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ΜΕΤΑΝΑΣΊΈΥΤ1ΚΟΝ ΡΕΥΜΑ·

"Οταν άναλογισΟώ, ότι άνά παν □ χιλιόμετρον τό μέν 
Βέλγιον περιλαμβάνει 164· κατοίκους, ή δέ 'Ελλάς 29, ζαϊ 
ότι έν γένει ή καθ’ ημάς ’Ανατολή μόλις είναι πυζνώτερον 
ζατωκημένη τής ζατεψυγμένης ’’Αρκτου (Σουηδία 9, !Χορ- 
βηγία 6 ζαΐ Ρωσσία 4·), εννοώ τό εύρύ στάδιον, οπερ ύπο- 
λείπεται έζ νέου εις τήν γήν ταύτην τών κλασικών τής 
άρχαιότητος άποικιών.

'Όσοι ύποθέτουσιν, ότι ή άραιότης τοΰ πληθυσμοΰ προσ
εγγίζει τήν άνθρωπότητα είς τούς μακαρίους τής πατριαρ
χικής ζωής χρόνους, βεβαίως δέν άπατώνται· άλλ’ έάν προ- 
τιμώσι τοιαύτην εθνικήν άποκατάστασιν, σημείον ότι άγνο- 
οΰσι τήν δύναμιν, τήν οποίαν παρέχουσιν είς τόν πολιτι
σμόν αί πεπυκνωμέναι τών λαών ομάδες. Ό πνευματικός 
καί βιομηχανικός όρίζων ευρύνεται άναλόγως τοΰ άριθμοΰ 
τών συναγωνιζομένων ατόμων. Όσω ταΰτα πολλαπλασιά
ζοντας τόσω ή δύναμις έκτείνεται καί ή νίκη μένει τελευ
ταίος τής άδιακόπου άνανεώσεως ζαρπός.

Ύπό άλλην έποψιν ή άνάμιξις τών φυλών έξασκει ιδιαι
τέραν έπί τοΰ προκειμένου έπιρροήν. Διότι συμβαίνει ζαΐ 
έν τή άνθρωπίνη ό,τι καί έν τή λοιπή έν γένει ζωϊζή οι
κονομία. At γενεαί τούτέστι βελτιοΰνται ή έξαχρείοΰνται 
άναλόγως τής ποιότητος τών επιγαμιών. Ανεξαρτήτως δέ 
τής κλιματικής τών τόπων έπιρροής, είναι τοιαύτη, ώς έν 
παραδείγματι, ή άντίΟεσις μεταξύ Άρζτωας καί Μεσημβρι- 
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νής Αμερικής, ώστε -πολλά αίτια τοΰ κοινωνικού τούτου 
φαινομένου πρέπει νά άναζητηθώσιν είς φυλετικά; διαφο
ράς τών άρχικώς έποιζησάντων τάς χώρας ταύτας λαών.

Έν γένει ή μεταναστευτική τάσις τοΰ νεωτέρου της Εύ
ρώπης βίου περιβάλλεται όσημέραι μείζονα άνάπτυξίν. Ένώ 
οί κατά τό 1844 έκ Γερμανίας μετανάσται ύπελογίσθησαν 
είς 43 χιλ. κατά τό 1849 άνέβησαν εις 89 χιλ. καί κατά 
τό 1854 είς 250 χιλ. Ή ’Αγγλική επικράτεια άπό μέν 
τοϋ 181-1—1846, έν διαστήματι 32 έτών, έξέπεμψε 1 672 
156 μετανάστας, άπό δέ τοϋ 1847—1855, έν διαστήματι 
9 έτών, 2 621 609. "Οσω διευκολύνονται τά μέσα τής 
συγκοινωνίας καί έπιτείνεται ή δυσαρμονία μεταξύ τών ει
σοδημάτων τής έργασίας καί τών δαπανών τής ζωής, τόσω 
ή Εύρωπαϊκή οικογένεια έκπατρίζει τά τέκνα της πρός τάς 
αδέσποτους τής νέας οικουμένης γαίας. Διότι έχει καί ή 
πυκνότης τοϋ πληθυσμού τά όρια αύτής· όταν τό ποτήοιον 
ύπερπληρωθή, τό περιεχόμενο-; ύδωρ έκρέει. Άντί δέ νά 
χυθή είς καταστροφήν (θάνατος), προτιμώτερον είς μετάγ- 

γισιν (μετανάστευσις).
Ύπό τήν έποψιν ταύτην, άνεξαρτήτως τών έπιδρομικών 

καί τυραννικών μεταναστεύσεων, περί ών νϋν δέν πρόκει
ται (*),  ή τών νεωτέρων χρόνων μεταναστευτική πρακτική 
διαιρείται είς τρεις κατηγορίας, είς έμπορική';, γεωργικήν
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και έπαμφοτερίζουσαν. Είς τήν τελευταίαν κατηγορίαν άνή- 
κουσιν αί άποικίαι έκεΐναι, αιτινες όργανίζονται έν χώραις, 
τάς οποίας ή φύσις έπροίκισεν ιδιαιτέρως διά προϊόντων, 
ούτως είπεΐν, προνομιακών, γνωστών έν τώ έμπορίω ύπό 
τό όνομα ’Αποικιακά. Έν ταΐς άποικίαις ταύταις τό 
παν συνίσταται είς τήν καλλιέργειαν τής γής χάριν τής 
περαιτέρω έμπορικής έξαγωγής τών καρπών της. Δύναται 
λοιπόν νά παραβληθώσιν αί άποικίαι αύται πρός τάς έπιχει- 
ρήσεις τής βιομηχανίας, έν αίς τό ούσιώδες εΐναι τό μεϊζον 
κέρδος τοϋ έπιχειρηματίου. Απαιτούνται κατ’ αύτάς με
γάλα κεφάλαια, ενώπιον τών οποίων κλίνει γόνυ ή έλευ: 
θέρα έργασία, καί μέχρι σήμερον δ’ έτι έν πολλοϊς διατη

ρείται τό στίγμα τής δουλικής.
Ή έμπορική αποικία ύποθέτει, κατά κανόνα, χώραν είτε 

κατοικουμένην ύπό μεγάλων πληθυσμών, είτε κειμένην έπί 
μεγάλων εμπορικών οδών. Έάν παράγη άφθονα πρός έξα 
γωγήν προϊόντα, έάν καταναλίσκη μεγάλας έξωθεν ποσό
τητας τοιούτων, ιδού διά τήν πρόοδον τής έμπορικής άποι- 
κίας όροι τώ όντι σπουδαιότατοι. Είς τήν κατηγορίαν ταύ
την ύπάγονται πρό πάντων πλεΐσται Άγγλικαί άποικίαι, 
μεταξύ τών όποιων διαπρέπουσίν ή Singapore ζαί Hongkong, 
καθώς καί Όλλανδιζαί καί Πορτογαλιζαί. Άλλά ζαί ή 
νεωτέρα 'Ελλάς δύναται ύπό τινα έποψιν νά άποδείξη τοι- 
αΰτα άποιζιαζά διπλώματα, χάρις είς τάς άνθούσας έμπο- 
ρικάς αύτής κοινότητας έν Αγγλία, Μασσαλία, Τεργέστη, 
Αλεξάνδρειά, New York, Rio de Jannciro, Καλκούτα καί άλ- 
λαχοΰ. Ό κύριος τύπος τών Ελληνικών τούτων άποικιών 
συνίσταται είς τήν μεταξύ τών ξένων τόπων έμπορίαν, ήτις 
εΐναι κατ’ έξοχήν διεθνής μετά τήν μετάθεσιν μάλιστα τοϋ 
Ελληνικού τής άοχαιότητος κέντρου είς τήν εύρυτέραν 
τοΰ νέου πολιτισμού περιφέρειαν.

Ή δέ γεωργική άποικία προϋποθέτει χώρας ή άκατοι- 
κήτους ή ολίγον κατωκημένας, δυναμένας νά ύποβληθώσιν 
είς άποτελεσματικωτέραν φυσικήν παραγωγήν. Ή εύφο- 
ρία λοιπόν τής γής καί ή υγιεινή αυτής άποκατάστάσις 
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ανήκει έν τοϊς κυριωτάτοις δροις. Οί πρώτοι άποικοι δια- 

τρέχουσι πλείονας κινδύνους τών δευτέρων. ’Αναπόφευκτου 
νά ύποστή ή παρθενική γή τήν πρώτην αύτής ύποταγήν, 
καί νά προσενεχθώσιν είς τόν μεταξύ τής φύσεως καί τοϋ 

ανθρώπου αγώνα πολλά κατά πρώτον θύματα. ’Απαιτούν
ται δρόμοι, έκχερσώσεις, τακτοποιήσεις τής διανομής τής 
γής, ‘κανονική προμήθεια τών πρός συντήρησιν αναγκαίων, 
ύπερπήδησις έν γένει μεγάλων προσκομμάτων, τά οποία ή 
ματαιούσι τήν αποικιακήν άπόπειραν έν διαστήματι ολί
γων έτών, η άναβάλλουσι τήν οριστικήν παγίωσιν έπί πολ

λάς είκοσιπενταετηρίδας.
Έν τούτοις δέν ύπάρχει είδος αποικίας ριπτούσης τάς ρί

ζας αυτής έντός τοϋ έδάφους βαθύτερον τής γεωργικής. 
’Επειδή ώς έπί τό πλεΐστον τά άποτελούντα τήν γεωργι
κήν μετανάστευσιν άτομα διατελοΰσιν είς λογους σχετι
κής πρός αλληλα ίσότητος, ή μεγάλη αύτη άρχή επενερ
γεί έπί τής καροίας τοΰ νέου οργανισμού, δίδει είς αυτόν 
δημοκρατικόν χαρακτήρα καί ανοίγει τάς εύρείας πυλας 
τοϋ συναγωνισμού. Ή πρώτη βάσις τής ακμής τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών οφείλεται είς τοιούτου πρό πάντων εί
δους μεταναστεύσεις,’ μεταξύ τών οποίων ιδιαιτέρας σημα
σίας εΐναι ή προπαρασκευαζομένη νϋν έν Άγγλιφ μεγάλη 
τοϋ γεωργικού πλήθους μετακίνησις. Διότι, ούδέν ολιγω- 
τερον, πρόκειται νά έγκαταλείψωσι τήν πατρίδα 
πλέον τών 200 χιλ. ανθρώπων, έξ ών τό ήμισυ σχεδόν εΐ
ναι άνδρες δόκιμοι καί περί τήν τελειοποιημένην καλλιέρ
γειαν τής γής πεπειραμένοι. Φεύγοντες τόπον, έν ω αί 
χεϊρές των εργάζονται γήν άλλοτριαν, ήτις ούδέ τά πρός 
συντήρησιν αύτών χορηγεί αναγκαία ήμερομισθια, έλπιζουσι 
νά εύρωσιν έν ’Αμερική καί τήν αυξησιν τών τοιούτων ει
σοδημάτων αύτών καί τήν περαιτέρω μετοχήν των έπί τής 
ιδιοκτησίας τής γής. τήν οποίαν ή Θεία Πρόνοια έκληροδό- 

τησεν είς σόμπαν τό ά θ- ' γένος.
Κυρίως ή πρω ’ ”°ύ νοτειοουτικοΰ τής

’Αγγλίας, έν τω > , ,.όν ημερομίσθιον περι-
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στρέφεται περί τά 15 σελίνια καθ’ εβδομάδα, έξετάθη δέ 
βαθμηδόν καί είς τό λοιπόν τής χώρας, τής όποιας τό βό
ρειον τμήμα μόλις έπιγινώσκει μέχρις 20 σελινίων έβδο- 
μαδιαΐον ημερομίσθιον. Μετά διαφόρους μεμονωμένας δια
μαρτυρήσεις τών έργατών τής γής, τά πράγματα έφθασαν 
είς τό εξής σημείον· ότι οί μέν έργάται άπετέλεσαν άπό 
του Φεβρουάριου 4872 μέγαν συνεταιρισμόν ύπό τό όνομα 
«’Εθνική τών Γεωργών Ένωσις,» οί δέ διαχειριζόμενοι τήν 
εξοχικήν τής ’Αγγλίας γήν μισθωταί, τών κυρίων αύτής 
αντιπρόσωποι, συνεταιρισθέντες έπίσης, ήτοιμάαθησαν διά 
τήν οικονομικήν πάλην, ήτις, τό γε νΰν έχον, περιορίζεται 
είς μόνον τόν προσδιορισμόν τοϋ ήμερομισθίου. Ένώ δέ 
ό έργατικός συνεταιρισμός προκηρύττει κατά τόπους απερ
γίας, ό συνεταιρισμός τών γαιούχων αποπέμπει έκ τών 
κτημάτων αύτών συλλήβδην όλους έκείνους τούς έργάτας, 
οϊτινες άποτελοΰσι μέρος τής «Εθνικής τών Γεωργών Έ- 
νώσεως.»

Εις τόν αγώνα τούτον ή δικαστική έξουσία δέν έμεινεν 
αδιάφορος. Άγρολήπτου τίνος μισθώσαντος έξ άλλης κοι- 
νότητος έργάτας, καθόσον οί τοϋ τόπου του διετέλουν είς 
άπεργίαν, αί γυναίκες καί τά παιδία τών άπέργων ύπε- 
δέχθησαν τούς έξωθεν έλθόντας δΓ ύβρεων καί απειλών, 
ένεκεν τών όποιων οί δικασταί τοΰ Chipping Norton κατεδί- 
κασαν τάς γυναίκας είς 15 ήμερων φυλάκισιν μετ’ αναγ
καστικής έργασίας. Ή άπόφασις αύτη έκίνησεν τήν ζωη- 
ράν προσοχήν τοΰ ’Αγγλικού κοινοΰ, τό όποιον τήν κατέ- 
κρινεν ώς αύστηράν άμα καί άδικον. «Έάν, λέγει ό Χρό
νος, οί δικασταί ούτοι έσκόπουν νά παραστήσωσιν ύπό τά 
μελανώτερα χρώματα τό γεωργικόν τής’Αγγλίας σύστημα 
καί νά άποδείξωσιν, ότι τοΰτο καταστρέφει τούς κοινωνικούς 
δεσμούς, τό έπέτυχον έντελώς. Τώ όντι, όταν ή κατάστα- 
σις τών δούλων έν ’Ινδία παρίστατο απλώς ώς ή χειρό
τερα παντός άλλου άνθρωπίνου όντος, τό έπιχείρημα τοΰτο 
έμενεν άσήμαντον. "Οταν όμως άπεδείχθη, ότι τόν δοϋλον 
τούτον μετεχειρίζοντο μετά τής μεγαλειτέρας περιφρονή- 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΜΕΊΆΝΑΣΓΕΥΤΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ. 151150
σεως, έξευτελίζοντες τήν άξίαν τοϋ ανθρώπου καί πρό πάν
των τήν τής γυναικός, τότε ή δουλεία κατεδικάσθη έζ τών 
καρπών της ζαΐ, δυνατόν είπεΐν, ότι αυτοί οί κύριοι τών 
δούλων απήγγειλαν τήν ζαταοιζαστιζήν άπόφασιν.»

Ή έζβασις τοϋ άνά χείρας άγώνος μεταξύ κυρίων ζαΐ 
έργατών τής ’Αγγλικής γής έξαρταται έζ διαφόρων περι
στάσεων, μεταξύ τών οποίων ή σημαντιζωτέρα άνήζει είς 
τήν άποστολήν τοϋ άρχηγοϋ τής «Εθνικής τών Γεωργών 
Ένώσεως» Κ. Arch είς ’Αμερικήν, όπως μελετήση έπιτοπίως 
τούς προκαταρκτικούς όρους τής έν τή χώρα ταύτη μετα- 
ναστεύσεως τοϋ παραπονουμένου γεωργικού πληθυσμού. 
Έν γένει τό Καναδά περιέχει πλέον τοΰ I ’ εκατομμυρίου 
□ μιλιών καλλιεργησίμου γής καί 4 περίπου εκατομμύρια 
κατοίκων. Τό γεωργικόν κατά μήνα τής χώρας ταύτης 
ημερομίσθιον άναβαίνει άπό 41 μέχρις 82 σελινίων διά τόν 
άνδρα καί άπό 16 μέχρι 41 διά τήν γυναίκα, περιπλέον ή 
κατοικία καί ή τροφή. Έν δέ ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
(ιδίως έν τή Νέα ’Αγγλία καϊ έν Massachusetts) συνήθεις 
μέν γεωργοί λαμβάνουσιν ώς ήμερομίσθιον μέχρι 40 λίρ. 
στερλ. κατ’ έτος, άνωτέρας δέ ικανότητος μέχρι 50, αί δέ 
γυναίκες μέχρις 24, περιπλέον ή κατοικία καί ή τροφή. 
Κατά τόν Κ. Arch γεωργοί ικανοί καί οικονόμοι δύνανται 
έν τρισίν έτεσιν νά άποταμιεύσωσιν 100 λίρ. στερλ. διά 
τών όποιων εύκολος είναι ή μεταβολή των είς ίδιοκτήτας 
δι’ άγοράς άναλόγου έκτάσεως γαιών μεταξύ τών διαθεσί
μων. Γνωστόν ότι ή δημοκρατία πωλεΐ αύτάς κατά γεωμε
τρικήν μονάδα township, ήτις, άποτελουμένη έζ 36 □ μι
λιών, ύποδιαιρεΐται είς 36 τμήματα, έκαστον δ’ αύτών είς 
τέταρτα, όγδοα καί δέκατα έκτα, ( =160 στρέμματα).

Έάν τοιαύτη εϊναι ή γενική τής έν ’Αμερική άποκατα- 
στάσεως έποψίς, ή μεταβίβασες όμως τών μεταναστών πα
ρέχει ιδιαιτέρας δυσχερείας. Έπί τοΰ προκειμένου θέματος 
ή είς Καναδά μεταβίβασις τών δυσηρεστημένων γεωργών 
τής ’Αγγλίας, έάν ύποθέσωμεν, ότι τίθεται είς τήν διάθε- 
σίν της σύμπασα ή μεταξύ τών δύο χωρών ένεστώσα ναυ- 

τιζή συγκοινωνία, μόλις δύναται κατά τόν Curley είς 4 ’ 
έτη νά διεζπεραιωθή, ύπολογιζομένων τών μεταναστών είς 
187 000, διά δαπάνης 1 300 000 λιρ. στερλ. Έάν λάβω- 
μεν ύπ’ όψιν καί τά πρώτα τής άποκαταστάσεως δαπανή- 
ματα (άγελάδες, σπόροι, έργαλεΐα γεωργικά, τρόφιμα δι’ έν 
έτος, πρώτη κατοικία), εϊναι βέβαιον ότι κατά τήν έν έτει 
1823 ύπό τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως ένεργηθεΐσαν είς 
Καναδά μετανάστευσιν έδαπανήθησαν 22 λίρ. στερλ. διά 
πάντα μετανάστην, οπερ έπί τών 187 000 νέων μετανα

στών παριστα τήν σημαντικήν ποσότητα 4 114 000 λιρ. 
στερλ.

Πρέπει οϋτω νά σημειωθή, ότι ή μετανάστευσις τών άν- 
θρώπων συνεπιφέρει καί σχετικήν πρός τήν οίζονομιζήν 
ζατάστασιν αυτών μετανάστευσιν κεφαλαίων. Έάν όσω 
ζαταβαίνομεν είς τήν ιστορίαν τής νεωτέρας μεταναστεύ- 

σεως, τόσω παρατηρώμεν, ότι διαταράσσεται ή μεταξύ 
άνθρώπων καί κεφαλαίων άναλογία, διότι ή ποσότης τών 
πρώτων αύξάνει πλειότερον τής τών δευτέρων (σημεϊον 
ότι ή μετανάστευσις άποτείνεται όσημέραι είς τά πτωχό

τερα στρώματα τής κοινωνίας), οπωσδήποτε όμως μέγιστα 
χρηματικά κεφάλαια έξάγονται κατ’ έτος διά τής όδοΰ ταύ
της έζ τής Εύρώπης. Άρκεΐ ή παρατήρησίς, ότι μόνη ή 
Γερμανική μετανάστευσις, ήτις συνήθως δέν θεωρείται ώς 
ή πλουσιωτέρα, έξάγει κατ’ έτος περί τά 100 εκατομμύρια 
δραχμών. Έάν λάβωμεν ώς 3άσιν τήν κατά μέσον όρον 
ολικήν τής Γερμανικής μεταναστεύσεως έξαγωγήν, ύπολο- 
γιζομένην κατ’ άτομον είς 1 350 περίπου δραχμάς, οί άπει- 
λοϋντες τήν Αγγλίαν διά τής φυγής των πρόκειται νά 
άποσπάσωσι μεθ’ εαυτών περί τά 270 έκατομ. δραχμών, 
ύποτίθεμένου είς 200 χιλ. τοϋ άριθμοΰ τών μεταναστών. 
Όποιοι δέ έργάται ουτοι, οί κομίζοντες τοιαϋτα έφόδια έν 
τή νέα πατρίδι, δι’ όλης τής γεωργικής άναπτύξεως καί 
φιλοπονίας !

Νομίζω ότι έδωκα έν τοΐς άνωτέρω γενικήν τινα ιδέαν 
περί τής σπουδαιότητος τής μελετωμένης έν ’Αγγλία γεωρ-
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γιζής μετοικεσίας. Είναι άοά γε εύτοπία άν, διά τίνος μ ε- 
τ α ν α σ τ ε υ τ ι ζ ή ς πολίτικης, τμήμα τοΰ έτοιμα- 
ζομένου ρεύματος προσεζαλεϊτο ζαΐ πρός τήν ήμετέραν 
γήν ; 'Όπως ζαΐ άν έχη, οιά τήν ήμετέραν Ανατολήν τό 
θέμα τοΰ πληθυσμοΰ είναι λίαν περισπούδαστο-/. 'Ότι ύ- 
πάοχει τόπος εις άποζατάστασιν δεκαπλάσιου άριθμοΰ κα
τοίκων, άνεπίδεζτον άμφισβητήσεως, ώς έπίσης έκ διαφό
ρων έθνολογιζών φαινομένων πρέπει νά θεωρηθή ώς άνα- 
πόφευζτος καί τις περαιτέρω διαμόρφωσις τής συμμίξεως 
τών άνθρωπίνων έν τή εύρεία ταύτη χώρα πληθυσμών. 'Ίνα 
ομιλήσω δέ περί μόνης τής 'Ελλάδος, καθ’ άπασαν τήν 

γραμμήν αύτής άπό τοΰ Άμβραζικοΰ μέχρι τοΰ Κυπαρισ- 
σιαζοϋ κόλπου, έν τε τή Πελοποννήσω καί έν τή Στερεά, δύ
ναται νά συντηρηθή διά τής νεωτέρας γεωπονίας πλέον τοΰ 
ένός εκατομμυρίου κατοίκων, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό νΰν 
πληθυσμός τών μερών τούτων μόλις άναβαίνει είς 150 χιλ.

’Εάν άφ' ένός τοιαύτη μεταναστευτιζή πολιτική στερή- 
ται άκριβών πληροφοριών περί τής διαθεσίμου ζατά τήν 
γραμμήν ταύτην 'Ελληνικής γής, έάν ή άτυχώς κακή ύπό- 
ληψις, τήν όποιαν έξ ιστορικής δυσαρμονίας χαίρουσιν έτι 
αί άκταΐ ήμ.ών έπί ξενηλασία, δέν πρέπει καθόλου νά λη- 
σμονηθή· άφ’ έτέρου είναι βέβαιον, ότι πάντα ταϋτα ήδύ- 

ναντο νά μελετηθώσι καί προϊόντος τοΰ χρόνου νά έξομα- 
λυνθώσι. ΔΓ έμέ τό αίμα καί τό χρυσίο-/ τών Φιλελλήνων 
τοΰ 1821 είναι σύμπτωμα, τό όποιον διεκόπη άλλά δέν 
έξηντλήθη. Καθ’ έκάστη-/ δέν έξάγει τις τό ξίφος του, ούδέ 
έπιχειρεΐ σταυροφορίας ίπποτιζάς. Ή έποχή ήμών είναι 
βιομηχανική καί έμπορική. Άν έγκυμονή έπαναστατικάς 
περιπλοζάς, τοΰτο είναι ζήτημα τοΰ μέλλοντος. Τί νομίζει 
λοιπόν ή πολιτική ήμών έμπειρία; Είναι αδύνατον νά σύμ
πραξη μετά τών νεωτέρων τάσεων τών άπογόνων τοΰ Φι
λελληνισμού τοΰ 1821 ; 'Όταν ουτοι είναι γεωργοί, έμπο
ροι καί βιομήχανοι, μήπως ή πολιτική τής Ανατολής δύ

ναται νά τούς μεταβάλη είς λογχοφόρους ;
*Απολαμβάνω ότι δύναται νά ύπάρξη έν σημεϊον ένώσεως 

μεταξύ τών τέκνων τών συμπολεμιστών τοΰ 1821, και ότι 
τό σημείο-/ τοΰτο δύναται νά εύρεθή έν τώ μεταναστευτικώ 
ρεύματι, τό όποιον διά τών λιμένων τής ’Αγγλίας έζπέμ- 
πεται έζάστοτε πρός τήν μεμαζρυσμένην γήν. Έάν κατά 
μέσον όρον τό γεωργικόν τής Ελλάδος ήμερομίσθιον δέν 
είναι ανώτερο-/ τοΰ ’Αγγλικού (3 περίπου δραχ. καθ’ έκά- 
στην), είναι έν τούτοις βέβαιον, ότι ή αγροτική έν Έλλάδι 
ζωή είναι ζατά πολύ εύονωτέρα τής έν ’Αγγλία. "Ωστε 
τοιουτοτρόπως τό Ελληνικόν ήμερομίσθιον είναι πάντως 
σημαντικώτερον τοΰ ‘Αγγλικού. Ή εύκολία τού νά ζατα- 
στώσιν ίδιοζτήται οί Άγγλοι γεωργοί έντός αύτής τής Εύ
ρώπης κατά τό μέρος έζεϊνο, ζαθ’ δ συναντώνται έπί τής 
’Ανατολής αί μεγάλαι τοΰ έμπορίου γραμμαί, δέν πρέπει νά 
θεωρηθή ώς άναξία μεγάλης προσοχής. Έπίσης ή σχετι- 
ζώς εύκολία καί εύθηνία τής μεταβιβάσεως κέκτηται άπέ- 
ναντι τής ’Αμερικής πολλά ύπέρ τής ’Ανατολής τά πλεο
νεκτήματα. Μήπως τά Ελληνικά πλοία, τά όποια μετα- 
φέρουσιν είς τήν Δύσιν σίτους δέν δύνανται νά έπιστρέψωσι 
κομίζοντα ανθρώπους; Μήπως τά πολυτιμώτερα προϊόντα 
δέν είναι οί άνθρωποι; Τή άληθεία δέν γνωρίζω δραστη- 
ριώτερον μοχλόν είς άναμόρφωσιν τών κοινωνιών έκτος τής 
έν μέσω αύτών μεταφύτεύσεως εύρώστων ξένων γενεών.

Αί Φιλελληνικαΐ λοιπόν τοΰ 1821 έπιτροπαί πρέπει έκ 
νέου νά διοργανισθώσι καί, άποβλέπουσαι είς τόν νέον τής 
έποχής ένθουσιασμόν, πρέπει δι’ αύτοΰ νά καλέσωσι τούς 
φεύγοντας τήν προνομιούχο-/ τής Δύσεως γήν έν τή χώρα 
έζείνη, άφ’ ής έτι αχνίζει τό ύπέρ τής έλευθερίας καί τής 
ίσότητος χυθέν αίμα τών πατέρων αύτών.



154 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΙΙΣΙΣ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ·

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ·)

'Η σύστασις της διχαστικής εξουσίας έν Έλλάδι ύπήρ- 
ξεν έζ τών πρώτων μελημάτων τοΰ νεωτέρου έθνιζοϋ ημών 
βίου. ’Ήδη άπό τοΰ 1822 έψηφίσθησαν θεμελιώδεις τινες 
βάσεις, τάς οποίας άνέπτυξαν ιδιαιτέρως οί συνταγματικοί 
νόμοι τής Έπιδαύρου, τοΰ Άστρους ζαΐ τής Τροιζήνος. 
Ώς παρατηρεί δμως τό άπό 15 Δεκεμβρίου 1828 ψήφισμα 
τοϋ Κυβερνήτου «έξ αιτίας πολυαρίθμων καί συνεχών συμ
φορών» άνεβλήθη ό πραγματικός τής δικαστικής έξουσίας 
διοργανισμός μέχρι τής θετιζωτέρας τοΰ τόπου άποζατα- 

στάσεως.
Τό ψήφισμα τοΰτο έσύστησεν έν πάση μέν κοινότητι εί- 

ρηνοδιζεϊον, έν έζάστω δέ έπαρχιαζώ τμήματι πρωτόκλη
τον δικαστήριον, έν Σύρω δέ έμποροδιζειον καί καθ’ όλον 
τό κράτος ’Ανέκκλητον Κριτήριον. Έν τούτοις καί πάλιν 

άνεβλήθη ή πραγματική τοΰ δικαστικού τούτου οργανισμού 
έφαρμογή μέχρι τοΰ 1830, δτε τό ψήφισμα τής 15 Αύ- 
γούστου τόν συνεπλήρωσεν καί τόν έθεσεν είς κανονικήν 
ένέργειαν, ήτις έν τή έπομένη βασιλική περιόδω, όλίγας 
κατά πρώτον ύποστάσα τροποποιήσεις, άνετράπη έντελώς 
διά τοΰ νόμου τής 21 ’Ιανουάριου 183-4, διαρρυθμίσαντος 
έπιστημονικώτερον τόν οργανισμόν τής έν Έλλάδι δικα
στικής έξουσίας, μεταξύ τών θεμάτων τής όποιας ένδιαφέ- 

ρει τήν προκειμένην μελέτην μόνον τό εμπορικόν, περί ου 
θέλω πραγματευθή κατά τήν μέχρι τοΰδε έπιγενομένην νο
μοθετικήν τής ύλης ταύτης άνάπτυξιν καί δή, κατά τό δυ
νατόν, έπί τών ορίων, τά οποία διέγραψεν ό Κ. Yvernis έπί 
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τή βάσει τοΰ προγράμματος, δπερ συνέταξε τό έν Haye τε- 
λευταΐον Διεθνές τής Καταστατικής Συνέδρων έπί τή προ- 
τάσει τοΰ Πρώσσου άπεσταλμένου Κ. Engel.

Ή έμποριζή δικαιοσύνη τής Ελλάδος διανέμεται έζ τεσ
σάρων πηγών 1)τών Έμποροδικείων 2) τών Πρωτοδικείων 
3) τών Ειρηνοδικείων καί 4) τών έν τή ’Οθωμανική επι
κράτεια Ελληνικών Προξενείων. Έάν άφήσωμεν κατά μέ
ρος τά ειρηνοδικεία, τών οποίων ή έπί τής εμπορίας πα
ρέμβασις συνδέεται πρός τήν σμικρότητα τών δικαστικών 
αμφισβητήσεων (άπαιτήσεις μέχρι 300 δραχμών), καθώς 
καί τά προξενεία, τών οποίων ή λειτουργία συνδέεται πρός 
τό διά τών συνθηκών άναγνωρισθέν δικαίωμα τής έν Τουρ
κία έτεροδιζίας τών άλλοδαπών (Ν. 29 Όζτωβ. 1856 
ζεφ. β') καί έπομένως είναι προϊόν διεθνών σχέσεων καί 
αναγκών, ή έν Έλλάδι κυρία έμποριζή δικαιοδοσία συγζρο- 
τεΐται έζ τών έμποροδιζείων καί τών πρωτοδικείων. Κατά 
τό άρθ. 2 τοΰ άπό 21 Ίαννουαρίου 1834 νόμου άπόζειται 
είς τήν Κυβέρνησήν, ίνα συστήση «είς πάσαν σημαντικήν 
εμπορικήν πόλιν» ειδικόν έμποροδιζειον. Μέχρι τοΰδε έσυ- 
στήθησαν καί λειτουργοΰσι τρία τοιαΰτα έν Σύρω, Πάτραις 
ζαΐ Ναυπλίω, έχοντα τήν αύτήν περιφέρειαν δικαιοδοσίας, 
ήν ζαΐ τά έν ταΐς αύταϊς πόλεσι πρωτοδικεία. Δύναται έν 
τούτοις ή Κυβέρνησις νά περιστείλη ή έπεζτείνη τήν περι
φέρειαν ταύτην ζατά τάς έπιτοπίους άνάγκας, δπερ δμως 
είσέτι δέν έπραξε (άρθ. 4 τοΰ αύτ. νομ.). "Οσον άφορα τήν 
λοιπήν έπιζράτειαν ή έμποριζή δικαιοσύνη ένεργεΐ διά τών 
επιτόπιων πρωτοδικείων, τών όποιων ό άριθμός, άφαιρου- 
μένων τών 3 προμνησθέντων, άναβαίνει είς 14. Έν Γαλ
λία ύπάρχουσι 217 έμποροδιζεΐα ζαΐ 182 πρωτοδικεία δι- 
κάζοντα έμπορικώς, τό δλον 399. Καί έπειδή αί διζαστι- 
ζαί τών πρωτοδικείων περιφέρεια'. ύπολογίζονται τό δλον 
είς 370, σημείον δτι έν τισι περιφερείαις ή άνάγκη τής εμ
πορικής άναπτύξεως έπροζάλεσε τόν διορισμόν πλειόνων 
έμποροδιζείων.
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Έν Έλλάδι έκαστον έμποροδιζεϊον σύγχειταε έξ ένός 

προέδρου, τεσσάρων δικαστών καί δύο παρέδρων. Πρόεδρος 
μέν είναι πάντοτε ό τοΰ έπιτοπίου πρωτοδικείου, διότι 
κατά τόν νόμον της 24 .Μαρτίου 1843 τά έμποροδιζεϊα με- 
τεσχηματίσθησαν είς τμήματα τών παρ’ οίς έδρεύουσι πρω
τοδικείων, έχουσι δ’ ούτω κοινόν τό βοηθητικόν προσωπι
κόν, τό ύλιζόν ζαί τό δικαστικόν κατάστημα. Οί δικασται 
δέ ζαί οί πάρεδροι λαμβάνονται έζ τών ζατοιζούντων έν 
τή ζαθέδρα τοϋ διζαστηρίου έμπορων, διοριζόμενοι κατά 
πάν έτος διά Β. διατάγματος έζ τριών δι’ έζάστην θέσιν 
υποψηφίων, προτεινομένων ύπό συνελεύσεως, τήν οποίαν οί 
έν τή περιφερεία τών έμποροδιζείων κατοίζοϋντες έμποροι 
συγζροτοΰσι μέχρι τής 1 Νοεμβρίου έκαστου έτους τό βρα- 
δύτερον, προσκαλούμενοι ύπό τοΰ προέδρου τοϋ αρμοδίου 
πρωτοδικείου έπί τή βάσει καταλόγου ύπό διαφόρους τοϋ 
νόμου έγγυήσεις συντασσομένου καί δημοσιευομένου. Ώς 
προσόντα τών ύποψηοίων λογίζονται ύπό τοΰ νόμου διαζε- 
κριμμένη τιμιότης, πνεΰμα ευταξίας ζαί καλή τών κατ’ οί

κον διευθέτησις (άρθ. 19).
Ό ήμέτερος νόμος δέν προνοεϊ περί τοϋ έν ταΐς προμνη- 

σΟείσαις συνελεύσεσιν αναγκαίου είς κανονικήν αύτών α
παρτίαν άριθμοϋ, καθώς ούδέ έν γένει περί τοΰ άριθμοϋ, 
τόν όποιον πρέπει νά περιλαμβάνουσιν οί κατάλογοι. Έν 
Γαλλία όσαι έμπορικαί πόλεις έχουσι πληθυσμόν έλάσσονα 
τών 15 χιλ. ψυχών παρέχουσιν 25 έ μ π ο ρ ο ε κ λ ο γ ε ΐς, 
άνά πάσαν δέ περαιτέρω χιλιάδα κατοίκων προστίθεται εις 

τοιοΰτος.
Ό άριθμός τών έν Έλλάδι έμποροδιζών άναβαίνει είς 

12 ζαί τών παρέδρων είς 6, τό όλον 18. 'Οποία διαφορά 
πρός τήν έν Γαλλία τοϋ Οεσμοϋ τούτου έφαρμογήν, έν ή 
ύπολογίζονται 217 πρόεδροι, 818 έμποροδίζαι καί G75 
πάρεδροι τό όλον 1 710 ! Τό σημαντιζώτερον ύπό τήν 
αριθμητικήν έποψιν έμποροδιζεϊον τής Γαλλίας εΐναι τό έν 
Παρισίοις, άποτελούμενον έξ 1 προέδρου, 14 έμποροδιζών 
καί 16 παρέδρων, Έν γένει έν Γαλλία ό άριθμός τών κατά
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τόπους έμποροδιζών δέν δύναται νά εΐναι ούτε έλάσσων 
τών 2 ούτε ανώτερος τών 14· όσον δ’ αφορά τούς παρέδρους 
ό άριθμός αύτών έξαρτάται έζ τών άναγζών τής ύπηρεσίας. 

Αί άποφάσεις τών έμποροδιζείων έζδίδονται ύπό τριών 
δικαστών, ήτοι τοϋ προέδρου (ή τοΰ άναπληρωτοΰ του λαμ- 
βανομένου έζ τών πρωτοδικών ζατά τάξιν άοχαιότητος) 
ζαί δύο έμποροδιζών, τόν ένα τών οποίων δύναται νά άνα- 
πληρώση πάρεδρος ή δικηγόρος. Είσαγγελεύς είς τήν έμ- 
ποριζήν έπί άζροατηρίου διαδικασίαν οέν παρίσταται, επο
μένως άποχωρει ουτος ζαί έζ τών πρωτοδικείων, όπου 
ταΰτα διζάζουσιν ώς έμποροδιζεϊα. Ή ύπηρεσια τών έμπο
ροδιζών ζαί τών παρέδρων εΐναι άμισθος. Ούδείς εΐναι ύπό- 
χρεως νά δεχθή τάς θέσεις ταύτας (άρθ. 22)· άν όμως 
δεχθή ή έντός 14 ήμερων άπό τής ζοινοποιήσεως τοΰ οιο- 

ρισμοϋ του δέν παραιτηθή έγγράφως, οφείλει νά έμφανισθή 
είς τό δικαστήριον έπί απειλή δύο άλλεπαλλήλων προστί
μων (20—200 ζαί 100—500 δρ.) ζαίστερήσεως τής ίκα- 
νότητος τοϋ έμποοοδίζου, έκτός άν ύπάρχωσι νόμιμα δι- 
ζαιολογήματα νόσου ή άναποφεύζτου ένασχολήσεως, είτε 
απλώς έν άλλω τόπω, είτε έν τή ζαθέδρα μέν τοΰ δικαστη
ρίου άλλ’ άπορροφώσης ολόκληρον τοϋ έμπορου τόν χρό
νον (άρθ. 25).

Τά έμποροδιζεϊα διζάζουσι α') πάσαν διαφοράν άφορώ- 
σαν τάς μεταξύ έμπορων ζαί τραπεζιτών υποχρεώσεις ζαί 
συναλλαγάς, β') πάσαν μεταξύ όποιωνοήποτε διαφοράν άφο- 
ρώσαν πράξεις έμποριζάς, γ') τά άφορώντα τήν πτώχευσιν 
ζαί δ') τάς συναλλαγματικός, Οεωρουμένας έτι ώς άπλά 
ύποσχετιζά, ζαί τά γραμμάτια, τά μή φέροντα ύπογραφήν 
εμπόρου ούδ’ άφορώντα πράξιν εμπορικήν, έκτος έάν ό 
έναγόμενος ζητήση τήν είς τό πολιτικόν δικαστήριον παρα
πομπήν τής ύποθέσεως (άρθρ. 1, 5, 6 Νομ. 2 Μαίου 1835).

Αί άποφάσεις τών έμποροδιζείων προσβάλλονται δΓ έφέ- 
σεως ενώπιον τών είς τήν δικαιοδοσίαν τών οποίων ύπά
γονται ταΰτα έφετείων. Εΐναι δέ άνέκζλητοι είς τάς έξής 
μόνον περιπτώσεις- 1) οσάκις οί διάοιζοι έδήλωσαν, οτι
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έπιθυμοΰσι ίο. ζριθώσι τελειωτιζώς καί άνεκκλήτως, 2) 
οσάκις πρόκειται περί άπαιτήσεως, έν ή τό κεφάλαιον δέν 
ύπερβαίνει τάς 800 δρ. (έν Γαλλία τά 1 500 φρ.). Έν τή 
περιπτώσει ταύτη άδιάφορον είναι τό μετά τήν έγερσιν 
τής αγωγής ή τής ανταγωγής ποσόν των παρακολουθη
μάτων αύτών (τόκοι, καρποί, αποζημιώσεις). Έάν έν τή 
αγωγή ή έν τή ανταγωγή περιελήφθησαν πολλαι απαιτή
σεις, τά ποσά αύτών συνυπολογίζονται μόνον καθ’ όσον 
πηγάζουσιν έκ τής αύτής αιτίας (άρθρ. 9 Νομ. 2 Μαίου 
1835 καϊ 11 Βασιλικών 7, 3). Έάν άπαίτησίς τις έκ τού
των έχει ιδιαιτέραν αιτίαν, ένώ αί λοιπαί ύπερβαίνουσι τάς 
800 δρ. ή πρώτη άπαίτησίς δικάζεται άνεκκλήτως (έν Γαλ

λία τούναντίον άρθρ. 639 Έμπ. Νόμ.).
Διά τήν ένώπιον τών Ελληνικών δικαστηρίων ύπεράσπι- 

σιν δέν είναι αναπόφευκτος ή πρόσληψις βοηθού, εκτός άν 

πρόκειται περί κακουργήματος ή έάν οί ύπερασπιζόμενοι 
(διάδικοι, ανιόντες ή κατιόντες αύτών, αδελφοί καί κηδε- 
σταί β' βαθμού, ή όμόδικοι) αύτοπροσώπως τά δίκαιά των 
παρεκτρέπονται τής δικαστικής τάξεως καί εύπρεπείας, ότε 
είναι αναγκαίος ό διορισμός δικηγόρου. Έν τή πρακτική 
έν τούτοις ή δικηγορική συνδρομή άποτελεΐ πάντοτε τόν 
κανόνα. "Οσον αφορά τάς έμπορικάς ύποθέσεις, δύναται καί 
μή δικηγόρος νά ύπερασπισθή έπί ακροατηρίου τόν διάδι- 

κον. Έν Γαλλία ύπάρχει τάξις ιδιαιτέρα νομικών (agrees 
μή περιβεβλημμένων δημόσιον χαρακτήρα, κύριον τών 
όποιων έπάγγελμα είναι ή ύπεράσπισις τών διαδίκων ένώ
πιον τών εμπορικών δικαστηρίων, διοριζομένων έπί τούτω 

έκάστοτε ύπό τών διαφερομένων.
Τά έμποροδικεΐα τής Ελλάδος έπιλαμβάνονται τής ένώ

πιον των ύποβαλλομένης ύποθέσεως τήν επιούσαν τής κοι- 
νοποιήσεως τής αγωγής, έάν αύτη είναι δικάσιμος. Έν πε- 
ριπτώσει κατεπειγούση ό πρόεδρος διατάσσει καί τήν έν τή 
αύτή ήμερα συζήτησιν. Έπί ναυτικών δέ ύποθέσεων, ότε 
πλοΐον τι όρμάται πρός άπόπλουν, ή έπικειμένου άλλου 
χινδύνου ώς έκ τής αναβολής, δύναται καί ό διάδικος αύ- 

τός νά συντάμη τήν προθεσμίαν (άρθ. 721, 726 Πολ. Δικ).
Αί έμπορικαί διαφοραί ύποβάλλονται ένώπιον τού Έμπο- 

ροδικείου ή τής κατοικίας τού έναγομένου, ή τοΰ τόπου είς 
δν συνεφωνήθη ϊνα γίνη ή έκτέλεσις τού συναλλάγματος, 
ή τού τόπου έν ώ άπλώς τούτο συνωμολογήθη (άρθ. 22 
Πολ. Δικ.). Έν Γαλλία προστίθεται είς τήν τελευταίαν 
περίπτωσιν καί ή παράδοσις τού έμπορεύματος (άρθ. 420 
Πολ. Δικ.).

Προκειμένου περί έναγόντων άλλοδαπών είς ύποθέσεις 
άφορώσας τό έμπόριον ή τάς συναλλαγματικάς, δέν είναι 
ούτοι ώς έν τή πολιτική δικαιοσύνη ύπόχρεοι· είς έγγυοδο- 
σίαν διά τάς ένδεχομένας ζημίας καί δαπάνας τού ημεδα
πού έναγομένου (78, 79 Πολ. Δικ. καί 423 Γαλλ.).

Ή άπόφασις τών Έμποροδικών έκτελεΐται, άν μέν πρό
κειται περί συναλλαγματικών καί γραμματίων είς διατα
γήν, άμα τή κοινοποιήσει αύτής, άν δέ πρόκηται περί άλ
λων ύποθέσεων, τρεις ημέρας άπό τής κοινοποιήσεώς της 
(866 Πολ. Δικ.). Έν Γαλλία μετά 24 ώρας έν γένει (άρθ. 
435 Πολ. Δικ.)· Έν τούτοις αί περί τήν έκτέλεσιν τών 
εμπορικών άποφάσεων έριδες δικάζονται ύπό τών πολιτι
κών δικαστηρίων (άρθ. 873 Πολ. Δικ. καί 432 Γαλλ.).

Ύπό τήν έποψιν τοΰ συνεταιρισμού, τής καθόλου ταύ
της πολλαπλασιαστικής έν τή οικονομία τών έθνών δυνά
μεως, τέσσαρα είδη έταιριών ό εμπορικός νόμος τής Ελλά
δος έπιγινώσκει· 1) ό μ ό ρ ρ υ θ μ ο ν, συνισταμένην ύπό 
δύο ή πλειόνων πρός τόν σκοπόν κοινής συνεμποοίας ύπό 
έπωνυμίαν εταιρικήν, συγκροτουμένην έκ μόνων ονομάτων 
τών συνεταίρων, ύποκειμένων απάντων άλληλεγγύως είς 
όλας τάς ύποχρεώσεις τής έταιρίας· 2) έτερόρρυθ- 
μ ο ν, ήτις διαφέρει κατά τούτο τής προηγουμένης, ό'τι δύ
ναται νά διαίρεση τό κεφάλαιον της είς ονομαστικός ή άνω- 
νύμους μετοχάς καί νά προσλάβη ώς συνεταίρους απλούς 

χρηματοδότας, μή ένεχομένους πέραν τής συμπεφωνημένης 
καταβολής των, έντός έάν άνεμίχθησαν είς τήν εταιρικήν 
διαχείρησιν 3) ανώνυμον, ήτις, άποβλέπουσα είς έπι- 
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χειρήσεις ιδιαιτέρως εύρείας, επικινδύνους καί μεγάλων δεο- 

μένας χρηματικών κεφαλαίων, άποτελεΐται μεν ύπό προ
σώπων άγνωστων είς τό κοινόν, ύποχρεούντων μόνην τήν 
μετοχήν των ονομαστικήν ή άνώνυμον, καί άνευθύνων πρός 
τούς τρίτους, σχηματίζει δέ τήν επωνυμίαν της ούχί έκ 
τοΰ ονόματος τών συνεταίρων άλλ’ έκ τοϋ σκοπού τής έπι
χειρήσεως· 4) μ ε τ ο χ ι κ ή ν, ήτις αποβλέπει είς μίαν ή 
πλείονας εμπορικές έπιχειρήσεις καί καθιστά ύπεύθυνον 

άπέναντι τών τρίτων μόνον τόν διαχειριζόμενον.—Εις κα- 
τάρτισιν τής όμορρύΟμου μέν καί έτερορρύθμου έταιρίας 
άπαιτεΐται έγγραφον (άρκεΐ καί ιδιωτικόν), τής ανωνύμου 
δέ έπίσημον έγγραφον καί έγκρισις διά Β. διατάγματος, 
τής δέ μετοχικής άρκεΐ καί προφορική συμφωνία. Περί
ληψής τών καταστατικών έγγραφων τής όμορρύΟμου καί 
έτερορρύθμου έταιρίας, καθώς καί τό καταστατικόν τής 
ανωνύμου έταιρίας μετά τοϋ έγκρίνοντος αύτήν διατάγμα
τος παραδίδονται έντός 15 ήμερων (έν Γαλλία έντός μη- 
νός) άπό τής καταρτίσεώς των είς τό γραφεΐον τοϋ έμπορο- 
δικείου τοΰ τόπου ένθα έχουσι κατάστημα αί έταιρίαι, αντι
γράφονται είς βιβλίον καί μένουσι τοιχοκολλημμέναέπί τρεις 
μήνας. ’Επίσης καί τά άφορώντα τήν πρό τής προθεσμίας 
οιάλυσιν ή μετά τήν προθεσμίαν έξακολούθησιν καθώς καί 
πάσαν έν τώ μεταξύ μεταβολήν (42, 45 4G Εμπ. Νομ.).

Έν Γαλλία διά μέν τοΰ νόμου τής 24 ’Ιουλίου 186'7 
έπιτρέπεται ή σύστασις τών άνωνύμων έταιριών δι' άπλοϋ 
ιδιωτικού έγγράφου, διά δέ τοΰ νόμου τής 23 Μαίου 1863 
είσήχθη νέον είδος έταιρίας ύπό τόν νομικόν χαρακτηρισμόν 
έταιρία π ε ρ ι ω ρ ι σ μ έ ν η ς ε ύ Ο ύ ν η ς. Τό είδος 
τοΰτο τής έταιρίας άνετράπη κατόπιν διά τοΰ νόμου τής 
24 ’Ιουλίου 1867, συνίστατο δέ έν τοΐς έξής. Οί συνέται
ροι δέν έπρεπε νά είναι έλάσσονες τών έπτά, δέν ηύθύνοντο 
πέραν τής μετοχής των, ήτις βαθμηδόν κατεβάλλετο, μετά 
τήν συμπλήρωσίν της δέ ήδύνατο νά μετατραπή καί είς 
άνώνυμον. Τό μέν εταιρικόν κεφάλαιον δέν έπετρέπετο νά 
ύπερβή τά 20 έκατομ. φράγκων, ή δέ διαχείρησις ένηργεΐτο 
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ύπό ένός ή πλειόνων έντολοδόχων, έκ τών συνεταίρων λαμ- 
βανομένων.

Εύρυτέρου οικονομικού διαφέροντος αναφαίνεται ή διά 
τοΰ νόμου τής 24 ’Ιουλίου 1867 είσαχθεΐσα έν Γαλλία 
νέα έταιρία, ύπό τό όνομα έταιρία συνεργατική 
ή έπί μεταβλητώ κ ε φ α λ α ί ω socidti? coopirative ν, 
a capital variable). Τό κεφάλαιον τής έταιρίας ταύτης κα
ταρτίζεται διά αλληλοδιαδόχων καταβολών, ένεργουμένων 
ύπό βαθμηδόν εισερχομένων έν αύτή συνεταίρων, δυναμέ- 
νων νά άναλαμβάνωσι τάς εισφοράς των είτε έξ ολοκλή
ρου είτε έν μέρει χωρίς έν τούτοις νά περιορίζηται έντεΰ
θεν τό έταιρικόν κεφάλαιον ύπό τό δεκατημόριον αύτοΰ, 
τοΰ όποιου συμπληρωθέντος, θεωρείται ή έταιρία κατηρτι- 
σμένη. Τό πρώτον τής έταιρίας κεφάλαιον δέν δύναται νά 
ύπερβαίνη τάς 200 χιλ. φρ. καθώς καί αί έντός ένός καί 
τοΰ αύτοΰ έτους έταιρικαί κατόπιν είσφοραί. Αί μετοχαί 
δέν έπιτρέπεται νά εϊναι μικροτέρας τών 50 φρ. άξίας, έκδί- 
οονται όνομαστικαί καί καθίστανται έμπορεύσιμοι μετά τήν 
οριστικήν κατάρτισιν τής έταιρίας. Ό οργανισμός ούτος 
εχει τινα άναλογίαν πρός τόν παρ’ ήμΐν πρό ολίγων έτών 
είσαχθέντα συνεταιρισμόν ύπό τό όνομα «Έταιρία τοΰ 
Λαοΰ,» τοΰ όποιου όμως ή κανονική άνάπτυξις δεΐται 
τής περαιτέρω τοΰ νομοθέτου πρόνοιας.

Έν τοΐς Οέμασι, τά όποια ή προκειμένη καταστατική 
έρευνα έχει ύπ’ όψιν, περιλαμβάνονται καί τά περί πτω- 
χεύσεως ίσχύοντα παρά τοΐς διαφόροις έθνεσιν. Άλλ’ ένώ 
παρ’ήμΐν έν γένει ισχύει ό πρό τοΰ 1835 Γαλλικός έμπο- 
ρϊκός νόμος, άφ’ έτέρου ή πείρα άπέδειξεν τοιαϋτα έν 
αύτώ κενά, ώστε όπως ή έν λόγω θεσμοθεσία συνεπλη- 
ρώθη έν Γαλλία, οϋτω παρεσκευάσθη πρό τίνος καί έν Έλ
λάδι. Άναβλητέον δθεν μέχρι τής νομοθετικής έπιύηφίσεως 
τήν άκριβεστέραν έπ’ αύτής μελέτην.

ΕΤΟΣ 2-ΦΤΛ. 16—ΙΟΥΝΙΟΣ 1874. II
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ·

Έάν ύπετίθετο, ότι αίφνης διεζωλύετο ή επιστημονική 
τών άνδρών άνάπτυξις ζαί ότι αι σπουδαΐ αύτών περιωρί- 
ζοντο είς μόνην τήν τέχνην τοϋ άναγινώσζειν ζαί γράφειν, 
μετά δύο τό πολύ γενεάς θά έπέστρεφεν ή άνθρωπότης εις 
τούς μεσαιωνικούς αύτής χρόνους. Όπως ό λύχνος σβύ- 
νει, όταν λείψη τό έλαιον, ούτω καί ή ψυχή τής άνθρω- 
πότητος άποκτηνοΰται, όταν λείψη ή έπιστήμη. "Οσω δέ 
πλείονες κα)Λιεργοΰσι τόν επιστημονικόν άγρόν, τόσω οί 
καρποί αύτοϋ είναι κρείττονες καί άφθονώτεροι, διότι, έάν ό 
συναγωνισμός βλάπτη τούς προνομιούχους, ό λοιπός κό
σμος ωφελείται έξ αύτοϋ.

Ή άλήθεια αυτή εΐναι στοιχειωδέστατη, όλοι οί προπο- 
ρευόμενοι είς τήν οδόν τοϋ πολιτισμού τήν άσπαζονται· καί 
όμως ύπάρχει μία συνέπεια αύτής, ή μεγίστη, διότι άφορα 
ακριβώς τό ήμισυ τοΰ άνθρωπίνου γένους, τό γυναικεϊον, 
καθ’ ήν, έκτος εύαρίθμων έξαιρέσεων, όλοι σπεύδουσι νά 

τήν κατακρίνωσιν ώς ε ύ τ ο π ί α ν.
θά ήτο τώ όντι παραδοξότατον άν διπλασιαζόμενων π. 

χ. τών έν τώ έπιστημονικώ ναώ έργαζομένων, δέν ηύρύ- 
νετο έτι μάλλον ό επιστημονικός τοϋ κόσμου όρίζων, μό
νον καί μόνον διότι ή προσθήκη τών νέων συνεργατών θά 
έλαμβάνετο έκ τοϋ γυναικείου πληθυσμού. Εννοείται, ότι 
είς τήν θέσιν ταύτην τοϋ ζητήματος δέν έχω ύπ’ όψιν τήν 
ταπεινήν τοΰ συμφέροντος ιδέαν, καθ’ ήν ή άποτροπή τών 
γυναικών έκ τών έπιστημονικών έργων έξασφαλίζει τήν 
άναγκαίαν εκείνην ποσότητα τών φροντίδων, τάς οποίας ό 
ανδρικός πληθυσμός έννοεϊ είς βάρος τής γυναικός. Δι’ έμέ 
αρκεί ό εξής απλούς συλλογισμός, ότι ή αί φροντίδες αΰ- 
•at εΐναι κατά φύσιν, καί επομένως θέλουσι πάντοτε κατα- 

βάλλεσθαι άνευ τής άνάγκης κοινωνικής τίνος βίας, ή είναι 
παρά φύσιν, ζαί τότε δύναται ό όγκος αύτών νά μετριασθή 
ή άλλως νά ζανονισθή χωρίς ή κοινωνία νά διαλυθή, διότι 
οέν έπλάσθη αϋτη πρός καταστροφήν άλλά πρός τελείω- 
σιν. Ώστε θά πραγματευθώ τό ζήτημα ύπό μόνην τήν 
έποψιν τής ικανότητος τής γυναικός πρός τόν επιστημονι
κόν συναγωνισμόν.

Έάν κρίνωμεν έζ τής ένεστώσης άναπτύξεως τοΰ γυ
ναικείου πληθυσμοΰ, ή άπορία αύξάνει έπί μάλλον ζαί μάλ
λον έκ τής περιστάσεως, ότι ένώ ή γυνή διατελεϊ άπ’ αίώ
νος είς εΐδός τι κηδεμονείας, άγριας, βαρβάρου, ήμιπολι- 
τιστου ή πεπολιτισμένης, δηλαδή κοινωνικής ζαταστάσεως 
διακω/.υούσης τήν έλευθέραν πνευματικήν αύτής άνάπτυ- 
ξιν, έν τούτοις κατόρθωσε πάντοτε, είς όλα τά σημεία τής 
ύπάρξεώς της, ίνα, συγζρινομένη πρός τούς άνδρας τής αύ
τής τάξεως, κατ’ ούδέν ύστερή τής διανοητικής τούτων δυ
νάμεως. Μεταξύ τών διαφόρων τάξεων ή γεωργική δύ
ναται νά χρησιμεύση είς τόσω διδακτικήν σύγκρισιν, ώστε, 
έπειδή ή τάξις αϋτη άποτελεϊ τήν πολυπληθεστέραν ομάδα 
τής κοινωνίας ζαί τήν μάλλον όμοιομόρφως ζατά τά άπο- 
τελοϋντα αύτήν άτομα άνεπτυγμένην, πρέπει νά μή έξήλθέ 
τις έζ τού γραφείου του, ίνα άγνοή τήν σταθερώς ισην, 
έν πολλοϊς δέ καί άνωτέραν, διανοητικήν τής γυναικός άνά- 
πτυξιν. "Οσω άναβαίνομεν είς τήν κοινωνικήν κλίμακα, 
τόσω παρατηρούμε·? τήν γυναίκα έν τοϊς μεγάλοις άριθ- 
μοϊς, έλαττουμένην τού άνδρός. Έάν ρίπτηται αϋτη όρμη- 
τιζώς είς τήν οδόν τής ματαιότητος, τό οφείλει είς τήν έξ 
άπαλών ονύχων διδασκαλίαν ότι έπλάσθη διά τήν τέρψιν 
τοΰ άνδρός. Ρίψατε τήν ιδέαν ταύτην καί άμέσως θέλετε ίδεϊ 
τήν μεγίστη·? τών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, τήν οποίαν 
ήθελε προκαλέσει ή κατάργησις τών άπειρων πρός τό κα
τόρθωμα τής τέρψεως ταύτης έφοδίων. Θά έδείκνυον δέ 
όλοι δακτύλω τήν γυναίκα έκείνην, ήτις ήθελε τολμήσει 
νά έξέλθη είς τάς οδούς ή νά παρασταθή είς τάς αίθούσας 
διά τοιαύτης πανοπλίας, οίαν ζαί αύται αί έντιμοι γυναΐ- 
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χες θεωροϋσιν νΰν άναπόφευκτον νά ζομίζωσι πάντοτε 

μεθ’ εαυτών.
Προφανώς τοιαΰται τάσεις όδηγουσι τήν γυναίκα είς ήτ- 

τονα του άνδρός Οέσιν έν τή κοινωνία. Έν τούτοις ή πείρα 
άποδεικνύει, ότι καί έν τή προκεχωρημένη του πολιτισμού 
περιόδω άμα γυνή τις ήδυνήθη νά σταματήση κάπου τοΰ 
χειμάρρου τούτου, άρκεΐ νά συγκριθή πρός όμοιας κοινωνικής 
άναπτύξεως άνδρα, ϊνα εύθύς άποδειχθώσι τά άπαράγραπτα 
δικαιώματα τής νοημοσύνης της. Ή παρατήρησίς αΰτη είναι 
μεγίστης έπί τοϋ προκειμένου ζητήματος σημασίας. Ό Bossi 
έλεγεν έν ταΐς παραδόσεσιν αύτοΰ (τομ. ί. κεφ. 8), «ό θεός 
νά μέ φυλάξη άπό τοϋ νά θελήσω νά φέρω εις άμφιβολίαν 
τήν διανοητικήν δύναμιν τής γυναικός. Περιέλαβον είς τήν 
άποστολήν αύτής τά τε βιομηχανικά καί τά πνευματικά 
έργα, Χαθ’ όσον δύνανται ταϋτα νά συμβιβασθώσι πρός τά 
καθήκοντά της. Έσχον τήν εύτυχίαν νά γνωρίσω καί νά 
θαυμάσω γυναίκας, πεπροικισμένας διά τών ώραιοτέρων 
τοΰ πνεύματος προτερημάτων καί διά τής λαμπροτέρας 
μεγαλοφυίας. Εκτός τούτου ώς μαθητής έκάθισα έπί Πα
νεπιστημιακών εδωλίων μετά γυναικών, αιτινες έσπούδαζόν 
νομικά καί ιατρικήν. Άνηγορεύθην διδάκτωρ τοΰ δικαίου 
κατά τό αύτό έτος, καθ’ δ ώραιοτάτη Κυρία έλάμβανε τόν 
αύτόν βαθμόν. Έν τώ αύτώ Πανεπιστημίω ήκροάσθην τών 
έπί τής Ελληνικής φιλολογίας παραδόσεων κυρίας, τής 
οποίας ή διδασκαλία ού μόνον ήτο καλλίστη, άλλά καί 
έστολισμένη ύπό πολλοϋ πνεύματος καί χάριτος. Νομίζω 
μάλιστα ότι έζει άκόμη, ότε διωρίσθην καί έγώ καθηγη
τής έν τώ αύτώ Πανεπιστημίω, ώστε τοιουτοτρόπως έσχον 

τήν τιμήν να γίνω συνάδελφός της.»
Ή ιδιαιτέρα πρός τάς γυναίκας καί ιδιαιτέρα πρός τούς 

άνορας ένεργουμένη άνατροφή καί έκπαίδευσις περιέχει 
κατά κανόνα τά κυριώτερα σπέρματα τών έν τή κοινωνία 
μεγάλων μεταξύ τών γενών πνευματικών καί ηθικών δια
φορών. 'Όπως χωρίζοντες άποτόμως τούς άνδρας είς δια
φόρους έπιστήμας, νομικήν, στρατιωτικήν, ιατρικήν, φιλο

λογικήν κλπ. ή διαφόρους τέχνας, 'υποδηματοποιίαν, ρα
πτικήν, ξυλουργικήν, βαφικήν κλπ. κινδυνεύομε·? νά μετα- 
βάλωμεν αύτούς εις σχολαστικούς, μόνη δ’ έλπίς σωτη
ρίας είναι, ότι έκ τοΰ κοινοΰ βίου άναπτύσσεται μεταξύ 

Ολων έπί τέλους ταύτότης τις έννοιών, ϊνα χρησιμεύση ώς 
κοινωνικός σύνδεσμος, — τοιουτοτρόπως χωρίζοντες άπο
τόμως τήν άνατροφήν τών γυναικών άπό τής τών άνδρών 
καί προσηλοΰντες τάς πρώτας εις ιδιαίτερον κύκλον σκέ
ψεων, δέν πρέπει νά άπορώμεν, οσάκις άναφαίνονται τά 
συμπτώματα τής γυναικείας, ούτως είπεΐν, σχολαςικότητος.

ί’ίψατε τούς παιδευτικούς φραγμούς καί έπειτα κρίνατε 
περί τών ελευθέρων ενεργειών τοϋ πνεύματος άμφοτέρων 
τών γενών. Τή άληθεία, ύπό τήν έποψιν ταύτην, δέν γνω
ρίζω πόση διαφορά ύπάρχει μεταξύ τής μητρός έκείνης, 
ήτις έλεγεν έν Σπάρτη «ή τάν ή έπί τάν» καί τοΰ υίοΰ, 
όστις ήκολούθει τήν συμβου/.ήν της. Έάν κατηγορήται 
έπί μητρική άσπλαγχνία ή έπί τώ θανάτω τοΰ υίοΰ της εί- 
ποΰσα, ότι ή δημοκρατία έχει πολλούς άλλους κρείττονας, 
έν τή υποτιθέμενη ταύτη άναισθησία καταφαίνεται τόση 
δύναμις πνεύματος, όσην δύναται νά μαρτυρήση ή μάλλον 

ανεπτυγμένη κρίσις. Ό Τάκιτος διηγείται περί τών Γερ
μανίδων, ότι παρηκολούθουν πάντοτε τά στρατεύματα 
καί ότι, οσάκις ταϋτα έκλινον είς φυγήν, εϋρισκον ένώπιον 
των τάς γυναίκας, αιτινες εύθύς τά έστρεφον έκ νέου είς τό 
πεδίον τής μάχης. Βεβαίως τοιαΰται λειτουργία', τής γυ- 
ναικός, δυνατόν είπεΐν, συνδέονται μάλλον πρός τό θυμοει
δές τής ψυχής. Άλλ’ ένώ χρησιμεύουσιν αύται ώς δείγμα 
τής δυνάμεως τής ανατροφής, δέν καθυστεροΰσιν έτέρωθεν 
καί πλεΐστα όσα παραδείγματα λεπτότερων έτι τοϋ πνεύμα
τος πρός άμφότερα τά γένη ομοιοτήτων. Γυναίκες, συγγρα
φείς ή καλλιτέχναι, φιλόσοφοι η ρήτορες, ούδέποτε έλειψαν 
έκ τών προοδευτικών τής άνθρωπότητος έποχών πάντως δέ 
τά φαινόμενα ταϋτα έχουσι λίαν έκφραστικήν φυσιογνω
μίαν, καθόσον έλαβον υπαρξιν ύπό κοινωνικόν σύστημα, τά 
μάλιστα άντίθετον εις τοιαύτην τών γυναικών άνάπτυξιν.
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Καθώς παρατηρεί ή Miss Becker, τό θήλυ γένος απαντά
ται έπίσης χαί μεταξύ τών ζώων καί μεταξύ τών φυτών. 
Έκ της διαφοράς δέ τών γενών ούδεμία ύφισταται φυσική 
ύπεροχή. Μεταξύ τών κτηνών τό ίσχυρότερον γένος ύπο- 
τάσσει τό άσθενέστερον, ή ύπεροχή δέ αύτη δέν ανήκει πάν
τοτε είς τό άρρεν. Τό έναντίον απαντάται εις τά σαρ- 
κοφάγα π. χ. όρνεα και εις τινα είδη έντόμων, ώς τούς μύρ
μηγκας καϊ τάς μέλισσας. Παρά ταΐς τελευταίαις μάλιστα 
τά μέσα τής έπιθέσεως καί ή έκ τούτων έπι τοϋ έτέρου γέ
νους ύπεροχή συνοδεύονται ύπό τοσοΰτον ύπερτέρας νοή- 
σεως, ώστε ή έργασία καί ή κυβέρνησις άνήκουσιν έντελώς 

είς τάς θηλείας.
Πρέπει νά παραδεχθώμεν, ότι είς έκαςον είδος ζώων, ούο’ 

αύτοΰ του άνθοώπου έξαιρουμένου, αί σχέσεις, αϊτινες ύπαρ- 
χουσι μεταξύ τής ύλικής ισχύος καί τών πνευματικών δυ

νάμεων, είναι άπλώς κατά συμβεβηκός καί ούχί άναγκαϊαι. 
Έν τή αρχαϊκή τής ανθρώπινης κοινωνίας' εποχή ή κτη
νώδης βία έδιδε τώ κατόχω αύτής τήν ύπεροχήν εις όλας 
τής βιωτικής τάς σχέσεις. Τό παν συνίστατο εις τό έχειν 
τήν δύναμιν τοΰ λαμβάνειν καί τήν δύναμιν τοΰ όιατηρεΐν. 
Έπιφοβώτερος πολεμιστής ήτο ό δυνάμενος νά όπλισθή 
διά τοΰ βαρυτέρου πελέκεος καί ό δυνάμενος δι’ ένός κτύ
που τοΰ άμορφου ξίφους του νά ρίψη τόν έχθρόν κατά γής. 
Ό σιδηρόφρακτος φεουδάρχης κατεπάτει τόν άοπλον όχλον 
καί θά έγέλα πολύ, έάν τώ έλεγέ τις, ότι οί άγρόται ήσαν 

όμοιοι του.
Έν τοιαύτη εποχή τό άσθενές γένος έζει είς τελείαν 

ύποταγήν καί έξάρτησιν. Έάν κατά τινας χρόνους αί νέαι 
και ώραΐαι γυναίκες ειλκυσαν ιδιαιτέρως τό σέβας και σχε
δόν τήν λατρείαν, έστεροΰντο όμως τής έλευθερίας των καί 
άλλως αί έξαιρετικαί αύται περιποιήσεις ούοαμώς έπενήρ- 
γουν έπί τής θλιβεράς καταστάσεως τών άποκλήρων τοΰ 
γένους αύτών. "Ολαι έζων ύπό τήν κηδεμονείαν τών πα
τέρων, άδελφών ή άνδρών αύτών.

Άλλ’ όπως τά πλήθη τών λαών άναγνωρίζουσι ήδη, ότι 

ή προστασία τών φεουδαρχών δέν εΐναι πλέον αναγκαία 
εις τήν ασφάλειαν αύτών, όπως μανθάνουσι ταΰτα νά δια
νοούνται και νά ένεργώσιν άφ’ εαυτών, όπως άπαιτοϋσι τήν 
έκπαίδευσιν καί τό δικαίωμα τής πολιτικής αντιπροσωπεύ
σεις, ούτω καί τό γυναικεΐον γένος, διατελοΰν έτι είς ύπο
ταγήν, άρχεται νά αίσθάνηται τάς αύτάς τάσεις καί τάς 
αύτάς άνάγκας.

Τό δέ κράτος τών νόμων καθιερώθη είς τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε ό άνήρ, πλήρης έμπιστοσύνης εις τήν άποτελεσματι- 
κότητα αύτών, δέν έξέοχεται πλέον ώπλισμένος, άλλά τί
θεται, ύπό τήν έποψιν τής προσωπικής άσφαλείας, είς τήν 
αύτήν μετά τής γυναικός τάξιν. Έπίσης αί πρόοδοι τών 
επιστημών ύπέβαλον είς τοιαύτην πειθαρχίαν τάς πλείστας 
φυσικάς δυνάμεις, ώστε κατέστησαν αύτάς ύπηρέτιδας τής 
άνθρωπίνης θελήσεως. Τά άποτελέσματα όθεν ταΰτα με- 
τριάζουσίν άναγκαίως έτι μάλλον τήν έπιρροήν τής φυσικής 
βίας, ώς στοιχείου ύπεροχής. Ένώπιον δέ τοΰ άσφαλοΰς 
όφθαλμοΰ καί τής στερεάς χειρός συγχρόνου ήμών γυναι- 
κός, ώπλισμένης διά πυροβόλου Withworlh τί θά γίνη (εξα
κολουθεί ή Miss Becker ό μεσαιωνικός φεουδάρχης, τόν ό
ποιον οί ύποτελεΐς αύτοΰ έθεώρουν ώς τήν ένσάρκωσιν τής
βίας καί τής δυνάμεως ;

Βεβαίως ή έποψις αύτη τής ισχύος είναι σχετική καί φέ
ρει κατά νοΰν τήν ιδέαν τοΰ Πλάτωνος, ότι «έστιν άρα καί 
φυλακική γυνή.» Έάν πρόκειται όμως έντεΰθεν νά λυθή τό 
ζήτημα τής πρακτικής ίκανότητος τής γυναικός, τό πνεΰμα 
αύτής, καθ’ όσον ή ισχύς νομιμοποιείται, δύναται νά λάβη 
τελειοτέραν άνάπτυξιν άνευ κοινωνικής τίνος συμφοράς ώς 
έκ τής καταχρήσεως τής ισχύος. Κατά τοΰτο βεβαίως με
γάλην έξασκοΰσι τά ήθη έπιρροήν. Ένώ δέ ταΰτα μόνον 
κατά μικρόν καί βαθμηδόν μεταβάλλονται, ό νομοθέτης, 
προπορευόμενος είς τό στάδιον τής εύρυτέρας κοινωνικής 
άποκαταστάσεως, εΐναι υπεύθυνος διά τήν αρμονικήν πάντοτε 
τής νομοθεσίας άνάπτυξιν πρός τόν νεώτερον βίον. Ούτως 
έάν παραπεμφθή είς ιδιαιτέραν μελέτην τό σύνολον τών νο-
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μικών μεταξύ τών γενών διακρίσεων, τάς οποίας ή νεωτέρα 
τών εθνών οικονομία έν πολλοϊς δύναται νά ζατακρίνη, 
όσον άφορα τό προκείμενον θέμα, ολόκληρον τό σύστημα 
τής ένεστώσης γυναικείας έκπαιδεύσεως δείται σπουδαίας 

άναθεωρήσεως.
Καί είναι μέν αληθές, ότι καί τών άνδρών ή παίδευσις, 

μέχρι τής διεκπαιρεώσεως τών έγκυζλίων σπουδών αυτών, 
καί έν Έλλάδι ώς ζαί άλλαχοϋ, λίαν έπιστημονικώς χωλαί
νει, καί ότι άπόλλυται μέγας συγζριτικώς χρόνος, καί δή 
ό βέλτιστος τής πρώτης νεότητος, είς έζμάθησιν ξηρών τύ
πων, έξ ών έλλείπει τό ζωοποιούν τής έπιστήμης πνεύμα. 
Έν τούτοις άναπόφευκτον άποβαίνει, ινα, έν εύθέτω ζαί δή 
ούχί μεμαζρυσμένω χρόνω, διοργανωθή τό όλον σύστημα 
τής έκπαιδεύσεως, είτε περί άρρένων πρόκειται είτε περί 
Οηλέων. έπί έπιστημονιζωτέρων βάσεων. Οά ηύχόμην λοιπόν 
ίνα ζαί τά σχολεία τού γυναικείου γένους, όπως ζαί τά 
τού άνδρικοΰ, άποτελώσι μίαν ζαί τήν αύτήν πυραμίδα, έπί 
κορυφής τής οποίας νά ΐσταται πάντοτε λαμπρός ό τής 
έπιστήμης ναός. Καί δέν ύπάρχει τελειοτέρα διά τήν άν- 
Ορωπίνην κοινωνίαν προσδοκία ή έζείνη, καθ’ ήν όλα τά 
άτομα αύτής θά συναγωνίζωνται είς τήν άνάβασιν τής δύ
σκολου πρός τήν έπιστημονιζήν άλήθειαν ζαί άνάντους 

οδού.
Έάν ή συνεκπαίδευσις τών γενών διά τήν παρούσαν κοι

νωνικήν κατάστασιν θεωρείται ώς έπιζίνδυνος είς τά ήθη, 
δύναται νά εύρεθή ήλιζία, καθ’ ήν ό κίνδυνος νά έλαττωθή 
ζαί βαθμηδόν έπί τού όλου νά έζμηδενισθή. Ή πρώτη 
τού παιδικού σχολείου ζαί ή τελευταία τού Πανεπιστημίου 
εΐναι ύπό τήν έποψιν ταύτην λίαν άξιοπαρατήρητος. "Οσω 
χωοίζομεν τά γένη τόσω ή πονηρά περιέργεια γέννα πλείο
να σπέρματα. Κατά τούτο οί ναοί τού Θεού δέν άποτελούσι 
μιζράν πείραν. Αί γυναίκες φεύγουσι ζατά μικρόν έζ τών 
ύπερώων δικτυωτών, παρατάσσονται είς τήν έτέραν πλευ
ράν τών έζκλησιών, μέχρις ού έπί τέλους λογιζώς συγκα- 
θήσωσι μετά τών άνδρών έν οικογένεια ζαί εύσεβεία όπως
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άκούσωσι, διά τής συντριβής τής ζαρδίας καί ούχί τών πο- 
δών, τόν ζωοποιόν λόγον τοΰ Κυρίου.

Έάν ό ναός τοΰ Ύψίστου εΐναι ικανή ύπέρ τών ηθών 
έγγύησις, άπό πότε έλησμονήθη, ότι ό ναός τής έπιστήμης 
εΐναι νάρθηξ τής έκκλησίας τοΰ θεού ;. . . Έρωτήσατε τά 
σκότη τής βαρβαρότητος, διότι τοιαύτη παραγνώρισις δέν 
αντέχει είς τό φώς τού πολιτισμού.

ΔΑΝΕΙΑ ΊΟΥ 1 824 ΚΑΙ 1 825·

’Απ’ άρχής τά δάνεια ταΰτα μοί έφάνησαν έπί τοσοΰτον 
σπουδαία, έφ’ όσον έχρησίμευσαν ώς γέφυρα πιστωτικής 
(όπερ έστί ίσχυροτάτης) κοινωνίας μεταξύ τής μόλις άνα- 
γεννωμένης έθνιζότητος ήμών καί τής Εύρώπης. Ή πολι
τειακή καί οικονομική άνάπτυξις τής ύποθέσεως ταύτης 
αποτελεί σελίδα περισπούδαστο·/ τής ήμετέρας ιστορίας, 
έπί τής οποίας επιχειρώ τήν ακόλουθον έρευναν.

Άμφότερα τά συντάγματα τών έν Έπιδαύρω (1822) 
καί έν Άστρει (1823) έθνικών συνελεύσεων, δημιουργή- 
σαντα δύο πολιτικά σώματα είς διοίκησιν τής Ελλάδος, τό 
Βουλευτικόν καί τό ’Εκτελεστικόν, έχορήγησαν αύτοΐς τό 
δικαίωμα ινα δανείζωνται είς βάρος τού έθνους. Κατά μέν 
τό πρώτον σύνταγμα (άρθ. 63) «τό Εκτελεστικόν σώμα 
έχει τό δικαίωμα νά λαμβάνη δάνεια είτε έσωθεν είτε έξω
θεν τής έπικρατείας 
εθνικά κτήματα μέ τήν συγκατάθεσιν όμως 
ζοΰ
«τό Βουλευτικόν αποφασίζει περί δανείων μέ τήν έγγύησιν 
τοΰ έθνους λαμβανομένων.»

Δυνάμει τής συνταγματικής ταύτης έξουσίας τό μέν Βου
λευτικόν σώμα κατά Μάϊον 1823 άπεφάσισε τήν συνομο
λόγησα έθνικοϋ δανείου 4 000 000 Ισπανικών ταλλή-

ζαί νά καθυποβάλλη είς ύποΟήκην 
τοΰ Βουλευτι- 

σώματος.» Κατά δέ τό δεύτερον σύνταγμα (άρθ. 35)
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ρων ('), τό δέ ’Εκτελεστικόν διώρισεν επιτροπήν, είς ήν έχο- 
ρήγησε τήν πληρεξουσιότητα, ινα διαπραγματευθή τό δά
νειον τοΰτο καϊ ύπεσχέθη τήν άναγνώρισιν αύτοΰ ώς χρέους 
τής έπικρατείας. Ή επιτροπή, άναχωρήσασα έκ της Ελ
λάδος κατά Νοέμβριον 1823, έφθασεν έν Λονδίνω είς έπι- 
τηδειοτάτην τώ οντι έποχήν, διότι, καθώς παρατηρεί ό Ger- 
vinus (Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστάσεως 4, 1), όλος τότε 
ό έμπορικός τής ’Αγγλικής πρωτευούσης κόσμος είχε κυ- 
ριευθή ύπό τής μανίας τών παράτολμων έπιχειρήσεων. "Ο
πως δήποτε τό πνεΰμα τοΰ Φιλελληνισμοΰ ειχεν ήδη ίκα- 
νώς προετοιμάσει τήν οδόν, παρ’ αύτό δέ καί αί Έλληνι- 
καί τών πρώτων δύο έτών νίκαι συνετέλεσαν ούκ ολίγον 
είς τήν έξέγερσιν τής διεθνούς ύπέρ τοΰ Έλληνικοΰ άγώ- 
νος χρηματικής πίστεως, έν τή όλη ιστορία τής όποιας 
ιδιαιτέρως πρέπει νά μνημονευθή ό πολλά ύπέρ τών Ελ
λήνων γράψας καί ένεργήσας τότε ένθουσιώδης φίλος αυ-

(') ΆριΟ. ΚΔ' τοϋ Κώοτ,ζοί τών Νόμων.
ΙΙΡΟΣΩΡΙΝΙΙ ΔΙΟΙΚΙΙΣΙΣ ΊΊΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΒΟΤΛΕΚΓΙΚΟΧ Χ11ΜΛ.

Έπειδν; κατά τόν παρρτ,σιασθέντα καί θεωρνιθέντα υποθετικόν λο
γαριασμόν τό περίσσευμα τών εξόδων κατά τό ένεστός έτος άπε- 
οείχθτ, σαφέστατα.

Έπειδτ, ό προχειρότερος καί συμφερώτερος τρόπος διά ττ,ν άπάν- 
ττ,σιν τών εξόδων είναι ή τών δανείων λτ,ψις.

Λ’. Ν’ άνοιχθτ, δάνειον τεσσάρων μιλλιουνίων ταλλτ,ρων ’Ισπα
νικών.

Β'. Τό δάνειον τοΰτο ν’ άσφαλισθή δι’ ομολογιών ιστ,ς ποσόττ.- 
τος τών τεσσάρων μιλλιουνίων ταλλτ,ρων καί δι’ έγγυτ,σεως επί τών 
έθνικών κττ,μάτων.

Γ'. Τό εκτελεστικόν σώμα νά πραγματευθή καί νά φέρτ, είς έκ- 
βασιν τό δάνειον τοΰτο κατά τόν συαφερώτερον τρόπον.

Έν Τριπολίτζά τή 11 Μαίου 1823.
i Πρϋ«3βος τοΰ Βιυλιυτιχοΰ

’/ω. Όρ.Ιάνδος, 
ό Α*.  γρχμματιΰς τοΰ BauAlunxoG 

Έπικυροΰται. ’ Ιω. Σχανύα.Ιίδης.
ύ Πθοιϊρος τοΰ Εχτιλιστιχοΰ 

Πιτρόμ.-Τίης Μαυρομι γά-Ιης.
<) Γ·ν· Γρβμμχτώς τοΰ έχτιλιοτιχοΰ 

ΆΙ. Μαυροχορδάτοι:. 

τών Blaquiere. Ό "Αγγλος οοτος, έπισκεφθεΐς τήν Ελλάδα 
κατά τό 1822 καϊ παρατηρήσας τά κατ’ αύτήν, «έπέστρε- 
ψεν είς τήν πατρίδα του έπϊ Έλληνικοΰ πλοίου, ουτινος ή 
πρωτοφανής σημαία ένθουσίασεν τούς φιλελευθέρους. Έ
φερε καί δέκα Έλληνόπαιδας, οΰς διάφοροι Άγγλοι παρέ- 
λαβον είς άνατροφήν δι’ ιδίας αύτών δαπάνης. Εύρών δέ 
συστημένην τήν Φιλελληνικήν έταιρίαν, προετοίμασε, δι’ ών 
έδωκεν αύτή πληροφοριών, τήν οδόν είς εύρεσιν τών ζητου- 
γένων δανείων, καϊ κατέβη έκ δευτέρου είς Ελλάδα πρός 
έπίσπευσιν αποστολής άνδρών έχόντων τήν πρός τοΰτο 
άπαιτουμένην πληρεξουσιότητα» (Σ. Τρικούπης Ιστορία 
τής Έλλ. έπαναστάσεως τομ. Γ' σελ. 98).

'Όπως καί άν έχη, έν τή προκειμένη δανειστική τής Ελ
λάδος έπιχειρήσει, δυνατόν είπεΐν, συνεκεντροΰντο αί μέγι

στα». τών έλπίδων. Ού μόνον ήτο απαραίτητον νά συντη- 
ρηθή περαιτέρω ό ύπέρ ανεξαρτησίας άγων καί μάλιστα ύπό 
τήν δαπανηροτέραν αύτοΰ ναυτικήν έποψιν (’), άλλά συγ
χρόνως ή έπιτυχία τοΰ ψηφισθέντος δανείου Οά έχρησί- 
μευεν ώς μέτρον τής Εύρωπαίκής γνώμης και περιπλέον 
ώς σύνδεσμος ταύτης οικονομικός πρός τήν ήμετέραν έπα- 
νάστασιν. Είναι σημαντικόν λοιπόν γεγονός, ότι κατά τήν 
21 Φεβρουάριου 1825 συνωμολογήθη έν Λονδίνω μεταξύ 
άφ’ ένός τής Ελληνικής επιτροπής καί άφ’ έτέρου τής έται
ρίας Loughnan υιοί καί O’Brien, καί τών Ε. Ellice, J. Hume 
καί A. Loughnan ή έπί τοΰ δανείου τούτου σύμβασις.

Τό δάνειον όιηρέθη είς ομολογίας διαφόρων κατηγοριών, 
ήτοι άπό 50 μέχρι 500 λιρ. στερλ. (250—2500 Ίσπαν. 
ταλλ.), άντιπροσωπευούσας τήν δλην ποσότητα 800 000 
λιρ. στερλ. (4 000 000 Ίσπαν. ταλλήρωνΥ Έκτος τών 
ύπογραφών τής 'Ελληνικής ’Επιτροπής έπρεπε καί ή έται
ρία Loughnan υιοί καί O’ Brien νά θέση τήν έαυτής έπί τών

(’) "Ινα έννοτ,στ. έκαστος ττ,ν οικονομικά,ν κατάστασιν ττ,ς Έλλτ,- 
νικτ,ς Κυβερνήσεως έν ττ, έποχή εκείνη, άρκεΐ ή άμτ./ανία είς τ,ν εΰ- 
ρέθτ, τό Βουλευτικόν, όπως δανεισθή 1 500 γρόσια παρά τοΰ 'Ηγου
μένου ττ,ς Μονής τών Αγίων Αναργύρων 15 Δεκεμβρίου 1823), 
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ομολογιών τούτων χάριν πλείονος γνωριμίας έν τή χρημα- 
τιστική άγορα ζαϊ ούχί έγγυήσεως. Συνωμολογήθη τόζος 
μέν 5 τοϊς °|0 χρεωλύσιον δέ 1 τοΐς °|u, πληρωτέα πρός 
τούς κατόχους τών ομολογιών /.ατά τήν 1 Ίαννουαρίου 
ζαΐ 1 ’Ιουλίου έζάστου έτους έν τώ γραφείω τής έταιρίας 
Loughnan υιοί ζαΐ Ο’ Brien έζ τών ποσοτήτων, τάς όποιας ή 
'Ελληνική Κυβέρνησις πρός τοΰτο ήθελε παρ’αύτή καταθέσει.

Ή πώλησις τών ομολογιών τοΰ δανείου άφέθη είς τήν 
προμνησθεΐσαν έταιρίαν, ήτις ήδύνατο νά έζλέξη τήν χα- 
ταλληλοτέραν έποχήν. Έν τούτοις έπειδή διάφοροι κεφα- 
λαιοΰχοι εϊχον ύποσχεΟή εις αύτήν νά άγοράσωσι τάς ομο
λογίας ταύτας πρός 59 τοϊς "|ο, ή έταιρία άνεδέχθη τήν 
είς τό ποσόν τοΰτο πραγματοποίησιν τοΰ δανείου. Πρός 
τοΰτο δέ έπετράπη είς αύτήν ϊνα ένεργήση τήν συγκέντρω- 
σιν τών 59’τούτων τοΐς ®L τμηματιχώς, ύποχρεουμένων 
δμως τών έγγραφομένων είς τό δάνειον μετόχων, ϊνα προ- 
ζαταβάλωσι τό δέζατον, τό όποιον έπρεπεν άμέσως νά παρα- 
δοθή ολόκληρον είς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, άμα αύτη 
έπεζύρου τήν περί δανείου σύμβασιν, άναγζαίας οΰσης, ώς 
πρός τήν δλην παράδοσιν αύτοΰ, τής έγζρίσεως τοΰ λόρδου 

Βύρωνος, Stanhope ζαΐ Λαζάρου Κουντουριώτου.
Έπί τής άναλογίας τών 59 τοΐς °| τό προζείμενον δά

νειον συνεζέντρωσε 472 000 λιρ, στ. έξ ών δμως χατά τά 
συμπεφωνημένα ή διαπραγματευσαμένη αύτό έταιρία έχρά- 
τησε 124 000, διατεθείσας είς τόκους ζαΐ χρεωλύσια τών 
δύο πρώτων έτών, είς προμήθειαν, μεσιτείαν ζαΐ έξοδα τοΰ 
όλου δανείου καί είς προμήθειαν διά τήν πληρωμήν τών 
τόκων αύτοΰ. Ύπό άκριβεστέραν ούτως έποψιν τά πραγ 
μανοποιηθέντα 59 τοϊς °|0 έμειώθησαν είς 43 2. τοϊς °|ο ζα 

θόσον έλογίσθησαν
διά τόκον 2 έτών (πρός 5 τοϊς ο|ρ) 10 τοΐς u|0 
διά χρεωλύσιον 2 έτών πρός 1 τοϊς J 2 
διά προμήθειαν, μεσιτείαν και έξοδα 3 » »
διά προμήθειαν πί.ζρωμτ,ς τόκων

όλον 15 f τοϊς

ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ 1824 ΚΑΙ 1825.

Τοιουτοτρόπως έξ δλης τής δανειστικής ταύτης έπιχει
ρήσεως ή Ελλάς ώφελήθη μέν 348 000 λιρ. στ. έπεβα- 
ρύνθη δέ διά 800 000. Βεβαίως ή πρώτη έντύπωσις ζτυπά 
είς τούς οφθαλμούς. "Οταν ό τόζος συνωμολογεϊται πρός 
5 τοϊς °|ο, ή προμήθεια πρός 3 τοΐς °|ο έχει τι ύπερβολικόν 
τόσω δέ μάλλον όσω, καθ’ ά προερρέθη, τό Ελληνικόν δά
νειον ιδιαιτέρως ύπεστηοίζετο ύπό τοΰ Φιλελληνικοΰ αισθή
ματος. Σπουδαιοτέρα δέ εΐναι ή έποψις τής ύπέρ τών δα
νειστών έζπτώσεως (41 τοϊς ”|.). Καί δμως όταν άναλογι- 
σθώμεν, ότι κατά τό 1865 ή ’Οθωμανική αύτοζρατορία 
έδανείσθη 909 έκατομ. φρ. διά τοΰ έν Παρισίοις Erlanger 
έπί τόκω έπίσης 5 τοΐς L"|o καί έζπτώσει 50 τοϊς °|(, πρέ
πει νά ήμεθα έπιειζέστεροι πρός τούς άγοραστάς τών ομο
λογιών τής κατά τό 1824 άγνώστου τό πριν, έπαναστατι- 

ζής καί λίαν άμφιβόλου χρηματικής τής Ελλάδος πίστεως.
Τό βέβαιον εΐναι, δτι τά είσπραχθέντα έζ τοΰ δανείου 

έκείνου χρήματα ύπήρξαν σωτήρια είς τήν Ελληνικήν ύπό 
θεσιν. Έν ω χρόνω ό έξηντλημένος έχθρός πρός κατάσβε- 
σιν τής Ελληνικής ελευθερίας ζατέφευγε είς τόν ύποτελή 
αύτοΰ ήγεμόνα τής Αίγύπτου ζαΐ ύπέσχετο αύτώ τήν Κρή
την καί τήν Πελοπόννησον, οί πολιτικοί ζαΐ στρατιωτικοί 
τής Ελλάδος άρχηγοί συνέτριβον τάς έθνικάς δυνάμεις είς 
ένοπλους διαπληκτισμούς, είς τούς οποίους ή ιστορία έδωκε 
τόν τίτλον έμφυλίου πολέμου. Παρατεινομένη ή κατάστα- 
σις αύτη (7 Δεκεμβρίου 1823—14 ’Ιουλίου 1824) ήδύνατο 
νά άπολήξη εις τελείαν καταστροφήν τοΰ 'Ελληνικού άγώ
νος. Ή κεντρική δύναμις τής έπικρατείας διετέλει είς τε
λείαν άποσύνθεσιν. Άφ’ ένός μέν τό στρατιωτικόν κόμμα 
άσεβώς άμα καί άφρόνως διεσζόρπιζε έν "Αργεί τό Βουλευ
τικόν σώμα (19 Δεκεμβρίου 1823), άφ’ έτέρου δέ συνα- 
θροισθέν τοΰτο έζ νέου έν Κρανιδίω ζατέλυε τό όρεγόμε- 

νον στρατοκρατίας Εκτελεστικόν σώμα καί διωργάνιζεν έτε
ρον (18 ’Ιανουάριου 1824). Μέχρι τίνος έλειτούργουν δύο 
Κυβερνήσεις, ή δέ άμηχανία εφθασεν είς τό μή περαιτέρω, 
δτε ή εϊδησις τής έν Ζαζύνθω άφίξεως τής πρώτης δόσεως 
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τοΰ δανείου (40 000 λιρ. στερλ. διά τοϋ Blaquiere,' έδωχε 
τοιαύτην ένίσχυσιν είς τήν ύπό τοΰ Βουλευτικού συγκροτη- 
θεΐσαν νέαν καί νόμιμου κυβέρνησιν, ώστε ήττηΟέντος έν 
Τριπόλει τοΰ στρατιωτικού κόμματος τών λεγομένων ά ν- 
ταρτών (') καί τελείως άποργανωθέντος μέχρι τής 14 
’Ιουλίου 1824, ή χρήσις τών άλλεπαλλήλως αποστεγνω
μένων είς τήν Ελλάδα δόσεων τοΰ δάνειου έπετρεψεν κατά 
τά ένόντα τήν άνόρθωσιν τής δημοσίας τάξεως έν τώ έσω- 
τερικω καί τήν παρασκευήν τοΰ έθνους κατά τοΰ έπερχομέ- 
νου εξωτερικού έχθροΰ. Ή σημασία τοΰ δανείου τούτου 
αναφαίνεται ιδιαιτέρως έκ τής περιστάσεως, ότι ένώ ένεκεν 
έλλείψεως εφοδίων ό Ελληνικός στόλος άφήζεν εις κατα
στροφήν τήν Κάσσον καί τά ήρωίκά Ψαρά, αί Άγγλικαί 
τοΰ δανείου λίραι συνεκέντρωσαν έκ νέου τούς θαλασσίους 
προμάχους τής Ελληνικής έλευθερίας, αί ναυτικαί νίκαι 
πάλιν έπανήλθον είς τήν ήμετέραν σημαίαν (έπίσημοι μάρ
τυρες τά υδατα τής Σάμου), ό δέ κατά ξηράν αγών άμφί- 
βολος μέν έξωθεν τών Πατρών, ισχυρότερος δέ εν τή Ανα
τολική Έλλάδι, έλαβε έπιθετικωτέραν τροπήν έν τή Δυτική.

Άλλ’ ή έπιτυχία τοΰ πρώτου δανείου καί αί όσημέραι 
έπιτεινόμεναι άνάγζαι τοΰ Ελληνικού άγώνος έχρησίμευ- 
σαν ώς αφορμή συνομολογήσεως καί δευτέρου δανείου. 
'Ήδη ό ήγεμών τής Αιγύπτου άπό τοΰ ’Απριλίου 1824 πα- 
ρεσκεύαζε τό ναυτικόν αΰτοΰ, τήν δέ 7 ’Ιουλίου ό υιός αύ- 

τοΰ Ίβραήμ έξέπλευσεέκ τής ’Αλεξανδρείας οδηγών; κατά 
τής 'Ελλάδος 54 πολεμικά πλοία καί 300 φορτηγά, κομί- 
ζοντα 17 χιλ. στρατού, γεγυμνασμένου είς τήν νεωτέραν 
τακτικήν, 150 πεδινά πυροβόλα καί παν ό,τι άναγκαΐον 
πρός αποτελεσματικόν κατά τής 'Ελλάδος πόλεμον, είς 
έπιστήμην, τέχνην καί έφόδια. Έν τοιαύταις περιστάσεσι 
τό Βουλευτικόν σώμα κατά τήν 31 ’Ιουλίου 1824 έπέτρεψε 
νέον δάνειον 15 000 000 ’Ισπανικών ταλλήρων έπί ύπο
θήκη τών έθνικών έπίσης κτημάτων (*),  τό δέ ’Εκτελεστι
κόν σώμα διά τοΰ άπό 14 Αύγούστου 1824 διατάγματος

(*) Τί» στρατιωτικόν κόμμα έΐχϊν εκλεςει ώς τόπον συγκεντρώ
σεις τήν Τρίπολιν, έν ή έπροκάλεσε τήν αντιπάθειαν τοϋ εργατικού 
τής πόλεως πληθυσμού, είς τοιούτον βαθμόν ώστε παρ’ ολίγον νά 
μετατραπή αύτη είς λίαν αποτελεσματικήν έπίθεσιν. 'Όπως καί «ν 
έχη μέχρι τής 13 ’Απριλίου 1824, οτε έφθασαν είς Τρίπολιν τα 
στρατεύματα τής Κυβερνήσεως, οί άντάρται συνεποσούντο είς 2 000. 
Κατ’ άρ'χάς υπήρξε φόβος δεινής αιματοχυσίας’ οί ακόλουθοι όμως 
τών οπλαρχηγών εύθύς ένόησαν, ότι αί ίριδες αύτών δέν ήσαν άξίαι 
ούδέ σταγόνος αίματος’ ώφελήθησαν ούτως εκατέρωθεν τής περι- 
στάσεως, ίνα διασκεδάσωσι πυροβολούντες εις τόν αέρα, και επι τέ
λους οί άντάρται άπεχώρησαν τής πόλεως (Gervinus).

Ο Άριθ ΛΙ7 τού Κώδηκος τών Νόμων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣ1Σ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Έπειδή σ πόλεμος χρήζει πολλών χρημάτων.
Έπειδή τό 'Ελληνικόν έθνος, πολεμούν διά τήν ανεξαρτησίαν του, 

εΧει Ζ?ειαν "υλλών χρηματικών πόρων διά νά δυνηθή ·,ά ίιποστη- 
ρίς-ρ τήν πολιτικήν του ύπαρξιν’ καί

’Επειδή αι κατά τό παρόν πρόσοδοι καί ή δανεισθεΐσα ποσότης 
είναι μικρά ώς πρός τάς μεγάλας χρείας τής Ελλάδος.

Ί α Βον.Ιευτιχω- έθεσπίσατο
λ.'. Νά άνοιχθή δάνειον ποσότητος δεκαπέντε μιλλιουνίων ταλ

λήρων ’Ισπανικών, άρ. 15 000 000.
Β'. Τό δάνειον τούτο νά άσφαλισθή δι’ ομολογιών ίσης ποσότη

τος τών δέκα πεντε μιλλιουνίων ταλλήρων, δι’ έγγυήσεως έπί τών 
έθνικών κτημάτων.

1 ’. τό παρόν δάνειον θελει χρησιμεύσει είς μάνας τάς μελλούσας 
ανάγκας τού έθνους.

Δ. Ιό εκτελεστικόν σώμα νά πραγματευθή καί νά φέρη είς έκ- 
βασιν τό δάνειον κατά τόν συμφερώτερον τρόπον.

Έν Ναυπλίω τήν 31 ’Ιουλίου 1824.
ό λντιπρόιίρος τον BovUurixov 
Βρεσθένης Θεοδώρητος. 
Έπικυρούται

0 Προ’ίίρος τον Εκτιλιστιχον 
Γεώργιος Κουντουριώτης. 

ό Λ Γραμματιΰς
’/ωά ννης Σχανδα.Ιίδης.

β Γιν. Γραμματιν; 
Π. Γ. Ρόδιος.
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του άνέθεσεν εις τήν αύτήν έν Λονδίνω επιτροπήν τήν δια
πραγμάτευσήν καί τοΰ δευτέρου δανείου έπί τοΐς εξής δροις. 
"Αν μέν πραγματοποιηθώ ολόκληρον τό δάνειον, αί όμολο- 
γίαι του νά δοθώσιν είς τό κοινόν άντί 60 τοϊς °|0 τής ονο
μαστικής των άξίας, άν δέ μόνον τά 'I., ώρίζοντο αί όμο- 
λογίαι είς 53 τοΐς °|,, άν δέ τό ’| , είς 50 τοΐς "|„. Ή κλί- 
μαξ αΰτη είχε τήν σαφεστάτην έννοιαν, ότι άναλόγως τής 
χρηματικής πίστεως τής Ελλάδος καί τών κατεπειγουσών 
άναγκών αύτής έκανονίζετο κατ’ άνώτατον δοον ή ύπέρ 
τών δανειστών αύτής έκπτωσις, διά τό δλον είς 40, διά τά 

είς 45 καί διά τό ‘|, είς 50 τοΐς "Ι .
Μεταξύ τών τριών τούτων ορίων ή Ελληνική ’Επιτροπή 

ήδυνήθη νά πραγματοποιήση τό δεύτερον, συνομολογήσασα 
κατά τήν Ί Φεβρουάριου 1825 μετά τής έταιρίας J καί S. 
Bicardo, έπί τόκοι 5 τοΐς "|0 καί χρεωλυσίω 1 τοΐς ο|,, δάνειον 
ΙΟ 000 000 ’Ισπανικών ταλλήρων (2 000 000 λιρ. στερλ.) 

πρός 55 ’ τοΐς c|,, τών όποιων ή καταβολή ώρίσθη ώς 
έξής· -10 τοΐς ι|β τή 15 τοΰ αύτοΰ μηνός, 5 τοΐς °|0 τή 15 
Μαρτίου, 5 τοΐς °|0 τή 15 ’Απριλίου, 5 τοΐς °|0 τή 15 Μαίου, 
5 τοΐς °|β τή 15 Ιουνίου, 10 τοΐς "|„ τή 15 ’Ιουλίου, 5 
τοΐς Γ|ο τή 15 Αύγουστου, 5 τοΐς °|„ τή 15 Σεπτεμβρίου 

καί 5 | τοΐς “|ο τή 15 ’Οκτωβρίου 1825.
Υπολογιζόμενου τό νέον δάνειον πρός 55 J τοΐς °|0 συν- 

εκέντρωσεν (έφ’ όλου τοΰ ονομαστικού κεφαλαίου αύτοΰ) 
I I Ι0 000 λιρ. στ. έκ τών οποίων πρέπει νά άφαιρεθώσι 
288 000, διατεθεΐσαι είς τόκους δύο έτών, είς χρεωλύσιον 
ένός έτους, είς προμήθειαν έπί του δανείου καί προμήθειαν 
διά τήν πληρωμήν τών τόκων, ήτοι λεπτομερέστερου,

διά τόκον 2 έτών τρός 5 τοΐς °|0) 10 τοΐς
διά χρεωλύσιον 1 έτους πρός 1 τοΐς e|e; I 
διά προμήθειαν τοΰ δανείου . · · ■ · 3
διά προμήθειαν πΰ.υ,ρωμ/ίς τόκων · · · ς »

Ιο 
»
»
3

όλον 14 ζ τοΐς °|0

Όσον άφορα τα έξοδα καί την προκαταβολήν τών τό

κων καί τοΰ χρεωλυσίου, τό δεύτερον δάνειον είναι ώφελιμώ- 
τερον τοΰ πρώτου, μόνον καθόσον προκατεβλήθη κατ’ αύτό 
ένός καί ούχί δύο έτών χρεωλύσιον. Ύπό τήν έποψιν δμως 
τοΰ τιμήματος, είς ο διετέθησαν αί ομολογία'., τό δεύτερου 
δάνειου εΐναι άκριβώτερον κατά 3 τοϊς . Έν γένει ονο
μαστικόν κεφάλαιον έπί τοΰ πρώτου δανείου 800 000 λιρ. 
στ. παρήγαγε άσυγκρίτω τω λόγω πλείονα τοΰ έν τω 
δευτέρω έκ 2 000 000 λιρ. στ. (348 000 : 572 000). Τό 
άποτέλεσμα τοΰτο ύπήρξεν αύστηρά συνέπεια τών νέων 
τοΰ τόπου εμφυλίων ρήξεων (4 Νοεμβρίου 1824—18 Ίαν- 
νουαρίου 1825), τάς όποιας έδείνωσευ ιδιαιτέρως είς τό 

ZP7lfxa”ta"rz°7 πνεΰμα τής Εύρώπης ή προσυμβάσα κατα
στροφή τών Ί αρρών, ένεκεν τής οποίας τά Ελληνικά 
χρεώγραφα τοΰ πρώτου δανείου είχον καταπέσει έν τώ χρη- 
ματιστηρίω είς 15 τοϊς Γ| . Έν τοιαύτη περιπτώσει οί α
δελφοί Ricardo ήναγκάσθησαν νά μεταχειρισθώσι, κατά τά 
συμπεφωνημένα, έκ τοΰ δευτέρου δανείου τήν πρός τοΰτο 
όρισθεΐσαν ποσότητα τών 250 000 λιρ. στ. Άγορασθέντος 
δέ άναλόγου άριθμοΰ χρεωγράφων τοΰ πρώτου δανείου, 
είσήλθε τοΰτο είς τήν οδόν τής άνατιμήσεως καί διευκο- 
λύνθη ούτως ή πώλησις τών νέων ομολογιών τοΰ δευτέ
ρου δανείου είς τήν τιμήν τών 55 ’ τοϊς °| , τήν όποιαν 
ή έπελθοΰσα έν Έλλάδι οριστική τοΰ συντηρητικού κόμ
ματος νίκη (Ίαννουάριος 1825) ύπεστήριξεν έτι μάλλον, 
έξησφαλίσασα τήν οριστικήν τοΰ δανείου έκβασιν, διότι, άν 
αύτη ήτο επιζήμιος, είχον τό δικαίωμα οί Ricardo νά άπο 
χωρήσωσι μετά τήν τρίτην δόσιν.

Περί τής χρήσεως τών προκειμένωυ δανείων καί ιδίως 
τοΰ οευτερου δέν έχω σκοπόν νά άσχοληθώ νυν. Ένώ άφ’ 
ένός είναι αυτή κατ’ εξοχήν έσωτερική τής Ελλάδος ύπό- 
θεσις, άφ’ έτέρου ή έν τω πρώτω δάνειο» πρόνοια, ίνα κατά 
τήν έν ’Αγγλία οιαχείρησιν αύτοΰ λάβωσι μέρος καί πρό
σωπα άνήκοντα είς τήν καθαράν τοΰ Φιλελληνισμού σφαί
ραν, άπεδείχθη έκ τών υστέρων, ότι, καθυστερήσασα έν τώ 
δευτέρω δανείω, ύπήρξεν αιτία πολλής κατ’αύτό συγχύσεως.

ΕΤΟΣ 2—ΦΪΛ. Ιό—ΙΟΥΝΙΟΣ 1871. 12
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Θά ήτο πολύ διεξοδικόν νά εΐσέλθη τις είς δλην τήν μα 
ζράν τοΰ δευτέρου δανείου διαχειριστικήν ιστορίαν, έν ή 
διαπρέπει ή άτυχης παραγγελία τών έν ’Αμερική δύω φρε
γατών καί ή κατασκευή τών έξ έν 'Αγγλία άτμοζινήτων, 
τά όποια, άντί νά παραδοθώσι πρός τήν Ελληνικήν Κυ- 
βέρνησιν κατά τά συμπεφωνημένα έντός τοΰ 1825, παρε- 
δόθησαν α ά έν κατά τά επόμενα τρία φθινόπωρα, έγκα- 
ταλειφΟεν.ων τών λοιπών τριών άτμοκινήτων εις τελείαν 
έν τοΐς ναυπηγείοις τοΰ Λονδίνου φθοράν. Τί ώφελήθη ά- 
ζριβώς ή Ελλάς έζ τοΰ δευτέρου δανείου είναι σκοτεινόν 
αντικείμενου ιδιαιτέρας έρεύνης. ’Αρκεί νά σημειωθή ή άγα- 
νάζτησις τήν όποιαν έξήγείραν έν Αγγλία αί κατ' αύτό πε
ριστάσεις, τάς όποιας προσεπάθησε νά διαφώτιση ή γενο- 
μένη έν Λονδίω τή 4 Σεπτεμβρίου 1826 συνέλευσις τών 

κομιστών τών Ελληνικών χρεωγράφων.
"Οσον άφορα τάς ένεστώσας μεταξύ τής Ελληνικής ’Ε

πικράτειας ζαΐ τών δανειστών αυτής σχέσεις, εΰοίσκονται 
αύται εις τό σημεΐον έκεΐνο, είς ό τάς έγζατέλειψεν ή έπο
χή τοΰ Κυβερνήτου. Διότι ήμφισβητήθη τότε το δικαίωμα 
έκείνων, οιτινες άπεφάσισαν τά έν λόγω δάνεια, έθεωρή- 
Οησαν δέ ώς ισχυρά κατά τών δανειστών έπιχειρήματα αί 
κατά τήν διαχείρησιν τών δανείων περιστάσεις. Άλλ’ έάν 
ώς πρός τό πρώτον άπεδείχθη ήδη έν άρχή τής προκειμένης 
μελέτης τό δικαίωμα τών ύηφισάντων καί έπικυρωσάντων 
τά δάνεια πολιτικών τής 'Ελλάδος σωμάτων, συντρέχει έπί 
τοΰ προκειμένου καί ιδιαιτέρα κατόπιν άναγνώρισις τών έν 
Έπιδαύρω καί έν Τροιζήνι κατά τό 1826 καί 1827 έθνι
κών συνελεύσεων (' ·. Ώς πρός δέ τήν διαχείρησιν τών δα

νείων, ή διζαιολογιζή φύσις τών δημοσίων χρεωγράφων, 
κυζλοφορούντων άπό χειρός είς χεϊρα, αποκλείει πάσαν 
εύθύνην τών τελευταίων κατόχων έκ τοϋ προσώπου τών 
άρχικώς διαπραγματευσαμένων ή οιαχειρισαμένων τήν τοΰ 
δανείου ύπόθεσιν. Ούδαμώς οϋτω συντάσσομαι μετ’ έκείνων, 
οιτινες άμφισβητοΰσι τήν νομιμότητα τών έν λόγω δανείων 
ύπό τήν έποψιν ιδιαιτέρως τής καταχρήσεως. Προκαλώ 
αύτούς νά φέρωσι τούς λ|σμούς τοΰ δανείου τών έπί τής 
πρώτης Βασιλείας 60 έκατομ. φράγκων. Αγνοώ δ’ έπίσης

ΙΙαρατζρήοασα τό συμφωνητικού τοΰ δανείου τούτον γεγραμμέ- 
νον τή 21 Φεβρουάριου 1824.

Θεωρήσασαν τόν νόμον ύπ’ άριθ. 7 έκδεδομένον τή 3 ’Απριλίου 
1825 δι’ ου έπικυροΰται τό έν Λονδίνω πραγματευθέν δάνειον μετά 
τών Κυρίων ’Ιακώβου καί Σαμψών Ριχάρδου.

ΙΙαρατηρήσασα τό συμφωνητικό·? τοΰ δάνειου τούτου γεγραμμένον 
τή 7 Φεβρουάριου 1825.

ΐ'·ψβί('ιι.
Τά δάνεια ταϋτα είναι δεκτά καί αναγνωρίζονται ώς χρέος κοι

νόν τής 'Ελλάδος κατά τά διαληφθέντζ συμφωνητικά καί καθ’ ολην 
τήν έκτασιν τών έν αύτοΐς συνθηκών.

Τή 14 Απριλίου 1826 έν Επιδαύρω.
ό Πιιΰίρις

ΙΙαΓοίτΓ.ος Νοταράι:.
Λ?χιγοαμματιίις

/. ΙΙιι,ια^όπυυ.Ιυι;.
As. II» “ου κωίτ,ζο; ·?ό>7

Π I1WXIKII I’ Τ<>\ ΙΛΜΙΧΩλ ΪΪΜΛΙΊΪΙΪ.

Ί ηφίζει τρίτοι· δάνειον έκ πέντε μιλιουνίων δίστηλων ταλλήρων 
καί άνατίθησι τήν διαπραγμάτευσιν αύτοΰ είς τόν Κυβερνήτην). 
§ Δ' ε’Λπό το τρίτον δάνειον θέλει πληρώσει ο Κυβερνήτης} τόν 
τόκον τών δύο προλαβόντων δανείων..

Έν Τιοιζή ι τή 8 Ά-.-ζί-υ 1827
ό ΙΙρί 2:0ί

Γίύργ’Ο'. '·σ
ό γιιμματώ

Λ. -π/,.άάό. ο 

(*) Άρ. Η” τοΰ Κώδτ,κο; τών ψηφισμάτων.

II ΕΘΝΙΚΗ Γ'. ΣΥΝΕΔΕΥΣΙΣ.

Θεωρήσατα τόν νόυ.ον ύπ’ άο. 3 1 έκδεδομένον τή 28 Άπριλ.ίου 
'824 δ·.’ ου έπικυροΰται τό έν Λονδίνω ζ.ραγματευθέν δάνειον μετά 
τώ. Κυιιων \ ίρέου \ουγ κάνου, τοΰ νεωτέρου Άν. .Μαγέρου Όορυά- 
χ*?, ’Βδουά,-δου Έλλύζου. Ιωσήφ Ο>ΰμ.ζ.
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ζατά πόσον ώφελίμως έδαπανήθησαν καί τά έπί της δευ- 
τέρας Βασιλείας δάνεια. Τούλάχιστον τά δάνεια τοΰ 1824 
καί 1825 έχρησίμευσαν οπωσδήποτε καί έχουσι δικαιώ
ματα απαράγραπτα εις τήν εύγνωμοσύνην τοϋ έθνους ('). 
"Αν κατεστρέφετο ό αγών αύτοϋ, οί δανεισταί έγνώριζον 
τάς έπί τών χρημάτων αύτών συνέπειας. Άρά γε, έπειδή 
έξεπληρώθη ό όρος τής έθνιζής άπελευθερώσεως, ήτόνησεν 

έπίσης τό δανειστικόν συνάλλαγμα ;
Ή οικονομική θέσις τών δανείων τοΰ 1824 ζαί 1825 

δύναται νά μελετηθή ύπό δύο έπόψεις. 'Γπό μέν τήν τών 
δανειστών, αί όμολογίαι αύτών, περιελθοϋσαι είς ’Ολλανδι
κός χεΐρας, έπωλοΰντο ζατά τό 1850 έν Άμστελοδάμω 
άντί 5—7 τοϊς ΟΙ15 έβελτιώθησαν μετά τήν έπανάστασιν 
τοϋ 1862 μέχρι 15 τοΐς ">c, ζαί άνέβησαν τώ 1873 είς 
16 τοΐς °|ς. Ύπό τήν έποψιν δέ τής όφειλέτιδος έπιζρα- 
τείας, έάν έζ τοΰ πρώτου δανείου τών 800 000 λιρ. στ. 

άφαιρέσωμεν 500 000, έξαγορασθείσας διά τών προμνη- 
σθεισών 250 000 τοΰ δευτέρου δανείου, ύπολείπονται όφει- 
λόμεναι 300 000 λιρ. στ. είς άς προσθετέου ζαί τάς 2 000 

000 λιρ. στ. τοϋ δευτέρου δανείου. Άλλά ζαί έζ τοΰ α
θροίσματος τούτου τών 2 300 000 λιρ. στ. αφαιρετόν 
36 000 λόγω χρεωλυσίου προζαταβληθείσας (2 τοΐς °|0 διά 
τό α' δάνειον καί 1 τοϊς Γ| διά τό β'Υ "Ωστε ή όλη καθυ- 
στέοησις πρός τούς δανειστάς ήμών τοΰ 1824 καί 1825 
συνίσταται είς το ύπόλοιπον 2 264 000 λιρ. στ. έντόκως 
5 τοϊς “Ι. κατ’ έτος άπό τής 1 Ίαννουαρίου 1826 διά τάς 
284 000 λιρ. στ. ζαί άπό τής 1 Ίαννουαρίου 1827 διά 
τάς 1 980 000, καθ’ όσον μέχρι τών χρονολογιών τούτων 
εΐχον ποοκαταβληθή, ώς έξετέθη, οί τόκοι (έπιφυλαττο- 
μένης λεπτομερεστέρας έρεύνης έπί τών έν Λονδίνω σχετι
κών δι’ άνωτέρας τυχόν καταβολάς λ|σμών).

Βεβαίως τοιοΰτο χρέος έχει τι φοβερόν. Άλλ’ άληθεύει 
πάντοτε τό ρηθέν «έφαγον πατέρες ζαί ήμωδίασαν τέκνα 

μέχρις έβδομης γενεάς.» Τοιαύτη έξ άρχής ή ιστορία τών 
έθνικών δανείων απανταχού. Μία γενεά έπιβαρύνει τάς με- 
ταγενεστέρας μέ έλαφροτέραν ίσως τοΰ δέοντος συνείδησιν. 
Καί όμως τά δάνεια του 1824 καί 1825 δύνανται νά θεω- 
ρηθώσι δι’ ήμάς ώς ιερά. Εΐναι τόσφ στενώς συνοεδεμένα 
μετά τής άνεξαρτησίας ήμών, ώστε δέν ύπάρχει σπουδαιό
τερου τραύμα ζατά τής άξιοπρεπείας ~οΰ έθνους ή ή διαιω- 
νιζομένη βραδύτης περί τήν κανονικήν διαρρύθμισιν τών 
πιστωτικών έκείνων τής 'Ελλάδος σχέσεων. 'Όταν έπέλθη 
τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, τότε Οά έννοήση ή διοικούσα τόν 
τόπον τάξις πόσον ή βραδύτης αϋτη ύπήρξεν όλεθρία είς 
τά μεγάλα τής ήμετέρας φυλής συμφέροντα.

Τό παν συνίσταται είς τήν ώρίμανσιν τής ιδέας ταύτης 
έν τώ πνεύματι τών πολιτευομένων, οΐτινες όφείλουσι νά 
λάβωσιν ύπό σπουδαιοτάτην προσοχήν τήν εξής τού Bul- 
liouist (φυλ. τής 21 Φεβρουάριου 1874) άπαισιοδοξίαν, τήν 
οποίαν άναγινώσκω έν άρΟρω φέροντι τήν λίαν αύστηράν 
επιγραφήν—Greek Repudiation and Discredit.— « Ισως ήμέ- 
ραν τινα εύρεθώσιν οί "Ελληνες πρόθυμοι νά έπιληφθώσι 
τοϋ ζητήματος τώυ ξένων δανείων. Εΐναι όμως βέβαιον, ότι 
όπόταν φθάσωσιν είς τό σημεΐον τοϋτο, θά εΐναι τά προ
οίμια συμφωνιών έπί σκληροτάτοις όροις.»

θά είπή τις πικρά μαθήματα ! Απαντώ: εΐναι έξ έκεί
νων, τά όποϊα προλαμβάνει ή χρησιμοποιεί ό πεφωτι
σμένος πατριωτισμός.

ΙΙΑΡΑΓίΙΓΙΙ ΚΑΙ 1ΊΟΑΥΤΕΛΕΙΑ·

Άδιστάκτως δύναται τις νά παραδεχθή, ότι ή χώρα, έν 
ή άπασαι αί παραγωγικαί δυνάμεις είσίυ έν ένεργεία πρός 
αύξησιν τοΰ έθνικοϋ πλούτου, εύημερεΐ. Έκεΐ ούτε καλ
λιεργήσιμοι γαΐαι μένουσι χέρσοι, ούτε εύρωστοι βραχίονες 
άργοί, ούτε γόνιμα κεφάλαια έν ακινησία. Πάντα ταΰτα(ι) Ί$. Omovouuw Έπιθεώρζσιν τόμ. Α.'. «).. 224.
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συνέρχονται ζαϊ, ώς είπεϊν, συνεταιρίζονται, όπως αύξή- 
σωσι τήν εθνικήν εύεξίαν ύπό τήν εύρυτέραν αύτής σημα
σίαν, προετοιμάζοντα τό έθνικόν μεγαλείου ύπό τήν αιγίδα 
τής δικαιοσύνης, τής τάξεως ζαΐ τής άσφαλείας, άνευ τών 
οποίων ούτε ή γεωργία, ούτε ή βιομηχανία, ούτε τό έμπό
ριον δύνανται νά άναπτυχθώσι ζαϊ εύδοκιμήσωσι. Πρός τό 
άποτέλεσμα τοΰτο δέν άρκεϊ μόνον τό ξηρόν γράμμα καί 
και αυτών τών φιλελευθερωτέρων θεσμών, άλλ’ άπαιτεϊται 
ϊνα ούτοι ζώσιν άληθώς έν τή συνειδήσει του έθνους ζαϊ 
λειτουργώσι πράγματι έν τή Κυβερνητική αύτοΰ πρακτική 
καθ’ δλα τά μέρη τής πολιτικής μηχανής μέχρι τής εύτε- 
λεστέρας χωρικής κοινότητος.

’Απέναντι τής τοιαύτης δραστηριότητος τών παραγωγι
κών δυνάμεων αναπτύσσεται έτέρα σειρά οικονομικών φαι
νομένων άποκλίνόντων κατά τό μάλλον ή ήττον πρός τήν 
αργίαν ζαϊ τήν χαλάρωσιν. Ή έογατική δύναμις τών άν
θρώπων, ή φυσική δύναμις τών γαιών ζαϊ ή άποταμιευτιζή 
δύναμις τών κεφαλαίων ύπόζεινται είς τούς άναγζαίους νό
μους τής άζμής καί παρακμής. Μεταξύ τών δύο τούτων 
σημείων ύπάρχει μεγάλη έν τή ζωή τών έθνών οδός, έπϊ 
τής οποίας σκοπώ έπϊ τοΰ παρόντος νά μελετήσω δι’ όλί- 
γων τήν οικονομικήν τής πολυτελείας άποστολήν.

Ή ζυριωτέρα μέθοδος τής έξαντλήσεως τών παραγωγι
κών δυνάμεων ένεργεϊται διά τής άσωτείας. Συναθροίζει τις 
διά μυρίων άγώνων μεγάλην περιουσίαν είς ακίνητα, εις 
χρήματα, είς όνομα, μόνον καί μόνον ϊνα τήν έγζαταλείψη 
είς τήν ζατάχρησιν τών κληρονόμων αύτοΰ. Πόθεν προέρ
χεται ότι έκτος ευαρίθμων έξαιρέσεων αί περιουσίαι μόλις 
άντέχουσιν είς δύο ή τό πολύ τρεις γενεάς; Ή άσωτεία 
δίδει τήν άπάντησιν διά τής ρητορικής τής πολυτελείας.

Ή πολυτέλεια όμως εΐναι δλως σχετική ιδέα. Οι χαρα- 
κτηρίσαντες τήν πολυτέλειαν ώς χρήσιν τοΰ περιττού πα- 
ρέλειψαν νά δώσωσι τήν ακριβή τοΰ π ε ρ ι τ τ ο 0 έννοιαν. 
Πόσα περιττά έν δεδομένη κοινωνική ζαταστάσει εΐναι ανα
πόφευκτα έν έτέρα! Νομίζω ότι ό κυριώτερος χαρακτήρ 

τής πολυτελείας απαντάται έν τή στενή αύτής ενώσει μετά 
τής άσωτείας, τής άφρονος ήτοι καϊ παιδαριώδους τών 
πραγμάτων καταχρήσεως. ’Απ’ εναντίας άποχωοιζομένη 
ή πολυτέλεια τής άσωτείας εΐναι λογική τής έθνικής οικο
νομίας άνάπτυξις. "Ο,τι δι’ όπισθοορομικήν εποχήν θεω
ρείται ώς πολυτέλεια, διά προοδευτικήν εΐναι άσφαλές γνώ
ρισμα τελειοποιήσεως βιωτικής. "Οταν πρός άπόδειξιντού 
πλούτου θύονται μέν έζατόμβαι είς ψευδείς θεούς, άποθνή- 
σζουσι δέ τής πείνης μυριάδες δούλων, άφ’ έτέρου πολιτι
σμένη κοινωνία τρέφει καί ένούει όλους καλλίτερου, χωρίς 
νά θεωρήται πολυτέλεια, ότι αί άπόγονοι τών πρώην δού
λων έχουσι πλείονα φορέματα τών θυγατέρων βασιλέων 
άοχαιοτέρας έποχής. "Οταν, καθώς λέγει ό Βολταϊρος, Ερ
ρίκος ό Δ' βασιλεύς τής Γαλλίας προεγευμάτιζε διά ξηρού 
άρτου καί ένός ποτηριού οίνου, τί νά εϊπη τις περί τής νΰν 
έποχής, καθ’- ήν τό πρόγευμα μέτριων οικογενειών εΐναι 
άσυγζρίτω τω λόγω ούσιωδέστερον καί πολυτελέστερου;

Ή ιδέα τής πολυτελείας εΐναι άχώρ·.στος άπό τήν τής 
παραγωγής καί τής ζαταναλώσεως. 'Όταν ή τελευταία δέν 
υπερβαίνει τήν πρώτην, όταν άφίνεται έζ ταύτης ικανή 
κατά τό μάλλον ή ήττον ποσότης είς άνάπτυξιν τού ζεφα
λαίου, τό όποιον μεγαλύνεται διά μόνης τής ό.ποταμιεύ- 
σεως, ύπάρχει τότε άρζετόν στάδιον δια τήν πο'υτελή τής 
βιωτικής διαμόρφωσιν. Δέν έρρίφθη ό άνθρωπος ί> τω μέσω 
τόσον πολυτελούς φύσεως, ϊνα περιορίζηται μόνον είς τόν 
θαυμασμόν αύτής χωρίς μετά τόν εξωτερικόν τούτον θαυ
μασμόν νά φιλότεχνη καί είς έαυτόν στοιχεία πολυτελείας. 
Έν τούτοις δλα έξαρτώνται έκ τίνος άναγζαιότητος κανο
νικής. Πόση άναλογία μεταξύ τών δαπανωμένων δυνά
μεων τής ούσεως καί τών έν αύτή άκαταπαύστως άναγεν- 
νωμένων ! Ύπό τήν άνθρωπίνην έποψιν τό φαινόμενον 
τούτο εΐναι έπίσης άξιοπαρατήρητον. Ύπάρχουσι φυσικά 
τινα όρια είς όλας τάς απολαύσεις· όταν αύται άγουσιν είς 
τήν τελειοποίησιν τής ζωής, ούδείς φόβος περί δυσαρμονίας. 
Τί έστϊ τελειοποίησις τής ζωής ; Ή σωφροσύνη περιέχει 
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τήν τελευταίου «πάντησίν. Ή αρχαία συμβουλή «Μηδέν 
άγαν» είναι τό ασφαλέστερου διά τόν άνθρωπον έγχόλ- 

πιον. Ό σκοπό; τή; κοινωνία; δέν είναι νά κατασκευάση 
ούδέ άσκητάς ούδέ Σαρδαναπάλους.

Κατά τοϋτο ό φυσικό; τής οικονομικής ζωή; μηχα
νισμός λαμβάνει διά τοΰ στο'ματος τοΰ Φραγκλίνου διδα- 
κτικωτάτην άμα καί άρχαικωτάτην έξήγησιν. Αισθάνομαι 
δέ ιδιαιτέραν ηδονήν είς τήν άντιγραφήν τών στοχασμών 
τοΰ μεγάλου τούτου φίλου τής ανθρωπότητας.

«Κυβερνήτης πλοιαρίου, Οαλασσοπορών μεταξύ τοΰ ά
κρωτηρίου Mav καί τής Φιλαδέλφειας, μοί είχε χορηγήσει 
μικράν υπηρεσίαν, διά τήν οποίαν άπεποιήθη παν είδος 
πληρωμής. Ή σύζυγός μου μαθοΰσα, ότι ό άνθρωπος ού
τος έχει θυγατέρα, τή έστειλεν ώς δώρου ένα πίλον τοΰ 
συρμοϋ. Μετά τρία έτη εύρισκόμενος ό κυβερνήτης παρ’ έ- 
μοί μετά τίνος γηραιού άγρολήπτου έκ τών περιχώρων 
τοΰ άκρωτηρίου May, τόν όποιον είχε φέρει διά τοϋ πλοια
ρίου του, ώμίλησε διά τόν άποσταλέντα ύπό τής γυναικός 
μου πίλον καί διηγήθη κατά πόσον ή θυγάτηρ του εΐχεν 
ύποχρεωθή δι’ αύτοϋ. «Άλλά, προσέθηκεν, ό πίλος ούτος 
ύπήρξεν πολύ άκριβός διά τήν κοινότητα ήμών. — Πώς 
τοϋτο, τόν ερωτώ ;—Α! μοί άπεκρίθη, όταν ή Θυγάτηρ 
μου παρέστη είς τό κοινόν, ό πίλος εΐλκυσε τοσοΰτον θαυ
μασμόν, ώστε όλαι αί νέαι ήθέλησαν νά προμηθευθώσιν ό
μοιους έκ Φιλαδέλφεια;· καί ύπελογίσαμεν, ή σύζυγό; μου 
καί έγώ, ότι έπί τοΰ όλου δέν έδαπανήθησαν όλιγώτεραι 
τών 100 λιρ. στερλ. — ’Αληθώς, εΐπεν ό άγρολήπτης. Άλ
λά δέν διηγεΐσθε όλην τήν ιστορίαν. Νομίζω ότι ό πίλος 
παρέσχεν ύμΐν καί τινα ώφέλειαν, διότι εΐναι τό πρώτον 
πράγμα, έξ ού έπήλθεν εί; τά; θυγατέρα; σας ή ιδέα νά 
πλέκωσι μάλλινα χειρόκτια, όπως πωλώσιν αυτά έν Φιλα
δέλφεια καί προμηθεύωνται ουτω πίλους καί ταινίας. Γνω
ρίζετε δέ, ότι ό κλάδος ούτος τής βιομηχανίας αναπτύσσε
ται όσημέραι καί ότι άφεύκτως Θά έχη κρείττονα έτι απο
τελέσματα.» ΓΙολύ (λέγει ό Φραγκλΐνος) ηύχαριστήθην 

έκ τοΰ παραδείγματος τούτου τής πολυτελείας, διότι ού 
μόνον αί νεάνιδες τοΰ άκρωτηρίου May έγίνοντο εύτυχέ- 
στεραι, άγοράζουσαι πίλους κομψούς, άλλά διότι έντεΰθεν 
καί οί κάτοικοι τής Φιλαδέλφειας έπρομηθεύοντο χειρόκτια 
θερμά.»

"Ωστε ή πολυτέλεια εκείνη, ήτις δέν φθείρει τάς αποτα
μιεύσεις, άλλά γεννά νέου πρός τήν έργασίαν έρωτα, δύ
ναται νά έξομοιωθή πρός τό ισχυρόν εκείνο κέντρον, τό 
όποιον, δημιουργούν νέας άνάγκας, άνοίγει ευρύτερου ορί
ζοντα είς τήν άνθρωπίνην δραστηριότητα. Πόσον έν τού- 
τοις διαφέρει ή άγονος, ή τά έτοιμα καταναλίσχουσα πο- 
λυτέλεια, χωρίς νά προσθέση τί είς τήν οικοδομήν τήν ό
ποιαν κρημνίζει ! Ό παραλογισμός είς τήν δαπάνην αύτής 
εΐναι κυριώτατο; χαρακτήρ. 'Οποίαν π. χ. ηδονήν άπελάμ- 
βανεν ό Ρωμαίο; Κλαύδιος, όταν κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 
Πλινίου παρετίθετο έπί τής τραπέζης του φαγητόν άξίας 
23 χιλ. δραχμών, κατεσκευασμένον διά πτηνών δεδιδαγμέ- 
νων νά όμιλώσι καί νά άοωσι !

Ή κακή πολυτέλεια συνταράσσει έκ Θεμελίων τήν έθνι- 
κήν οικονομίαν. Δέν ύπάρχει άμειλικτώτερος έχθρός κατά 
τής δραστηριότητος τών παραγωγικών δυνάμεων. Έπειδή 
διεφθείρεί τό σώμα καί τήν ψυχήν, αποστερεί τήν οικονο
μικήν παραγωγήν τών άναποφεύκτων είς τήν ακμήν αύτής 
εφοδίων. 'Γήν έπιοΰσαν τής κραιπάλης ή έργασία εΐναι κα- 
χεκτική. Συνήθως τοιαύτη κατάστασίς καί σταθερά πο
λυτελείας άνάπτυξις άγουσιν είς τό αύτό. Τά ολέθρια τής 
πολυτελεία; άποτελέσματα αναφαίνονται έν τή πτωχεία, 
τήν οποίαν βαθμηδόν εισάγει αϋτη είς τόν οίκον τών θυμά
των της, μέχρις ού ρίψη ή αύτά ή τούς απογόνους των είς 
τάς οδούς. Η ματαιότης καί ή ύπερβολή είς τήν δαπάνην 
έξαγοράζονται λοιπόν γρήγορα ή αργά διά σκληράς καί 
άκαίρου πλέον μετάνοιας.

Έκ πρώτης όψεως οί πολυτελείς άνθρωποι έλκύουσι τήν 
γενικήν προσοχήν. Αί αίθουσα·, αύτών γέμουσιν έκ τοΰ καλ- 
λιτέρου κόσμου. Ή ζωηρότης, ή άπόλαυσις, ή κοινωνική 
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ύπεροχή είσάγουσιν ειδός τι μέθης, τό όποιον έμποδίζει νά 
άκούωνται οί τριγμοί τών θεμελίων τής οικογενειακής εύ- 
δαιμονίας. "Οταν άρχίση ή κατωφερής οδός, άρχεται συγ
χρόνως καί ό κατακρημνισμός. Ατομα, κοινότητες, έθνη, 
όλοι ύπόκεινται είς τήν ασθένειαν ταύτην. Χαρά δέ είς 
εκείνους τούς αιώνας καί τούς λαούς, οϊτινες διά τής δυνά
μεως τών ηθών κατορθώνουσι νά προφυλάττωνται έκ τών 
μιασματικών αναδύσεων άσθενείας, καθ’ ής ή φρόνησις δι
δάσκει γενικήν προσοχήν.

X. ΒΛΑΣΑΜΛΚΙΙΪ.

ΡβϊϊΙΚΙΙ \I[ΟΓΡΑΦΜ-

Ένώ ή τελευταία τής Ρωσσίας άπογραφή χρονολογεί
ται άπό τοΰ 1867, μόλις πρό ολίγου έδημοσιεύθησαν τά 
πορίσματα αύτής. Σημείον ότι ύπό τήν έποψιν τής βρα- 
δύτητος είς τάς σοφάς τής Καταστατικής αποκαλύψεις δέν 
έχει τι έκ τοΰ μέρους τούτου τής "Αρκτου νά ώφεληθή ή 
Ελλάς. Έν τούτοις ή οιαμοίρασις τοΰ Ρωσσικοΰ πληθυ
σμοΰ κατά τά διάφορα τμήματα τών άπεράντων αύτοΰ 
χωρών καί κατά τάς μεγάλας κοίνωνικάς αύτοΰ διαμορφώ
σεις άποτελεΐ πάντως θέμα περισπούδαστο'/.

Έπί έκτάσεως 19 152 725 χιλιομέτρων □ έν Εύρώπη 
(4 865 108) καί έν ’Ασία (14 287 617), ή χώρα τής Ρωσ
σικής αυτοκρατορίας αριθμεί 81 745 307 κατοίκων, έφ' ών 
ή μείζων πυκνότης έν Εύρώπη (71 207 794) καί ή μείζων 
άραιότης έν ’Ασία (10 537 513). Άπό τοΰ 1863 — 1867 
ό Ρωσσικός πληθυσμός έν μέν τή Σιβηρία ήλαττώθη κατά 

1 298 072 έν δέ τή λοιπή χώρα ηύξησε κατά 6 546 211, 
συνυπολογιζομένης τής προσθήκης 2 626 246 νέων έν τή 
κεντρική ’Ασία υπηκόων. Ούτως ή έπί τοΰ όλου αύξησις έν 
τή τετραετία ταύτη υπολογίζεται άπό 76 497 168 είς 81 
745 307. Ή έλάττωσις τοΰ Χιβηρικοΰ πληθυσμοΰ είναι

άξιοσημείωτον φαινόμενον, οφείλεται δέ πρό πάντων είς τούς 
οικονομικούς έκείνους λόγους, έξ ών οί λαοί τών κατεψυγ- 
μένων κλιμάτων τείνουσι πρός τάς μεσημβρινωτέρας καί 
μάλλον φιλάνθρωπους χώρας.

Οί κάτοικοι ιδίως τής Εύρωπαϊκής Ρωσσίας ίεκτός τής
Φινλανδίας) ύποδιαιροΰνται είς οκτώ τάξεις, μεταξύ τών
όποιων προέχει ή τών χωρικών, επεται ή τών αστών καί
ακολουθεί ή τών στρατιωτικών.

άνδρες γυναίκες όλον
1) Εύγενεις 288 557 302 709 591 266
2) Ύπάλληλ,οι 160 136 167 628 327 764
3) Κλήρος 307 819 325 366 633 185
4) 'Αστοί 3 381 864 3 525 207 6 907 071
5) Χωρικοί 27 529 409 28 741 132 56 2 70 541
6) Στρατός 2 079 190 1 664 168 3 743 358
7) Ξένοι 80 299 67 826 148 125
8) “Αλλοι 382 936 360 295 743 743

34 210 210 35 154 331 69 364 541

Ύπό θρησκευτικήν έποψιν ή Ευρωπαϊκή Ρωσσια (έκτός 
τής Φινλανδίας) περιλαμβάνει 64 137 024 Χριστιανούς καί 
5 227 517 μή τοιούτους, έξ ών 2 612 179 ’Ιουδαίοι, 
2 359 363 ^Μωαμεθανοί καί 255 975 Είδωλολάτραι. "Οσον 
άφορα τούς Χριστιανούς, ή σημαντικωτέρα μερίς ανήκει είς 
τούς ’Ορθοδόξους (53 169 179), ακολούθως έρχονται οί 
Καθολικοί (7 209 464), οί Διαμαρτυρόμενοι (2 565 354), 
οί Ρασκόλνικοι 926 631 \ οί Ούνϊται (229 260) καί οί 
Γρηγοριανοί (37 136).

Ή κατά τά έτη 1861—1865 κίνησις τοΰ Ρωσσικοΰ έν 
Εύρώπη πληθυσμοΰ (μή συμπεριλαμβανομένης τής Πολω
νίας καί τής Φινλανδίας) παριστα τά εξής φαινόμενα. Έπί 
60 909 309 κατοίκων άντιστοιχοΰσι 635 527 γάμοι, 
2 243 621 θάνατοι καί 3 089 5 50 γεννήσεις 2 996 850 
γνησίων καί 92 600 νόθων . JI ένιαυσία τοΰ πληθυσμοΰ 
αύξησις ύπελογίσθη είς 1.39, άναλογούντων έπί 100 κα- 
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τοίχων 1.04 γάμων, 5.07 γεννήσεων καί 3.68 θανάτων.
Έν γένει ή ίσχυροτέρα εις γάμους έντασις απαντάται 

κατά τήν Λιθουανίαν χαί παρά τόν ποταμόν Βόλγαν. Άπ’ 
εναντίας όσω προβαίνομεν πρός τήν άρκτικωτάτην ζώνην 
τόσω ό άριθμός τών γάμων έλαττοΰται. Ύπό τήν έποψιν 
τής γονιμότητος αί άνατολικαί έπαρχίαι προέχουσι τών 
λοιπών, άλλά συγχρόνως μαστίζονται καί ύπό μείζονος 
θνησιμότητος. Έν γένει καθ’ όσον οιά τής Βαλτικής ή 
Ρωσσική αύτοκρατορία προσεγγίζει τήν Γερμανικήν κοι
νωνίαν, κατά τοσοΰτον αί γεννήσεις καί οί θάνατοι αύτής 
άκολουθοΰσι μάλλον τούς μέσους τής κεντρικής Εύρώπης 
όρους.

Ή επιρροή τοΰ εγκλήματος κέκτηται ιδιαιτέραν έν τή 
άχανεΐ ταύτη χώρα σημασίαν. Ένώ κατά τό 1863 κατε- 
δικάσθησαν είς φυλάκισιν 250 707 άτομα, ό άριθμός ού
τος, κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Κ. Φλερόβσκη, αναλογεί 
είς τό διάστημα τής ζωής μιάς γενεάς πρός 6 εκατομμύ
ρια, ήτοι τό — περίπου τοΰ όλου Εύρωπαικοΰ τής Ρωσ- 
σίας πληθυσμού.

ΝΕΑ 'ΓΗΣ ΓΙΙΣΤΕΩΣ ΔΙΙΜΙΟΪΡΓΙLA1 ΑΊΑ·

Έάν έξαιρέσωμεν 2 χιλ. μετοχών, τάς όποιας έπί τιμή 
6 έκατομ. δραχμών έξέδωκε τελευταϊον ή Εθνική Τράπεζα, 
ό κατά τό λήξαν πεντάμηνον πιστωτικός ήμών βίος ούδέν 
έτερον έχει νά δείξη νέον τοιαύτης φύσεως έργον. Κατα
πονηθείς ύπό τών μετοχικών τοΰ παρελθόντος έτους δια- 
σκευασμάτων, διατρέχει ήδη τό στάδιον τής μεταμελείας, 
όλη δέ ή πεϊρα περιστρέφεται είς τήν άποκατάστασιν τών 
κυκλοφορουσών άξιών έντός τών κανονικών ορίων τής ήμε
τέρας άγοράς. Ένώ άφ’ ένός αί μέν όρμώσι πρός τήν κα
ταστροφήν, αί οέ έξξυτελίζονται κατά λόγον αντίστροφον 

τής άλλοτε κατακυριευσάσης αύτάς μέθης, άφ’ έτέρου διά 
τοιούτων συμφορών ή άναγκαία αρμονία εύρίσκει τήν φυ
σικήν οδόν της, διασπείρουσα απανταχού τής κοινωνίας τά 
σωτήρια άμα δέ καί πικρά μαθήματα αύτής.

Κατά τοΰτο ή Ελληνική πρακτική ούδαμώς διαφέρει 
τής έν γένει κατά τόν λοιπόν κόσμον. "Ινα συνδέσωμεν 
τούς καθολικούς άμφοτέρων χαρακτήρας, άρκεΐ ή παρατή- 
ρησις, ότι ένώ κατά τό 1872 έδημιουργήθησαν έν Εύρώπη 
καί 'Αμερική νέαι παντός είδους μετοχαί άξίας 13 διλιου- 
νιων φράγκων, κατά τό 1873 ή παραγωγή αύτη κατέπε- 
σεν είς 11 περίπου διλιούνια, περιορισθεϊσα κατά τό πρώ
τον τετράμηνον τοΰ έτους 1874 είς 1 | σχεδόν διλιούνιον. 
Έάν ύποθέσωμεν, οτι καί κατά τά έτερα δύο τετράμηνα 
τοΰ 1874 ή πιστωτική παραγωγή θά άκολουθήση τήν αύ
τήν έντασιν, ιδού ότι τό όλον έτος μόλις θά άναοή είς 4 1 
διλιούνια φρ. τούτέστιν είς τό | σχεδόν τοΰ 1872 καί είς 
τά ’ τοΰ 1873.

Τοιοΰτος πάντοτε ό μέγας οικονομικός νόμος. "Οταν πέ
ραν τών ορίων τής ζητήσεως ύπερπλεονάση ή προσφορά 
οίουδήποτε πράγματος, τροφίμων, ένδυμάτων, λοιπών έφο
δίων ή μετοχών, ή άξια αύτών εκπίπτει, οί δέ κατόπιν έρ- 
χόμενοι περιορίζουσι τά ιστία τοΰ παραγωγικού αύτών 
πλοίου ένώπιον τών κινδύνων τής πλησίον ξηράς. Με
ταξύ τής μεγάλης ένεργείας τής άνθρωπότητος καί τής 
μικράς τοΰ άτόμου πρακτικής ύφίσταται πάντοτε στερεός 
καί διαρκής σύνδεσμος. Ό χείμαρρος ρίπτει έκτος τής κοί
της αύτοΰ καί τό πολύ καί τό ολίγον περίσσευμα. Τό δυ
στύχημα είναι, ότι όπως ό φυσικός ούτω καί ό οικονομι
κός χείμαρρος δέν καταστρέφει μόνον τούς έν αύτώ άλλά 
καί τούς έκτος αύτοΰ. Τό πνεΰμα τής έπιχειρήσεως οπι
σθοδρομεί έντρομον ένώπιον τών πιστωτικών τής έθνικής 
οικονομίας καταχρήσεων. Ένώ κανονική τής πίστεως άνά- 
πτυξις χορηγεί σωτηριωδεστάτην βοήθειαν είς πάν είδος 
βιομηχανίας, ή απατηλή του μετοχικού πλούτου λάμ- 
ψις εισάγει τούς βαδίζοντας είς ψευδείς οδούς, έν αις τά 
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παθήματα σπεύδουσι νά άπογοητεύσωσι τήν κοινωνικήν 
έν γένει έργασίαν.

Τότε, δυνατόν είπεΐν, ότι καί ή δυσπιστία αύτή μετα
βάλλεται εις αρετήν, ίνα δι' αύτής πληρωθώσι μικρόν κατά 
μικρόν τά κενά τών συμφορών καί έπανέλθη ή παραγωγή 
είς τάς πραγματικάς δυνάμεις της. Τότε ή πιστωτική δη
μιουργία νέων αξιών αισθάνεται τό βάρος τής άνάγκης, 
τήν όποιαν ήσθάνθη ζαί ό 'Ηρακλής, όταν έτελειωσε τάς 
περιηγήσεις του. Τοιουτοτρόπως έν άπάση τή Εύρώπη, έκ
τος τής ’Αγγλίας, Ελβετίας ζαί Ρωσσίας, άπέναντι τής 
ζατά τόν προηγούμενου χρόνον μεγάλης πιστωτικής δη
μιουργίας, έτέθησαν κατά τό πρώτον τού 1874· τετράμη- 
νον είς κυκλοφορίαν νέαι μετοχαΐ άξίας μόλις 273 J έκα
τομ. φρ. Ή ύπόλοιπος τοΰ τετράμηνου τούτου πιστωτική 
παραγωγή διαμοιράζεται ώς εξής είς έζατομμύρια. Ελ
βετία 110, Ρωσσία 196, Ήνωμέναι Ιίολιτειαι τής Άμερι- 
ζής 34-0 j, ’Αγγλία 573 Ούτω πάντοτε ή βαρύτερα 
πλάστιγξ πρός τό μέρος τών Άγγλαμερικανών ,ίδ. διά τό 
παρελθόν έτος, Οίκ. Έπιθεώρησιν φυλ. Φεβρ. 1874 σελ. 570.

Έάν άναλύσωμεν τάς προεζτεθείσας νέας μετοχικά; 
άξίας κατά τόν προορισμόν αύτών, 1 ζ διλιούνιον φρ. άφο
ρα σιδηροδρόμους καί βιομηχανιζάς έταιρίας, 274 έκατομ. 
έχρησίμευσαν είς δάνεια έπικρατειών η πόλεων ζαί 87 έζατ. 
είς τραπέζας. Ή σπουδαιότερα ούτω τάσις τών κεφαλαίων 
συνδυάζεται πρός τά μάλλον άμεσα κοινωνικά συμφέρον
τα, τής συγκοινωνίας ήτοι καί τής βιομηχανίας. Ή γεν
ναιότερα έν τή τάσει ταύτη μερις απαντάται είς εκατομμύ
ρια έν ’Αγγλία 392 Έ ζαί έν ταΐς Ήνωμέναις Ιίολιτείαις 
312 ’ · άζολούθως έρχεται ή Ρωσσία 174, ή ’Ελβετία 86 
ή Γερμανία 66 ,ζ , ή ’Ολλανδία 41 , ή ’Ιταλία 28 ,
ή Αύστρο-Οΰγγαρία 15, τελευταία·, δε ή Γαλλία 12, ή 
ή Πορτογαλλία 1 != ζαί το Βέλγιον 401 χιλ. - 'Γπό τήν 
έποψιν τών δανείων, Αγγλία 125, Βέλγιον 78 , 'Ηνωμ.
Πολιτεία·. 27 ,·-δ Ελβετία 16 -Έ , Ρωσσία 12, Αύστρο- 
Οΰγγαρία 9, Γαλλία 3 .ή, καί ’Ολλανδία 2 . —■■ Γπό τήν 

τραπεζικήν έποψιν Αγγλία 56, Γερμανία 10, Ρωσσία 10, 
Ελβετία 7 j , Ιταλία 3 καί ’Ολλανδία ’ .

Οί άριθμοι ούτοι είναι λίαν ενδεικτικοί. Ένώ μαρτυροϋσι 
τήν οδόν, έξ ής έπί τέλους ή ισορροπία τών μετοχικών κε
φαλαίων έπέρχεται, συγχρόνως χρησιμεύουσιν ώς μάθημα 
τής κανονικής αύτών έν τή πιστωτική οικονομία λειτουρ
γίας κατά τήν έπομένην τάξιν Α' συγκοινωνία, Β' έργα
σία. Γ' εθνικά δάνεια καί Δ' τράπεζαι.

ΧΡΟΝΙΚ Α.·

Ό τόπος προετοιμάζεται διά. τάς προσεχείς βουλευτικής έκλογάς 
του. ’Ενώ άφ’ ένός δεν ύπάρχει ύψηλοτέρα διά τούς ελευθέρους 
λαούς έργασία, άφ’ έτέρου τό φρόνημα του πολίτου έν ταΐς δοκιμα
σία:; ταύταις εκγυμνάζεται καί έμπεδούται.

— 'Γπό οικονομικήν έποψιν ή κατά το διάστημά τών βουλευτι 
κών έκλ.ογών μετατροπή τών εθνικών έργων από βιομηχανικών εις 
πολιτικά κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν. Έν τούτοις ή πολιτική 
και οικονομική τών λαών ζωή είναι πάντοτε αχώριστοι. 'Όσοι 
νομίζουσιν, ότι ό κόσμος είναι βαλάντιο·/ πλήρες ή κενόν, άπατών- 
ται όπως καί οί πιστεύοντες, οτι είναι γαινούσα εκλογική κάλπη.

— Έν γένει ή Ευρωπαϊκή οικονομία διατρέχει κατ’ αύτάς λίαν 
άςιοπαρατήρητον στάδιον. Έάν πιστευσωμεν τά σημεία τών δυο με
γάλων τής Χύσεως τραπεζών, τής ’Αγγλικής καί τής Γαλλικής, τα 
βιομηχανικά έργα όσημέραι συσφίγγονται. Τοιουτοτρόπως έν τη Αγ
γλική Τραπέζη κατά μέν την 14 Μαίου 1874 παρατηρεΐται έλάττω- 
σις είς συναλλάγματα 1 537 292 λιρ. στ. καί είς ανοικτούς λ|σμούς 
1 142 020. κατά, δέ τήν 21 Μαίου 1874 έπίσης έλάττωσις 1 523 
594 λιρ. στ. είς συναλλάγματα και 681 794 είς ανοικτούς λ|σμούς. 
’Ανάλογα φαινόμενα καί έν τή κυκλοφορία των τραπεζικών γραμ
ματίων, τά όποϊα ήλαττώθησαν τό πρώτον είς 245 790 λιρ. στ. 
καί τό δεύτερον είς 2S7 775. Έν δέ τή Γαλλική Τραπέζη ή κατά 
τήν 21 Μαίου έλάττωσις αναβιβάζεται έπί συναλλαγμάτων μέν 
είς 47 ~ έκατομ. φρ. έπί τής κυκλοφορίας δέ τών τραπεζικών 
γραμματίων τις 32 έκα*>ομ·>  φρ·
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— ΊΙ μεταλλουργική έποψις είναι έπίσης χαρακτηριστική. Έάν 
περιορισθώμεν εις μόνην τήν παραγωγήν τοΰ σιδήρου, έν Σκωτία μεν 
έπί 100 ζ.λιβάνων περιωρίσθη αύτη είς 45, έν Cleveland δέ έπί 
160 είς 120. Ό χυτός σίδηρος τοΰ Glascow άπό 120 ζ.αί 110 
σελ. κατά Νοέμβριον 1873 (ίδ. Οίκ. ΈπιΟεώρησιν έτος 1 σελ. 479) 
κατέπεσεν είς 92 ζ.αί 74 ζ.ατά Απρίλιον 1874. Έτι δέ μάλλον 
εσχάτως έν Middlesborough έπωλήθη σίδηρος άντί 55 σελ.

— ΊΙ Ελληνική βιομηχανία ζ.αί έξαιρέτως ή νηπιαζ.ή αύτής περί 
τήν μεταλλουργίαν άνάπτυςις πρέπει νά έχη πάντοτε ατενή προσο
χήν είς τά έπί τοΰ όλου διδόμενα τών έν τώ νεωτέρω τής άνθρω
πότητος βίω επιχειρηματικών έργων. Όμοιάζουσι ζ.αί αί βιομηχα
νία! τούς πολεμικούς άγώνας. "Οπως δέν θαυμάζω τόν στρατηγόν 
εκείνον, όστις άλογίστως παρατάσσει τούς νεοσυλέζ.τους στρατιώτας 
του κατα πεπειραμένου έ/θρού, τοιουτοτρόπως υπολήπτομαι μάλ
λον τούς βιομηχανικούς εκείνους άρχηγούς, οιτινες μικρόν κατά μι
κρόν καθίστανται άξιοι τής τιμής τών μεγάλων τοΰ αίώνος οικονο
μικών συναγωνισμών. Πόσο·, όροι απαιτούνται πρός τήν οριστικήν 
πρόοδον! Πόση είδικότης καί πόσος λογισμός!

— Ώς γνώρισμα τής όσημέραι στενωτέρας ένώσεως μεταξύ τής 
έπιστήμης καί τής οικονομίας τών εθνών δύναται νά σημειωθή ή 
ζ.ατά τήν * fl Δεκεμβρίου 1874 τελεσθησομένη διάβασις τής ’Αφρο
δίτης έπί τού δίσκου τού Ήλιου, είς μελέτην τής όποιας άπό δια
φόρων μερών τής γής έψηφίσθησαν ολοκλήρων εκατομμυρίων δαπά-, 
ναι, <ος π. χ. έν Ι’ωσσία 1 200 000 φρ. έν Γερμανία 500 000, έν 
’Αγγλία 400 000. έν ταΐς Άποικίαις αύτής 1 10 000, έν Γαλλία 
300 000 κλπ. Μεταξύ όλων ιδιαιτέρας μνείας εϊναι άξια η άντί 
400 000 φρ. ύπό μόνου τοΰ λόρδου Lindsay όργανισθεϊσα πρός τόν 
αυτόν σκοπόν επιστημονική άποστολή.

— Κατά τάς τελευταίας τής Καταστατικής έρευνας έπί τών 
χρυσωρυχείων τής Αύστραλίας προκύπτει έλάττωσις έπαισθητή με
ταξύ τών έτών 1872 καί 1873. Ένώ κατά τό πρώτον παρήχθη- 
σαν 392 186 ούγγίαι, κατά τό δεύτερον ή παραγωγή κατέπεσεν είς 
328 197. Έν τούτοις έπί μακροτέρας περιόδου προζ.ύπτουσιν εναν
τία έξαγόμενα, διότι άπό τοΰ 1864— 1873 παρήχθησαν 2 731 
590 ούγγίαι χρυσού, έξ ών 1 291 233 άνήκουσιν είς τήν πρώτην 
πενταετίαν καί 1 440 357 είς τήν δευτέραν.

Ί’ν ·\Ι|ή·,αι;. i Ιουνίου 1871.


