τούς άλλους είναι μηδαμινά. Εντεύθεν έξηγεΐται διά τί 
αί οίζίαι διά τούς Σκύθας μέν δέν είναι χρήματα, δι’ ημάς 
δέ είναι τοιαϋτα- τά δέρματα διά τούς Καρχηδονίους καί ό 
σίδηρος διά τούς Λακεδαιμονίους είναι χρήματα, δι’ ημάς δέ 
όχι. Έάν τις έν Άθήναις είχε λίθους άχρηστους βάρους 
χιλίων ταλάντων, θά ένομίζετο άρα γε διά τούτο πλούσιος;

Έρ. Δέν μοί φαίνεται.
Σω. Άλλ’ έάν τά χίλια ταϋτα τάλαντα είναι λίθος λ ι*  

χ ν ί τ η ς, δέν θά έλέγομεν, ότι ό έχων αύτά είναι σφόορα, 
πλούσιος ; — Έρ. Βεβαιότατα.

Σω. Δέν προέρχεται τούτο έκ τοϋ ότι τών λίθων, οί μέν 
χρήσιμοι, οί δέ άχρηστοι; — Έρ. Ναί.

Σω. ’Επίσης καί έν τοΐς Σκύθαις, επειδή ουδεμία ύπάρ’ 
χει αύτοΐς χρεία οικίας, δέν θεωρούνται αί οίζίαι ώς χρήμα
τα. Άνήρ δέ Σζύθης θά προετίμα δέρμα προβάτου άντί τής 
ωραιότατης τών οικιών διά τόν λόγον ότι, αυτή μέν άχρη
στος, εκείνο δέ χρήσιμον. Δέν είναι δέ πά/.ιν τό Καρχηδό- 
νιον νόμισμα δι’ήμάς χρήματα, διότι δέν δυνάμεθα δι’αύτοΰ, 
ώσπερ διά τοΰ αργυρίου, νά προμηθευθώμεν όσων δεομεθα. 
Είναι λοιπόν ανωφελές ήμΐν.—Έρ. Συνομολογώ.

Σω, Άρα, όσα μέν είναι χρήσιμα, ταϋτα είναι χρήματ?!· 
όσα <έ είναι ανωφελή, ταϋτα δέν είναι χρήματα.
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Έρ. Πώς λοιπόν, ώ Σώκρατες; Δέν είναι τι ώφέλιμον έν 
ταϊς πρός άλλήλοις όμιλίαις ημών, έν ταΐς μελέταις ζαϊ έν 
τόσοις άλλοις έργοις; Διότι δέ είναι τινά ώφέλιμα, είναι 
άρά γε διά τούτο ζαϊ χρήματα; 'Ομολογώ, ότι δέν εννοώ 
πώς δύνανται νά ήναι τοιαΰτα. 'Οτι τά χρήματα εΐναι χρή
σιμα, ούδεμία αμφιβολία. Άλλ’ ότι ζαϊ τά χρήσιμα πάντα 
εΐναι χρήματα, τούτο πρέπει νά άποδειχθή.

Σω. Φέρε ίδωμεν, μή εντεύθεν δύναται νά λυθή άκριβέ- 
στερον τό έπασχολοΰν ήμάς ζήτημα. Πρός τί ευρέθη ή τών 
χρημάτων ζτήσις; Δ$ν υπάρχει τι σχετικόν προς τήν εύρε- 
σιν τών φαρμάκων, τά όποια θεραπεύουσι τάς νόσους ημών; 
Έάν δέν είχομεν νόσους, ή άν έθεραπεύοντο αύται μόναι 
ζαϊ παραχρήμα, ούδεμία ανάγκη ιατρικής ζαϊ τών ταύτης 
εργαλείων. Και έάν ό άνθρωπος δέν έγνώριζε τήν πείναν 
καί τήν δίψαν, δυνάμενος νά ζήση άνευ αιτίων καί άνευ 
ποτών ίόποία άνάγκτι τοιούτων εφοδίων, ή αργυρίου, ή ετέ
ρου τίνος, ίνα ταΰτα έκπορίζηται;

Έρ. Τώ όντι ούδεμία ανάγκη.
Σω. Λοιπόν καί τάλλα κατά τόν αύτόν τρόπον. Έάν δέν 

είχομεν ανάγκην, πρός τήν τοΰ σώματος θεραπείαν, Οερμό- 
τητος καί ψύχους ενίοτε καί τών ά)Λων, άχρηστα Οά ήσαν 
ήμΐν τά χρήματα. Διότι θέλομεν ταΰτα είς πλήρωσιν τών 
επιθυμιών και τών ένδειών τοΰ σώματος. Άρα, έάν τοιαύτη 
εΐναι ή χρησιμότης τής κτήσεως τών χρημάτων, πρός τήν 
θεραπείαν ήτοι τών ένδειών τοΰ σώματος, έπεται, ότι, άφαι- 
ρουμένων τών ένδειών τούτων, ούδεμία ανάγκη χρημάτων 
καί ίσως τότε παντάπασι τοιαΰτα δέν Οά οπήρχον. — Έρ. 
Φαίνεται.

Σω. Εΐναι λοιπόν πρόδηλον, ότι όσα πράγματα χρησι- 
μεύουσιν είς τάς άνάγζας ημών εΐναι χρήματα.

Ό Έρυξίας συνεφώνησε μέν, ότι εΐναι ταΰτα χρήματα, 
ού μήν άλλα έτάραττέ γε αύτόν σφόδρα τό λογίδιον. Εν
τεύθεν ήναγζάσθη ό Σωκράτης νά έξακολουθήση ... — 
Σω. Έάν ποτέ ήδυνάμεΟα νά ζαταπαύωμεν τάς ένδειας τοΰ 
σώματος άνευ άργύριον καί χρυσίου ζαϊ τών άλλων τών
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τοιούτων, σιτίων, ποτών, ίματίων, στρωμάτων, οικιών, 
ούδέν τούτων Οάήν ήμΐν πρός τοιοΰτον σκοπόν χρήσιμον.— 
Έρ. Βεβαίως.—Σω. Άρα δέν Οά έφαίνοντο ήμΐν χρήματα, 
διότι δέν Οά ήσαν χρήσιμα. Θά ένομίζομεν δέ ώς χρήματα 
εκείνα, δι’ ών Οά έζποριζώμεΟα τά χρήσιμα.

Έρ. ’Ω Σώζρατες, δέν δύναμαι νά πεισθώ, ότι τό χρυ
σίον ζαϊ τό άργύριον ζαϊ τάλλα τά τοιαΰτα δέν είναι χρή
ματα· διότι είμαι πεπεισμένος, ότι τά μή χρήσιμα πράγμα
τα ούδέ χρήματα εΐναι καϊ ότι ταΰτα εΐναι έζ τών χρησι- 
μωτάτων. Δέν έννοώ δέ πώς εΐναι δυνατόν νά ώσι ταΰτα 
ανωφελή, εάν δι’ αύτών έζποριζώμεΟα τά έπιτήδεια.

Σω. Άς συνενοηθώμεν περί τούτου. ‘.Οί διδάσκοντες μου
σικήν, γράμματα ή έτέραν τινα έπ'.στήμην, καϊ εις αντάλ
λαγμα τών μαθημάτων τούτων λαμβάνοντες μισθόν δέν 
έζπορίζονται δι’ αύτοΰ τά επιτήδεια; — Έρ. ΙΝαί.

Σω. Άρα οί άνθρωποι ούτοι άνταλάσσουσι πρός τά έπι- 
τήδεια τήν έπιστήμην των, καθώς ημείς τό χρυσίον καί τόν 
άργυρον. — Έρ. Σύμφημι.

Σω. Έάν λοιπόν οΰτω κερδαίνωσι τά πρός τό ζην, ή 
επιστήμη των εΐναι χρήσιμος, όπως καί τό άργύριον, όπερ 
είπομεν, ότι εΐναι χρήσιμον, διότι οι’ αύτοΰ έζποριζόμεΟα 
τάναγκαΐα. — Έρ. Ούτως έχει.

Σω. Λοιπόν, έάν αί έπιστήμαι έχουσι τήν χρησιμότητα 
ταύτην, προφανώς εΐναι χρήματα διά τήν αύτήν αιτίαν, 
οι’ ήν καί τό χρυσίον καί τό άργύριον. 'Επομένως χαϊ οί 
επιστήμονες εΐναι πλούσιοι, ενίοτε δέ καί πλουσιότεροι οί 
επιστημονικότεροι, διότι τό παν συνίσταται είς τόν τρόπον 
τής χρήσεως. Καθώς τά φάρμακα δέν εΐναι χρήσιμα παντΐ 
άνθρώπω, αλλά τοΐς γινώσκουσι τήν πρέπουσαν χρήσιν 
αύτών, ούτω καί έπί τών άλλων έφοοίων τής ζωής. Τό 
χρυσίον, τό άργύριον καί τάλλα, τά δοχοΰντα χρήματα 
εΐναι, ύποθέτουσι τήν έπ'.στήμην τής χρήσεώς των, έν ή 
διακρινεται ό καλός κάγαθός.
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ΠΕΡΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ.

Έάν έπιΟεωρήσωμέν έν γένει τά αντικείμενα, έξ ών άτίο- 
τελεϊται ή καθολική τής άνθρωπότητος περιουσία^ παρα-«· 
τήροΰμεν, ότι δύνανται ταύτα νά καταταχθώσιν εις δύο κε
φαλαιώδεις κατηγορίας. Τά μέν όρώσί τήν γενικήν τών αν
θρώπων χρήσιν καί ιδιαιτέρως τών άτόμων, έξ ών συγκρο
τείται τό έθνος, περί ού πρόκειται. Τά δέ προώρισται εις έζ- 
πλήρωσιν μεριζωτέρωυ τής κοινωνίας σκοπών.

Εις τήν πρώτην τάξιν άνήκουσιν α) όλαι αί φυσιζαί δυ
νάμεις τοΰ ήμετέρου πλανήτου, καθ’ όσον ή επ’ αυτών άρ- 
χιζή τοΰ άνΟρωπίνου γένους κοινοκτημοσύνη δέν διεταράχθη 
ύπό τών νόμων τής κοινωνίας. Μεταξύ αύτών πάσα έποχή 
ίοιαιτέρως ύπελόγισε τό ύδωρ, τό φώς, τόν άέρα, τήν θά
λασσαν. Έν τούτοις ύφίσταται καί έπί τούτων είδος φυσι
κού τίνος έπί τοΰ προσώπου τής γής προνομίου. ’Οταν ό 
θεός έξέβαλε τόν άνθρωπον έζ τοΰ παραδείσου, είπών εις 
αύτόν «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου φαγή τόν 
άρτον σου», ούοέν περί τοΰ ϋδατος προσέΟηκεν, άφείς αυτό· 

προφανώς δωρεάν έν τούτοις κατόπιν άπεδείχΟη, ότι πρέπει 
τοΰτο νά εύρίσζηται έπί εδάφους άνοιζτοΰ. Επίσης δέν είναι 
αδιάφορος εις τήν οικονομίαν τών ’Εθνών, ή ούχί απαν
ταχού κατά τό αύτό μέτρον διάδοσις τοΰ αωτός. Έν γένει 
τά περί τάς πεδιάδας καί τούς πόντους άκρα τής γής εΐναί 
δεζτικώτερα εις τήν οικονομικήν χρήσιν τών τής άτμο- 
σφαίρας ρείιμάτων. Λαοί δέ μεσόγειοι στερούνται τοΰ κο- 
λοσσαίου εις οικονομικήν άνάπτυςιν θαλασσίου οργάνου, 
εις ΐοιοΰτον βαθμόν, ώστε, όταν ή Κιμώνειος συνθήκη έπέ- 
βαλλευ εις τον μέγαν βασιλέα «ίππου μέν δρόμον άεϊ τής 
‘Ε λ λ η */ 1 ζ ή ς άπέχειν θαλάσσης, ένδον δέ Κυανέων 
καί Χαλιδονίων μαζρα νηι ζαί χαλζεμδόλω μή πλέειν.ν (’), 

C________________________
(’, Πλουτάρχου Κίμων 487.
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δυνάμεΟα νά συμπεράνωμεν τάς μεγάλας έντεΰΟεν οΐζονο- 
μιζάς συνέπειας. — 'Οπωσδήποτε τό νεώτερον Δίκαιον τών 
Εθνών θεωρεί τήν ανοικτήν θάλασσαν ώς γενικόν μέσον 
κυκλοφορίας όλων τών ’Εθνών ανεξαρτήτως δέ του 
εις τήν ιστορίαν άνήζοντος πανηγυρικού γάμου τοΰ Δόγου 
τής Ένετίας μετά τής Άδριατικής θαλάσσης (2), τό δίκαιον 
τών ’Εθνών άναγνωρίζει τήν έπί τής θαλάσσης ιδιοκτησίαν 
αύτών μέχρι μόνον βολή; κανονιού (’), ή έντός τής όποιας 
αλιεία καί λοιπή φυσική περιουσία άνήκει επομένως εις το 

έθνος.
6'). Τό κλίμα ζαί ή γεωγραφική τής χώρας Οέσις πρέ

πει νά ύπολογίσΟή ιδιαιτέρως. Λαοί, κατοικοΰντες έπί τής 
διαβάσεως ά)»λων λαών, είσάγουσιν έν έζώστω άντικειμένω 
τής περιουσίας αύτών πολλοστημόριου τοΰ φυσικού τής χώ
ρας άγαΟοΰ, τό όποιον έκαστος δύναται νά μεταχβιρισΟή, 
άλλ’ ό ξένος πρέπει νά πληρώστρ Τό έν Sorrento ξενοδοχείου 
τή; Σειρήνος, εις όλα τά είδη, τά όποια προσφέρει εις τόν 
περιηγητήν, ύπολογίζει βεβαίως και τό μεγαλοπρεπές φαι
νόμενου τοΰ ενώπιον του, διά μέσου τοΰ μαγευτικού τής 
Λεαπόλεως κόλπου, καιομένου Βεσουβίου! Όποιον έφόδιον 
εις τήν οικονομικήν δύναμιν τών χωρών έκείνων, έν α’ς ή

(’) αΠάντων εϊσϊν ό άήρ, τό ρέον ύδωρ, ή θάλασσα» (Βασιλικών 

6' 46, 3).
(2) Vattel Δικ. τών ’Εθνών τόμ. 1 βιβλ. 1 § 289.
(s) Vattel αύτ.—Περιττόν νά σημειωθή κατά πόσον αί νέαι τή; 

πυροβολικής εφευρέσεις έξέτεινον την ύδατίνην ταύτην ιδιοκτησίαν. 
Έν τούτοις παρατηρεί ό Martens (Δικ. τών Εθνών τόμ. 1. § 42), 
οτι υπάοχουσι καί Οάλασσαι, τών οποίων ή εθνική ιδιοκτησία είναι 
άφιλονείκπτος ώς π. χ. ή μεταξύ ’Ιρλανδίας καί Αγγλίας θάλασσα 
τού 'Αγίου Γεωργίου, καί έν τή Μεσογείω ή τό Ελληνικόν αποτε
λούσα αρχιπέλαγος. ’Οταν τελευταΐον δ Οθωμανικός στόλος παρε- 
βίαζε τήν Θάλασσαν ταύτην, ή Ελληνική διπλωματία, μή έχουσα 
τήν δύναμιν, έδειξεν, οτι έστερείτο συγχρόνως καί τής επιστήμης, 
ουδέποτε έπικαλεσθεϊσα τούς τίτλους τής e&nxijc ταύτης ιδιο

κτησίας εις ΰ-εράσπισιν αύτής.
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ύγρασία ζαϊ ή θερμότης εύρίσζονται διά μείζονος άρμονίας 
συμμεμιγμέναι κατά τήν φυσικήν τοϋ έτους περίοδον ! Χώ
ρα'. δέ, ζείμεναι ύπό τήν εύεργητικήν έπιρροήν τών μεγά
λων τοϋ Ώκεανοΰ ρευμάτων, έχουσιν εις τήν διάΟεσιν αύτών 
ό'ργανον δυσυπολογίστου αξίας (’).

γ'.) Τό δικαίωμα τοΰ ζινείσΟαι έπί τοϋ προσώπου τής 
γής συνδέεται οϋτω μετά τής φύσεως τοϋ ανθρώπου, ώστε, 
περιοριζομένου εκείνου, έξαμβλοϋται αϋτη. "Ο,τι είναι ή 
θάλασσα μεταξύ τών εθνών, είναι τό ανοικτόν έδαφος τής 
πόλεως καϊ τής εξοχής μεταξύ τών ατόμων, κ Κοινή χρή- 
σις» είναι λοιπόν έπιγεγραμμένη έπί τών πλατειών καί τών 
οδών, έπί τών πλευστών ποταμών καί τών διωρύγων (κινη
τών οδών), έπί τών αίγιαλών (a) μετά τών λιμένων καί τών 
όρμων αύτών. Ή ύπό τοϋ δημοσίου, ή τής κοινότητας, ή 
τής έταιρίας έπί οδών, γεφυρών, διωρύγων είσπραξις τελών 
δέν ά-οκλειει τήν έννοιαν τής γενικής χρήσεως, διότι απ’ 
έναντίας, χάριν ταύτης κατασκευασΟεΐσαι αύται, έξηγοΰσι 
μάλλον τήν άνάγκην τής συντηρήσεώς των ή τόν σκοπόν 
τής φορολογίας (’). (*)

(*) Καθώς παρατηρεί ό Roscber (ΑρχαΙ Πολιτικής Οικονομίας 
τόμ. 1 § 31), «χάρις είς τάς φυσικός ταύτας οδούς, τ, Αγγλία ευ- 
ρίσκεται 1500 μιλιά πλησιέστερον τής ανατολικός παραλίας τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής πρός όλα τά μεγάλα εμπορεία 
τού κόσμου .. ·. Τά ρεύματα τής θαλάσσης τήν μέν Κίναν εμπόδι
σαν, τήν δέ Εύρώπην συνέδραμαν εις έποίκησιν τής "Αμερικής .... 
Οϋδεϊς δ αγνοεί πόσον αί χλιαραΐ τού ρεύματος τών κόλπων ανα
θυμιάσεις συμ.βάλλουσιν είς τό εΰκοαές τού κλίματος τής άρκτικο- 
δυτικής Ευρώπης».

(γ «Λϊγιαλός έστί μέχρίς ου τό μέγιστον τής θαλάσσης έκτρέ- 
χει κύμα» (Βασιλικών 93. 2, 2) τού χειμώνας μέν διά τήν Μεσό
γειον, τοΰ Μαρτίου δέ διά τόν Ωκεανόν, δτε αί μέγιστα·, συμβαί- 
νουσι κινήσεις τής θαλάσσης.

(’) Οί σιδηρόδρομοι άνήκουσιν είς τήν αυτήν έννοιαν, διότι έάν έκ 
τής ουσίας αύτών, ώς οδών σίδηρων, διαζριΟρ ή εμπορική τής ταχυ- 
δρομίας διά τών άτμ.αμαξών έπιχείρησις, «ί έταιρίαι τών σίδηρο-

δ'). Οί ναοί καί τά νεκροταφεία είναι δύο άκρα μιδς ζαϊ 
τής αύτής ιδέας. Έάν ή θρησκεία συνδέη τό αιώνιον καί τό 
προσωρινόν, δέν εΐναι άσήμαντον, ότι ό μέν ναός διδάσκει 
τήν πίστιν, τήν έπιστήμην ήτοι τής αίωνιότητος, <5 δέ τά

φος τήν ελπίδα, τήν έπιστήμην ήτοι τής προσωρινότητος. 
Όποιον χάος έν τή ψυχή, όταν έλλειψη έξ αυτής τό πα- 
ρήγορον φώς τών δύο τούτων επιστημών ! Ή είσοδος λοι
πόν ελεύθερα εις πάντας. ’Ενώ οί πιστοί εισέρχονται είς τά 
ενδότερα, διά τούς κατηχουμένους φυλάττονται τά ύψηλό- 

τερα μέρη τοΰ άρχαίου τής χριστιανοσύνης ναού.
Έάν ήδη έπί τών αντικειμένων τών τεσσάρων τούτων κα

τηγοριών συμβουλευθώμεν τήν ιστορικήν τής κοινής χρήσεως 
άνάπτυξιν, παρατηροΰμεν, οτι εΐναι ούσιωδώς σχετική. Εγεί
ρονται λαοί κατά λαών, έθνη ύποδουλοϋνται ή έκπατρίζον- 
ται· τότε ή κοινή χρήσις μεταβάλλει κύριον. ’Αλλά βαθμη
δόν αί ιδέαι τοΰ κοινού τούτου κυρίου τροποποιούνται, 
τά άντιζείμενα τής κοινής χρήσεως λησμονοΰνται καί οΰδείς 
έν τή παρελεύσει τοΰ χρόνου απορεί διά τάς αξιώσεις τοΰ 
ατόμου έπί τής πρώην κοινής κτήσεως. Τοιουτοτρόπως όδοί, 
πλατείαι, ναοί καί τάφοι μετέστησαν είς τήν άτομικήν Ιδιο

κτησίαν, καθώς χώραι καί κλίματα είς άλλην εθνικήν.
Είς τήν δευτέραν τάξιν τών αντικειμένων τής καθόλου 

περιουσίας, άνήκουσιν οσα κτήματα πρός ίδιους σκοπούς 
έχυρίευσαν τά άτομα ή οί φυσικοί καί τεχνητοί αύτών συνε
ταιρισμοί (έθνος, επαρχία.!, δήμοι, κοινότητες — έταιρίαι, 
σωματεία, καθιδρύματα). Μεταξύ τών κτημάτων τούτων 

δρόμων προσωρινά μόνον έχουσι δικαιώματα, μέχρι τέλους ήτοι τού 
χρόνου της παραχωρήσιως, δτε ή σιδηρά οδός καθίσταται κτήμα 
τού έθνους. Είς άμφοτέρας έν τούτοις τάς περιπτώσεις, ό κύριος 
χαρακτήρ της σιδηράς οδού είναι ή xotri) χρηοις, ύπό τόν έμφα- 
νέστερον τύπον τής πρακτικής ύποθέσεως έποχής, καθ’ ήν ή επιστή
μη καί ή τέχνη τελειωΟήσονται μέχρι; έκεΐ, ένθα ύπό τήν αιγίδα 
τής αστυνομικής τάξεως θά κυκλοφορώσι κατά βούλησιν έπί τών 
εθνικών σιδηρών οδών αί άτομικαι άτμάμαξαι, δπως έπί τών λίθι

νων οδών αί κοιναί άμαξα·..
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ένδιαφέρουσι τήν επιστήμην της Δημοσιονομίας πρωτίσΐως 
μέν τά κτήματα τοϋ έθνους, δΐυτεοευόντως δέ τά κτήματα 

τών κοινοτήτων έν γένει, διά τήν έν αύτοΐς λειτουργούσαν 
ούσιωδώς έθνιζήν ιδέαν (').

Οσον αφορά τό κύριον άντιχείμενον τής Δημοσιονομίας, 
τά εθνικά κτήματα, δύνανται ταϋτα νά καταταχθώσι τρι- 
χώς· Α') περιουσία τής 'Ιστορίας, Β) περιουσία εις άμεσον 
χρήσιν τοϋ Πολιτικού σώματος, Γ') περιουσία εις πρόσο
δον τοϋ Κράτους.

Α'). Ή ιστορική περιουσία τοϋ Κράτους δέν οφείλεται 
απλώς είς τό παρελθόν, διότι δημιουργεί αυτήν έζάστοτε 
τό παρελθόν εις χρήσιν τοϋ μέλλοντς. Τά έθνη δέν ζώσ: 
μόνον διά τών τροφών, τών ενδυμάτων καί τών κατοικιών 
αισθάνονται άνάγκας πολύ ύψηλοτέρας σφαίρας, διότι πρό 
πάντων ζώσι διά τών ιδεών. ‘Ίνα συνδεθώσιν αί γενεαί πρός 
άλλήλας, δέν ύπάρχει δραστηριότερου μέσον. Αί ίοέαι 
αύται διττώς μεταδίδονται· διά τής μετά τών πρεσβυτέρων 
κατ’ ανάγκην συμβιώσεως τών νεωτέρων καί διά τών συμ
βόλων, τά όποια άποτελούσι τήν ιστορικήν τοϋ Κράτους 
περιουσίαν. Οΰδεμίαν έχω αμφιβολίαν, ότι τά ιερά τής 
Άκροπόλεως, τά όποια εγειρόμενα έπί τοΰ Περικλεούς κα
τέστρεψαν τάς Αθήνας, συνετέλεσαν ερειπωμένα είς τήν 
άνέγερσιν τής 'Ελληνικής Φυλής (2).

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται αί άρχαιότητές, 
είτε κινηταί είτε ακίνητοι, δι’ όλης τής ποικιλίας αύτών είς 
λίθους, χώματα, μέταλλα (’). 'Π νεωτέρα τέχνη ήρχισε νά 
προσθετή τάς άπαρχάς τών αγώνων αύτής. Έν τούτοις τό 
ουσιώδες μένει πάντοτε έν τοΐς έρειπίοις τής παρελθούσης 
μεγάλης εποχής. Ναοί, θέατρα, άγάλματα, άγγεΐα, νομί
σματα, τείχη, έπιγραφαί, μνημεία, έν γένει πάν ό,τι φέρει 
τήν σφραγίδα τής αρχαίας έργασίας διά τής καλλιτεχνικής 
αυτής γοητείας καί τοϋ μυστηρίου, τό όποιον ή σεβασμιό- 
της τοϋ χρόνου έπιχέει, δεικνύουσιν όποια ήν έν τή δόξη 
της ή Θεότης, ήτις νϋν πενθεί έπί τοΐς συντοίμασι, τά 
όποια παρήγαγεν ή εις τόν Όλυμπον τολμηρά τής άνΟρω- 

πότητος άνάβασις (3).
Β'). Ή είς άμεσον χρήσιν τοϋ Πολίτικου σώματος πε

ριουσία τής ’Επικράτειας δύναται νά μελετηθή διττώς· ή 
1) αποβλέπει τήν διά τής ύλικής ισχύος ασφάλειαν ή 2) 
αποβλέπει τήν διά τής πνευματικής ισχύος διοίκησιν.

1) Είς τήν πρώτην κατηγορίαν άνήζουσιν, έζ τής έννοιας 
μέν τών ακινήτων, τά φρούρια, τά οχυρώματα, αί τάφροι, 
τά τείχη, οί ναύσταθμοι, οί πολεμικοί λιμένες, τά στρατιω
τικά σχολεία καί εργοστάσια, οί στρατώνες μετά τών σχε-

(lj Κατά τόν Νόμον τής 10 ΜαιΟυ 1834 (άρθρ. 62, 64,80) οί 
μέν ιδιόκτητα» τών κτημάτων, έν οϊς ανακαλύπτονται αρχαιότητες, 
θεωρούνται κατά τό ήμισυ κύριοι, ή δέ έκ τής επικράτειας εξαγωγή 
τούτων απαγορεύεται.

(γ 'Ο έν Μαραθώνι (Παυσαν. ά 79. Τίροδ. θ'. § 85) έκ χώμα
τος σωζόμενος έτι τάφος τών ανδρείων, ενταύθα πρέπει νά κατα- 
σαχθ-ρ μετά τών λίθινων τής εποχής αιχμών, αΐτινες έπ αύτοΰ ανευ
ρίσκονται· ’Υπενθυμίζει τους ηρωικούς τάφους τού 'Ομήρου, οΐτινες 
έλάμβανον διαστάσεις γηλόφων, καθώς ό τοϋ Πατρόκλου, όστις είχε 
100 ποδών διάμετρον (Lubbock, ί 'Ανθρωπος πρό τής Ιστορίας, 
ζεφ. 4)—Είς τήν αύτήν κατηγορίαν πρέπει νά καταταχθώσι καί οί 
έξ ακατέργαστων λίθων περιφερείς τάφοι τής προϊστορικής εποχής, 
οΐοι π. χ» άπαντώνται κατά τήν άπό Καλαβρύτων εις Τρίπολιν 
άγουσαν οδόν παρά τήν Οέσιν «Κακός 'Αγιος Νικόλαος.» 

(ι) Καθώς παρατηρεί ό Savigny (Συστ. ’Ρωμ. Δικ. τόμ. 2 § 96) 
αί κοινότητες, Οεραπεύουσαι γενικάς και διαρκείς άνάγκας, άποτε- 
λοϋσι μέρος τής επικράτειας συμφυές. — ’Επί τοϋ όλου ή ιδέα τοϋ 
κειμένου περιλαμβάνει τά κτήματα ού μόνον τών κατά μέρος κοι
νοτήτων, άλλά κυρίως τών μεγάλων κοινοτικών συνδέσμων, τοϋ 
δήμου ήτοι καί τής επαρχίας.

(2) «Τό φρούριον τοΰτο (έγραφε πρός τήν Υ. Πύλην κατά τήν 
28 Αύγουστου 1826 ό πολιορκών αύτό'Ρεσήτ-Μεχμέτ πασάς) έχει 
τεχνικά τή; αρχαιότητες έργα, τά όποια προξενούν θαυμασμόν είς 
τούς πεπαιδευμένους Εύρωπαίους. Διά τούτο τά έθνη τών απίστων 
Οεωροϋσιν τό φρούριον τούτο ώς ιδίαν αύτών οικίαν καί το νομίζουσι 
ώς προσκυνητήριον (Σουρμελή Ιστορία τών Αθηνών Γ'. γ'. σελ. 1 S5).
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τιζών νοσοκομείων, αποθηκών κλπ. έκ τής έννοιας δέ τών 
κινητών, τά πολεμικά πλοία (ξύλινα τοΰ Θεμιστοκλέους 
τείχη), μεΟ’ όλων τών προσαρτημάτων αύτών, τά έν ταϊς 
δημοσίαις άποθήκαις, έν δεδομένη έποχή, ευρισκόμενα παν
τός είδος τρόφιμα, ενδύματα, άποσζευαί, εργαλεία, μηχα- 
ναΐ, όπλα, πολεμοφόδια μετά τών έν ταϊς σχετικαϊς ύπηρε- 
σίαις ίππων, ήμιόνων, αμαξών, κιβωτίων ζλπ.—Ή λεπτο
μερέστερα άπαρίΟμησις όλων τών αντικειμένων τούτων εν
διαφέρει τήν έπιστήμην τής Δημοσιονομίας, ύπό τήν έπο- 
ψΐν τής αξίας, ήτίς δείκνυσι τήν αρμονίαν αύτών πρός τήν 
καθόλου οικονομίαν τοΰ έθνους. Ούτως έν Γαλλία τά εις 
τήν διάΟεσιν τών υπουργείων τών Στρατιωτικών ζαί τών 
Ναυτικών υπαγόμενα αντικείμενα (έκτός τών κυρίως πολε
μικών ακινήτων, ώς φρουρίων ζτλ.) ύπελογίσΟησαν κατά 
τό 1862 (’) εις φραγ. 2,191,730,345 !

2). Εις τήν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται τά εθνικά 
εκείνα κτήματα, έν ο·.ς ή Νομοθετική, ή ’Εκτελεστική ζαί ή 
Δικαστική εξουσία έκτελοϋσι τήν έαυτών υπηρεσίαν.

Καί ή μέν Νομοθετική αριθμεί τό βουλευτήριον τών αντι
προσώπων τοΰ έθνους μετά τής βιβλιοθήκης, τών αρχείων 
καί τών έπίπλων αύτου. Δέν εννοώ τό ύπάρχον παράπηγμα 
τής Βουλής, άλλα τό εγειρόμενου οικοδόμημα, τοΰ όποιου τό 
αρχικόν σχέοιον έπαισΟητώς ήλλοιώΟη, ώς γίνεται οήλον έζ 
τών έγζαταλειφϋέντων θεμελίων. "Επρεπεν, εντούτοις, όλοι 
οί "Ελληνες νά φέρωσιν έπ’ ώμων άπό τών άκρων τής επι
κράτειας τό ύλιζόν διά τήν άνέγερσιν μεγαλοπρεπούς 
διά τόν Λαόν Οίκου. "Οσοι δυσανασχετουσιν έπί ταϊς έν 
αύτω φωναϊς, δέν πρέπει νά άγνοώσιν, ότι έκτός αύτοϋ κα
τοικεί ή Έπανάστασις. Ιδού τό εύαγγέλιον τών κεφα
λαιούχων, τών ιδιοκτητών καί τών εργατών.—Ή αξία τής 
περιουσίας ταύτης είναι όλως δυσανάλογος πρός τό μέγεθος 
τοΰ ύποκειμένου, τό όποιον υπηρετεί. Έζ τών οικιών τών 
ΙΙεισιστρατιδών ουδέ λίθος άπέμεινε, τό βήμα, έν τούτοις, 

τής Πνυζος ακόμη ίσταται όρΟιον. Οί ελεύθεροι λαοί Οεμε- 
λιοΰσι τά οικοδομήματα τών πολιτικών των ελευθεριών έπί 
τής αιωνιότητας, Γνα έμπνέωσι τούς μεταγενεστέρους.

Της δέ’Εκτελεστικής έξουσίας ή περιουσία δύναταινά ύπο- 
διαιρεΟήείς Ηγεμονικήν, Κυβερνητικήν καί ’Επιστημονικήν. 
—Ή ήγεμονιζή περιουσία (ή δπερ ταύτόν ιδιοκτησία τοΰ 
Στέμματος), περιλαμβάνει τά κτήματα εκείνα, τών όποιων 
ή χρήσις δίδεται εις τόν βασιλέα. Ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν 
ή ήγεμονιζή περιουσία περιελάμβανεν όλην τήν ιδιοκτησίαν 
τής Επικράτειας. 'II έποχή αϋτη ανήκει εις τούς Καίσαρας 
ζαί εις τούς Φεουδάρχας τών έπομένων αιώνων. "Οταν οί 
Λαοί άπεφάσισαν νά πληρώσωσι οιά νομισμάτων τήν εργα
σίαν τών βασιλέων των, τότε έφάνησαν αί οικονομικοί συ
νέπεια». έπί τής κοινωνικής θέσεως αύτών. Τό αξιομνημό
νευτου τοΰτο γεγονός ελαβε χώραν τό πρώτον έν Αγγλία 
κατά τόν 17 αιώνα. Εις τήν αρχήν έζάστης βασιλείας, οί 
αντιπρόσωποι τοΰ έθνους προσδιορίξουσι τό χρηματικόν πο- 
σόν, όπεο άπαιτεϊται διά την συντήρησιν τής βασιλικής οι
κογένειας (’). Είναι περίεργον, ότι άπό τοΰ Καρόλου Β', ότε 
ή ανακτορική έπιχορήγησις ανέβαινε εις δραχ. 33,300,000, 
έπί Άννης κατέβη εις δρ. 19,425,000 καί έπί τής νυν βα- 
σιλευούσης, Βιζτορίας εις δραχ. 10,683,750 (3). Οσον ανα
πτύσσεται ό λαός, τόσον σμικρύνοντάι τά εφόδια τής βα
σιλικής λάμψεως.

(’) Κατά τόν Iacob (Έπισττ,μτ) τί; Δημοσιονομίας τόμ. 2 § 
849) ατό προσωπικόν είσόδν,μα τοΰ βασιλέως πρέπει νά έπαρκο 
εί; τάς τακτικά; καί εκτάκτους δαπάνα; αύτοϋ. Ούδέν αναξιοπρεπέ
στερου τί; έκάστοτεέπιψηοίσεω; ιδιαιτέρων ποσοτήτων διά τά; τυ- 
χζράς άνάγκα; τοΰ βασιλέως, ήκιστα δέ ευπρεπές τό ζτ.τεϊν βοη
θήματα έκ τοΰ δημοσίου ταμείου εί; προίκισιν τών τέκνων αύτοϋ.9

(2) Έκ τοΰ ποσού τούτου δαπανώνται δρ. 3,635,250 εί; μι
σθού; av.lixur (πλέον τοΰ τρίτου!), 4,786,875 εί; τήν βασιλικόν 
οικίαν, 1,665,000 εί; ιδιαίτερα τί; βασιλίσστ.ς, 399,600 εί; 
βοηθήματα δώρα καί άμοιβά; (Franquevillo Θεσμοί Αγγλικοί 
βιβλ. 1 κεφ. 2).(’) Ρ. Boitcau Δτμοσία Περιουσία τί; Γαλλία; τόμ. 1 κεφ. 7 

εν τελεί.
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Έν τούτοις, ή ανακτορική έπιχορήγησις δέν αποκλείει έν
τελώς τήν υπαρξιν περιουσίας ηγεμονικής. Τοιουτοτρόπως, 
έν ’Αγγλία άφέθη εις τούς βασιλείς αύτής τό δουκάτον τοϋ 
Lancaslre. Όταν δέ κατά τήν 3 Ιουλίου 1863 ή Β’ έν Άθή- 
ναις Συνέλευσις τοϋ Έθνους έζήρυττε τήν οικίαν τοΰ βα- 
σιλέως ΌΟωνος μετά τών παραρτημάτων αυτής έθνιζήν 
περιουσίαν, σιωπηρώς έπειτα άνεγνωρίσθη αυτή ώς ιδιοκτη
σία τοϋ στέμματος. — Είς τήν αύτήν κατηγορίαν πρέπει 
νά καταταχθώσι καί τά κτήματα εκείνα, κινητά ή ακίνητα, 
τά όποια άποζτώσιν οί βασιλείς ώς τοιοϋτοι. Πάντως 
πρέπει έν τώ προσώπω τοΰ βασιλέως νά διαζριθή ό χαρα- 
κτήρ τοϋ άρχοντος καί ό χαραζτήρ τοΰ ατόμου. 
Ό,τι άποζτα ώς αρχών δέν τό αποκτά ώς άτομον (’)· και, 
έάν άποζτμ ώς άτομον, τί πρός τόν άρχοντα; Ή έναν- 
τία θεωρία στηρίζεται εις τό περίφημο·? άλλοτε δόγμα τοΰ 
αγίου κ α ί π ο λ ι τ ι κ ο ΰ γάμου τοΰ βασιλέως μετά 
τοϋ στέμματος· αί περιουσίαι λοιπόν άμφοτέρων συνεταυ- 
τίζοντο· καί έπειδή ιιούς ό Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μή 
ϊχωριζέτω», ή ένωσις αυτή έθεωρεΐτο άσφαλεστάτη (2).

Σπουδαιότερα είναι ή παρατήρησίς, ότι, έάν ήδύνατο ό 
βασιλεύς νά αποκτά δι’ ατομικόν λογαριασμόν, θά ύπέφερεν 
έντεϋθεν ή κατά σκοπόν χρήσις τής ανακτορικής έπιχορη- 

γήσεως, ήτις είναι προωρισμένη μάλλον διά τήν συντήρη
σήν τής βασιλικής αξιοπρέπειας ή διά τήν άπόκτησιν ιδιαι
τέρας περιουσίας·. Έάν όμως διά τούς αληθείς βασιλι
κούς ή παρατήρησίς αύτη είναε τώ ό’ντι εύλογωτάτη, ό φυ
σικός ρους τών πραγμάτων είναι επικρατέστερος· οί δέ φι- 
λοσοφοϋντες έπί τών κοινωνιών γνωρίζουσιν, ότι έν γένει αί 
καταχρήσεις τών θεσμών περιέχουσι τά κυριώτερα σπέρμα
τα τής μεταβολής των.

— Ή Κυβερνητική δέ περιουσία άποτελεϊται έκ τών εθνι
κών εκείνων κτημάτων, τών οποίων ή χρήσις προώρισται εις 
ενέργειαν τής Κυβερνητικής μηχανής. Τό σύνολον τοΰ κλά
δου τούτου τής εθνικής περιουσίας πολύ άπέχει τής αρμονι
κής λειτουργείας τών διαφόρων κυβερνητικών οργάνων (’j. Εις 
τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγονται, έκ τής έπόύεως μέν τών 
ακινήτων τά δημόσια κτίρια, έν οίς εργάζεται ή Κυβέρνη- 
σίς καί αι ύπό τάς διαταγάς αύτής δημόσιαι άρχαί (υπουρ
γεία, νομαρχεία, επαρχεία, τελωνεία, λοιμοκαθαρτήρια, νο
σοκομεία, φυλακαί (ή) χλπ), έζ τής έπόψεως δέ τών κινη
τών τά έν τοΐς ζαταστήμασι τούτοις καί τοΐς ύπό μίσθω
σιν τοιούτοις ύπάρχοντα βιβλία, εργαλεία, έπιπλα κλπ. (’).

(’) ’Εντός ύγροϋ καί στενού δωματίου τοϋ υπουργείου τών Οικο
νομικών είναι συσωρευμένα, άνευ κανονική; τίνος διεξόδου, τά αρχεία 
τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου! Παραλείπω άλλας τινας περιστάσεις, εν
διαφέρουσας ιδιαιτέρως τήν υγιεινήν, κοινά; είς τά πλ'.ΐστα τών 
δημοσίων καταστημάτων τής 'Ελλάδος . . .

(3) ’Ατόπως αί ποινικά! φυλακαί κατατάσσονται ύπό τών νο
μοθεσιών εις τήν δικαιοδοσίαν τής διοικητικής έξουσίας. Εάν έν 
αύταϊς θεραπεύωνται τά εγκληματικά νοσήματα τής ψυχής, είναι 
άστεϊον, ή διάγνωσις μ.έν τοϋ νοσήματος καί ό προσδιορισμός τοϋ 
φαρμάκου νά ανατίθενται τοΐς δικασταΐς, ή θεραπεία δέ τοΐς διοι- 
ζ,ηταΐς. Εν τούτοις έν τή ζ.οινή πρακτική ό ιατρός ό καλός έζ. τών 
ασθενών αύτοΰ φαίνεται.

(’) Τό έθνικόν τυπογραφείο·? μετά τών έν αύτώ κινητών είς τήν 
κατηγορίαν ταύτην ύπάγεται. Καθ όσον ίμως οί προϋπολογισμοί 
τοϋ Κράτους κατατάσουσιν αύτό είς τήν τάξιν τών προσοδοφόρων 
κτημάτων, παρά τούτοις ζ.εϊται ή περαιτέρω έεευνα.

(’) Αί πρός τούς βασιλείς π. χ. δωρεαϊ είς τήν κατηγορίαν ταυ- 
τη·? άνήκουσιν, έκτος ιδιαιτέρων λόγων φιλίας ή συγγένειας. Αί δω
ρεαϊ αύται υπήρξαν αληθής Πακτωλός διά τούς αύτοζ.ράτορας τής 
'Ρώμης. Ό Αύγουστος κατά τά είκοσι τελευταία έτη τής ήγεμο- 
νείας του έλαβεν άπό διαθήκης 233,000,000 δρ, (Roscher Πολι
τική Οικονομία τόμ. 1 § 86).

(2) '11 έν τώ κειμένω διάκρισις τής ήγεμονιζ.ής περιουσίας άπό 
τής ατομικής περιουσίας τοϋ βασιλέως συνδέεται ατενώς πρός τήν 
νεωτέραν πολιτειακήν τής Ευρώπης διαρρύθμισιν. Τοιουτοτρόπως, 
όταν ό Λουδοβίκος ΙΔ' έλεγε «Γ etat c’ est rnoio, δέν έφαντάζε- 
το, ότι ό νόμος τής 2 Μαρτίου 1831 (αρθρ. 22__24) ήθελε ασφα
λίσει είς τούς διαδόχους του τά ιδιαίτερα αύτών κτήματα, όπως 
κα’ι είς πάντα άλλο·? υπάλληλον τοϋ Κράτους,
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— Ή δέ έπιστημονική τοϋ Κράτους περιουσία άποτε- 
λείται έζ τών χτημάτων εκείνων, τών οποίων ή χρήσις προσ- 
διωρίσθη είς καθολικήν τοϋ έθνους έζπαίδευσιν. Άξιου είναι 
παρατηρήσεως, ότι ή περιουσία αϋτη κατάγεται ιδιαιτέρως 
έχ διαφόρων δωρεών, τάς όποιας έχίνησαν δύο αισθήματα 
άφ’ ένός τοϋ πατριωτισμού καί άφ’ ετέρου τής φιλοτι
μίας. ’Ανεξαρτήτως τοϋ πρώτου, δπερ ή Θεία Πρόνοια οιέ- 
νειμεν εις όλα τά σημεία τοϋ Ελληνικού όρίζοντος ζαϊ τό 
όποιον, λειτουργούν κατά διαφόρους τρόπους, ούο’άναλυόμε- 
νονάναγκαίως εις χρήματα, φιλονεικεί σπιθαμήν πρός σπιθα
μήν χαί ό πτωχότατος πρός τόν πλουσιώτατον (μάρτυς ολό
κληρος ή ιστορία), όσον αφορά τήν φιλοτιμίαν δέν γνωρίζω 
μεγαλειότερον στάδιον δι’άνθρωπον πλούσιον, διαθέτοντα 
μέρος τής περιουσίας του ύπέρ τής έαυτοϋ πατρίδος. Οί 
αρχαίοι έγνώριζον πολύ τήν άξίαν τής τιμής ταύτης, ϊνα 
προγράψη αύτήν ό ’Αριστοτέλης έκ τής Πολιτείας του, άμα 
πρόκειται περί μεγάλων μέν μή χρησίμων δέ δαπανών (*).  
Ιίόσον άξια λόγου είναι ή τιμή αΰτη, μαρτυρεί τό αποτέ
λεσμα. Πόσοι άνδρες συνετρίβησαν, άγωνιζόμενοι τόν έντιμον 
τής πατρίδος αγώνα, ‘χωρίς νά άφήσωσιν όπισθεν των ίχνη’ 
Είς λίθος χιλιόδραχμος κατορθοί εντούτοις πλείονα ή πεντη
κονταετής μετριόφρων εργασία δημοτικού διδασκάλου, λη
σμονημένου έπί κώμης ορεινής. Ιίόσον δέ μικρός είναι ό 
αριθμός εκείνων, οϊτινες γνωρίζουσι τόν μέγαν τής ’Αθηναϊ
κής άρχαιότητος ύπουργόν τών οικονομικών, τόν Λυκούρ
γον, απέναντι τών Οαυμαζόντων Ήρώδην τόν ’Αττικόν διά 
τήν χρήσιν τοΰ πλούτου, τόν οποίον ή τύχη έδωκεν, ό Αΰ- 
τοκράτωρ συνεβούλευσε χαί ό χρόνος έσεβάσθη ’

(’) «Βέλτιον δέ καί βουλομένους (τούς πλουσίους) κωλύειν λειτουρ
γεί* τάςδαπανζράς μέν, μή χρησίμους δε λειτουργίας, olov χορηγίας 
καί λαμπαδαρχίας καί όσα·, άλλαι το'.αΰται» (Ιίολιτικ. 8 ;5) 1309,1.

Καί βεβαίως οΰδαμώς εννοώ, ι*α  σμικρύνω τήν άξίαν τών 
πρός τό έθνος δωρεών, διότι αναβιβάζω είς τήν οίκείαν Οέ- 
σιν τό ύπό τοϋ έθνους διδόμενου άντάλλαγμα. Μεταξύ τών 
πλουσίων τής γής οί 'Εβραίοι άναμφισβητήτως δέν είναι οί 

όλιγώτεροι. Ιίόσον έν τούτοις ήσαν εύτυχέστεροι οί πτωχοί 
αιχμάλωτοι τής Βαβυλώνος, όταν έζλαιον έ π ί τ ώ ά ν α- 
μ ν η σ θ ή ν α ι α ύ τ ο ύ ς τής Σ ι ώ ν ! "Ολα τά πλούτη 
τοϋ ’Ιουδαϊσμού δέν ανταλλάσσονται πρός μίαν γωνίαν τής 
έλλειπούσης πατρίδος. Ώστε ό μικρός εκείνος χωρικός, 
όστις σώζει τήν πατρίδα καί προσφέρει τήν νύμφην είς στο
λισμόν, πρέπει νά ύπολογισθή ιδιαιτέρως, διότι είναι ή πραγ
ματική τής επικράτειας δύναμις.

Ή άπαρίθμησις τών αντικειμένων τής επιστημονικής πε
ριουσίας είναι έργου λεπτομέρειας. Ύπάρχουσι καί κινητά, 
ώς βιβλία, έργαλεΐα κλπ. ΰπάρχουσι καί ακίνητα, ώς κτίρια, 
γήπεδα ζ’λπ. Τό Πανεπιστήμιου είναι έπί κεφαλής τής ζλί- 
μακος, τό Πολυτεχνείου δέν είναι είς τό κατώτατου μέρος 
αύτής. ΙΙαρήλθεν ή έποχή, καθ’ήν ή τέχνη παρίστατο ώς 
ευτελής Οεράπαινα. Κατοικεί εις κτίρια, τά οποία ζηλεύου- 
σ’.ν οί βασιλείς. Έν τούτοις, αγνοώ διά τί έρχεται είς τόν 
νουν μου τό Ευαγγελικόν «ούχί τό έξωθεν τοϋ ποτηριού». 
"Οσοι έπεσκέφθησαν τό Πολυτεχνείου τής Γενεύης έθαύμα- 
σαυ τήν μετριότητα τοϋ εξωτερικού καί τόν πλούτον τοϋ 
εσωτερικού.—'Οπωσδήποτε, έκ τής έπόύεως ταύτης, πολλά 
τών παρ’ήμΐν αντικειμένων τής έπιστημονικής περιουσίας 
συνάπτονται πρός τήν ιστορικήν τής επικράτειας περιουσίαν. 
Καί δέν άμφιβάλλω, ότι, έξαιρέσει τών δύο προεχόντων 
κιόνων τής ’Ακαδημίας, άν ήγείρετο ή άρχαία καλλιτε
χνία, δέν θά είχέ τι νά ψέξη είς τό αριστούργημα τούτο τής 
νεωτέρας Ε ΰ ρ ω π α ϊ κ ή ς έποχής.

Αίσθησιν προξενεί ή έν τώ κλάδω τής έπιστημονικής πε
ριουσίας έλλειψις επιτηδείων καταστημάτων διά τήν μέσην 
καί τήν κατωτάτην παιδείαν. Πόσον δέ οδυνηρά ή παντε
λής απουσία δημοσίων καταστημάτων γυμναστικής 
έν τώ κλασσιζώ τόπω τοϋ είδους τούτου τής ανατροφής, 
είς τό όποιον οφείλεται τό ήμισυ καί τι πλέον τοϋ άρχαιου 
'Ελληνισμού !

Τό ολον τής περιουσίας τής Δικαστικής έξουσιας, κατά 
τούς διαφόρους αύτής κλάδους, συνίσταται έν Έλλάδι είς 

ΕΤΟΣ Λ'-ΦΤΔ. Β’-ΑΠΙΊΔίΟΣ 1873. 5 
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εύτελή τινα κατά τήν εξωτερικήν μορφήν άοχεΐα, έν οις 
όμως κατά τήν εσωτερικήν ύπόστασιν, εκτυλίσσονται ίστο- 
ρικώς τά οιχαιώματα τοΰ λαού, είτε ύπό τήν έποψιν τις 
περιουσίας, είτε ύπό τήν έποψιν τπς ζωής, είτε ύπό τήν 
έποψιν τής τιμής, είτε ύπό τήν έποψιν τής ελευθερίας. 
Έπρεπε τά δικαιώματα ταΰτα νά ώσιν έξησφαλισμένα εντός 
κτιρίων δημοσίων καί επιφανών, ινα, εκτός τών λόγων τής 
ασφαλείας, χρησιμεύωσι ταΰτα ώς σύμβολα τής ένώσεως 
τών κοινωνικών συμφερόντων.

Έάν πρός τά υπάρχοντα άρχεια άναμνησθώμεν καί τών 
πενιχρών βιβλίων καί επίπλων τής δικαστικής έξουσίας, ό 
όλος μηχανισμός αύτής, κινείται εντός ιδιωτικών (κατά κα
νόνα ευρυτατον) οικιών, έν ταϊς όποίαις ούδέν ύψόνει τήν 
διάνοιαν τοΰ οικαστοΰ. Επρεπε δέ νά βασιλεύη πέριξ τής 
δικαστικής έξουσίας τελεία άπογοήτευσις, ι/α σώζηται πρός 
αυτήν ή ύπαρχουσα σκιά σεβασμού πρός παρηγοριάν εκεί
νων, αιτινες, καί όταν τήν περιφρονώσιν, αισθάνονται ότι' 
άνευ αύτής δέν δύνανται νά ύπάρξωσι.

Τώ οντι, έάν άληθεύη, ότι ή δικαιοσύνη είναι ή βάσίς 
τών κοινωνιών, το μέρος, έξ ου παρ’ ήμϊν ή βάσις αύτη 
έζερχεται προξενεί οίκτον. Απαγε ] Δέν ελέγχω τήν πτω
χείαν, άλλά τήν αθλιότητα. Μόνοι οί πλούσιοι οέν γνωρί- 
ζουσιν, ότι έχει και ή πτωχεία τήν μεγαλοπρέπειαν αύτής. 
Οταν οί πρόγονοι ημών δικασταί τής 'Ηλιαίας έδίκαζον 

εις τό ύπαιθρον, ήταν πτωχότεροι, έπίστευον όμως ε ίς τόν 

7. Ρή3^®7» °τι 0ά δικάσωσι κ α ί τήν ’Αρκα
δίαν, καί ειχον προ αύτών τόν μεγαλειότερον τής γής 
ορίζοντα.

Γ). Μετά τήν εις χρήσιν τοΰ πολιτικού σώματος δημο
σίαν περιουσίαν, έρχεται ή σειρά τής προσοδοφόρου τοΰ 
κράτους περιουσίας· άλλά περί ταύτης εις τό προσεχές.

Ϊ1ΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

ι

'Π γεωργία αποτελεί τήν καΟολικωτεραν τοΰ ανθρωπίνου 
γένους ένασχόλησιν. Κατ’ άντίΟεσιυ πρός τάς λοιπάς βιο
μηχανίας, τό εργαστήριο·/ αύτής εκτείνεται έπί τοΰ προσώ
που τής γής καί χρονολογείται άπ’ αίώνος. Είναι ή βασις 
τής ζωής τών ύπαίΟρων, αί τύχαι τών οποίων τά μέγιστα 
έπ’ αυτής έπιδρώσι. —- Πρώτον φαινόμενου· επιρροή δρα
στήρια τής μεγάλης φύσεως έπί τοΰ πνεύματος τοΰ γεωρ
γού, ένεκεν τής οποίας, δυσχερέστατη αποβαίνει ή συγκέν- 
τρωσις αύτοϋ, π. χ. κατά τήν μέθοδον τοΰ Δημοσθέυους, 
όστις, ινα καταστ ή μέγας ρήτωρ, έν κ α τ α γ ε ί ορ μ ε λ έ
τη τη ρίω έπί μήνας ολοκλήρους κατεκλείετο. — Δεύτε
ρον φαινόμενου· έν γένει ή βιομηχα νική δύναμις στηρίζεται 
εις τήν αξίαν τής έν χρόνω καί τόπω συγκεντρώσεως. Κα
τάστημα υφαντικής περιέχει ισην βιομηχανικήν δύναμιν 
πρός τό σύνολον τώυ γεωργικών καταστημάτων, τα όποια 
χορηγοΰσ'- τόν αναγκαίου διά τήν κίνησιν τών μηχανών του 
βάμβακα. 'Οποία διαφορά εις τήν έκτασιυ καί τάς περιστά
σεις τών τόπων καί τών χρόνων, έξ ών τό προϊόν τώυ ουο 
βιομηχανιών καταρτίζεται !

Επειδή δέ ή καλλιέργεια τής γής έχει τι έκ φύσεως ού- 
σιωδώς διαδοχικόν, ό αυτός εργάτης πρέπει νά γνωρίζη τά 
διάφορα αύτής έργα, ινα μή, περιοριζόμενος π. χ. μόνον εις 
τήν σποράν, μείνη άεργος έν τώ λοιπώ τού χρόνου. Εντεύ
θεν ή γεωργική βιομηχανία οέν δύναται, όπως αί λοιπαΐ, 
νά ώφε/^ηθή έζ. τών κολοσσαίων αποτελεσμάτων τοΰ νο
μού τής διαιρέσεως τώυ έργων. Δέν ύπάρ-χει δέ έπάγγελ- 
μα, απαιτούν τήν συνδρομήν πλειόυωυ γνώσεων. Χημεία, 
γεωλογία, φυσιολογία είναι απαραίτητα διά τόν γεωρ
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γόν έφόδια. Χωρίς ούτος νά γνωρίζη τό όνομα, απ’ αρ
χαίων ημερών μελετά τά φαινόμενα αύτών. Πόσοι αιώνες 
έχρειάσθησαν, ινααί έπιστήμαι αύται άναπτυχΟώσι μέχρι τοϋ 
σημείου, εις δ διατελοΰσιν ήδτ. Καί έπειτα, όποϊαι δυσζολίαι 
εις τήν διάοοσιν τών γνώσεων έν τή κοινωνία τών υπαίθρων !

Έζ τών ανωτέρω εξηγείται, τίνος ένεκεν ή άνάπτυξις 
τής γεωργίας είναι πάντοτε τελευταία. Άρζεϊ νά άναλογι- 
σθή τις, ότι, καί έν τή πιστωτική ζαΐ έν τή πολιτική καί έν 
τή νομική ζωή, τά συμφέροντα τού γεωργικού πληθυσμού 
δέν έχουσι τήν ικανότητα τής διαχειρίσεων, τήν οποίαν ό 
άστυκός βίος καλλιεργεί είς ύπατον βαθμόν δι1 όλων τών 
μεγάλων μέσων, τά όποια διαθέτει ή έν ταΐς πόλεσιν ισχυρά 
τών εθνών συγζέντρωσις. ‘Υπό άλλην έπούιν, πάντοτε ή 
έξοχή πληρόνεί τάς ανοησίας τών πόλεων. Καί δέν ύπάρ- 
χει θαυματοποιός, τόν όποιον νά μή όφείλη ή εξοχική κοι
νωνία εις τήν άστυζήν.

Τοιαύτη είναι ή φύσις τών πραγμάτων. Έν τούτοις, με
ταξύ τής Γεωργίας καί τοϋ Πληθυσμοί) υπάρχει τόσον στενή 
σχέσις, ώστε, όσον αναπτύσσεται ή πρώτη, τόσον πολυπλα- 
σιάζεται τό ανθρώπινον γένος· ζαΐ τάνάπαλιν, αυξανόμενου 
τοϋ πθ.ηθυσμοϋ, ευρύνεται ή γεωργία. Ενόσω ή χώρα κα- 
τοιζεΐται ύπό αραιού πληθυσμού, ή γή καλλιεργείται άμε- 
λώς, έξαντλεϊται ταχέως καί έγζαταλείπεται μέχρις ού ή 
επιρροή τής φυσικής βλαστήσεως καί τής ατμόσφαιρας 
έπαναφέρει εις αύτήν νέους ζωικούς χυμούς. Τό σύστημα 
τότε τών αγραναπαύσεων συνδέεται πρός τήν υπαρξιν με
γάλων εκτάσεων γαιών καί είναι ασφαλές όπισθοδρομημέ- 

νης κοινωνίας γνώρισμα. "Αμα, έν τούτοις, ό πληθυσμός 
άρχίση πυκνώται καί αί πόλεις νά σχηματίζωνται, ευ
θύς ηχεί έν τή καρδία τοϋ έργάτου τής γής ή φωνή τοϋ 
παντοδυνάμου συμφέροντος. Τότε ούτος προσπαθεί νά πα- 
ραγαγη πλειονα τών όσων απαιτούνται διά τάς άνάγκας 
αύτού, ίνα άνταλλάξη τήν αξίαν τοΰ περισσεύματος πρός 
τά προϊόντα τής βιομηχανίας τής πόλεως. Τό έμπόριον δέ 
έζτελεΐ τά υπόλοιπα.

Έν τή κατά τό έτος 1851 Παγζοσμίω ’Εκθέσει του Λον
δίνου, λέγει ό Lavergne, ή περιοχή τής 'Ρωσσίας ήν άπέ- 
ναντι τής περιοχής τής Άρζτώας ’Αμερικής. Έν τή πρώτη, 
έπιπλα καί μωσαϊκά πολύτιμα, υφάσματα πολυτελή καί 
χρυσοκέντητα έκίνουν τόν θαυμασμόν. Έν τή έτέρα, ύπήρ- 
χον δέματα βάμβακος, στάχεις αραβοσίτου, σωροί κρεάτων 
τεταριχευμένων. Διά τόν έπιπόλαιον παρατηρητήν όποια 
άντίθεσις μεγαλοπρεπείας καί μετριότητας, σχεδόν πτωχείας! 
Διά τόν προσεκτικόν, έν τούτοις, ταχέως ή ’Αμερικανική 
Δημοκρατία άνωρθούτο απέναντι τής Σλαβικής Αυτοκρατο
ρίας, ή αληθής παραγωγική βιομηχανία απέναντι τής βιο
μηχανίας τής πολυτελείας καί τής λάμψεως. Τά μεγαλο
πρεπή έζεΐνα έπιπλα έχρησίμευον έν τοΐς άναζτόροις τών 
Κζάρων καί τών περί αυτούς δυναστών, ένω ό βάμβαξ, ό 
αραβόσιτος, τό κρέας, ένδύουσι καί τρέφουσι λαόν, αυξανό
μενου έν ριπή, ούτως είπεΐν, οφθαλμού. ‘II δύναμις, ό πλού
τος τής Μεγάλης Δημοκρατίας στηρίζεται είς τήν απλήν 
ταύτην βάσιν, ήτις περιέχει τό μυστήριον τής άπό τοΰ Κα
ναδά μέχρι τού Μισσισιπή τεοαστίας τού άνθρωπίνου γένους 
πολυπλασιάσεως καί τής διά μαγικής ράβδου άνεγέρσεως 

τών πόλεων καί κατοικίας τών έρημων.
Τοιουτοτρόπως, έρχεται είς τόν νοΰν ή ιδέα τού Prcclitl, 

καθ’ ήν έν έκαστη □ λεύγη δύνανται νά τραφώσι 1800 
άνθρωποι, έάν άσχολώνται είς μόνην τήν γεωργίαν, καί 
πλέον τών 6000, έάν άσχολώνται καί είς άλλας βιομηχα
νίας. Ή ιδέα αύτη είναι μαθηματική άνάλυσις τοΰ φυσικού 
μεταξύ πόλεως καί έξοχης συνδέσμου. Κατά τόν ύπολογι- 
σμόν τούτον μόνη ή Εύρώπη, περιέχουσα 481,4-21 □ λεύ
γας, δύναται νά θρέψη άντί τοΰ ύπάρχοντος νύν πληθυσμού 
(240 περίπου έκατομ.) δωδεκαπλάσιον, 2,888,562,000 ! 
Όποια έκτασις διά τήν ύπερχείλισιν τοΰ ποτηριού τής άν- 
Ορωπίνης ζωής ! ‘II φύσις τής Γεωργίας παίζει μέγα πρόσω- 
πον είς τήν άκρίβειαν τής παρατηρήσεως ταύτης. θύσεις δέ, 
λέγει ό Roscher (ΙΤολ. Οίκ. Α’. 34), Οά είχε τήν απλότητα 
νά πιστεύση, ότι είναι δυνατόν νά προαχθή ή γεωργία έπί 
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τοσούτον, ώστε 10 στρέμματα γης νά θρέψωσι ολόκληρον 
τήν Εύρώπην.

Τώ όντι, ενώ, άφ" ένός έν τή άλλη βιομηχανία , όσον 
πλειότερον έργασθήτε, τόσον πλειότερα παράγετε, άφ1 ετέ
ρου έν τή γεωργική βιομηχανία, έζάστη προσθήκη νέας ερ
γασίας επιφέρει σχετίζω; όλιγωτέραν αύξησιν τοΰ προϊόν
τος. Ιδού πώς ό νόμος ούτος τοΰ Senior (πρότασις Ε’) δια- 

τυποΰται έκ μιας όψεως ύπό τοΰ Thiincn. Έάν δεδομένη 
ποσότης λιπάσματος αυξάνει τό πόοϊόν άγροΰ κατά 80, 
οιπλασία ποσότης λιπάσματος δέν αναβιβάζει τό προϊόν είς 
160 άλλ’είς 130, τριπλάσια δέ ποσότης λιπάσματος ανα
βιβάζει τό προϊόν είς μόνον 150 καί οΰτω καθεξής μέχρις 
εντελούς ματαιώσεως.

Άπόδειξις ότι έν τή φύσει υπάρχει αναγκαίου όριον, τό 
όποιον δέν δύναται νά ύπερβή ό άνθρωπος. 'ίΐ γή, λέγει ό 
Mill (ΓΙολ. Οΐζ. Α' 12 § 1.2) διαφέρει τών άλλων στοι
χείων τής παραγωγής, τής εργασίας ήτοι καί τοΰ κεφα
λαίου, καθ’ όσον ούτε αύτή ούτε τά προϊόντά της είναι δε
κτικά απεριορίστου αύξήσεως. Ό έζ της ποιότητος τοΰ εδά
φους προερχόμενος περιορισμός τής παραγωγής δέν έξομ.οι- 
οΰται πρός τό έμπόδιον, τό όποιον αντιτάσσει ό τοίχος, όστις 
μένει ακίνητος καϊ σταματά έξ ολοκλήρου τήν κίνησιν πρός 
τά εμπρός. Πρέπει μάλλον νά συγζ.ριθή πρός ύφασμα έλαστι- 
κώτατον καί οεκτικώτατον διατάσεως, τήν όποιαν δέν δύ- 
νασΟε μέν νά έξαντλήσητε μέχρι τοΰ σημείου, ένθα δέν είναι 
δυνατή πλέον άλλη, αίσθάνεσθε όμως έλαττουμένην πολύ 
πριν ή φΟάσητε είς τό τέρμα αύτής καί τόσον μάλλον άν- 
Οισταμένην, όσον πλησιάζετε είς τούτο.

Είς ποιον σημεΐον τής ελαστικής ταύτης κλίμακος διατε- 
λεΐ ή ‘Ελληνική Γεωργία; 'Ενώ, κατά τήν έκτεΟεΐσαν ιδέαν 
τοΰ Prechtl, περιέχουσαή Ελλάς 50,21 ΐ Πχιλιόμετρα, ήδύ- 
νατο νά θρέψη 17,494,728 ανθρώπους, κατοιζεϊται ύπό 
1,457,894 (άπογραφή του 1870). Ένώ δέ κατά τήν δε
καετίαν 1839—1868, λαμβανομένης ύπ’ οψιν τής έν τώ 
δευτέρω ήμίσει αύτής προσθήκης τοΰ Ίονίου πληθυσμού, οί 

κάτοικοί της ήσαν ακόμη όλιγώτεροι, έν τούτοις, ϊνα τούς· 
διαθρέψη, (ώς έξάγεται έκ τών Πινάκων τής κινήσεως τοΰ 
εμπορίου), έπλήρωσεν πρός την αλλοδαπήν 103,278,736 
δρ. είς προμήθειαν 16,570,587 κοιλών δημητριακών καρ
πών καί 3,900,70 4 οκάδων άθ.εύρου.

Βεβαίως τό φαινόμενου τούτο εξηγεί, ότι ουνανται οι 
λαοί νά τραφώσι καί διά τής έξωθεν εισαγωγής. Υπολείπε
ται, έν τούτοις, ή έρευνα τοΰ- ά ν ε ξα ν τλή τ ο υ τών ξένων 
αποθηκών, τών παντοίων τής μετακομίσεως δαπανημάτων. 
Παραλείπω, ότι πολύ περισσότερον δύναται. νά άνθέξη εις τάς 
συμπλοκάς τών περιστάσεων λαός έχων παρ’ έαυτώ τά 
πρώτα μέσα τής ύπάρξεως, η λαός, προμηθευόμενος άλλο- 
Οεν αυτά. 'Οπωσδήποτε, ή έκ τής αλλοδαπής προμήθεια τής 
αξίας τών 105,278,736 δραχμών μαρτυρεί διά τήν 'Ελ
λάδα άνάπτυξιν βιομηχανικήν διότι προφανώς διά τών λοι
πών αύτής προϊόντων ήγόρασε τό έλλειμμα τών αναγκαίων 
είς τήν ΰπαρξίν τη; δημητριακών καρπών εντεύθεν όμως 
έγείρεται ζήτημα σπουδαιότατον περί τής έν Έλλάοι αρ
μονίας μεταξύ πόλεως καί έξοχή;. Ότι ή χώρα δύναται 
νά θρέψη τόν πληθυσμόν αύτής, άποδεικνύεται έκ τής ποι
κιλίας τών κλιμάτων, τά όποια έν ταΐς όρογραφικαΐς αύ
τής διακρίσεσι περιέχει. Ένώ τό Βέλγιον, ύπό χείρονας. 
κλιματικού; λόγους διατελοΰν, αριθμεί έν έκάστω □ χιλιο- 
μέτρω 164 κατοίκους, ή Ελλάς μόλις περιλαμβάνει 28. 
Έν τούτοις, όποια διαφορά είς τήν γεωργίαν καί τήν βιο

μηχανίαν τών δύο τούτων -χωρών ’
Δι’όσους, αί κοινωνικαί δυσαρμονία». είναι θεωρητικά απλώς 

φόβητρα, δέν απαιτείται μείζων πρακτική άπόδειξις τής έν. 
Έλλάοι έξηγηθείσης ανωτέρω. Είναι καί αί χώραι τών αν
θρώπων, ώς τά δοχεία τών ρευστών. Όταν ταΰτα ΰπερχει- 
λίσωσι, τό ρευστόν χύνεται. Καί όταν αί χώραι ύπερκατοι- 
κηθώσι, τά μέσα μέν τής συντηρήσεως έλαττοΰνται, ό Χά
ρων δέ κινεί ταχύτερον τήν πένθιμου λέμβον αύτοΰ. Άλλ’ό- 
ταν τό δοχεΐον δέν είναι όρθιον, δέν φθάνει τό ρευστόν μέχρε 
τής στεφάνης. Τό αύτό άκολουθεΐ καί έπί τών κοινωνιών.
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'Π έποψις αύτη συνδέεται πρός ζήτημα πρώτης τάξεως,
άναγόμενον εις τήν πολιτειακήν τών εθνών άποκατάστασιν. 
JI νευρική τοΰ άστεος ζωή δεν γνωρίζει ισχυρότερου αν

ταγωνιστήν έκτός τής σταθερδς τοΰ αγροτικού βίου συγ- 
αροτήσεως. Ό βίος ούτος είναι τό αναγκαίου τής πολιτείας 
έρμα, άνευ τοΰ όποιου αί τρικυμία-, ρίπτουσι τό σκάφος έπί 
σκοπέλων. Πόσον ή άνάπτυξις αύτοϋ είναι σωτηριώδης, απο
δεικνύει ή όσημέραι μεγαλυυομέυη Ούρα, δ:’ ής οί μεγάλοι ο:
τοΰ λαοΰ αριθμοί εισέρχονται εντός τών πρώην άποκρύφων 
τής Πολιτικής μηχανής. Ό ’Αριστοτέλης έθεώρει τό γεωρ
γικόν πλήθος ώς επιτήδειον πρός δημοκρατίαν άρίστην, καί 
εύρισκε τόν τελειότερου αυτής τύπον έν τή γεωργική Μαν-
τινεία οι’ όλου τοΰ άντιπροσωπικοΰ ταύτης συστήματος (*).

II

Πολλοί όροι απαιτείται ινα συντρέξωσιν εις προαγωγήν 
τής Γεωργικής τών εθνών βιομηχανίας. Ή τακτοποίησις 
τής ιδιοκτησίας καί ή έδραίωσις αύτής άποτελούσι τόν ακρο
γωνιαίου λίθου. 'Π προσπέλασις τών κεφαλαίων ενθυμίζει 
τό ύδωρ τοΰ οΰρανοΰ- όσω πλειότερου ή χώρα άνυδρος, 
τόσω μάλλον ή βροχή έπιζήτητος. Ή καθόλου κυβερνητική 
ένέργεια διά τοΰ νόμου, τοΰ φόρου καί τής διοικήσεως δέν 
είναι τό έσχατον πρόβλημα τοΰ νέου πολιτισμού. Μεταξύ 
όμως όλων πλειότερου ενδιαφέρει τήυ προκειμένηυ έπί τής 
γεωργίας μελέτην ή διάδοσις τής παιδείας. ’Ακριβώς είπείν, 
αντιστοιχεί αύτη πρός τήν διάδοσιυ τοΰ φωτός. Έν τούτοις, 
καί έκ τοΰ θέματος τούτου περιορισθώμευ ήδη εις μόνον τό 
τής βιομηχανικής έν τή γεωργία πα-.οεύσεως.

Ώς πρώτη έννοια παρίσταται ή μελέτη τών τόπων καί 
τώυ φυτών, έφ’ών καί δι’ών ή καλλιέργεια τής γής επιδιώ
κεται. Ένώ δέ οί τόποι έπευεργοΰσιν έπί τώυ ανθρώπων καί

(’) Ποϋ.-.τ. ζ’ 1 319.—Προξενεί αισΟπσιν, ότι μετά τόσους αιώνας 
τα αύτά αίτια διατζ,ρουσι τά αύτά φρονήματα έν τή κατά τήν 
Μαντινείζν χώρα. 1δ. Λαύριογ Οικονόμου σε)>. 189 στ,μ. 1. 

μεταβάλλονται ύπ’ αύτών, ή τροποποίησις καί ή μετανά- 
στευσις (έγκλιματισμός) τώυ φυτών αποτελεί καθολικόν έν 
τή ιστορία τής καλλιεργίας φαινόμενου. Ή τεχνική τών 
όρων τούτων εξακρίβωσες όρ·5 τήν πρώτηυ ανάγκην πάσης 
γεωργικής άναπτύξεως.

Διά τήν Ελληνικήν γεωργίαν έσεται αληθής οικονομική 
έπαυάστασις ή άντί τοΰ με·/ρι τοΰδε κατά κανόνα ίσχύον- 
τος συστήματος τής άναζωογονήσεως τών γαιών διά τής 
αργίας, εισαγωγή (κατά τά ένόντα) τοΰ έκ Norfolk συστή
ματος, καθ’ δ, ή έξάντλησις τών γαιών καταπολεμείται έκ 
φυσιολογικών περιστάσεων λίαν έπιτυχώς διάτήςάλλο- 
σποράς. Κατά μέν τό πρώτου έτος καλλιεργούνται αί 
θρεπτικαΐ ρίζαι, μεταξύ τών όποιων ή κτηνοτροφία εις κυ- 
ριώτατον λογίζεται (πατάτα, γογγύλη, Ααπωνική κράμβη)' 
κατά δέ το δεύτερον, έαρινοί δημητριακοί καρποί (κριθή, 
βρώμη), κατά δέ τό τρίτον, λειβάδια τεχνητά (τριφύλλων 
κλπ.), κατά δέ τό τέταρτον, σίτος. Ή αγροτική ούτω περι
φέρεια διαιρείται εις τέσσαρα μέρη, έπί τών οποίων διαδοχι- 
χώς λειτουργεί τό ανωτέρω σύστημα δι’ όλης τής τετραετίας 
ή καί πενταετίας (καθόσον ενιαχού ή κα/.λιέργεια τών τεχνη
τών λειβαδιών διαιρείται εις πρωτοετή καί δευτεροετή, πε- 
ρΐλ.αμβάνουσα ούτω δύο τεμάχια γής καί δύο έτη). Βεβαίως 
δέν ανήκει εις τήυ -προκειμένηυ μελέτην ή τεχνική άνάπτυ- 
ξις τής έν τώ γεωργικά» τούτω κύκλω ιδέας. ’Εντούτοις έ
καστος ευνοεί τήν μεγάλην έπιρροήν, τήυ όποιαν τό νέου 
είδος τής καλλιέργειας έξασκεί έπί τής ζωοτεχνίας (παρα
γωγή κρέατος, γάλακτος, ερίου), καί τήυ, διά τώυ οργανι
κών λιπασμάτων ταύτης, μεγάλην έπί τών τυχών τής 
γεωργίας έπίδρασιν. Εύλόγως δέ αί κτηνοτροφικαί ρίζαι τής 
πρώτης περιόδου τοΰ προκειμένου γεωργικού κύκλου θεω
ρούνται ώς βάσίς τής όλης τοΰ Norfolk άκμής.

‘Π ’καλλιέργεια τών βιομηχανικών προϊόντων αποτελεί 
σημαντικωτάτηυ έποψιν έν τή καθόλου γεωργία. "Οσον ποι- 
κιλωτέρα είναι ή κλιματική τής χώρας άποκατάστασις, 
τόσου σημαντικωτέρα είναι ή διαφορά αύτής πρός τάς χώ
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ρας έκείνας, έν αις ή μονοτονία έπικρατεΐ. 'Π Θεία Πρόνοια 
ιδιαιτέρως ηύνόησε κατά τοΰτο τήν Ελληνικήν γην. Έπο
μένως μεγάλας εντεύθεν πρέπει νά προσδοζώμεν προόδους, 
αιτινες δύνανται νά περιλάβωσι μέγαν αριθμόν βιομηχανι

κών φυτών, άπό τών πρός ενδυμασίαν χρησίμων (βάμβαξ, 
κάναβις, λΐνον), μέχρι τών πρός τροφήν (όρύζιον, κοκκινο- 
γούλιον, καπνός), άπό τών πρός χρωματισμόν χρησίμων 
(έρυΟρόδανον, κρόκος, ραμνόσπορος), μέχρι τών ελαιωδών 
(λινόσπορος, άγριοζράμβη, σησάμιον).

’Ιδιαιτέρας έν τή γεωργία προσοχής είναι άξια ή άπο- 
ξήρανσις τών ελών καί ή διοχέτευσις τών ύδάτων, διότι 
πρόκειται συγχρόνως και περί τής ύγείας τή; χώρας καί 
περί τής παραγωγιζότητος άχρηστων άμα καί πολυτίμων 
γαιών. Έζ τών άγρονομιζών τής 'Ρώμης συγγραφών εξά
γεται, ότι τό θέμα τοΰτο έμελετήΟη συντόνως ύπό τοΰ 
αρχαίου κόσμου. Άλλ1 ή τελειοτέρα άνάπτυξις του απαν
τάται έν τή νέα έποχή κατά τήν Αγγλίαν καί τήν Βελγι
κήν, έν αις, καθώς παρατηρεί ό Koscher (Πολ. Οίκ. Γ’ § 
157 σημ. 7), αί έργασίαι αύται παρέχουσιν είς τά δι’ αύτάς 
δαπανώμενα κεφάλαια εισόδημα μέχρις 70 τοΐς °/0 ! Είς 
όλας τάς εν Αγγλία τοιούτου είδους επιχειρήσεις, άμα πρό
κειται περί έλπίδος εισοδήματος ανώτερου των ΊΟ τοΐς °,', 
ή Κυβέρνησές, αντίκρυ τοΰ έπιζρατοΰντος έν τή χώρα συ
στήματος, σπεύδει είς χρηματικήν επικουρίαν. Παραλείπω 
τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν, ήτις κατά τό 1861 είς διάδοσιν 
τών πρός άποξήρανσιν τών έλών άπαιτουμένων γνώσεων, 
άνεδέχθη τήν κατ’ έτος πληρωμήν 25,000 φρ. διά τήν καλ
λιέργειαν ιδιωτικού ελώδους κτήματος εις παραδειγματι
σμόν τών περίοικων (Dalloz Οικονομικός οργανισμός 25).

Πάσα ή ανωτέρω έν κεφαλαίο) έρευνα άποδειζνύει τάς 
διαστάσεις, ών ή γεωργική οικονομία είναι δεκτική. Βεβαίως 
διά πολλούς τόπους πρόκειται ούσιωδώς περί μέλλοντος 
καί ή άπλουστέρα μέθοδος είναι νά περιμένη τις τόν χρό
νον, όστις είναι ό σοφότατος. ‘Υπάρχουσι χώραι, έν αίς 
πρέπει ή ύπομονή νά όχυρωθή διά μεγάλης καρτερίας καί 

χώραι, έν αίς αί Κυβερνήσεις επαγγέλλονται τά έργα τών 
θαυματοποιών. 'Υπάρχουσι χώραι, αιτινες τρέχουσι τόσον 
ταχέως πρός τήν πρόοδον, ώστε οί έζ γενετής ή έξ επαγ
γέλματος πολιτικοί ιατροί ίστανται έζπεπληγμένοι ενώ
πιον τοΰ παραδόξου φαινομένου, καθ’ δ ή τυφλή κατ’ αύ- 
τούς τύχη δίδει είς τόν λαόν μεγάλους αρχηγούς, βιομη- 
χάνους ή ξυλοσχίστας (Pitt, Lincoln). 'Υπάρχουσι καί άλ- 
λαι χώραι, έν αις ή ΙΙολιτεία, μέσος όρος τής διανοητικής 
τοΰ έθνους ιζανότητος, έχει εύρύ στάδιον είς έπίδρασιν έπί 
τών υπό δυσκολωτέρους όρους διατελουσών ομάδων τής 
κοινωνίας. Έκαστος λαό; είναι ό,τι δύναται. Όποιος είναι 
ό 'Ελληνικός;

Έκ τών διαφόρων συστημάτων, τά όποια ήδυναντο νά 
μελετηθώσι έπί τής γεωργικής έκπαιδεύσεως, ή έλλειψις 
τοιαύτης ίσως άποτελεΐ τό πρώτον. Ή Κυβερνητική, φιλαν
θρωπική, επιχειρηματική διδασκαλία έρχονται κατόπιν. — 
1). ύπό τήν επιρροήν τοΰ πρώτου συστήματος, ή 'Ολλανδία 
άπέδειξεν, ότι δέν κατέκτησεν είς μάτην έπί τών κυμάτων 
τοΰ ’Ωκεανού τήν γήν, τήν όποιαν έδημιούργησε ή φιλοπο- 
νία τών κατοίκων της. Όπως δήποτε, τό σύστημα τοΰτο 
έχει άναγκαΐον λόγον ύπάρξεως ή έν λαω βαρβάρω ή έν 
λαω λίαν ανεπτυγμένο), ότε, δηλαδή, ό γεωργός ή διατελεΐ 
δέσμιος τοΰ παρελθόντος ύπό τό βάρος τών παραδόσεων, ή 
είναι είς τοσοΰτον ανεπτυγμένος, ώστε παρακολουθεί τάς 
προόδους τής επιστήμης μετά σταθερότητος εγγυωμενης 
αύτώ τήν Οέσιν τής εμπροσθοφυλακής είς τό μέγα σώμα 
τής βιομηχανικής καθόλου στρατιάς.

2). Τό δεύτερον σύστημα απαντάται άπό τών άρχάιοτά- 
των χρόνων. Οί θεοί έδίδασζον καί έν Αίγύπτω καί έν Έλ- 
λάδι τήν γεωργίαν. Ένω ή Ίσις, ή Δήμητρα, ή Άθηνά δι- 
δάσκουσι τήν κα'λλιέργειαν τοΰ σίτου, τής ελαίας, ό Όσιρις 
εφευρίσκει τό άροτρον καί ό Βάκχος καλλιεργεί τήν άμπε
λον. Μέχρι σήμερον έτι, έν Κίνα οί υιοί τοϋ Ούρανοΰ, εις 
άνάμνησιν τών αρχαίων ήμερων τής καταγωγής αύτών, 
διευθύνουσιν άπαξ τοΰ έτους τό άροτρον. Περί τής Ευρώπης
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δέν γνωρίζω τι άνάλογον, έκτος τής καί έπί άλλων βιομη
χανιών άπαντωμένης Ιδανικής προστασίας τών βασιλέων, 
ώς άν ή τών νόμων ήτο ανεπαρκής. — Τής Κυβερνητικής 
διδασκαλίας τό τελειότερου δείγμα άνεπτύχΟη έν Γερμανία, 
μεταφυτευΟέν δέ έν Έλλάδι, άπέτυχεν οίκτρώς έν 'ΓίρυνΟι. 
Έν τούτοις, δέν πρέπει νά κρίνη τις έπιπολαίως περί όλου 
τοΰ συστήματος, καθώς έξ δ ν υ χ ο ς τόν λέοντα, διότι 
δυνατόν καϊ ό ό’νυξ αύτός νά άνήκη εις λέοντα νεκρόν.

Ό οργανισμός τής έν Σαξωνία βασιλικής γεωργικής Σχο
λής τών Schoenfeld επιβαρύνει τό Κράτος διά τών δαπανών 
τής έγκαταστάσεως καί τής καλλιέργειας. Έκτος τοΰ εθνι
κού κτήματος, δπερ προσδιωρίσΟη είς χρήσιν τής σχολή' 

ταύτης, ιδιαίτερον κεφάλαιον ώρίσθη εφάπαξ διά τάς ενιαυ
σίους τοΰ καταστήματος δαπάνας. Έζ τών μαθητών τό 
πέμπτου μόνον εισϊν υπότροφοι, οί λοιποί πληρώνουσι κ.ατ’έ- 
τος 25 ή 50 τάλληρα, και άν ώσιν άλλοδαποί 100. 'U έν·· 
δυμασία έν γένει εις βάρος τών μαθητών. Είναι δεκτοί έν 
τή Σχολή καί εξωτερικοί μαΟηταί έπί ένα μόνον χειμώνα 
αντί 20 ταλλήρων διά τήν διδασκαλίαν καϊ 30 διά τήν 

τροφήν καί τήν κατοικίαν.
'Π έν Βυρτεμβέργη βασιλική άγρονομική καί δασική ’Α

καδημία τοΰ Hohenheim περιλαμβάνει εκτασιν 23,300 στρεμ
μάτων εθνικής γής, έξ ών 20,000 καλύπτονται ύπό δά

σους. 'Π εθνική αϋτη ιδιοκτησία έδόθη προίξ είς τήν ακα
δημίαν ταύτην, τής οποίας αί δαπάναι μετά τήν άφαίοεσιν 
τών εισοδημάτων συμπληροϋυται ύπό τής επικράτειας. Οί 
Βυρτεμβέργιοι μαΟηταί πληρώνουσι διά τροφήν καί κατοι
κίαν έξήζοντα μέν φλωρίνια, έάν άνήζωσι εις τό δασικόν 
τμήμα, εκατόν δέ, έάν άκολουΟώσι τά καΟαρώς άγρονομικά 
μαθήματα. Οί ξένοι μαΟηταί ύποχρεοΰνται είς τριπλασίαν 
καταβολήν. ’Ολίγων γεωργικών τής αλλοδαπής έζπαιδευ- 
τηρίων ή μελέτη δύναται νά άποβή τόσον ώφέλιμος, όσον 
ή τής έν Hohenheim ’Ακαδημίας μετά τής συμπληρούσης 

αυτήν ύποδεεστέρας πρακτικής σχολής.
Βεβαίως δέν έχω σκοπόν, νά άπαριΟμήσω όλα τά γεωρ- 

γιζά σχολεία, όσα στηρίζονται έπί αναλογών πρός τάς 
έχτεθείσας βάσεων. Οϋδέ μεγάλη ωφέλεια έσεται έκ τής 
περαιτέρω άναλύσεως τοϋ υπό τήν έποψιν ταύτην μηχανι
σμοί» τοΰ έν 'ΓίρυνΟι γεωργικού σχολείου. "Οταν ό Royer 
κατά τό 1814· έπεσζέφθη τήν Γερμανίαν, έπιφορτισΟείς ύπό 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, ϊνα μελετήση τάς έν τή χώρα 
ταύτη γεωργικάς προόδους, έκρινε τήν Βυρτεμβέργιον έζ- 
παίδευσιν τελειοτέραν τής ΙΙρωσσιζής καί άπέδωκε τό φαι
νόμενο·? τούτο είς τόν λόγον, δτι ή γεωργική έκπαίδευσις 
έν Βυρτεμβέργη μέν άνήζ.εν είς τό κράτος, έν Πρωσσία δέ 
τό κράτος απλώς συνέδραμε τάς γεωργικάς σχολάς. Θέλο- 
μεν ίδεΐ, ότι ή γνώμη του αϋτη ολίγον έπηρέασε τά μετα
γενέστερα τής Γαλλικής κυβερνήσεως γεωργικά μέτρα.

3}. Τό τρίτον σύστημα υπενθυμίζει τόν στενόν σύνδε
σμον, δστις πρέπει νά ύφίσταται μεταξύ τών εύνοουμένων 
τής τύχης κοινωνικών τάξεων καί τών έν δυσμοιρία διατε- 
λουσών. Είς πολλά δέ μέρη τής Εύρώπης ή φιλανθρωπία έ- 
ζίνησε σύντονον ύπέρ τής γεωργικής τάξεως μέριμναν. Τοι
ουτοτρόπως ή κόμησα Dietrlchstein συνέστησε γεωργικήν 
σχολήν είς Trutscli, διευΟυνομένην ύπό τοΰ εφημερίου καί 

σκοπούσαν τήν διάδοσιν πρακτικών γνώσεων μεταξύ τών 
νέων χωρικών. Ό δέ πρίγζηώ Oeltiiigcn-Wallerstcin έσύ- 

στησεν έν Koenigsaal τής Βοημίας παραδόσεις τών ώφελι- 
μωτέρων τοϊς χωριζοΐς γνώσεων. Είς τήν αυτήν κατηγο
ρίαν ύπάγεται καί ή έν Groshennessdorf κεντρική τών ορφα
νών οικία, τήν οποίαν ό διάκονος μέν Lange έσχεδίασεν, ή 
Σαξωνική οέ βουλή υιοθέτησε·/, έπί σκοπώ γεωργικής καί 
ηθικής άναπτύξεως τών απροστάτευτων τής κοινωνίας τέ

κνων. Τό έργου τού διακόνου τούτου έπρεπε πολλών επι
σκόπων τόν ύπνον νά άφαιρέση· καί τό έργον τών άντι- 
Μροσώπων τής Σαξωνίας είς πόσων συναδέλφων των τό 

μετώπου έπρεπε νά άυαβιβάση ερύθημα J
Ή φιλανθρωπική έπί τής γεωργίας διδασκαλία έλαβε 

τας μείζονας αύτής διαστάσεις ύπό τό πνεύμα τοΰ συνε
ταιρισμού, το όποιον έν Γαλ7 ία μέν συνεκίνησε π. χ. τόν
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Mathieu de Dombasle καί τούς ίδρυτάς τής έν Bovillc σχολής, 
έν ’Αγγλία δέ έτυχε τής κλασσικής αύτοϋ άναπτύξεως, ώς 

ύπό πάσαν έποψιν καί ύπό τούτην άζόμη, τήν τής γεωργι
κής πρός τούς άπορωτέρους επικουρίας. «Ύπάρχουσι, λέ
γει ό Baudrillart (Στοιχ. Γεωργικής Οικονομίας σελ. 144), 
έν 'Αγγλία τρεις μεγάλαι έταιρίαι, διαοίδουσαι τήν γεωρ
γικήν έκπαίδευσιν εις μέγιστον βαθμόν διά σχολείων, έν 
οίς οί μισθοί τών διδασκάλων άπαιτουσι δαπάνην 10,000, 

καί δι’εφημερίδων γεωργικών. Αί συνελεύσεις τών εται
ριών τούτων είναι σπουδαιότατα:. Τήν έν Glasgow πρό τινων 
έτών γενομένην διαγωνιστικήν τής γεωργίας έκθεσιυ έπε- 
σζέφθησυυ 200,000 άτομα έπί 400,000 κατοίκων, μολο
νότι ή είσοδος δέν ήτο δωρεάν. Ή Γεωργία έν ’Αγγλία 

είναι λίαν δημοτική καί λίαν έντιμος».
4). Ή έπιχειρηματική διδασκαλία άνεπτύχθη ιδιαιτέρως 

έν Γαλλία διά τής ferme-ecole, αποτελεί δέ ακριβώς μικτόν 
τι σύστημα, έν ω ή Κυβέρνησις συμπράττει μετά τοΰ άτό- 
μου. Ό σκοπός τού είσαγαγόντος τό σύστημα τούτο έν 
Γαλλία διατάγματος τής 3 ’Οκτωβρίου 1848 άποβλέπει 
τήν έν έκαστο) νομώ ίδρυσιν τοιούτων γεωργικών σχολείων, 
εντός ιδιωτικών κτήσεων ύπό τήν διεύθυνσιν τών κυρίων ή 
τών μισθωτών αύτών. Οί μισθοί τοΰ διευθυντοϋ καί τώυ δι
δασκάλων βαρύνουσι τήν Κυβέρνησιν (5,900 φρ. καθ’ έκα
στον σχολεΐον), έπίσης ουσιώδες μέρος έκ τής πρός συντή- 
ρησιν τών μαθητών δαπάνης (175 ορ. δι’έκαστου) καί πε- 
ριπλέον χρηματικά βραβεία, διανεμόμενα τοΐςμαθηταϊς άνα· 
λόγως τής αξίας αύτών (75 ορ. άναλογοΰσιν έκάστω). Τό 
λοιπόν τής έπιχειρήσεως είναι εις λογαριασμόν τοΰ έπιχει· 
ρηματίου, διότι αύτόν όρώσι τά κέρδη καί αί ζημία:.

Παρά τό σύστημα τούτο, τό όποιον κατέχει τήν κατω- 
τάτην βαθμίδα, έκαυονίσθη έν Γα?.λία καί τό προεξετασθέν 

ήδη καθαρώς Κυβερνητικόν, διά τής εις βάρος τής επικρά
τειας όργαυισθείσης άνωτέρας γεωργικής έκπαιδεύσεως έν 
ταϊς 6coles regionales καί έν τή άγρονομική ’Ακαδημία τών 
Βερσαλιών. Μόνον δέ τό ανώτατου τούτο εκπαιδευτήριου
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έπεβάρυνε κατά τό 1850 τόν δημόσιον τής Γαλλίας θησαυ
ρόν διά φρ. 281,600.

Μεταξύ τών συστημάτων τούτων δύναται νά έκλέξη ή 
Ελλάς. Έν τούτοις τό μέλλον άνήκει εις τόν συνεταιρι
σμόν τού πνεύματος τής έπιχειρήσεως, τοΰ πνεύματος τής 
φιλανθρωπίας ζαί τοΰ πνεύματος τής πολιτείας. Ή κυρία 
ιδέα τοΰ συνεταιρισμού τούτου ύποβληθήσεται όσον οϋπω 
εις τό Ελληνικόν ζοινοβούλιον ύπό τόν τίτλον « ΕΑΑΙΙ- 
ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

Β'. — Έκ τών πιστωτικών καθιδρυμάτων ή άρχαιότης 
ανήκει εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, άρχαιότης, τήν όποιαν 
ή έπιτυχία έστεφάνωσεν. Δέν έχει πολλά τοιαΰτα έργα νά 
δείξη ή 'Ελλάς.

Τό μετοχικόν ζεφάλαιον τής ’Εθνικής Τραπέζης άυέρχε- 
ται εις 16,000,000 δραχμών, ύπολογιζομένου δέ καί τοΰ 
έν γένει άποθεματικοϋ, άυαβαίνει εις 24,611,790, άποτε- 
λούμενον έκ 16 χιλιάδων μετοχών, έκάστης τώυ όποιων ή 

ονοματική άξια είναι χιλιόδραχμο;. Ιίόσον διαφέρει ή πραγ
ματική! Κατά τόν ’Ιανουάριου 18'3 έπωλοϋντο αί μετο- 
χαί τής Εθνικής Τραπέζης άντί δραχμών 2,910. Τό φαι
νόμενο·; τούτο έχει διαφόρους λόγους, οί κυριώτεροι τών 
όποιων είναι οί εξής· ά) εις έκάστηυ μετοχήν άναλογοϋσ: 
δρ. 538 ~6‘— έκ τού άποθεματικοϋ κεφαλαίου (τακτικού καί 
εκτάκτου), όπερ κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1872 άνέβαιυεν 
εις δραχ. 8,611,790· β') δι’όσους, τό έμπόριον τών πι

στωτικών άξιων άποβλέπει κυρίως τήν τοποθέτησιν τών 
κεφαλαίων αύτών καί ούχί τήν έπί τής ύψώσεως ή τής έκ- 
πτώσεως τών τιμών κερδοσκοπίαν, τό εκατονταδράχμου μέ

ρισμα τής δευτέρας εξαμηνίας τοΰ 1872 άποφέρει τόκου
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έπί τής τρεχούσης τών μετοχών άξίας (δραχ. 2,910) 7 
σχεδόν τοΐς °/u, δπερ civ είναι κέρδος άπό σ/.οποϋ δι’όλης 
αύτοΰ περί τήν τάξιν καί τήν ακρίβειαν άκο?.ουΟίας. ‘Η 
ύπόληψις τοΰ καταστήματος έρχεται κατόπιν τό όντι δέ, 
ό περί τό μέρισμα σφυγμός αύτής είναι εύγλωττότατος. 
Κατά τό 1842 (ά έξαμ.) δρ. 35, κατά τό 1852 (ά έξαμ.) 
δραχ. 42,50, κατά τό 18G2 (ά έξαμ.) δρ. 57,50, κατά 
τό 1872 (β' έξαμ.) δρ. 100 ! Κατά τάς πρώτας δεκαετίας 
ή πρόοδος έχει τι ομαλόν, κατά τήν τελευταίαν έχει τί 

ορμητικόν.
Ύπό πολλάς επόψεις δύνανται αί μετοχαί τής ’Εθνικής 

Τραπέζης τής 'Ελλάδος νά άνΟέξωσιν εις τήν σύγκρισιυ 
αύτών πρός τάς μετοχάς τής Γαλλικής τραπέζης. ’Ενώ ή ζωή 
τής τελευταίας χρονολογείται άπό τοΰ 1800 καί αί με- 
τοχαί της είναι χιλιόφραγκοι, κατά μέν τήν περίοδον 1860
—1863 ή τιμή τούτων άυέβη είς φρ. 2,958, κατά δέ τήν 
έπομένην περίοδον 1864—1868 είς φρ. 3,734, ήτοι κατά 
μέσον όρον (1858—1870) φρ. 2,950. Ύπό τήν έποψιν τών 
μερισμάτων, άπό τοΰ 1858—1870 τό κατώτατον άπαντά- 
ται έν έτει 1868 (φρ. 90), ήτοι 2,84 τοΐς °/0 έπί τής κατά 
τό έτος τοΰτο άξίας τής μετοχής (φρ. 3,168) καί τό ανώ
τατου κατά τό 1864 (φρ. 200) ήτοι 5,93 τοΐς °/0 έπί τής 
συγχρόνου άξίας τής μετοχής (φρ. 3,666). — Περίεργος 
είναι ή σύγκρισις τοΰ τόκου τής κυκλοφορούσης αξίας τών 
μετοχών τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος πρός τόν 
έπί τής αύτής βάσεως τόκον τών λοιπών μεγάλων τοΰ κό
σμου τραπεζών. Τοιουτοτρόπως, ή ’Αγγλική π. χ. τράπεζα 
δίδει τόκον 3 -4- τοΐς °/0 έπί τής κυκλοφορούσης άξίας τών 
μετοχών αύτής, ή ’Ιταλική 4 τοΐς %, ή Βελγική 4
ή ΙΙρωσσική 5—6 τοΐς °/0. 'Ως τοποΟέτησις λοιπόν κεφα
λαίων ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος προηγείται όλων 
τούτων, διότι δίδει είς τούς κεφαλαιούχους αύτής 7 τοΐς °/0.

Τό μεταλλικόν τής ’Εθνικής Τραπέζης δύναται νά διαι- 
ρεΟή είς τρεις κατηγορίας, διότι κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1872 εύρίσκεται ή έν ΆΟήναις (δρ. 3,180,816,82), ή εν 

τοΐς ΰποκατζστήμασιν αύτής (10,196,161.91), ή παρά 
τοΐς έν τή άί.λοδαπή άνταποζριταΐς της (7,074,111.63) 
τό όλου δραχ. 20,451,190.36. ’Εν τούτοις κατά τό 1862 
δέν ΰπερέβαινε τά 6,716,000 και κατά τό 1852 τό 
1,800,000.

Τό είς τραπεζικά γραμμάτια χρέος τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης πρός τούς κομιστάς αύτών άναβαίνει κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου είς δραχ. 31,796,012, ενώ κατά τό 1862 άυήρ- 
χετο είς 12,648,000 καί κατά τό 1852 είς 2,247,000. 
Έν πρώτοις ποιεί αίσΟησιν, ότι ή μεταξύ τοΰ μεταλλικού 
καί τών τραπεζικών γραμματίων αναλογία δέν ακολουθεί 
τήν αύτήν πρόοδον κατά τάς άνωτέρω περιόδους. Έάν ύπο- 
λογίσωμεν μόνον τά εκατομμύρια, κατά τάς δύο πρώτας 
περιόδους, τό μεταλλικόν είναι πρός τά τραπεζικά γραμ
μάτια ώς 1 ·.2, ενώ κατά τήν τελευταίαν είναι ώς 1 : I 
Είναι άραγε σημείου έλλείψεως εργασιών; 'ίΐ Τράπεζα 
ήδύνατο (Νομ. 12 Δεκεμβ. 1861 άρΟρ. 4) νά έκδώση τρα
πεζικά γραμμάτια μέχρις ακόμη 13 περίπου εκατομμυρίων.

Αί κυριώτεραι έργασίαι τής Τραπέζης δύνανται νά διαι- 
ρεΟώσιυ είς τέσσαράς κεφαλαιώδεις κατηγορίας· είς ανοι
κτούς λ/σμούς, εις χαρτοφυλάκιο·/ (προεξοφλήσεις), εις δά
νεια έπ’ακινήτων καί είς δάνεια πρός τήν Κυβέρνησιν.

Οί ανοικτοί πρός ίδιώτας λ|σμοί άναβαίνουσι κατά τήν 
3ί Δεκεμβρίου 1872 είς δραχ. 19,188,646.9 ί, κατά τό 
1862 είς 9,545,634 καί κατά τό 1852 είς 4,286,152.— 
Τό χαρτοφυλακίου μαρτυρεί του βαθμόν τής έν τή ιδιαι
τέρα εμπορική κυκλοφορία ά/αμίξεως τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης. Περιείχε/ ούτως αξίαν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου τοΰ 
1872 δραχ. 13,610,568.68, τοΰ 1862 δρ. 5,425,352.46 
καί τοΰ 1852 δρ. 1,475,992.27. — Τά έπ’ακινήτων δά
νεια άναβαίνουσι κατά τό 1872 είς δρ. 6,793,449.77, ενώ 
κατά τό 1862 ήσαν δραχ. 6,593,527 καί κατά τό 1852 
δραχ. 1,475,992.27. — Τέλος τά δάνεια πρός τήν Κυβέρ- 
νησιυ κατά τό 1872 άναβαίνουσι·/ είς 18,054,669.58, ένώ 
κατά τό 1862 ήταν 2,820,000 καί κατά τό 1852 μηδέν!

Ε1Ό£ Α'-'Ι’ΓΑ. D'.-AIIPIAWS 1S73. G
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Έάν συγχρίυωμεν τήν πρόοδον τών εργασιών τούτων, 
έντός εικοσαετίας, τό μέν χαρτοφυλακίου ύπερεννεαπλασιά- 
σΟη, οί δέ ανοικτοί λ|σμοί καί ή επ’ ακινήτων πίστις σχε
δόν έπενταπλασιάσθησαν, τά δέ πρός τήν Κυβέρνησιν δά
νεια δεικυύουσι πόση δύυαμις άφηρέθη έκ τής βιομηχανίας.

ΛΙελετώυτες ύπό άλλην έποψιν τά μυστήρια τών αριθ
μών, δυυάμεθα νά συγκρίνωμεν τά καθ’ άπαν τό έτος 1872 
ακαθάριστα εισοδήματα τής ’Εθνικής Τραπέζης καί τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως. Ένώ τό τής Τραπέζης άνέβη είς 
5,044,393, τό τής Κυβερνήσεως προΰπελογίσΟη εις δραχ. 
35,695,357. 'Ιί μεταξύ αύτών αναλογία είναι ώς I ι 7 
περίπου. Έν τούτοις ή διά τήν παραγωγήν τών εισοδημά
των τούτων δαπάνη, έπί μέν τής Εθνικής Ί’ραπέζης άνα
βα· νει (εγκαταστάσεις, καταβολαί, διαχειρίσεις, άμοιδαί, 
συντάξεις) είς δρ. 1,784,753, έπί δέ τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεως (λ|σμοί ύπουργείου Οικονομικών καί Διοιζήσεως 
φόρων) προΰπελογίσΟη είς δρ. 3,835,015, ήτοι εΐναι ιός 1 ·. 
2 ΐ-1,- περίπου. 'Π διαφορά εΐναι προφανής καί συγχρόνως 
ενδεικτική. Ούχί ότι ή τραπεζική εργασία εΐναι πολυτιμω- 
τέρα, αλλά διότι, έάν έκαΟαρίζετο καλλίτερου ή Κυβερνητική 
μηχανή, Οά ήν καί μάλλον έτι αποτελεσματική.

'Οπωσδήποτε ϊνα κατά τό έτος 1872 άπολαύσωσιν οί 
μέτοχοι τής Εθνικής Τραπέζης δραχ. 3,259,640, «δαπά
νησαν ορ. 1,784,753. 'ϊνα άπολαύσωσι δέ οί μέτοχοι τής 
'Ελληνικής Επικράτειας δρ. 31,860,342, έχρειάσΟησαν ορ. 
3,835,015. Οί μέτοχοι τής Τραπέζης μετεχειρίσθησαν τό 
καθαρόν εισόδημά των είς τάς οικογένειας των αυτοί γνω- 
ριζουσι κατά πόσον ώφελίμως. Οί μέτοχοι τής Ελλάδος 
έδαπάνησαν τό εαυτών είς τόν πολιτικόν των σώμα (Νομο
θετική, Εκτελεστική, Δικαστική εξουσία, μέχρι τοΰ τελευ
ταίου κρίκου τής άλύσεως)· ύπο/.είπεται νά άποδειχθή κατά 
πόσον έπέτυχεν ό σκοπός.

ΠΕΡΙ

X ΛΡΤΟΣΗΜ ΑΝ ΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ.

Τό ύπουργείου τών Οικονομικών άνεκοίνωσε τελευταίου 
διά τής Διοικητική; ’Αστυνομίας πρός τάς έν Άθήναις ιδρυ
μένος ανωνύμους έταιρίας διαφόρους διατάξεις τώυ περί 
χαρτοσήμου νόμων καί άπήτησε τήν εφαρμογήν τούτων 
έπί απειλή άνακλήσεως τής χορηγηΟέίσης είς τά καταστα
τικά τών εταιριών έγκρίσεως.

’Ανεξαρτήτως τοΰ ζητήματος άν ή Διοικητική ’Αστυνο
μία εΐναι ό κανονικός αντιπρόσωπος τών Οικονομικών τοΰ 
Κράτους είς τοιούτου είδους ύποθέσεις, έξεταστέον καθίστα
ται κατά πόσον τοιαύτη τοϋ ύπουργείου άπαίτησις στηρί
ζεται έπί τών υπαρχόντων θεσμών. ’Ιδού πώς άνεπτύχθη- 
σαν ούτοι ίστορικώς.

Κατά μέν τήν 14 Αύγουστου 1836 έξεδόθη ό άποτε- 
λών τήν βάσιυ τοϋ προκειμέυου θέματος νόμος, όστις έν 
αρθρω 29 ορίζει, ότι ύπόκεινται είς χαρτόσημου αξίας (§ 8) 
«αί άπο δείξεις συμμετοχής είς έμποριζάς καϊ τρα
πεζικός έργολαβίας καί τά γραμμάτια καί αποδεικτικά, 
έφ’ ών πληρόνονται τά κέρδη αύτών (§ 9) αί άποδείξεις τής 
έξασφαλίσεως καί τής δι’ αύτήυ πληρωμής· (§1θ)αί συ- 
ναλλαγματικαι, τά εντάλματα π/.ηρωμής, αί ομολογία’ 
καί έν γένει όλα τά έγγραφα τά περιέχοντα ύποσχέσεις 
καί διαταγάς πληρωμών καί κυκλοφοροΰντα έντός τής επι
κράτειας.» ‘II έννοια τοϋ νομοθέτου περιορίζεται εις τήν 
χρηματικήν τοΰ έγγραφου άξίαν, διά τούτο έν άρθρω 30 
απαιτείται ή ακριβής ταύτης σημείωσις. Έν τούτοις τό άρ
θρου 31 έκ τής όψεως ταύτης κανονίζει περί όλων τώυ 
άλλων, εκτός τώυ ά π ο δ ε ί ξ ε ω υ τ ή ς συμμετοχής, 
μεθερμηνευόμενων έν τή νέα οικονομική γλώσση εις τ ι- 

τλου ς μετοχών.



84 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ11 ΕΓΠΘΕίΐΡΠΣΙΣ.

Κατά δέ τήν 27 Δεκεμβρίου 1836 έξε'όθη έτερος νόμος 
όστις, ένώ έν άρΟρω I άναφέρει, ότι «τά τέλη τοΰ χαρ
τοσήμου έτί τών εμπορικών έγγραφων, τών διαλαμ
βανόμενων έν τώ άρΟρω 29 § 8, 9, 10 τοΰ περί χαρτο
σήμων νόμου, θέλουν εΐσθάι εις τό έςής διά τάς συναλ
λαγματικός............ ,» παραλείπει άπαταν τήν ακολουθίαν
τών λοιπών έγγραφων. Τό κενόν τούτο έπ/<ηρώθη διά τοΰ 
νόμου TAS' τής 31 ’Οκτωβρίου 1869, όστις έν άρΟρω 2 
κανονίζει «τά τέλη τοΰ χαρτοσήμου έπί τών έμπο ρ ι- 
κ ώ ν έγγράφων, τών διαλαμβανόμενων» έν τώ προμνη- 
σθέντι ήδη άρΟρω 29 § 8, 9, 10.

Έκ τή; όλης οικονομίας τών διατάξεων τούτων εξά
γεται άριδήλως, ότι ή κυρία ιδέα τοΰ νομοθέτου όρα τήν 
φορολογίαν τοΰ εμπορίου. Ούδέ συγχωρεΐται απόπειρα καν 
εναντίας ερμηνείας, μετά τό σαφέστατον γράμμα τών ούο 
τελευταίων νόμων, καθ’ δ πρόκειται περί έγγραφων 
εμπορικών. ’Εντεύθεν όμως εγείρεται τό έξης ζήτημα. 
"Ολαι αράγε αί έν Άθήναις ιδρυμένα', ανώνυμοι έταιρίαι 
είναι έμπορικαί; Διότι πρέπει νά άποδειχΟή ή έμπορικότης 
αύτών, ινα ΟεωρηΟώσι τά έγγραφά των ώς έμπορικά καί 

επομένως φορολογήσιμα.
‘Π ιδέα, ότι πάσα άνώνυμος εταιρία είναι καί εμπορική, 

επιδέχεται πλείστων αμφισβητήσεων. Ί1 ανωνυμία έν ταΐς 
έταιρίαις είναι ένδυμα, δέν αποτελεί τό πράγμα. "Οταν συ- 
νεταιριζωνται τά κεφάλαια καί ούχί τά πρόσωπα, δέν πρό
κειται περί ονόματος προσώπων, άλλά περί δυνάμεως κε- 
οαλαίων. Έκ τοΰ ότι ταΰτα διαιρούνται εις μετοχάς δεν 
έπεται, ότι καθίσταται ή εταιρία έμπορική. «Τοιαύτη θεω
ρία, λέγει ό Troplong (περί Εταιρίας § 113), ούτε προτά- 
σεως είναι αξία. ‘11 εταιρία είναι έμπορική ή πολιτική έκ 
του σζοποΰ καί ούχί έζ τοΰ μηχανισμού αύτής.» Και το 
ήμέτερον δέ δίκαιον ούδεμίαν έζ τής έπόψεως ταύτης παρέ
χει δυσκολίαν, καθ’ά ήδη άπεδειχθη έν σελ. 11 σημ. 2 τοΰ 
προηγουμένου φυλλαδίου. Τό ούσιώδες πάντοτε είναι άν τά 
κετάλαια έογάύωνται τήν έμπορίαν. Δέν άρχεϊ δέ ό σ;.ο-
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πό; τοΰ κέρδους, Ινα μεταδώση τόν εμπορικόν χαρακτήρα. 
Κατ’ακρίβειαν πάσα πράςις χρηματικού συμφέροντος ανή
κει εις τήν καθολική ι τού εμπορίου έννοιαν· άλλ’ ό νομο - 
Οέτης έδημιούργησεν είοικωτέραν περί τούτου έννοιαν, ώστε, 
όταν όμιλεΐ περί έμποριζότητος, άναγζαίως εις ταύτην 
άναφέρεται.

Μεταξύ τών διαφόρων ανωνύμων εταιριών, αιτινες κατά 
τά τελευταία έτη τοΰ οικονομικού τής 'Ελλάδος βίου άνε- 
φάνησαν, αί μεταλλευτικά! έταιρίαι άποτελούσι τόν μείζονα 
αριθμόν, αί τραπεζικαί καί αί άσφαλιστικαί τόν έλάσσονα. 
Ούδεμία αμφιβολία περί τής εμπορικής φύσεως τών δύο τε
λευταίων κατηγοριών. ’Εν τούτοις καί ώς πρός ταύτας πρέ
πει νά γείνη διαζρισις μεταξύ τών προ τού νόμου τού 1869 
και τών μετ’ αύτόν, διότι ώς πρός τάς ποώτας, οί αρχαιό
τεροι τίτλοι τών μετοχών αύτών, ούδόλως, ώς έςετέθη, οια- 
τιμηΟέντες διά τών νόμων τής 14 Αύγούστου καί τής 27 
Δεκεμβρίου 1833, μόνον δι’ ειδικής διατάξεως δύνανται νά 
ύποβληθώσιν εις φορολογίαν διά τόν άπλούστατον λόγον, 
ότι, αφού κατά κανόνα οί νόμοι ρυθμίζουσι τό μέλλον, ό 
νόμος τού 1859 είχε ύπ’ό'-ύιν μόνον τάς μετ’αύτόν έζδο- 
Οησομένας μετοχάς. 'II εναντία αρχή, έπεκτεινομένη έξ ανα
λογίας και εις τού; λοιπούς κλάδους τής φορολογικής νο
μοθεσίας, ήθελε γεννήσει έζτρωματικόν τραγέλαφον.

Ί ών δέ μεταλλευτικών εταιριών ή νομική φύσις ανήκει 
εις τήν σφαίραν τού άστυζοΰ καί ούχί του εμπορικού δι
καίου. Καί αληθεύει μέν, ότι έλλείπει παρ’ ήμιν ή διάταξις 
τού άρθρου 32 τοΰ άπό 21 ’Απριλίου 18 10 Γαλλικού περί 
μεταλλείων νόμου, καθ’ ήν ρητώς ή καλλιέργεια τών με
ταλλείων κηρύσσεται πράξις μή έμπορική- υπάρχουσιν όμως 
έν ΐσχύϊ αί λοιπαΐ τής ιδιοκτησίας άρχαί, καθ’ άς ό καλ
λιεργώ·? ίδιον κτήμα δέν θεωρείται εμπορευόμενος. ’Α κριβώς 
είπεϊν, περί τίνος πρόκειται; Τό έθνος, άρχικώς τών μεταλ
λείων ιδιοκτήτης, παραχωρεί τό δικαίωμά του εις έν άτομον 
ή πολλά όμοΰ, άτινα εντεύθεν, νέοι ίδιοκτήται, είτε διά 
τών ιδίων μέσων, είτε ζαθιστώντε; καί άλλους ζοινωχούς,
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προβαίνουσιν είς τήν καλλιέργειαν τής ιδιοκτησίας αύτών. 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης ci συνιδιοζτηται τών μετοχών 
κατ’ ούδέν δ’.αφέρουσ·. τών συνιδιοκτητών τοϋ άγροΰ. Αί 
δυσκολία: αναφαίνονται είς τήν άνά-τυξιν τής αρχής τής 
συνιδιοζτησίας, διότι ή μεταβίβασις αύτής ένεργεΐτα: διά 
τής μεσολαβήσεως ούχί τοΰ συμβολαιογράφου άλλά τών 
μετοχών. 'Υπολογίζεται ή αξία του μεταλλείου, καί διαι
ρείται εις μετοχάς· οί μέν πρώτοι ιδιόκτητα: ζρατοΰσ: δι’ 

εαυτούς ανάλογου αριθμόν μετοχών, οί δέ άγορασται τών 
υπολοίπων γίνονται συγκύριοι έπ’ άναλόγου τοΰ μεταλ
λείου μερίοος. Άραγε, διότι αντί συμβολαίου χρησιμεύει 
ή μέθοδος τής μετοχής, ή εταιρία άπό πολιτικής μετετρά- 

πη είς εμπορικήν;
‘11 πλάνη είναι ευεξήγητος. Οί ύποστηρίζοντες τήν εναν

τίαν ιδέαν σταματώσι ενώπιον τοΰ φαινομένου, ζαΟ’δ αί με- 
τοχαΐ μετά τήν διάΟεσίν των πρός τούς νέους ίδιοκτήτας 
αρπάζονται άπό τόν ελκυστικόν τοϋ εμπορίου τροχόν ζαΐ 
μεταβάλλονται διά τής γοητευτικής αρμονίας τών περι
στροφών του εις εμπόρευμα. Τή αλήθεια τό επιχείρημα είναι 
παράδοξον· διότι τοιουτοτρόπως καί οί ίοιοκτήται δά
σους έπρεπε νά ΟεωρηΟώσι έμποροι, άφοΰ ή έκ τής γής των 
άποκοπεΐσα ξυλεία μεταβάλλεται είς εμπόρευμα. Έάν ή 
έξομοίωσις δέν είναι εντελώς ακριβής, τό βέβαιον είναι, ότι 
αί μετοχαί τών μεταλλείων είναι κάτι πλειότερον, είναι με
ρίδες ακινήτου καί τίτλοι κυριότητας αύτοΰ. Έάν τινες 
μεταχειρίζωνται αύτάς ώς εμπόρευμα, άς πληρώσωσι φό
ρου έπιτηδεύματος έμπορικοΰ· ούδείς όμως λεγέτω, ότι οί 
δημιουργοί αύτών εμπορεύονται, διότι, απ’ έναντίας, διανέ- 
μοντες δι’ αύτών τήν ιδιοκτησίαν των, έζτελοΰσι πώλησιν 

τοΰ άστυκωτέρου δικαίου.
Έάν τό 'Υπουργείου τών Οικονομικών άξιοι, ίνα οί τίτλοι 

ούτοι τής κυριότητας πληρώσωσι φόρου χαρτοσήμου, κα
θώς πληρόνουσι ζαΐ οί ενώπιον συμβολαιογράφου καταρτι
ζόμενοι, ούδέν δικαιότερου καί συγχρόνως αύΟαιρετώτερον. 
— Είπον διζαιότερον, διότι όλαι αί περιουσία·, πρέπει νά 

φέρωσι τά βάρη τής επικράτειας. Το Σύνταγμα (αρΟ. 3) 
είναι ρητόν ώς προς τοΰτο.—Είπον αύΟαιρετώτερον, διότι 
τό αύτό Σύνταγμα (άρλ 59) δέν επιτρέπει τήν άνευ νό
μου φορολογίαν τών πολιτών. Ότι έπί τοΰ προκειμένου 
δέν ύπάρχει νόμος εις φορολογίαν έπί τών μετοχών τών 
άνωνύμων μή εμπορικών εταιριών καί ότι αί μεταλλευ
τικά: υπάγονται είς ταύτας, νομίζω, ότι ίζανώς έν τοΐς 
προηγούμενοι; άπεδείχΟη.

ΠΕΡΙ ΥΠΟΘΗΚΟΓΡΛΦΟΥ.

Ίΐ κυρία τής πίστεως έννοια στηρίζεται είς τήν ιδέαν τοΰ δί- 
δοντος περί τής οικονομικής δυνάμεως τοΰ λαμβάνοντος. ’Εάν ή 
εμπιστοσύνη μεγάλη, άρκεΐ άπλή ύπόσχεσ-.ς επιστροφής, ίνα μετα
φέρω τά αντικείμενα τής συναλλαγής (χρήματα ή πράγματα) άπό 
χειρός είς χΐϊρζ,=.τροοω.τΐλ·/) .-τίσεες. Εάν ή εμπιστοσύνη μικρά, 
απαιτείται ένίσχυσι; τής πρός επιστροφήν ύποσχίσεως διά μεσο
λαβήσεως ενεχύρου ή υποθήκης,—τγαχγζαπαϊ) .πήζεις.

Εκ φύσεως λοιπόν τό τελευταίου είδος τής πίστεως υποδιαιρείται 
είς πίστιν έπί κινητών καί πίστιν έπί ακινήτων. Όσον αφορά τήν 
ί’.τακίΓί/το;· πίστιν, άνευρίσκομεν αύτήν ώφ’ής εποχής, πρό τοΰ Σο- 
λωνος ήδη, ετίθετο έν Λθή,αις λίθινοι η ξύλινοι έπί τών αγρών έπι- 
γραφαϊ (όροι), δηλοΰσαι τό βαρόνον έκαστον χρέος. Καθώς δέ παρα
τηρεί 5 Boeckh (Πολιτική Οικονομία τών ’Αθηναίων λ’. 12) «έκπα
λαι διετηροΰντο έν Έλλάδι βιβλία διά τήν εγγραφήν τών χρεών ανά
λογα πρός τά νεώτιρα τών υποθηκών βιβλία». ‘Οπωσδήποτε ή μετά- 
βασις τής ’Ελληνικής λέξεως ί·.το0%έη διά τής ’Ρώμης (hypotheca) 
είς τήν νεωτέραυ Εύρώπην die Hvpothck, i by pothequc) εξηγεί τήν 
Ελληνικήν καταγωγήν τής έπακινήτου πίστεως, ήτις, μετατραπεΐσζ 
ύπό τών ‘Ρωμαίων είς άπό/.ρυφόν τινα σχίσιν μεταξύ δανειστοΰ καί 
οφειλέτου, άγνωστον είς τό κοινόν, έρρίφθη ύπό τών Γερμανών είς τό 
άρχαΐον τής ’Ελληνικής δημοσιότητάς στώδιον μετά τόσης επιτυχίας, 
όσην έπέτρεπτν ή νΐωτε'ρκ τή; κοινωνίας άνάπτυξις. Τοιουτοτρόπως,



88 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗ3ΤΪ. ΠΕΡΙ ΪΠΟΘΠΚΟΓΡΛΦΟΓ. 89

άναχωνευθείσα ν, ά:,γν.ία τΐ,ζ 'Ελλάδος ύποθήκη, επανήλθε κατά 
τό 1833 είς τόπους πκλαιόθεν γνωρίμους.

’Εάν διά τοϋ συστήματος τής ύποθήκης ή άκίνητος ιδιοκτησία 
προσηρμόσθη Οετικώτερον είς τό μέγα τής πίστεως άρμα, έμετριά- 
σθη μέν εντεύθεν ή δυσκινησία αύτής, δέν ήδυνήθη όμως ή μηχανή 
νά συμβαδίσν) μετά τής λοιπής τών πιστωτικών αξιών ακολουθίας, 
ή ταχύτης τών όποιων περιέλαβε σύμπασχν τήν προοδευτικήν τής 
νέας κοινωνίας οικονομικήν ζωήν. Συνέβαινε λοιπόν τό έξής παράδο
ξον, ότι, ένώ ή άκίνητος ιδιοκτησία είναι ή σταθερωτέρα βάσις, έμυ- 
κτηρίζετο ύπό τών διά μέσου αύτής αστραπηδόν φευγόντων ελαφρών 
τής πίστεως ανέμων. ΙΙαρετηρήθη όμως έν τή, πολιτική, ότι, όσον 
επιτείνεται ή ϋβρις, τόσον προσεγγίζει ή έπανάστασις. Όταν οί 
ϊδιοκτήται τής γής έκμηδενίζωνται ύπό τών περιστάσεων, εϊς τοιού
των έμπορος αρκεί νά έπισκιάσν, ολόκληρον ομάδα άνδρών, συγκρα- 
τούντων διά τής ακινήτου ιδιοκτησίας των τά θεμέλια τής έπικρα- 
τείας. 'ΙΙ άντίδρασις τότε είναι φυσική· διότι έχει καί ή οικονομική 
ζωή, ώς πάσα άλλη, τάς ηρεμίας καί τάς επαναστάσεις αύτής. Εγέ- 
νετο λοιπόν οικονομική έπανάστασις διά τής άνακαλύύεως, ότι είναι 
δυνατόν εϊς τήν έπακίνητον πίστιν νά τρέξη διά τή; ταχύτητος τών 
λοιπών πιστωτικών αξιών καί μάλιστα μεταξύ τών πρώτων.

'Ολόκληροι σελίδες τή; οικονομικής ιστορίας πληροϋνται έντεϋθεν. 
Λλλ’ό σκοπός μου περιορίζεται εϊς τήν μελέτην μιας μόνης δύεως 

τοϋ προκειμένου θέματος, ήτις είναι καί ή κυριωτέρα, διότι θέλω 
ερευνήσει τήν λειτουργίαν τοϋ οργάνου, δπερ έχρησίμευσεν ώς μο
χλός ’.Αρχιμήδειος είς άνέγερσιν τής έπακινήτου πίστεως. ’Εννοώ 
τό ί·.·τοθηχύγ^α>/ην (Pfand-Briefe, leltre de gage', τό όποιον ή 
σύμ.βασις τής 12 Αύγουστου 186ί ώνόμασεν κτηματόγραφον ή 
κτηματικήν ομολογίαν, Οπως καί τήν τράπεζαν κτηματικήν, ώς άν 
ήσαν κτήματα μόνα τά άκίνητςς. καί ώς άν ή τράπεζα ή τά ομό
λογα της άπετελοϋντο έζ αύτών ! 'Π επωνυμία αϋτη ύπενθυμίζει 
τούς χρόνους καθ οΰς, ώς λέγει ό VVoloWski, «νέοι άλχημισταί 
έπίστευον, ότι άνεκάλυύαν είδος φιλοσοφικού λίθου, μετασχηματί
ζοντας είς νόμισμα τεμάχια γαιών, άποσπώμενα έκ τής ακινησίας 
των, ϊνα χρησιμεύσωσιν ώ; όργανα κυκλοφορίας».

’Εάν συνεκεντροϋντο όλοι οί τίτλοι τών έν τινι έπικρατεία ενυπόθη
κων δανείων εϊς ένός ατόμου ή έταιρίας χείρας, Οά άπετελεΐτο τόσον 
μεγάλη ποσότης πιστωτικών άξιων, ώστε τό πράγμα δέν έπρεπε νά 
μείνη άπαρατήρητΟν. Συγχρόνως θά έξεπλήττετο έκαστος περί τής 

μεγάλης κοινωνικής ζημίας, ήτις έκ τοϋ μέρους τούτου συμβαίνει, ά’μα 
ληφθγ. ύπ’όψιν, δτ·., ένώ τό έπί γραμματίω δάνειον δέν ύπηρετεϊμόνον 
τόν πρώτον λαβόντα καϊ πρώτον δόντα τά χρήματα, αλλά καί τούς 
δευτέρους καί τούς τρίτους μέχρι τών τελευταίων, απ’ εναντίας^ τί
τλος τοϋ έπί ύποθήκγ, δανείου κρύπτεται έν τώ χαρτοφυλακίω τοϋ 
δανειστοϋ. ’Εν μέσω τής μεγαλειτέρας αφθονίας, ό κάτοχος τοιούτων 
τίτλων μετά μεγάλης δυσκολίας ήθελεν εϋρει αγοραστός τών ένυπο- 
θήκων απαιτήσεων αύτοϋ. Πάντοτε ύποτίθεται έρευνα τις περί τοϋ 
άξιοχρέου τοϋ οφειλέτου καί περί τής αξίας τοϋ κτήματος, συνάντη- 
σι; δέ τής προσφοράς τοιούτων απαιτήσεων μετά τής ζητήσεως, ώί 
πρός τά ποσά, τάς προθεσμίας, τούς τόκους καί τού; τόπους.

”λς ύποθέσωμεν ό'μως, δτι οί τίτλοι τών ένυποθήκων τούτων δα
νείων χωνεύονται έν τώ έργαστηρίω τής ήμετέρας έταιρίας καί ότι ό 
νέος χάρτης, όστις έντεϋθεν θά παραχθή, κόπτεται είς ισάξια τεμάχα, 
100 π. χ. δραχμών. "Εκαστος εννοεί, ότι ό αριθμός εκείνων, οϊτινες 
Οά ζητήσωσι τήν έκχώρησιν τών νέων τεμαχίων τών ένυποθή'.ων δα
νείων, Οά αύξηση έπαισθητώς, διότι πλείονες είναι οί δανείζοντες τάς 
1 00 δραχμάς, ή οί δανείζοντες τάς 20,000 καί εύκολώτερον προσαρ
μόζεται είς τήν κοινήν χρήσιν ό αριθμός I 00, ή π. χ. ό αριθμός 
8,359. Εάν είς τήν ευκολίαν ταύτην προσθέσωμεν τήν περίστασιν, 
δτι ή έξαργύρωσις τών νέων πιστωτικών τεμαχίων ένεργεΐται ύπό τής 
έταιρίας διά πάσης ακρίβειας καί τάξεως περί τήν προθεσμίαν καί τόν 
τόκον, και ότι ή κοινή εμπιστοσύνη εκτείνει βαθμηδόν τήν κραταιάν 
αύτής προστασίαν επί τής νέας έπιχειρήσεως, ιδού μηχανή αξιο
θαύμαστος, δι’ ή; ή έπί υποθήκη πίστις, ώς τό αίμα τής καρδίας, 
συγκεντροϋται, ϊνα διαδοθγ, ταχύτερου είς τά άκρα τοϋ κοινωνικού 
σώματος.

'11 λειτουργία τότε τών νέων τούτων πιστωτικών αξιών, τάς όποιας 
ώνόμασα έκ τής ούσίας αύτών ί-ποθιιχύγραφα, λαμβάνει μειζονας 
διαστάσεις. "Οσον ή έκπλήρωσις τών υποχρεώσεων τή; έταιρίας καθί
σταται άφιλονείκητος, τόσον τά ύποθηκόγραοά της γίνονται εύκινη· 
τότερα, άπαραλλάκτως όπως έπί τών εθνικών χρεών, τών οποίων αί 
όμολογίαι αγοράζονται καί πωλοϋνται άναλόγως τής έμ.πιστοσύνης, 
τήν όποιαν έμπνέει ή Επικράτεια. Τοιουτοτρόπως τά ύποθηκόγραφα 
κυκλοφοροϋσιν άπό χειρός είς χεϊρα, όπως καί τά τραπεζικά γραμ.- 
μάτια. Εάν είναι πληρωτέα ούχί ώςταΰτα έπί τή εμφανίσει, άλλ ύπό 
προθεσμίαν, έχουσιν όμως τό πλεονέκτημα, ότι άποφέρουσι τόκον μέ
χρι τής ημέρας τής έξαργυρώσεώς των. Τά λοιπά ανάγονται είς τήν
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ευκολίαν τής μεταβιβάσεως αύτών, διότι αληθώς «διάφορον είναι 
διά τον κομιστήν τού ύποθηζ.ογράφου, 3ν ούτος λαμβάνη τά χρή
ματά του άμέσως άπό τήν έκδοΰσαν αύτό εταιρίαν ή άπό εκατόν 
άλλα πρόσωπα, τά όποια τόν πολιορκοΰσιν. 'Αφού τά πάγια τών 
Κυβερνήσεων χρέη, τά όποια ουδέποτε πληρόνονται, ευρίσκουσιν 
αγοραστά; διά τήν τάςίν ζαί τήν άζ.ρίβειαν τού τόκου, τόν όποιον 
δίδουσι, ούδαμώς παράδοξον άν τά ύποθηκόγραφα, έχοντα περι- 
πλέον τήν βεβαιότητα τής έξοφλήσεώς των, συναγωνίζονται έν τή 
μεγάλη παλαίστρα τής πιστωτικής αγοράς.

Ίΐ πρώτη τών ύποθηκογράφων βάσις συνίσταται εις τήν έκδοσιν 
τοσούτων μόνων, οσα καλύπτονται ύπό τών έν τώ χαρτοφυλαζ.ίω τής 
εταιρίας ευρισκομένων ύποθηκικών αξιών. Πάσα περαιτέρω έκδοσις 
εξέρχεται τών όρων τής έπακινήτου πιστεως ζ.α'ι ανοίγει βαθύτατο·/ 
τραύμα έπί τού οικονομικού τούτου θεσμού. Τοιουτοτρόπως τό Γαλ
λικόν credit foncier, όπερ χάριν προστασίας έλαβε τό δικαίωμα τού 
ανταλλάσσει·/ τά ύποθηκόγραφα του διά χρεωστικών ομολογιών τών 
δήμων, τών επαρχιών καί τών δημοσίων καταστημάτων, άνευ τής 
ασφαλείας τής υποθήκης, είναι χείριστον παράδειγμα.—Εις βεβαίω- 
σιν, οτι ή έν τώ χαρτοφυλαζ.ίω τής εταιρίας ύποθηζ.ική άξια αντι
στοιχεί πρός τήν αξίαν τών ύπ' αύτής έζ.δοθέντων ύποθηκογράφων, κό
πτονται ταύτα έκ στελέχους, άριθμούνται, σφραγίζονται ζαί υπογρά
φονται, όπως καί τά τραπεζικά γραμμάτια, διά τών εγγυήσεων, δη
λαδή, διαοόσων δημοσίων καί έταιοικών ποοσώπων. Πεοιττόν νά 
σημειωθή ιδιαιτέρως, ότι πάσα ή πρόνοια αύτη εκμηδενίζεται, ά'μα 
ύποτεθή, ότι τό .-crtriia τής ί.τ/γη/ρι/σεως δέν φωτίζει τάς εργα
σίας τής εταιρίας. Τότε ή άνικανότης ή ή κακή πίστες ύπερπλη- 
ροϋσι τό χαρτοφυλάκιο·? τής εταιρίας δι ύποθηκικών αξιών, α'ίτι- 
νες έχουσι τοιούτον λόγον πρός τά ύποθηκόγραφα, οϊον ή ευτελής 
ύλη πρός τά κίβδηλα νομίσματα.

’II δεύτερα τών ύποθηκογράφων βάσις συνίσταται εις τήν μέθοδον 
τής πληρωμής τού τόκου καί τού κεφαλαίου αύτών. ’Επειδή ή εται
ρία τής έπακινήτου πίστεως μεσολαβεί μεταξύ τών οφειλετών καί τών 
πιστωτών αύτής, αναπόφευκτου αποβαίνει, ίνα εις ικανόν διάστημα 
χρόνου πρό τή; ήμερα; τή; πληεωμής τών δανειστών της συγκέντρωνα) 
αύτη έκάστοτε τάς κανονισμένα; τών οφειλετών τη; καταβολάς. ΐδού 
έκ τίνων στοιχείων πρέπει νά συνίστανται αύται. ά; Τόκος, τού όποιου 
τό ποσόν κατ’ ανώτατου ορίου, ή μέυ παρ ήμ.ΐν σύμβασις τής 12 Αύ
γουστου 1864 ώρισευ εις 8 τοϊ; τούτέστι ύπό τόν άπό συνήθειας 

νόμιμον τόκον (1 2 τοϊς °/0', έν Γαλλία δετό διάταγμα τής C 'Ιουλίου 
1852 έταξε μέχρις αύτού τού νομίμου τόκου (5 τοϊς °/ο\ έν ΓΙρωσ- 
σία δέ κατά τό 1835 άπό 4 εις 3-ξ- τοϊς η/0 κατεβιβάσθη. S'). Χρεω- 
λύσιον, τού όποιου τό ποσόν κανονίζεται άναλόγως τού χρόνου, δι’ 
8ν συνομολογεϊται τό πρός τόν οφειλέτην τής εταιρίας δάνειον 
'Οσον μείζων ό χρόνος τόσον έλασσον τό χρεωλύσιον. Τοιουτοτρόπως 
ύπελογισθη έν τή Caisse IJypothlcaire τού Βελγίου, ό'τι χρέος 100 
φρ. άποφέρον τόκον 4 τοϊς °/α καί βεβαρυμένον δι' εξόδων διαχειρί- 
σεως 1 τοϊς δύναται χρεωλυτικώς νά άποσβεσθή διά καταβολής 
ένιαυσίας εις 5 μέν έτη, 23 φρ. 47 έκατ.-είς 1 0 δέ έτη, 1 3 φρ. 
33 έκατ.-είς 15 δέ έτη, 10 φρ.-είς 20 δέ έτη, 8 φρ. 36 έκατ.-είς 
30 δέ έτη, 6 φρ. 79 έκατ.-είς 40 δέ έτη, 6 φρ. 6 έκατο.-είς 50 
δέ έτη, 5 φρ. 66 έκατ. γ') Ποσοστού διά τάς έν γ'ένει δαπάνα; 
τή; διοικήσεως τής έταιρίας, τό όποιον κατ’ ανώτατο·/ όρον π. χ· 
έν τή Wurtembergischer Kreditverein ορίζεται εις -γ-τοϊς ο/ο·

Ί1 υπηρεσία τών τόκων τών ύποθηκογράφων έκτελεΐται διά τής 
καθ’ εξαμηνίαν πληρωμής αύτών καί τής εντεύθεν άποσπάσεως έκ τού 
σώματος τού ύποθηζ.ογράφου τού προσήκοντος τοκομεριδίου. ’Επί δέ 
τής υπηρεσίας τού κεφαλαίου αύτών, όσον μείζων ή ύπό τών οφειλε
τών τής έταιρίας καταβαλλόμενη ποσότη; χρεωλυσίων, τόσον μείζων 
ή ποσότη; τών δι’ αύτής εξοφλούμενων ύποθηκογράφων. Οί αριθμοί 
τούτων τίθενται εις κληρωτίδα καί καθ’έξαμηνίαν έξάγεται πρός έξό- 
φλησιν ποσότη; ανάλογος πρός τό έν τώ ταμείω τής έταιρίας ύπαρ
χον χρεωλυτικόν άθροισμα. Μετά πάσαν κλήρωσιν οί ευτυχείς αριθμοί 
δημοσιεύονται καί τά όποια άφορώσι ύποθηκόγραφα, εξοφλούμενα εύ- 
Ούς μετ όλίγ-ον, καταστρέφονται ύπό διαφόρους εγγυήσεις. Περιττόν 
νά σημειωθή, ότι, ανεξαρτήτως τής αξίας εις ήν κυκλ,οφορούσιν έν 
τή πιστωτική αγορά τά ύποθηκόγραφα, εξοφλούνται ύπό τής έται
ρίας εις τήν έν αύτοΐς άναφερομένην χρηματικήν αξίαν.

’Εκτός τού τρόπου τούτου τής έξοφλήσεώς τών ύποθηκογράφων, 
υπάρχει καί έτερος εις τήν διάθεσιν τών οφειλετών τής έταιρίας· διότι 
δύνανται ούτοι νά προεξοφλώσι τά χ_ρέη των, καταβάλλοντε; τήν 
αξίαν αύτών εί; ύποθηκόγραφα. ’λγοράζουσι λοιπόν έζ. τής πιστωτι
κής αγορά; όσα άναλογούσι πρός τήν χρείαν των ύποθηκόγραφα, με
ταβάλλονται ούτω εις δανειστές τή; έταιρίας καί συμύζφίζουσι τάς 
απαιτήσεις των πρός τάς απαιτήσεις ταύτης. 'Επρεπε τά διά τού τρό
που τούτου έπιστρέφο.ντα εις τήν εταιρίαν ύποθηκόγραφα νά έζμν,δενι· 
ζωνται, όπως καί τά διά τού άλλου τρόπου τή; κληρώσει·);, έάν ζ.ατ 
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ούσίαν οΰδαμώ; διαφέρει ή έξόφλησις τοΐς μετρητοί; τή; έξοφλήσεως 
διά συμψηφισμού. Εν τή πρακτική, έν τούτοις, διδάσκονται άλλαι 
άρχαί. Χάριν οικονομίας χάρτου, μετά προηγουμένων σφράγισιν, θεώ- 
ρησιν καί έγγραφήν, τά συμψηφισθέντα ύποθηκόγραφα ρίττ-ονται έκ 
νέου είς τήν κυκλοφορίαν. Πρός τήν ανωμαλίαν ταύτην ιδιαιτέρας ση*  
μειώσεως είναι αξία και ή έτέρα αρχή, ότι τά ούτω πώς έν ταΐς 

• χερσΐ τής εταιρίας έπιστρέφοντα ύποθηκόγραφα πρέπει νά λαμβάνωσι 
μέρος εις τάς κληρώσεις. 'Εκ πλάσματος λοιπόν ή έταιρία είναι δανει
στή; έζυτής, δστις πρέπει νά δοκιμάσει τή; τύχην τίς κληρωτίδος.

Ί1 έν έκαστο» ύποθηκογράφω χρηματική άξία πρέπει πάντοτε νά 
άναλογή πρός την οικονομικήν δύναμιν τής αγοράς. Ούτε πολύ μεγά
λης ποσότπτος, ούτε πολύ μικρά;, είναι ό πρώτος κανών. Τοιουτοτρό
πως έν Σαξωνία τά μικρότερα αντί δρ. I 0 ί καί τά μείζονα άντ'ι δρ. 
2,081 περίπου. Εκδίδονται δέ?, ονοματικά ή ανώνυμα. Τά πρώτα 
μεταβιβάζονται είτε δι’οπισθογραφήσει·); (ήτι;, έκτος έναντίας συμ
φωνίας, δέν καθιστά υπεύθυνον τόν όπισθογράφον, καθόσον πρόκειται 
περί απλής έκχωρήσεως, έπί τίς οποίας τό ούσιώδε; είναι ή ΰπαρξις 
τίς άπαιτήσεως), εί'τε δι’ άλλαγή; αύτών έν τοΐς βιβλίο·.; τί; έται- 
ρίας άπό τού ονόματος τού δότου είς ό'νομα τοΰ λήπτου. 'Ω; πρός τά 
ανώνυμα ύποθηκόγραφα ανωφελής ή παρατήρησίς, ότι προσαρμόζον
ται πλειότερον είς τάς άνάγκας τίς προοδευούση; καί ζωηρά; κυκλο
φορία;. Εν γένει τά ύποθηκόγραφα δύνανται νά η,ναι μόνον τοκοφόρα 
?, συγχρόνως ύπό τήν έπιρροήν τή; καλή; τύχης τών ./«jtw;· καί της 
συμφωνίας τών άιιοιβών. Εννοείται, ότι έν ταΐ; δυσΐ τελευταία·.; 
περιπτώσεσιν ό τόκος, τόν όποιον προσφέρει ή έταιρία έν τοΐ; ύποθη- 
κογράφοις αυτή;, είναι μικρότερος, διότι οί δανεισταί έλκύονται έκ 
τίς έλπίδος μεγάλου κατά τό μάλλον καί ήττον λαχνού καί έκτης 
βεβαιότατος τί,ς ύποσχεθείσης αμοιβής. 'Οταν τά κληρούμενα ύποΟη- 
κόγραφα έξοφλώνται είς τιμήν 1 0 π. χ. τοΐ; °|0 άνωτέραν τίς ονομα
τικής, πρόκειται περί αμοιβής. Όταν ή έταιρία προσδιορίζω ειδικόν 
ποσόν είς διανομήν μεταξύ τών πρώτων κληρουμένων ύποθηκογράφων, 
πρόκειται περί λαχνού, όστις, ίνα κινήσγ, τήν πρό; τά τυχηρά χορδήν 
τή; ανθρώπινης καρδίας, προκηρύσσεται πολλάκι; έν τήχρηματιστικγ, 
εί; δεκάδας καί εκατοντάδας χιλιάδων. *Οσον  άφορα τό Γαλλικόν 
criSJit foncier, έχει προσδιωρισμένα; 800,000 φρ. κατ’ έτος διά τήν 
υπηρεσίαντών λαχνών, ό εύτυχέ-ερος τών οποίων λαμβάνει 1 00,000.

Εί; ύποστήριξιν τή; ύπσλήύεως τοΰ ύποθηκογραφου σχηματίζεται 
παρά τόν κύριον μηχανισμόν τή; έπακινήτου πίστεως ιδιαίτερον κε- 

φάλαιον έξ ατόκων ?, μικροτόκων παρακαταθηκών, τά; όποια; έλκύει 
ή όλη τοΰ καταστήματος αξία. ’Εκ τοϋ κεφαλαίου τούτου δίδονται 
δάνεια έπί ένεχυριάσει ύποθηκογράφων εί; προθεσμίας μικρά;, τάς 
όποια; ή πείρα αναλογεί πρός τήν κίνησιν τών εισερχομένων καί 
έξερχομένων παρακαταθηκών. Όσον μείζων ό αριθμό; τών δανείων 
τούτων, τόσον δυσκολωτέοα ή κυκλοφορία τών ύποθηκογράφων, 
διότι, ανεπτυγμένη καί άκμαία ούσα αυτή, δδηγεΐ τό ύποθηκόγρα-· 
φον εί; άσφαλεστέραν καί συγχρόνως έπικερδεστέραν τοποθέτησιν τή; 
έπί ένεχυριάσει. — ιδιαιτέρα; μνεία; δεΐται ή Κυβερνητική έκ τής 
έπόύεως ταύτης βοήθεια, διότι δύναται νά δρισθή ή εί; ύποθηκόγραφα 
τοποθέτησις δεδομένων κεφαλαίων φύσεως δημοσίου συμφέροντος, ως 
π. χ. τοΰ κράτους, τών δήμων, τών αγαθοεργών καταστημάτων, τών 
ανηλίκων.— Εντούτοις ή καλλίτερα ύποστήριξις οφείλεται εί; τήν 
νέ τώ χαρτοφυλακίω τή; έταιρία; αξίαν τών υποθηκικών δανείων, 
ήτις αποτελεί τήν πραγματικήν ασφάλειαν τών κομιστών τώνύπο- 
Οηκογράφων καί είναι ή μόνη άγκυρα τή; σωτηρίας τών συμφερόν
των αύτών διά τήν περίπτωσιν τοΰ αναξιόχρεου τή; εταιρίας. Πρέ
πει ή ασφάλεια αϋτη νά είναι πάντοτε είς τό πνεύμα τοΰ κοινού, 
άλλ" έν καταστήσει άδρανείας· διότι χρησιμεύει ώ; ή ιλύς, ή είς 
τόν πυθμένα δοχείου άπεσταλαγαένου ρευστού. ’Όσον τοΰτο συντα- 
ράσσεται, τόσον ή διαύγεια Οολοΰται.

Αφού ήδη έν τοΐ; κυριωτέροι; ή φύσις τοϋ ύποθηκογράφου άπεδει- 
χ.θη, ίδωμεν όποια ή χρήσις αύτοΰ πρό; εκείνους, δι οΰ; έπενοήθη. 
Κατά πρώτον ήέταιρία άρχιζε·, διά τοΰ μετοχικού αύτής κεφαλαίου, 
δανείζει, τούτέστι,διά μετρητών καί εισάγει έν τώ χαρτοφυλακίω τη; 
τίτλους ενυπόθηκων δανείων. Αμέσως τότε εκδίδει τόση; άςιας ΰπο- 
Οηκόγραφα, όσην έχει εί; ενυπόθηκα δάνεια. Όταν προσέρχονται νέοι 
οφείλεται, τά διαθέσιμα κεφάλαια αύτής συνίστανται έκτοΰάπομέ- 
νοντος μετοχικού αύτής κεφαλαίου καί έκ τών έκδοθέντων ύποθηκο
γράφων. Μέρος εί; χρήματα, μέρος εί; ύπο Οηκόγραφα, άρχεται ή ει
σαγωγή τών τελευταίων εί; τήν δανειστικήν μηχανήν. Τέλος ή έται
ρία δέν δανείζει πλέον είμή δι’ ύποθηκογράφων, είς τήν τιμήν, ήν 
ταϋτα κέκτηνται έν τή πιστωτική αγορά. ’Εάν ή τιμή αύτη είναι 
υπέρ τό άρτιον, ούδεμία ζημία διά τόν οφειλέτην, διότι καί ουτος 
υπέρ τό άρτιον θέλει δαπανήσει αύτά έν ταΐ; συναλλαγαΐ; του. Εάν 
ή τιμή ύπό τό άρτιον, έκ πρώτηςόύεω; όοφειλέτη; ζημιοΰται, 1) διότι 
λαμβάνω·, τό εκατονταδράχμου π. χ. ύποθηκόγραφον αντί 90 δραχ
μών, θέλει εξοφλήσει αυτό εί: τήν ΰν'.ματικήν του άξί·/.·.·, ήτοι είςδρ.
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1 00, 2) διότι πληρόνων τόκον π. χ. 8 τοϊς °/0 έπί τής ονοματικής 
τοϋ ΰποθηκογράφου αξίας, πλκρόνΜ κατ’ ακρίβειαν 8 —80"0 τοϊς °j0 
έπί τής πραγματικής. Εντούτοις ό οφειλέτη; τής έπακινήτου πίστεως 
διατελεΐ είς τόν αύτόν μετά τοϋ "Εθνους λόγον. Μήπως καί τούτο, 
δι" όλης αύτοΰ τής συ.Ι.Ιήόύητ πίστεως, δέν δανείζεται πάντοτε 
ύπό τό άρτιον καί δέν πληρόνει ούτως άνώτερον τόκον έπί τοϋ 
πράγματι εισερχομένου έν τώ ταμείω του χρηματικού ποσού ; Πώς 
είναι δυνατόν, έάν ή χρήσις τών κεφαλαίων έν γένει πωλείται είς 
ύπερτίμησιν (=τόκος ανώτερος), ή άκίνητος ιδιοκτησία νά απαλ
λαχθώ τών συνεπειών τοϋ καθολικού νόμου τής ζητήσεως καί τής 
προσφοράς ‘, "Επειτα διά τού δικαιώματος τής προεξοφλήσεως, τό 
όποιον κέκτηται ό οφειλέτης δύναται ούτος, άγοράζων έκ τής πι
στωτικής αγοράς ύποθηκόγρκφα εϊς τήν αύτήν καί μικροτέραν τυ
χόν τιμήν, νά καταβάλφ δι’αύτών τό χρέος του, δυνάμενος οϋτω 
νά άπαλλαχθρ εύθηνότερον καθώς καί νά ώφεληθγ, έν τή περιπτώ- 
σει, καθ ήν τά ύποθηκόγραφα, δι ών έδανείσθη υπό τής έταιρίας, 
ΰπερβώσι τήν τιμήν, εις ήν τώ υπελογίσθησαν.

Τό μέγα κατόρθωμα τής έπακινήτου πίστεως είναι ακριβώς τούτο· 
ότι έθεσεν άναλόγως είς ΐσην σχεδόν μοίραν τήν μικροτέραν τής 
γής ιδιοκτησίαν πρός τούς μεγάλους όγκους τής κυζ.λοφορουσης πί
στεως, τών εθνών ήτοι καί τών μεγάλων εταιριών.

ΧΡΟΝΙΚΑ.

Οικονομικά τινα φαινόμενα πρώτης τάξεω; έβεβαίωσαν τελευ- 
ταΐον τήν νέαν φάσιν, είς ήν ή Ανατολή εισέρχεται. Δεν είναι αδιά
φορος είς τόν προσεκτικόν παρατηρητήν ή μεταξύ Κωνσταντινου
πόλεως καί ’Αθηνών όσημέραι άναπτυσσομένη πιστωτική κοινωνία. 
Γνωστή δέ είναι ή στενή κατά τήν αρχαιότητα μεταξύ Αθηνών 
καί Βυζαντίου οικονομική ενωσις. 'II δυναμις λοιπόν τών πραγ
μάτων είναι μείζων τής τών προσώπων.

— Διαφέρει τό ζήτημα τής έπιτυχίας τών νέων συνεταιρισμών, 
οϊτινες, ακριβώς είπεΐν, δεν έξήλθον έτι έκ τών χειρών τής μαίας. 
Απαιτείται πάντοτε χρόνος τις είς άνάπτυςιν όλων τών οργανισμών, 

επομένως καί τών εταιρικών. Ο;·?έ είναι προνομίου τών ζωικών μό

νον καί τού ανθρώπου ιδιαιτέρως, ή ανατροφή τών πρώτων έτών. 
'β διαφορά είναι δτι, έκτος τών εταιρικών διοικήσεων, έξασκεΐ μεγά- 
ήην έπί τού προκειμένου παιδαγωγικήν δύναμιν τό δημόσιον πνεύμα. 
‘Είναι τούτο σοβαρόν, άρμονικώς μεταξύ συντηρήσεως καί προόδου 
διαμεμοιρασμένον j Ίΐ ανατροφή τών νέων φυτών προβαίνει κατ’ εύ- 
χήν. Δέν είναι κίνδυνος νά μεταβληθώσι ταΰτα είς άκάνθας, όπως 
τυφλώσωσι τόν κόσμον. ‘.Τό δημόσιον πνεύμα είναι όπισθοδρομικόν 
ή ηνριχως συγκεκινημένον J Πριν τό ρίύωσιν άλλοι, έπεσεν ήθη 
άφ’ έαυτοΰ είς τόν λήθαργον ή τόν κρημνόν.—Είναι προσόντα τινά, 
τών οποίων ή καλλιέργεια έγκειται είς τήν φύσιν τών μεγάλων 
τοΰ λαού αριθμών. Δύναται νά ίσταται άνθρωπός τις έπί τοϋ Λυ- 
καβητού καί νά φωνάζν) α Αθηναίοι μή άγοράζητε νέας μετοχάς», 
καί έτερος έπί τοϋ 'Υμηττού, φωνάζων τό εναντίον. Οί 'Αθηναίοι 
Οά άκολουθήσωσι τήν φωνήν τοϋ δημ.οσίου πνεύματος, τό οποίον 
σχηματίζεται, καθώς ό ηλεκτρισμός, δηλαδή έξ όλων καί δι όλων.

— Ό Economist δίδει τάς έπομένας συμβουλάς, δσον αφορά τά 
νέα δάνεια καί τάς νέας έταιρίας. Επί τών πρώτων,—μή απόβλε
πε είς τό αντικείμενου ή τόν σκοπόν τού δανείου, άλλ είς τάς προ
σόδους καί τήν ύπόληψιν τής δανειζόμενης Επικράτειας.—Δάνειζε 
μάλλον κυβερνήσεις άνεγνωρισμένας καί καλώς γνωστά; έν τή άγο- 
ρα, ή είς άγνωστους, όσας δήποτε καί άν παρέχωσιν υποσχέσεις. 
— Ινα δανείους έν τή τελευταία περιπτώσει, πρέπει νά έ'χν,ς ει
δικά; γνώσεις έπί τής όφειλέτιδος Επικράτειας. — Προτιμά έθνη 
ομογενή καί συγκεντρωμένα, εθνών συγκροτούμενων έκ πολλών έθνι- 
κοτήτων ή υπέρ πολύ αποκεντρωμένων. — "Εσο ύποπτος πρός κυ
βερνήσεις μή άντιπροσωπευούσας έθνος μόνιμον.—Μή αναμιγνύεσαι 
είς δάνειον, δι ο δίδονται άσφάλειαι. Αί άσφάλειαι είναι παγίδες· 
επειδή συνίστανται εις μέρος τών εισοδημάτων τής δανειζομένης 
'Επικράτειας, όταν αϋτη έχει ανάγκην τούτων δι'άλλην χρήσιν 
μάλλον ή διά τήν πληρωμήν τών τόκων, αδιαφορεί διά τήν παρά- 
βασιν τής υποσχέσεώς της.— Λπόφευγε τά δάνεια προς έθνη, έχον- 
τα τήν συνήθειαν τού δανείζεσθαι, διότι συνήθως πληοώνουσι τούς 
τόκους τών αρχαίων δανείων διά τής συνομολογήσεως νέων.

Επί δέ τών εταιριών, — ένθυμού, ότι ό λαμβάνων μετοχάς κα
θίσταται συνέταιρος. Επομένως, πριν ή λάβης τοιαύτας, σπούδα
σαν τήν έπιχε-ρησιν καί τό προσωπικόν, τό όποιον Οά διευθύντ) 
αύτήν, ιός άν έπρό/.ειτο νά εΐσέλθης έντός όμορρύθμου έταιρίας.— 
Φεύγε διά παντός τάς επιχειρήσει; εκείνα;, αϊιίνε: δεν στηρίζον-
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c«i έπί μετοχών, άλλά. περιστρέφονται κυρίως έπί δανειστικών 
ομολογιών. — “Εσο ύποπτος πρός προγράμματα, έν οίς λάμπουσι 
όνοματοίε.Ιεάσματα (ονόματα ανθρώπων κοινωνικής τίνος περιω
πής, μή ασχολούμενων συνήθρς εις έπιχειρήσεις καί δανειζόντων 
ή έκμισθούντων τά εαυτών όνόματα). — Θεωρεί ώς ιδιαιτέρως επι
κινδύνους τάς νέας έταιρίας, τάς όργανιζομένας πρός εξακολούθησήν 
.-τα.7αιά<· ιδιωτικής έπιχειρήσεως. Δυνατόν μέν νά ύπάρχωσι λόγοι, 
ώστε νά άποταθή αύτη εί; τήν βοήθειαν τών μετοχών, άλλ ινα λά- 
βης μέρος εις τοιαύτην υπόθεσιν, πρέπει νά είσαι έν τελεία έπιγνωσει. 
— Μή αναμιγνύεσαι λοιπόν διά κλειστών οφθαλμών. Πρέπει δε νά 
τούς άνοίγφς δίς, δταν πρόκειται περί πιστωτικών καταστημάτων.

— Δεν είναι άχρηστος εις τήν οικονομικήν ιστορίαν τών εθνών 
ή έρευνα τών κυβερνητικών μυστηρίων έπί τής διαχειρίσεως τοΰ δη- 
μοσίου θησαυρού. Ό οπλισμός τών εθνών είναι τό μάλλον ύποπτον 
μέρος. Τοιουτοτρόπως ό συνταγματάρχης Licnard έδημοσίευσε τε
λευταίου πληροφορίας άςιοσημειώτους ύπό τήν έποψιν τή; .·τρ:ιιιι~ 
ΰεΐας, τις οΐόε ΰι& πύσχ juxpa κράτη \ « Κατά τό 1863 ήμην 
διοικητής τοΰ έν Vincennes πυροβολικού· αί άποθήκαι έβριθαν 
όπλων, δυναμένων ευκόλως νά άνανεωθώσιν. Έν τούτοις οϊ έπιχει- 
ρηματίαι συνεννοήθ ησαν μετά τοΰ υπουργού τών Στρατιωτικών, 
όστις άνευ δημοσίου συναγωνισμού τοΐς παρέδωκε I 00,009 όπλα, 
πρός φρ. 4 -4-· Λλλ έγένετο γνωστόν, ότι ύπήρχονκαί άλλα όπλα, 
ό δέ βασιλεύς τής Ιταλίας είχεν ανάγκην τοιούτων εί; άναδιοργά- 
νωσιν τοΰ στρατού αυτού· βίαρκε'σιάς τις λοιπόν Β. συνεφώνησεν, ινα 
τώ παραδώστι 40,000 όπλα πρός 60 φράγκα. Θέλων όμως 5 εϋ- 
γενής ούτος μόνον τά χρήματα καί μή δυνάμενος νά ένεργήση τήν 
παράδοσιν τών όπλων, μεταβίβασε τήν έπιχείρησιν πρός τόν Α’ό- 
μητα Ρ. άντί ώφελείάς 800, 000 φράγκων, όστις και αυτός 
άντί ώφελείάς έτέρων 500,000 φραγ. τήν μεταβίβασε πρός τόν Μ-, 
όστις, πληρώσας ούτω 1,300,000 φραγ. διά τήν παραχώρησίν καί 
δαπανήσας διά τήν αγοράν μέν τών 40,000 όπλων (πρός φρ. 4 i ) 
180,000 φρ. διά τήν τροποποίησιν δέ αύτών (πρός φράγκα 11) 
440,000 φρ., άπήλαυσε ζαί αυτός καθαρόν κέρδος 4.80,000 φρ » 
—— ’Αλλοίμονον Οί εϋγενεΐς τών Αυλών προμηθευταί δέν φοβούν
ται τούς όφεις τού Dante, τούς δάκνοντζς τό σεόμα τών κλεπτόν- 
των τά δημόσια . . .

2 ’Απριλίου 1S7S.


