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ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΦΡΑΓΚΩΝ.

Ή μεταξύ τών έθνών διά τήν καθολικήν τής άνθρωπό
τητος προαγωγήν ύφισταμένη αλληλεγγύη έχει πολλάς 
όψεις, έκ τών οποίων ή άφορώσα τήν οικονομικήν συνδρο
μήν λαών εύτυχούντων πρός ετέρους μαστιζομένους ύπό 
τής συμφοράς φαίνεται μοι άξία μελέτης ιδιαιτέρας. Ή 
έποψις αύτη δέν άνήκει είς τόν άρχαϊον πολιτισμόν. Είναι 
μάλλον προϊόν τής έκχριστιανικώσεως, ούτως είπεϊν, τοΰ 
δικαίου τών έθνών, έν τή ιστορία τοΰ όποιου εύρίσκομεν σε
λίδας άληθώς έπισημοτάτας. «Αί συμφοραί, λέγει ό Vatteb 
τής Πορτογαλλίας έχορήγησαν είς τήν ’Αγγλίαν εύκαιρίαν 
νά έκπληρώση τά καθήκοντα τής φιλανθρωπίας διά τής 
γενναιότητος έκείνης, ήτις χαρακτηρίζει τά μεγάλα άληθώς 
έθνη. Μόλις έμαθε τό ’Αγγλικόν Κοινοβούλιον τήν εϊδησιν 
τής καταστροφής τής Λισσαβώνος, καϊ εύθύς έψήφισε 100 
000 λίρ. στερλ. διά τήν άνακούφισιν τοΰ άτυχήσαντος 
λαοϋ- ό βασιλεύς προσέθηκε σημαντικός ποσότητας- πλοΐα 
οέ κομίζοντα τροφάς καί άλλα έφόδια έσπευσαν νά πείσωσι 
τούς Πορτογάλλους, ότι αί θρησκευτικοί διαφοραΐ ούδεμίαν 
εχουσιν έπιρροήν έπί τών είδότων τί όφείλεται είς τήν άν- 
θρωπότητα.»

Έν γένει ή διεύθυνσις τής διεθνούς ταύτης συμπάθειας 
ουναται νά άποτελέση ιδιαίτερον τής οικονομικής ιστορίας
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κλάδον, έκ τοΰ οποίου νΰν θέλω πραγματευθή μόνον τήν 
περί τό δάνειον τών 60 έκατομμυρίων φράγκων 'Ελληνι
κήν απλώς έποψιν. Ό ήμέτερος τόπος ήτο έξηντλημένος 
έκ τοΰ μακροΰ τής ανεξαρτησίας άγώνος, αί άτομικαί σύν
δρομα: καί τών φιλελληνικών συλλόγων αί ένέργειαι ει- 
χον φθάσει τό φυσικόν τής ζαταπονήσεως αύτών τέλος, 
ότε έτέθη τό έξής δίλημμα είς τήν υπαρξιν αύτής τής 'Ελ
λάδος: Έπρεπε άρά γε νά ναυαγήση ένώπιον τοΰ λιμένος 
ή ύπήρχεν είς τό στόμιον αύτοΰ ικανή πρός σωτηρίαν της 
οικονομική δύναμις ;

"Ολαι τοιουτοτρόπως αί προσδοκία: έτράπησαν πρός τήν 
όοόν τής εξωτερικής πίστεως, τήν οποίαν ήνέωξαν μέν τά 
δύο πρώτα δάνεια του 1824· καί 1825, διέφθειραν όμως αί 
περί τήν χρήσιν αυτών άτυχίαι καί περί τήν ύπηρεσίαν αύ
τών άνιζανότητες. ‘Ήδη άπό τοϋ "Απριλίου 1827 ή έν 
Τροιζήνι ’Εθνική Συνέλευσις έψήφισεν έπί νέα ύποθήκη τής 
έθνικής γής τρίτον δάνειον 5 000 000 πραγματικών δί
στηλων, άναθέσασα τήν διαπραγμάτευσιν αύτοΰ είς τόν 
Κυβερνήτην «μέ τάς συμφωνίας έζείνας (τώ έγραφεν) όπου 
σάς ύπαγορεύσει ό πατριωτισμός σας καϊ όθεν τό κρίνετε 
συμφερώτερον οιά νά πληρώσητε έξ αύτοΰ καί τούς τόκους 
τών δύο προλαβόντων δανείων.» Άλλά, καθώς έγραφεν ό 
φιλέλλην Baqniere πρός τήν Συνέλευσιν, «ή πίστις τής'Ελ
λάδος έν Αγγλία διετέλει είς τοσοΰτον όδυνηράν ζατά- 
στασιν, ώστε ούδέ λεπτόν έζεΐθεν ήδύνατο νά προμηθευ- 
θή,» καί «δέν ύπήρχεν ελάχιστη έλπίς είς επιτυχίαν τρίτου 
δανείου», ένόσω τά χρηματιστικά συμφέροντα τής Ελλάδος 
διετέλουν ύπό τό αύτό σύστημα.

Ύπό τοιούτους τής έθνιζής πίστεως όρους ή άνατεθεϊσα 
τώ Κυβερνήτη έντολή άπέβαινε δυσχερεστάτη. Διά τοΰτο 
εύθύς έξ άρχής άπέβλεψεν ούτος είς τήν πιστωτικήν προσ
τασίαν τών συντελεσασών τήν Ελληνικήν άνεξαρτησίαν 
δυνάμεων, ώς είς αναγκαίου ταύτης συμπλήρωμα. Ήδη 
άπο τής 12 Σεπτεμβρίου 1827, πριν έτι έλθη έν Έλλάδι ό 
Κυβερνήτης, έν Λονδίνω ευρισκόμενος, ύπέβαλε πρός τάς 

τό χρεωλύσιον

δυνάμεις υπόμνημα, έν τώ όποίω έξετίθετο ή ιδέα αύτη ώς 
έξής: Κεφαλαιούχοι μεγίστης σημασίας είναι πρόθυμοι 
νά δανείσωσι τήν 'Ελλάδα 1 έζατομ. λιρ. στερλ. έπί έκ- 
πτώσει 20 ή 15 τοΐς | έπί τής ονοματικής τών ομολο
γιών άξίας καί τόκω 5 τοΐς | · άπαιτοΰσιν όμως ινα ή 
Αγγλία, Γαλλία, καί Ρωσσία έγγυηθώσι τούς τόκους καί 

τοΰ δανείου τούτου. Δίδουσαι τήν έγγύησιν
ταύτην αί Δυνάμεις θά άναλάβωσι τήν ύποχρέωσιν, ί'να κα- 
ταβάλλη έκάστη ένιαυσίως 20 000 λιρ. στερλ. διά τήν ύ
πηρεσίαν τών τόκων καί τοΰ έξ ένός τοΐς ' ], χρεωλυσίου. 
Δέν άπαιτεΐται νά καταβάλλωνται είς νόμισμα αί 20 000 
λιρ. στερλ. έφ’ όσον οί κεφαλαιούχοι άναλαμβάνουσιν εις 
έαυτούς τήν έργασίαν ταύτην άντί έγγραφής αύτών έν τοΐς 
μεγάλοις βιβλίοις τών Δυνάμεων ώς ίσης ποσότητος δα
νειστών. Τό κεφάλαιον, τό όποιον ήθελε τεθή έντεΰθεν είς 
τήν διάθεσιν τής 'Ελλάδος, θά έχρησίμευεν άφ’ ένός είς τήν 
άπόσβεσιν τών δύο τοΰ Λονδίνου δανείων, καί άφ’ έτέρου 
ώς τό μόνον μέσον είς ταζτοποίησιν τοΰ συστήματος τής 
έθνιζής άμύνης καί τής έξεγέρσεως τών οικονομικών τής 
χώρας πόρων. Ή διάρκεια τής έγγυήσεως ταύτης θά ήτο 
όλιγοχρόνιος· θά έξετείνετο δέ μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν ή 
Ελλάς, άνορθοΰσα τήν πίστιν αυτής καί χρησιμοποιούσα 
τά σημαντικά πλούτη, τά οποία περικλείει τό έδαφος της, 
ήθελεν εΰρει εύκόλως νέον τι δάνειον, τό όποιον θά έξώφλει 
τάς ύποχρεώσεις της πρός τάς έγγυητρίας δυνάμεις καθώς 
καί τό κύριον αύτό δάνειον.

"Απασα ή διπλωματική διεύθυνσις τής πολιτικής τοΰ Κυ
βερνήτου υπήρξεν έκτοτε σταθερά συνέπεια τής οικονομι
κής ταύτης άρχής. Έν τοΐς δυσί υπομνήμασι τής 30 ’Ο
κτωβρίου 1828 διατυποδται ή έξής μέθοδος: Αί δυνάμεις 
τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας νά καταθέτωσιν, έπί 
δέκα έτη, 3 έζατομ. φρ. ένιαυσίως παρά τή Γαλλική Τρα
πέζη πρός έξασφάλισιν τής πληρωμής τοΰ μερίσματος τοΰ 
δανείου, τό όποιον τό Ελληνικόν έθνος μέλλει νά συμφω- 
νήση, μετά τών ύποληπτιζωτέρων τραπεζιτών τής Εύρώπης
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καί έπί τοϊς συμφερωτέραις όροις, είς κεφάλαιον «τών ών 
ούκ άνευ εξήκοντα περίπου έκατομμυρ. φράγκ.» Καθώς δέ 
έγραφε τό Πανελλήνιον τή 7 ΙΧοεμβρίου 1828 διά τής προ- 
μνησθείσης τών τριών έκατομ. φρ. καταθέσεως «αί ύψηλαί 
Συμμαχικαί Δυνάμεις ένώ έξ ένός μέρους αποφασίζουν εις 
τά πεφωτισμένα καί φιλάνθρωπα συμβούλιά των τήν σω
τηρίαν τής 'Ελλάδος, ήθελαν στερεώσει συγχρόνως τά 
πρώτα θεμέλια τοϋ οικονομικού συστήματος της. ’Εάν έκ 
τής προκαταβολής τών τριών μιλλιουνίων έξαιρέσωμεν 
κατ’ έτος 250 χιλ. φρ. δι’ ίκπτωσιν κεφαλαίου, τό δά
νειον τοϋτο μέ τόκον 5 τοΐς”} καί συμφωνούμενον άνά 90 
τοΐς ι’|ι, φέρει 49 500 000 φρ.» Έν γένει ή ιδέα έχει τι 
στερεότυπον· δταν οέ οί Πρέσβεις τών Δυνάμεων έπέστρε- 
φον έκ τής Ελλάδος είς τάς Αύλάς αύτών, ό Κυβερνήτης, 
άπαντών πρός φιλοφρονεστάτην αύτών διακοίνωσιν, έγρα- 
φεν έκάστω (3 Δεκεμβρίου 1828) «οί αγώνες τής Κυβερ
νήσεως ήθελον έτοιμότερον λάβει εύτυχή έκβασιν, άν ή έξο- 
χότητάς σας καί οί συνάδελφοί της ήθελαν μεσιτεύσει παρά 
τοϊς Σεβαστοϊς εύεργέταις τής Ελλάδος, ώστε νά άσφαλι- 
σθώσιν είς αύτήν τά στοιχεία τής χρηματικής πίστεως, 
αποφασισμένα νά χρησιμεύσωσιν ώς βάσις εις τό οικονομι
κόν της σύστημα, χωρίς τοΰ όποιου πας κοινωνικός δεσμός 
είναι βραδύς καί χαλεπός, διά νά μην είπω καί άδύνατος.»

Τό πρώτον άποτέλεσμα τής έπί τοΰ προκειμένου έργα
σίας τοΰ Κυβερνήτου αναφαίνεται ιδίως έκ τών σχέσεων 
αύτοϋ μετά τής Ρωσσικής αύλής, ήτις άπό τών άρχών τοΰ 
1829 ύπεστήριξε παρά τή Γαλλική τήν καί άκούσης τυ
χόν τής ’Αγγλίας παρέμβασιν τής έγγυήσεως μόνης τής 
Γαλλίας καί Ρωσσιας μεταξύ τής Ελλάδος καί τών νέων 
δανειστών αύτής. Άλλ’ αί έλπίδες τάς οποίας ειχεν ό Κυ
βερνήτης διά τοΰ Μαιζώνος έματαιώθησαν, άμα ώς άνέλαβε 
τάς ήνίας τής Γαλλικής έπικρατείας τό ύπουργεϊον Πολι- 
γνιάκ, τό όποιον ούδαμώς έπί φιλελληνισμό» διεκρίθη. Η 
έπιχείρησις λοιπόν τοΰ Ελληνικού δανείου (οπισθοδρόμησε, 
χωρίς έν τούτοις νά έγκαταλειφθή καί ή προσδοκία, τήν
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όποιαν άνευρίσκομεν έν τω μέσω τής έν ’Αργεί Δ' Έθνι
κής Συνελεύσεως, ήτις διά τοϋ ψηφίσματος τής 26 ’Ιου
λίου 1829 διεκήρυττεν, ότι «ή Κυβέρνήσις έχει τήν πλη
ρεξουσιότητα νά έξακολουθή τά κινήματά της παρά ταϊς 
Συμμάχοις Αύλαϊς διά νά άπολαύση παρά τής μεγαλοδω
ρίας των τήν έγγύησιν, τήν όποιαν έξητήσατο περί τοΰ 
δανείου τών 60 μιλλιουνίων φράγκων.»

Καθ’ όλου δέ είπεΐν, τό μέν έτος 1829 έκυλίετο μάλ
λον έντός τών άτελών τής ήμιανεξαρτησίας τής Ελλά
δος ιδεών, έπί τών όποιων έναυάγησε καί ή έτέρα τοΰ 
Κυβερνήτου προσπάθεια, ινα διά τοΰ Έϋνάρδου διαπραγμα
τευτή τήν ύπόθεσιν τοΰ δανείου άπ’ εύθείας μετά τών κε
φαλαιούχων κατά τήν έπί τούτω έπιβοηθητικήν τής έθνι
κής Συνελεύσεως άπόφασιν τό δέ έτος 1830 ένησχολήθη 
ιδιαιτέρως είς τήν καθιέρωσιν τής πλήρους τοΰ έθνους άνε- 
ξαρτησίας, καί πρός άπόδειξιν ότι στενώς αυτή συνεδέετο 
μετά τής υποθέσεως τοΰ δανείου, σταθερώς τοϋτο καί κατά 
παν βήμα προέκυπτεν έν τή όλη διπλωματική τοΰ μεγάλου 
ζητήματος διαμορφώσει. Τοιουτοτρόπως είς τήν πρότασιν 
του ύποψηφίου βασιλέως τής 'Ελλάδος Λεοπόλδου περί 
τοϋ άπαραιτήτου χρηματικής έπικουρίας, αί Δυνάμεις ά- 
πήντησαν ότι είναι πρόθυμοι νά έγγυηθώσι τό άναγκαΐον 
πρός στρατιωτικήν τοΰ τόπου κατάρτισιν δάνειον. Κατ’ άρ- 
χάς μέν μόνη ή Αγγλία ύπέσχετο έγγύησιν ήμίσεος εκα
τομμυρίου λιρ. στερλ. πραγματοποιητέον έντός έπτά έτών 
κατ’ ισας ένιαυσίους μερίδας (τό α' έτος 80 000, τά λοιπά 
άνά 70 000). Κατόπιν δέ ρητώς καί αί τρεις δυνάμεις 
άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν νά έγγυηθώσιν ’Ελληνικόν δά
νειον μέχρι τοΰ ποσοΰ 60 έκατομ. φρ. Άξιον έν τούτοις 
μνείας ότι, άνεξαρτήτως τών κυρίων λόγων τής έκ τοΰ 
Ελληνικού θρόνου άπομακρύνσεως τοΰ Λεοπόλοου, αί πα- 
ρεμπεσοΰσαι δυσχέρειαι τής χρηματικής συνεννοήσεως 
έχρησίμευσαν ώς άφορμή τής παραιτήσεώς του, διότι, ώς 
έγραφεν ούτος κατά ’Απρίλιον 1830, ή έγγύησις τών Δυ
νάμεων δέν υπερεβαινε τά 37 έκατομ. φρ.



8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ. 9

At περί βασιλέως και δανείου ίδέαι κατά τήν περίοδον 
ταύτην τοϋ Ελληνισμού συνεκρατοϋντο κατά τρόπον πολύ 
περίεργον. "Ινα γίνη τις βασιλεύς τών 'Ελλήνων, έπρεπε 
νά είναι κατά τό μάλλον καί ήττον χρυσοϋς. Ποτέ οί 
"Ελληνες τής έποχής έκείνης δέν ήθελον χρίσει ώς οί 'Ε
βραίοι βασιλέα αυτών τόν υιόν τοΰ Κίς, μόνον καί μόνον 
•ιότι έζήτει ούτος τόν όνον τοΰ πατρός του ! Τό πολιτι
κόν πρόγραμμα τοΰ Κυβερνήτου ύπό τήν έποψιν ταύτην 
άπετελειτο έκ τριών βάσεων : "Ωριμος βασιλεύς ομόδοξος 
—Σύνταγμα—60 000 000 φράγκα. Διά τοΰ ήμίσεος τών 
εκατομμυρίων τούτων είχε τήν έλπίδα τής άνορθώσεως 
τής έν τή παγκοσμίω τοϋ Λονδίνου δανειοαγορα καταπε- 
σούσης έθνικής ήμών πίστεως, διά δέ τοΰ έτέρου ήμίσεος 
άπέβλεπεν εις τήν άνάπτυξιν τής έξηντλημένης γεωργικής 
καί ναυτικής τοΰ τόπου βιομηχανίας. Διά τοϋ συντάγ
ματος έπεδίωκε τόν φυσικόν έκεΐνον δρόμον, τόν όποιον 
ή άπ’ αίώνος ζωή τών Ελληνικών κοινοτήτων είχε μετα- 
βάλει είς εύρείαν λεωφόρον άπαραγράπτων έθνικών ιδεών. 
Διά τοΰ ώριμου βασιλέως έμαρτύρει περί μεγάλης 
ιστορικής άληθείας, καθ’ ήν άνδρες καί όχι παϊδες στηρί- 
ζουσι τά θεμέλια τών έπικρατειών. Τό δέ ζήτημα τής ό- 
μοδοξίας ήτο συμπτωματικόν. Διότι άνθρωπος, όστις δέν 
ήθελε νά κοίνωνήση μετά τών ύπηκόων του έν τή άλλη 
ζωή, δέν είχε τήν άξίαν νά κοίνωνήση μετ’ αύτών έν τή 
παρούση.

Ή άπό τοΰ 1831 μετάβασις τών 'Ελληνικών πραγμά
των είς τό έτος 1832 έγένετο άφ’ ένός μέν διά τής παν
δήμου, μετά τήν φοβεράν τοΰ Κυβερνήτου καταστροφήν, δια- 
κηρύξεως τών Δυνάμεων, ότι ή κυρία αύτών μέριμνα άπέ- 
βλεπε τοΰ λοιποΰ τήν εύρεσιν βασιλέως καί τήν συνομολό- 
γνσιν δανείου άφ’ έτέρου δέ διά τής συνθήκης τής Ί Μαίου 
1832, ήτίςτό μέν 'Ελληνικόν ς-έμμα έδιδεν είς τόν άνήλικον 
υιόν τοΰ βασιλέως τής Βαυαρίας, τό δέ Ελληνικόν δάνειον 
έθετε έπί τών έπομένων βάσεων (άρθ. 12) «ή Α. Μ. ό αύ
τοκράτωρ πασών τών Ρωσσιών ΰποχρεοΰται νά έγγυηθή, 

αί δέ ΑΑ. ΜΜ. ό βασιλεύς τής Γαλλίας καί ό βασιλεύς τοΰ 
ηνωμένου βασιλείου τής Μεγάλης Βρετανίας καί ’Ιρλανδίας 
άναδέχονται νά συστήσουν, ό μέν πρός τό Κοινοβούλιον, 
ό δέ πρός τά βουλευτικά σώματα, νά τούς θέσωσιν είς κα- 
τάστασιν νά άναδεχθώσι τήν ύπό τούς άκολούθους όρους 
έγγύησίν δανείου συνομολογηθησομένου ύπό τοϋ Πρίγγι- 
πος Όθωνος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ βασιλέως τής 'Ελλάδος:

1) Τό κεφάλαιον τοΰ ύπό τήν έγγύησίν τών τριών Δυ
νάμεων συνομολογηθησομένου δανείου δύναται νά άναβή 
μέχρις έξήκοντα έκατομμυρίων. 2) Τό δάνειον τοΰτο θέλει 
πραγματοποιηθή' κατά τρεις σειράς έξ είκοσιν έκατομμυ
ρίων φράγκων έκάστη. 3) Έπί τοΰ παρόντος θέλει πραγ
ματοποιηθή μόνη ή πρώτη σειρά, αί δέ τρεις Αύλαί θέλουσι 
έγγυώνται έκάστη διά τό τριτημόριον τής πληρωμής τών 
τόκων καί τοϋ έτησίου χρεωλυσίου τής ρηθείσης σειράς. 
4) Ή δευτέρα καί τρίτη σειρά τοΰ ρηθέντος δανείου δύ
νανται νά πραγματοποιηθώσιν άναλόγως τών άναγκών τοΰ 
Έλλ. Κράτους, μετά προηγουμένην συνεννόησήν μεταξύ 
τών τριών Αύλών καί τής Α. Μ. τοΰ βασιλέως τής Ελλά
δος. 5) Έάν συνεπεία τοιαύτης συνενοήσεως πραγματο
ποιηθώσιν ή δευτέρα καί ή τρίτη σειρά τοΰ ρηθέντος δα
νείου, αί τρεις Αύλαί θέλουσιν έγγυώνται, έκάστη κατά 
τό τριτημόριον περί τής πληρωμής τών τόκων καί τοΰ έτη
σίου χρεωλυσίου τών δύο τούτων σειρών ώς καί περί τής 
πρώτης. 6) Ό Κυρίαρχης τής Ελλάδος καί τό Έλλ. Κρά
τος ΰποχρεοΰται νά προσδιορίση είς τήν πληρωμήν τών 
τόκων καί τοΰ έτησίου χρεωλυσίου τών ύπό τήν έγγύησίν 
τών τριών Αύλών πραγματοποιηθησομένων σειρών τάς 
πρώτας τής έπικρατείας προσόδους, ώστε αί πραγματικοί 
εισπράξεις τοΰ δημοσίου ταμείου θέλουσι πρό πάντων άφιε- 
ροΰσθαι είς τήν πληρωμήν τών ρηθέντων τόκων καί τοΰ 
χρεωλυσίου, χωρίς νά δύναται νά γίνη αύτών χρήσις πρός 
όποιονδήποτε άλλον σκοπόν, ένόσω ή ύπηρεσία τών πραγ- 
ματοποιηθεισών σειρών τοΰ ύπό τήν έγγύησίν τών τριών 
Αύλών δανείου δέν ήθελεν έξασφαλισθή όλοσχερώς διά τό
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τρέχον έτος. Οί διπλωματικοί άντιπρόσωποι τών τριών 
Αύλών Θέλουσιν είδικώς έπιφορτισθή νά έπαγρυπνώσι πρός 
έκτέλεσιν τοΰ τελευταίου τούτου δοου.»

Ή προσυμφωνηθεϊσα τάξις τής έζδο'σεως κατ’ άρχάς μό
νης τής πρώτης σειράς τοΰ δανείου μετερρυθμίσθη κατόπιν 
διά τοΰ πρωτοκόλλου τής 30 ’Ιουνίου 1832, τό όποιον 
έπέτρεύε τήν συνέκδοσιν καί τής δευτέρας σειράς, ώστε τό 
δλον τοΰ άμέσως πραγματοποιητέου Ελληνικού δανείου 
άνέβη είς 40 έκατομ. φρ. Έν γένει ή πραγματοποίησις 
τοΰ δανείου τούτου συνεφωνήθη (16 Φεβρουάριου 1833) 
μετά τοΰ τραπεζικού οίκου τών αδελφών Rothschild έπί έκ- 
πτώσει 6 τοϊς n| , τόκω 5 τοϊς "Ι,, καί χρεωλύσιον 1 τοϊς "|0 
πληρωτέοις καθ’έξαμηνίαν (1 Μαρτίου καί 1 Σεπτεμβρίου). 
Έξ ονόματος δέ τής Ελλάδος ύπεγράφησαν τρεις πρός 
τούς Rothschild κεφαλαιώδεις όμολογίαι, άνά 20 έκατομ. 
φρ. έκάστη, καί παρεδόΟησαν αύτοΐς αί καθ’ υποδιαίρεσιν 
μικραί είς διαταγήν τών κομιστών μετοχαί είς τό δλον τοΰ 
δανείου τών 60 έκατομ. ίνα Θέσωσιν αύτάς είς κυκλοφο
ρίαν, κατά πρώτον μέν μέχρι τής άξίας 40 έκατομ. άκο- 
λούθως δέ καί διά τήν ύπόλοιπον τρίτην σειράν, ώς πρός 
τήν όποιαν δμως οί αδελφοί Rothschild έπεφυλάχθησαν τό 
δικαίωμα τής άπό τής συμφωνίας άποχωρήσεως. Συνωμο- 
λογήθη περιπλέον, ίνα οί τραπεζϊται ούτοι τοΰ Ελληνικού 
δανείου κρατήσωσιν έκ τών εισπράξεων αύτοΰ τούς τών 
δύο πρώτων σειρών τόκους καί χρεωλύσια διά τά έτη 1833 
καί 1834. "Οσον αφορά τήν είς τό έξής ύπηρεσίαν τοΰ δα
νείου, ή 'Ελλάς ώφειλε νά καταθέτη παρά τοϊς Rothschild 
τό προσήκον ποσόν διά τόκους καί χρεωλύσιον έξ τούλά

χιστον μήνας πρό τής ήμέρας τής πληρωμής αύτών είς 
τούς κομιστάς τών μετοχών τοΰ δανείου.

Ή συμφωνία αϋτη, έκπληρωθεϊσα τώ 1835, έγκατελεί- 
φθη ύπό τής Ελλάδος τώ 1836. Έντεΰθεν δέ οί προμνη- 
σθέντες τραπεζϊται πρός έκτέλεσιν τών ύποχρεώσεων αύ
τών απέναντι τών μετόχων τοΰ Έλληνικοΰ δανείου ήναγ- 
κάσθησαν νά άποταθώσι πρός τάς έγγυητρίας Δυνάμεις.
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Δύο τότε συστήματα ύπεβλήθησαν είς τήν σκέψιν τούτων. 
Τό μέν ώφείλετο είς τάς κοινάς τοΰ δικαίου άρχάς, καθ’άς 
ό έγγυητής πληρόνει έξ ιδίων, έπιφυλασσόμενος νά ζητή- 
ση κατόπιν τά καταβληθέντα παρά τοΰ οφειλέτου. Τό δέ 
άνήκεν είς ιδιαιτέραν τών περιστάσεων έκτίμησιν, συνέπεια 
τής οποίας ήτο νά μή πληρώσωσιν οι έγγυηταί άλλ’ έτεροι 
νέοι τής Ελλάδος δανείσταί. Αί Δυνάμεις δέν έδίστασαν 
νά παραδεχθώσι τό δεύτερον σύστημα, τοΰ οποίου ή άνά- 
λυσις κέκτηται ιδιαίτερον διαφέρον, ούχί τόσον διά τήν άν- 
τίθεσίν του πρός τάς προηγουμένας έγγυητικάς αύτών 
συμπάθειας, όσον διότι κατεπατήθησαν δι’ αύτοΰ θεμελιω- 

δέσταται τής κοινωνικής δικαιοσύνης άρχαί.
Είς χεϊρας τών Rothschild ύπήρχον, ώς προερρέθη, μετο

χαί τής γ' σειράς τού Έλληνικοΰ δανείου άπραγματοποίητοι 
άξίας 20 έκατομ. φρ. Κατά μέν τήν πρός τούς τραπεζίτας 
σύμβασιν ήδύναντο ούτοι νά άπομακρυνθώσι τής πρός δια
πραγμάτευσή τών μετοχών τούτων ύποχρεώσεως, κατά 
δέ τήν μεταξύ τών δυνάμεων καί τής Ελλάδος συνθήκην 
(7 Μαίου 1832 άρθ. 4) ίνα πραγματοποιηθώσιν αί μετο
χαί τών 20 τούτων έκατομμυρίων έπρεπε νά προηγηθή 
συνεννόησις μεταξύ τών τριών Αύλών καί τοΰ βασιλέως 
τής 'Ελλάδος. "Ωστε δέν ήρκει τό έκλεκτικόν δικαίωμα 
τών τραπεζιτών νά πραγματοποιήσωσι ή μή τήν γ' σειράν 
τοΰ δανείου, έπρεπε διά τήν πρώτην περίπτωσιν νά συναι- 
νέσωσι καί οί έγγυηταί ιδιαιτέρως δέ ό οφειλέτης. Ή νο
μική αϋτη τής συνεννοήσεως άναγκαιότης άναφαίνεται έν- 
δεικτικωτάτη κατά τήν 19 Ίανουαρίου 1835, ότε ζητούσης 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως τήν έκδοσιν τών μετοχών τής 
γ' σειράς τοΰ δανείου, αί Δυνάμεις άντέταξαν άπό τής συμ- 
βάσεως τής 7 Μαίου 1832 τήν άρνησιν αύτών.

“Αντίκρυ τής απλής ταύτης έννοιας καί τής ώς άνωτέρω 
έξηγήσεως αύτής, πώς αί Δυνάμεις αύτογνωμόνως άπεφά- 
σισαν τή 16 ’Απριλίου 1836 έν Λονδίνω, ίνα πρός πλη
ρωμήν τών τόκων καί χρεωλυσίων τοΰ Έλληνικοΰ δανείου 
έκοίδωνται άνάλογα ποσά έκ τής γ' σειράς τών μετοχών 
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αύτοΰ ; Καί ή μέν άντίφασις προφανής, όπως χαί τοΰ δι
καίου ή παραγνώρισις· τό δέ αποτέλεσμα ύπήρξεν οτι, επί 
προφανεϊ αδυναμία τοΰ οφειλέτου είς πληρωμήν τοΰ χρέους 
του, οί έγγυηταί αύτοΰ έδείνωσαν έτι μάλλον τήν θέσιν 
του χωρίς ποσώς έπί τέλους νά βελτιώσωσιν τήν έαυτών. 
Τω οντι ένω ήδύναντο οί έγγυηταί νά δανειζωνται "ρός 
2 j — 3 τοΐς , ι χαί άνευ έζπτώσεως τών ομολογιών των 
είς έκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεων τής έγγυήσεως, έδανει- 
ζοντο έπ’ όνόματι τοΰ οφειλέτου αύτών πρός 5 τοϊς έπί 
έκπτώσει 6 τοΐς "| , ήτις μετά τών έξόδων τής ίκανώς βε- 
βαρυμένης διαπραγματεύσεως τοΰ Έλλ. δανείου άνέβαινεν 
είς 10 σχεδόν τοϊς η|ι? ίνα πληρώσωσιν οϋτω καί τήν ζη
μίαν ταύτην έν τή τελική τής έγγυήσεώς των έκκαθαρί- 
σει. Πρέπει νά όμολογήσωμεν, ότι ή Γαλλία μετά δύο 
έτών τοιαύτην πρακτικήν έτράπη πρός τό νομικώτερον, 
ώφελιμώτερον άμα δέ καί εύγενέστερον τών έκτεθέντων δύο 
συστημάτων, διότι άπό τοϋ 1838 προκατέβαλεν αύτή έξ 
ιδίων τά έπιβαρύνοντα τό μέρος τής έγγυήσεώς της ποσά 
είς τήν ύπηρεσίαν τών τόκων καί τοΰ χρεωλυσίου τοΰ Ελ
ληνικού δανείου. 'Όπως καί άν έχη, κατά τόν ’Οκτώβριον 
18*8  ή μέν ’Αγγλία καί Ρωσσία ειχον ήδη έξαντλήσει τό 
έκ τής γ' σειράς τοΰ δανείου τούτου μέρος των άνά 6 666 
666 φρ. έκάστη, ή δέ Γαλλία είχε πραγματοποιήσει μόνον 
ί 067 333 φρ. Σημειωτέον έν τούτοις ότι έκ τών ποσοτή
των τούτων ειχον δοθή είς τήν Ελλάδα τώ μέν 1836 ύπό 
τής’Αγγλίας 1 428 000 φρ., τώ δέ 1837 υπό τής Ρωσ
σίας ίσον ποσόν, τώ δέ 1841 ύπό τής Γαλλίας, ώς πρώτον 
κεφάλαιον τής ’Εθνικής ήμών Τραπέζης, 1 000 000 φρ.

Ή έπί τών δανείων τούτων διαχείρησις τοΰ Έλληνικοΰ 
θησαυροΰ δύναται νά μελετηθή ύπό δύο όψεις, έξ ών ή μέν ι 
άφορά τήν έκπλήρωσιν τών πρός τούς δανειστάς του ύπο
χρεώσεων αύτοΰ, ή δέ άφορά τήν χρήσιν έν γένει τών χρη
μάτων, τά όποια ή διεθνής δανειστική μηχανή τώ έπρομή- 
θευσεν. Ως πρός τήν πρώτην άπό τοΰ 1836 ή Ελλάς ή-' 
χολούθησε τήν μάλλον άσύνετον οικονομικήν πολιτικήν.
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Ένω ώφειλε νά προσδιορίση σταθερώς τά πρώτα τοΰ έτους 
εισοδήματα αύτής είς πληρωμήν τών τόκων καί τών χρεω- 
λυσίων τοΰ δανείου της, ένώ ύπό τήν διεύθυνσιν τών Γερ
μανών διοικητών αύτής έκαστος περιέμενε τό στοιχειωδέ- 

στατον τοΰτο παράδειγμα τής έθνικής χρηματιστικής, ά
π’ έναντίας έγκατελείφθη καί τό νέον δάνειον εις τήν τύ
χην τών παλαιών διά τής αύτής παιδικής απρονοησίας. 
Κατά τό 1843 έμελετήθη τό σχέδιον, ίνα διά βραχυπρο
θέσμων έντοκων γραμματίων καί έπί τή ειδική έγγυήσει 
τών Δυνάμεων έπιμε/.ηθή ό Ελληνικός θησαυρός τήν είς 
τό έξής ίκανοποίησιν τών δανειστών αύτοΰ είς τόκους καί 
χρεωλύσιον. Ή Σεπτεμβριανή όμως τοΰ έτους έκείνου με
ταβολή έματαίωσεν τελείως τήν άπόπειραν μέχρι τοΰ 1847, 
ότε ή ’Αγγλία ήθέλησε νά δώση τή ήμετέρα κυβερνήσει 
μάθημα έξαναγκασμοΰ, είς τό όποιον ύπεχώρησε μέν ή 
Ελλάς, έχρειάσθη όμως αύτή είς επικουρίαν ήμισυ έκα- 
τομμύριον φρ. δάνειον τοΰ Evnard.

Είναι περίεργον ότι έν τή προκειμένη έπόψει ή νεωτέρα 
περίοδος τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων ένδεικτικώς συ- 
ναντάται πέριξ τής ήγεμονικής καταστροφής τοΰ 1862. 
Δύο μέν έτη πρότΕρον (1860) ήναγκάσθη ή 'Ελλάς ύπό 
τήν κοινήν τών έγγυητριών αύτής Δυνάμεων πίεσιν νά ύ- 
ποσχεθή τήν καί πρός τάς τρεις όμοϋ κατά παν έτος πα
ροχήν 900 χιλ. φράγκων λόγω χρεωλυσίου· δύο δέ έτη 
κατόπιν (1864) ήναγκάσθησαν καί αί Δυνάμεις (ιδ. Συν
θήκην τής 17 Μαρτίου 1864 άρθ. 6) νά χορηγήσωσι έπί 
τοΰ ποσοϋ τούτου προσωπικήν έξ έαυτών ενιαύσιον προί- 
κισιν 12 χιλ. λιρ. στερλ. είς τόν νέον βασιλέα τής 'Ελλά 
δος. Έν άλλαις λέξεσιν τό δάνειον τών 60 έκατομμυρίων 
είναι βασιλοφάγον άμα καί βασιλοποιόν. Έχρησίμευσεν 
είς τήν άνάρρησιν δύο βασιλέων καί είς τήν καταστροφήν 
τοΰ ένός. Αιτία ή σύμπτωμα, άδιάφορον. Τοιαύτη ή οίχο- 
νομική μοίρα ! Διότι συμβαίνει καϊ έπί τών έθνών ό,τί καί 
έπί τών άτόμων. Ούαί τοϊς όφειλέταις, όταν δέν έχωσι τήν 
φρόνησιν ή τήν δύναμιν νά άπαλλαγώσι τών δανειστών αύ- 
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τών . . . Kat άν δέν μέ άπατά ή μνήμη, τά προοίμια τών 
έπί τοσοΰτον άποτελεσματικών διά τόν 'Ελληνικόν Θρόνον 
εξωτερικών περιπλοκών άνεφάνησαν πάντοτε διά τής όδοΰ 
τών έκ τοΰ δανείου τών 60 εκατομμυρίων ύποχρεώσεων 
ήμών.

Ή έτέρα έποψις τής χρήσεως τών χρημάτων τοΰ δα
νείου τούτου έχει είς τοιοΰτον βαθμόν διδακτικήν τήν ά
ξίαν, ώστε δέν δύναμαι νά άποφύγω τήν άνάλυσίν της, στη- 
ριζόμενος είς τήν ιστορικήν έπί τοΰ θέματος τούτου έργα
σίαν, τήν οποίαν ό Drouyn-de-Lbuys υπέβαλεν είς τήν Γαλ
λικήν Έθνοσυνέλευσιν τοΰ 1848. Ώς βάσις χρησιμεύει ή 

χρηματική ποσότης τών δύο πρώτων τοΰ δανείου σειρών 
έκ φράγκων 40 εκατομμυρίων, δαπανηθέντων ώς έξής :

1) Κέρδη τών Rothschild έπί τής διαπραγματεύ-
σεως τοΰ δανείου, έξοδα κλπ. .................

2) Τόκοι καί χρεωλύσιον τών 1833, 1834 καί
1835. ...................... ......

3) Χρέος Κυβερνήτου πρός Eynard.................
4) Χρέη πρός τάς τρεις Δυνάμεις · · ·
5) Άποζημίωσις πρός τήν Τουρκίαν διά τήν πα

ραχώοησιν τής Αττικής, Εύβοιας καί μέρους 
τής Φθιώτιδας.............................. ....

6) 'Οδοιπορικά τών μελών τής Βαυαρικής Άντι
βασιλείας..................................

7) 'Οδοιπορικά τοΰ διοικητικοί αύτής προσωτ
8) Μισθοί τών μελών τής ’Λντιβασιλείας . ·
9) Μεταφορά τών συνοδευσάντων τόν "ΌΟωνα

στρατευμάτων . · - · . ..................
10) Στρατολογία καί μεταφορά τοΰ σώματος τών

Βαυαρών εθελοντών. ... ...
11) Αγορά στρατιωτικού ύλικοΰ · - ■ .·
12) Βασιλική νομισματοπυίησις......................

,κοΰ

δρ. λεπ.

4 945 7G1 60

7 600 000 00 .
276 771 00

1 962 407 24

12 531 238 40

422 207 20
163 545 20

1 409 000 00

1 656 703 28

3 330 171 00
910 607 00
459 728 52

Τό δλον · 35 668 141 35
Άφαιρεϊται έκ τής ποσότητας τής α' καί β' σει

ράς τοΰ δανείου....................................... 44 670 000

Μένει υπόλοιπον διά τήν εσωτερικήν τής 'Ελ
ληνικής έπικρατείας υπηρεσίαν. · . . δρ. 9 001 858 65

Τοιουτοτρόπως τά 4|5 σχεδόν τοΰ άνάχεϊρας δανείου έρ- 
ρίφθησαν εις τό βάραθρον τών δυσκολωτέρων έν τοιαύταις 
έπιχειρήσεσι περιπετειών συνέβη δέ ιδιαιτέρως είς τήν πρώ
την παιδικ ήν τοΰ Ελληνικού έθνους ήλικίαν δ,τι καί πρός 
τούς ύπό έπιτροπείαν άνήβους,φοβερά τούτέστι σπατάλη καί 
έπιδεικτική θυσία είς τόν βωμόν τής βασιλικής τών λαών 
κηδεμονείας. Ή ιστορία τών δανείων τοΰ 1824 καί 1825 
προξενεί σχετικώς μικροτέραν οδύνην. Ούτε δύναται μάλι
στα νά συγκριθή τό βασιλικόν δάνειον τοΰ 1832 πρός τό 
έπαναστατικόν τοΰ 1824. Ή μέν στρατιωτική έποψις τής 
χρήσεως τοΰ βασιλικού δανείου άπερρόφησεν εύθύς έξ άρ
χής τό ποσόν έξ σχεδόν έκατομ δραχ., ή δέ άντιβασιλεία 
μετά τών άκολούθων της δύο έκατομ., ή δέ ίκανότης τής 
άντιπροσωπεύσεως τής 'Ελλάδος κατά τήν συνομολόγησιν 
τοΰ δανείου 5 σχεδόν έκατομ., τό όγδοον τούτέστι τών 
δύο πρώτων σειρών, αντίκρυ τής κολοσσιαίας οικονομικής 
ισχύος τών έγγυητριών Δυνάμεων, ήτις άνεβίβασε τάς με- 
;οχάς τοϋ 'Ελληνικού δανείου έν τή Εύρωπαϊκή δανειοα- 
γορά κατά 10 φρ. άμέσως ύπέρ τό άρτιον. Πρός τήν τε- 
λευταίαν τής βασιλικής ίκανότητος έννοιαν πρέπει νά προσ- 
τεθή καί ή έκ προοιμίων παρακράτησις έκ μέρους τών τοΰ 
δανείου τραπεζιτών πλέον τών 5 έκατομ. δρ. διά τήν ύπη- 
ρεσίαν τών τόκων καί τοΰ χρεωλυσίου τοΰ 1833 καί 1834.

Μεταξύ τών κεφαλαίων τής έν τώ άνωτέρω πίνακι χρή
σεως’ τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων μάλλον ένδιαφέρει 
τό ποσον τών 12 έκατομ. δρ. διά τήν έξαγοράν τής‘Ελ
ληνικής γής. Μήπως άνάλογον σύστημα ύπό τήν πίεσιν 
τών τότε οικονομικών τής Τουρκίας περιπλοκών έχ τοΰ 
Ρωσσικοΰ αύτής πολέμου ήδύνατο νά έπεκταθή καί έπί τής 
Κρήτης, Σάμου, Ηπείρου καί Θεσσαλίας; ’Ιδού ζήτημα 
είς τό όποιον είναι μάλλον ύπεύθυνος ή διοικητική τών 
κρίσιμων έκείνων χρόνων περίοδος τής ‘Ελλάδος. ‘Ο Κυ
βερνήτης προεπορεύετο τών μεγάλων αύτοϋ διαδόχων έπί 
αιώνα ολόκληρον. ’Ενώ διά τήν πολιτικήν του τά έξωτε- 
ρικά δάνεια ήσαν πιστή έξακολούθησις τής μεγάλης τοΰ
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1821 άρχής τοΰ μετά τής Εύρώπης συνδέσμου τής ‘Ελλά
δος άπό άκρου είς άκρον τής χώρας αύτής διά τοϋ ίσχυ- 
ροϋ ενδιαφέροντος, τό όποιον έκίνει τούς δανειστάς της· ά
φ’ ετέρου ή νέα τών πραγμάτων τροπή διά μέσου τοΰ δα
νείου τών 60 έκατομμυρίων έδείκνυε κατά γής έν στέμμα, 
τό όποιον ώς δ'Κα τά πράγματα τοϋ κόσμου τούτου εύρεν 
έπί τέλους τούς έκμεταλλευτάς του. Ή λάμψις τοΰ δα
νεικού ή τοϋ ιθαγενούς χρυσοΰ είναι πάντοτε ικανή νά χα- 
ράξ$ τήν κατά σκοπόν άγουσαν οδόν. Έχρειάσθη δμως 
ήμίσεια μέν έπανάστασις τώ 184-3, ινα δείξη ότι ή λάμψις 
αύτη είχε καί τινα στίγματα, ολόκληρος δέ έτέρα τώ 1862, 
ίνα δείξη δτι ή όδός έπί τέλους εϊχεν άπολεσθή. Τοιουτο
τρόπως δλα έν τώ κοσμώ τούτω έχουσι τόν προορισμόν 
των. Πρέπει δέ νά άρκήται έκαστος είς τά μαθήματα τής 
φρονήσεως, μή λησμονών έν τώ μεταξύ καί τά παθήματα 
τής αφροσύνης.

ΥΛΙΚΗ ΕΥΔΛΤΜΟΝΤΛ.

Ή ορθή διανομή τής έθνικής περιουσίας, λέγει ό Roscher 
(Πολ. Οικονομία § 231) άποτελεΐ τήν άσφαλεστέραν έγ- 
γύησιν έπί τής αρμονικής τών έθνικών αναγκών κατατά- 
ξεως. 'Όσον σημαντικώτεραι είναι αι διαφοραί τών Ιδιωτι
κών περιουσιών, τόσον ό βωμός τών φανταστικών αναγ
κών δέχεται πλείονας θυσίας, συγχρόνως δέ πολλαπλασιά- 
ζονται αί ταχειαι καί ανήθικοι καταναλώσεις. Έν γένει 
δταν διαιρεθή ή κοινωνία είς βαθυπλούτους καί πένητας, 
ή ευδαιμονία τών πρώτων ζητεί άπό ημέρας είς ήμέραν 
έρεθιστικώτερα πρός άπόλαυσιν αντικείμενα. Τότε παντα- 
χόθεν τής γής σπεύδουσι τά έκλεκτότερα τής ζωής άγαθά 
πρός τούς ιδιωτικούς τής ύλικής ευδαιμονίας ναούς, εις δια- 
κόσμησιν τών όποιων δέν άρκοϋσι τά όρια τής έπικρατείας 

ουδέ τών-γειτόνων αύτής. Άπαιτεΐται ή έργασία τών μάλ
λον μεμακρυσμένων φυλών καί κλιμάτων, τής άνθρωπότη- 
τος ολοκλήρου. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή τάξις τών έν τή 
χώρα πενήτων έργάζεται, ούτως είπεΐν, διά τάς ιδίας έαυ
τής συναλλαγάς, οί δέ τρισόλβιοι φαίνονται ώς ώχροί τής 
χρυσής Σελήνης εξόριστοι. Πόση δι’ αυτούς πλήξις έδώ 
κάτω ! Όποιος συρφετός έν ταΐς όδοΐς τής γής ! Πόσον 
γελοΐον τό έν αύτή δόγμα τής νομικής καί πολιτικής ΐσό- 

τητος !
Αί ίδέαι αύται δέν είναι είκονικαί· διότι σταθερώς άνα- 

φαίνονται έν τή πρακτική τών άνωτέρων λεγομένων τά
ξεων, άμα ώς αύται κατορθώσωσι βαθμόν τινα συγεντρώ- 
σεως. ΊΙ πλουτολογική τών κοινωνιών άνάπτυξις, δταν 
συναισθανθή τάς έαυτής δυνάμεις, εύθύς αποτείνεται είς τήν 
κεντρικήν τής έπικρατείας διεύθυνσιν, προσπαθοΰσα νά κα- 
ταλάβη τό πνεΰμα αύτής ούχί τόσον έκ Πλατωνικού έρω
τος πρός τήν περΐίπταμένην δόξαν, δσον έκ τών μέσων, τά 
όποια αύτη χορηγεί είς περαιτέρω θεραπείαν τοΰ πάθους 
τής φιλοπλουτίας καί φιληδονίας. Τό πρώτον τότε έθνικόν 
σύμπτωμα αναφαίνεται είς τόν θεωρητικόν κατόπιν δέ πρα
κτικόν ανταγωνισμόν μεταξύ τών μικρών οδηγών τοΰ 
λαοΰ καί τών προύχόντων τής τύχης έπί τοΰ πο)<υμόρφου 
ζητήματος τής πολιτικής τοΰ τόπου άποκαταστάσεως. Οί 
θεσμοί τότε τής έλευθερίας καί τής ίσότητος παρίστανται 
ώς κατά κρημνών όδηγοΰντες, ή δέ σωτηρία τής πατρίδος 
έκ μιας θύρας προβάλλει, έκείνης ήν άνοίγουσι καί κλείουσι 
κατά βούλησή οί συνωμόται τής αύλής ή τοϋ πλούτου, έξω 
τών οποίων όχλος τά λοιπά καί πολυκυρανίη.

Δέν έχω βεβαίως σκοπόν νά περιγράψω τάς συνέπειας 
τοΰ όλιγαρχικοΰ τούτου άγώνος. Άρκεΐ διά τό θέμα ή 
παρατήρησίς μέχρι ποιου σημείου οδηγεί ή ύπερβολική 
πρός τήν ύλικήν εύδαιμονίαν ορμή. "Οταν δ’ αύτη καταλάβη 
τό ζωτικόν τοϋ τόπου πνεΰμα μόλις προφθάνουσιν οί οπα
δοί της νά μειδιάσωσι πρός τήν άφηρημένην διαλε
κτικήν τών κατά τοϋ απολαυστικού ρεύματος ίδεολόγων 

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΑ. 25—ΜΑΡΤΙΟΣ 1875. 2 
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αγωνιστών. Βαθμηδόν είσάγεται ούτως ή ανανδρία έν τώ 
άγίω έκείνω τόπω της εθνικής συνειδήσεως, τόν όποιον ή 
θεία Πρόνοια προώρισε διά μόνην τήν αρετήν. Ή τιμω
ρία τότε δέν βραδύνει καί οί όνυχες τοΰ ερχομένου ορο- 
μαιως δεσποτισμοΰ εισέρχονται βαΟέως είς τάς άναισθητού- 
σας σάρκας του ήδη διεφθαρμένου κοινωνικού σώματος.

Πόσον διάφορα τά άτοτελέσματα τής έν τή ύλική εύδαι- 
μονια άρμονικωτέρας έπιδόσεως τών λογικών τοϋ έθνους ά- 
ναγκών ! Έν αύτή αί διάφοροι τής κοινωνίας τάξεις συναν- 
τώνται είς τό στάδιον τής συνεργασίας καί τής συναπο- 
λαύσεως. Δεν πεινώσιν οί μέν, όπως καταφεύγωσιν οί άλ
λοι είς τόν τεχνητόν έμετόν έν τοϊς άναζτόροις τοΰ Νέ- 
ρωνος, ινα φάγωσιν έζ νέου. Τά γενικά καί τά μερικά συμ
φέροντα δέν συγκρούονται εις βαθμόν έχθρότητος τοιοϋτον, 
όστις νά άπειλή τήν έλευθερίαν ή τήν ιδιοκτησίαν, τήν η
συχίαν ή τήν έργασίαν, τό παρόν ή τό μέλλον τής έπικρα
τείας. Έάν αί ίδέαι διαιρώσι, αί περιπέτεΐαι αύτών δέν κα- 
θ'.στώσι πολέμια στρατόπεδα, έκ τών άκρων εΐτε τής εύδαι- 
μονίας εΐτε τής κακοδαιμονίας. Aurea mediocritas (χρυσή 
μετριότης) τοΰ Όρατίου έσο εύλογημένη ! ’Αποτελείς τήν 
άρμονικωτέραν τής έπί γής εύδαιμονίας άνάπτυξιν «ούτε 
τό όστοϋν (έλεγεν ό ποιητής, Όδ. 18, 15) τοϋ έλέφαντος, 
ούτε ό χρυσός λάμπουσιν έν τή οικία μου· αί δοκοί τοϋ Υ
μηττού δέν τίθενται έπί κιόνων, έζ τοΰ κέντρου τής ’Αφρι
κής μετενηνεγμένων δέν έσύλησα τό μέγαρον νέου τίνος 
βασιλέως Άττάλου· ή Λακωνία δέν κατασκευάζει δι’ έμέ 

πορφυρούς χιτώνας . . . . ΊΙ ημέρα διώκει τήν ήμέραν, ή 
νέα σελήνη σπεύδει πρός τήν δύσιν της καί σύ έν τή πα
ραμονή τοΰ θανάτου σου πριονίζεις μάρμαρα, λησμονείς 
τόν τάφον καί έγείρεις άνάκτορον .... — Μετ’ ολίγον τά 
μεγαλοπρεπή οικοδομήματα μόλις Οά άφήσωσι στρέμματά 
τινα διά τήν κίνησιν του άροτρου, απανταχού δέ Οά σχη- 
ματισΟώσιν ιχθυοτροφεία εύρύτερα τής λίμνης Λουκρίνης. 
Ή έρημική πλάτανος Οά λάοη τήν Οέσιν τής μικράς πτε
λέας· ή μύρτος, τό ΐον καί όλοι οί άρωματιζοΐ θησαυροί Οά 

πληρώσωσιν εύωδίας τήν πεδιάδα, έν ή άλλοτε ή ελαία 
έπλούτει τόν άρχαϊον κάτοχον . . . Δέν συνέοαινεν ούτω 
καί έπί τοΰ αύστηροΰ Κάτωνος, ύπό τήν πειθαρχίαν τών 
παλαιών Ρωμαίων. Τότε οί μέν πολϊται ήσαν πένητες, ή 

δέ δημοκρατία πλούσια . . . .»
Έν τούτοις ή οικονομική έννοια τής έν τή εύδαιμονία 

μετριότητος μεταβαίνει άπό τής ποιητικής είς τήν πεζήν 
του κόσμου τούτου φύσιν διά τίνος σταθεράς αναλογίας 
μεταξύ τών χρόνων καί τών τόπων. Τό ιδανικόν άποτε- 
λεϊται πάντοτε έζ τής εύρωστοτέρας περιόδου αύτών. Έάν 
αυτή δέν εΐναι αρωματική είς τήν αΐσθησιν τής σκανδαλώ
δους ματαιότητος, συμβιβάζεται δμως τά μέγιστα έπί τής 
ούσίας τής τερπνής έν τή κοινωνία ζωής. Λειπουσιν οί με
γιστάνες καί οί ηγεμονικοί, ύπάρχουσιν δμως οί εύρωστοι 
οίκογενειάρχαι καί οί εργατικοί. Έπισκέπτεσθε τάς κατοι
κίας τών τεχνιτών, τών γεωργών, έν γένει τών βιομηχά- 
νων, καί αίσΟάνεσΟε τήν άγαλλίασιν τής εύπορίας, ήτις 
πανταχόθεν έπιλάμπει. Άνδρες, γυναίκες, παϊδες του λαοΰ 
κοσμίως ένδεδυμένοι, ούχί δέ οακενδύται καί άνυπόδητοι ά- 
πέναντι ολίγων μεταξοφόρων ή χρυσοφόρων. Οίκίαι καθ’ δ
λα τά στρώματα τής κοινωνίας καλώς διατεταγμένα^ πρός 
τάς λογικάς τοΰ άνΟρωπίνου βίου άνάγκας, ύπό τήν έποψιν 
τής καθαριότητος καί τής λοιπής οικιακής οικονομίας. Ε
θνικά έργαλεϊα άδιακόπως τελειοποιούμενα, καί μεταξύ αύ
τών διαπρεπής έν τή χρήσει τοΰ λαοΰ Οέσις διά τόν κλά- 
δον τών βιβλίων, δστις άποτελεΐ τό καθολικόν όργανον 
τής τελειοποιήσεως τών κοινωνιών. Έν γένει τά έφόδια τής 
ζωής πρέπει άνέτως νά είσέρχωνται ύφ’δλας τάς στέγας διά 
τής εύαγγελικής έκείνης μηχανής, ήτις έν τή οικονομική 
φρασεολογία διανέμει τό εθνικόν εισόδημα είς τούς έργαζομέ- 
νους. Καί δταν παρατηρήται κάπου δυσαρμονία τις είς τήν 
λειτουργίαν τής μηχανής ταύτης, ή συνδρομή τότε όλων 
τών στοιχείων τής κοινωνίας πρέπει άμέσως νά τίΟηται είς 
κίνησιν, όπως άνακαλυφΟώσιν αί αίτίαι τού παραπτώματος 
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καί ριφθή ταχέως τό άναγζαΐον εις τήν κοινωνικήν πληγήν 
β'άλσάμον.

Έτέρα οικονομική πολιτική έν όρθώς φρονούση πολιτεία 
φαίνεται μοι ακατανόητος. Σύμπραξις έπομένως όλων τών 
τάξεων διά τήν καθολικήν καλλιέργειαν τής εθνικής εύδαι- 
μονίας εΐναι αναπόφευκτος. Θά ήρχιζον τήν διδασκαλίαν 
τής διά τό κοινόν ενδιαφέρον σώτηριώδους ταύτης μεθόδου 
έκ τής πρώτης αυτής ηλικίας, τήν οποίαν κατ’ ούδένα λό
γον πρέπει νά άφίνωμεν είς άγνοιαν τοϋ πρακτικού κό
σμου, δι’ δν εΐναι προωρισμένη.

Θά έλεγον μετά τοΰ Lejouv6 είς τά τέκνα μου : Μάθετε 
ότι δέν εΐναι έπάγγελμα έκ τοΰ οποίου νά λείπη ή συμ
φορά, ούδέ έργάτης, όστις νά μή έχη τόν θανάσίμον κίν
δυνόν του. Δέν ομιλώ μόνον περί τών στεγαστώ ν οΐτινες 
δύνανται νά πέσωσι έκ τοΰ ύψους τής στέγης, τών οικοδό
μων οΐτινες δύνανται νά συντριβώσι υπό λίθον βαράν, τών 
έν τοϊς λατομείοις ύπό τών έκρήξεων διαμελιζόμενων ή 

τών έν τοΐς μεταλλείοις ύπό τάς κρημνιζομένας στοάς κα- 
ταστρεφομένων. Άφίνω τάς χιλίας έκείνας πληγάς, τάς 
οποίας προξενεί κατά πάσαν ήμέραν ή χρήσις τών φοβε
ρών τής βιομηχανίας οργάνων, καθώς καί τάς χιλίας άσθε- 
νείας τοΰ κόπου καί τής στεοήσεως, τάς όποιας προξενεί ή 
ύπερβολή τών βαρέων τούτων έργων. Άς περιορισθώμεν 
είς τά ήσυχα έκεΐνα έπαγγέλματα, τών όποιων θίγομεν διά 
τοΰ δακτύλου τά ωφέλιμα προϊόντα.

Ίδετε τό ώραΐον εκείνο βαμβάκηρόν ύφασμα. Αί κατα- 
σκευάζουσαι αύτό έργάτιδες ύπόκεινται είς τήν φοβεράν μά
στιγα τής φθίσεως. Οί κατασκευάζοντες τόν χρωματιστόν 
"Ζ®Ρτήν τρέχουσι τόν κίνδυνον τής έκ τοΰ άρσενικοϋ δηλη
τηριάσεις, καθώς οί τών οικιών χρωματιστά» και οί καθρε- 
πτοποιοΐ τής έκ τοΰ μολύβδου καί ύδραργύρου. Οί εργα
ζόμενοι τόν κρύσταλλον άποθνήσκουσι στηθικοί, οί δέ τούς 
έπιχρύσους ήλους παραλυτικοί. Αί τήν μέταξαν άναπηνί- 
ζουσαι έργάτιδες καταπληγώνουσι τούς δακτύλους αύτών, 
οί οέ κατασκευασταί τών φωσφορικών πυρείων άποβάλλουσι
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ούλα συνήθως καί τάς σιαγόνας αύτών κατά τεμάχια. 
Τέλος οί έργάται τής μηχανικής βιομηχανίας διατρέχουσι 
τόν κίνδυνον τής συντριβής τών μελών αύτών έντός τών 
φοβερών αύτής τροχών. Όποιον μαρτυρολόγιον διά τούς 
άνθρώπους τής έργασίας !

Καί όμως Οά έπροχώρουν έτι μάλλον. Θά έλάμβανον τόν 
υιόν μου έκ τής χειρός καί θά ώδήγουν αύτόν άπό τοΰ βιο
μηχανικού καταστήματος μέχρι τοΰ εύτελεστέρου έργ,α- 
στηρίου, ινα γνωρίση τήν έν ένεργεία πραγματικήν τής πα- 
τρίοος αύτοϋ ζωήν, χωρίς νά λησμονήσω καί τό μικρόν 
τοΰ γεωργού ύπαιθρον έργοστάσιον. Θά έπανελάμβανον δέ 

πολλάκις τάς έκδρομάς ταύτας καί θά έπεδίωκον, έν τή κοι
νωνία τών ιδεών τοΰ δραστήριου τής έργασίας πληθυσμού, 
τήν άκτΐνα τοΰ θερμαίνοντος έκείνου πυρός, τοΰ όποιου 
μόλις ψυχράν εικόνα παρέχει ή έκ τής ξένης γής πηθικί- 
ζουσα τής έποχής άνατροφή. — Έπί τέλους ένώπιον τοΰ 
στίλβοντος ίδρώτος τών άγωνιζομένων Οά έλεγον είς τόν 
μικρόν συνοδοιπόρον μου : «υιέ, Ιδέ τούς συντρόφους τής έρ
γασίας σου.» Εΐναι ή μοιραία τής έθνικής εύδαιμονίας προίξ.

Λ ΘΙ IN Α ΪΚΟΝ <!» < »Τ ΑΕΡΙ ΟΝ.

’Από τής περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος θεωρη
τικής άφ’ ένός άνακαλύψεως τοΰ φωταερίου ύπό τοΰ Γάλ
λου Lebon καί τής πρακτικής άφ’ έτέρου άποδείξεως αυτοΰ 
ύπό τοΰ Άγγλου Murdoch, ή οικονομική αύτη περί τόν 
φωτισμόν τών πόλεων μεταβολή συνεπληρώθη έντός τών 
δύο πρώτων τοΰ παρόντος αίώνος δεκαετηρίδων έν ’Αγγλία 
χάρις είς τήν έπιχειρηματικήν ιδίως δραστηριότητα τοΰ 
Γερμανοΰ Winsor. 'Ώστε, δυνατόν είπεΐν, ότι καί τά τρία 
τών προϊσταμένων έθνών έν τω νεωτερω -ολιτισμώ συνε- 
τέλεσαν είς το . υλικόν, όπως καί είς τόν πνευματικόν φω·
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τισμόν αύτοΰ. Έν τούτοις ή κυρία έπί τοϋ προκειμένου 
άρχή είναι ούσιωδώς ’Αγγλική. Ένω κατ’ αύτήν άπό τοΰ 
1816—23 συνέστησαν πολλά φωταεριζά καταστήματα 
καί τό πρώτον τοΰ Winsor έν Λονδίνω έξέτεινε τάς διακλα
δώσεις τών σωλήνων του εις άπόστασιν 30 λευγών, άπ’ ε
ναντίας μετά δυσχερειών ίκανώς δυσυπερβλήτων ή νέα φω- 
ταερική βιομηχανία ήδυνήθη νά εισχώρηση έντός τοϋ κυ
ρίου τής Εύρώπης ζορμοΰ, έάν κρίνωμεν έζ τών ζατ’ αύ
τήν έν Γαλλία διαφόρων έπιχειρηματικών περιπετειών ζαΐ 
έκ τής άλλοτριότητος, εις ήν έπι τεσσαράκοντα όλα έτη 
άπό τής έν λόγω οικονομικής έν ’Αγγλία μεταρρυθμίσεως 
διετέλεσεν πρός αύτήν ό "Ελλην νομοθέτης.

"Οπως καί άν έχη ζατά τό έτος 1837 έξεδόθη ό νόμος 
τής 13 Μαίου, δστις έπέτρεψεν εις τήν Κυβέρνησιν, ίνα πα- 
ραχωρή καθ’ έκάστην πόλιν προνόμιον πεντηκονταετές ύπέρ 
τών ίδρυόντων φωταεριζά καταστήματα. Ή βιομηχανία 
αύτη έθεωρήθη ώς άνήζουσα εις τήν σφαίραν τής δημο
τικής έξουσίας, πρός τήν οποίαν άφέθησαν ούτως αί ίδιαί- 
τεραι συμφωνίαι. Έπί τοϋ όλου ό νόμος ύπόσχεται άτέ- 
λειαν «παντός δημοσίου καϊ δημοτιζοϋ φόρου έπί τών έξω
θεν είσαχθησομένων μηχανών, έργαλείων καί ύλικοΰ, τών 
άναγζαιούντων διά τήν κατασκευήν τοϋ άερίου καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ προνομίου.» Μετ’ δλίγας ημέρας άπό 
τής έχοόσεως τοϋ νόμου τούτου έξεδόθη ή κυβερνητική 
τοΰ οιά τάς ’Αθήνας προνομίου παραχώρησις ζαΐ συνέ
πεια ταύτης ύπεγράφη ύπό τοΰ δήμου τών ’Αθηναίων τό 
πρώτον έν Έλλάδι περί φωταερικής βιομηχανίας συμβό- 
Λαιον, καθ’ δ ή άρχή τοϋ πεντηκονταετούς προνομίου ώρί
σθη άπό τής 30 Αύγούστου 1838 καί έλήφθη ώς βά- 
σις τής μέν καθαριότητος τοΰ φωταερίου ή έν Παρισίοις 
είθισμένη, τής δέ φωτιστικής δυνάμεως ή τής λυχνίας Car· 

cel, κατά πάσαν ώραν ζαιούσης -42 γραμ. έλαίου. Ώρίσθη- 
σαν δέ αί διαστάσεις τής έπί τοϋ φωταερικοϋ φανοΰ καιο- 
μένης φλογός όριζοντείας μέν είς 67 χιλιοστημόρια τοΰ 
μέτρου, καθέτως δέ είς 32, καί έν γένει έλήφθη ή έν τή 

προνομιακή βιομηχανία άναπόφευκτος πρόνοια περί τής τι
μής τών πωλήσεων τών προϊόντων αύτής καθώς καί περί 
τών δυνατών παραβάσεων τών ύποχρεώσεών της. Ύπελεί- 
πετο ούτως ή πρακτική τής νέας βιομηχανίας άποκατά- 
στασις, καθ’ ήν, έπειδή ή Ελληνική Κυβέρνησις δέν συνε- 
μερίζετο τάς ιδέας τοϋ Winsor περί τής άγαθής τοΰ φω
ταερίου έπιρροής έπί τής ζωικής τών άνθρώπων οικονο
μίας (*),  διά τοΰ διατάγματος τής 26 ’Ιουλίου 1857 κα
τέταξε τά έγερθησόμενα φωταερικά καταστήματα είς τήν 
κατηγορίαν τών έχόντων βλαβεράν καί έπικίνδυνον έπιρροήν 
πρός τάς γειτνιαζούσας κατοικίας (διατ. 3 Άπριλ. 1835 
άρθ. 19), ώρισε δέ διάφορα προληπτικά τών καταχρηστι
κών συνεπειών μέτρα.

(*) Ύπό ~·'ι,·ι acy.-r,v τών έπιχειρτ,ματικών τάσεων του διετείνετο 
ό Winsor, ότι ή οσμή τοΰ φωταερίου ήτο πολύτιμος είς ττ,ν υγείαν 
καί χρησιμοτάττ, είς τούς πάσχοντας κατά τούς πνεύμονας- έμακά- 
ριζε δέ τούς έν τοϊς φωταερίκοϊς κατασττ,μασιν εργαζομένους. Οσον 
άφορα τό κινδυνώδες τών έκρήζεων τοΰ φωταερίου, ΰπεσττ,ριζεν ότι 
ήδύνατο νά είσέλθτ, μετά φωτός έντός δωματίου έπί πολλά ημε
ρονύκτια ΰπερπλτ,ρωμένου έκ φωταερίου, χωρίς νά πάθη κακόν τι !

Ή έπιχείρησις έφ’ ικανόν χρόνον μεταίωρος, δέν ήδυ

νήθη έπί τέλους νά μείνη είς τάς πρώτας αύτής χείρας- 
διά τοΰτο μετεβιβάσθη είς έταιρίαν Γαλλικήν, είς τήν ό
ποιαν πρέπει νά άποδοθή ή δικαιοσύνη, δτι ζατώρθωσε τό 
έργον (1861), αντίκρυ όλων τών δυσκολιών, τάς όποιας 
πάντοτε περιέχει έν έαυτή ή μεταφύτευσις τών νέων βιο
μηχανιών, είς χώρας μάλιστα έν αίς, ώς ή 'Ελλάς, καί μι
κρά είναι ή πρώτη κατανάλωσις, καί έλλειπής ή ιθαγενής 
τών πρώτων τής βιομηχανίας ύλών προμήθεια, τοΰ γαιάν- 
θρακος έπί τοΰ προκειμένου. Φαίνεται δμως δτι ή ορι
στική τοΰ βιομηχανικού άγώνος έκβασις ήτο ύπέρ τάς δ ι- 
ο ι ζ η τ ι κ ά ς ιδίως δυνάμεις τής Γαλλικής έταιρίας, διότι 
καί έζ τών χειρών αύτής άπέδρα (6 Φεβρ. 1873) ή φωταε- 
ριζή τών ’Αθηνών έπιχείρησις, έμπιστευθεισα τάς περαιτέ
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ρω τύχας έαυτής είς τήν νϋν Ελληνικήν έταιρίαν, τής ο
ποίας ό ζωτικός οργανισμός έμορφώθη έν τή ’Αγγλική 
μάλλον τής βιομηχανίας πρακτική, τό αιώνιον τής οποίας 
έμβλημα—«ακρίβεια, έργασία, ταχύτης καί επιμονή »— 
εΐναι ίκανώς μέν γνωστόν, πηγή δέ πάσης οικονομικής τών 
έθνών καί τών ατόμων προόδου. Διά τοΰτο έπίστευσα 
πάντοτε, δτι, καθώς άποστέλλομεν είς Εύρώπην ύποτρό- 
φους διά τήν θεολογικήν καί τήν φιλοσοφικήν, έπρεπε νά 
πέμπωμεν τοιούτους καί είς ’Αγγλίαν διά τήν επιχειρημα
τικήν καί τήν βιομηχανικήν.

Ή άπό τής Γαλλικής είς τήν Ελληνικήν έταιρίαν με- 
ταβίβασις τής έπιχειρήσεως συνετελέσθη άντί 910 χιλ. 
δραχμών, είς τάς όποιας προσθετέου καί έτέρας 466 χιλ. 
περίπου, δΓ ών ή νέα έταιρία έξετέλεσε διάφορα έργα είς 
τε?«ειοτέραν τής φωταερικής βιομηχανίας καλλιέργειαν. Τοι
ουτοτρόπως ένώ κατά τό 4873 παρήγεν αυτή 450 κυβικά 
μέτρα φωταερίου άνά πάντα τόνον γαιανθράκων, τώ 4874 
ή άναλογία αυτή προεβιβάσθη κατά 24 τοΐς "| , διότι έκαςος 
τόνος γαιανθράκων παρήγαγε 486 κυβ. μετρ, φωταέριον.

Άλ.λ’ ή μεταξύ τών δύο εταιρικών περιόδων άντίθεσις 
άναφαίνεται ιδιαιτέρως έπί τοΰ ποσού τής καταναλώσεως 
τοΰ φωταερίου. ’Ενώ κατά τά τέλη τής πρώτης (Φεβρ. 
4873) οί φωταερικοί έν γένει λαμπτήρες τής πόλεως ύπε
λογίζοντο είς 2 544, κατά τά τέλη 4874 άνεβιβάσθησαν 
είς 3 200. Ή έν διαστήματι 22 περίπου μηνών κατά 639 
λαμπτήρας αύξησις τής φωταερικής τών ’Αθηνών κατανα
λώσεως εΐναι ούσιωδώς ενδεικτική, ύπο τήν όσημέραι έπι- 
τεινομένην διευκόλυνσιν τής χρήσεως τοΰ φωταερίου, τόσον 
είς τά έξοδα τής τοποθετήσεως τών διαφόρων κατά μέρος 
σωλήνων καί μηχανισμών, όσον καί είς τήν έν τω Άθη- 
ναϊκώ πληθυσμώ οιάοοσιν τής άκρας οικονομικής σημασίας 
τοΰ φωταερίου. Ίνα δώσω γενικήν έπ’ αύτής έννοιαν, άρ- 
κεΐ ή υπό τοΰ Perclet γενομένη σύγκρισις μεταξύ τών έν 
χρήσει διαφόρων φωτιστι 'ών μεθόδων, κατά τήν οποίαν 
είς άποτέλεσιν φωτός ίσης δυνάμεως πρός τό τής λυχνίας

Carcel (ήτις, ως προερρέθη, έλήφθη ώς βάσις κατά τό ήμέ- 
τερον φωταέριον), άπαιτεϊται παραγωγική πρός πάσαν ώ
ραν δαπάνη είς κηρία μέν ήμισείας δραχμής, είς άλειματο- 
κηρία δέ 4 4 λεπτών, είς έλαιον δέ 7 λεπτ. καί είς φωταέ
ριον (κατά νεωτέρας έρευνας) 3 λεπτ.

Προφανής είναι ή έπιρροή τήν οποίαν 'έξασκεϊ έπϊ τοϋ 
προκειμένου ή έν Έλλάδι έλλειψις γαιανθράκων, άφοΰ έκ 
τούτων κατασκευάζεται τό φωταέριον. Τοιουτοτρόπως ένώ 
έν Παρισίοις τό μέν δημόσιον άγοράζει τό φωταέριον άντί 
48 λεπτών ό δέ ιδιώτης άντί 33 κατά κυβικόν μέτρον, διά 
τους ’Αθηναίους ή αρχική τοΰ δήμου αύτών σύμβασις ορί
ζει κατ’ άνώτατον όρον τήν τιμήν τοΰ κυβικού μέτρου είς 
50 λεπ. ήτις έκτοτε μένει σταθερώς έν ίσχύϊ (’). ’Ανεξαρ
τήτως τών βιομηχανικών λόγων, έξ ών είς περαιτέρω ά- 
νάπτυξιν τής καταναλώσεως ή κατάπτωσις τής τιμής ταύ
της ήθελε κριθή προϊόντος τοΰ χρόνου συμφεροτέρα, κατά 
πάσαν έποψιν κέκτηται σημαντικώτατον μέλλον ή άνθρα- 
κοφόρος τής 'Ελληνικής γής καλλιέργεια καί μάλιστα ή 
άκριβεστέρα άνά?.υσις τής φωταερικής δυνάμεως τών γνω
στών τού τόπου φαιανθράκων. Κατά τοΰτο όμολογητέον,ότι 
ύπάρχει σπουοαια ουσκολία, διότι ώς γνωστόν όλοι οί γαι
άνθρακες δέν εΐναι τής αύτής φωταερικής δυνάμεως. Ένώ ό 
’Αγγλικός τού Newcastle παρέχει 320 λίτρ. φωταερίου κατά 
χιλιόγραμμον, ό Γαλλικός τοΰ Mons δίδει περί τάς 200. Ό-

(’) Η κατά πάσαν ώραν χρήσεως έπί έκαστου λαμπτήρος άναλο
γία έχει ώς έξης· άν μέν πρόκειται περί ιδιωτικού, ’|100 δραχμής, άν 
δέ περί περί δημοσίου (>, άν δέ περί δημοτικού 5 |. — Ό καθ’ ώ
ραν υπολογισμός ούτος τής φωταερικής χρήσεως εΐναι ούσιωδώς ελατ
τωματικός, εΐτε διά τό ποσόν τοΰ φωτός, εΐτε διά τό μέτρον τοΰ 
χρόνου καί έν γένει τήν έπιτήρησιν καί τάς αμφισβητήσεις. ’Ασφα
λέστερα εΐναι ή έτέρα μέθοδος, ή νΰν κοινώς έν χρήσει. ’Εννοώ τήν 
διά γνωμόνων καταμέτρησιν, έπί τής όποιας, όπως έθίζεται καί έν 
τή Δυτική Ευρώπη, ή ήμετέρα φωταεοική έπιχείρησις έλαβε τό μέ
τρον τής πρός τούς καταναλωτάς μισθώσεως τών προσηκόντων μη
χανισμών.
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πωσδήποτε όμως, έάν αί τιμαί τής μεταφοράς τών οσον ό 
γάιάνθραξ βαρέων τής βιομηχανίας πρώτων ύλών έχει ιδι
αιτέραν σημασίαν έπί τής καθόλου βιομηχανικής προόδου, 
ή έπιστήμη είναι τόσον εύρεΐα, ώστε ύπάρχει και διά τήν 
Ελληνικήν γήν ίχανή πρός τά πρόσω έλπίς. Τοιουτο
τρόπως τόποι, ώς ή 'Ελλάς, κατ’ έξοχήν ρητινοφόροι καί 
έλαιοφόροι άπό τοΰ καρπού τής έλαίας μέχρι τής περί τήν 
γεωργικήν τών έλαιοσπόρων καλλιέργειαν δυνατής τελειο- 
ποιήσεως, ύποκρύπτουσιν ιδιαίτερον δλως μέλλον διά τήν 
φωταερικήν βιομηχανίαν, είς τήν οποίαν αί ϋλαι αύται δύ
νανται νά δώσωσιν ίσχυράν επικουρίαν. Εΐναι άληθές ότι 
ύπό οικονομικούς ορούς ή έκ τοΰ έλαίου παραγωγή τοΰ 
φωταερίου εΐναι μάλλον δαπανηρά, μή λησμονήσωμεν ό
μως ότι, καθώς παρατηρεί ό Figuier, εΐναι καί τρις τοΰ άπό 
γαιάνθρακος φωτισμού λαμπροτέρα. "Ωστε όταν τελευταΐον 
ήκουσα, ότι πολλαχού τής Ελλάδος έξερρίζωσαν τάς 
έλαίας, έσκέφθην κατ’ έπανάληψιν μή τυχόν είς άπώτερον 
μέλλον θά ήτο ή γεωργική αϋτη μεταβολή δεινή άπρο- 
νοησία.

Μέχρι τοιούτων προσδοκιών άξία παρατηρήσεως εΐναι ή 
άντίθεσις, είς ήν περιέπεσεν έπί τής φωταερικής βιομηχα
νίας ή σύγχρονος οικονομική τοΰ τόπου πολιτική, άπέναντι 
τών άρχικών ιδεών καί μάλιστα τών νομικών ύποχρεώσεων 
αυτής. Όταν άπενέμετο είς τήν φωταερικήν τών ’Αθηνών 
έπιχείρησιν τό πεντηκονταετές προνόμιόν της, έξησφαλί- 
ζετο δέ, ώς είδομεν, συνάμα είς αύτήν καί ή άτέλεια τών 
διά τήν παραγωγήν τοΰ φωταερίου είσαγομένων έκ τής 
άλλοδαπής μηχανών καί ύλών, κατά παράδοξον τρόπον έν 
τοΐς τελευταιοις δύο έτεσιν ή διοικητική ήμών περί τήν 
άνάγνωσιν τών επισήμων εγγράφων εμπειρία σταματά έπί 
τών μηχανών και τυφλώττει έπί τών ύλών, αιτινες τοιου
τοτρόπως αντίκρυ τοΰ άπό συμβάσεως θετικού δικαίου φο
ρολογούνται.

Τά είσοοήματα τής έν Άθήναις φωταερικής έπιχειρήσεως 
είναι άκριβώς ανάλογα πρός τό ποσόν τής καταναλώσεως 

τού προϊόντος αυτής. ’Ενώ κατά τό 1873 ούδέν αϋτη παρή- 
γαγεν εισόδημα,κατά τό 1874- έχορήγησε είς τούς μετόχους 
6 τοϊς "|, έπί τοΰ κεφαλαίου αύτών (1 ' έκατομ. δραχ.). 
Βεβαίως τό εισόδημα τούτο δέν δύναται νά άτενίση έκεϊνο 
τό όποιον ό Winsur ύπέσχετο είς τά πρώτα θύματα αύτοϋ 
(12450 τοϊς °|„!). Έν τούτοις, ώς πρώτη άρχή, πάντοτε τό 
ποσόν τοϋτο εΐναι τά μέγιστα ένθαρρυντίκόν. "Ινα δώσω δέ 
γενικήν έννοιαν τών διαστάσεων, άς δύναται νά λάβη ύπό 
τήν έποψιν ταύτην ή έπιχείρησις, άρκεΐ ή σύγκρισις τής έν 
ΙΙαρισίοις είς φωταέριον καταναλώσεως πρός τήν έν Άθήναις 
έπί τή βάσει τοΰ π?νηθυσμοΰ τών δύω τούτων πόλεων. Ένώ ή 
Παρισινή (1 053 262 κάτοικοι τω 1854) ύπελογίζετο κατά 
τό 1857 είς 52 262 191 κυβικά μέτρα, ή Αθηναϊκή (44 510 
κάτοικοι τώ 1870) άνέβη κατά τό 1873 είς 480 618 κυ
βικά μέτρα. Έν άλλαις λέξεσιν ένώ ό Αθηναϊκός πληθυ
σμός παριστά τό τοΰ Παρισινού, ή Αθηναϊκή κατανά- 
λωσις μόλις παριστά τό ' τής Παρισινής. Ή οδός ούτω 
τής άναλόγου προαγωγής τής φωταερικής ήμών έπιχειρή
σεως εΐναι εύρυτάτη, κατά τήν οποίαν έχουσι μείζονα έτι 
σημασίαν οί άριθμοί τών ιδιωτών καταναλωτών, διότι ά- 
πέναντι τών έν ΙΙαρισίοις 34 815 τώ 1857, μόλις ήριθ- 
μοΰντο έν Άθήναις 255 τω 1874, ήτοι 1 : 135.

Δέν άμφιβάλλω ότι δύναται ύπό τινων νά θεωρηθή ώς 
παρακεκινδυνευμένη γνώμη ή έπέκτασις τής καταναλώσεως 
τού Αθηναϊκού φωταερίου μέχρι τοΰ Πειραιώς. Άλλ’ όταν 
άναλογισθή τις άφ’ ένός τάς δαπάνας τής πρώτης έν Πει- 
ραιεϊ φωταερικής άποκαταστάσεως και άφ’ έτέρου τήν κα
τ’ εύθεϊαν γραμμήν έκ τοΰ έν Άθήναις φωταερικοΰ κατα
στήματος μέχρι τοΰ Πειραιώς άπόστασιν, κατά πάσαν πι
θανότητα ούχί άνωτέραν τών 6 χιλ. μέτρων, δύναται νά 
είσέλθη τολμηρότερον είς τους ύπολογισμούς, οΐτινες άλ- 
λαχοΰ έκτείνουσι τάς σιδηράς γραμμάς τών φωταερικών 
έπιχειρήσεων είς δεκαπλασίας καί είκοσαπλασίας άποστά- 
σεις. Κατ’ αύτούς δέ δέν πρέπει νά λησμονηθώσιν αί όση
μέραι έπιτεινόμεναι φωτιστικαί τοΰ Πειραιώς άνάγκαι έν 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΞΙΑ. 29

ταΐς όδοϊς χαί τοΐς έργοστασίοις, έν ταΐς οίκίαις χαί ταΐς 
δημοσίαις συναθροίσεσιν.

Ύπό έτέραν έποψιν χαί τά λοιπά προϊόντα τής ’Αθηναϊ
κής έπιχειρήσεως δύνανται νά λάβωσιν ιδιαιτέραν βιομηχα
νικήν έπίδοσιν. Έκτος τοΰ κ ώ κ, τό όποιον κατά τό 1874· 
άνέβη είς τόνους I 664 |, καί έχρησίμευσε, τό μέν, εις θέρ- 
μανσιν τών κλιβάνων τοϋ καταστήματος (476 800 όκ.), τό 
δέ, ώς πόρος τής έταιρίας (802 239 όκ.), ή πίσσα είναι 
προϊρν τοΰ οποίου ή βαθμιαία εισαγωγή έν τή ναυτική βιο
μηχανία θέλει άποτελέσει άξιόλογον κλάδον εισοδήματος. 
’Ιδιαιτέρως έπίσης πρέπει νά γίνη μνεία καί περί τής μεγά
λης έζείνης έν τώ φωταερίω χρωματιστικής έπιχειρήσεως, 
εξ ήζ παράγεται τό τεχνητόν έρυθρόδανον, περί ου ή Οικο
νομική Έπιθεώρησις έποιήσατο ήδη λόγον έν Φυλ. 20?> 
σελ. 333 (Όκτωβρ. 1874).

’Ανεξαρτήτως δέ τών έν τώ μέλλοντι τελειοποιήσεων, αϊ- 
τινες περιζλείουσιν έν έαυταΐς τό άείποτε άνανεούμενον μέλ
λον τής άληθο,Ος προόδου έν τή οικονομική τών κοινωνιών 

ωή, ή φωταερική τών ’Αθηνών έπιχείρησις δύναται νά 
καταταχθή μεταξύ τών οριστικών πλέον τής Ελληνικής 
βιομηχανίας καταχτήσεων. "Ας εύχηθώμεν ινα ή πρακτική 
τοΰ παραδείγματος αύτής δ.ιοασζαλία άποφέρη καρπούς καί 
μεταξύ τών λοιπών τής έθνιζής έργασίας κλάδων, έν τοϊς 
όποίοις άλλως δύνανται ήδη νά άριθμηθώσιν άξιοι ιδιαιτέ
ρας μελέτης καί ίκανώς εύρωστοι συναγωνισταί.

ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΞΙΑ·

Μεταξύ τών διαφόρων άντιζειμένων τής ανθρώπινης κτή
σεως, ή γή και τά μετ’ αύτής σταθερώς συνηνωμένα φυ
σικά ή τεχνικά στοιχεία άποτελοΰσι τήν βάσιν τής θεμε
λιώδους τών κοινωνιών άναπτύξεως. Άνευ π. χ. αγρών 

πυκνός πληθυσμός άνέφιζτος άποβαίνει, ζαΐ άνευ οικιών 
άδύνατον νά υπάρξη πόλις. Έν γένει ή έπί τής γής έρ
γασία τοΰ άνθρώπου συνδέεται μάλλον πρός τήν έπιβλη- 
τϊζήν έννοιαν βάσεώς τίνος φυσικής διά τήν πρώτην άμα 
καί τελευταίαν του άνθρωπίνου γένους άποκατάστασιν.

Ενδιαφέρει λοιπόν τά μέγιστα ή έν τή πολυκυμάντω 
άγορα τών παντοίων έφοδίων τής ζωής τοιαύτη ή τοι- 
άύτη άποστολή άντικειμένου τόσον άναποφεύκτου είς τήν 
έθνιζήν έν γένει οικονομίαν. "Οτι ζαΐ τά άζίνητα βπως ζαΐ 
τά κινητά αισθάνονται ζωηράν επιθυμίαν είς μετάβασιν άπό 
κυρίου εις κύριον, εϊναι άλήθεια τήν οποίαν μαρτυροΰσιν οί 
αιώνες τής αρπαγής άφ’ ένός καί τής συναλλαγής άφ’ ε
τέρου. Άφίνω ζατά μέρος τάς έξαιρετικάς έζείνας χώρας, 
έν αίς (Σπάρτη, ’Αγγλία) ή πολιτική τής έπικρατείας κα
τασκευή, άποβλέπουσα είς τήν μονιμοποίησιν τών γαιών 
έντός περιορισμένου κύζλόυ ολίγων οικογενειών, ίνα ή συ
νεπής πρέπει ζαΐ τό φυσικόν δικαίωμα τής κληρονομιάς νά 
ύποτάξη εις τόν έκτος τοΰ εμπορίου εξοστρακισμόν τής 
γής. Ό κανών όμως εϊναι ή έλευθερία τής συναλλαγής. Άς 
ίδωμεν πώς λειτουργεί ούτος έν τώ φυσιζώ τών κοινω
νιών όργανισμω όσον άφορα τά άζίνητα.

Κατά πρώτον έπιδρα έπί τοϋ προκειμένου ή παραγω
γική δύναμις τής γής. "Οσω μείζων ή έξ αύτής πρόσοδος 
τόσω άνώτερον τό εις άντάλλαγμά της διδόμενον τίμημα. 
Καί τάνάπαλιν, όσω έλάσσων ή έκ τής πωλουμένης γής 
πρόσοδος, τόσω κατωτέρα ή είς άπόζτησίν της προσφερο- 
μένη τιμή. Ή οικονομική αύτη έννοια εϊναι άπλουστάτη, 
άμα ύποτεθή ότι ή χρήσις τών υπό τήν μορφήν τοΰ τιμή
ματος διδομένων χρημάτων έχει πάντοτε τήν αύτήν άξίαν. 
Άλλά δέν γνωρίζω άξίαν είς τόν κόσμον δυναμένην νά 
συμοιβασθή πρός τό σύστημα του Ήρακλέους, όταν Οέτων 
ούτος τάς στήλας του έν Ίβηρία περιόριζε μέχρις αύτών 
τήν γήν. Τό οικονομικόν έδαφος τών άξιών εϊναι έλαστι- 
κόν, έπομένως καί ή χρήσις τών άνταλλασσομένων κεφα
λαίων ότέ μέν ύπερτιμάται, ότέ δέ ύποτιμάται. Είς τοιαύ- 
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την περίπτωσιν ποιαν οδόν άχολουθεΐ ή αγορά της γής ;
Είναι προφανές δτι δταν τά χρήματα υπερτιμώνται (ά- 

νώτερος τάχος') ή τάξις τών δεόμενων αύτών περιορίζει 
δσον ένεστι τάς έαυτής άνάγκας. 'Επομένως τά χρήματα 
προσφέρονται εις τάς έργασίας έκείνας, έν αίς ύπάρχουσι 
μείζονες άμοιβαί. Αί γαΐαι τότε τής μικράς προσόδου μέ- 
νουσιν άζήτητοι και ή προτίμησις δέ τών άνωτέρας προ
σόδου γαιών δέν είναι πολύ ζωηρά. "Οταν ή βιομηχανία 
καί ή έμπορία δίδουσιν 20 τοΐς διά τήν χρήσιν τών κε
φαλαίων, οι κύριοι αύτών δέν εύρίσκουσι τήν μείζονα άπό 
τήζ γής πρόσοδον (4—6 π. χ. τοϊς Γ| ) ίζανώς έλκυστι- 
κήν. Τό έναντίον φαινόμενον θά συμβή άμα τά κέρδη τών 
βιομηχανικών καί έμπορικών κεφαλαίων καταπίπτωσιν. 'Ό
σον προσεγγίζουσι πρός τό εισόδημα τής γής, τόσον ή έλ
ξις αύτής πολλαπλασιάζεται καί τά προηγουμένως ύπερή- 
φανα κεφάλαια αναγκάζονται νά ριφθώσιν είς τούς κόλ
πους αύτής.

Δέν εννοώ έντεΰθεν ότι έν καλώς ώργανισμένη έθνική οι
κονομία τό εισόδημα τής γής δύναται κανονικώς νά ύπερ- 
βή τό εισόδημα τών έπιχειρήσεων. Έν γένει τά εις άγοράν 

τών γαιών χρησιμεύοντα κεφάλαια έπαρκοΰνται εις πολλώ 
μετριοφρονεστέρους καρπούς. Όταν ό ναυτιλλόμενος ζιν- 
δυνεύη καί ύπαρξιν καί περιουσίαν, ούδαμώς παράδοξον άν 
ή αγορά γενναίως τόν πληρόνει διά τοΰτο. Ή δέ άσφάλεια 
τών έπι τής γής ριπτομένων κεφαλαίων είναι τοιαύτη, ώς-ε 
άναντιρρητως έλλείπει σπουδαιότατον στοιχεΐον τής έν άλ- 
λαις χρήσεσι φυσικής ύπερτιμήσεως αύτών. ’Ακολούθως 
έρχεται ή σειρά τής κοινωνικής τών γαιοκτητών ύπολή- 
ψεως. Ό κόλαξ τοΰ Θεοφράστου δέν έλεγεν έπί ματαίω 
«καί τήν οικίαν ευ ήρχιτεκτονήσθαι καί τόν άγρόν ευ πεφυ- 
τεΰσθαι.» Μίαν ήμέραν λαβών μέ τις έζ τής χειρός μέ άνε- 
βίβασε εις τό ύψος τής οικοδομής του. Ό Σατανάς μετεχει- 
ρίσθη πρός τόν Ίησοΰν γλώσσαν, τήν όποιαν έντελώς ή- 
γνόει ό οικοδεσπότης μου. Ένόμισα δμως δτι τό κτιριον 
κλίνει όπωσοϋν πρός δεξιά. .τήν δέ έπιοΰσαν άπώλεσα 

-ον χαιρετισμόν του κυρίου του. Όπως καί άν έχη, πάν
τως ή άκίνητος ιδιοκτησία συνδέεται πρός μεγάλα πλεο
νεκτήματα έν τώ κοινωνικώ καί τω πολιτικω βίω, έκ τών 
οποίων ή έπιθυμία τής άποκτήσεώς της διατελεϊ ύπό τήν 
έπιρροήν σπουδαιοτάτου ελατηρίου έξοχου οικονομικής ση
μασίας, άναλυομένης έπί τοΰ προκειμένου είς ύπερτίμησιν, 
σχετιχώς άνωτέραν τής έπί τών λοιπών έφοδίων τής ζωής.

Καί ή εύχέρεια δέ τών γαιών είς κατακερματισμόν δέν 
εΐναι μικρά είς ύπερτίμησιν αίτια. Έάν έπρόκειτο περί άδά- 
μαντος άξίας εκατομμυρίων, δέν άμφιβάλλω δτι ήδύνατο 
νά διέλθη ανενόχλητος άπό άκρου είς άζρον τήν Ελληνι
κήν άγοράν. Δέν συμβαίνει δμως ούτω καί έπί τών οικο
πέδων π. χ. τής Αθηναϊκής πρωτευούσης, είς τά άκρα τής 
οποίας ή διαίρεσις καί ύποδιαίρεσις αύτών καταλήγει είς 
τά μικρά βαλάντια καί κατορθοΰται έντεΰθεν έκατόν πή- 
χεις γής νά σύρωσιν δπισθέν των δεκαπλάσιους άγοραστάς 
περί τήν ζώνην τής πόλεως ή έν τώ κέντρω αύτής. 
ποτέλεσμα δέ εΐναι δτι σχετικώς άναβιβάζεται 
πλειότερον έν τοΐς πέριξ ή έν τοΐς έντός.

Έν γένει ή ύπερτίμησις τών γαιών δταν εΐναι 
λεσμα τής έκ τής συσωρεύσεως τών κεφαλαίων ύποτιμή- 
σεως τοΰ τόκου αύτών άποτελεΐ περίοδον τοΰ οικονομικού 
πολιτισμού λίαν ενδεικτικήν. Ένώ άφ’ ένός δέν ύπάρχει, 
ούτως είπεϊν, σταθερόν δριον τοΰ προβιβασμού έν τώ κι- 
νητω πλούτω, ή γή δέν αύξάνει κατά βούλησιν. Δυνατόν 
έν τοΐς διαστήμασι τών αιώνων νά σχηματίσωσιν ό Νείλος ή 
ό Μισισιπής νέας έπί τών έκβολών των χώρας, ό άνθρωπος 
δμως δέν δύναται νά κατασκευάση άγρόν έκεΐ όπου δεσπό
ζει τό κύμα. Τότε τά κεφάλαια τής χώρας, άφοΰ περιέλ- 
Οωσιν δλα τά σημεία αύτής καί πληθυνθώσι μετά τών άν
θρώπων, άρχίζουσιν έκ νέου τάς περιοδείας των, δπερ είς 
τό θέμα τών τιμών αναλύεται είς ύπερτίμησιν τών γαιών.

Έν τούτοις τό άγαθόν τοΰτο σύμπτωμα δέν εΐναι πάν
τοτε ασφαλές. Διότι έάν έπλημμύρησεν ό χρυσός έκ τής 
άνακαλύψεως νέων πλουσίων φλεβών, ή έάν ή βιομηχανία 

Τό ά- 
ή τιμή

άποτέ-



32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ. ΑΓΟΡΑΙΑ. ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΞΙΑ. 33

τών κεφαλαίων διέρχεται κρίσιν καταστρεπτικήν, ή ύπερ- 
τίμησις τών γαιών εΐναι μάλλον άποτέλεσμα οικονομικής 
έν τή κοινωνία ταραχής ή τακτικής έν αύτή προόδου. Έν 
τή πρώτη περιπτώσει ακριβώς πρόκειται περί νομισματικής 
έπαναστάσεως, ήτις έξευτελίζει πρό πάντων τά έαυτής όρ
γανα. Ή μεγάλη άφθονία έλαττόνει τήν άξίαν αύτών. 
’Απέναντι τοϋ νομισματούχου ισχυρότερος εΐναι ό ύποδη- 
ματοΰχος. Ό δέ αμαξηλάτης κινεί έν τοιαύτη έποχή μετά 
τοσαύτης ύπερηφανείας τούς τροχούς αύτοϋ, μεθ’ όσης ά
π’ έναντίας εύκολίας ό πλήρες έχων τό βαλάντιον διασκορ
πίζει τά έν αύτώ κατά πολύ εύκινητότερα στρογγύλα έπί
σης έργαλεΐα. Έν τοιαύτη καταστάσει αί γαιαι βαδίζουσι 
γενναίως τήν οδόν τής ύπερτιμήσεως, τήν οποίαν γνωρίζει 
ή οικονομική ιστορία τών ’Αθηνών κατά τήν έπί τοϋ Κρι
μαϊκού πολέμου μετοικεσίαν του χρυσοΰ τής Δύσεως πρός 
τήν Ανατολήν. ’Ανάλογα δέ φαινόμενα, άν καί έν μείζονι 
κατά πολύ διαστάσει, παριστά ή σύγχρονος οικονομική ιστο
ρία τής Γερμανίας, ήτις διατρέχει, κατόπιν τών έκ τοΰ πολέ
μου (1870) Γαλλικών διλιουνίων, κρισιμωτάτην νΰν περίο
δον ύπερτιμήσεως κατά τά διάφορα τοΰ πλούτου στοιχεία.

Ή δέ βιομηχανική καχεξία δέν έξασκεΐ μικροτέραν έπί 
τοΰ προκειμένου έπιρροήν. "Οταν κλείωνται τά καταστή
ματα τών πόλεων, ή δυσπιστία άποτείνεται τότε είς τήν 
άσφάλειαν τών άκινήτων κτήσεων. Ή ύπόληψις τότε τής 
γής προβιβάζεται καί τά κεφάλαια δεικνύουσιν άκατάσχετον 
πρός τήν άθωότητα τής ύπαίΟρου φύσεως έρωτα. Ή συνέ
πεια πρόδηλος, διότι ή γή ομοιάζει τότε τήν ερωμένην όσω 
πλειοτέρα ή λατρεία τόσω άνώτερον τό τίμημα. "Οταν 
κατά τό προτελευταίο ν έτος ή νευροπάθεια τών παρ’ ήμΐν 
χρηματικών κεφαλαίων ώθησεν αύτά έν τή καταδιώξει γοη
τευτικών τινων μεταλλοσκιών μέχρι τοϋ βαράθρου, τό ό
ποιον διά τόν προσεκτικόν παρατηρητήν άπετέλεσαν σο- 
βαραί κατά τό μάλλον ή ήττον χρηματικοί τών οικογε
νειών έκατόμβαι, κατ’ άρχάς τά οικόπεδα τών ’Αθηνών έδο- 
κίμασαν δισταγμούς τινας. Έν τούτοις οέν έβράδυνεν ή 

καταστροφή ινα άφ’ ένός μέν προσβά)νη καιρίως τήν έπιχει- 
ρηματικήν καί τήν συνεταιριστικήν ύπόληψιν, άφ’ έτέρου δέ 

άποδείξη ώς κατά πολύ προτιμοτέραν τήν ησυχίαν τής εγ
γείου άποκαταστάσεως. Καί έφάνη τότε, ότι όσω έπιπτον 
αί μετοχαΐ, τόσω άνεβιβάζοντο αί γαιαι.

Τοιαΰτα·. περίοδοι έν τή οικονομική τών έθνών άναπτύξει 

εΐναι πορίσματα μάλλον έκρυθμα βεβιασμένης καί μετα
βατικής ούσιωδώς καταστάσεως. Δέν ύπάρχει άμφιβολία 
ότι όσω οίκονομικώς προάγονται τά έθνη τόσω τά κεφά
λαια αύτών εισέρχονται εύθυμότερα είς τήν γήν. "Οταν ό
μως αί οδοί τής βιομηχανίας περιμένωσι τά μεταβιβαστι- 
κά όργανα αύτών, ή δυσαρμονική τών κεφαλαίων τροπή 
μάλλον πρός τήν γήν ή πρός τό χειροτεχνικόν κατά
στημα ύποκρύπτει άληθές κοινωνικόν πρόβλημα. Μήπως 
αί έπιχειρηματικαί περιουσία·., καταπονηθεΐσαι έν τή πρώτη 
έαυτών καταρτίσει, δέν έχουσι τήν ικανότητα τής περαιτέρω 
εύρύνσεως τοΰ έπιχειρηματικοΰ αύτών σταδίου ; "Ο,τι βλέ
πει τις έπί συνταξιούχων μέν άφ’ ένός εύρώστων δ’ άφ’ έτέ
ρου ύπαλλήλων τοΰ κράτους, παρατηρεΐται καί έπί τών 
άπομακρυνομένων επιχειρηματιών τοΰ έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας. Θεωρώ δέ σύμπτωμα άξιον ιδιαιτέρας προσο
χής, όταν έν τινι λαώ οί άνθρωποι τής έργασίας άπομακρύ- 
νωνται, πρό τής κανονικής ώρας, τοΰ σταδίου τής ένερ- 
γείας. Αί περιουσία·, τότε άσθενέστερον προβιβάζονται άπό 
γενεάς είς γενεάν, καί ή γή φαίνεται ότι έλκύουσα τήν μα
ταιότητα ή τήν περί τών τέκνων άκίνητον, ούτως είπεΐν, 
πρόνοιαν, καταπίνει έν τώ μεταξύ τό μεμακρυσμένον τών 
έμπορικών καί βιομηχανικών κοινωνιών μέλλον.

Πόσον διαφέρει έν τούτοις ή έποψις τοΰ άληθοΰς ωρίμου 

έν τώ οίκονομικώ πολιτισμώ λαοΰ ! Δι’ αύτόν έπικρατεΐ 
αρμονία μεταξύ όλων τών κλάδων τής έθνικής παραγω
γής. "Ολοι άναλόγως τρέφονται καί συντηρούνται διά τής 
κανονικής τοΰ κοινωνικού κεφαλαίου λειτουργίας. Έκτός 
δέ τών πρός τήν γήν σταθερώς όδηγουμένων μένει πάν
τοτε τοσαύτη διαθέσιμος έπιχειρηματικών κεφαλαίων καί 
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γνώσεων δύναμις, ώστε ένώπιον τοΰ έθνικοΰ μέλλοντος 
προπορεύεται σταθερώς ή πρόοδος. Ούτως έκαστος τόπος 
δύναται νά κρίνη έκ τής τάσεως τών κατά μέρος τιμών 
τοϋ πλούτου αύτοΰ (Γή, Κεφάλαιον, Έργασία) τήν γενι
κήν διεύθυνσιν τών οικονομικών έλπίδων του. Μεταξύ τών 
παιδικών καί τών γεροντικών παρίστανται αί τής νεότητος 
έλπίδες καί ύπεράνω αύτών αί τής ωρίμου ήλικίας. Διότι 
έχουσι καί τά έθνη τούς σταθμούς τής ζωής αύτών, δπως 
καί τά άτομα, άπαιτεΐται δέ ικανή πολλάκις έξις είς διά- 
κρισιν μεταξύ τών διαφόρων κατ’ αύτούς άντιθέσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ·

"Οταν άποβλέψω είς τήν κατά τό μάλλον ή ήττον άνε- 
πτυγμένην έξασφάλισιν τών έν ταΐς πόλεσι περιουσιών ύπό 
τήν κανονικήν ύπηρεσίαν τοσούτων τής πολιτείας οργά
νων, έκπλήττομαι έπί τή όλοσχερεΐ σχεδόν έγκαταλείψει 
τών εξοχικών περιουσιών είς τήν διάκρισιν τοϋ πρώτου 
πρός τό τής ιδιοκτησίας δικαίωμα άσεβοΰς. Βεβαίως πολύ 
συντρέχει είς τό φαινόμενον τοΰτο ή έκ τής συγκεντρώσεως 
τών άστικών περιουσιών εύκολία τής ύπερασπίσεώς των, 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν αί άγροτικαί είναι, ούτως είπεΐν, 
διεσπαρμέναι είς τάς έκτάσεις τής χώρας Τόποι δέ άραιώς 
κατωκημένοι, τών οποίων τούς συνοικισμούς καί τάς πέ- 
ριξ αύτών καλλιέργειας χωρίζουσι γαΐαι έγκαταλελειμμέναι, 
καθιστώσι δεινοτέρους έτι τούς περί τό δυσφύλακτον τής 
έξοχής κοινωνικούς όρους. Έν τούτοις είναι πάντοτε ζή
τημα σημαντικώτατον, κατά πόσον ό μέγας έν τή οικονο
μική μοχλός τής άσφαλείας τών περιουσιών δύναται νά 
τεθή είς λειτουργίαν δσον ενεστι δραστικωτέραν. Δέν εϊ
ναι δέ μάταιον νά παρατηρηθή, δτι έπί τοΰ προκειμένου 

ύπό τήν γενικήν έννοιαν τής έξοχής δέν πρέπει απλώς νά 
περιλάβωμεν τά ύπαιθρα, διότι, έάν είς τό ζήτημα τής ά
σφαλείας λάβωμεν ώς βάσιν τήν άστυνομίαν, άμέσως ή 
Ελλάς διαιρείται έν γένει είς χώραν άστυνομικήν καί χώ
ραν ούσιωδώς μή τοιαύτην. Ή μέν πρώτη άποτελεΐται έκ 
τών πόλεων καί τών πρωτευουσών τών δήμων κωμοπό- 
λεων, ή δέ έτέρα έκ τών χωρίων. 'Οποία εϊναι ή αναλο
γία μεταξύ τών έπί τοΰ θέματος τούτου διαφερομένων πλη
θυσμών ; Έάν έξαιρέσωμεν τάς εύαρίθμους παρ’ ήμΐν με- 
γάλας άνθρωπίνους συγκεντρώσεις, ώς π. χ. τήν έν Ατ
τική, έν ή αί μέν πρωτεύουσαι τών δήμων περιλαμβάνουσι 
62 089 κατοίκους, τά δέ λοιπά χωρία 14 830, έπί τής 
καθόλου έπικρατείας δύναται κατά προσέγγισιν νά ληφθή 
ώς βάσις ή έν τή έπαρχία π. χ. τών Καλαβρύτων διαμοίρα- 
σις τοΰ πληθυσμοΰ, καθ’ ήν αί μέν πρωτεύουσαι τών δήμων 
περιέχουσι 10 357 κατοίκους, τά δέ λοιπά χωρία 28 847. 
Δέν εισέρχομαι είς τήν έρευναν τοΰ βαθμού τής άστυνομι- 
κής έξασθενήσεως, καθ’ δσον μεταβαίνει τις έκ τής πρω- 
τευούσης τής έπαρχίας είς τάς πρωτευούσας τών έξοχικών 
δήμων, διότι άρκεΐ ή καθολική παρατήρησίς, δτι ύπό άστυ
νομικήν έποψιν τά δύο τρίτα σχεδόν τοΰ Ελληνικοΰ πλη
θυσμοΰ εϊναι έγκαταλελειμμένα είς τάς ίδιας άνθυπερασπί- 
σεως δυνάμεις καί δτι ό άστυνόμος δι’ αύτά έχει μάλλον 
τόν χαρακτήρα τοΰ σπανίου περιηγητοΰ καί πάντοτε δέ 
κατόπιν εορτής.

Ύπό τοιοΰτο σύστημα έκαστος δύναται νά φαντασθή 
τήν πρακτικήν λειτουργίαν τής έπί τών κυρίως ύπαίθρων 
ιδιοκτησιών αστυνομικής έν τή πολιτεία τάξεως. Δέν υπάρ

χει χάζοχος πυροβόλου, δστις νά μή νομίζη δλους τούς 
φραγμούς τών άγροτικών ιδιοκτησιών άπλάς σκηνογρα
φίας, προωρισμένας διά τήν κυνηγετικήν τέρψιν του. Ό 
άγρός βλαστάνει καί ή άμπελος άνθεΐ, ύμεΐς δέ δύνασθε νά 
συντρίβητε ύπό τούς πόοας καρπούς τόσων ιδρώτων καί 
τόσω δυσκόλως άποκεκτημένων κεφαλαίων ! Έάν έπρόκειτο 
χάριν περιεργείας νά είσέλθωσιν άγρόται έντός έμπορικοΰ
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πολυτελείας καταστήματος, οί υπάλληλοι αύτοΰ Οά τούς 
παρέπεμπον ευθύς έξω τής θύρας. Ή πολυτέλεια δμως τών 
αγρών διαφέρει. Είναι κοινός τής άνθρωπότητος κλήρος. 
Πόσον επαγωγός, ό έκ τοϋ δένδρου ήρτημένος καρπός, καϊ 
ό γνοΰς τής σταφυλής πόσον ελκυστικός έπί τοϋ κλίμα
τος ! Ύπό έτέραν έποψιν ή ’Ελληνική έξοχή διατελεΐ ύπό 
τήν έπιρροήν σπουδαιότατης δυσαρμονίας μεταξύ τής κυ
ρίως γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας. Τά ποίμνια όμοιά- 
ζουσι διά τόν γεωργόν πρός ακρίδας, αϊτινες όθεν διαβώσιν 
άφινουσιν όπισθεν αύτών καταστροφήν. Μέχρις ού είσαχθή 
ή κτηνοτροφική τής 'Ελλάδος βιομηχανία είς τήν κανονι
κήν τής Εύρωπαϊκής οδόν, όμολογητέον δτι ή παρ’ ήμΐν 
άποστολή τής άγροφυλακής διατελεΐ ύπό τό βάρος σπου
δαιότατων δυσχερείων. ’Ακριβώς είπεϊν, έπρεπε πρός ολο
σχερή τών έπί τοΰ έδάφους φυόμενων ιδιοκτησιών ύπερά- 
σπισιν, έκαστον ποίμνιον νά παρακολουθήται ύπό άγρο- 
φύλακος· δηλαδή δρος παντελώς άνέφικτος.

’Εν γένει τά κατά τούς ήμετέρους καιρούς καί τόπους κα
τορθωτά έχουσι τό πλεΐστον έπί τοΰ προκειμένου διαφέρον. 
Άρά γε δέν ήτο δυνατός ό οργανισμός κοινής τίνος έν τή 
επικράτεια άστυνομικής δυνάμεως, τής οποίας ιδιαίτερος 
κλάδος νά άσχολήται ιδιαιτέρως είς τήν άσφάλειαν τών ύ- 
παίθρων ; Βεβαίως δέν άπαιτώ έν τή έξοχή δ,τι δέν εύρίσκω 
ούδ’ έν αυτή τή πόλει· καί εννοώ δτι κατά πάντα λόγον ή 
προληπ τι κή τής άστυνομίας άποστολή άνήκει είς ετέ
ρου τοΰ πολιτισμού μέλλον. Έν τούτοις ή άνακάλυψις καί 
ή καταδίωξις τών συντελεσθέντων άδικημάτων είναι απόλυ
τος ανάγκη, δπως άκολουθή τό αύτό απανταχού τής έπι
κρατείας μέτρον. Έάν δέ συνεδυάζετο καί κατά τήν έξοχήν 
ή άσφάλεια τών περιουσιών πρός τά λοιπά τοΰ ανθρώπου 
δικαιώματα έν κοινή τινι ύπηρεσία, δέν άμφιβάλλω δτι πρός 
όλους τούς κλάδους τών κοινωνικών σκοπών Οά έπήρχετο 
μείζων ή έπικουρία.—Τοιουτοτρόπως ό κύριος τής χωρικής 
οικονομίας τύπος εΐναι ή συγκέντρωσις. Ό μέν γεωργός 
μετέχει πλειόνων έπαγγελμάτων ή ό άστός· ή δέ κατά 

τήν σφαίραν αύτοΰ, τήν έξοχικήν, δημοσία λειτουργία 
έπί τοΰ αύτοΰ φυσικού τύπου πρέπει νά όργανισθή. Ύπό 
αστυνομικήν έποψιν λοιπόν, δήμαρχος ή πάρεδρος, άπο- 
σπασματάρχης, οδηγός ή ένοπλος, κλητήρ ή στρατιώτης, 
άγροφύλαξ, άμπελοφύλαξ ή δασοφύλαξ είναι τόσαι έκφρά- 
σεις μιας καί τής αύτής ιδέας, ήτις δύναται νά χρησιμεύση 
ώς πυρρήν εύρυτέρας καί μάλλον πρός τήν στρατιωτικήν 
άσζησιν τοΰ έθνους πρακτικώς «υνδυαζομένης.

Έκ τών στοιχείων τούτων θά κατεσκεύαζον τόν προ- 
μνησθέντα ιδιαίτερον τής έξοχιζής άστυνομίας κλάδον, είς 
τά όργανα τοΰ οποίου θά άνέθετον τήν φύλαξιν τών οδών 
καί τών άγροτικών ιδιοκτησιών, τήν ύλιζήν καταδίωξιν τών 
έκτος τών πόλεων έγκληματιών καί τήν πρώτην βεβαίω- 
σιν παντός είδους έν τή έξοχή άδικήματος. Ή τόσω ση
μαντική διά τό ήμέτερον έδαφος καί κλίμα φύλαξις τών 
δασών ήδύνατο νά μελετηθή σκοπιμώτερον έκ τής έπό
ψεως ταύτης, τής οποίας άποτελεΐ μέρος άναπόσπαστον. 
Έπίσης ή είς μετακίνησιν προσώπων καί έγγράφων ενέρ
γεια τών δημοτικών καί άλλων δημοσίων σκοπών δέν εί
ναι άσχετος πρός τό προκείμενον. Έπί άγροτικών κατα
σχέσεων καί άλλων τοΰ θετιζοΰ δικαίου ενεργειών ήδύναντο 
τά όργανα τής ύπηρεσίας ταύτης σπουδαία καί πρακτικά 
νά έζτελέσωσι καθήκοντα. Αί δέ παντός είδους κοινωνικοί 
πληροφορία! διά μέσου αύτών θά έξήσκουν σημαντιζωτά- 
την έπιρροήν έν όλη τή άπό τοϋ άρχηγοΰ τοΰ δήμου μέχρι 
τής τελευταίας έξοχιζής ζαλύβης δημοτική περιφερεία.

Άλλ’ ή ιδέα αύτη, ίνα λάβη πρακτικήν έφαρμογήν, 
προϋποθέτει τόν όργανισμόν τής άστυνομικής έν τή έξοχή 
δυνάμεως ύπό γενικόν τι στρατιωτικόν σύστημα, άνάλογον 
πρός τήν έν τοΐς, ώς ό ύμέτερος, χωριζοΐς ιδίως πληθυσμοΐς 
δυνατήν ζατάρτισιν τής έθνοφρουράς, ή θετική έννοια τής 
οποίας έσεται διά παντός αίνιγμα άλυτον διά τούς όλιγω- 

ροΰντας τά ζινοΰντα τόν οικονομικόν τής χώρας μηχανι
σμόν έλατήρια. ’Απέναντι τοΰ γονιμωτάτου τούτου θέμα
τος παρίσταται ή ιστορική τής ήμετέρας άγροφυλακής ά- 
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νάπτυξις. Άπό τοΰ νόμου της 13 Μαίου 1835, όστις ήλ 
πισεν έκ μόνων τών ποινών τήν προφυλαξιν τών σπειρο- 
μένων ιδιοκτησιών, έπηκολούθησαν διάφορα διατάγματα 
περί τόν κανονισμόν τών βοσκών καί τήν κατάσχεσιν τών 
πλανωμένων ζώων (4 Σεπτ. καί 10 ’Ιουλίου 1836), περί 
τήν εύθύνην τών δήμων διά τάς έν τή περιφέρεια αύτών έπί 
δένδρων καί πολυετών φυτειών καταστροφάς (1 Ίουλ. 
1838), ιδίως δέ περί τόν οργανισμόν τής έν τώ τόπω αγρο
φυλακής (31 Δεκ. 1836), τής όποιας αί βάσεις διεσκευά- 
σθησαν μετά εικοσαετίαν (νομ. 15 Σεπτ. 1856) ώς έξής :

Ή 'Ελληνική άγροφυλακή έκλέγεται ύπό συνελεύσεων ά- 
ποτελουμένων έκ τοΰ τρίτου τούλάχιστον τών ιδιοκτητών ή 
έθνικών κτημάτων καλλιεργητών κατά τάς ιδιαιτέρας το- 
πικάς περιφερείας, τάς οποίας τό έθιμον ή έπί τή γνωμο- 
μοδοτήσει τών ιδιοκτητών καί καλλιεργητών ό δήμαρχος 
ή ό χωρικός πάρεδρος προσδιορίζει. Αί συνελεύσεις αυται, 
προσκαλούμενοι ύπό τής διοικητικής άρχής, έκλέγουσι 
κατά πλειοψηφίαν τούς αναγκαίους διά τήν περιφέρειαν των 
άγροφύλακας καί όρίζουσι τήν ύπό τοΰ δημοτικού ταμείου 
καί έν Απορία τούτου ύπό τών Ιδιοκτητών πληρωτέαν αν
τιμισθίαν των ώς καί τήν δοτέαν έγγύησιν (είς πράγματα 
ή πρόσωπα) περί τής έκτελέσεως τών εαυτών καθηκόντων, 
συνισταμένων ιδίως είς τήν άνακάλυψιν τοΰ αύτουργοΰ τής 
ζημίας. Έν τούτοις ό κύριος διορισμός τών αγροφυλάκων 
ένεργεΐται ύπό τοΰ δημάρχου καί ή διοικητική άρχή έχει 
τό δικαίωμα τής τροποποιήσεως, έπιφυλαττομένης είς τούς 
ίδιοκτήτας ή καλλιεργητάς τής έφέσεως κατά τών διοικη
τικών άποφάσεων, όπου μέν ένεργεϊ έπαρχος, ένώπιον τοΰ 
νομάρχου, όπου δέ ένεργεϊ τοίοΰτος, ένώπιον τοΰ ύπουργοΰ, 
είς τήν περίπτωσιν ούχί τοΰ δ ι ο ρ ι σ μ ο ΰ τών αγροφυλά
κων, άλλά τών έγγυήσεων καί τής Αντιμισθίας αύτών. Έάν 
αί συνελεύσεις δέν καταρτισθώσιν ή δέν συμφωνήσωσιν, οί 
αγροφύλακες διορίζονται ύπό τοΰ δημάρχου καί τοΰ δημο
τικού συμβουλίου, δέν ύποβάλλονται δέ είς έγγύησιν, έάν 
έχωσιν έν τώ δήμω κτήματα. Έν Γαλλία ό διορισμός τών

Αγροφυλάκων ένεργεΐται ύπό τοΰ νομάρχου, ό δέ δήμαρχος 
έχει μόνον τό δικαίωμα τής προσωρινής παύσεως.

Έν γένει οί μισθοί τής Αγροφυλακής διατελοΰσιν είς με- 
γίστην δυσαναλογίαν πρός τά εισοδήματα τής λοιπής βιο
μηχανικής έργασίας. Διά τοϋτο πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς 
έπικουρικά τά δικαιώματα τών Αγροφυλάκων τά έκ τής 
συλλήψεως τών έξ ών ή βλάβη ζώων δι’ έκαστον μέν τών 
μεγάλων (βόες. ίπποι χοίροι κλπ.) 1 δρ. διά πάσαν δέ 
αΐγα 40 λεπ. καί πρόβατον 10. Περιπλέον δικαίωμα ήμε 
ρησίας συντηρήσεως 30 λεπ. διά τά πρώτα καί 10 διά τά 
δεύτερα. Άν έντός 8 ήμερών δέν προσέλθη ό Ιδιοκτήτης 
τών ζώων, έκποιοϋνται ταΰτα έπί δημοπρασίας ύπό τοΰ 
δημάρχου. "Οσον άφορα τήν ύπ’ Ανθρώπων ένεργουμένην 
ζημίαν, ό μέν νόμος τής 15 Σεπτεμβρίου 1856 σιωπά, εΐναι 
δε πρακτικόν ζήτημα κατά πόσον ισχύει τό διάταγμα τής 
31 Δεκεμβρ. 1836, καθ’ δ οί άγνωστοι συλλαμβάνονται 
καί όδηγοΰνται ένώπιον τοΰ Είρηνοδίκου. 'Οπωσδήποτε 
είς τοΰτον Ανήκει ή Ανέκκλητος άπόφασις καί ώς πρός τήν 
ποινήν καί ώς πρός τάς Αποζημιώσεις, είτε ύπό ζώων είτε 
ύπ’ άνθρώπων έγένετο ή ζημία. Μέτρον χρησιμότατον καί 
ώς πρός τήν ταχύτητα τής διεκπερακόσεως καί ώς πρός 
"ήν έγγύησιν τής δικαιοσύνης, όσον άφορα τήν οποίαν ή ή
μετέρα νομοθεσία εΐναι μάλλον προκεχωρημένη τής Γαλλι
κής, έν ή ό δήμαρχος εΐναι συγχρόνως καί διώκτης τών 
Αγροτικών Αδικημάτων καί δικαστής.

Τά πρακτικά άποτελέσματα τοΰ έν ίσχύϊ συστήματος 
τής Ελληνικής Αγροφυλακής πόρρω άπέχουσι τοΰ σκοποΰ. 
Βεβαίως ή άρχή τών συνελεύσεων τών ιδιοκτητών εΐναι 
πολύτιμον στοιχεΐον, τό όποιον όμως διά τής δημαρχικής 
καί διοικητικής παρεμβάσεως Αποβάλλει τό πλεϊστον τής 
έαυτοΰ δραστικότητος. Τοιουτοτρόπως καί ό θεσμός τής 
Αγροφυλακής μετέπεσεν είς τήν χαριστικήν, ούτως είπεΐν, 
τής πολιτικής δικαιοδοσίαν, καί όσα δεινά παρατηρεί τις 
έν τή ύψηλοτέρα, ένεκεν τών εύνοουμένων. σφαίρα, τά αύτά 
μαρτυροΰσι καί αί τύχαι τής έξοχής έν τή ύποδεεστέρα 
"ής αύτής κοινωνικής πληγής έμφανίσει.
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11 ΝΗΣΤΕΙΑ
ΥΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ-

Άπό τής έν τή πενθημέρω τής θεσμίας Δήμητρος εορτή 
(θεσμοφόρια) ήμερησίας τών ’Αθηναίων νηστείας, μέχρι 
τήζ δίς ή τρις ζατά πάσαν έβδομάδα ζαΐ έπί μήνας όλο- 
κλήρους κατά διαλείμματα νεωτέρας τοΰ καθ’ ήμάς χρι
στιανισμού νηστευτικής, εϊναι τοιαύτη ή διαφορά, ώστε κι
νεί τήν γενικήν προσοχήν. Έάν ή προηγουμένη περίοδος 
έτρωγεν ο,τι άπογορεύει ή δευτέρα, δυνάμεΟα νά κρίνωμεν 
περί τής έν τή τελευταία ισχύος, άμα άναλογισθώμεν δτι 
αί στερήσεις, είς άς έκάλεσε τήν κατ’ αύτήν ανθρωπότητα, 
περιέλαβον τό τρίτον σχεδόν τοΰ έτους. Υποθέτω έν τού- 
τοις, δτι ή τής αρχαίας θρησκείας νηστεία ήτο πράγματι 
τοιαύτη (νη-σίτος), καί δτι ή τής έπομένης αφορά μάλλον 
είς τό είδος τών τροφών. Κατά κύριον λόγον έρχεται τό 
κρέας, ακολουθεί ό ιχθύς, έπειτα ό οίνος καί τό έλαιον, τών 
οποίων, ή άπό διαστήματος είς διάστημα έπιτρεπομένη 
κατάλυσις αποτελεί ιδιαιτέρους κατά τάς συνεχείς νηστείας 
σταθμούς μεγάλης διοικητικής έννοιας.

Ή θρησκευτική τής νηστείας έπούις δέν εμποδίζει τήν 

κοινωνικήν καί μάλιστα τήν οικονομικήν αύτής μελέτην. 
'Όσον δέ τις έγκύπτει έν ταΐς έπί τοΰ αρχαίου καί νεωτέ- 
ρου βίου έρεύναις, τόσον πλειότερον πείθεται, δτι ή νηστεία, 
δπως διεμορφώθη έν τή χριστιανική περιόδω, εϊναι μάλλον 
άναγνώρισις προϋπαρχούσης κοινωνικής καταστάσεως, ή 
εισαγωγή νέας πρακτικής. Ή κατά μικρόν θρησκευτική 
τών νηστειών διατύπωσις δέν εϊναι μικράς έπί τοΰ προκει- 
μένου σημασίας. Βαθμηδόν αί πρώται έβδομαδιαΐαι νηστεΐαι 
έγένοντο δεκαπενθήμεροι, τριαζοσταί, καί τεσσαρακοσταί. 
Όπως καί άν έχη, άπό τής ιστορικής έν τή άοχαία κοινω
νία περί τά οικογενειακά δείπνα όλιγαρζείας, έξ ής π χ. 
ώνομάζοντο οι ’Αθηναίοι μικροτβάπεζοι, μέχρι τών 

άπωτέρων είς τά πρώην καί μετέπειτα χρόνων, ή ζωή τοΰ 
πολλοΰ κόσμου συνετηρήθη διά τών εύθηνοτέρων τροφών 
καί τών όλιγώτερον έπομένως άντιστρατευομένων πρός τήν 
τακτικήν τής νέας θρησκείας. Ό καρπός τής έλαίας, έφ’ ού 
στηρίζεται ή βαρεία τής νηστευτικής πανοπλία, δέν εϊναι 
άνακάλυψις νεωτέρα, έφ’ δσον άπαντώμεν αύτόν λειτουρ- 
γοϋντα μετ’ ίσης έντάσεως καί έν τή προηγουμένη τών άν
θρώπων καταναλώσει (2 χαλκά νομίσματα ό χοΐνιξ τών 
έλαιών έν Άθήναις). Μεταξύ άλλων δέ τό σκόροδον απο
τελεί διηνεκές έφόδιον τών περί δημοτικοΰ γεύματος ιδεών 
τοΰ Άριστοφάνους. Καθ’ δλας τάς έποχάς οί άνθρωποι τών 
μικρών εισοδημάτων ήσαν πλείονες τών έχόντων τάς με- 
γάλας τών περιουσιών προσόδους. Ένώ δέ οί πένητες ά- 
πανταχοΰ καί πάντοτε νηστεύουσι καί πριν τοΐς τό έπιβά- 
λετε, διά τούς πλουσίους ή τράπεζα τής νηστείας άποβαί- 
νει άληθής ειρωνεία θρησκευτική.

Πρόκειται άκριβώς περί σπουδαιοτάτου οικονομικού νό
μου, καθ’ δν δσον ΰψοΰται ή κλίμαξ τής καταναλώσεως είς 
τελειοτέρας τροφάς, τόσον καί ή ύπερτίμησις αύτών περιο- 
ρίζει|τόν άριθμόν τών καταναλωτών. Έν τώ μεταξύ πα
ρίσταται ή θρησκεία, ίνα είς έαυτήν άναλάβη εύθύνην, τήν 
όποιαν πρό αύτής έχει ολόκληρον ή έθνική οικονομία. Ά- 
πλοΰς ύπολογισμός άρκεΐ νά δώση έκάστη τό ίδιον. Έάν 
π. χ. ύπετίθετο, δτι βλος ό έν Έλλάδι πληθυσμός έκρεω- 
φάγει καθ’ έκάστην καί δτι πάν άτομον κατά μέσον δρον 
κατηνάλισκεν ήμερησίως 50 δράμια κρέατος, ιδού δτι έπί 
ολόκληρον έτος άπητεΐτο διά τήν γενικήν τοΰ τόπου οικο
νομίαν ή ποσότης 67 περίπου έκατομμυρίων οκάδων κρέα
τος άξίας, άναλόγως τών τελευταίων τιμών, πλέον τών 
100 έκατομμυρίων δραχμών. Έν τούτοις αί οίκονομικαί 
τής χώρας δυνάμεις προβάλλουσιν άκαταγώνιστον άντί- 
στασιν πρός τοιαύτην ύπεραζόντισιν τής είς κρέας κατανα- 
λώσεώς της. Έπομένως δταν ή θρησκεία λέγει «μή κρέας,» 
ή έθνική οικονομία έγνώριζε ήδη τήν μεγάλην άξίαν τής 
συμβουλής. Παραλείπω δέ τήν θρησκευτικήν άστυνομίαν, 
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ήτις, ώς έν Γαλλία, άπήτει κατά τόν 161'' αιώνα άδειαν τοΰ 
έφημερίου καί τοΰ ιατρού πρός άγοράν καί πώλησιν κρέα
τος, διαρκουσών τών νηστειών, μέτρον τό όποιον προφανώς 
δέν άπέβλεπεν όλων τών άσθενών τά βαλάντια (').

Ή έποψς τής ύγιεινής δέν ένδιαφέρεται ολίγον έπί τοΰ 
προζειμένου. Φαίνεται ότι ή άνάμιξις τών τροφών χαί ή 
μεταβολή αύτών κατά τάς διαφόρους ώρας τοΰ έτους έν 
τή μεγάλη τών κλιμάτων ποικιλία άποτελεϊ σημαντιζό- 
τατον όρον τής άναπτύξεως τής ζωής. Ούτω συγκρίνων ό 
Chardin τούς ’Ασιανούς πρός τούς Εύρωπαίους, ευρίσκει τούς 
τελευταίους θηρία σαρκοβόρα. Έντύπωσιν τώ έπροξένησε τό 

τραχύ καί έκ σπυριών έρυθρόν δέρμα τών μάλλον ζρεο- 
φάγων ’Αρμενίων, άπέναντι τοΰ λείου καί ώραίου δέρμα

τος τών φυτικώτερον ζώντων Περσών. Δέν πρέπει δέ νά νο- 
μίσωμεν ώς άδιαφόρους έν τή τάξει ταύτη τών ιδεών τάς 
νεωτέρας τής εύρωπαϊζής βιωτικής μεταναστεύσεις έκ τών 
βορειοδυτικών τοΰ πολιτισμού κέντρων πρός τά μεσημβρινά 
τής ηπείρου άκρα, διότι άπεναντίας παρέχουσιν αύται άξιο- 
παρατήρητα συμπτώματα. Προσπαθεί τώ όντι ή νεωτέρα 
εύπορία νά μεταβάλη τάς ιθαγενείς ΐσχνότητας είς παχεϊς 
καί δυσκινήτους όγκους διά τροφών τών οποίων αί συνέ
πεια’. δέν έχουσι μικράν σχέσιν πρός τήν όσημέραι άνάπτυ- 
ξιν τοΰ καθ’ ήμάς νοσολογίου.

Δέν έννοώ έντεΰθεν, ότι καί ή όλως άντίθετος οψις τοΰ

(’) Ό κατά τής γαστρός θρησκευτικός πόλεμος ήκολούθησε πνευ
ματικήν μάλλον οδόν έν τή, Ανατολή, έάν κρίνωμεν έκ τών έξής 
στίχων τοϋ Πατριάρχου Νικολάου.

Τήν εβδομάδα ουν λαλώ τήν πρό τής άποκρέω 
"Ην καί επονομάζομε·/ τήν τοϋ άρτζιβουρίου" 
Οί πλεϊστοι έθος έλαβον άδεώς καταλύειν 
Τετράδα καί Παρασκευήν οί κοσμικοί τό κρέας. 
Ωσαύτως καί οι μοναχοί τυροϋ μεταλαμβάνειν 
Καλώς /οοϋντες άλν,θώς καί πράττοντες ομοίως. 
Ει μέν φυλής κατάγονται έκ τής τών 'Αρμενίων 
Καί εϊχον καί τήν αϊρεσιν τήν τοϋ άρτζιβουρίου, 
Καλώς ποιοϋσι λύοντες ά'πασαν υποψίαν 
Ει δέ πιστοί ορθόδοξοι είσί καί έκ προγόνων, 
Είς μάτην προφασίζονται λύοντες τήν νηστείαν. 

ζητήματος είναι ή άσφαλεστέρα. Πάντως ή έν τή καθόλου 
κοινωνική χρήσεε σπανιότης τοΰ κρέατος άποτελεϊ ιδιαιτέ

ρας έθνολογικάς δυσκολίας. ’Εάν έπρόκειτο νά άντιπαρα- 
ταχθή έθνος φυτοφάγον πρός σαρκοφάγον, γνωρίζομεν 
τούς ομηρικούς ήρωας, οΐτινες έτρέφοντο διά κρέατος βοείου. 
’Απαιτείται έν δεδομέναις περιστάσεσιν ισχύς μυώνων, περί 
τής όποιας έπιτρέπεται είς φυλήν παρηκμακυίαν, άβιομή- 
χανον καί άμαχον νά άδιαφορή. Διότι έκτός τών πολεμι
κών αγώνων έξαρτώνται καί οί βιομηχανικοί έκ τής σωμα
τικής τών άγωνιζομένων ισχύος. Έν γένει δέ δέν δύνασθε 
νά διαχειρισθήτε τά βαρέα τής έργασίας έργα διά βραχιό
νων, τούς οποίους ζωογονεί στόμαχος περί χόρτα απλώς 

άσχολούμενος.
Τοιουτοτρόπως ή κατά σκοπόν καλλιέργεια τής κτηνο

τροφίας έντός τών έργατικών κοινωνιών άποτελεϊ θέμα 

λίαν ένδιαφέρον. Καθ’ όσον προβαίνει είς έντασιν ή κοι
νωνική έργασία, κατά τοσοΰτον άπαιτεϊται καί ίσχυροτέρα 
τροφή. Τά μικρά ζώα πρέπει τότε νά ύποχωρήσωσιν είς 
τά μεγάλα. Καί ποίμνια έκ χιλιάδων αιγών καί προβά
των μόλις δύνανται νά συγκριθώσι πρός τό προϊόν έκατο- 
στύων τινων καλώς διατηρούμενων βοών κλπ. Έν τή πε- 
ριόδω ταύτη ή θρησκευτική άπαγόρευσις άποβάλλει μέγα 
μέρος τής ισχύος αύτής, έπανέρχονται δέ πράγματι οί 
πληθυσμοί είς τήν άρχαίαν σμικρότητα τών εβδομαδιαίων 

νηστειών.
Έν γένει ή μετάβασις αύτη άπό περιόδου είς περίοδον 

έχει ιδιαιτέραν σχέσιν πρός τήν άνάπτυξίν τών πληθυσμών. 
Παρατηρήθη ότι οί είς ύπερβολήν κοεωφάγοι λαοί είναι ήτ
τον γόνιμοι τών μάλλον πρός τήν φυτοφαγίαν άποκλινόν- 
των (Ίδ.Οίκ. Έπιθεώρησιν Μάρτ. 1874, φυλ. 13 σελ. 28). 
“Ωστε έάν ύποθέσωμεν ότι, άνεξαρτήτως τών καθόλου οι
κονομικών τής χώρας περιστάσεων, οί θρησκευτικοί λόγοι 
ένεργοΰσι δραστηρίως έπί τής νηστευτικής βιωτικής έν χρο- 
νικώ διαστήματι κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαίω, έκα
στος έννοεϊ τάς έπί τοΰ πληθυσμού συνεπείας. Τοιουτοτρό
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πως αξιοσημείωτος είναι ή έν τή άνατολιχή έκκλησία Θρη
σκευτική διδασκαλία δσον άφορα τήν έν ταΐς νηστείαις φυ
σικήν μεταξύ τών γενών κοινωνίαν. Ό μέν προφήτης 
Ίωήλ έλεγεν ίάγιάσατε νηστείαν έξελθέτω νυμφίος έκ τοΰ 
κοιτώνος αύτοΰ καί νύμφη έκ τοΰ παστοΰ αύτής,» ό δέ 
Παΰλος έγραφε πρός τους έγγάμους τής Κορίνθου (Α', ζ', 
3) «μή αποστερείτε άλλήλους, εΐ μή τι άν έκ συμφώνου 
πρός καιρόν, ίνα σχολάζητε τή νηστεία καί τή προσευχή.»

"Οπως καί άν έχη, ή πρακτική άπό οικονομικών λόγων 
νηστεία συναντάται μετά τής θρησκευτικής διατυπώσεως 
αύτής καθ’ ώρας τοΰ έτους ιδιαιτέρως έπί τοΰ προκειμένου 
ένδεικτικάς. "Ινα λάβωμεν ώς βάσιν παρατηρήσεων τήν 
πολυχρονιωτέραν, τήν πρό τοΰ Πάσχα νηστείαν, συμπίπτει 
αύτη πρός τήν έποχήν, καθ’ ήν τά νέα κτήνη δέν άπέκτη- 
σαν έτι τό κανονικόν αύτών βάρος. Θά ήτο δέ μεγάλη 
κοινωνική ζημία, έάν οί άνθρωποι άμέτρως έσπευοον νά 
θεραπεύσωσι τάς σαρκοφάγους ορέξεις των έπί ζώων άώ- 
ρων είσέτι. Κατά τήν έποχήν ταύτην ή προμήθεια τών πα- 
λαιοτέρων κτηνών δέν εΐναι άπανταχοΰ έπίσης άφθονος. 

Τοιοΰτοι λόγοι καί ή παρέμβασις τοΰ χειμώνος, δστις άπο
τελεΐ σημαντικόν έμπόδιον είς τήν κυκλοφορίαν τών έφο- 
δίων τής ζωής μεταξύ τόπων μεμακρυσμένων, περιορίζου- 
σιν έπαισθητώς τήν οικονομικήν περιφέρειαν τής κρεατίνης 
καταναλώσεως. Έάν συντρέξωσι καί οί θρησκευτικοί λό
γοι, προδήλως αί δυσκολίαι έπιτείνονται. Ποιον ούτως εΐ
ναι τό πρός τάς παρατηρήσεις ταύτας αντίστοιχον έπί τής 
κινήσεως τών πληθυσμών φαινόμενον; Εΐναι ή γενική πείρα, 
δτι αί πλείονες έν τώ ένιαυτώ συλλήψεις άπαντώνται κατά 
τούς μήνας έκεινους, καθ’ούς ή οικονομική καί θρησκευτική 
νηστεία έργαζεται δραστηριώτερον, χωρίς νά λησμονηθή 
έντεΰθεν ή έπί τής μεγάλης πρό τοΰ Πάσχα νηστείας ά- 
ξιοπαρατήρητος έπίσης σύμπτωσις καί τής έαρινής περί

που τοΰ ένιαυτοΰ ώρας, καθ’ ήν δλη ή φύσις άνανεοΰται 
καί έργα.

Τό θέμα τοΰτο τής Καταστατικής δεΐται πλείονος έρεύ- 

νης ούχί πρός βεβαίωσιν ότι αί άξιώσεις τοΰ Ίωήλ και τοΰ 
Παύλου ήσαν όπωσοϋν ύπερβολιζαί, άλλά διότι παρίστα
ται άντίθεσίς τις μεταξύ δύο κεφαλαιωδεστάτων νόμων τής 
ανθρώπινης οικονομίας. Πώς ! "Οταν ή οικονομική ή θρη
σκευτική έλλειψις τοΰ κρέατος κατασκευάζει άσθενεστέρους 
τούς άνθρώπους, καθίστανται ούτοι δημιουργικώτεροι ; . . . 
Τή άληθεία εΐναι περίεργος ή άντίθεσίς αύτη. ’Εξηγείται 
δμως έκ τής λογικής παρατηρήσεως, δτι όσον κατευνάζον
ται τά πάθη, όσον πλησιάζει ό άνθρωπος είς τήν αρμονίαν 
τής έγχρατείας, τόσον έκπληροΐ πληρέστερο·; τόν προορι
σμόν αύτοΰ. Ή λατρεία τής σαρκός εΐναι πάντοτε λίαν 
απατηλή· καί ή κατάχρησις οχι χρήσις. Διά τοΰτο έλεγον 
καί οί Ρωμαίοι : Abusus nor. est nsus sed corruptela.

ΣΎΓΚ PIT IΚII TP ΑΠΕΖΟΑ ΟΓIA

Έάν έπρόχειτο νά συγκρίνω τήν ζωτικότητα τής τρα
πεζικής έν Έλλάδι λειτουργίας πρός τά σχετικά φαινό
μενα τών μεγάλων έν Εύρώπη όμοειδών, ούτως είπεϊν, πι
στωτικών καταστημάτων, θά άπέβλεπον μάλλον είς τήν 
δραστηριότητα τών κεφαλαίων ή τόν βαρύν αύτών όγκον. 
Ίσως εΐναι φυλετική τοΰτο άδυναμία. Υποθέτω έν τούτοις 
πάντοτε, οτι άν έν τινι τόπω δέκα εκατομμύρια κινούνται 
δεκάκις ταχύτερον τών έν έτέρω έκατόν εκατομμυρίων, 
Ιδού δτι αί ύπηρεσίαι τών κεφαλαίων τούτων εΐναι άμφοτέ- 
ρωθεν ισοδύναμοι.

Έν γένει δέ έντός κοινωνίας είς πρόοδον έργαζομένης 
τά μικρά τών κεφαλαίων όμοιάζουσι τά μικρά τών πλοίων. 
"Οπως ταΰτα είναι εύκινητότερα καί εισέρχονται είς τά στε
νότερα καί άβαθέστερα τής θαλάσσης, ούτω καί τά μικρά 
κεφάλαια είσχωροΰσι μετ’ ευκολίας ένδεικτικής είς δλους 
τούς κλάδους τής βιομηχανίας μέχρι τών έλαχίστων, οΐ- 
τινες ώς γνωστόν εΐναι καί οί πολυπληθέστεροι. Κοινός με
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ταπράτης περιστρέφει περί τόν οικονομικόν άξονα του 
κατά πολύ δραστηριώτεοον τάς χιλίας αύτοΰ δραχμάς ή ό 
πλούσιος κεφαλαιούχος τό έκατομμύριόν του. Δέν εννοώ 
έντεΰθεν, δτι ή διακρίνουσα τήν ρώμην τοΰ οικονομικού πο
λιτισμού ταχύτης τής κυκλοφορίας έχει πλείονα δικαιώ
ματα έν τή καθ’ ήμάς ’Ανατολή ή έν τή Δύσει. Προτίθε
μαι απλώς νά ύποδείξω εύρύτατον έν τή έθνική οικονομία 
άπό τοΰ κεφαλαίου νόμον, τοΰ οποίου τά έν τώ έπομένω 
πίνακι πορίσματα (31 Δεζεμβρίου 1874·) είναι ίκανώς έν- 
δεικτικά.

Τράπεζα Αγγλικό Γαλλικό Ελληνικό
— λιρ. στ. φρ. -Vp.

Κεφάλαιον 14 553 ΟΟΟ 182 500 000 18 000 000
Μεταλλικόν 21 490 000 1 330 962 00” 19 0S7 000
Γραμμάτια
Άν. λ|σμοΐ

26 140 000 2 540 336 000 39 729 000
26 50” 000 422 944 000 25 924 000

Χαρτοφυλάκων 21 160 000 809 140 000 24 933 000

Άναλόγως πρός τό κεφάλαιον, ή κίνησις τοΰ Γαλλικού 
χαρτοφυλακίου παρουσιάζει άπέναντι τών λοιπών ύπερτε- 
τραπλασίαν άνάπτυξιν. Τήν τελευταίαν θέσιν κατέχει τό 
Ελληνικόν (18:21) τήν δέ μέσην τό Αγγλικόν (14:21). 
Αί άναλογίαι τοΰ μεταλλικού τών Τραπεζών πρός μέν τό 
χαρτοφυλάκων τοΰ έμπορίου παριστα τήν Ελληνικήν έπο- 
ψιν ζωηροτέραν (’Αγγλική καί Γαλλική ύπό τό δριον τοΰ 
μεταλλικού, Ελληνική ύπέρ αύτό κατά 5 περίπου έκα
τομ.), πρός δέ τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζικών γραμμα
τίων παρέχουσι τήν πρώτην θέσιν είς τήν Γαλλικήν Τρά
πεζαν, ήτις κυκλοφορεί τό διπλάσιον σχεδόν τοΰ μεταλλι 
λικοΰ της εις γραμμάτια· ακολούθως έρχεται ή Ελληνική 
(19: 39) καί κατόπιν ή Αγγλική (21 : 26).

Ή τελευταία έννοια δεΐται περαιτέρω έρεύνης. Πώς ! Έκ 
προσοχής πρός τούς καιρούς διατηρεί τοιούτον είς πολύ
τιμα μέταλλα οπλισμόν ή ’Αγγλική Τράπεζα, ή έκ τής ά- 

ποταμιευτικής τής κατ’ αύτήν έμπορικής κοινωνίας τάσεως; 
Ή Γαλλική άφ’ ετέρου πρακτική εξηγείται άπό διαφόρων

ιστορικών λόγων, τών τελευταίων π. χ. μεγάλων αύτής δα

νείων. Ή δέ Ελληνική παριστα τήν έξής είς έκατομμύρια 

άνάπτυξιν :

30 Ιουνίου 1873 αεταλλικόν 14 *|, 0 Τραπεζ. Γραμμάτια 31 «I
I ίο

31 Δεκεμβ. » D 2ο η_, » 37 Ί.ο

30 ’Ιουνίου 1874 D 185|ΙΟ » 35 11
110

31 Δεκεμβρ. » Χ> 19 » » 39 Ί
110

Έν τοϊς δυσί λοιπόν έτεσι παρατηρεΐται τάσις είς έλάτ·τω-

σιν μέν κατά τό μεταλλικόν αποταμίευμα είς άνάπτυξιν δέ 
μεταξύ τών σχετικών εξαμηνιών κατά τήν κυκλοφορίαν 
τών τραπεζικών γραμματίων. Σημεΐον δτι άναλόγως δ ή- 
μέτερος πιστωτικός μηχανισμός δέν δύναται νά παραπονεθή 
ώς πρός τήν ταχύτητα τής κυκλοφορίας, διότι ιδού δτι 
διά μεταλλικού μικρότερου κινεί πλείονα νΰν κεφάλαια. 
Υπολείπεται έν πάσ/j περιπτώσει ή πρόγνωσις τών περι
πλοκών, έν ταΐς όποίαις έν ήμισεία τρόπον τινα χρίσει πα- 
λαίει, άπό τίνος χρόνου, ή ανατολική τής Αύστριακής Αύ- 
τοκρατορίας χώρα, είς άπόδειξιν δτι τό οικονομικόν πνεΰμα 
πρέπει πάντοτε νά έγρηγορή.

Οί άνοικτοί λ|σμοί έν μέν τή ’Αγγλική τραπέζη ύπερ- 
βαίνουσι τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζικών γραμματίων, έν 
δέ τή Ελληνική ύστεροΰσι κατά πλέον τοΰ τρίτου (25 : 39) 
καϊ έν τή Γαλλική καταπίπτουσιν έτι μάλλον, είς τό έκτον 
(422 : 2 540). Πρόκειται λοιπόν περί διαφοράς σπουδαω- 
τάτης τών τραπεζικών συστημάτων, μεταξύ τών οποίων τό 
Γαλλικόν έμπνέει φαίνεται πλειότερον τήν ήμετέραν πρα
κτικήν. Έν γένει ή δι’ άνοικτών λ/σμών λειτουργία τής 
πίστεως άποτελεΐ τήν ,βάσιν τής τραπεζικής έργασίας. "Ο
σον ή μέθοδος αύτών τελειοποιείται, έπι τοσοΰτον καί αί 
διαστάσεις τής πιστωτικής κυκλοφορίας εύρύνονται. Τό 
πνεΰμα τών έπιχειρήσεων δέν έχει τότε πολυτιμώτερον συ
νοδοιπόρον είς τό στάδιον τών άλληδιαδόχων μεταμορφώ
σεων αύτοΰ. Άναλόγως δέ τών άναγκών αύτοΰ, ή πίστις 
σταθερώς τό παρακολουθεί, καί συμβαίνει έντεΰθεν ώστε 
τό σωφρόνως δίευθυνόμενον έργατικόν ή έμπορικόν κατά-
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στημα λίαν σπανίως, άν όχι ούδέποτε, δύναται νά ύποστή 
τό έπίσης ολέθρων πάθημα τών άποξηραινομένων ή λιμνα- 
ζόντων αγρών.

Ή πρός 'τά δάνεια της έπικρατείας σχέσις τών έν λόγω 
Τραπεζών παριστα τήν έξής άνάπτυξιν. ’Αγγλική (24 Δε- 
κεμβρ. 1874) 27 879 515 λ. στ. Γαλλική (31 Δεκεμβρ.) 
1 114 776 873 φρ. Ελληνική (31 Δεκεμβρ.) 18 811 520 
δρ. Έάν τούς άριθμούς τούτους συνδυάσωμεν πρός τά 
σύγχρονα φαινόμενα τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών 
γραμματίων, έξάγομεν ότι ό δημόσιος θησαυρός έν Άγ- 
γλία μέν έδανείσθη πλείονα τής όσης έχορήγησεν εις προ
νομιούχα γραμμάτια πίστεως (25 813 775 λ. στ. τή 24 
Δεκεμβ.), έν Γαλλία δέ καί έν Έλλάδι όλιγώτερα τοΰ ήμί
σεος ταύτης (ίδ. πίνακα). Πρέπει έν τούτοις νά σημειωθή, 
ότι έν τή μεγάλη ταύτη άντιθέσει μεταξύ τοΰ ΆγγλίκοΟ 
καί τοΰ Γαλλικού συστήματος ού μικράν έξασκεϊ έπιρροήν 
τό έκ τοΰ οργανισμού τής ’Αγγλικής Τραπέζης πάγιον 
πρός αύτήν χρέος τής έπικρατείας, άναβαΐνον είς 11 015 
100 λ. στ.

Άλλ’ έκ τοΰ μέρους τούτου προβαίνει ζήτημα εύρύτα- 
τον, τοϋ όποιου ή μελέτη ιδιαίτερον άπαιτεί χρόνον, καίτοι 
άσυζητί ό Έλλην νομοθέτης τοΰ 1874 έπέτρεψεν τήν αν
τιπροσώπευσή τοΰ ήμίσεος τών πέραν τοΰ μεταλλικού 
γραμματίων τής Έθν. Τραπέζης διά χρεωγράφων τής Κυ
βερνήσεως. Έπρεπεν άναλόγως νά είσάξη καί τό ήμισυ τής 
έν ’Αγγλία προϋποθέσεως, ήτις καλείται μέν έκεΐ stability, 
εΐναι δέ ή π ο λ ι τ ε ι α κ ή μ ο ν ι μ ό τ η ς.

ΧΡΟΝ1Κ Α.·

Αί οικονομικά! τοΰ έθνους τΰχαι εΐναι άχώριστοι άπό τών πολιτικών. 
Μετά τρεις ημέρας άνοίγουσιν έκ νέου αί θύραι τής Βουλής. "Οσοι πιστοί... 
Μή τις τών κατηχουμένων . . . Μένει νά ίδωμεν ποΰ οί πρόμαχοι τοΰ πο
λιτεύματος.

— Έάν άπεχώρησαν έκ πείσματος παιδικού, ή διελθοΰσα καρδία τοΰ 
χειμώνος έψύχρανε τό πάθος. Έάν έκ σχεδίου άνδρικοΰ: ό έπιμείνας μέχρι 
τέλους σωθήσεται. Μήπως ή έλευθερία δίδεται έξ έλεημοσύνης ; Τό μέγα 
ζήτημα εΐναι, άν μετά τόσους αγώνα; ό τόπος Οά ζήση συνταγματικώς ή 
αΰτοκρατορικώς.

Έν ’ΑΛήναις, 2 Μαρτίου 1875.


