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ΠΕΡΙ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ή σιδηροδρομική έπιχείρησις δύναται νά μελετηθή ύπό 
τρεις επόψεις· διότι ή ανάγεται εις τήν άτομικήν ένέργειαν 
διά μόνης τής δυνάμεως τού συνεταιρισμού, ή στηρίζεται 
εις τήν βοήθειαν τής Πολιτείας, ή άνήκει καθόλου εις τήν 
Κυβερνητικήν λεγομένην βιομηχανίαν.

Α'.—Τό πρώτον σύστημα ύποθέτει άφθονίαν κεφαλαίων, 
επιχειρηματικόν πνεύμα και ίδιότυπόν τινα άνεξαρτησίαν 
πολιτικής ανατροφής εις αρμονικόν καί ύπατον βαθμόν α
νεπτυγμένα. Επειδή ή κοινωνική αυτή κατάστασις απαντά
ται έξόχως έν ’Αγγλία, επόμενον ήτο νά ριζοβολήση έν 
αυτή τό σύστημα τής όσον ένεστι μικροτέρας συμμετοχής 
τής Κυβερνήσεως είς τά έργα τής βιομηχανίας. Δέν είναι 
ιδιαίτερον προσόν τής πολιτικής έλευθερίας τό οικονομικόν 
τούτο φαινόμενου. Ή δημοκρατία είναι βεβαίως ό κυριώτερος 
τή; έλευθερίας τύπος, καί έν τούτοις έν ’Αμερική έπί τών σι
δηροδρομικών έπιχειρήσεων ή συμμετοχή τής Κυβερνήσεως 
θεωρείται πο?»λάκις αναπόφευκτος. Καί έν ’Αγγλία δέ, δσω 
προβαίνει τό δημοκρατικόν πνεύμα έπί τών ημερών ημών, 
τόσον ή μηχανή τής Πολιτείας εύρύνει τόν κύκλον τής έ- 
νεργείας αύτής. Ούδέ διδάσκεται σήμερον έκει είς τόσον 
απόλυτον βαθμόν, ώς άλλοτε, ή θεωρία τής περί ής ό λόγος 
Κυβερνητικής άποχής.

'Οπωσδήποτε έπί τών σιδηροδρομικών έπιχειρήσεων ό 
κανών τής άτομικής ένεργείας δέν έχει πολλάς έν ’Αγγλία 
έξαιρέσεις. Διά τήν εισαγωγήν τής σιδηροδρομικής βιομη
χανίας έν ’Ινδία ή ’Αγγλική Κυβέρνησις εΐχεν έξασφαλίσει
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είς τούς κεφαλαιούχους τόν τόκον άλλ’ εύθύς μετ’ όλίγον 
άπεμακρύνΟη της παρεκβάσεως ταύτης, διότι τό περιττόν 
αύτής δέν έβράδυνε νά άποδειχΟή. Καί κατά τό 1837 ή 
’Αγγλική Κυβέρνησις, δαπανήσασα έν ’Ιρλανδία είς διαφό
ρους σιδηροδρομικός μελετάς, έπεδείξατο τήν επιθυμίαν, ϊνα 
προχωρήση είς βοήθειαν τής έν τή χώρα ταύτη σιδηροδρο
μικής βιομηχανίας· άλλά τό δημόσιον πνεύμα άντετάχΟη 
διά τοσαύτης σαφήνειας, ώστε ή άπόπειρα έμεινεν απλώς 

έν σχεδίω.
"Ολαι αί περί σιδηροδρόμων προτάσεις, δλαι αί έπί τών 

τόπων σχετικαί μελέται καί αί οικονομικά· παντός είδους 
έπί τής σιδηροδρομικής βιομηχανίας πληροφορίαι συγκεν- 
τροϋνται έν ’Αγγλία έντός τοΰ έπί τούτω ειδικού τμήμα
τος τοΰ Γραφείου τοϋ ’Εμπορίου (board of trad·), τοΰ οποίου 
ό πρόεδρος άποτελεϊ μέρος τοΰ ύπουργικοΰ συμβουλίου. Τό 
σιδηροδρομικόν τοΰτο τμήμα τής Κυβερνήσεως ετοιμάζει 
τά νομοσχέδια, διότι έν ’Αγγλία τό δικαίωμα τής κατα
σκευής σιδηροδρόμων παραχωρεϊται ύπό τοΰ Κοινοβουλίου. 
Κατά τό 1863 ειχον συγκεντρωΟή έν τώ Γραφείω τοΰ ’Εμ
πορίου 262 αιτήσεις περί παραχωρήσεως σιδηροδρόμων έκ- 
τάσεως 3 χιλ. περίπου μιλιών. Μέχρι δέ τοΰ 1863 είχεν 
έγκρίνει τό Κοινοβούλιο·? τοιαύτας έπιχειρήσεις μέχρις όλι- 
κοΰ κεφαλαίου 12 ."Οί 059 479 δρ.

’Εκτός τής ύπό τήν έποψιν τής άσφαλείας καί τών οι
κονομικών έν γένει όρων έξελέγξεως καί διαμορφώσεως τών 
σιδηροδρομικών σχεδίων, οί έπικυροΰντες αυτά νόμοι περι- 
λαμβάνουσι πάντοτε τήν ρήτραν, ότι δέν συγχωρεϊται είς 
τάς σιδηροδρομικός έταιρίας νά δανείζονται έπί ύποθήκη 
τοΰ σιδηροδρόμου άνω τοΰ τρίτου τοΰ κεφαλαίου των καί 
πριν ή τοΰτο κατά τό ήμισυ τούλάχιστον δαπανηΟή καί δτι, 
έάν έντός πέντε έτών δέν παραδοΟή ό σιδηρόδρομος είς τήν 
χρήσιν τοΰ κοινοΰ, ύποχρεοΰται ή εταιρία είς τήν καθ’ έκά- 
στην πληρωμήν 1387 δραχμών, έκτος άνωτέρας βίας, βε- 
βαιουμένης ύπό τοΰ Γραφείου τοΰ ’Εμπορίου. Κατά τά 
λοιπά ούδεμία ύποχρέωσις, είτε έκ μέρους τής Κυοερνή- 

σεως πρός τάς έταιρίας, είτε έκ μέρους τούτων πρός τήν 
Κυβέρνησιν. "Ολος δέ ό διοικητικός έπί τών σιδηροδρόμων 
μηχανισμός λειτουργεί διά τριών έπιΟεωρητών, οϊτινες ύπό 
τάς οδηγίας τοΰ Γραφείου τοΰ ’Εμπορίου έπιΟεωροΰσι τάς 
όδούς, πριν ή τεΟώσι είς ένέογειαν, έξελέγχουσι τάς περί 
στάσεις τών κατά τούς σιδηροδρόμους δυστυχημάτων καί 
έπιτηροΰσιν έν γένει τήν έκτέλεσιν τών σχετικών τοΰ Κοι
νοβουλίου άποφάσεων, μεταξύ τών οποίων άξιοσημείωτος 
είναι ή τής 9 Αύγούστου 1844, ήτις ύπέρ τοΰ πένητος 
λαοΰ διέταξεν Ιδιαιτέρας σιδηροδρομίας είς μετριωτέρας τών 
άλλων τιμάς.

Αί παραχωρήσεις τών ’Αγγλικών σιδηροδρόμων δίδονται 
έπί τό διηνεκές. Μόνον, καθ’ ήν πεοίπτωσιν μετά είκοσι καί 
έν έτος άπό τής πρώτης τοΰ σιδηροδρόμου κυκλοφορίας πα- 
ρέξει αύτη καθαρόν εισόδημα πλέον τών 10 τοϊς 0|" έπί τοΰ 
μετοχικού τής έταιρίας κεφαλαίου, δύναται ή Κυβέρνησις 
νά άγοράση παρά τής έταιρίας τόν σιδηρόδρομον, έκτος άν 
αύτη προτιμά τήν ύποτίμησιν τών άγωγίων της. Έν περι- 
πτώσει άγοράς ή Κυβέρνησις μεταπωλεΐ είς άλλην έταιρίαν 
τόν σιδηρόδρομον καί κατορΟοΐ τοιουτοτρόπως τήν μετρία- 
σιν τοΰ άρχικοΰ τιμολογίου. 'Ώστε ή μεσολάβησις τής 
Κυβερνήσεως έχει τόν χαρακτήρα ούχί τής βιομηχανίας, 
άλλά τόν τοΰ κοινοΰ απλώς συμφέροντος.

Τό ’Αγγλικόν σύστημα δίδει τήν μείζονα έντασιν έπί τής 
δυνάμεως τοΰ συναγωνισμού. Ό ’Αγγλικός σιδηρόδρομος 
είναι ώς παν άλλο βιομηχανικόν κατάστημα ύπό τήν ζωο- 
γόνον τής έλευΟερίας άτμοσφαίραν. Τό μονοπώλιον εις τάς 
βιομηχανικός έπιχειρήσεις θέτει εις άμφιβολιαν, άν αύται 
έπενοήΟησαν διά τό κοινόν, ή άν τοΰτο έπλάσθη δι’έκείνας. 
Νυχθημερόν ό έν Λονδίνω σταθμός τοΰ σιδηροδρόμου Great 
Nothern παραλαμβάνει, αποστέλλει καί παραδίδει πραγμα
τείας. Τά σιτηρά τοΰ Ayerdeen, διατρέχοντα 899 χιλιόμε
τρα, λέγει ό Moussette, μεταφέρονται είς Λονδινον έν ταΐς 
χερσί τού λήπτου 39 ώρας άφ’ ής έχωρίσθησαν έκ τών ά- 
ποΟηκών τοΰ άποστολέως, ένώ μέχρις έτι τοΰ 1862 (Fran-, 
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queville ’Αγγλικοί θεσμοί σελ. 362) πολλάκις οι ύπό τήν 
Κυβερνητικήν κηδεμονείαν Γαλλικοί σιδηρόδρομοι άπήτησαν 
κανονικώς ενός μηνός χρόνον είς μεταβίβασιν άπό τών αρ
κτικών τής χώρας μερών πρός τά μεσημβρινά. Ό άριθμός 
τών κατά τό 1862 ύπό τών ’Αγγλικών σιδηροδρόμων με- 
ταβιβασθέντων άνΟρώπων είναι έπίσης ενδεικτικός, διότι ά- 
νέρχεται είς 180 421 071, ήτοι διά τήν ά Οέσιν 12 ; τοΐς 
°|,, διά τήν β' 28 ’ τοΐς °|ο καί διά τήν γ' 43 τοΐς°|0. Τά 
έντεΰθεν εισοδήματα τών ’Αγγλικών εταιριών άνέρχονται 
είς 386 057 183 δρ. έξ ών διάτήν ά Οέσΐνάναλογοΰσι27.10, 
διά τήν β' 32.68 καί διά τήν γ' 37.73. Έάν προσΟέσωμεν 
καί τά έζ τών πραγματειών εισοδήματα τοΰ ’Αγγλικού σι
δηροδρόμου, ή ένέτει 1862 ολική εισπραξις αύτών άναβαινει 
είς 808 317 484 δρ. Ποια είναι τά όρια τοΰ έν τή κολο- 
σαία ταύτη ποσότητι καΟαροΰ καί άκαθαρίστου εισοδήματος; 
Ένώ μέχρι τέλους 1862 ή καταβληΟεΐσα ολική είς κατα
σκευήν τών ’Αγγλικών σιδηροδρόμων δαπάνη άνήρχετο είς 
10 689 811 654 δραχμάς, πρέπει νά ύπολογισΟή καί ή 
διά τήν καθόλου σιδηροδρομικήν καλλιέργειαν καταβληΟεΐσα 
ένιαύσιος δαπάνη. Έάν δμως κρίνωμεν έκ τής έν πολλαΐς 
περιόδοις πολύ ύπό τό άρτιον έν τή πιστωτική άγορα κυ
κλοφορίας τών μετοχών τών πλείστων ’Αγγλικών σιοηρο 
δρόμων, πρέπει βεβαίως νά δεχΟώμεν, ότι ό συναγωνισμός 
δέν είναι πάντοτε έξίσου εύεργετικός καί πρός τούς κατα- 
ναλωτάς καί πρός τούς παραγωγούς. Έν τούτοις τάέκ τής 
ύποτιμήσεως ταύτης μαρτυρούμενα μικρά κατ’ άναλογίαν 
κέρδη δέν πρέπει νά ριφθώσιν όλα είς βάρος τοΰ συναγωνι
σμού, διότι παροιμιώοης είναι ή τάσις τών ’Αγγλικών έπι- 
χειρήσεων πρός τάς μεγάλας δαπάνας. Ένώ π. χ. έν ’Α
μερική ό σιδηρόδρομος τής Charleston μεΟ’ ολου τοΰ ύλι- 
κοΰ αύτοΰ άνέβη είς 30 410 δρ. κατά χιλιόμετρον, διά τόν 
έν ’Αγγλία σιδηρόδρομον μεταξύ Bolton καί Bury έοαπανή- 
Οησαν 1 199 577 δρ. κατά χιλιόμετρον. Μόνον διά τάς δα
πάνας τής νομοθετικής έξελέγξεως οί ’Αγγλικοί σιδηρό
δρομοι ζαταβάλλουσι 95 126—116 250 δρ.!

Β'.—Τό σύστημα τής Κυβερνητικής έπί τών σιδηροδρό
μων άρρωγής άναφαίνεται πρό πάντων έν ταΐς χώραις έκεί 
ναις, καθ’ ας ή έννοια τής Πολιτείας παρίσταται ώς ό κατ’ 
έξοχήν κοινωνικός μοχλός. Τοιαύτη έννοια συμβιβάζεται 
καί πρός τόν άπολυτισμόν καί πρός τήν δημοκρατίαν, έξα- 
σΟενεΐ δέ έπαισθητώς ύπό τήν επιρροήν τής μέσης τ ά- 
ξ ε ω ς, ήτις άποτελεϊ τό κατ’ έξοχήν σχολεΐον τής α ύ- 
τοδιοικήσεως.

Αί μέθοδοι, τάς οποίας τίθησιν είς ένέργειαν τό σύστημα 
τής Κυβερνητικής έπί τών σιδηροδρόμων άρρωγής, είναι 
πολλαί καί διάφοροι. Αί έπόμεναι άνήκουσιν είς τάς σημαν- 
τικωτέρας.

ά. Δωρεαί. — Άποθνήσζων ό βασιλεύς τής Πρωσσίας 
Γουλιέλμος ό Γ' έκληροδότησε 4 162 500 δρ. πρός τήν 
εταιρίαν εκείνην, ήτις ήθελε συνδέσει διά σιδηροδρόμου τό 
Βερολΐνον μετά τοΰ Τήνου. Τά άποτελέσματα τοιούτων 
διανοημάτων ευρον τόν γνωστόν έν έτει 1870 θρίαμβον.

Καί έν Αύστρία καί έν Γαλλία πολλάκις αί κυβερνήσεις 
ήρχισαν τήν κατασκευήν σιδηροδρόμων, ίνα εύθύς κατόπιν 
δωρήσωσιν αύτούς είς εταιρίας, ένθαρρυνομένας ούτως έκ 
τής προόδου τής έργασίας καί έκ τής δωρεάς αύτής. Έπί 
τοΰ ό/.ου πρέπει ιδιαιτέρως νά ύπολογισθώσιν αί χρη- 
ματικαί τών έθνών δωρεαί είς εύόδωσιν τών μεγάλων έν 
αύτοΐς έργων. Ούτω μέχρι τής 1 Ιανουάριου 1856 είχε 
δωρήσει ή Γαλλική κυβέρνησις 1034 περίπου έκατομμύρια 
δραχμών πρός τάς σιδηροδρομιζάς τοΰ τόπου επιχειρήσεις. 
Έν γένει ή μέθοδος τής διά χρηματικών δωρεών έμψυχώ- 
σεως τής βιομηχανίας δέν έλαβε παρ’ ήμΐν μεγάλην άνά- 
πτυξιν. Έάν έξαιρέσωμεν, ώς έν παραδείγματι, τόν νόμον 
ΦΑΔ' τής 25 Μαίου 1859, ό'στις έδωρήσατο είς τήν έν Κα- 
λάμαις μεταξοΰφαντικήν τής μονής τοΰ 'Αγίου Κωνσταν
τίνου τό τρίτον τοΰ εισοδήματος μοναστηριακών τινων κτη
μάτων, έν τοΐς τελευταίοις μόνον χρόνοις τό σύστημα τής 
διά χρηματικών δωρεών ύποστηρίξεως τής σιδηροδρομικής 
βιομηχανίας ήρχισε παρ’ ύμΐν σπουδαίως νά μελετάται. Κα
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τόπιν θέλομεν ίδεϊ κατά πόσον ή μέθοδος αύτη συμβιβάζε
ται πρός τήν καθόλου οικονομικήν έπί τοιούτων έργων άρ- 
μονίαν.

ΕΙς τήν κατηγορίαν τών έθνικών δωρεών κατατάσσονται 
καί τά διάφορα προκαταρκτικά έπί τής σιδηροδρομικής συγ
κοινωνίας έργα, τά όποια κυβερνήσεις, διαθέτουσαι καλώς 
ώργανισμένον σώμα μηχανικών, έπιχειροΰσι πρός τόν σκο
πόν τής διά τής προσφοράς αύτών ένθαρρύνσεως τών σιδηρο
δρομικών έπιχειρήσεων. Ή προσφορά δέ γαιών έθνικών, κει- 
κένωνέπί τής διαβάσεως τών σιδηροδρομικών γραμμών, πάν
τοτε έθεωρήθη ώς δρθώς έννοουμένη βοήθεια είς τήν άνά- 
πτυξιν τής άτμοκινήτου έν τή χώρα συγκοινωνίας. ’Επίσης 
τά παρακείμενα εθνικά δάση τοΰ αύτοϋ μετέχουσι χαρα- 
κτήρος.

Ή άτέλεια τών έξωθεν είσαγομένων ύλικών, τοΰ σιδή
ρου π. χ. καί τών μηχανών, αποτελεί Ιδιαίτερον καί περι- 
σπούδαστον έπί τοΰ προκειμένου θέμα. Ύπολογιζομένου 
συνήθως είς 200 -χιλιόγραμμα τοΰ βάρους τοΰ σιδήρου καθ’ 
έκαστον μέτρον τής σιδηράς όοοΰ, έπεται ότι διά τόν άπό 
’Αθηνών είς Πειραιά σιδηρόδρομον, έκτάσεως οντα 8,000 
μέτρων, έδαπανήθησαν 1 600 000 χιλιόγραμμα σιδήρου, 
ήτοι όκάδες 1 248 000. τών οποίων ό τελωνιακός φόρος, 
άναοιβαζόμενος πρός 7 λεπτά τήν όκάν είς ορ. 87 360, δέν 
ήτο τή άλήθεία μικρά βοήθεια. Είς τήν μέθοδον τής άτελείας 
ταύτης υπάγεται καί ή άπαλλαγή τών σιδηροδρομικών έπι
χειρήσεων τών έπί τών λοιπών βιομηχανιών έθιζομένων βα
ρών, καθώς π. χ. τοΰ έπαγγελματικοΰ καί τοΰ έπί τών θέ
σεων τών αμαξών φόρου.

β'. Συμμετοχή τής Κυβερνήσεως είς τήν έπιχείρησιν. — 
Ή μέθοδος αύτη έτέθη προ πάντων είς εύρείαν ένέργειαν 
έν ταΐς μεσημβριναϊς πολιτείαις τής μεγάλης δημοκρατίας 
τής ’Αμερικής. Έν Βιργινία είχε καθιερωθή ώς αξίωμα, 
ότι είς πάσαν σπουδαίαν έπιχείρησιν έπρεπε τό Κράτος νά 
καθίσταται μέτοχος είς τά δύο πέμπτα καί ενίοτε είς μειζον 
έτι ποσόν. Πλείστοι σιδηρόδρομοι έν ’Αμερική οφείλονται 

είς τήν υποστήριξιν ταύτην τών Κυβερνήσεων. Ή μέθοδος 
δέν είναι άγνωστος παρ’ ήμΐν, έάν κρίνωμεν έκ τής συμμε
τοχής τής Κυβερνήσεως είς τάς έταιρίας τής Έλλ. Οινο
ποιίας καί Έλλ. Άτμοπλοίας. Πόθεν προέρχεται, ότι οέν 
έδυνήθη αύτη νά στερεώση τάς έπιχειρήσεις ταύτας ;

γλ ’Οργανισμός λαχείων ύπέρ τών σιδηροδρομικών έπι
χειρήσεων. — Ή μέθοδος αύτη στηρίζεται είς τήν καλλιέρ
γειαν τής πρός τόν πλοΰτον τής -τύχης ιδιαιτέρας τοΰ αν
θρώπου άδυναμίας, χάριν σκοποΰ κοινώς ώφελίμου. Πόσον 
ή καλλιέργεια αύτη μετέχει άνηθικότητος, είναι άνεπίδεκτον 
άμφισβητήσεως. Ή μέθοδος λοιπόν έχει τι Ίησουϊτικόν, 
διότι ό σκοπός αγιάζει τά μέσα.

Ύποσχομένη ή έπιχείρησις μεγάλους λαχνούς είς όλι- 
γίστους εύτυχεϊς, κερδίζει αυτή τών άτυχών μυριάδων τάς 
εισφοράς. Έν τούτοις διαδίδεται ή λατρεία τής τύχης 
καί ό ήθικός κόσμος κλονίζεται δι’ αύ τής, συμπαρασύρων 
καί τόν οικονομικόν καί τόν απολιτικόν. Έάν έν τω μεταξύ 
παράγηται έργον έθνικής άνάγκης, ή δικαιολογία αύτη έ- 
παυξάνει τόν κίνδυνον. Τοιουτοτρόπως τό διάταγμα τής 28 
’Οκτωβρίου 1836, έπιτρέπον (άρθρ. 2 καί 3) τά λαχεία 
«όταν πρόκειται περί κοινωφελούς τίνος σκοποΰ ή διά πρόο
δον βιομηχανικού τίνος κλάδου» δύναται νά χρησιμεύση 
ώς διδάσκαλος τής ύπό έξέτασιν μεθόδου. "Ηδη προκειμέ
νου περί άρχαιοτήτων έφηρμόσθη είς τρόπον, όστις θά έπρο- 
ξένει έκπληξιν είς έκείνους, τών οποίων τά έργα έπρόκειτο 
νά άνακαλυφθώσι διά τήν έκπολιτιστικήν αύτών άξίαν. Τό 
δάνειον τών 6 000 000 είς τήν αύτήν κατηγορίαν ύπάγε- 
ται. Προτιμώ έν τούτοις τήν πολιτείαν τής Πενσυλβανιας, 
όταν έν έτει 1833 έδίωκε τό λαχεΐον έκτός τών ορίων τής 
χώρας αύτής.

ο'. Ύπόσχεσις τής Κυβερνήσεως περί έξαγοράς τοΰ σιδη
ροδρόμου. — Ή μέθοδος αύτη άνεπτύχθη ιδιαιτέρως έν Αύ- 
στρία, ύποθέτει δέ τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν μετά διετή δο
κιμασίαν ή σιδηροδρομική έταιρία κρίνει έπιζήμιον τήν έξα- 
κολούθησιν τής έπιχειρήσεως. Τότε ή Κυβέρνησις άναδέχε- 
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ταί, ?να, καταβάλλουσα τά ύπό τής εταιρίας δαπανηθέντα, 
ύπεισέλθη εις τήν Οέσιν της. Έν Αύστρία ό τρόπος τής κα
ταβολής έκανονίσθη δι’ έχδόσεως εθνικών ομολογιών.

έ. Δανεισμός τής έθνικής πίστεως πρός τήν σιδηροδρομι
κήν έπιχειρησιν. — Ή θεωρία τοΰ Law, οτι τά έθνη έπρεπε 
μάλλον νά δανείζωσΐ τήν πίστιν ή νά δανείζωνται αύτήν, 
άποτελεί τήν βάσιν τής μεθόδου ταύτης, τής οποίας ή έ- 
φαρμογή έσχε μεγάλην άνάπτυξιν, τό πρώτον μέν έν ’Αμε
ρική, νυν δέ έν Τωσσία. ’Ιδού είς τί συνίσταται αύτη. Ή 
Κυβέρνησις εκδίδει διά λογαριασμόν τών σιδηροδρομικών 
έπιχειρήσεων δεδομένον αριθμόν ομολογιών, παραδίδουσα 
αύτάς πρός τάς σιδηροδρομικός εταιρίας, αιτινες, έπιμε- 
λούμεναι τήν πραγματοποίησιν των, μεταχειρίζονται τά 
έντεΰθεν ποριζόμενα χρήματα είς έξακολούθησιν τών έργα- 
σιών αυτών. Ή κυβέρνησις άναδεχομένη τήν έν περιπτώσει 
καθυστερήσεως τών εταιριών πληρωμήν τών τόκων τών 
ομολογιών της, επιφυλάσσεται τήν κατόπιν ίκανοποίησιν 
εαυτής. Αί κατά τό 1870, 1871 καί 1872 γενόμεναι υπό 
τής 'Ρωσσικής Κυβερνήσεως έν Λονοίνω καί έν Παρισίοις 
μεγαλαι έχδόσεις ομολογιών εθνικού δανείου οφείλονται είς 
τοιαύτην αιτίαν, τήν σιδηροδρομικήν τούτέστι διά τής έν 
λογω μεθόοου ένωσιν τών άπεράντων αύτής χωρών. Τό 
προϊόν τών 'Ρωσσικών ομολογιών διανέμεται μεταξύ τών 
οιαφόρων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων άναλόγως τής προό
δου τών γραμμών έκάστης. Έάν τό ολικόν έντεΰθεν βάρος 
τοΰ δημοσίου τής 'Ρωσσίας Οησαυροΰ άναβαίνει κατ’ έτος 
είς 12 έκατομ. ρουβλίων, τά εισοδήματα έν τούτοις τών 
σιδηροδρομικών εταιριών αύξάνουσιν έπαισθητώς κατ’ έτος 
καί τινες μάλιστα μεταξύ αύτών δέν καταφεύγουσι πλέον είς 
τήν Κυβερνητικήν βοήθειαν. Μέχρι τοΰδε ή έκτασις τών'Ρωσ- 
σικών σιδηροδρόμων ύπολογίζεται είς 16 000 χιλιόμετρα, 
επαυξάνεται δέ ένιαυσίως κατά 1000-2000. — "Ινα έν- 
νοήση έκαστος τήν έκτασιν τής μεθόδου ταύτης άρκεΐ τό 
παράδειγμα του έν Massachusetts δυτικού σιδηροδρόμου τής 
Boston. Έπί δλικής αύτοΰ άξίας 34 410 000 δρ. ή μέθοδος
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τοϋ δανεισμού τής έθνικής πίστεως προσήνεγκε τά 23 
709 600!

ς·'. Δάνεια είς χρήματα έκ μέρους τών Κυβερνήσεων πρός 
τάς σιδηροδρομικός έπιχειρήσεις. — Ένφ έν τή πιστωτική 
άγορα ό τόκος είναι βαρύτερος τοΰ όσου δύναται νά ύπο- 
φέρη βιομηχανία, τής οποίας ή κυρία δύναμις όφείλεται είς 
τών κεφαλαίων τήν μεγάλην ποσότητα, αί κυβερνήσεις πα- 
πεμβαίνουσιν, ινα δανείσωσιν έπί μετριωτέρω τόκω. Πλεϊ- 
στοι σιδηρόδρομοι έν τή ’Ηπειρωτική Εύρώπη όφείλωνται 
είς τήν έφαρμογήν τής μεθόδου ταύτης. Τοιουτοτρόπως ό 
μεταξύ Kale καί Strasbourg Γαλλικός σιδηρόδρομος έδανείσθη 
παρά τής Κυβερνήσεως 14 περίπου έκατομμύρια δραχμών 
3 τοΐς °|0 και έπί τή συμφωνία μάλιστα, ινα ό τόκος ουτος 
πληρώνηται είς περίπτωσιν, καθ’ ήν μένει έκ τοΰ εισοδήμα
τος τής έπιχειρήσεως 4 τοΐς ”|Β διά τούς μετόχους. Μέχρι 
τής 1 ’Ιανουάριου 1856 είχε δανείσει ή Γαλλική Κυβέρνη- 
σις είς σιδηροδρομικός έπιχειρήσεις 346 περίπου έκατομ
μύρια δραχμών. Έν γένει ή μέθοδος τών πρός τήν βιομη
χανίαν εθνικών δανείων δέν είναι άγνωστος παρ’ ήμΐν, ώς 
μαρτυρεί π. χ. ό νόμος ΡΜΑ' τής 12 Αύγούστου 1849, έπι- 
τρέπων δάνειον πρός ένθάρρυνσιν τής μεταξοΟφαντικής.

ζ'. Εγγυήσεις τής Κυβερνήσεως πρός τούς μετόχους 
τών σιδηροδρομικών έπιχειρήσεων. — ΤΙ μέθοδος αύτη έχει 
πολλήν συγγένειαν πρός τήν προεξετασθεΐσαν τοΰ δανεισμού 
τής έθνικής -ρίστεως· συνίσταται δέ είς τήν έξασφάλισιν κα
θαρού έν τή έπιχειρήσει εισοδήματος, όριζομένου κατ’ έλά- 
χιστον όρον. Χρησιμεύει έπίσης καί πρός εύρεσιν δανείων 
υπέρ τής έπιχειρήσεως, όταν ή Κυβέρνησις έξασφαλιζει είς 
ταϋτα τόν κατ’ έλάχιστον όρον τόκον. Ή κυριωτέρα έν τού- 
τοις καί γενικωτέρα χρήαις τής μεθόδου ταύτης άποβλέπει 
ιδίως τό μέρισμα τών μετοχών τής έπιχειρήσεως, έν τώ 
ποσώ τοϋ οποίου δύναται νά έννοηθή καί πολλοστημόριου 
είς άπόσβεσιν τοΰ μετοχικού κεφαλαίου διά τοΰ χρεω).υτι- 
κοΰ συστήματος. Έάν ή έπιχείρησις δέν παρέχη καθαρόν 
εισόδημα μέχρι τοΰ έγγυηθέντος έλαχίστου όρου, ή Κυβέρ- 
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νησις άναδέχεται τήν συμπλήρωσιν αύτοΰ. Έάν ή έπιχεί- 
ρησις δέν παρέχη παντελώς τοιοΰτον, ή Κυβέρνησις πλη- 
ρόνει ολόκληρον τήν έγγύησίν της. Έάν ή επιχείρησές ούδέ 
είς τάς δαπάνας τής συντηρήσεώς της επαρκή, ή κυβερνη
τική έξασφάλισις περιλαμβάνει άναγκαίως καί ταύτας, 
διότι ινα ύπάρξη καθαρόν εισόδημα άπαιτουνται δαπάναι, 
ή δέ Κυβέρνησις, έγγυωμένη έκεΐνο, άναδέχεται έν περι- 
στάσει καί ταύτας. "Εκαστος λοιπόν έννοεϊ κατά πόσον έν 
τή ύπό έξέτασιν μεθόδω αναπόφευκτος είναι ή άδιάλειπτος 
τής Κυβερνήσεως προσοχή άπό τής πρώτης περί σιδηρο
δρόμου άποφάσεως, ινα ή αυτή σύμφωνος πρός τούς οικο
νομικούς όρους τής έν τώ μέλλοντι σιδηροδρομικής άναπτύ- 
ξεως, (έξ οΰπερ προϋποτίθενται μελέται τοΰ έδάφους, τών 
περίοικων χωρών καί έν γένει τής ένώσεως τών μεγάλων 
του έθνους συμφερόντων,) μέχρι τών λεπτομερειών τής δια- 
χειρήσεως, ινα μή είς μάταια καί πολυδάπανα έκτραπώσιν 
αύται. Πρέπει έν τούτοις νά παρατηρηθή άμέσως, ότι ού
δεμία μέχρι τοΰδε σιδηροδρομική έπιχείρησις καθυστέρησε 
τών διά τάς δαπάνας τής συντηρήσεώς της αναγκαίων εισ
πράξεων καί ότι ό ύπερβολικός φόβος έκ τής έπόψεως ταύ
της εΐναι άδικαιολόγητος, ώς θέλει προκόψει έκ τής όλης 
άναπτύξεως τής έν λόγω μεθόδου, τής όποιας ή άξια πε
ριστρέφεται ούτως είς μόνον τό καθαρόν εισόδημα.

Διττώς λειτουργεί έπί τοΰ προκειμένου ή μέθοδος· ή ή 
Κυβέρνησις άμέσως παρεμβαίνει διά τής καταβολής τοΰ έλ- 
λείματος είς τό ταμεΐον τής έταιρίας, δτε ή Κυβέρνησις ζα 
θίσταται δανειστής, δστις θέλει πληρωθή έκ τών έπομένων 
κατά πλεόνασμα εισπράξεων τής έταιρίας· ή αύτή ή έται- 
ρία διά τών κεφαλαίων, τά όποια οί μέτοχοι αύτής κατέθε
σαν ή άλλοθεν έπρομηθεύθη, συμπληροΐ τό έλλειμμα τών 
εισπράξεων καί καταβάλλει τούς έγγυηθέντας τόκους, άνοί- 
γουσατή Κυβερνήσει άνάλογον μερίδα χρεώσεως,τήν οποίαν 
αί μεταγενέστεραι εισπράξεις συμψηφίζουσιν ή αύξάνουσιν. 
Καί έπειδή αί έργασίαι τών σιδηροδρόμων διά τοΰ χρόνου 
αναπτύσσονται, (καθόσον παρετηρήθη, ότι τά μέσα ταΰτα 

τής συγκοινωνίας πολυπλασιάζουσι τάς άνάγκας αύτής), 
συμβαίνει ώστε, χωρίς έπί τέλους νά καταβάλη τι ή Κυ- 
βέρνησις, μόνη ή μεσολάβησις της, έμψυχοΰσα τούς κεφα
λαιούχους, έλκύει τά έφόδια τών μεγίστων σιδηροδρομικών 
έταιριών. Τοιουτοτρόπως αί πλεϊσται τών Εύρωπαϊκών 
τοιούτου είδους έπιχειρήσεων, έν αΐς δηλαδή τό κεφάλαιον 
πρωταγωνιστεί, κατέφυγον μετά πληρεστάτης έπιτυχίας 
είς τήν μέθοδον ταύτην.

Τό δριον τοΰ τόκου, έν ω περιορίζεται ή Κυβερνητική 
έγγύησις έξαρταται έκ τής άφθονίας τοΰ κεφαλαίου καί τής 
ύπολήψεως τοΰ έθνους. Έάν τά κεφάλαια σπάνια καί ή 
ύπόληψις άμφίβολος, ό τόκος μείζων· έάν τούναντίον, ό 
τόκος έλάσσων. Τοιουτοτρόπως ό Γαλλικός σιδηρόδρομος 
τοΰ Orleans καί ό 'Ρωσσικός τής Βαρσοβίας άπήτησαν τήν 
έγγύησίν καθαροΰ ύπέρ τών μετόχων κέρδους 4 τοϊς "|u. 
Αύτός εΐναι, ώς έπί τό πλεϊστον, ό κανών έν τή Εύρωπαϊκή 
τών μεγάλων έπιχειρήσεων άγορα. Δύο οδοί ένταΰθα άνοί- 
γονται ή προηγουμένως ορίζεται τό κεφάλαιον, έφ’ ού δίδε
ται ή Κυβερνητική έγγύησις, ή άφίεται τοΰτο άόριστον. Έάν 
τό πρώτον, ή κατασκευή τών σιδηροδρόμων έχει τοσαύτας 
περιπέτειας, ώστε, άν δέν πρόκειται νά όρισθή κατά σκοπόν 
μεϊζον δι’ αύτήν ποσόν, ένδεχόμενον εΐναι ή δαπάνη νά 
ύπερβή τά όρια τοΰ προϋπολογισμοΰ καί τότε ή έγγύησις 
άποβάλλει τήν σημασίαν της, ή διανεμομένη μεταξύ τοΰ όλου 
δαπανηθέντος κεφαλαίου καί άποβαίνουσα τότε μίκροτέρα, 
ή δεδομένη μόνον πρός τά κατά πρώτον λόγον δαπανηθέντα 
κεφάλαια, έξ ού τά έπόμενα, μένοντα Ανασφάλιστα, άρ- 
νοΰνται τήν συνδρομήν των πρός μεγίστην βλάβην τής όλης 
σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως. — Ή έτέρα οδός εΐναι γεν- 
ναιοτέρα. Ύποτίθησιν όμως προσωπικάς έγγυήσεις ίκανό- 
τητος καί τιμιότητος παρά τοϊς έπιχειρηματίαις ούχί τάς 
τυχούσας. Έάν ούτοι εΐναι άπειροι, μάταιοι, ή κακής πί
στεως, δίδουσι τοιαύτην έκτασιν είς τάς σιδηροδρομικάς 
δαπάνας, ώστε σπουδαίως έντεΰθεν δύναται νά διαταραχθή 
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ή πρός τό δλον τών έθνικών αναγκών αρμονία τών εισοδη
μάτων της έπικρατείας.

Έν γένει παρατηρητέον, ότι ή σμικρότης τοϋ τόκου, τόν 
όποιον έξασφαλίζει ή Κυβέρνησις είναι σπουδαϊον έφόδιον 
ύπέρ τής έν τή προκειμένη μεθόδω έπιδόσεως τής σιδη
ροδρομικής έπιχειρήσεως. "Οταν οί κεφαλαιούχοι διά τού 
μέσου τής Κυβερνητικής έγγυήσεως έξασφαλίζουσι τό έν 
τή πιστωτική Αγορά σύνηθες τών χρημάτων αύτών εισό
δημα, έλαττοϋται τό συμφέρον αύτών εις έπίολεψιν τής έ
πιχειρήσεως. "Ινα λοιπόν ή πρόνοια καί τής έταιρίας καϊ 
τής Κυβερνήσεως άπολήξωσιν είς τήν κατά μέσον όρον επι
τυχίαν τής οίκον ομικωτέρας καί ίκανοτέρας διευθύνσεως 
τών σιδηροδρομικών έργων, τό κοινόν έν τή Κυβερνητική 
άναμίξει συμφέρον έχει ανάγκην τής έπί τοϋ προκειμένου 
έπικουρίας τοΰ Ατομικού τών μετόχων συμφέροντος. Έπί 
τέλους δύναται νά όρισθή είς άμοιβαίαν έμπιστοσύνην κατ’ 
άνώτατον καί κατώτατον δριον τό κεφάλαιον, τοϋ οποίου ή 
Κυβέρνησις έγγυάται τό εισόδημα. Τοιουτοτρόπως συμβι
βάζονται κατά τά ένόντα αί δυσκολίαι τοΰ περιορισμού τής 
δαπάνης πρός τούς κινδύνους τοΰ απεριορίστου αύτής.

ή. Παραχώρησις προνομιούχου τίνός έπιχειρήσεως ύπέρ 
τής σιδηροδρομικής έταιρίας. — Ή μέθοδος αύτη ύποθέτει 
ύφισταμένην έτι έν τή χώρα τήν οικονομικήν τών μονοπω
λίων πολιτικήν. Έν Έλλάδΐ, έάν έξαιρέσωμεν τά Κυβερ
νητικά μονοπώλια τοϋ άλατος π. χ. είς πρώτον λόγον 
παρίστανται τά προνόμια τής έκδόσεως τραπεζικών γραμ
ματίων. Ούτως έν τή μεγάλη δημοκρατίφ τής ’Αμερικής 
αί μεσημβριναί πολιτεΐαι εις υποστήριξιν τής μεταξύ Char
leston καί Cincinnati σιδηροδρομικής έπιχειρήσεως έπέτρεψαν 
τήν σύστασιν τραπέζης, έν τή οποία ήσαν δεκτοί ώς μέτο
χοι μόνον τά μέλη τής σιδηροδρομικής έταιρίας. Είναι πρό
δηλον ότι, άν τό προνόμιον τής έκδόσεως τραπεζικών γραμ
ματίων είναι ούχί άσήμαντος ώφέλεια, δύναται μέρος αύ
τής, στρεφόμενο·? είς σιδηροδρομικήν βοήθειαν, νά έξέλθη 

ών ορίων τής τραπεζικής περιφέρειας χωρίς έπαισθητήν
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έλάττωσιν τών ετέρων τοΰ κοινού τραπεζικών ώφελειών.

Έάν ήδη έκ τής γενικής ταύτης έκθέσεως τών διαφόρων 
μεθόδων έπί τής Κυβερνητικής κατά τούς σιδηροδρόμους άρ- 
ρωγής μεταβώμεν είς τό ζήτημα τις μεταξύ αύτών είναι 
προτιμωτέρα, ή έπί τούτου μελέτη παρίσταται ύπό δύο 
όψεις, έξ ών, ή μέν είναι σχετική, ή δέ άπό?.υτος. 'Έκαστος 
τόπος διατελεΐ ύπό ιδιαιτέρους ιστορικούς λόγους. "Οταν 
ίχη τίς βασιλείς κατά τό σύστημα τής Πρωσσίας, τό μέν 
εθνικόν αγαθόν είναι εύλογοφανές μέλημα αύτών, ή δέ σιδη- 
ροδρομία έλκύει, ώς ειδομεν, σπουδαιον μέρος τής ήγεμονί- 
κής περιουσίας. "Οταν έχη τίςβασιλείς άπλοΰς μισθοφόρους, 
έτέρας σχηματίζει αξιώσεις καί ούτω καθεξής. Καί χώρα, 
έν ή τό δημόσιον είναι ό μεγαλείτερος ιδιοκτήτης τής γής, 
δέν θά σκεφθή βεβαίως όπως ή χώρα έκείνη, καθ’ ήν ή Ακί
νητος ιδιοκτησία μετηνέχθη ήδη είς τών Ατόμων τήν έξου- 
σίαν, έξ ής ή σιδηροδρομική βιομηχανία είναι βεβιασμένη 
νά άγοράση τήν άναγκαίαν αύτή μόνιμον βάσιν. Επίσης ή 
Ατέλεια τών είσαγομένων έν τή χώρα πρώτων τής σιδηρο- 
δρομίας ύλών είναι Αναπόφευκτος περίπτωσις διά τό σύ
στημα τής Κυβερνητικής προστασίας έπί τής άτμοκινήτου 
συγκοινωνίας. "Οσον δέ Αφορά τήν συμμετοχήν τών Κυ
βερνήσεων είς τάς έπιχειρήσεις, αί δημόσιαι τοιούτου είδους 
ένέργειαι δέν εύδοκιμούσιν είς όλα τά κλίματα. ’Ιδιαιτέρως 
τά πρός τήν βιομηχανίαν καθόλου δάνεια τών κυβερνήσεων 
χωλαίνουσι έκ τοϋ ότι δέν είναι πάντοτε Ανεκτόν, ινα, φο
ρολογούσα·. αυται τούς ιδρώτας τοϋ λαοΰ, μεταβάλλονται 
είς τοκιστάς. Άλλως τά δάνεια ταΰτα είναι πλησιέστατα 
είς τήν πραγματικότητα τής δωρεάς. Τά δέ λαχεία συν
δέονται πρός αναμνήσεις, καθ’ ας τά μεγάλα πλήθη τών 
λαών μετεβλήθησαν πολλάκις ύπό τών Κυβερνήσεων των 
είς Αντικείμενα έκμεταλλεύσεως. Ή δέ ύπόσχεσις τής έξα- 
γορας τών ιδιωτικών σιδηροδρόμων Απολήγει μάλλον είς 
τό σύστημα τής Κυβερνητικής βιομηχανίας, περί ής έν τοΐς 
έπομένοις ιδιαιτέρως πραγματευτέον. Καί τά προνόμια τέ
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λος, ώς μέσα ένθαρρύνσεως τής βιομηχανικής οικονομίας, 
δέν φαίνονται μεγάλου μέλλοντος έν τή νεωτέρα τής έλευ- 
Θερίας εποχή. Υπολείπονται λοιπόν είς ερευνάν, καί δή ύπό 
απόλυτον έποψιν κατά τούς κεφαλαιωδεστάτους χαρακτήρας 
αυτών, αί μέθοδοι τής δωρεάς χρηματικών ποσοτήτων καί 
τής έγγυήσεως τοϋ τόκου (ή τοΰ δανεισμού τής έθνικής 
πίστεως).

Ό άπό Αθηνών είς Λαμίαν μελετώμενος σιδηρόδρομος 
δύναται νά χρησιμεύση ώς θέμα συγκρίσεως τών δύο τού
των μεθόδων. Έάν μεταξύ ’Αθηνών καί Λαμίας ύπήρχε μό
νον πεδιάς ομαλή, συνήθης χάρτης μαρτυρεί, δτι ή άπό- 
στασις μεταξύ τών δύο άκρων τοϋ σιδηροδρόμου δέν απέχει 
πολύ τών 150 χιλιομέτρων. Έν τούτοις πρέπει κατά πά
σαν πιθανότητα νά προστεθώσιν έτερα 50 χιλιόμετρα διά 
τάς άνωμαλίας τοϋ έδάφους, αΐτινες δέν συνεσωρεύθησαν 
ύπό τών φυσικών δυνάμεων μετά τής αύτής άφθονίας έπί 
τής μεταξύ χώρας, μεθ' ής άπαντώνται πρός τάς δυτίκώτε- 
ρον αύτής μεγάλας τοϋ Παρνασσοΰ διακλαδώσεις. Δύο κυ
ρίως σειραί όρέων άντιτάσσονται κατά τοΰ σιδηροδρόμου 
άπ’ ’Αθηνών είς Λαμίαν, ό Κιθαιρών καί τό Καλλίδρομον. 
"Αμα ό σιδηρόδρομος διέλθη τήν πρώτην, ανοίγεται έλευ- 
θέρα ή δίοδος μέχρι τοΰ πεδίου τής Έλατείας διά τοΰ όμα- 
λοϋ στενού μεταξύ Παρνασσοΰ καί Ήδυλίου, έφ’ ου ρέει ό 
έκ τής Φωκικής Άλαίας πηγάζων ιστορικός τοϋ Βοιωτικοΰ 
πεδίου ποταμός Κηφισσός. Τό δύσβατον Καλλίδρομον Οά 
άναγκάση τόν σιδηρόδρομον νά στραφή πρός τάς αρχαίας 
θερμοπύλας, αίτινες δέν εΐναι πλέον τόσον στεναί όσον έπί 
Εέρξου.

Ύπό τήν έποψιν τής δαπάνης τρία συστήματα άνοίγον- 
ται ένώπιον τοΰ σιδηροδρόμου τούτου. Τό μέν ’Αμερικανικόν 
εΐναι τό εύθηνότερον, τό δέ ’Αγγλικόν τό άκριβώτερον, τό 
δέ Γαλλικόν κειται έν τώ μέσω. Ένώ άφ’ ένός έπί τών σι
δηροδρόμων τής ’Αγγλίας ή δαπάνη τής κατασκευής άνα- 
βαίνει ένίοτε μ.έχρις εκατομμυρίου καί έπέκεινα κατά χιλιό- 
μετρον, άφ’ έτέρου διά τούς Γαλλικούς σιδηροδρόμους, τοΰ 
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Rouen π. χ. έδαπανήθησαν 448 440 δραχ. καί τοΰ Orleans 
408 480 δρ. κατά χιλιόμετρον. Μεγάλη έν τούτοις άντί- 
θεσις έκ μέρους τών σιδηροδρόμων τής ’Αμερικής. Έν γέ- 
νει μέν αί διά τήν κατασκευήν αύτών δαπάναι εΐναι κατώ- 
τεραι τών 277 500 δρ. κατά χιλιόμετρον, ύπάρχουσιδέ καί 
σιδηρόδρομοι, άπαιεήσαντες μικροτέραν έτι δαπάνην μέχρις 
67 000 δρ. καί έτι πλέον 45 000 καί μάλιστα 30 000 δρ. 
κατά χιλιόμετρον! Έάν ούτως έν ταΐς σιδηροδρομικαΐς τής 
’Αμερικής· έπιχειρήσεσιν έπικρατεΐ κατ’ έξοχήν τό οικονο
μικόν πνεϋμα, ποιον άρά γε τών έκτεθέντων συστημάτων 
ελκύει τήν συμπάθειαν τών μελετώντων τήν άπ’ ’Αθηνών 
είς Λαμίαν σιδηροδρομίαν ;

Οί σιδηρόδρομοι τής ’Αμερικής, ωφελούμενοι όμολογη- 
τέον καί έκ τής τοπολογικής τής χώρας μορφής, διακρί- 
νονται κατά τοΰτο ιδιαιτέρως, δτι έχουσι τάς μείζονας κατά 
τάς άναβάσεις καί τάς καταβάσεις κλίσεις καί τάς έλάσσο- 
νας γωνίας έν ταΐς στροφαίς. Ένώ κατά τόν Charlo Iloissay 
οί συνήθεις σιδηρόδρομοι έχουσι κλίσιν έπί τοΰ μέτρου κατά 
μέν τάς πεδιάδας 3—8 χιλιοστά, έπί δέτών όρέων 10—30 
τοιαΰτα, ύπάρχουσιν έν ’Αμερική σιδηρόδρομοι, έχοντες κλίσιν 
50 χιλιος. τοΰ μέτρου. "Οσον άφορα τήν Εύρώπην τοιοϋτος 
σιδηρόδρομος εΐναι έν Γαλλία ό άπό Enghien είς Monmo- 
reucy, έν ω ύπολογίζεται κλίσις μέχρι 45 χιλιοστών κατά 
μέτρον.—Ή έποψις τής οικονομίας τών στροφών εΐναι έ- 
πίσης σπουδαιοτάτη, διότι άπό 800 μέτρων είς τούς συνή
θεις σιδηροδρόμους δύνανται αύται νά περιορισθώσιν άκιν- 
δύνως μέχρι 300 καί μάλιστα μέχρις 150 μέτρων, ώς έν 
τώ σιδηροδρόμω Cologne-Minden. — ’Εννοείται δέ, δτι καί 
ύπό τήν έποψιν τών κλίσεων καί ύπό τήν έποψιν τών στρο
φών τών σιδηροδρόμων δέν πρόκειται περί έξαιρετικών συ
στημάτων, ώς π. χ. τοΰ Fell, έν ω ή μέν κλίσις άνέρχεται 
μέχρις 84 χιλιοστών τοΰ μέτρου, ή δέ στροφή περιορίζεται 
μέχρι 50 μέτρων.

Αί παρατηρήσεις αύται έχουσι πολλήν σημασίαν έπί τής 
ολικής δαπάνης τοϋ άπό ’Αθηνών είς Λαμίαν σιδηροδρόμου
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μετάτών κλίσεων καί τών στροφών, τάς όποιας ούτος ήθελεν 
άπαιτήσει. Υποτιθέμενης ούτως άποστάσεως 200 χιλιομέ
τρων, κατά τό δαπανηρότερον μέν δριον τής ’Αμερικανικής 
πρακτικής (277 500 δρ. τό χιλιόμετρον) ό άπό ’Αθηνών 
είς Λαμίαν σιδηρόδρομος απαιτεί κεφάλαιον δραχμών 55 
500 000, κατά τό εύθηνότερον δέ δριον τής αύτής πρακτι
κής (μέσος δρος περίπου δρ. 47 000 τό χιλιόμετρον), ό σι
δηρόδρομος ούτος απαιτεί κεφάλαιον δραχμών 9 400 000. 
Έν τούτοις ζητείται χρηματική δωρεά 15 000 000 δραχμών, 
ήτοι, διά τήν πρώτην μέν ύπόθεσιν, τοΰ τετάρτου καί πλέον 
τής ολικής δαπάνης, διά τήν έτέραν δέ, πρόκειται περί π ρ ο- 
στίμου άγνοιας 5 600 000 δρ. κατά τά μεταξύ ’Α
σιανών ηγεμόνων καί Ευρωπαίων έπιχειρηματιών είθισμένα. 
Έκαστος εννοεί, δτι έν τή μεθόδω τής δι’ έγγυήσεως 
τοΰ τόκου ένθαρρύνσεως τής σιδηροδρομίας, τοιαύτη εκ
τροπή τοΰ έπιχειρηματικοΰ πνεύματος άπό τής σιδηράς 
όδοϋ είς τό ταμεΐον τής έπικρατείας δέν έχει τάς αύτάς εύ
κολίας.

Τό κατ’ εμέ, έπί τοΰ συστήματος έν γένει τής Κυβερ
νητικής προστασίας, προτιμώ τής χρηματικής δωρεάς τήν 
μέθοδον τής έγγυήσεως τοΰ τόκου ύπό άλλην ιδιαιτέρως 
έποψιν. Έάν ύποθέσωμεν, δτι έπί δεδομένου κεφαλαίου ορί
ζεται 1 τοΐς°|0 εις άπόσβεσιν αύτοΰ, τό χρεώλυτρον τοΰτο 
διά τοΰ συνθέτου τόκου αρκεί, ίνα εις 46 έτη άποσβέση τό 
κύριον χρέος. Έπομένως έπί δαπάνης τοΰ άπ’ ’Αθηνών είς 
Λαμίαν σιδηροδρόμου (είς τό άνώτερον δριον τής ’Αμερικανι
κής πρακτικής τών δρ. 277 500 κατά χιλιόμετρον) έκ 55 
500 000 δραχμών, έάν ή σιδηροδρομική έπιχείρησις προσ- 
διορίζη έκ τών εισοδημάτων της 1 τοΐς °|0 είς άπόσβεσιν 
του κεφαλαίου τούτου, μετά 46 έτη ό σιδηρόδρομος μένει 
καθαρόν κέρδος. Ή χρονική αύτη βάσις είναι πολύτιμος, 
διότι, ύπολογιζομένης τής κυβερνητικής δωρεάς τών 15 
000 000 έπί τόκω 4 i τοϊς°|„, είς τό τέλος τών 46 έτών 
άναβαίνει αϋτη διά τοϋ συνθέτου έπίσης τόκου είς δρ. 150 
391 123! 'Όσοι κρίνουσιν έκ τής επιφάνειας τών πραγμάτων 

θέλουσιν όπωσοΰν απορήσει έκ τής τοιαύτης ούσίας αύτών.
Ή μέθοδος έν τούτοις τής Κυβερνητικής τοΰ τόκου έγ

γυήσεως παρέχει ύποσχέσεις πάντη διαφόρους. "Οστις συμ- 
βουλευΟή τήν κατά τήν ’Ανατολικήν Στερεάν Ελλάδα εύτυχή 
σχετικώς διαμοίρασιν τής κινήσεως τοΰ π)νηθυσμοΰ, τής βιο
μηχανίας καί τοΰ έμπορίου καί τήν μεταξύ θαλάσσης καί 
ξηράς αρμονίαν διά τών δύο στομίων τοΰ Εύβοΐκοΰ κόλπου, 
είς τήν όποιαν πρέπει νάπροστεθή έν ούχίλίαν άπωτέρω μέλ- 
λοντιήσυγκοινωνία καί τοΰΚορινθιακού (διάτοΰΚρισσαίου) 
κόλπου, δέν θέλει διστάσει είς τό συμπέρασμα, οτι ή μεταξύ 
Λαμίας καί ’Αθηνών χώρα είναι δεκτική έπικερδοΰς σιδη
ροδρομικής καλλιέργειας, τής όποιας αί τύχαι άναβαίνουσιν 
είς κολοσσαΐον τή άληθεία βαθμόν άμα ληφθή ύπ’ δψιν, δτι 
πρόκειται περί τής κυριωτέρας σιδηροδρομικής κινήσεως τοϋ 
κέντρου τής Εύρώπης (Βιέννη) μετά τής διά του ίσθμοΰ τοΰ 
Σουέζ άναπτυσσομένης όσημέραι νέας ζωής μεταξύ τών 
τριών τοΰ παλαιοΰ κόσμου ’Ηπείρων.

Ή έννοια αύτη τών άπό γεωγραφικής, ούτως είπεΐν, ει
μαρμένης βεβαίων κερδών τοΰ άπ’ ’Αθηνών είς Λαμίαν σιδη
ροδρόμου παρέχει είς τήν Κυβερνητικήν περί τόκου έγγύη- 
σιν τό πλεονέκτημα, ότι καί άν διά τινα χρόνον καταστή 
αύτη άναγκαία, ταχέως ή έπιχείρησις θά άπομακρυνθή τής 
ταπεινής τοΰ προστατευομένου θέσεως. Δέν ύπάρχει οχλη
ρότερος σύντροφος έν ταΐς τρίβοίς τών χρηματιστηρίων. 
Επιχειρήσεις, αιτινες λαμβάνουσιν άνάγκην τής βοήθειας 
τών Κυβερνήσεων, ίνα δώσωσι είς τούς μετόχους αύτών με
ρίσματα, συνωθοΰνται είς τά ταπεινότερα τής χρηματίστι- 
κής στρώματα. Μέσον δραστηριώτατον ίνα ή έπιχείρησις 
θέση είς ενέργειαν όλας αύτής τάς δυνάμεις.

Έν τούτοις ύποτεθεισθω, ότι ή σιδηροδρομική έπιχείρη- 
σις τοΰ άπ Αθηνών εις Λαμίαν σιδηροδρόμου παρέχει έλ
λειμμα έπι τοΰ έγγυηθέντος εισοδήματος, άναβαΐνον είς 1 
τ°ίς °ί0 Ζα'- έντεΰθεν ή Κυβέρνησις καταβάλλει τοΰτο 
πρός συμπλήρωσιν τοΰ έγγυηθέντος τόκου έπί 46 έτη, 
επεται, ότι, ύπολογιζομένων τών διαδοχικών αύτής καταβο- 
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λών μετά συνθέτου τόκου, τό ολικόν ύπό τής Κυβερνήσεως 
καταβληθησόμενον ποσόν άναβαίνει είς 96 370 000 ορ. 
ήτοι είς πολύ όλιγώτερον τών έν τή ύποθέσει τής χρημα
τικής δωρεάς 150 395 125. — Μείζονος έλλείματος ύπό- 
Οεσις έπί τοΰ έγγυηθέντος εισοδήματος όδηγεΐ μέν είς διά
φορα αποτελέσματα, άλλ’ είναι, ώς προεξέθεσα, ύπόθεσις 

πολύ προσεγγίζουσα τό αδύνατον.

ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕϊΣΕΩΣ

ΕΝ ΠΡΩΣΣΙΑ·

Τό αξίωμα, λέγει ό Mill, καθ’ δ οί καταναλωταί είναι 
οί κρείττονες τών πραγματειών κριταί, δέν είναι απόλυτον. 
’Αληθεύει μέν, ότι συνήθως ό καταναλωτής έπιτυγχάνει 
έπί τών ύλικών αντικειμένων, τών όποιων ή άναγκαιότης 
αύτόν μόνον ενδιαφέρει, είτε ώς άπόλαυσις, είτε ώς μέσον 
έργασίας· ύπάρχουσιν όμως καί άλλα αντικείμενα τών 
οποίων ή χρησιμότης οέν ύπηρετει άπλάς ορέξεις ή επαγ
γέλματα κοινά, καί τών οποίων, έν τούτοις, όσον τίς έχει 
μείζονα ανάγκην, τόσον αισθάνεται αύτήν όλιγώτερον. "Αν
θρωποι απαίδευτοι οέν δύνανται νά ώσι δόκιμοι τής παι
δείας κριταί. Οί έχοντες άνάγκην, νά καταστώσι σοφότε
ροι καί κρείττονες, έπιθυμοΰσι τοϋτο συνήθως όλιγώτερον 
καί άν τό έπεθύμουν, δέν Οά ειχον άρκετά φώτα πρός εκλο

γήν του καταλληλοτέρου συστήματος.
Έάν τοιουτοτρόπως έπιθεωρήσωμεν τήν δλην λειτουρ

γίαν τής Πολιτείας, ή Κυβέρνησις άποτελεϊ τόν μέσον όρον 
τής έθνικής ικανότητας. Πάντοτε ύπάρχουσι μεγάλοι πλη
θυσμοί, είς τούς οποίους αύτη δύναται νά χρησιμεύση ώς 
διδάσκαλος. Τοιαύτη είναι ή φύσις τών πραγμάτων. Αί κυ
βερνήσεις δέν άποτελοϋνται ούτε άπό τούς άμαθεστάτους 
ούτε άπό τούς σοφωτάτους. Οί δέ αμαθέστεροι είναι άσυγ-
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ρίτω τώ λόγω καί οί πολυπληθέστεροι. Έκ τής άρχής ταύ
της άπορρέουσιδύο συνέπειαι μεγάλης σημασίας· 1) ή έχπαί- 
δευσις δύναται νά Οεωρηθή ώς έργον κυβερνητικόν καί 2) 
έν ανάγκη ώς φάρμακον κυβερνητικόν, τό όποιον διά νομι
κής βίας δύναται νά έπιβληθή είς τόν νοσοΰντα, έάν δέν 
πρόκειται νά άφεθή ό τόπος είς φθοράν. Αί δύο αυται όψεις 
τής έκτεθείσης άρχής άποτελούσι τήν βάσιν τής ύποχρεω- 
τικής έν τοϊς έθνεσι διδασκαλίας, τής όποιας ή Πρωσσική 
άνάπτυξις άποτελεϊ τό θέμα τής προκειμένης μελέτης.

Ή Πρωσσία ύπήρξεν ή κοιτίς τής υποχρεωτικής έκπαι- 
δεύσεως· όπως αύτη έμόρφωσε καλούς στρατιώτας, ήθέλησε 
νά μορφώση καί καλούς μαθητάς. Επιχείρησε δέ άμφό- 
τερα κατά τόν ίδιον τρόπον, δηλαδή στρατιωτικώς. ’βργα- 
νίσθησαν λοιπόν τάξεις, πειθαρχία καί μικροί στρατώνες 
διδασκαλίας έκάλυψαν τήν χώραν, έν τοϊς όποίοις όλοι οί 
παϊδες ώφειλον νά παρευρίσκωνται έπί ποινή συλλήψεως 
έκ τοΰ λαιμοΰ καί μεταβιοάσεως άπό τών χειρών τοΰ αστυ
νομικού κλητήρος είς τάς τοΰ διδασκάλου. Εννοείται, οτι 
τοιοΰτο σύστημα ύποθέτει λαόν, άγαπώντα τάς εύθυγρα- 
μίας τών στρατιωτικών παρατάξεων καί προτιμώντα τά 
αύθεντικά προστάγματα τής αύτοοούλου ένεργείας. Τό σύ
στημα τοΰτο έχει τό σπάνιον πλεονέκτημα, ότι επέτυχε 
πληρέστατα έν Πρωσσία.

Τό πρώτον έπίσημον έγγραφον, δπερ άναφέρεται είς τά 
σχολεία τής Πρωσσίας, έδημοσιεύθη τώ 1763. Είναι ση- 
μαντικώτατον, διότι ή κυρία αύτοϋ ιδέα διεδόθη ταχέως καί 
έκαρποφόρησεν είς τό πλεϊστον τής Γερμανικής χώρας· θέ- 
λομεν ίδεϊ, ότι έφθασεν καί μέχρι τής ήμετέρας διά τής έν 
τή τετάρτη δεκαετηρίδι τοΰ παρόντος αίώνος Γερμανικής 
ήμών βασιλείας. ’Ιδού ή ούσία τοΰ περιεχομένου αύτοϋ. 
Ύπ’ εύθύνην τών γονέων, τών κηδεμόνων καί τών έργο- 
στασιαρχών οί παϊδες θά φοιτώσι τοΰ λοιποΰ έν τοϊς σχο- 
λείοις άπό τοΰ πέμπτου μέχρι τοΰ δεκάτου τρίτου έτους 
Τής ήλικίας αυτών· δέν δύνανται νά έγκαταλείψωσι τό 
σχολείο-/ πριν ή μάθωσι καλώς τήν άνάγνωσιν, τήν γρα-
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φήν καί τάς ουσιώδεις τοϋ χριστιανισμού άρχάς. Κατά 
τήν άποφοίτησίν των όφείλουσι νά άπαντήσωσι είς τά ζη
τήματα, τά όποια τοϊς ύποβάλλονται έπί τή βάσει εγκεκρι
μένων διδακτικών βιβλίων. "Ινα είσέλθωσιν οί παιδες είς τά 
εργοστάσια, άπαιτεϊται πιστοποίησις τοΰ ίερέως καί τοΰ δι
δασκάλου. Μετά παρέλευσιν τοΰ δεκάτου τρίτου έτους τής 
ηλικίας ή έκ τοΰ σχολείου άποφοίτησις δέν λαμβάνει χώ
ραν αυτοδικαίως· ινα έπιτραπή, άπαιτεϊται μαρτυρικόν τοΰ 
ίερέως ή τοΰ διδασκάλου, πιστοποίησις τοΰ έπιθεωρητοΰ καί 
τακτική άκρόασις τών επαναληπτικών μαθημάτων,τά όποια 
θέλουσι διδοσθαι τήν κυριακήν έν τώ σχολείω ή έν τή έζ- 
κλησία. Ή έργασία τών ποιμενικών παίδων ύποβάλλεται 
είς κανονικάς μεταξύ αύτών μεταλλαγάς, έκτος έάν άνα- 
πληρώση αύτούς φύλαξ ειδικός, πληρονόμενος ύπό τής κοι- 
νότητος. Έν καιρω μέν χειμώνος δύο καθ’ έζάστην ύπάρ- 
χουσι κλάσεις· έν καιρω δέ θέρους μία μόνον, τό πρωί ή τό 
έσπέρας κατά τάς τοπικάς περιστάσεις.—Ή άρχή τοΰ νομο
θετικού τούτου οικοδομήματος μετηνέχθη παρ’ ήμΐν διά τοΰ 
άπό 6/18 Φεβρουάριου 1834 νόμου,όστις έν άρθρω 6 ορί
ζει, ότι «όλοι οί είς δήμον, έχοντα σχολειον δημοτικόν, 
άνήκοντες παϊδες άπό τοΰ 5 μέχρι τοΰ 12 έτους τής ηλι
κίας των χρεωστοΰν νά φοιτώσιν είς τό σχολειον.»

Άλλά τό ούσιωδέστερον έν τοιούτοις σχεδίοις είναι ή 
έζτέλεσις. Άπόδειξις ή παρ’ ήμΐν μεταφύτευσις τής ύπο- 
χρεωτικής έζπαιδεύσεως, ήτις εύθύς έξ άρχής περιήλθεν 
είς άτροφίαν. Προεϊδον έν Πρωσσία, ότι έκ τών γονέων τι- 
νές μέν έδύναντο νά άρνηθώσι τήν είς τά σχολεία άποστο- 
λήν τών τέκνων αύτών,τινές δέ νά έξαζολουθήσωσιν αύτήν 
άμελώς. ’Ελλείψεις, άπουσίαι ήσαν πολύ πιθαναί καί ή θε- 
σμοθεσία θά έναυάγει, έάν δέν προεβλέποντο πάντα ταΰτα. 
Έντεΰθεν κατηρτίσθη πλήρες σύστημα ποινών είς έκοόβη- 
σιν διά τής αύστηράς έφαρμογής των. Οί γονείς καί οί κη
δεμόνες, οϊτινες ήθελον παραλείψει τήν είς τά σχολεία άπο- 
στολήν τών ύπό τήν έπιμέλειαν αύτών παίδων, θέλουσιν έν 
τούτοις καταβάλλει τά κανονικά σχολικά δικαιώματα· έν
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περιπτώσει δέ επιμονής είς τήν έλλειψίν ταύτην Οά είσά- 
γωνται ένώπιον τών τοπικών δικαστηρίων. Οί έπιθεωρηταί. 
περιερχόμενοι τάς διαφόρους κοινότητας, θά βεβαιώσι τα: 
παραβάσεις ζαϊ έξ έπαγγέλματος Οά έπιβάλλωσι πρόστιμα. 
Κατά τόν ήμέτερον νόμον «είς γονείς μή ύποχρεοΰντας τά 
τέκνα των νά φοιτώσι είς τό σχολειον, έπιβάλλεται, δι’έκά- 
στην ώραν άπουσίας τοϋ παιδός άπό τό σχολειον, πρόστι- 
μον ό'χι όλιγώτερον τών δέκα λεπτών, μή ύπερβαΐνον τάς 
πεντήκοντα δραχμάς. Διά τούς εβδομάδας ή καί μήνας λεί- 
ψαντας παΐδας άπό τό σχολειον, έπαυξάνεται ή άνω ποινή 
διά τής άναλόγως βραδυτέρας αύτών άπολύσεως άπό τό 
σχολειον». Έάν παρ’ ήμΐν ή έλλειψις τών έπιΟεωρητών εΐ
ναι αξιοπαρατήρητος, κατά τά λοιπά αί μεταξύ τών δύο 
ποινικών συστημάτων διαφοραΐ δέν εΐναι πολύ μεγάλαι. Έν 
τούτοις όποια άντίθεσις είς τάς συνέπειας.Έν μέν τή ΙΙρωσ- 
σία ό θεσμός έφαρμόσθη μετ’ έπιμονής άμετατρέπτου και 
πλέον ήδη τοΰ αίώνος μετρά ή λειτουργεία αύτοΰ. Παρ’ ήμΐν 
δέ, ώς εξάγεται έκ τής άπό 8 Δεκεμβρίου 1856 έγζυκλίου 
τοΰ ύπουργείου τής δημοσίας έζπαιδεύσεως, ό νομικός 
έξαναγκασμός (μέχρι τής διοικητικής θεωρίας τοΰ 
όποιου ή πολιτική καθ’ήμάς μηχανή ούδέποτε έως σήμερον 
σταθερώςύψώθη),έκρίθηώς πολυτέλεια, τήν όποιαν έδύναντο 
νά προλάβωσιν «οί σεβασμιώτατοι ίεράρχαι καί οί ιεροκή
ρυκες, προτρέποντες τούς πάντας πρός έζτέλεσιν τοΰ ίεροΰ 
παραγγέλματος, τοΰ διαγορεύοντος άπασι τοϊς πιστοί; έ χ- 
τρέφειν τάτέκνα αύτών έν παιδεία.»

Τά σχολεία τής Πρωσσίας έβάδισαν καθώς τά συντάγ
ματα αύτής, έστρατολογήθησαν, έπεθεωρήθησαν καί ύπή- 
κουσαν, όπως αύτά, διά τών αύτών μεθόδων καί διά τής αύ
τής πειθαρχίας. Έν τοϊς ύστέροις χρόνοις ή άποστολή τών 
παίδων είς τά σχολεία μετετράπη άπό τοΰ πέμπτου έτους 
τής ήλιζίας είς τό έβδομον. Κατά τά λοιπά αί έπελθοΰσαι 
μεταβολαί ζλίνουσι μάλλον πρός τό αύστηρότερον. Οί χα
λινοί φθείρονται, επομένως πρέπει νά σφίγγωνται έζ δια
λειμμάτων. "Ινα έννοήση έζαστος μέχρι ποιου βαθμού έφθα- 
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σαν ή έπίβλεψις καί ή αύστηρότης,άρκεΐ ό νόμος τοΰ 1819 
καί ό κανονισμός τοΰ 1844, οιτινες έγείρουσι τήν απορίαν 
πώς κατωρθώθη άνευ καταπονήσεως τής ύπομονής τοϋ 
λαοΰ, νά άναμιχθή τόση δόσις άστυνομικής έπεμβάσεως είς 
πράξεις άπαιτούσας έν τώ συνήθη βίω τόσον όλίγην. Ού 
μόνον ό παΐς άνήχει μάλλον είς τήν επικράτειαν ή είς τήν 
οικογένειαν αύτοΰ, άλλά καί ό πατήρ καί ό κηδεμών δέν ά' 
νήκουσι πλέον είς έαυτούς. Κατά πάσαν στιγμήν, έπί προ- 
φάσει άναζητήσεως τοΰ παιδός, ένεργοΰνται παρ’ αύτοΐς 
χατ’ οίκον έρευναι καί άπαιτοΰνται βεβαιώσεις τών αιτίων, 
τά όποια κωλύουσιν τήν είς τό σχολεΐον φοίτησιν τοΰ 
παιδός.

"Ινα βεβαιωθή ή διοίκησις, ότι ούδείς παΐς άποφεύγεί τό 
σχολεΐον, δίς τοΰ έτους, κατά τό έαρ καί τό φθινόπωρον, 
ένεργεΐται άστυνομική έρευνα έπί όλων τών οικογενειών είς 
άνεύρεσιν τών παίδων έκείνων, οιτινες ούτε είς τά δημόσια 
φοιτώσι σχολεία ούτε ιδιαιτέραν έκπαίδευσιν λαμβάνουσι. 
"Αμα έξακριβωθή ό αριθμός τών μή έν τοΐς δημοσίοις σχο- 
λείοις φοιτώντων παίδων, οί γονείς ύποχρεουνται άμέσως 
νά άποδείξωσι τά μέσα, άτινα μεταχειρίζονται είς άνατρο- 
οήν καί έκπαίδευσιν αύτών. Χάρις είςτοιαύτας έρεύνας αί 
έπιθεωρητικαί έπιτροπαί έχουσι πάντοτε άνά χεΐρας τόν 
αριθμόν καί τάς λεπτομέρειας τών παραβαινόντων τόν νό
μον τέκνων καί τών οικογενειών αύτών. Καταστρόνονται 
έ'Οεν κατάλογοι έπί τών οποίων άρχεται ή καταδίωξις διά 
πάσης δραστηριότητος άμα καί αύστηρότητος. Πρώτον 
συμβουλή, άκολούθως αυστηρά έπιτίμησις. Έκτος τών πε
ριστάσεων τής άσθενείας, τής άπουσίας τών γονέων καί 
τών τέκνων καί τής έλλείψεως κοσμίων ενδυμάτων διά τάς 
ένδεεΐς οικογένειας, ή ποινή δέν βραδύνει νά έπέλθη κατά 
τοΰ άπειθοΰς. Ή μέν άστυνομία όδηγεΐ δημοσία τόν παΐδα 
είς τό σχολεΐον, έπί προφανεϊ καταισχύνη τής οικογένειας 
αύτοΰ. Τό πρόστιμον έρχεται κατόπιν. Έάν ή καταβολή 
του δύσκολος, άπαγγέλλεται κράτησις, ή άναγκαστική έρ- 
γασια πρός όφελος τοΰ δήμου. Αί ποιναί αύται δύνανται 

νά έπεκταθώσι μέχρι τών επανορθωτικών, έφ’ ών τά πλημ
μελειοδικεία έχουσι ευρύτερον στάδιον αύστηρότητος. Τε
λευταία». έρχονται αί δημόσιαι άνικανότητες τών γονέων καί 
τών κηδεμόνων τών παίδων. ’Ανάξιοι διά πάσαν ύπηρεσίαν
έν τή έκκλησία ή έν τώ σχολείω· άποκλείονται πασης δη
μοσίας βοήθειας· καί οί αδιόρθωτοι στερούνται τής πατρι
κής έξουσίας καί τής κηδεμονείας τών ύπό τήν έπιμέλειαν 
αύτών παίδων, είς τούς οποίους δίδεται ειδικός επίτροπος ή
κηδεμών.

Ή Πρωσσική λοιπόν μέθοδος είναι άπλή καί συνεπής. 
Τό άκαμπτον αύτής είναι ιδιαίτερον προτέρημα. Έάν έν τώ 
μεταξύ συντρίβωνται άτομά τινα, τό δλον όμως έθνος ώφε- 
λεΐται. Διαφέρει τό ζήτημα άν άρμόζη είς όλους τούς λαούς. 
Ό Leibnitz έλεγε «δότε μοι τήν έκπαίδευσιν έπί ένα αιώνα 
καί σάς ύπόσχομαι νά μεταβάλω τόν κόσμον.» Είχε δίκαιον. 
’Αλλά τό αίτημα είναι τόσω μέγα, ώστε, προκειμένου περί 
τών καθ’ έκαστα έθνών, προϋποτίθεται πολιτική δύναμις ά- 
νάλογος. Οί λαοί πιστεύουσι τά θαύματα, άφοΰ μόνον τε- 
λεσθώσι.—Έν τούτοις δέν είναι άκριβές,δτιή δύναμις έν τή 
πολιτεία είναι άσυμβίβαστος πρός τήν έλευθερίαν. Είναι τό 
ίδιον, ώς άν συνεβούλευέ τις τό περιπατεΐν έν τή σκοτία. 
Έρωτήσατε όμως τάς ήμετέρας δημοκρατίας, πώς έπετύγ- 
χανον τήν νενομισμένην τών πολιτών αύτών άνατροφήν . . .

ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ·

Έάν έκαστος άνθρωπος καί έκάστη χώρα παρήγον τά 
αύτά προϊόντα διά τής αύτής πάντοτε άφθονίας, τό έμπόριον 
δέν θά είχε λόγον ύπάρξεως. Άλλ’ έκ τής φύσεως τών 
πραγμάτων τά έργα τών άνθρώπων καί τά προϊόντα τής 
γής ύπόκεινται είς τόν μεγαλειότατον νόμον τής διαιρέσεως 
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αύτών. Έκαστος δύναται νά φαντασθή τήν ποικιλίαν τών 
αναγκών καί τών όργάνων, τά όποια άπαιτοΰνται είς συν- 
τήρησιν τοΰ καθόλου κοινωνικού σώματος. "Οταν αί κινή
σεις αύτών συναντώνται διά τοΰ μέσου τής θελήσεως, τότε 
ύφαίνεται τό δίκτυον τής εμπορικής βιομηχανίας.

Οιον δέ λόγον έχουσιν έν τώ φαινομένω τούτω τά προϊ
όντα τών ανθρώπων πρός άλληλα, τόν αύτόν έχουσι και 
τά προϊόντα τών χωρών. Αί κοινότητες, αί έπαρχίαι, αί 
έπικράτειαι είναι μέρη όλου τίνος, τά όποια ή έμπορική 
βιομηχανία καλείται νά έφοδιάση διά τών χρησίμων έκά- 
στω. Ύπό τήν έποψιν ταΰτην ή διάκρισις μεταξύ έσωτε- 
ρικ ο ΰ καί έξωτερικου έμπορίου έχει απλώς γεω
γραφικήν άξίαν. Είναι βεβαίως πρόνοια του Ύψίστου αύ
τη, έννοώ τήν αναγκαιότητα όλων πρός όλους, είτε περί 
ανθρώπων, είτε περί ομάδων άνθρώπων (έθνών) πρόκειται. 
Χωρίς νά τό έννοώσιν οί έμποροι, έκτελοΰσι έργα ιεροσύνης 
έν τώ μεγάλω τούτω ναώ τής Εθνικής ’Αγάπης, 
τοΰ όποιου τό οικοδόμημα έκτείνεται όσον καί ή γή. Τοι
ουτοτρόπως, ένώ έκαστος βλέπει έν τώ έμπόρω τόν κερδο- 
σζόπον, κατ’ ακρίβειαν δάκτυλος έν αύτώ λειτουργεί θεού.

ΈσυζητήΟη άλλοτε πολύ ή ύπεροχή τοΰ έσωτερικοΰ ή· 
τοΰ έξωτερικου έμπορίου. Τά παραδείγματα τών περίφη
μων ’Ιταλικών καί Άνσεατιζών πόλεων (Βενετία, Γένουα, 
Άμβέρση, Άμβοΰργον . . .) ζαί τόσα άλλα έν τή αρχαία 
καί νεωτέρα ιστορία είναι ικανά, όπως άναβιβάσωσι τήν 
λάμψιν τοΰ εξωτερικού έμπορίου. 'II κλασική έποχή τής 
λάμψεως ταύτης άπαντάται ιδιαιτέρως κατά τούς χρόνους 
έζείνους, καθ' ούς τά πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ώς ό 
κατ’ έξοχήν πλούτος. "Οταν τό έξωτερικόν έμπόριον φέρει 
έν τινι τόπω τούς θησαυρούς τοΰ Κροίσου, δέν λείπουσι. 
φαντασία-. πρός διατάραξιν. Ό χρυσός ούτω τοΰ νέου Κό
σμον δέν μετηνάστευεν είς μάτην έντός τοΰ παλαιού.

Προφανώς έν τούτοις αί έκτακτοι τύχαι τοΰ εξωτερικού 
έμπορίου στηρίζονται έπί φυσικού τίνος προνομίου, τό ό
ποιον αί περιστάσεις άναβιβάζουσι καί αί περιστάσεις κα- 

ταβιβάζουσι. Πού είναι π. χ. ή Τύρος, ή Καρχηδών; Ή Βε
νετία δέν είναι πλέον έπί κεφαλής τοΰ εξωτερικού έμπο
ρίου τής Εύρώπης. Καί αύτή δέ ή’Αγγλία ήρχισενά ύπο- 
βάλληται είς εύρύν συναγωνισμόν. Ή δύναμις τοϋ άτμού 
καί τοΰ τηλεγράφου θά ένώση έν τώ μέλλοντι τούς άπαν- 
ταχοΰ τής γής παραγωγούς κατά τόν ίδιον τρόπον,ώς ένό- 
νει σήμερον ή συγκατοίκησις τούς ανθρώπους τής αυτής 
περιοχής. Τό μεσολαβούν λοιπόν έμπόριον θά τροποποιη- 
Οή. — Τό οικονομικόν τούτο φαινόμενον άνεπτύχθη ιδιαι
τέρως παρ’ ήμϊν έν τώ έμπορίω τής Σύρου. Ύπήρξεν έπο
χή, καθ’ ήν ή Έρμούπολις άπετέλει τό κέντρον τοΰ εξωτε
ρικού έμπορίου τής Ελλάδος. Σήμερον αί διεθνείς έμπορι- 
καί σχέσεις πανταχόθεν άνεπτύχθησαν καί δέν ύπάρχει λι- 
μήν, έν τώ όποίω άπ’ εύθείας νά μή κυκλοφορώσι τά άντι- 
κείμενα τής εξωτερικής συναλλαγής.

Έάν ύπό σχετικήν έποψιν μελετήσωμεν τό έμπόριον τών 
σιτηρών, ή γειτνίασις τής σιτοφόρου Άρκτου, ή άρχαιόθεν 
γνώσις τών περιστάσεων αύτής, ή διασπορά τοΰ Ελληνι
σμού, είς τά παράλια ’Ανατολής καί Δύσεως καί προ πάν
των τό έμποριζόν αίμα, τό ρέον είς τάς φλέβας τής Ελ
ληνικής φυλής, κατέστησαν τούς Έλληνας κυρίους τοΰ 
έμπορίου τούτου, τό όποιον δέν έβράδυνε νά έκταθή καί έπί 
έτέρων κλάδων τής εξωτερικής έν πολλοΐς τόποις έμπορίας. 
Ή μεγαλοφυία κυρίως τού Έλληνος έμπορου συνίσταται 
πρό πάντων είς τούς ύπολογισμούς τής έν τώ παρόντι καί 
έν τώ μέλλοντι ζητήσεως ζαί τής προσφοράς έντός καί 
έκτος τών ορίων τής έν ή έμπορεύεται χώρας. Έρωτήσατε 
έν τούτοις τό έξωτερικόν τοϋτο έμπόριον περί τού συνα
γωνισμού, τόν όποιον ή καθολική τής άνθρωπότητος πρόο
δος καθ’ έκάστην ένώπιον αύτοϋ άναπτύσσει. Ό Δούναβις 
καταβιβάζει έν τώ Εύξείνω Πόντω ούχί μόνον τά ύδατα 
τής Γερμανίας άλλά καί τά τέκνα αύτής, άνοίγων ρήγμα 
είς τήν ’Ανατολήν, έπί τοΰ όποιου πολλοί οικονομικοί πό
λεμοι Οά δοθώσι μίαν ημέραν μεταξύ Ελληνισμού καί Γερ- 
μανισμού. ’Εν γένει ύπό τήν μεγάλην τοΰ συναγωνισμού 
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αρχήν χα'· τ° εξωτερικόν καί τό έσωτερικόν τών έθνών έμ-’ 
πόριον ύπόκειται είς πολιτικήν τινα ίσοπεδώσεως, τής όποιας 
τά όρια εκτείνονται όσον καί τά όρια τής εμπορικής επι
στήμης.

Έάν έκ τής γενικής ταύτης θεωρίας συγκρίνωμεν τό 
έσωτερικόν πρός τό έξωτερικόν έμπόριον, τό έμπόριον δη
λαδή δπερ ένεργειται έντός τών επικρατειών πρός τό έπί 
τών όοίων αύτών έμπόριον, οί πίνακες τής κινήσεως τοΰ 
εξωτερικού τών χωρών έμπορίου ρίπτουσι μέγα έπί τού 
προκειμένου φως. Τοιουτοτρόπως, ένώ άφ’ένός κατά μέσον 
όρον δι’ έκαστον κάτοικον τοΰ 'Ελληνικού κράτους άπαι- 

τεΐται ένιαύσιος διά τό παρόν καί τό μέλλον κατανάλωσις 
τριακοσίων περίπου δραχμών, άφ’ έιέρου πρέπει ό τόπος 
διά τήν συντήρησίν του νά παράξη προϊόντα άξίας (άνθρω

ποι 1 457 894 X 300) 437 368 200 δραχμών. ’Απέ
ναντι τοΰ ποσού τούτου ή κατάτό 1868 έξαγωγή τής Ελ
ληνικής έπικρατείας άναβιβάζεται μόλις είς 54 535 275 
δρ. δηλαδή μόλις εΐναι τό όγδοον. Τά λοιπά έπτά όγδοα 

έχρησίμευσαν άποκλειστικώς είς τήν έσωτερικήν συναλλα
γήν, ήτις έντεΰθεν είναι πολύ μεγαλειτέρα. "Ινα έννοήση 
έκαστος όποιας έντάσεως εΐναι αϋτη δεκτική, άρχει τό πα
ράδειγμα τής έμπορικωτάτης ’Αγγλίας, έν ή εποχή ήδη 
ύπεστήριζεν ό Pitt ενώπιον τοϋ κοινοβουλίου, ότι τό έξω
τερικόν έμπόριον αύτής άπετέλει τής όλης τοΰ έθνους 
βιομηχανίας.

Ή Ελλάς θεωρείται ώς εις τών ήττον βιομηχανικών τό
πων καί έν τούτοις πανταχόθεν ή έθνική ζωή έκ προϊόντων 
αύτοΰ άποτελεΐται. "Οσον άπομακρυνόμεθα έκ τών μεγά
λων τής Ελλάδος κέντρων, τόσον τό ύφασμα τής ζωής 
λαμβάνει έθνικώτερον χαρακτήρα. Τά πρώτα έφόδια αύτής, 
άρτος, κρέας, ιχθύς, γάλα, βούτυρον μαρτυροΰσι τόν ’Ελ
ληνισμόν αύτών. Έκάςη χωρική οικία εΐναι μικρόν τεχνουρ- 

γεΐον. Ή παραγωγή τών έπί τοΰ Κορινθιακού, Άργολίκοΰ, 
Μεσσηνιακού, Λαμιακού κόλπου άναπτυσσομένων πεδιάδων 
εΐναι τώ όντι σπουδαιρτάτη. Ή χειροτεχνία τής Τριπόλεως, 

τών Πατρών, τής Σύρου, τού Πειραιώς, τών ’Αθηνών έρ- 
γάζεται μετά δραστηριότητος μείζονος τής κοινώς ύποτιθε- 
μένης.—Έπειτα ή άπό τόπου είς τόπον μεταφορά τών βιο- 
μηχανημάτων, ήτις έπί τοσοΰτον προσθέτει είς τήν άξίαν 
αύτών, δέν εΐναι ιδιαίτερον προσόν τοΰ έξωτερικοΰ έμπο
ρίου. Προϊόντα άζήτητα έν τινι δήμω ή έπαρχία καθίσταν
ται πολύτιμα έν άλλη μεθ’ δλην τήν έπιβάρυνσιν αύτών 
διά πολλών εξόδων. Τότε πρέπει ό τόπος τής καταναλώ- 
σεως νά παράξη έτερα προϊόντα ίσης άξίας πρός άνταλλα- 
γήν. "Εκαστος λοιπόν δύναται νά άναλογισθή τήν μεγάλην 
ποσότητα τών έν τινι τόπω κυκλοφορουσών εσωτερικών 
άξιών. Τό έκτεθέν τριακοστόν δεύτερον διά τήν ’Αγγλίαν καί 
όγδοον διά τήν Ελλάδα παριστα φυσικώ τώ λόγω μικρο- 
τέραν ποσότητα κυκλοφορούσης δυνάμεως κατά τήν έξα- 
γωγήν, όσης μένει έν τώ τόπω ινα ύποστή τάς άλλοιώσεις 
τών διαφόρων έμπορικών άξιών.

Έάν λοιπόν έπρόκειτο έκ τοΰ μεγαλείου μόνου νά λυθή 
τό ζήτημα τής ύπεροχής, τό έσωτερικόν έμπόριον κινεί ά- 
ναμφισβητήτως μείζονας όγκους. Έν τούτοις άφ’ ής έποχής 
άπεδείχθη, ότι ή παμβιομηχανία εΐναι άκατόρθωτος καί ότι 
έκάστη χώρα έχει τί νά έπιθυμήση έκ τής έτέρας, τό έξω
τερικόν έμπόριον εΐναι πολυτιμότατος τών έθνών βοηθός. 
Κατόπιν αύτού έπιδρώσιν οι άνώτεροι πολιτισμοί έπί τών 
κατωτέρων εθνικών αναπτύξεων. ’Ακριβώς είπεΐν, τό έξωτε
ρικόν έμπόριον ύπό τήν έποψιν τής κοινωνικής άνατροφής 
εΐναι αμίμητος διδάσκαλος.

Ή είδικότης τού έσωτερικού έμπορίου συνίσταται εις τόν 
λόγον, ότι είς ύπατον κέκτηται βαθμόν τό προσρν τής διαι- 
ρέσεως τών έργων. Τί σημαίνει π. χ. έάν λαός τις σιτο
παραγωγός προμηθεύηται τά λοιπά έφόδια τής ζωής του 
έκ τών λοιπών βιομηχανικών έθνών, γινόμενος δοκιμώτα- 
τος περί τήν καλλιέργειαν τού σίτου, όταν τό λεϊπον 
έσωτερικόν έμπόριον, διαιρούν τό έπάγγελμα τοΰ σιτο
παραγωγού είς τόσα άλλα, εισάγει τήν ποικιλίαν είς τήν 
εθνικήν έξάσκησινί ’Εκτός τής ύποθέσεως ταύτης λαός



124 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ.
ΠΛΙΙΘΥΣΜΟΣ ΜΟΝΑΧΩΝ. 125

ανευ έσωτερικοΰ εμπορίου οιατελεΐ είς τήν κατωτάτην τοΰ 
πολιτισμού βαθμίδα. Έκαστος άσχολεΐται εις τήν παρα

γωγήν παντός είς αυτόν χρειώδους· έντεΰθεν δε δλα μέν εί
ναι ατελή, ή δέ πρός άλλήλους άνάγκη έν σπαργάνοις 
ακόμη κεΤται. Έρχεται τότε ή καταιγίς καί παρασύρονται 
τά έθνικά ταϋτα οίκοδομήματα,ώς οί σωροί τής άμμου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ. ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

ΜΟΝΑΧΩΝ-

Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1870 οί μέν όλοι τής 'Ελ
λάδος κάτοικοι ύπολογίζονται είς 1 457 894, οί δέ έν αύ
τοΐς τό μοναχικόν άσκοΰντες έπιτήδευμα άναβιβάζονται είς 
1 988, ήτοι είναι εις 1 πρός 731. Έν Γαλλία δέ κατά τό 
1861 οί μέν όλοι κάτοικοι άπεγράφησαν είς 37 386 313, 
οί δέ έν αύτοΐς μοναχοί είς 108 119, ήτοι 1 πρός 346.

Ώς έν Γαλλία οϋτω καί έν Έλλάδι ό μοναχικός βίος 
στρατολογεί τούς οπαδούς του έξ άμφοτέρων τών γενών. 
Ένώ έν Γαλλία αί μοναχαί (90 343) είναι πρός τούς μο
ναχούς (17 776) ώς 5 1, έν Έλλάδι άριθμοϋνται μόλις
116 μοναχαί, ήτοι 1: 16 *.  Ή μεταξύ Γαλλίας καί Ελλάδος 
διαφορά αύτη τών μοναχών πρός τάς μοναχάς όφείλεται 

• ούχί το'σον είς τόν έν Γαλλία πλεονασμόν τών γυναικών, 
όσον είς τόν έκ μακράςχειρός σταθερόν έν αύτη οργανισμόν 
τοΰ γυναικείου μοναχικού βίου. Ή γυνή τής ’Ανατολής 
δέν αισθάνεται άλλως όσον ή τής Δύσεως τό αίσθημα τής 
αύθυπάρξεως. 'Ο άνήρ διά τήν Έλληνίδα είναι άναγκαΐον 
τοΰ βίου συμπλήρωμα. Τοιουτοτρόπως ή έν Γαλλία παρα
τηρούμενη έξασΟένησις τοΰ γάμου δέν πρέπει νά Οεωρηθή 
ώς άσχετος πρός τό φαινόμενον τής περίσσειας έν τή γυ
ναικεία μοναχική ζωή.

Ύπό τήν έποψιν τών καθιδρυμάτων, έν οις τά άτομα 
ταϋτα βιοΰσιν, ή μέν Γα?»λία αριθμεί 419 κεντρικός μονάς 

(maisons m6res), 632 άνεξαρτήτους 12 981 παραρτηματι- 
κάς, τό δλον 14 032· ή δέ Ελλάς άριθμεΐ 152 μονάς αύ- 
τοτελεΐς. Έπί τοΰ όλου άριθμοΰ τών Γαλλικών μονών άνα- 
λογοΰσι κατά μέσον όρον 7,70 μοναχοί, ένώ πρός τάς Έλ
λη νικάς άναλογου σι 13,08. Ή συσώρευσις λοιπόν τών Ελ
λήνων μοναχών είναι μείζων. Διαφέρει τό ζήτημα, άν αύτη 
είναι άρμονικώς διαμεμοιρασμένη πρός δλας τάς μονάς. 
Τοιουτοτρόπως μία μέν μονή περιέχει πλείονας τών 100 
ατόμων (Μέγα Σπήλαιον έν Καλαβρύτοις 164,) τέσσαρες 
άνω τών 50 (Ταξιάρχαι έν Αίγιαλεία 86, άγιος Γεράσι
μος έν Κεφαλληνία 79, Πανάχραντος έν Άνδρω 51 καί 
Κοίμησις Θεοτόκου έν Τήνω 64), οκτώ άνω τών 25 
(Λαύρα έν Καλαβρύτοις 36, Φανερωμένη έν Νάξω 36, Κη- 
πουρίων έν Κεφαλληνία 32, άγιος ’Αθανάσιος έν Καλα- 
βρύτοις 30, Τουρλιανή έν Μυκώνφ 28, όσιος Λουκάς έν 
Λεβαδεία 28, Λογκοβέρδα έν Νάξω 26 καί άγιος Διονύ
σιος έν Ζακύνθω 42), τεσσαράκοντα εξ άνω τών 10, αί δέ 
λοιπαί άνω τών 3.

Ύπό τήν έποψιν τής εύσεβείας τών ίδρυσάντων τάς μο
νάς ταύτας παρατηρειται, ότι έπί τών 152 Ελληνικών μο
νών τρεις μέν είναι άφιερωμέναι εις τήν 'Αγίαν Τριάδα, 
έπτά είς ’Αγγέλους, πέντε είς τόν Σωτήρα, δγδοήκοντα τέσ
σαρες είς τήν Παναγίαν, έννέα είς τόν άγιον Νικόλαον, 
έπτά είς τόν άγιον Ίωάννην, εξ είς τόν προφήτην Ήλίαν, 
πέντε είς τόν άγιον Γεώργιον, άνά τρεις είς τούς αγίους 
θεοδώρους καί είς τόν "Αγιον Δημήτριον, άνά δύο είς τούς 
αγίους ’Αναργύρους καί τόν άγιον Άνδρέαν, άνά μία είς 
άλλους αγίους καί μία συλλήβδην διά τούς αγίους Πάντας. 
Είναι περίεργον ότι έν άριθμώ μονών 152 τρεις μόνον ά- 
φιεροΰνται είς τήν 'Αγίαν Τριάδα καί δτι οί άγιοι Νικό
λαος, ’Ιωάννης καί Ήλίας έχουσι πλείονας τοΰ Σωτήρος 
μονάς.

Ύπό τήν έποψιν τοΰ γένους τό γυναικείου έδωσε μέν 
πλείονα τοΰ ανδρικού ονόματος είς τάς μονάς (86 : 66), 
άριθμεΐ δέ τοιαύτας είς αποκλειστικήν σωτηρίαν του έπί 152
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μονών μόλις 5, έξ ών ή μία τού δυτιχοΰ δόγματος. Έν 
Γαλλία έπί 14 032 μονών αί γυναίκες έχουσιτάς 12 006.

Έν γένει ή έν ταϊς μοναϊς τής Ελλάδος ζωή δύναται 
νά μελετηθή ύπό δύο έπόψεις, έξ ών ή μέν άνήκει είς τούς 
κανόνας, ή δέ είς τήν πρακτικήν. Έάν έξαιρέσωμεν τήν 
κοινοβιακήν δίαιταν, ήτις όσημέραι άποβάλλει οπαδούς, ύπό 
οικονομικήν έποψιν τό πλεϊστον τών 'Ελληνικών μονών 
εΐναι άθροίσματα άτομικών συμφερόντων, είς τά όποια αυ
ται δίδουσι κατοικίαν, άρτον καί κατά τά ένόντα άλλά τινα 
πρώτα τής ζωής εφόδια. Άφ’ ετέρου έκαστος φροντίζει διά 
τό άρτυμα τής τροφής καί το ένδυμα τοϋ σώματος. Ή δέ 
κατά τούς κανόνας πολιτεία άνήκει είς τήν θεωρίαν τής θρη
σκείας, ούχί τόσον ύπό έπιστημονικήν έποψιν, όσον ύπό 
τήν έποψιν τής προσευχής. Κύριος σκοπός τών έν ταϊς μο
ναϊς καταφευγόντων είναι ή άπομάκρυνσις άπό τών τρικυ
μιών τοΰ κόσμου τούτου. Έάν κρίνωμεν έκ τής έντός τών 
μονών έν παιδική τό πλεϊστον ηλικία εισόδου, πρέπει νά 
ύποθέσωμεν, ότι αί τρικυμίαι αυται πολύ πρωίμως κατα- 
λαμβάνουσι τά άτομα. Έν τούτοις, όπως ό φόβος τοιούτων 
συμβεβηκότων οέν εμποδίζει τούς καλούς ναυτικούς άπό 
τού νά ριψοκινδυνεύωσιν είς άνοικτόν πέλαγος, τοιουτοτρό
πως καί ή κοινωνία έσυνείθισε πλέον νά βλέπη μεταξύ αύ
τής μοναχούς άταράχως ένώπιον τοΰ σκανδάλου διαβαί
νοντας.

Ή θεωρητική έργασία τών μοναχών, είς τήν οποίαν ώς 
έξαίρεσις προσετέθη ή διδασκαλία έκτός τών τειχών τής 
μονής, έξαίρεσις, ήτις ούδέποτε εΐχεν έν τώ Άνατολικώ 
κόσμω τήν οποίαν έλαβε έν τώ Δυτικω άνάπτυξιν, ή θεω
ρητική, λέγω, έργασία τής προσευχής, ήτις παρ’ ήμϊν ύπο- 
τίΟεται οτι άπορροφα τό σύνολον τών μοναχών, έν Γαλλία 
έπί 108 119 μοναχών έπασχολεϊ άποκλειστικώς μόνον 12 
141 (4 046 άνδρας καί 8 095 γυναίκας). Έν πρώτοις 
προξενεί αΐσθησιν τό έν Γαλλί«ρ πλεόνασμα τών θεωρη
τικών τής θρησκείας γυναικών, διότι εΐναι διπλάσιαι τών 
άνδρών. ’Ακολούθως έάν αί Οεωρητικάί προσευχαί τών μο

ναχών δέν εΐναι καθαρά διά τήν κοινωνίαν άπώλεια, όπως 
ισχυρίζονται οί άποκρούοντες τήν μεσιτικήν τών θρησκευ
μάτων άπο στολήν, άξιοπαρατήρητός εΐναι ή μεταξύ τοΰ 
Ελληνικού έν γένει πληθυσμού καί τού Γαλλικού δυσα- 
ναλογία τών μοναχικών δεήσεων. Ένώ έπί 1 457 894 
Ελλήνων μεσιτεύουσι 1 988, έπί 37 386 313 Γάλλων 
μεσιτεύουσι μόνον 12 141. Ή άναλογία λοιπόν εΐναι ώς 
31:7. Έάν δέ λάβωμεν ώς βάσιν μόνον τούς άνδρας μο
ναχούς, ή δυσαναλογία εΐναι μείζων, ώς 88: 13. Εντεύθεν 
έξηγεϊται, Οά έλεγέ τις, ή έπί τοΰ Γαλλικού έθνους πεσουσα 
τελευταϊον κατάρα.

Έκτός τής θεωρητικής τάξεως ό Γα).λικός μοναχισμός 
κατά τήν άπαρίθμησιν τού 1861 άπετελεϊτο έκ τριών ετέ
ρων· τής διδακτικής (12 845 άνδρες, 58 883 γυναίκες, 
όλον 71 728), τής νοσοκομικής (389 άνδρες, 20 292 γυ
ναίκες, δλον 2 681) καί τής διευθυνούσης άσυλα καί άγρο- 
τικά διά τούς παϊδας έκπαιδευτήρια (496 άνδρες, 3 073 
γυναίκες, όλον 3 569). Οί Έλληνες μοναχοί δέν είναι ώρ- 
γανισμένοι πρός τοιαύτην χρησιμότητα. Ή μέν παιδαγωγία 
προ καιροΰ έγκατέλειπεν αυτούς· ή δέ νοσοκομία καί τό ά- 
συλον άνήκουσιν είς άπώτερον καί έπί άλλων βάσεων 
μέλλον.

ΠΕΡΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ·

Ή μεταξύ ζητήσεωςκαί προσφοράς αρμονία εΐναι τό 
ιδανικόν τής οικονομικής εύδαιμονίας τών λαών. "Ολοι αί 
προσπάθεΐαι είς τό ιδανικόν τούτο άποβλέπουσι.—Ζητοΰσι 
πλείονα οί καταναλωταί; Δέν βραδύνουσι νά τοϊς τά προσ- 
φέρωσιν οί παραγωγοί. — Υπερακοντίζεται ή παραγωγική 
τούτων δύναμις ; ’Ιδού μένουσι πολλαί πραγματεία', άζή-
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τητοι· ή ·τιρ.ή των καταβαίνει μέχρι τών παραγωγικών δα
πανών καί έτι πλέον, οί δέ παραγωγοί αναγκάζονται ϊνα χα- 
λιναγωγήσωσιν εαυτούς, δίδοντες τόν καταλληλότερον δρό
μον είς τήν δραστηριότητά των. Αυτή είναι ή όδός τής 
ισορροπίας τών οικονομικών δυνάμεων.

Άλλά πάντοτε δέν εΐναι τις κύριος νά σταματήση έκεϊ 
ένθα συμφέρει αΰτώ. Συνήθως όταν κυλίση τις έξ υψηλού 
μέρους, δέν έχει τήν δύναμιν τής εκλογής τών τόπων. 
Συμβαίνει δέ τοΰτο είς τά άτομα, όπως καί είς τά έθνη, είς 
τόν πολιτικόν βίον, όπως καί είς τόν οικονομικόν. Αί πτώ
σεις αύται άπό τοΰ κακοΰ είς τό χείρον άποτελοΰσι τάς 
άτομικάς, πολίτικάς καί οικονομικός κρίσεις. Έάν αύται 
έλλειπον, θά διαιωνίζετο ή νοθεία τών ψευδών καταστάσεων. 
Χρησιμεύουσι δηλαδή αί κρίσεις, οπωςαί τρικυμίαι, αΐτινες, 
καταστρέφουσαι τήν ύπάρχουσαν δυσαρμονίαν έν τή φύσει, 
έπαναφέρουσι τήν ισορροπίαν τής έν αύτή ζωής. Τότε φαί
νεται, ςτι ή φύσις άναλαμβάνει νέας δυνάμεις.—-Άπαραλλά- 
κτως ένεργεΐ καί ή τρικυμία τής πολιτικής κρίσεως, είτε 
έντός τοϋ έθνους είτε μεταξύ πλειόνων έθνών. Φαντάζομαι 
τήν άναγκαιότητα τής Εύρωπαϊκής κρίσεως, ήτις διά τών 
βαρβαρικών έν τώ 'Ρωμαϊκώ κράτει εισβολών έσωσε τό άν- 
θρώπινον γένος άπό τοΰ Καισαρικού μαρασμού.—Αί δέ οί- 
κονομικαί κρίσεις εΐναι φυσικαί μέθοδοι τής άνθρωπίνης κοι
νωνίας, δι’ ών, όταν αύτη πιέζηται ύπό τό βάρος σεσηπό- 
των συμφερόντων, άποκόπτει αύτά έκ τοΰ λοιποΰ ύγιοΰς σώ
ματος μετά σκληρότητος μοιραίας, τήν οποίαν ό τολμηρό
τερος χειροΰργος δύναται νά ζηλεύση. Έν τούτοις ή οικο
νομική τρικυμία παρέρχεται καί ό όρίζων τών νέων έπιχει
ρήσεων άνοίγεται μεγαλοπρεπέστατος. Ή εθνική οικονομία 
φαίνεται, ότι λαμβάνει τότε νέας δυνάμεις. Επειδή έπεσον 
οί άνίκανοι, οί άπρόσεκτοι ή οί πονηροί, εΐναι πολύ φυσικόν 
τά διασωθέντα άγαθά στοιχεία νά κατοικήσωσι έκ νέου τόν 
οικονομικόν κόσμον, όπως ή οικογένεια τοΰ Νώε τόν γήϊνον.

Αί οίκονομικαί κρίσεις ότέ μέν λαμβάνουσι γενικόν χα
ρακτήρα καθολικής έν τώ εθνει καχεξίας, ότέ δέ προσβάλ- 

λουσιν ειδικόν τής έθνικής οικονομίας κλάδον. Έν τούτοις 
ή μεταξύ τών διαφόρων αύτής κλάδων άλληλεγγύη εΐ
ναι τοιαύτη, ώστε σπανίως, όταν νοσεί ό μέν, δέν τό αι
σθάνεται ό έτερος. Τοιουτοτρόπως ό οικονομικός οργανι
σμός τών εθνών ύπενθυμίζει κατ’ άκρίβειαν τόν ζωικόν. Δέν 
πάσχει μέλος τούτου χωρίς νά συμπάσχωσι καί τά λοιπά. 
Έν τούτοις ύπάρχουσι καί κυριώτατα όργανα, τών οποίων 
ή πάθησις έξασκεΐ μείζονα επιρροήν έπί τής γενικής του 
σώματος καχεξίας· όταν έν γεωργική χώρα συμβαίνει κρί- 
σις γεωργική, εΐναι φανερόν, ότι ή πάθησις άφορα τό κυ- 
ρΐώτατον τής έθνικής οικονομίας οργανον. "Οταν, λέγει ό 
Faucher, καταλάβη κρίσις τά βαμβακουργικά καταστήματα 
τής Lancashire, πολλάκις τότε ή Αγγλία ομοιάζει άσθενή, 
στρεφόμενον μετά πόνου έπί τής κλίνης του.

Ύπό καθολικήν έποψιν αί οίκονομικαί κρίσεις έχουσι τι 
αίφνίδιον, καθώς οί πανικοί φόβοι τών στρατών. Τοΰτο δέν 
σημαίνει, ότι έλλείπουσι τά σημεία έπί του οικονομικού όρί- 
ζοντος, άλλ’ ότι σπανίως ταΰτα έχουσι τήν δύναμιν τής 
γενικής προειδοποιήσεως. Ώς έπί τό πλεΐστον ό κόσμος ά- 
κούει τάς προφητείας, έχων τήν σταθερόν άπόφασιν νά μή 
ώφεληθή έξ αύτών. Έν τούτοις μόλις τά συμπτώματα βε- 
βαιωθώσι, εύθύς ή πίστις καταλαμβάνεται ύπό τοιούτων 
νευρικών συγκινήσεων, ώστε δρομαία έγκαταλείπει τό στά- 

διον. Τότε έρχεται ή καταστροφή.
Είς τέσσαρας κατηγορίας δύνανται νά καταταχθώσι τών 

οικονομικών κρίσεων τά αίτια· είς φυσικά, πολιτικά, βιο
μηχανικά καί έπιχειρηματικά.

ά.—Τά φυσικά εΐναι, ώς έπί τό πλεΐστον, ανώτερα τής 
άνθρωπίνης δυνάμεως. Μέχρι τίνος έν τούτοις καθίσταται 
αύτη ύπεύθυνος, έάν ύπολογίσωμεν τόν χρόνον άπό γε
νεάς είς γενεάν. Τοιουτοτρόπως ή γενεά εκείνη, ήτις κα
ταστρέφει τά δάση τής χώρας, ετοιμάζει βεβαιοτέρας τάς 
καταιγίδας καί τάς πλημμύρας, τών οποίων τά ύδατα δέν 
διαμοιράζωνται πλέον έφ’ όλης τής χώρας άρμονικώς. Αί 
έπιδημίαι τών άνθρώπων καί τών κτηνών έξασκοΰσι μεγά- 

ΕΤΟΣ Α-Φϊλ. Γ;-ΜΑΙΟΣ -1873. ° 
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λην έπί τοϋ προκειμένου έπιρροήν. Αί ζαταστροφαί αύτών 
είναι τόσο’, λόγο', διαταράξεως τής οικονομικής αρμονίας. 
Έάν μέχρι τίνος ή ανθρώπινη δύναμις δύναται νά έλαττώση 
τήν φθορόποιάν αύτών έπιρροήν (διά λοιμοκαθαρτηρίων π.χ. 
καί τής βελτιώσεως τής δημοσίας υγιεινής), είναι πρόδηλον 
ότι, έλαττουμένων τών καταναλωτών διά τής έπιδημίας, 
μετατρέπονται ταχέως οί όροι τής ζητήσεως καί τής προσ
φοράς.—Αί σιτοδεία', άνήκουσιν ένταΰΟα είς πρώτιστον λό
γον. ’Επειδή έν σιτοδεία τά εισοδήματα τών πολυπληθέ
στερων τής κοινωνίας τάξεων άπορροφώνται ύπό τής άνάγ- 
κης τών θρεπτικών ύλών, τά λοιπά βιομηχανικά προϊόντα 
μένουσιν έν ταΐς άποθήκαις στάσιμα. Έπειτα τά προϊόντα 
άλλάσσονται πρός άλλα προϊόντα. "Οταν οί σιτοπαραγω
γοί δέν προσφέρουσι είς ικανήν ποσότητα τά προϊόντα αΰ 
τών, τά λοιπά προϊόντα διαταράσσονται, έκπίπτουσιν είς 
τήν ΐιμήν, καί άρχεται ή κρίσις. Έλλειψις άφ’ ενός με
γάλη, άφθονία άφ’ ετέρου ύπέρμετρος, ιδού οί δύο άναπό- 
φευκτοι όροι. Έάν ό Φαραώ δέν άπεταμίευε τόν σίτον τών 
εύτυχών έτών, αί έκ τής ύπερμέτρου προσφοράς αύτών κα- 
ταστροφαί Οά ήσαν άξιαι νά συγκριθώσι πρός τάς κατα- 
στροφάς τών δυστυχών έτών, τάς οποίας προέλαβεν. Άλλ’ 
έρρέθη ήδη, πάντοτε δέν πιστεύονται τά όνειρα του Φαραώ 
καί οί ’Ιωσήφ δέν είναι συνήθεις μάντεις.

β'.—Τά πολιτικά αίτια άναλύονται είς τήν ελλειψιν τής 
άσφαλείας, τήν όποιαν άπειλεΐ ή κυβερνητική τοϋ τόπου 
κατάστασις. Άγει αύτη είς έπανάστασιν; Κακόν σύντρο- 
πον υπόσχεται είς τήν οικονομικήν αρμονίαν. Άγει αύτη 
είς τυραννίαν; Οί κρότοι άφ’ ενός τής αύθαιρεσίας τοΰ τυ
ράννου καί ό λάκκος, τόν όποιον άρχίζει νά σκάπτη ό 
τυραννούμενος, άποτελοϋσιν άποτρόπαιον ήχων συμφωνίαν. 
Οί πόλεμοι τών εθνών είς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγον- 
ται, διότι ή οικονομική αρμονία δέν άναγνωρίζει έΟνικά όρια. 
"Οπως δέ πάσχει έν τώ έσωτερικώ διά τών ταραχών τών 
επαρχιών, ούτω πάσχει καί έν τώ έξωτερικω διά τών πο
λέμων τών εθνών. Έν γένει αί έπικράτειαι διατελοϋσιν είς 

τοιοϋτον λόγον πρός τήν οικονομικήν τής άνΟρώπότητος αρ
μονίαν,είς οιοναί έπαρχίαιπρός τήν είς ήν-υπάγονται έθνιζήν. 

γ'·—Τά βιομηχανικά αίτια έπενεργοΰ σι πρό πάντων οσά
κις πρόκειται περί έφοδίων τής ζωής, τών όποιων μόλις αί 
Ορεπτικαί ΰλαι είναι άναγκαιότεραι. "Οταν τά προϊόντα τής 
βιομηχανίας καταληφθώσιν ύπό φρενητιώδους συναγωνισμού, 
τά βιομηχανικά καταστήματα μεταβάλλονται είς παλαί- 
στρας παθών, τά όποια προσβάλλουσι έκ θεμελίων τήν βιο
μηχανικήν έπιτυχίαν. Τότε άρχοντα1, αί αλλεπάλληλοι πτώ
σεις τών βιομηχανικών καταστημάτων, διότι δέν παραβαί- 
νονται άτιμωρητί οί νόμοι τής οικονομικής αρμονίας.—Ή 
έλλειψις τής άναγκαίας βιομηχανικής παραγωγής έξασκεΐ 
άνάλογον έπιρροήν. Αί άπεργίαι τών έργατών, όταν 
λαμβάνωσιν εύρείας διαστάσεις είναι σημαντικώτατα έπί 

τοΰ προκειμένου φαινόμενα.
δ'.—Αί έπιχειρήσεις άποτελοϋσι ιδιαίτερον θέμα έρεύνης 

έπί τών οικονομικών κρίσεων. Πολλάκις τό έπιχειρημα- 
τικόν πνεύμα εισέρχεται είς ψευδή οδόν. "Ο,τι λέγουσι περί 
τών έρήμων, ότι οί έν αΰταΐς πλανώμενοι πάσχουσιν άλλο- 
κότους όπτικάς άπάτας, τών οποίων ή έντασις καί τό παρά
δοξον άναπτύσσονται τεραστίως μετά τής πείνης καί τής 
δίψης, συμβαίνει καί έν τή κοινωνία τών ανθρώπων, όταν 
αύτη άκατάσχετος ριφθή είς τό πέλαγος τών έπιχειρήσεων. 
Οί γνωρίζοντες τά μέρη καί οί προσεκτικοί διαφεύγουσι 
κατά τό πλεΐστον, οί πλανώμενοι καί οί τά μυθώδη κέρδη 
καραδοκοϋντες έπί τοϋ πρώτου σκοπέλου κατασυντρίβονται. 
Ή κρίσις δέν βραδύνει νά έπέλθη καί τό παράλιον νά πλη- 

ρωθή ύπό ναυαγών.
Έάν έπιθεωρήσωμεν άπό γενικωτέρας όψεως τά έκτε- 

θέντα αίτια, πρέπει έξ άπαντος νά δεχθώμεν, ότι έγκειται 
ε·ς τήν φύσιν τών πραγμάτων, ίνα ή ύπερβολή έκτρέπει 
πάντοτε αύτά τής κανονικής τροχιάς των. ’Ιδού ή βάσις, 
ε9 ηί αναπτύσσονται αί δεινότερα', τών οικονομικών κρί
σεων. Είναι περίεργον ότι αί οίκονομικαί κρίσεις άναφαί- 
νονται πρό πάντων έν τοΐς πολιτισμένες καί πλουσίοις
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λαοΐς. "Ινα πέση τις κάτω, πρέπει νά ΐσταται άναλόγως 
ύψηλότερον. Λαοί δέ πτωχοί ζαί βάρβαροι, διατελοΰντες είς 
τήν ζατωτάτην βαθμίδα, οέν φοβούνται μείζονα πτώσιν.

Δέν ύπάρχει φώρμαζον ζατά τών οικονομικών κρίσεων ά- 
νάλογον πρός τά ολίγα εκείνα μέσα τής ’Ιατρικής, τά 
όποια σταματώσι τής νόσου τήν πρόοδον. Ή δύναμίς τών 
πραγμάτων είναι τοιαύτη, ώστε ή ζρίσις Οά ποίηση τήν 
περίοδον αύτής είς μάθημα τών λαών, ότι πρέπει νά ώσι 
Προμηθείς ζαί ούχί ’Επιμηθείς. Αί οικονομικοί κρίσεις εΐναι 

τιμωρίαι τής άνΟρωπφτητος, τάς όποιας πρέπει αύτη νά 
ύποφέρη πρός εξαγνισμόν. "Οταν άναλογισΟώ, ότι πλησίον 
τοΰ πονηρού πίπτει πολλάζις ζαί ό άΟώος, ενθυμούμαι τήν 
δικαιοσύνην τών 'Ρωμαίων, όταν άπεδεζάτιζον τούς στα- 
σιαστάς λεγεώνας αύτών χωρίς περαιτέρω έρευναν περί τού 
ένοχου ζαί τού αθώου. Πάντοτε ύπάρχει μεταξύ τών διάφο
ρων κοινωνικών σωμάτων (έθνος, βιομηχανικόν, ή στρατιω
τικόν τάγμα) άλληλεγγύη τις φυσική· Καί δέν είναι τις 
ένοχος, είμή διότι τό ήνέχθησαν ή τό ένεθάρρυνον οι άλλοι.

Ιδιαιτέρας επιστασίας δεϊται τό οικονομικόν φαινόμενον, 
καθ’ ο περιοδιζώς αί κοινωνίαι καταλαμβάνονται ύπό τού 
επιχειρηματικού καί πιστωτικού πυρεττού. "Οσον το πνεύ
μα τής έπιχειρήσεως ζαί τό πνεύμα τής πίστεως είναι γνω
ρίσματα προχωρούντος πολιτισμού, τόσον τό πάθος αύτών 
κρύπτει άληθή κίνδυνον. ’Εν τούτοις δέν θέλομεν τόν πολι
τισμόν χάριν αύτού ζαί μόνου, άλλά διά τήν εύδαιμονίαν, 
τήν όποιαν ύπόσχεται. "Οταν σπείρει ύποσχέσεις και θερί

ζει καταστροφήν, σημείου ότι όλα, μέχρι ζαί αύτού τού πο
λιτισμού, έχουσιν ανάγκην παιδαγωγίας. Άλλοίμουον! Δω- 
ρών ούτος πελέζεις ζαί ραζήν είς τούς άγριους τής ’Αμερι
κής, έθεμελίωσεν έπί τής έξοντώσεως αύτών τόν Νέου κόσμον.

"Οταν ζατά τό έτος 4863—4866 κατέλαβευ τήν άγο- 

ράν τού Λονδίνου ή μανία τών νέων επιχειρήσεων, παρι- 
στατο αύτη ύπό τό σεμνόν τής νύμφης ένδυμα. Γά κεφά
λαια έσπευσαν άμέσως νά χαιρετήσωσιν αύτήν. Πλήθος 

ιδιωτικών έπιχειρήσεων μετετράπη είς ανωνύμους εταιρίας.
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Καί έφαίνετο, ότι ή ανώνυμος τών κεφαλαιούχων ένωσις εΐ
ναι ή μαγευτική τού έπιχειρηματιζού πνεύματος ράβδος. 
Διοιζηταί ζαί ύποδιοιζηταί, σύμβουλοι ζαί πρόεδροι συμβού
λων, ύπάλληλοι καί γραφεία, όλα έμαρτύρουν, ότι έντός 
τών εταιρικών τούτων ναών μεγάλη έλατρεύετο θεότης, 
διότι οί έν αύτοΐς ύπηρετοΰντες έτρέφοντο τή αλήθεια μεγα
λοπρεπέστατα. Όπισθεν όμως αύτών είργάζετο ό άπό μ η- 
χανής θεός. Εύφυεΐςτινες έδιδον είς τόν λαόν ό,τι ή Κίρκη 
είς τούς συντρόφους τού Όδυσσέως. Δέν έχρειάσθη είμή 
ελαφρά πνοή, ινα όλον τό οικοδόμημα τούτο καταπέση είς 
έρρείπια, τά όποια ζατεπλάζωσαν τούς κοιμηθέντας ύπό 
τά λαμπρά όνειρα, τά όποια ό δολερός Μορφεύς έφύσησεν 
έπ’ αύτών. Κατά τήν 9, 4 0 καί 4 4 Μαίου 4866 ό πανικός 
φόβος είχε κυριεύσει τήν αγοράν τοΰ Λονδίνου. Τό πρώτον 
σύνθημα τής καταστροφής έδόθη ύπό τοΰ μεγάλου προεξο
φλητικού καταστήματος Overed-Gurney. To City ήν κατατε- 
τρομαγμένον,ώς άνέπλησίαζεν ό έχΟρός. Έντός δέ μιας έβδο- 
μάδος αί πτωχεύσεις ύπερέβησαν τά 610 έκατομ. δραχμών !

Έάν άπό τού ’Αγγλικού πυρεττού μεταβώμεν είς τά 
άπό τοΰ τελευταίου ιδίως έτους επιχειρηματικά ζαί πιστω
τικά παρ’ ήμΐν φαινόμενα, έν πρώτοις προξενεί αΐσθησιν 
άφ’ ένός ό μέγας άριθμός τών μεταλλευτικών έπιχειρήσεων 
καί άφ’ έτέρου ή έντασις τής κυκλοφορίας τών πιστωτι
κών αξιών. Δέν εΐναι ύπερβολή, έάν άναβιβασθή είς 200 
εκατομμύρια ό όλος άριθμός τών έν τώ όλίγω τούτω δια- 
στήματι δημιουργηΟέντων πιστωτικών οργάνων.

Τόσοι θησαυροί ήσαν άραγε κεζρυμμένοι ύπό τό άγονον 
τής ’Αττικής έδαφος μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν τά κέρδη 
τής Εθνικής Τραπέζης ύπό τήν έποψιν τής πίστεως καί τής 
έταιρίας Ίλαρίωνος Τοΰ ύπό τήν έποψιν τής μεταλλευτικής 
συνεζίνησαυ τάς Έλληνιζάς φαντασίας ; Ή μήπως χάριν 
τών νέων οικονομικών δοκιμασιών έγζατελείφθησαν παλαιοί 
άγροί είς έρήμωσιν καί άναγκαΐαι οδοί είς καταστροφήν ; 
Ζητήματα σπουδαιότατα, έπί τών οποίων πρέπει πρώτον νά 
όμιλήση ό χρόνος, ινα μελετήση κατόπιν ή έπιστήμη.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ·

Βεβαίως ή αρχή τής ιδιοκτησίας δέν έχει ανάγκην νεω- 
τερων αποδείξεων. Είναι κατόρθωμα τοΰ πρώτου καταλα- 
βο'ντος, είναι αποτέλεσμα τής εργασίας, εΐναι προϊόν τοΰ 
συναλλάγματος, Οέλησις τοΰ νόμου, ή απόρροια τοΰ φυσι
κού δικαιώματος αρχαιότερα τής δυνάμεως τοΰ νομοθέτου, 
«διάφορον. Δεν ύπάρχει σήμερον πολιτισμένος όπωσοϋν 
λαός, μή αισθανόμενος κατά βάθος έν τή ύγιεστέρα αύτοΰ 
αναπτύξει τήν ιερότητα τοΰ δικαιώματος τής ιδιοκτησίας.

Προχειμένου περί αλλοδαπών, ή μεγάλη αύτη αρχή πά
σχει μίαν έξαίρεσιν, ήτις αληθώς εΐναι λίαν κεφαλαιώδης, 
διότι, καθώς λέγει ό Vattel (Δίκαιον τών ’Εθνών Β' § 114), 
έκάστη επικράτεια εΐναι κυρία νά έπιτρέψη ή άρνηθή πρός 
τούς ξένους τήν άπόκτησιν ακινήτων έν τή χώρα αύτής». 
Πολλοί ύπάρχουσιν οί λόγοι, οί πείθοντες, ότι ή κυριότης 
τής γής δέν είναι αδιάφορος πρός τήν ύπαρξιν τής επικρά
τειας καί τήν τοιαύτην ή τοιαύτην οιαμόρφωσιν αύτής. "Αμα 
όμως ύποτεθή, ότι έθνος τι έπέτρεψεν είς αλλοδαπούς τήν 
άπόκτησιν ακινήτου ιδιοκτησίας έν τή έαυτοΰ χώρα, τότε 
ή άπλουστέρα γνώσις τοΰ δικαίου άντιτίθεται κατά τής 
μετέπειτα άπογυμνώσεως αύτών, έκτος άν πρόκειται περί 
παγίδος, άπό τής οποίας ή ηθική όλων τών αιώνων μετά 
φρίκης άποστρέφει τό πρόσωπον. Ή δήμευσις εΐναι έξίσου 
όλεθρία καί απέναντι τοΰ ιθαγενούς καί απέναντι τοΰ ξέ
νου. Δέν ύπάρχει άποτομώτερος σκόπελος διά τήν έθνικήν 
τιμήν· καί έν τούτοις ή άπό 9 ’Απριλίου ε. ε. άπόφασις τής 
'Ρωσσικής κυβερνήσεως έπί τών κτημάτων τών άλλοδαπών 
ορθοδόξων μοναστηρίων καί έκκλησιών μαρτυρεί, ότι τό 
'Ρωσσιζόν σκάφος προσέκρουσε κατάπρωρον έπί τοϋ σκο
πέλου τούτου μετά πείσματος, τό όποιον έξηγοΰσι μέν αί 

τελευταΐαι κατά τήν Ελληνικήν ’Ανατολήν συζητήσεις, 
καταδικάζει δέ αύστηρώς ή Κυβερνητική σοβαρότης.

’Εν πρώτοις ποιεί αίσθησιν ή παντελής έκ τής άποφά- 
σεως ταύτης έλλειψις τής λέξεως δήμευσις. Άντεκα- 
τέστη αύτη διά τών έξής φράσεων (άρθρ. 4) «κατά τήν 
ύπό τής αύτοκρατορικής διοικήσεως π α ρ α λ α β ή ν τών 
μοναστηριακών καί εκκλησιαστικών κτημάτων,» τά όποια 
ύπάγονται τοΰ λοιποΰ (άρθρ. 1) είς τήν «δικαιοδοσίαν τοΰ 
ύπουργείου τών α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ώ ν κ τ η μ ά τ ω ν»· 
έμετριάσθη δέ έπαισθητώς διά τής ύποσχέσεως, ότι (άρθρ. 
3) μετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών τής διαχειρίσεως καί 
διευθύνσεως τών κτημάτων τούτων τά εισοδήματα αύτών 
(άρθρ. 2) Οά παραδίοωνται πρός τούς ίδιοκτήτας (!) αύτών 
άναλόγως πρός τάς έπιτοπίους περιστά
σεις κ α ί ά ν ά γ κ α ς (;). Τά εισοδήματα ταΰτα συγ- 
κεντροΰνται (άρθρ. 2) έν τώ ύπουργείω τών έξωτερικών 
ύποθέσεων, τόσον διότι πρόκειται περί άλλοδαπών, όσον 
καί διότι δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς ύπομόχλιον τής 
'Ρωσσικής πολιτικής κατά τό γνωστόν έν τή ’Ανατολή έκ- 
κλησιαστίκοχρηματίκόν σύστημα αύτής. — Τό τελευταϊον 
άρθρον τοΰ διατάγματος αναγνωρίζει είς τούς ίδιοκτήτας 
δικαίωμα διαθέσεως, προηγουμένης πάντοτε δ ιο ι κ η τ ι κής 
έ π ι κ υ ρ ώ σ ε ω ς. Πικρά ειρωνεία, ένθυμίζουσα τούς μορ
φασμούς τής άρκτου πριν καταφάγη τό θΰμα της.

Τά λοιπά εΐναι λεπτομέρεια'.. Πώς π. χ. ό ύπουργός τών 
αύτοκρατορικών κτημάτων θέλει παραλάβει τά κτήματα τών 
αλλοδαπών μοναστηρίων καί έκ.κ?,ησιών καί πώς ούτος 
μετά τοΰ έν Καυκάσιο Τοποτηρητοΰ δύναται νά άποφασίζη 
περί παντός σχετικού ζητήματος. Τοιουτοτρόπως ανοίγε
ται εύρύ στάδιον έκκαθαρίσεως τών δικαιωμάτων τών μο
ναστηρίων χαί έκκλησιών, καί πρέπει νά προσαχθώσιν οί 
τίτλοι αύτών, ινα άποδειχθώσιν αί ύποχρεώσεις των. Γεν
ναία έξαίρεσις είς τήν θεμελιώδη τών πολιτισμένων έθνών 
αρχήν, ότι «αεί ό ένάγων βαρεΐται ταΐς άποδείξεσιν.»

Ή καταπάτησις τής ιδιοκτησίας είναι προφανής. Μάθημα 
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ήκιστα οικοδομικόν, τό όποιον, προκειμένου περί εκκλησια
στικών κτημάτων, σταΟερώς μέν πάντοτε άπέφυγεν ή ’Ο
θωμανική Κωνσταντινούπολή, δίδει δέ προΟύμως ή Χρι
στιανική Πετρούπολις. Οά έκίνει δέ τήν γενικήν έκπληξιν 
τοΰ κόσμου, έάν ό αρχηγός τοΰ Ίσλαμισμοΰ ήν αρκούν
τως ισχυρός, ώστε νά καταστηση σεβαστήν τήν ιδιοκτησίαν 
τών ορθοδόξων υπηκόων του έντός χριστιανικού κράτους, 
τό όποιον έπί πολύν χρόνον ήξίωσε τήν προστασίαν τής 
’Ορθοδοξίας ! Έξ άπαντος έν τή ενώσει, τήν όποιαν ό ύπέρ- 
τατος νόμος τών περιστάσεων κατειργάσατο έν Κωνσταν- 
τινουπόλει μεταξύ Χριστού καί Μωάμεθ, περιέχεται αρχή 
άξίας δυσυπολογίστου, τήν όποιαν δέν θά βραδύνη τό μέλ
λον νά Ανάπτυξη. Τόσον άληθεύει, ότι ή άνθρωπότης είναι 
τό μεγαλείτερον μυστήριον τής γής !

Ανεξαρτήτως πρός τήν έποψιν ταύτην άσθενέστατον 
δικαιολόγησα ήθελεν έπικαλεσθή ή 'Ρωσσική κυβέρνησις έκ 
τοΰ ότι πρόκειται περί εκκλησιαστικών κτημάτων. Ή ά- 
ναγκαιότης τοΰ κλήρου είναι ζήτημα τής ιθαγένειας αύτοΰ. 
Έάν ούτος έχη ακινήτους ιδιοκτησίας έν τή αλλοδαπή, δέν 
επεται, ότι ή ξένη επικράτεια δύναται νά τόν καταδικάση 
είς άσιτίαν. Έν γένει τών κοινοτήτων καί τών σωματείων 
(πολιτικών ή έκκλησιαστικών) ή υπαρξις καί ή περιουσία 
θεωρούνται παραρτήματα τής έπικρατείας, είς ήν αύται ά- 
νήκουσιν. Δύναται δέ καί έθνος, όπως καί κοινότης καί άτο
μον νά έχη περιουσίαν έντός έπικρατείας ξένης. Ή Ί’ωσσία 
π. χ. κέκτηται έν Παρισίοις, έν Γενεύη, έν Άθήναις έκ- 
κλησίας, τάς οποίας ούδείς πώποτε ώνειρεύθη, ότι δικαιού
ται μίαν ημέραν νά ρύθμιση κατά τό σύστημα τής άπό 9 
’Απριλίου 1873 Ί’ωσσικής άποφάσεως. Καί μ’ όλον τόν 
θόρυβον, τόν όποιον προξενεί έν τή πρωτευούση τοΰ Ελλη
νικού κράτους τό έκτος πάσης χρησιμότητος καί μόνον 
πρός έπίδειξιν φοβερόν κωδονοστάσιον τής 'Ι’ωσσικής έκ- 
κλησίας, ό κόσμος διαβαίνει, φράσσων τό ούς καί ουδόλως 
απορών, τίνος ένεκεν ή αστυνομική τής πόλεως αρχή δέν 
φροντίζει περί τοΰ τυμπάνου τής ακοής τών περίοικων.

Ι1ΚΡΙ ΛΙΔΧΟΜΙΙΣ TUX ΥΙ1Ο ΛΧΤΙΧΠΙΙΙΧ ΕΤΛ1Ρ1ΛΧ E1S ΤΟ ΚΟΙΧΟΧ]

ΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

"Οταν έν τινι καταστατική άνωνύμου έταιρίας προσφέρεται είς 
τό xoirbr δεδομένος αριθμός μετοχών, ή προσφορά αύτη είναι τόσον 
υποχρεωτικά, όσον μαρτυρεί ιδιαιτέρως η έπερχομένη έπικύρωσις τοϋ 
καταστατικού έκ μέρους της Κυβερνήσεως, ήτις εκτός τών άλλων 
επόψεων έχει έπί τοϋ προκειμένου καί τόν χαρακτήρα τοϋ αντιπρο
σώπου τοϋ κοινού. Υποθέτω λοιπόν, ότι τοιουτοτρόπως καταρτί
ζεται τέλειον συνάλλαγμα μεταξύ τοϋ κοινού καί τίς έταιρίας, κατά 
τό όποιον αυτή μέν δέν δύναται νά μη δώσ·ρ τάς προσενεχθείσας 
μετοχάς, τό κοινόν δέ έχει τό δικαίωμα τίς έκλογίς νά λάβ·ρ η νά 
μά λάβ·ρ, Τοιαϋτα συναλλάγματα δέν είναι άγνωστα έν τ·ρ σφαίρα 
τοϋ ιδιωτικού δικαίου, ούδ’ άντιβαίνουσιν εις τήν καθαράν τών ένο
χων έννοιαν. 'Οπωσδήποτε πρόκειται περί σχέσεως τοΰ δημοσίου δι
καίου, ήτις αποτελεί ιδιαιτέραν έποψιν ύποχρεώσεως τίς έταιρίας 

πρός τό κοινόν.
Αυτά είναι η γενικωτάτη τοϋ δικαίου έποψις. Άλλ’ υπάρχει καί 

ειδικά, ήτις είναι ακλόνητος, διά τούς πρακτικούς δέ αναμφισβήτη
του άξίας. Ιδού πώς παρίσταται αύτη. Ένώ άφ’ ενός η ανώνυμος 
έταιρία προκηρύσσει, ότι προσφέρει εις τούς έγγραφησομένους τάς όρι- 
σΟείσας μετοχάς αυτής έπί προηγουμένρ καταθέσει τοϋ αντιτίμου 
αυτών, ολοκλήρου η έν μέρει, εις τό ταμεΐον αυτής, άφ’ ετέρου οί έ- 
πιθυμούντες προσέρχονται, καταθέτουσι τό τίμημα καί λαμβάνουσι 
τάς κανονικάς περί τούτου άποδείξεις. Έάν τοιουτοτρόπως υποΟέ- 
σωμεν, ότι προσφέρωνται ύπό της έταιρίας 100 000 μετοχαί καί ότι 
προσηλθον μόνον 100 000 άνθρωποι ζητοϋντες έκαστος άνά μίαν, 
ιδού συνήφθησαν 100 000 συναλλάγματα, έκαστον τών όποιων έχει 
άντικείμενον μίαν μετοχήν. Δύναται ή έταιρία νά δώσ-ρ είς τόν Πέ
τρον καί νά μά δώσρ εις τόν Παύλον ; Βεβαίως όχι' διότι έν τοι
αύτη περιπτώσει θά παρεβίαζε δύο ένοχάς, τήν αρχικήν της πρός 
τό κοινόν δόσεως τών μετοχών, έφ’ όσον ή μετοχή τοϋ Παύλου δέν 
έζητήθη ύπό άλλου, καί τήν ειδικήν της μεταξύ αύτής καίτοϋΠαύ- 
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λου συμφωνίας, έν ■?, εκείνη μέν έπρότεινεν, ουτος δέ έδέχθη έν άμοι 
βαία έκατέρωθεν έπιγνώσει και θελήσεων συναντήσει.

Έάν όμως ύποθέσωμεν, ότι ζητούνται ύπό τοΰ κοινού πλείονες 
τών προσφερομένων μετοχών, ί τί θέλει συμβή;—Θά προτιμ.ηθώσιν 
άρά γε οί προλαβόντες νά έγγραφώσιν:—Έάν όχι, ίτίς έχει τό δι
καίωμα τής διανομής;—Έάν τό έχτ, ή εταιρία, ‘-ή έξάσκησις τοΰ δι
καιώματος τούτου άνήκει είς τό δοκοΰν αύτής; — Θέλω μελετήσει 
ιδιαιτέρως έκαστον τών τριών τούτων θεμάτων.

ά). Ώς πρός τό πρώτον, επειδή ό'λαι αί έντός τής προθεσμίας 
έγγραφαΐ λογίζονται σύγχρονοι, δέν υπάρχει δικαίωμα προτιμήσεως 
ύπέρ ούδεμιας και τό παράδειγμα τών έπιμ.ελεστέρων παρθένων 
τοΰ Εύαγγελίου δέν εφαρμόζεται ενταύθα. Ύποθέσωμεν, ότι, προσφε
ρομένων 100 000 μετοχών, ζητείται άνάμία ύπό 500 000 αν
θρώπων. Προφανώς μόνη μέθοδος παρουσιάζεται τότε ή τής κληρώ- 
σεως. Έάν έν τοϊς δημοκρατικούς πολιτεύμασιν ό κλήρο; άπένειμε 
τό αξίωμα μιας θέσεως είς 30 χιλ. υποψηφίους, δέν βλέπω τόν λό
γον διά τί μία μετοχή νά δοκιμάζη μείζονας δυσκολίας. Έάν ύπο
θέσωμεν, οτι αί έγγραφαΐ όρώσιν άνισα ποσά, τότε ή πρώτη ιδέα πα- 
ρίσταται ή τής συμμέτρου διανομής. Ό αίτήσας λοιπόν 1000 με
τοχάς διατελεϊ έν τοιούτω λόγω πρός τόν αίτήσαντα 100, ώς 10:1. 
ΊΙ τοιαύτη μέθοδος διανομής στηρίζεται είς τήν άναλογικήν ισό
τητα, ούχί τών άνθρώπων άλλά τών κεφαλαίων. "Οταν όμως προσ- 
φέρωνται είς τό κοινόν 100 000 μετοχών, προσέρχωνται δέ εις τό 
ταμεϊον τής έταιρίας 10 000 άνθρωποι ζητούντες αύτάς, δέν δύνα
ται νά εί—ρ τις μεταξύ αύτών «δός είς έμέ πλειότερα, διότι είμαι 
πλουσιώτερος». Ευρίσκω πολύ λογικόν νά τώ κλείσωσι τό στόμα οί 
άλλοι' όταν έπίσης πληρόνει καΐό πτωχότερος, τοιαύτη γλώσσα εί
ναι πολύ αύθάδης. Ή λογικωτέρα τότε μέθοδος συνίσταται είς τήν 
διανομήν τών μετοχών κατά τόσας ϊσας μερίδας όσοι είναι καί οί 
έγγραφέντες. Έάν τινές δέν κατέθεσαν τήν κανονικήν προκαταβο
λήν τής άναλογούσης αύτοΐς μερίδος, τό έλλειμμα διανέμεται συμ- 
μέτρως μετά τών καταβαλόντων πλείονα τής έαυτών μερίδος.

Κατά τής μεθόδου ταύτης άντιτάσσεται ή ακόλουθος κυριωτάτη 
άντίρρησις, ήτις ύπό οικονομικήν έποψιν άποτελεϊ τώ οντι πραγματι
κόν κίνδυνον. Έάν ύποτεθή, ότι αί προσφερόμεναι μετοχαΐ μετα- 
βαίνουσι είς τάς χεϊρας τών ένδεεστέρων, τότε είς τήν έλαφροτέραν 
πνοήν αί πιστωτικά! της έταιρίας άξίαι συνωθοΰνται καί συγκατα- 
στρέφωνται είς τόν κρημνόν τής ύποτιμήσεως, "Οτι μόνα τά βαρέα 

βαλάντια δύνανται νά άνθέξωσι πλειότερον είς τούς ανεμοστροβί
λους τής πιστωτικής άγοράς, ούδεμία αμφιβολία. Μή λησμονήσωμεν 
όμως, ότι ή δυνατή κατά τούτο πρόνοια απαντάται έι τώ συστή- 
ματι τών ιδρυτών όταν ούτοι, χονδροί κεφαλαιούχοι, κρατοΰσι τό 
ήμισυ τών όλων τής έταιρίας μετοχών, υποτίθεται, ότι ύπάρχει τό 
άνάλογον έρμα είς τό έταιρικόν σκάφος. "Οταν δέ ούτοι ρίπτουσιν 
αύτό είς τό πέλαγος, μή παραπονώνται διά τήν άπόστασιν τοΰ λι- 
μένος. Εντεύθεν εξάγεται, οτι δέν ύπάρχει περίπτωσις Ουσίας τοϋ 
δικαίου είς τόν βωμόν τοϋ ωφελίμου.

β'). Τό δικαίωμα τής διανομής άνήκει άποκλειστικώς, ούτε εις 
τήν εταιρίαν, ούτε είς τούς έγγραφομένους, άλλ’ είς άμφοτέρους. 
Είναι τή άληθεία παράδοξον, ό έτερος τών συμ.βαλλομένων νά κα
νονίζω τά δικαιώματα τού έτέρου ! Έπρεπε μία έπιτροπή, έκλεγο- 
μένη ύπ’ άμφοτέρων νά διανέμη τάς μετοχάς. Έκ τής έπόψεως 
τού δημοσίου δικαίου έπιτροπή Κυβερνητική έδύνατο έν ελλείψει 
ιδιωτικής νά έκτελέση δλην τήν έργασίαν ταύτην. Είτε έπί τού προ- 
τεινομένου συστήματος τής μεταξύ τών έγγραφέντων προσώπων ίσό- 
τητος, είτε έπί τού έτέρου τής μεταξύ τών έγγραφέντων κεφαλαίων 
αναλογίας, τό έργον δέν παρουσιάζει δυσχέρειαν τινα.

γ'). ΤΙ κοινή έν τούτοις πρακτική εμπιστεύεται είς τήν έται
ρίαν τήν μεταξύ τών έγγραφέντων μετόχων διανομήν. ΊΙ έμπι- 
στοσύνη άρά γε είναι άνεξέλεγκτος ·, ’Υποθέτω, ότι ακολουθεί αυτή 
τό έμόν περί διανομής σύστημα ή τό τής αναλογικής τών κεφα
λαίων ίσότητος, ή μικτόν τι έξ άμφοτέρων σύστημα. Έχει άρά γε 
τό δικαίωμα νά παρεκκλίνη τής έφαρμογής τής άπαξ χαραχθείσης 
οδού, είτε πρόκειται περί ένός, είτε περί πλειόνων ; Δύναται π. χ. 
είς τόν μέν νά δώση όσας έζήτησε μετοχάς, είς τόν δέ τό δέκατον ή 
εικοστόν καί είς τόν δέ καθόλου, συμβουλευομένη τάς συμπάθειας ή 
τάς άντιπαθείας αύτής, έννοούσα νά ποιήση χάριν ή νά προξενήση 
ζημίαν, ώς όταν κατά πάσαν πιθανότητα αί μετοχαΐ, μόλις προκη- 
ρυχθεΐσαι, βεβαίως εισέρχονται είς τό στάδιον τής ύπερτιμήσεως; 
Τοιαύτη διαχείρησις τής έμπεπιστευμένης τή εταιρία διανομής είναι 
εντελώς αύθαίρετος. Καί άν έλλειπον οί κανόνες τού θετικού δι
καίου, όμιλούσιν ίσχυρώς οί κανόνες τού φυσικού, τό όποιον οσάκις ή 
νομοθεσία σιωπά διδάσκει «ex bo n ο et aequo*.  '11 άρχή, 
καθ’ ήν ούδείς πρέπει νά πλουτή έπί ζημία τοΰ άλλου, είναι καθο
λική τοϋ δικαίου άρχή. Ού δέ συγχωρεΐται νά αύξάνο τις τήν περι
ουσίαν εαυτού ή έτέρου, άφαιρών άλλοτρίαν, Επομένως αναγκαία 
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έπί τοιούτων ύποθέσεων η μεγαλειτέρα δημοσιότης. Δέν αρκεί ή δη- 
μοσίευσις τοΰ γενικού ποσού τών έγγραφομένων μετοχών, άλλά καί 
ή αριθμητική πρόοδος τών διαφόρων εγγραφών πρός άλλήλας. Κα'ι 
πάντα ταύτα είναι άσήμαντα άνευ τής αναπόφευκτου βάσεως, ήτις 
εις παν στάδιον τής βιωτικής ονομάζεται ιύθΰτης και ήτις έπί τού 
προκειμένου άναλύεται εις τήν έξής ενδόμυχον έρώτησιν, ήτις έχει 
πλειοτέραν έννοιαν νομικήν τής όσης κοινώς νομίζεται »Άρά γε, έάν 
αί υποθέσεις τής έταιρίας ήρχιζον κακώς καί έάν δέν συνεπλζρουτο ό 
αριθμός τών αναγκαίων εγγραφών, έδύναντο οί άπας έγγραφέντες νά 
ζητήσωσι τήν άπό τής εγγραφής αυτών άπαλλαγήν;» Έάν βεβαίως 
δέν έδύναντο, ή εταιρία δέν πρέπει νά εχρ δύο μέτρα, έν δι’ έαυ- 
τήν καί έν διά τούς άλλους.

Τό ζήτημα λαμβάνει πλειότερον διαφέρον, όταν πρόκειται περί 
συναγωνισμού τών εταιριών πρός άλλήλας. Εισέρχεται άρά γε εις 
τήν αρμονικήν τού συναγωνισμού ιδέαν ό αποκλεισμός τών μελών 
δεδομένης έταιρίας έκτής διανομής τών μετοχών έτέρας, όταν ταΰτα 
έγγράφωνται όπως καί τά λοιπά τού xoirov άτομα; Υποθέτω, ότι 
άντίθετα συμφέροντα διαιρούσι τάς έταιρίας ταύτας καί μάλιστα, 
χάριν μείζονος έν τώ θέματι καθαρότατος, ότι τό αντικείμενου τών 
έταιριών είναι μεταξύ αύτών έπίδικον. ΤΙ λύσις τού ζητήματος ά- 
ποβαίνει εύχερεστάτη άμα ληφθή ύπ’ όύιν ό έπί τών ανωνύμων έται- 
ριών άμείλικτος νόμος τής πραγματικότητος, καθ’ δν αί μετοχαί 
αύτών πωλούνται όπως όλα τής άγοράς τά προϊόντα. "Ινα είπή τις 
είς τούτους μέν «επιτρέπεται ύμϊνή άγορά», είς έκείνους δέ, «ούχί», 
δεικνύει πολλήν αδυναμίαν πρός τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους τών extra 
commercii. "Ωστε καί έπί τή υποθέσει, καθ’ ήν έταιρία τις άποκλείει 
τής διανομής τούς έκ τής έτέρας έν ταΐς μετοχαϊς αύτής έγγραφέν- 
τας διά τόν φόβον μή ούτοι είσέλθωσιν είς τάς υποθέσεις τής 
έταιρίας ή άπολαύσωσι τών ωφελειών αύτής, ό σκοπός δέν έπιτυγ- 
χάνεται. Άπ’ έναντίας έπιτυγχάνεται έτερον άποτέλεσμα σημαν- 
τικώτατον, άμα ύποτεθή, ότι όλα ή τά πλεϊστα μέλη τής άντιθέ- 
του έταιρίας γίνονται μέλη τής περί τών μετοχών τής όποιας πρό
κειται. Έν τώ άστυκώ δικαίω, όταν κληρονομεί τις τόν οφειλέτην 
ή τόν δανειστήν αύτοΰ, συμβιβάζεται είς τοιούτον τρόπον μετ’ αύτοΰ, 
ώστε δέν υφίσταται πλέον έρις. Έπί τού προκειμένου χωρίς τήν με- 
σολάβησιν τοΰ Χάρωνος συμβιβάζονται τά διεστώτα διά μόνης τής 
μεσολαβήσεως τοΰ Έρμοΰ. Εΐναι τώ όντι άξιόλογον τοΰτο.

Είς μίαν μόνην περίπτωσιν έχει πρακτικήν άξίαν ό αποκλεισμός
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'τών μελών τής αντιπάλου έταιρίας' όταν προοιωνίζεται μέν υπερ- 
τίμησις είς τάς νέας μετοχάς, ή έκδίδουσα δέ αύτάς έταιρία δέν θέ
λει νά ωφεληθώσι τήν ύπερτίμησιν οί άντίπαλοι αύτής. Απαιτεί
ται τότε ερευνά τις περί τών μελών τής άποκλεισθησομένης έται
ρίας, ουχί εντελώς εύκολος ένεκεν τού εύκινήτου τής κυκλοφορίας 
τών μετοχών αύτών άκολούθως άπόδειξις, ότι τά άτομα ταΰτα δέν 
άνήκουσιν είς τό κοινόν, υπέρ ου έζ γένει προσφέρονται άρχικώς αί 
μετοχαί. Έργον τή αλήθεια δυσχερέστατου έπί τοσούτον, όσον εύ- 
κολώτατον είναι νά άποδειχθή, ότι ή ρήτρα xotror έπενοήθη έπί 
τοΰ προκειμένου κατ' άντίθεσιν μόνον πρός τούς ίδρυτάς, οϊτινες 
συνήθως φυλάττουσι δι’ έαυτούς τό παχύτερου μέρος.

Δεδόσθω δέ, ότι άνευρίσκονται τά άποκηρυκτέα μέλη’ ποιον είναι 
τό άποτέλεσμα; Έκθεσις είς ζημίας μετακομίσεως χρημάτων μέχρι 
τοΰ ταμείου τής έταιρίας καί στέρησις τοΰ κέρδους τής ύπερτιμήσεως, 
τούτέστι ζητήματα δικαστικά, είς τών όποιων τήν ερευνάν δέν έχω 
σκοπόν νά είσέλθω, διότι είναι ένδεικτικώτερον τό πάθημα τοΰ ποι- 
μενικοΰ παιδός, όστις, ϊνα προσκαλή είς μάτην τούς γείτονας, άφέθη 
κατόπιν ύπ’ αύτών είς τήν διάκρισιν τοΰ έπελθόντος λύκου.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΛΕΠΤΟΝ·

Είναι περίεργον οικονομικόν φαινόμενου, ότι τά μετά τήν έπα- 
νάστασιν τοΰ 1862 εθνικά χρέη τής Ελλάδος είδον νά άναβώσι καί 
νά καταβώσι πολλά υπουργεία τήν κλίμακα τής Κυβερνήσεως χω
ρίς νά αίσθανθώσι τήν έλαχίστην ταραχήν. Σημείου ότι έυ τή νέα 
τάξει τών πραγμάτων ή δύναμις δέν κεΐται έν τή Κυβερνήσει άλλ’ 
έν τώ Λαώ. Έν τούτοις, προκειμένου έσχάτως έν Παρισίοις νά έκ- 
λεχθή βουλευτής ή ό υπουργός τών Εξωτερικών Κ. R6musat, δη
μοκράτης συντηρητικός, ή ό πρώην δήμαρχος Κ. Tiarodet, δημοκρά
της ριζοσπάστης, τό δημόσιον χρέος τής Γαλλίας έκ μόνης τής ύπο- 
ύηφιότητος τοΰ τελευταίου ύπετιμήθη. "Οταν έν τινι χώρα συναγω- 
νίζωνται δύο ή πλείονες άρχαί περί τής μορφής τής πολιτείας, είς 
πρώτην άφορμήν κλονίζεται τό καθεστώς καί μετ’ αύτών όλων τών 
συμφερόντων ό σύνδεσμος. Δύνασθε λοιπόν h Έλλάδι νά σατυρίζητε 
τούς πολιτικούς αύτής άνδρας' προξενεί τοΰτο ίλαρότητα καί είναι 
τής πόλεως ταύτης αρχαίου δημοκρατικόν ελάττωμα. Έν τούτοις 
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μή βάλετε χεΐρα έπί τοΰ πολιτεύματος, διότι αμέσως Οά άρχίση ή 
κατακρήμνισις. — ’ΐδοϋ είς ποιας τιμάς έπωλοϋντο τελευταϊον αι 
έθνικαί όμολογίαι, των μ.έν 6 έκατομ. δρ. 9G—98, τών δέ 28 
έκατομ. τά 9 τοΐς °|0 δρ. 294—294 τά 8 τοΐς δρ. 284— 
284 j, τών 4 έκατομ. δρ. 283—284, καί τών 9 εκατόν., φρ. 
530—540.

ΊΙ έν τή πιστωτική αγορά τών Αθηνών κατά πάσαν σχεδόν 
εβδομάδα τελευταϊον εισροή νέων πιστωτικών αξιών δεν άνεπτυξεν 
είσέτι δλην τήν οικονομικήν αύτής έπιρροήν. Έάν διακρίνωμεν τά 
μεγάλα πιστωτικά καταστήματα, τής Εθνικής Τραπέζης, τής όποιας 
αί μετοχαί άπά 2 910 δρ. κατά τον παρελθόντα ’Ιανουάριον, ύψώ- 
θησαν νΰν εις 2 925, τής Ναυτικής Τραπέζης τοΰ Αρχαγγέλου, τής 
όποιας αί αετοχαΐ πωλοΰνται αντί 114—115 φρ. καί τής Γενικής 
Πιστωτικής Τραπέζης, τής όποιας ή άμοιβή είναι σταθερός άπό 32 j 
—34, τά λοιπά καθιδρύματα δέν έχουσιν ούριον τόν άνεμον. ΊΙ πι
στωτική ημών αγορά κυβερνάται, τό γε νΰν έχον, ύπό τών μετοχών 
τών Μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου, τών όποιων ή άμοιβή ταχέως ίιπε- 
ρέβη τά 30 φρ. φθάσασα δέ ώς άπό συγκινήσεως τά 90, έμεινε ήδη 
σταθερά μεταξύ 65—75. Ένω κατά κανόνα αί λοιπαί μ.εταλλευ- 
τικαί έπιχειρήσεις όμιλοϋσι περί τοΰ μέλλοντος, τό όποιον, έάν κρί- 
νωμεν έκ τών μετοχών τής Καρύστου (ύπερτίμ. 205—210 φρ.), δέν 
είναι κακός βοηθός, μόνα τά Μεταλλουργεία τοΰ Λαυρίου έχουσι τό 
πλεονέκτημα, οτι εργάζονται μετά βιομηχανικής σπουδαιότητος, ήτις 
αναβιβάζει αύτά είς τήν πρώτην τής Εύρωπαϊκής μεταλλουργίας τα- 
ξιν. Έντός τοΰ καπνού, τόν όποιον αί κάμινοι αύτών νυχθημερόν 
έκβάλλουσιν, υπάρχει αλήθεια τις, τήν όποιαν δέν κατόρθωσε νά 
σκιάση ή μίσθωσις τοΰ ονόματος τοΰ πρώην παρά τώ Άρείω ΙΙάγω 
Είσαγγελέως. Έάν ύπάρχωσιν έπιχειρήσεις, έν αίς τά ό>·<ψιι.τ(ώΐ.1ιά- 
σμ,ατα είναι αναπόφευκτα, έν τή προκειμένη, τό Λαυριωτικόν ζή
τημα, τό γήν καί θάλασσαν δικταράξαν, ήν ύπό έπιχειρηματικήν 
έποψιν ό καλλίτερος άμα καί άδολώτερος κ.ήρυξ.

Ακριβώς είπεΐν, αί νέαι πιστωτικαί άξίαι δέν είσήλθον είς τήν 
κανονικήν αύτών όδόν, έφ’ όσον τό μέρισμα, όπερ είσέτι δέν έδωσαν, 
αποτελεί τόν Λυδίαν τών έπιχειρήσεων λίθον. ’Έστω όμως έξαίρεσις 
ύπέρ τής Μεταλλευτικής Έταιρίας, ήτις ούχί παντάπασιν άκόπως 
έδωσε μέρισμα τή παρελθούση εξαμηνία καί τής όποιας αί μετοχαί, 
κατά συνέπειαν διαίύ'σέώ; maw? τοΰ έν Άντιπάρω μεταλλείου της, 
ύπέςησαν τελευταίου αύξομειώσειςαποτόμους, άξίας ιδιαιτέρας έρεύνης.

Ύπό τήν έποψιν τών διεθνών σχέσεων τής ήμετέρας πιστωτικής 
άγοράς, ή Κωνσταντινούπολή αποτελεί τό μοναδικόν έπί τοΰ παρόν
τος άντιζύγιον αύτής. Είναι περίεργον, οτι ένώ άφ’ ενός ή έν Κων- 
σταντινουπόλει αγορά έχει τι νοσηρόν, όσον αφορά τά δάνεια τής 
’Οθωμανικής έπικρατείας, τά όποια ωθούνται πρός τήν ύποτίμησιν, 
άφ’ ετέρου τά μέν δάνεια τ·7,ς Ελληνικής έπικρατείας διατελοΰσιν 
εκεί είς μείζονα ζήτησιν, είς δέ τάς μετοχάς τής Γενικής Πιστωτή 
κής Τραπέζης καί τών .Μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου έδίδετο αμοιβή 
κατά τήν 19 Απριλίου έ. έ. 37 φρ. έπί τών μέν καί 70 έπί τών 
δέ. Αι λοιπαί πιστωτικαί τών ’Αθηνών άξίαι δέν διέβησαν έτι τά 
όρια τής έπικρατείας. Τοιουτοτρόπως όσοι γνωρίζουσι τήν μεγάλην 
σπουδαιότητα τής εύρύτητος τής άγοράς δέν άμφιβάλλουσι περί τών 
έκ τής συσωρεύσεως κινδύνων.

X PON I Κ Λ·

Διάφορα άπό τής παρελθούσης δεκαετηρίδος φαινόμενα τοΰ πολι
τειακού τής 'Ελλάδος βίου μαρτυροΰσιν, ότι ύπό τήν γήν αύτής άν- 
ταγωνίζονται μετά δραστηριότατος, ούχί έντελώς άναξίας προσοχής, 
δύο αντίθετοι άρχαί’ ό άπολυτισμός καί τ, έλευθερία. Παρεκβάσεις 
τινες τής δευτέρας χρησιμεύουσιν είς τόν πρώτον ώς εύλογοφανή 
επιχειρήματα- καί ή έλευθερία είναι πολύ ευερέθιστος, ίνα ύποφέρη 
στενοχώριας τινας έκ τής φύσεως τών πραγμάτων. Ί1 διακοπή λοι
πόν τών έργασιών τής Βουλής εδωκε κατά τόν παρελθόντα μήνα 
πολλάς άφορμάς είς αμοιβαίας άντεγκλήσεις. — Έν τούτοις τό μέλ
λον προφανώς ανήκει είς τήν έκ διαλειμμάτων πολλάκις βεβαιωθεΐ- 
σαν άπόφασιν τών άντιπροσώπων τοΰ Λαού, ϊνα διοικήσωσι τόν τό
πον δι’ ί.τίΓρο.τώ»-, τάς όποιας ή συνταγματική γλώσσα ονομάζει 
νπουργίΐα. ΊΙ απλή αύτη ιδέα αποτελεί τήν δυνατήν έπί τοΰ πα
ρόντος μέθοδον είς κανονικήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτειακού ημών βίου. 
"Οσω αναπτύσσονται οί λαοί, τόσω θύουσυ; είς τόν. βωμόν τής αύ- 
τοδιοικήσεως. Οι άπολυτόφρονες λοιπόν πρέπει πρώτον νά άποδεί- 
ξωσιν, ότι ό ήλιος έ’στη ύπό τάς διαταγάς ’Ιησού τοΰ Ναυή, ϊνα τόν 
δπισθοδρομ.ήσωσιν αύτοί.
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— Ό οικονομικός βίος τής Ελλάδος διατελεϊ ύπό ιδιαιτέρους 
αύτώ δρους. Καθ’έκάστην δημιουργεί νέους ορίζοντας. Έάν άπό τών 
υψηλότερων, πρός τούς οποίους έχορήγησεν ίσχυράν πρωτοβουλίας 
βοήθειαν ό έξω ανατολικός πρό πάντων 'Ελληνισμός διά τών τελευ
ταίων μεγάλων Αθηναϊκών συνεταιρισμών, καταβώμεν μέχρι τών 
κατωτέρων στρωμμάτων της εθνικής οικονομίας, έκπληξιν Οέλο- 
μεν συναθροίσει. Τόσον μεγάλη εΐναι ή δραστηριότης τοϋ νέου τής 
•Ελλάδος οικονομικού σταδίου. Αυται αί έξοχικαϊ κοινότητες, κατά 
πρώτον άπλοι θεαταΐ, ήρχισαν νά λαμβάνωσι βαθμηδόν ουσιώδες μέ
ρος είς τήν γενικήν κίνησιν. Πρό τριών π. χ. ετών έσχηματίσθη ή 
μικρά εταιρία τοϋ εξοχικού Λαού τής ’Αττικής, ή «Κοινότης Κηφι
σίας», και έπί μετοχής 300 δραχμών έδωκε κατά τό παρελθόν έτος 
μέρισμα 120. Διά πόσας μεγάλας τών πόλεων έταιρίας τά κέρδη 
ταΰτα είναι μυθώδη 1

— Ή έν τη ’Οθωμανική επικράτεια άνάπτυξις τής σιδηροδρομι
κής βιομηχανίας είναι άξια πάσης προσοχής. Τοιουτοτρόπως άπεπε- 
ρατώθη εσχάτως ό μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Άδριανουπό- 
λεως σιδηρόδρομος, δσον ούπω δέ ή χρ’όσις αυτού δίδεται είς τό 
κοινόν. Υποτιθεμένου καί τοϋ ήμετέρου μέχρι Λαμίας σιδηροδρόμου, 
ή άπ’ ’Αθηνών είς Κωνσταντινούπολή άγουσα έλαττοϋται έπαισθη- 
τώς· μεσολαβοϋσι δέ τόποι, ως έπί τό πλεϊστον, επίπεδοι διά τής 
Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας καί τής Θράκης.

— ΊΙ έν Βιέννη παγκόσμιος εκθεσις διηρέθη είς 26 τμήματα, 
έκαστον τών οποίων έχει πρόεδρον, άντιπρόεδρον καί γραμμα
τέα. Τά αξιώματα ταΰτα διενεμήθησαν μεταξύ τών διαφόρων εθνών 
κατά τόν βαθμόν τής βιομηχανικής έκάστου σπουδαιότητος. Τοιου
τοτρόπως ή ’Αμερική έχει τήν προεδρείαν τών τμημάτων τοϋ παγκο
σμίου έμπορίου καί τής έκπαιδεύσεως, τό Βέλγιον τοϋ μεταλλουρ
γικού, ή ’Ελβετία τών επιστημονικών εργαλείων, καί ούτοι καθεξής. 
Ή Ελλάς έκρίθη αξία μόνον διά τήν γραμματείαν τού ναυτικού 
τμήματος, τού όποιου ή προεδρεία έδόθη είς τήν ’Αγγλίαν.

— Ό Κ. Martha άνεκάλυψε τελευταίου έν τή ’Αθηναϊκή αρχαίο · 
τητι περίεργον είδος βιομηχανίας, έχούσης αντικείμενών τήν ,τα^α- 
μνθίαν τεθλιμμένων. Ούτως ό πολιτικός καί δικηγόρος Άντι- 
φών είχεν ανοίξει τοιοΰτο κατάστημα, χωρίς νά λησμονήση μάλιστα 
καί τήν επιγραφήν. Οϊα ποικιλία έν τώ τόπο» τούτο»!

Έ» Άίήναις 2 Μαί«υ 1873.


