
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΙΠΟΤΗΣ-

Μεταξύ της προόδου ζαΐ τής παρακμής ΐσταται ή στασι- 
μότης. Δύναται αϋτη νά είναι πολυχρονιωτέρα ή όλιγοχρο- 
νιωτέρα, ούδέποτε όμως διαρκής. ’Ή τό έθνος Οά άντληση 
νέας δυνάμεις έκ τής μετά τήν καταπόνησίν του έπελθού- 
σης ήρεμίας ή Οά καταφάγη άκάρπως τάς ήδη ύπαρχού- 
σας. Εις άμφοτέρας τάς περιστάσεις επέρχεται ή μεταβολή, 
είτε πρός τήν περαιτέρω πρόοδον είτε πρός τήν περαιτέρω 
καταστροφήν.

Οι φυσικοί ούτοι νόμοι είναι γενικοί. ’Εφαρμόζονται εις 
δλας τάς επόψεις τοΰ εθνικού βίου, επομένως ζαΐ είς τήν 
οικονομικήν. "Ας έρευνήσωμεν ουτω ποια είναι τά αίτια τής 
οικονομικής στασιμότητος, παρατηροϋντες εύθύς έξ άρχής 
ότι ή ήμετέρα έρευνα περιορίζεται ούχί είς τάς μακροτέρας 
χρονικάς περιόδους, τάς έχούσας πλείονα δόσιν εθνολογι
κού χαραζτήρος, άλλ’ είς τάς συντομωτέρας, τάς ύπό 
πρόσκαιρων, κατά τό μάλλον ή ήττον, ελατηρίων κινου- 
μένας.

’Ενώ προχωρεί ή οικονομική παραγωγή, έξαίφνης άπό 
επιδημίας, ή πολέμου έλαττουται ό πληθυσμός τής χώρας. 
ΙΙλήθος λοιπόν βιομηχανικών προϊόντων μένουσιν άζατα· 
ζήτητα δι’ έλλειψιν καταναλωτών, καί ή βιομηχανική ενέρ
γεια αναγκάζεται νά σταματήση είς πρώτον καϊ δεύτερον 
σταθμόν άναλόγως τών εύκολιών, τάς οποίας έχει είς με
ταγωγήν τών προϊόντων αύτής είς έξωτερικάς άγοράς. 
Βαθμηδόν όμως ή γονιμότης τού άπό εύρωστοτέρων μέσων 
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άναχωροϋντος πληθυσμού άναπτύσσεται, αύξάνουσιν ούτω 
καί οί καταναλωταί καί οί παραγωγοί, έπερχομένης δέ 
ισορροπίας, έν νέα έπιτάσει, μεταξύ ζητήσεως καί προσ
φοράς, μεταβαίνει ή κοινωνία άπό της οικονομικής στασι- 
μότητος είς τήν οικονομικήν πρόοδον. ’Εννοείται ότι καθ’δ- 
σον αί προμνησθεΐσαι κοινωνικαί μάστιγες (έπιδημία, πό
λεμος κλπ.) έθέρισαν τό ίσχυρότερον μέρος τοϋ πληθυ
σμού, κατά τοσοΰτον βραδυτέρα ή άνόρθωσις αύτοϋ καί 
κατά τάς περιστάσεις δυσκολωτέρα. Πόσαι φυλαί εύρον 
τόν αιώνιον τάφον αύτών άπό τοιούτων συμφορών !

Καί ή ύπέρμετρος δέ άνάπτυξις τοϋ π)>ηθυσμοϋ κατά 
συνέπειαν άπροσέκτων γάμων καί αλογίστου πρός παιδο- 
ποιίαν ορμής οδηγεί, κατά τό μάλλον ή ήττον, άσφαλώς 
πρός τήν οικονομικήν στασιμότητα. Παρετηρήθη γενικώς 
ότι είς τάς παραμονάς τής οικονομικής τών εθνών πτώ
σεως αναπτύσσονται τά μέλη τών άπορων οικογενειών 
μετά πυρεττώδους τρόπον τινα ταχύτητος. Οί ήμερόδου- 
λοι καί ήμεροφάγοι τών έκλελυμένων εποχών διαδέχονται 
τούς οίκογενειάρχας τών πρώτων τής σώφρονος ελευθερίας 
χρόνων. Παράδοξον! ΙΙρέπει μοιραίως νά δημιουργηΟώσιν 
οί ανέστιοι όχλοι, ινα άναφανή κατόπιν αύτών τό βδέλυγμα 

τοϋ δεσποτισμοϋ.
Έν γένει αί αίφνίδιαι τών πολιτικών καταστάσεων διαδο- 

χαί έξασκοϋσι σπουδαιοτάτην επιρροήν έπί τής οικονομικής 
τοΰ τόπου άποκαταστάσεως. Ένώ οιαρκούσης δεδομένης 
τάξεως αί βιομηχανικά*  προσπάθειαι χαοάττουσι τόν δρόμον 
αύτών, έξαίφνης αί άδιαλείπτως έν τω έΟνικώ βίω κινούμε
να*.  πολιτικοί ιδέα*,  μεταβάλλουσι διεύθυνσιν καί έξαναγκά- 
ζουσιν έμμέσως τήν κοινήν πρακτικήν νά άνοιξη νέας 
οδούς. Ή περί τήν ενδυμασίαν π. χ. οικονομία τών Έλ- 
ληνίδων πόλεων μετέβαλε τρεις σπουδαιοτάτους κατά τόν 
παρόντα αιώνα σταθμούς, κατά συνέπειαν τριών μεγάλων 
πολιτικών τοΰ έθνους μεταβολών. Κατά τό 1821 άπεθα- 
νατίσθη ή φουστανέλα, διώξασα δέ τό άρχαϊκόν τοΰ εργα
τικού λαού ύποκάμισον, ώς καί τό Τουρκικόν τοΰ προκοί-

του ένδυμα, κατέκτησε τόν πρώτον τής Ελλάδος βασιλέα, 
μέχρις ού, έπελθούσης τής συνταγματικής μεταβο’/.ής τού 
1843, είδε κλονιζομένους τούς τίτλους αυτής είς τοιοϋτον 
βαθμόν, ώστε μετά τάς τελευταίας τού 18G2 περιπέτειας 
άπέβΐ] πλέον απλή περιέργεια έν μέσω τών προοδευτικών 
τής Ελλάδος πληθυσμών.

Έν όλη τή σμικρότητι αύτοΰ τό παράδειγμα τούτο εί
ναι λίαν ενδεικτικόν. Αί κινήσεις τών καθολικών τής άν- 
Οοωπότητος ιδεών παρίσταντα*.  έκ πρώτης ούεως ώς θεω
ρητικά*.  Έπί τέλους πρέπει νά ειναί τις τυφλός, ινα μή 
ιοη τάς οποίας ένεργοΰσιν αυται βαθείας έν τή κοινωνική 
ούσία μεταβολάς. Ούτως αί άναρχικαί περίοδοι τής ιστο
ρικής τών έθνών διαπλάσεως διακόπτουσιν εις τοιοϋτον τρό
πον τό οικονομικόν νήμα τής ζωής αύτών, ώστε άπαιτοΰν- 
ται κατόπιν πολλοί αιώνες πολιτικο-εργατικής ηρεμίας, 
ίνα έκ νέου τό συνδέσωσι.

Μεταξύ διαφόρων σχετικών φαινομένων ό Rossi έρευνα 
ιδιαιτέρως τό τής αιφνίδιας μεταβάσεως άπό τής καταστά- 
σεως τοϋ πολέμου είς τήν τής ειρήνης. Ή κατάστασις, λέγει 
(Μάθ. 11”), τοϋ πολέμου μεταβάλλει άναγκαίως τήν κοι

νωνικήν οικονομίαν ή ύπεράσπισις τής χώρας επιβάλλει 
ήμΐν Ουσίας νομίμους· πρόκειται περί ίεροΰ συμφέροντος, 
τό όποιον έπικ ατεΐ όλων τών οικονομικών συμφερόντων. 
Ό πόλεμος επιφέρει άπότομον καί ενίοτε μακράν διακοπήν 
έν ταις σχέσεσι τών έμπορικών λαών αί είσαγωγαί καί 
έξαγωγαί ώς έπί τό πλεϊστον διακωλύονται· αί τιμαί τών 

μεταφορών καί τών άσφαλειών ύψοϋνται· έπίσης παραλύ- 
ουσι κλάδοι τινες τής βιομηχανίας, έν ω ή παραγωγή τών 
πρός πόλεμον χρησίμων έμψυχοϋται ύπό κολοσαίων κε
φαλαίων. Οί κεφαλαιούχοι καί οί έργάται, οί βιομήχανοι 
καί οί γεωργοί ρίπτονται όρμητικώς εκτός τών συνήθων 
οδών, πρός όφελος τών μέν καί ζημίαν τών δέ, χωρίς νά 
ύπολογισθώσιν έν τω μεταξύ οί φόροι, τούς όποιους κατα- 
ναλίσκει ό πόλεμος.

Τά δεινά τοϋ πολέμου έπιτείνονται ενίοτε έκ τής αίφνη- 
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δίας άποκαταστάσεως τή; ειρήνης. Εισερχόμενος άποτόμως 
έν τή κοίτη αύτοϋ ό χείμαρρος, προξενεί νέας ζημίας καί 
νέας συμφοράς. Άρκεΐ τό παράδειγμα τής ’Αγγλίας, διά 
τήν οποίαν ή κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος επά
νοδος τής γενικής ειρήνης υπήρξε τό σημεΐον μεγάλης 
κρίσεως. Ανεξαρτήτως τών λοιπών κατά ταύτην αιτιών, 
επειδή αί είσαγωγαί τών σιτηρών ήλαττώθησαν διαρκοΰν- 
τος τοΰ πολέμου, ύψώθη κατά πολύ έν τή ’Αγγλική άγορα 
ή τιμή τοΰ σίτου. 'Επομένως τά κεφάλαια ώρμησαν πρός 
τήν γεωργίαν, καλλιεργήθησαν δέ ου μόνον αί δευτέρας 
ποιότητος γαϊαι, άλλά καί αί τρίτης καί αί τετάρτης. Κα- 
τελήφθη όθεν ή άγορά υπό σίτων ’Αγγλικών διά μεγάλης 
δαπάνης παραχθέντων, άνεβιβάσθη δέ ή πρόσοδος τών κα
λών γαιών μέχρις ορίων πρότερον άγνωστων. Καίτοι δέ 
βαρύτατοι ήσαν οί φόροι, οί γεωκτήται έπορίζοντο κατα
πληκτικά εισοδήματα, όφειλόμενα μοναδικώς είς τάς έκτά- 
κτους περιστάσεις, είς κατάστασιν δηλ. πραγμάτων, ήτις 
έκ τής φύσεώς της ήτο μεταβατική όσον καί ορμητική.

Άλλ’ ή ειρήνη διεδέχθη αίφνιδίως πόλεμον έκ τών μάλ- 
λον άγριων. Παρευθύς έπήλθε πτώσις είς τάς τιμάς τών 
σιτηρών. Δέν ήτο δυνατόν πλέον νά πληρωθώσιν τά μισθώ
ματα τών γαιών. Οί ίδιοκτήται ήναγκάσθησαν νά τροποποιή- 
σωσι τάς συμφωνίας καί νά ποιήσωσιν αφέσεις πρός απο
φυγήν τής ολοσχερούς τών γαιών των έγκαταλείψεως. 
Τά είς τήν καλλιέργειαν τών τετάρτης ποιότητος γαιών 
ένησχολημένα κεφάλαια δέν ήδύναντο πλέον νά παραγά- 
γωσιν έπαοκή εισοδήματα καί κατά μέγα μέρος άπωλέ- 
σθησαν. Έχρειάσθη δέ, πρός ύποστήριξιν τών τιμών τών 
σιτηρών, νά έπιβληΟώσι διάφοροι περιορισμοί είς τήν εισα
γωγήν αύτών, τούτέστι φόρος έπί τών καταναλωτών τών 

σίτων πρός όφελος τών γαιωκτητών.
’Εκτός τών μεταβολών τάς οποίας αί γενίκαί τών έΟνών 

περιστάσεις προκαλοΰσιν, άνάλογον έπιρροήν έπί τής οικο
νομικής στασιμότητος έξασκοΰσι καί αί αιφνίδιοι μεταβο- 
λαί τής έσωτερικής περί τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν 

νομοθεσίας. Έάν ύπετίθετο ότι έν τινι χώρα άπό μακροΰ 
χρόνου έπεκράτει τό σύστημα τής δουλικής έργασίας, ή 
άμεσος διά τής νομοθεσίας μετάβασις είς τήν έλευθέραν 
έργασίαν Οά έπέφερε διατάραξιν είς τήν ύφεστώσαν αρμο
νίαν, έκ τής οποίας σταθμός τις οικονομικών ένδυασμών 
άφεύκτως θά έπήρχετο. Άντιστρόφως ή μετά τό σύστημα 
τής έλευθέοας εργασίας διαδοχή τής δουλικής Οά διαιώνιζε 
τήν στασιμότητα καί Οά έξήντλει έπί τέλους τό έθνος.

Έν γένει ή περί τήν εισαγωγήν καί τήν έξαγωγήν τών 
πραγματειών νομοθεσία τής έπικρατείας άποτελεΐ θέμα με
γάλης έπί τοϋ προκειμένου σημασίας. Δέν είναι έπιτετραμ- 
μένον είς τόν νομοθέτην, ινα μετ’ έλαφρότητος παλινωδή 
άπό συστήματος είς σύστημα, άπό τής προστασίας π. χ. 
εις τό τής έλευθέρας συναλλαγής καί τάνάπαλιν. Τοιαυ- 
ται δοκιμαί, όταν ταχέως διαδέχωνται άλλήλας, άνοίγουσι 
τήν οδόν τής βιομηχανικής στασιμότητος διά τών αύτών 
εκείνων δυνάμεων, τά; οποίας έπεννόησεν ή πολιτεία είς 
σωτηρίαν καί πρόοδον αύτής. Ένώ ύπό τό κράτος δεδομέ
νης νομοθεσίας λαμβάνουσι τήν δείνα διεύθυνσιν αί συναλ- 
λαγαί τής καθολικής τοΰ έθνους έργασίας, έξαίφνης τό 
αύθαίρετον τοΰ νομοθέτου δοκοϋν άλλάσσει τήν διεύθυσιν 
τών οικονομικών σχεδίων και εισάγει τόν τόπον είς τό 
στάδιον τών δοκιμασιών, αί’τινες αναλύονται είς καταστρο- 
φάς έκ τοΰ παρελθόντος καί αποτυχίας έκ τοΰ μέλλοντος, 
μέχρις άποκαταστάσεως τής δυνατής άπό τών παθημάτων 
αρμονίας. Τόσον άληθεύει ότι έπί τής νομοθεσίας τών έθ- 
νών μετά τής μεγαλειτέρας προσοχής πρέπει νά τίθεται 
ή Χεψ> κα'- °τι χαί αύτοί οί κακοί νόμοι είσί προτιμώτεροι 
τής νομοθετικής άσταθείας. ’Ιδέα ήτις, άναλυομένη έν τώ 
πρακτικώ χωνευτηρίω τής ’Αγγλίας, ώς καί έν τω θεωρη- 
τικώ τοΰ Πλάτωνος, όδηγεΐ σταθερώς είς τήν ύψηλήν τής 
οικονομικής καί τής φιλοσοφίας έννοιαν τοΰ πρός τόν νό
μον (οίοςδήποτε καί άν είναι ούτος) θρησκευτικού σεβα- 
σμοΰ, έπιφυλαττομένων είς τήν βαθμιαίαν πρόοδον τής 
άνθρωπότητος τών διά πάσης υπομονής καί αγαθής 
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έρμηνείας δυνατών έν τώ μέλλοντι μεταρρυθμίσεων.
'Όπως αί νομοΟετικαί, ούτω ζαΐ αί οίζονομικαί μεταβο- 

λαΐ χέκτηνται ιδιαιτέραν σημασίαν επί τοΰ προζειμενου 
θέματος της χαλαρώσεως τών ελατηρίων τοΰ χοινωνιζοΰ 
πλούτου. Πάλιν τό αίφνίοιον της μεταβάσεως άπό μεθόδου 
είς μέθοδον αρχίζει τήν περίοδον τής στασιμότητος. Κατά 
τοΰτο δέ καί αύται αί προοδευτιζώτεραι τάσεις, όταν εισα- 
γωνται όρμητικώς, δέν είναι άπηλλαγμέναι τής εν λόγω 
μομφής. Ί1 εισαγωγή π. χ. τών μηχανών αποτελεί αληθή 
πρόοδον. Έν τούτοις μεταφυτεύσατε αίφνιδίως 10 000 βρα
χιόνων αντίστοιχον μηχανικήν δύναμιν έν πόλει συντηρου- 
ση 5 000 έργάτας καί έπειτα αθροίσατε τά πορίσματα. 
Βεβαίως Οά άνοιχΟώσι νέαι οδοί. Πόσοι όμως μέχρις αύτών 
ιδρώτες καί πόσα παθήματα διά τήν έργατιζ.ν τάξιν !

Ή έποψις τών κεφαλαίων δεΐται ιδιαιτέρας έξετάσεως. 
Τό είς τήν ύπηρεσίαν τών άρχαίων έργοστασίων (λέγει ό 

Rossi, αύτ.) προσδιωρισμένον κεφάλαιον, είς έργα/.εϊα, κτί
ρια, έπιπλα, κλπ. άπόλλυσιν έζ τής αιφνίδιας εισαγωγής 
τών νέων μηχανών μέγα μέρος τής άξίας αύτοΰ. Επίσης 
καί έπί τών πρώτων ύλών, όταν δέν ά/.ασσηται μόνον ή 
μορφή τής παραγωγής άλλά καί ή ούσία τοΰ προϊόντος, 
ώς π. χ. έπί τής άναφλέξεως τών πυροβόλων ούχι διά 

διά τοΰ λίθου άλλά διά τοΰ καψιλίου. Έν τούτοις παρα- 
τηρητέα ή μεγάλη διαφορά μεταξύ ζυκλοφοροΰντος και 
παγίου κεφαλαίου, έφ’ όσον τό μεν δύναται νά μεταοιβα- 
σΟή άπό τόπου είς τόπον καί άπό βιομηχανίας εις βιομη
χανίαν, τό δέ άνθίσταται είς τοιαύτας μεταφοράς καί συνή

θως έν μέρει άπόλλυται έντελώς εις έποχάς κρίσεων.
Τό πάγιον κεφάλαιον, έκτος τών κτιρίων, έργαλείων καί 

μηχανών, περιλαμβάνει έπίσης τάς χάριν δεοομένων προϊ
όντων μετά τοΰ έδάφους συσσωματωμένας δαπανας, τάς 
όποιας άνακάλυψίς τις δύναται νά καταστήση άνωφελεϊς. 
Τις θά άπεζημίου έν τοΐς ριζοφόροις τόποις τούς ιδιοκτή- 
τας, όσοι διά μεγάλων δαπανών κατασκεύασαν εύρείας 
διοχετευτικάς διώρυγας, έάν άνεζαλύπτετο ή μέθοδος τής 

άποκτήσεως τοΰ αύτοΰ ποσοΰ όρυζίου άνευ άγοράς τοΰ 
νΰν άναγκαίου διά τήν καλλιέργειαν ταύτην ύδατος;

Πλούσιον ζαΐ άρχαΐον έθνος δύναται (Οά φανή τοΰτο 
παράδοξον) νά εύρεθή ύπό τήν έποψιν ταύτην ύπό όρους 
δυσζολωτέρους έζείνων, οιτινες Οά έπηρρέαζον έθνος πτωχόν 
και νέον. Διότι έν τοΐς προηγουμένοις κατά τόν πολιτισμόν 
λαοϊς τό πάγιον κεφάλαιον είναι σημαντιζώτερον. Πάντοτε 
άρέσζει αύτοΐς είδος τι πολυτελείας έπί παντός πράγ
ματος. ΣυνειΟισμένοι οί άνθρωποι είς τήν έπιρροήν τών 
παραδόσεων, είς τήν διάρκειαν τών παλαιών μεθόδων, δυ
σκολεύονται νά έννοήσωσι τήν τόσον έπί τών ημερών 
ημών Οαυμασίαν δύναμιν τοΰ νεωτεριστικού-πνεύματος καί 
τάς άζαταπαύστους καί ταχείας έπαναστάσείς, αί όποΐαι 
συγκινοϋσι τά έργοστάσια τής βιομηχανίας. Θά ήτο με
γάλη σήμερον άφροσύνη ή ίδρυσις βιομηχανικού εργο
στασίου, προωρισμένου νά πολεμήση πρός τόν πανδαμάτο- 
ρον χρόνον. Τοιαΰται φιλόδοξοι προβλέψεις προετοιμάζου- 
σι βαρέα παραπτώματα καί έξουδετεροΰσι κεφάλαια, τών 
όποιων ό προορισμός δύναται νά καταστή άπό στιγμής είς 
στιγμήν ανωφελής.

ΤΙ γνώσις λοιπόν τής άγοράς είναι ιδέα γενική, ήτις 
περιλαμβάνει και τό παρόν και τό μέλλον. Καθ’ όσον αύτη 
έγγίςει πλειότερον εις τήν πραγματικότητα, κατά τοσοΰτον 
άπομαζρύνονται αί περίοδοι τής βιομηχηνιζής στασιμότητος 
τών εθνών. Συγκρίνατε δύο έμπορικούς λαούς, έξ ών ό μέν 
γινώσζει τήν ούναμιν τών οικείων καί άλλοτρίων άγρών, 
ό οέ πορεύεται κατόπιν τυχούσης τίνος καί άλογίστου εμ

πειρικής. Οταν ή συντριβή ό τελευταίος έζ τής έπελευσο- 
μένης σειράς τών άποτυχιών ή περιέλΟη είς τάς σιδηράς 
άγκάλας τής βιομηχανικής στασιμότητος, μή άπορήσητε 
διά τήν έπιμονήν τοΰ πρώτου είς τήν άσφαλή τοΰ πεφωτι
σμένου συμφέροντος οδόν. Έγένετο ιδιοκτησία του άπό μα
κρών μελετών, αιτινες τω κατέστησαν γνωστάς όλας τάς 

περιπέτειας τοΰ ποικίλου τής ανθρώπινης βιομηχανίας 
κοσ[Λου. Δεν άρζεΐ, λέγει ό Ross·, πρός διεύθυνσιν τής πα
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ραγωγής έντός τών ωφελίμων οδών, τό γινώσκειν γενικώς, 
ότι δεδομένου προϊόν δύναται νά ικανοποίηση τάς άναγκας 
δεδομένου πληθυσμού, απαιτείται επίσης καί ή γνώσις τής 
έκτάσεως, τής ένεργείας, τής διάρκειας τών αναγκών τού

των καί τών πρός θεραπείαν αύτών μέσων.
Θά ήτο εύκολον νά άριΟμήση τις πρόσφατα παραοειγ- 

ματα τών παρακεκινδυνευμένων εκείνων καί αλογίστων επι
χειρήσεων, αί’τινες ύπήρξαν τόσον ολέθριοι είς τούς παρα
γωγούς. Μόνον έν μέσον ύπάρχει πρός αποφυγήν τοιούτων 
λαθών. ’Απαιτείται έκπαίδευσις σπουδαία, περίλαμβάνουσα 
δλας έκείνας τάς βιομηχανικός καί έμπορικάς γνώσεις, τάς 
οποίας οί παραγωγοί τής σήμερον πρέπει νά κατεχωσιν 
έπί ποινή καταστροφής καί έαυτών καί τοΰ είς χεΐράς των 

έμπεπιστευμένου εθνικού κεφαλαίου.
Τό έμπόριον καί ή βιομηχανία κατέστησαν θέματα τής 

βιωτικής ιδιαιτέρως νϋν περιπεπλεγμένα. Τά πλέον μεμα- 
κρυσμένα μέρη τοΰ κόσμου συνήψαν σχέσεις πρός άλληλα. 
Έκάστη χώρα, διά τοΰ κλίματος, τών συνηθειών, τών 
προϊόντων αύτής προσθέτει είς τάς δυσκολίας τοΰ βιομη
χανικού προβλήματος. Ποιος είναι ό φρόνιμος έκεΐνος καί 
προνοητικός άνθρωπος, δστις Οά είσήρχετο σήμερον εις εύ- 
ρείας έπιχειρήσεις, χωρίς νά γνωρίση προηγουμένως, ούχί 
ώς σοφός ή λογιώτατος, άλλ’ ώς πεπαιδευμένος καί καλώς 
άνατεθραμμένος, τήν γεωγραφίαν καί τήν ιστορίαν, τήν 
πολιτικήν κατάστασιν τών έθνών, τήν φύσιν τών ύπαρχου- 
σών μεταξύ αύτών σχέσεων, τά μέσα τής συγκοινωνίας, 
τάς άνάγκας τών διαφόρων λαών καί τά παρ’ έκάστω μέσα 

πρός θεραπείαν αύτών ;

EWINIKII ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΙ

Ό πληθυσμός τής 'Αδριανουπόλεως ύπολογίζεται εις 52 
ώς έγγιστα χιλιάδας κατοίκων, έξ ών 2)805 Έλληνες 

καί 30 000 ’Οθωμανοί, Αρμένιοι, ’Ιουδαίοι, Καθολικοί, 
Θύνιται καί Βούλγαροι- ύπό τήν έποψιν λοιπόν τής άριθ- 
μητικής καί φυλετικής συγκεντρώσεως, ό Ελληνισμός τής 
Αδριανουπόλεως άποτελεΐ τό σημαντικώτερον τοΰ τόπου 
στοιχείου. "Ας ίδωμεν καί τάς πρός τό ζήτημα τής πρακτι
κής ισχύος έκπαιδευτικάς τάσεις αύτοϋ.

Ή όλη κατ’ αύτάς ένέργεια περιλαμβάνει έν τε τώ άστει 
καί τοΐς προαστείοις εννέα σχολεία, έν οίς φοιτώσι 1 200 
περίπου Έλληνόπαιδες, δηλαδή τό τοϋ όλου Ελληνικού 
πληθυσμού. Ή αναλογία αυτή άφίνει έπί τοσοΰτον όπισθεν 
έαυτής τάς μεταξύ τών άλλων φυλών έκπαιδευτικάς σχέ
σεις, ώστε πάσα σύγκρισις θά ήτο ματαία, χωρίς έν τού- 
τοις νά λησμουηθώσιν έκ τού μέρους τούτου αί μέχρι τούδε 
άκαρποι προσπάθειαι τού Πανσλαβισμού, ίυα διά τών δω
ρεάν πρός τούς Βουλγάρους χορηγούμενων σχολείων του 
προσελκύση φυλήν, ήτις, καθ’ όλα τά φαινόμενα, δέν είναι 
είσέτι ώριμος όπως φιλοξενήση τό θειον τής παιδείας φώς. 
Παραλείπω ότι τό χορηγούμενου φώς προσεγγίζει κατά 
σκοπόν τό κοινώς γνωστόν μεταξύ λύκου καί σκύλου- εί
ναι δηλαδή ύπό αμφίβολον καί παχείαν κατά τόν μάλ
λον ή ήττον σκιάν.

Τά έν Άδριανουπόλει ύπάρχοντα Ελληνικά σχολεία 
διαιροΰνται είς δύο κατηγορίας. Τά μέν ύπάγονται είς τήν 
έπίβλεψιν Κεντρικής Εφορίας, έκλεγομέυης κατά τριετίαν 
έν Γενική Συνελεύσει, συνερχόμενη έν τή Μητροπόλει ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου καί απαρτιζόμενη έκ 
τών δημογερόντων, τών αντιπροσώπων τών διαφόρων συν

τεχνιών, καί έν γένει τών έγκριτων πολιτών. Τά δέ διατη
ρούνται ύπό τών κατοίκων τών προαστείων, είναι άνεξάρ- 
τητα άπ’ άλλήλων καί άπό τής Κεντρικής ’Εφορίας, έπι- 
βλέπονται οε ύπό ιδιαιτέρων επιτροπών, έκλεγομένων ύπό 
τών ιδίων προαστείων.

Τής πρώτης κατηγορίας σχολεία άριθμοΰνται πέντε. 
Μια άνωτέρα Ελληνική Σχολή, άρχαιόθεν έν τώ τόπω 
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υφιστάμενη, δύο ’Αλληλοδιδακτικά Σχολεία καί δύο Παρ

θεναγωγεία.
Έν τή Ελληνική Σχολή φοιτώσι περί τούς 140 μαθη- 

τάς, άποτελοϋντες πέντε τάξεις, ήτοι μίαν προκαταρκτικήν 
λεγομένην, έν ή κατατάσσονται τό πρώτον έτος οί έκ 
τών αλληλοδιδακτικών σχολείων άποφοιτώντες, τρεις τοϋ 
'Ελληνικού σχολείου καί μίαν Γυμνασιακήν. Τό διδάσκον 
έν τή Σχολή ταύτη προσωπικόν συνίσταται έκ πέντε διδα
σκάλων, ών είς διά τήν ’Οθωμανικήν γλώσσαν καί είς διά 
τήν Γαλλικήν. Έν γένει ή περίοδος τής έν τή Σχολή διδα

σκαλίας περιλαμβάνει πέντε ολόκληρα έτη.
Έν τώ Α'. Δημοτικώ σχολείω, κειμένω έντός τοϋ περι

βόλου τής έκκλησίας τοΰ Χριστοϋ, φοιτώσιν 170 περίπου 
μαθηταί, διηρημένοι εις τρία τμήματα καί οκτώ κλάσεις· 
ήτοι τό νηπιακόν, περιλαμβάνον 50 μαθητάς καί τάς πρώτας 
τέσσαρας (ά—δ') κλάσεις, τό άλληλοδιδακτικόν, περιλαμ- 
βάνον 70 μαθητάς καί τάς έπομένας τρεις (έ—ζ') κλάσεις, 
καί τό συνδιδακτικόν,περιλαμβάνον 50 μαθητάς, απαρτίζον
τας τήν η' καί τελευταία·; κλάσιν. Τό διδάσκον προσωπι
κόν άποτελείται ύπό ένός διδασκάλου ά. τάξεως καί ενός 
ύποδιδασκάλου. Έν δέ τώ Β'. Δημοτικώ σχολείω, κειμένω 
έν τώ περιβόλω τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Νικολάου, φοι- 
τώσιν 80 περίπου μαθηταί, διδασκόμενοι ύπό ένός διδα
σκάλου, όπως καί έν τώ έτέρω δημοτικώ σχολείω.

Τό Α' Παρθεναγωγείον διαιρείται είς Ελληνικόν τμήμα 
καί είς συνδιδακτικόν. Καί έν μέν τω Έλληνικώ φοιτώσι 
33 μαθήτρια’., άπαρτίζουσαι τρεις τάξεις ύπό τήν διεύθυν- 
σιν μιας διδασκαλίσσης, τελειόφοιτου τοϋ έν Άθήναις ’Αρ
σάκειου. Έν δέ τώ συνδιδακτικώ φοιτώσιν 133 μαθήτριαι, 
άπαρτίζουσαι τέσσαρας τάξεις ύπό τήν διεύθυνσιν μιας δι- 
οασκαλίσσης, έχούσης καί μίαν βοηθόν. To Β' Παρθενα
γωγείο·/ περιλαμβάνει 86 μαθήτριας, αιτινες ύπό μίαν δια- 
τελοΰσαι διοασκάλισσαν, κατά τήν αλληλοδιδακτικήν μέθο
δον, μεταβαίνουσι, καθόσον καταρτίζονται, είς τό Ελληνι

κόν τμήμα τοϋ Α' Παρθεναγωγείου.

Έπί τοϋ όλου λοιπόν τό άστυ τής Άδριανουπόλεως τάς 
έξής εχει έκπαιδευτικάς είς πρόσωπα προμήθειας. Ύπό 12 
διδασκάλους, 6-40 μαθηταί, έξ ών 388 άρρενες καί 252 
θήλεις. Ή μεταξύ τών δύο τελευταίων άριθμών άναλογία 
μαρτυρεί άξιοσημειώτους πρός έκπαίδευσιν τάσεις τοϋ 
ωραίου φύλου, έξ ου περ συνάγεται μεγάλη διά τό μέλ
λον έθνολογική έννοια.

Τής δευτέρας κατηγορίας σχολεία άριθμοΰνται τέσσαρα 
άλληλοδιδακτικά, έξ ών τό μέν έν τή συνοικία 'Αγίου Γε
ωργίου περιλαμβάνει 35 μαθητάς καί ένα διδάσκαλον (δα
πάνη ενιαύσιος 3 600 γρ.), τό δέ έν τω προαστείω Κη- 
ριολανέ περιλαμβάνει 90 μαθητάς καί δύο διδασκάλους 
(9 000 γρ.), τό δέ έν τω προαστείω Κηγηκίου περιλαμβά
νει 170 μαθητάς καί δύο διδασκάλους (6 000 γρ.), τό δέ 
έν τή συνοικία Γηλδηριμίου περιλαμβάνει 250 μαθητάς καί 
δύο διδασκάλους (10 200 γρ.).

Τά άλληλοδιδακτικά ταΰτα σχολεία έχουσι τόν αύτόν 
περίπου έσωτερικόν διοργανισμόν. Οί διανύοντες τάς σπου- 
δάς των έν αύτοϊς προσέρχονται χάριν τελειοποιήσεως είς 
τήν άνωτέραν τοΰ άστεος Ελληνικήν Σχολήν, ήτις όμως 
υποβάλλει αύτούς είς δοκιμαστικός έξετάσεις. Παρετηρή
θη ότι οί έκ τών προαστείων προσερχόμενοι είς τήν Έλ- 
λήν Σχολήν μόλις ανέρχονται κατ’έτος είς 10—15 καί 
ότι δέν παραμένουσίν έν αύτή πλέον τών 2 έτών, ένωρίς 
ύπό οικογενειακών άναγκών έπιδιδόμενοι είς βιοποριστικά 
έργα.

Ή δαπάνη πρός συντήρησιν τών έν τώ άστει ιδίως τής 
Άδριανουπόλεως σχολείων άνέρχεται κατ’ έτος είς 70 ώς 
έγγιστα χιλιάδας γροσίων ήτοι δραχ. 17 500, διαμοιρά
ζεται δέ ώς έξής. Ελληνική Σχολή.—Μισθός σχολάρχου 
καί κατοικία αύτοΰ γρ. 11 400· μισθός Β' διδασκάλου γρ. 
6 000· μισθός Γ' διδασκάλου γρ. 6 000· μισθός διδασκά
λου τής Γαλλικής γλώσσης γρ. 4 000, δλον 27 400: Α'. 
’Αλληλοδιδακτικόν σχολείον.—Μισθός πρώτου διδασκάλου 
γρ. 6 000 καί δευτέρου γρ. 2 400,δλον γρ. 8 400: Β'. Άλ-
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ληλοδιδακτικόν σχολεΐον—Μισθός διδασκάλου γρ. 3 600: 
Α'. Παρθεναγωγεΐον.—Μισθός διδασκαλίσσης τών Ελλη
νικών γρ. 8 000, τών συνδιδακτικών γρ. 6 000, βοηθού 

τών τελευταίων καί διδασκαλίσσης τών εργόχειρων γρ. 
4 000, δλον γρ. 18 000: Β'. ΙΙαρθεναγωγεϊον. — Μισθός 
διδασκαλίσσης γρ. 2 600: — Πρός ταΐς δαπάναις ταύταις 
προσθετέον ά) γρ. 5 000 διά τόν παιδονόμον της Ελλη
νικές Σχολής, όστις συγχρόνως έκτελεΐ καί χρέη είσπρά- 
κτορος της ’Εφορίας, καί β') γρ. 5 000 περίπου εις erct- 
σκευάς τών σχολείων,θέρμανσιν, καθαρισμόν, ύδρονομήν κλ.

Οί πόροι τών σχολείων τοΰ άστεος είναι ή τακτικοί ή 
έκτακτοι. Έν τοΐς πρώτοις κατατάσσονται αί κανονικώς 
ένεργούμεναι είσφοραί τών έγκριτοτέρων πολιτών και γο
νέων, άναλόγως τοΰ κινούντος έκαστον ζήλου πρός τό 
εθνικόν αγαθόν, αί πρόσοδοι άπό κτημάτων καί ίδιων 
τών σχολείων κεφαλαίων, καί αί ειθισμέναι τών εκκλησιών 
συνδρομαί. Τό έκ τών τριών τούτων πηγών εκπαιδευτικόν 
τής Άδριανουπόλεως εισόδημα ύπολογίζεται κατ’ έτος είς 
41 περίπου χιλιάδας γροσίων ήτοι 26 1 χιλ. έξ εισφορών, 
10 χιλ. έξ ένοικίων δύο εργαστηρίων, μιας οικίας καί τό
κων δωρημάτων καί 5 χιλ. έκ τών έκκλησιών.

Έν δέ τοΐς έκτάκτοις πόροις κατατάσσονται αί ύπέρ 
τής έκπαιδεύσεως ένεργούμεναι εισπράξεις διαφόρων τελών 
άπό γάμων, διαζυγίων καί άλλων υποθέσεων διεξαγομέ- 
νων έν τή Μητροπόλει. Τό σύνολον αύτών ανέρχεται είς 
20 περίπου χιλ. γρ. προσθετέον δέ καί 6 περίπου χιλ. 
γρ. τά όποια προσφέρουσιν ένιαυσίως τή έκπαιδεύσει οί 
δραστηρίως τήν κοινήν τοΰ Ελληνισμού ύπόθεσιν ύπη- 
ρετοΰντες σύλλογοι «Φιλεκπαιδευτικός» καί «Φιλόμουσος 
Αδελφότης».

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, ότι οί πόροι τής έν Άδρια- 
νουπόλει Ελληνικής παιδείας δέν είναι είς τό σημεΐον, 
όπερ αί περιστάσεις πανταχόθεν άπαιτοΰσι. Καί βεβαίως 
μέν, ώς ύπεδείχθη ήδη έν τοΐς έμπροσθεν, τά άποτελέσμα- 
τα είναι πολλω ύπέρτερα τών πόρων, ήδύναντο όμως ού- 

τοι κανονικώς αναπτυσσόμενοι νά προβιβάσωσι τήν ήμε- 
τέραν κατά τήν Θράκην έκπαίοευσιν είς σπουδαιοτάτην διά 
τό μέλλον άχμήν. Τοιουτοτρόπως τά κατ’ έτος άναφαινό- 
μενα έλλείματα είς τάς προκειμένας δαπάνας είναι άξια 
ιδιαιτέρας προσοχής, καθώς καί τό έξ 25 χιλ. γρ. άπ’ 
αύτών ένεστός χρέος τής Κεντρικής Εφορίας.

Όσον αφόρα τά σχολεία τών προαστείων, ή συντήρησις 
αύτών οφείλεται είς εισφοράς τών ιδιωτών καί τών τα
μείων τών έκκλησιών. Αί πρόσοδοι όμως αύται σπανίως 
καί ένταΰθα καλύπτουσι τάς άνάγκας τής έκπαιδεύσεως. 
'Επομένως αί έπιτροπαί τών σχολείων τρέπονται πρός τά 
επίτοκα δάνεια, τών οποίων ή ύπηρεσία είναι προμήνυμα 
ούχί βεβαίως έκ τών εύαρεστοτέρων

Μεταξύ διαφόρων μέτρων, τά όποια τό οικονομικόν ζή
τημα τής έν Αδριανουπόλει έκπαιδεύσεως διατηρεί ύπό 
τήν έκτίμησιν τοΰ βαθύτερον σκεπτομένου πληθυσμού 
τοΰ άστεος, τό σημαντιζώτερον άνήκει είς τήν έπιβολήν 
κανονικού τίνος τέλους (1 π. χ. τοΐς 1000) έπί τοΰ ίζα- 
νώς σπουδαίου εισαγωγικού καί έξαγωγικοΰ έμπορίου τής 
Άδριανουπόλεως. Εννοείται ότι τό μέτρον τούτο, ώς έζ 
τής άναμίξεως τοΰ εγχωρίου πληθυσμού, πρέπει νά ληφθή 
ύπό ζαθαρώς Ελληνικήν έποψιν. Επομένως έχει τι έζού- 
σιον, μέχρις ού όργανισθή άπό άνωτέρας έν τή έπικρατεία 
δυνάμεως. Ή δέ έκουσιότης αύτη είναι αιτία τής μέχρι τοΰδε 
αναβολής είς τήν έφαρμογήν, διότι δέν άρζεΐ ότι τήν έπι- 
Ουμοΰσιν οί πλείονες, πρέπει νά μή τήν δυσχεραίνωσι καί 
οι έλάσσονες, έξ ού όλαι αί μή ζεκανονισμέναι ένέργειαι 
παντού καί πάντοτε χαλαροΰνται.

'Όταν λυθή όριστιζώς τό οικονομικόν ζήτημα, τότε θά 
πρόκυψη είς τό μέσον καί ή περαιτέρω άνάπτυξις τής έν 
Αδριανουπόλει έκπαιδεύσεως, τόσον περί τόν γυμνασια

κόν όργανισμόν αύτής, όσον καί άπό τίνος πραγματικής 
έπόψεως τών νεωτέρων μεθόδων, διά τήν μεταγωγήν τών 
χρησίμων έπιστημονιχών γνώσεων είς τό μέγα σώμα τού 
λαού. Γό γε νΰν έχον, καί ή έν Αδριανουπόλει διδασκαλία
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όπως καί ή έν Έλλάδι ίσόβαθμος, παριστα τάς αύτάς ελ
λείψεις έπί τοϋ καθολικού τής διαδόσεως τών φώτων σκο
πού. Πανταχόθεν δέ μαρτυρεϊται δτι κατά τοΰτο μεγάλη 
επιφυλάσσεται έν τώ μέλλοντι τής ’Ανατολής μεταρ
ρύθμισή. Κ. Β.

ΠΛΟΥΣΙΟΙ Κ ΑΙ ΠΕΝΠΤΕΣ-

Ή διαφορά τών κοινωνικών καταστάσεων είναι έκ τών 
μεγαλειτέρων νόμων, δι’ ών ή Θεία Πρόνοια έπροίκισε τήν 
Ανθρωπότητα έπί τής γης. Αί προσπάθειαι τών άτόμων 
έξασκοΰσι βεβαίως μεγάλην έπί τοϋ προκειμένου έπιρροήν. 
Άλλ’ ένώ προχωροΰσιν, έξαίονης παρίσταται ό αμείλικτος 
νόμος τών έμποδίων, κατόπιν τών όποιων έρχεται ή όπι- 
σθοδρόμησις καί ή πτώσις. Καί έν συνόλω μέν ή κοινωνική 
άνθρωπότης προάγεται. Πόσαι όμως αναβάσεις καί κατα
βάσεις είς τόν ποικίλον πληθυσμόν αυτής κατά τε τούς 
χρόνους καί τούς τόπους.

Ή έποψίς αύτη δύναται νά χρησιμεύση ώς αφετηρία 
τής μελέτης τοΰ έργατικοϋ ζητήματος, δπερ είναι άρχαιον 
ώς ό κόσμος. ’Εμπνεύσατε τώ εργάτη άπό τής παιδικής 
αύτοϋ ηλικίας τόν έρωτα τής έργασίας καί τής οικονομίας. 
Φεΰ ! Αδύνατον ν’ άπαλλάξητε αύτόν πάντοτε έκ τών όνύ- 
χων τής πενίας, διότι πολλαί περιστάσεις δύνανται νά έπι- 
οράσωσιν έπί τήν τύχην αύτοϋ. τήν μέν έργασίαν παρα- 
Λύουσαι, τά δέ έναποταμιεύματα τής έργασίας έξαντλοΰ- 
σαι, εις τρόπον ώστε ή πενία νά έμφανισθή έν άπάση αυ
τής τή γυμνότητι καί τή παρομαρτούση αυτή συμφορά. 
Δικαιούμεθα άρά γε, έν τή περιπτώσει ταύτη, νά έπιρρί- 
ψωμεν εις τόν πλούτον τών ολίγων, τήν αιτίαν τής έκ- 
ρύθμου αύτής καταστάσεως, καί νά Οέσωμεν έπί τοΰ τρα
χήλου αϋτοΰ άπαντα τόν όγκον τοΰ φορτίου τοΰ έπιβαρύ- 

νοντος τούς ένδεεϊς; Δυνάμεθα δέ, χωρίς νά προσκρούσω- 
μεν είς τάς ύπαγορεύσεις τοΰ όρθοΰ λόγου, είς τάς αιώ
νιας άρχάς τής δικαιοσύνης καί είς αύτό τό καλώς έννοού- 
μενον συμφέρον τής πολιτείας, ν’ άφαιρέσωμεν άπό τών 
πλουσίων μέρος τής έαυτών περιουσίας, όπως οί άποροι 
τεθώσιν έν ίση πρός αυτούς μοίρα, ώς πρός τάς απολαύσεις 
τής άνέσεως καί τής ευζωίας ;

Τινές υπό άγνοΰ φιλανθρωπίας αισθήματος εμφορούμε
νοι, έτεροι δέ τά ιδία έαυτών συμφέροντα υπηρετοΰντες, 
παρέστησαν ώς άπάδον πρός τε τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου 
καί τό καλώς έννοούμενον τής πολιτείας συμφέρον, ένιοι 
μέν νά έντρυφώσιν έν τή άνέσει καί τή ευζωία, ένιοι δέ νά 
μοχθώσι νυχθημερόν, κυρτωμένοι ύπό τό άχθος θανατη
φόρου πολλάκις έργασίας, όπως κορεσθώσιν άρτου. Οί 
τοιοϋτοι ήξίωσαν, ότι είς τήν άδικον αυτήν άνισότητα, τήν 
προσβά/^λουσαν τήν άνθρωπίνην Αξιοπρέπειαν, ώφειλεν ού
τως ή άλλως νά τεθή τέρμα. Θεωρήσαντες δέ ώς αιτίαν 
τής άνίσου αύτής καταστάσεως τό κεφάλαιον, έπρότειναν 
διάφορα συστήματα καί διαφόρους συνδυασμούς, άπαντας 
έπιβαρύνόντας τό κεφάλαιον, ώς κορωνίδα δέ τών διαφό
ρων αύτών συστημάτων έθεντο τήν ίσοκτημοσύνην ώς τήν 
άληθή πανάκειαν, τήν δυναμένην νά σώση τήν Ανθρωπό
τητα Από τοϋ νοσήματος τής πενίας.

Ούδαμώς έκπληττόμεθα αν πολλάκις πεπειραμένοι καί 
διά πλείστων διανοητικών καί ηθικών πλεονεκτημάτων 
πεπροικισμένοι άνδρες, ύπεστήριξαν ιδέας άνατρεπτικάς τών 
βάσεων, έφ’ ών στηρίζονται αί κοινωνίαι. Έ θέα τής ρα- 
κενδύτου, πειναλέας καί άστέγου ένδειας δέν ήδύνατο ή νά 
συγκίνηση τά σπλάγχνα τοΰ φιλάνθρωπου καί νά διαγεί- 
ρη έν τή ψυχή αύτοϋ τήν άγανάκτησιν κατά τής έγωϊ- 
στικής καί άσπλάγχνου Αδιαφορίας πολλών έκ τών άπό 
τοΰ μηδενός βαθυπλούτων αίφνης καταστάντων. ’Αλλά 
τό αίσθημα αύτό, όσον άγνόν καί άν ή, οφείλει νά ύπο- 
χωρήση είς τάς ύπαγορεύσεις τοΰ όρθοΰ λόγου, άποφαινο- 
μένου ότι ίδέαι, σκοπουσαι τήν ίσοπέδωσιν τών περιου-
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σ.ών, είσί πολέμιοι τής προσωπικής ελευθερίας καί τής 
πρός τά πρόσω προόδου τών κοινωνιών. Τοιουτοτρόπως ό 
θαλασσοπόρος, ό έμπορος, ό φειδωλός καί άοκνος, ό ερ
γατικός καί ό εγκρατής, ό μεγαλοφυής καί ό επιχειρημα
τίας, οΐτίνες, εκτιθέμενοι τήν ζωήν των καί τήν περιου
σίαν των, έκτήσαντο μεγάλα κεφάλαια οιά τών ιδρώτων, 
τών μόχθων και τών στερήσεων, ό επιστήμων, όστις, νυχ- 
θήμερον εργαζόμενος και παλαιών πολλάκις πρός τε τήν 
πείνην καί τό ψΰχος, ήδυνήθη νά έπεκτείνη τόν ορίζοντα 
τών ανθρωπίνων γνώσεων, απαντες ούτοί όφείλουσιν ή 
νά παύσωσιν ώφελούμενοι έκ τής άνέσεως καί ποιοΰντες 
χρήσιν τών άπολαύσεων, άς δύναται νά παράσχη αύτοΐς ή 
έπισώρευσις τοΰ πλούτου δν έκτήσαντο διά τοΰ ίδιου αύ
τών ίδρώτος ή τοΰ ίδρώτος τών πατέρων των, ή νά δια- 
νείμωσιν αύτόν μετά τών όπωςδήποτε ή ένεκα οίωνδήποτε 
αιτίων καταστάντων ενδεών, «διότι είναι άδικος ή άνισότης 
αυτή, όθεν καί άν προέρχηται καί πρέπει νά έκλειψη». 
Έπιδιώκοντες τήν πραγματοποίησή τοιαύτης σειράς ιδεών, 
ού μόνου ύποσκάπτομεν τάς βάσεις, έφ’ ών θεμελιοΰται τό 
κοινωνικόν οικοδόμημα, άλλά τρέχομεν κατόπιν σκιάς, ήν 
ούδέποτε θέλομεν δυνηθή νά συλλάβωμεν, διότι αύτός ό 
Μέγας δημιουργός ύπέβαλεν άπασαν τήν ζώσαν φύσιν είς 
τόν νόμον τής άνισότητος. Είς μάτην δέ ή άπόπειρα τής 
εισαγωγής τής ίσότητος έν τή άνέσει καί τή εύζωία διά 
τής ίσοκτημοσύνης, διότι, καί έπί τή ύποθέσει καθ’ ήν τό 
τοιοΰτον ήθελεν έπιτευχθή, ή επάνοδος είς τήν φυσικήν 
κατάστασιν ουδόλως θέλει βραδύνει, διότι έν ούδεμιά περι- 
πτώσει καί έπ’ ούδενί λόγω ό έχων έξοχα πλεονεκτήμα
τα, φυσικά ή έπίκτητα, θέλει συγκατατεθή νά θέση έαυτόν 
έν ίση μοίρα μετά τοΰ όκνηροΰ, τοΰ άνικάνου καί τοΰ μη
δέν, είτε φυσικόν, είτε διανοητικόν, κεκτημένου πλεονέκτη
μα. Τοιαύτη ή φύσις τών πραγμάτων. Καί άν υπετίθετο 
ότι ή πολιτεία εναντίον τών νόμων τής φύσεως ήδύνατο 
νά παρεμβάλη τό κράτος τών έαυτής νόμων, ίνα κατα- 
σκευάση οικονομικήν ισότητα εκεί ένθα τά προτερήματα

καί τά έλαττώματα, αί καλαί χαί χαχαί περιστάσεις δη
μιουργούσα άδιαλείπτως τήν ανισότητα, τοιαύτη άπαί- 
τησις τής πολιτείας Οά ώμοίαζεν οικοδόμημα έπί άμμου, 
τό όποιον εντός όλιγίστου χρόνου Οά κατέπιπτεν είς συν
τρίμματα.

"Ινα έπιτύχη καί όπωσοΰν έτι τοιαύτη απόπειρα τών θε
τικών νόμων κατά τών αιωνίων τής φύσεως, άναπόοευκτον 
είναι νά καταπατηθώσιν οί άγιώτεροι νόμοι τής άνθρωπό- 
τητος, μεταξύ τών οποίων ή προσωπική ελευθερία καί ή 
ίδιχτησία έπρεπε νά προσενεχθώσιν ώς πρώτα θύματα. 
Είκών ειδεχθής τοΰ χειροτέρου τής τυραννίας είδους, τό 
οποίον έπί τής έπιμελείας, τής έγκρατείας καί τής οικο
νομίας έπιβάλλει ή οκνηρία, ή απερισκεψία καί ή άφροσύ- 
νη, κατόπιν τών οποίων έρχεται δρομαία ή καχεξία, ή 
φθίσις καί τέλος αύτή ή παραλυσία τοΰ κοινωνικού σώμα
τος, ώς μή δυναμένου τούτου νά ζή καί εύημερή, είμή 
διά τής έλευθερίας ενός έκάστου καί απάντων τών μελών 
αύτοΰ, ήτις μετά τοΰ φυσικού έαυτής καρπού τής ιδιοκτη
σίας είναι ή βάσις τής ηθικής ζωής καί τής προόδου πά
σης καλώς οργανωμένης πολιτείας.

Τό έμφυτον πνεύμα τής άτομικότητος, τό δημιουργούν 
πάν δ.τι μέγα έν άπάσαις ταις σφαίραις τοΰ κοινωνικού 
βίου, δέν δύναται νά λειτουργήση έκτός τής έλευθερίας 
τοΰ ένεργεΐυ καί διαθέτειν κατά τό αύτω δοκούν τά προϊ
όντα τών εαυτού δυνάμεων. 'Ότι δέ ή ελευθερία αϋτη 
είναι ό ισχυρότερος παραγωγούς τής ύλικής καί διανοη
τικής προόδου τών εθνών, άπειρα τής αλήθειας ταύτης δυ- 
νάμεθα ν’ άντλήσωμεν παραδείγματα έν τε τή άρχαία καί 
τή νέα ιστορία. Ή Σπάρτη, ένθα έπί πολλά έτη ύπήρχεν 
είδος τι κοινοκτημοσύνης, καί όπου έκαστος πολίτης δέν 
ήτον έλεύθερος νά διαθέτη κατ’ αρέσκειαν τάς ιδίας αύτοΰ 
δυνάμεις καί τό προϊόν αύτών, διότι τό άτομον άπερρο- 
φάτο ύπό τής πολιτείας, ή Σπάρτη, λέγομεν, δέν παρήγα- 
γεν ούδέν άληθώς μέγα, ούτε έν τή έπιστήμη, ούτε έν τοΐς 
γράμμασιν, ούτε έν τή καλλιτεχνία, ήθελε οέ μείνει πιθα- 
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νώς άγνωστος ή ιστορία αύτής, έάν μή ύπήρχον αί Αθή

νας αιτινες παρήγαγον δ,τι μέγα έν τή σφαίρα τής διά
νοιας, διότι πας πολίτης, έν ω ήτον ίσος ενώπιον τοϋ 
νόμου, ήδύνατο νά κάμνη ήν έβούλετο χρήσιν τών δυνά" 

μεών του ζαϊ νά διαθέτη κατ’ αρέσκειαν τό προϊόν αύτών.
Έν γένει ή ίσοζτημοσύνη, έπιβαλλομένη ύπό τοΰ νόμου, 

είναι ού μόνον ζατάργησις τής έλευθερίας, άλλά ζαί εις 
θάνατον καταδίκη άπασών τών εύγενών τοΰ άτόμου δυνά
μεων, τών συντελουσών είς τήν ύλιζήν ζαί διανοητικήν 
πρόοδον τών έθνών. Ό σζοπός τής διά τής ίσοζτημοσύ- 
νης άπομαζρύνσεως τής ένδειας έζ τοΰ ζόσμου είναι ζα- 
θαρά εύτοπία, έζτός έάν ήτο δυνατόν νά ζατασζευασθώσιν 
όλοι δυστυχείς, ίνα μή ώσι τινές μόνον τοιοΰτοί. Ή πενία 
είναι κοινωνική νόσος, ήτις Οά παραζολουθή πάντοτε τήν 
ανθρωπότητα, όπως ζαί αίφυσιζαί νόσοι τό σώμα. Νά ύπο- 
Οέση τις, οτι δυνατόν νά διωχθή ή νόσος ζαί ή φθορά έκ τοΰ 
κόσμου τούτου, βεβαίως πρέπει νά έχη ύπ’ όψιν άλλον 
κόσμον πέραν τών ορίων τοΰ παρόντος, περί τοΰ όποιου ή 

επιστήμη σιωπά.
Άλλ’ έκ τούτου δέν επεται, ότι ή κοινωνική τής πενίας 

νόσος δέν δύναται νά περισταλή ζαί νά έλαττωθή έπαι- 
σθητώς. "Ινα έπιτευχθή όμως τό άποτέλεσμα αύτό, απαι
τούνται φάρμακα δυνάμενα νά έπενεργήσωσιν έπί τοΰ όλου 
διαρκώς. Τοιαΰτα δέ είσί τά έχοντα άμεσον επιρροήν έπί 
τήν άνθρωπίνην φύσιν, δυνάμενα δηλαδή νά διαπλάίωσιν 
αύτήν συμφώνως πρός τόν έπιδιωζόμενον σκοπόν τής εύη- 
μερίας έν τή τάξει καί τή ασφαλεία. ’Απαιτείται έμπέδωσις 
τής νομίμου έν τή χώρα τάξεως, άνάπτυξις τών φώτων 
μεταξύ τών κατωτέρων τάξεων τοΰ λαοΰ, διάδοσις τών 
αρχών τής οικονομικής επιστήμης καί άναγραφή τής ύψη- 
λής εύθύνης, τήν όποιαν έχουσιν οί πατέρες πρός τά τέ
κνα, τά όποια φέρουσιν είς τόν κόσμον.

Καί αληθώς, έάν παραδεχθώμεν οτι ή πενία είναι συμ
φυής τή κοινωνία νόσος, δέον νά γίνη πρός περιστολήν 
αύτής χρήΐΐς τ-ών φαρμάκων εκείνων, άτινα δύνανται νά 

έπενεργήσωσιν έπ’ αύτής άποτελεσματικώτερον. Τά πτω- 
χοζομεϊα, όσαδήποτε ζαί άν ίδρυθώσιν, ούτε Οεραπεύουσιν 
ούτε περιστέλλουσι τήν νόσον αύτήν, διά τόν αύτόν λό
γον δι’ δν τά βρεφοκομεία δέν θεραπεύουσιν ούτε περι- 
στέλλουσιν τήν έκθετοτροφίαν, άλλ’ ένθαρρύνουσι μάλιστα 
καί πο)νλαπλασιάζουσιν αύτήν. Ή τών περιουσιών τεχνη
τή ίσοπέδωσις καί άν προσζαίρως ζαί παροδικώς φέρη άνα- 
ζούφισίν τινα είς τά τής πενίας τραύματα, ή άνακούφι- 
σις αύτή ομοιάζει πρός τήν ύπό τοΰ οπίου προξενουμένην 
έπί τών σωματικών άλγεων, ανακουφίζει δηλαδή αύτά 
πρός καιρόν, ίνα τό άλγος έπανέλθη όδυνηρότερον.

Ή αληθής, ή μεγάλη πρόοδος τών κοινωνιών έξαρταται 
άπό διαφόρων όρων, έν οις οί κυριώτεροι είναι αί ιδιότητες 
τών άποτελούντων αύτάς μελών οίοι οί πο/κϊται τοιαύ- 
τη καί ή πολιτεία καί τάνάπαλιν. Δέν πρέπει νά πλανώσι 
τά λαμ.πρά φαινόμενα. Τό ούσιώδες είναι ή πραγματι- 
ζότης, αύτη δέ ζεΐ έντός τών σπλάγχνων τοΰ κοινω
νικού σώματος. Δέν Οά κρίνωμεν αύτό έκ τών μεγαλοπρε
πών εικόνων τής ματαιότητος, άλλ’ έκ τής ούσιαστικής 
άναπτύξεώς του· όσω αύτη είναι άρμονικωτέρα, τόσω καί 
ή πρόοδος άνωτέρα καί ή πενία όλιγωτέρα. Μή άπατώ- 
μεθα έκ τής έπιφανείας· ούτε οί ευρύχωροι ζαί μεγαλο

πρεπείς στρατώνες άποδεικνύουσι τήν δύναμιν έθνους τί
νος, ούτε τά μαρμάρινα ζαί μετά πάσης αρχιτεκτονικής 
φιλοκαλίας ώκοδομημένα πανεπιστήμιά του τήν διανοη
τικήν ζαί ήθιζήν αύτοΰ άνάπτυξιν, ούτε αί πολυάριθμοι 
ζαί άγιοχόσμητοι έκζλησίαι του τήν λεπτότητα τών θρη

σκευτικών του αισθημάτων ζαί πεποιθήσεων, ούτε τά 
πτωχοζομεϊά του, τά γηροζομεΐά του ζαί τά βρεφοκομεϊά 
του τήν πεφωτισμένην φιλανθρωπίαν αύτοΰ. Τό μεγαλεΐον 
τών έθνών έξήρτηται άπό άλλους συνδυασμούς πολύ υψη- 
λοτέρας περιωπής: τήν διανοητικήν άνάπτυξιν ζαί τήν έπί 
τό τελειότερον ήθιζήν μόρφωσιν τών άτόμων.

Έζ τών άνωτέρω έκτεθέντων ούδαμώς επεται, ότι ό πέ- 
νης πρέπει νά έγκαταλειφθή είς τήν τύχην του, άπροστά-
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τευτος δηλαδή καί άνευ περιθάλψεως. Ού μόνον έσμέν μα
κράν τοιαύτης ιδέας, αλλά καί άποτροπιαζόμεθα αύτήν οι’ 
δλων τών δυνάμεων ημών. Ήθελήσαμεν μόνον νά καταστή- 
σωμεν σαφές, ότι ό πένης ούδέν δικαίωμα κέκτηται, ινα 
έπί τή πενία του ή ώς αίτιον τής πενίας του αίτιαται τόν 
πλούσιον, ούτε ότι δικαιούται ν’ άπαιτή τήν βελτίωσιν τής 
καταστασεως του διά Ουσιών άναγκαστικώς επιβαλλόμενων 
τοΐς πλουσίοις. Άλλ’ άφ’έτέρου άδιάσειστον έχομεν πεποί- 
Οησιν, ότι ή άρίστη έγγύησις τής τάξεωςκαίτής άσφαλείας 
έγκειται έν τή σχετική εύζωία απάντων τών τής κοινωνίας 
μελών, καί ότι επομένως, πρός τό συμφέρον όλων έν γένει 
καί έκάστου ιδιαιτέρως, δέον, έν δεδομέναις περιστάσεσιν, 
ό πλούσιος νά έρχηται, έξ ίδιας προαιρέσεως, εις βοήθειαν 
τοΰ πένητος. Τά δικαιώματα καί αί ’υποχρεώσεις πρέπει, 
έν τή περιπτώσει περί ής πρόκειται, νά πηγάζωσιν έκ τής 
συναισθήσεως τών ηθικών καθηκόντων, καί ούχί έκ τής 
έπιγνώσεως τών έπιβαλλομένων ύπό του νόμου. Ή δέ 
συναίσθησις των ηθικών αύτών καθηκόντων οφείλει νά έμ- 
πνέηται εις άπαντα τά τής κοινωνίας μέλη, άπό τής τρυ- 
φεράς έκάστου ηλικίας, ύπό τών επιτετραμμένων τήν άνά- 
πτυξιν τής διανοίας καί τήν διάπλασιν τής καοδίας, τήν 
μόρφωσιν δηλαδή καλών κάγαθών πολιτών. Καλός δέ κά- 
γαθός πολίτης είναι κυρίως εκείνος, τοΰ οποίου ή πεφωτι
σμένη διάνοια διευθύνει τήν χρηστήν καρδίαν.

Ν. ΒΑΛΪΑΜΑΚ11Ϊ.

ΘΑΝΑΤΙΚΑ! ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ-

Είναι άπίστευτον καί έν τούτοις άληθές, ότι ή σπάθη 
τής λαιμητόμου έθέρισε μέγαν άοιθμόν ύπάρξεων έν Έλ
λάδι, χωρίς μέχρι τοΰ 1865 νά θεωρηθή αναγκαία ή άπο- 
γραφή τών θυμάτων τούτων τής κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Έφονεύοντο οί άνθρωποι ύπό τής πολιτείας, ούδ’ όπως ο
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έπικίνδυνοι στρατιωτικοί ίπποι, οίτινες τούλάχιστον άριθ- 
μοΰνται έν ταΐς καταστάσεσι τοΰ ιππικού σώματος.

θά ήτο λίαν ενδιαφέρουσα μελέτη ή έκ τής αναλογίας 
τών θανατικών εκτελέσεων πρός τήν διαδοχήν τών έτών, 
άπό τής πρώτης άποκαταστάσεως τής 'Ελλάδος μέχρι σή
μερον. Διδομένου ότι ή θεριστική άνθρωπομηχανή στηρί
ζεται έπί τών αύτών πάντοτε ποιοτήτων τής μεγάλης κα- 
κουργίας, Οά προέκυπτε σπουδαιότατον σημεΐον συγκρί- 
σεως τής νεωτέρας έν Έλλάδι βιωτικής πρός τήν προηγου- 
μένην. Κατά τοΰτο δύναται όπωσοΰν, καίτοι άπό χρόνου 
μικρού, νά χοησιμεύσωσιν αί άπό τοΰ 1866 συγκεντρού- 
μεναι καταστατικαί του Υπουργείου τής Δικαιοσύνης π?νη- 
ροφορίαι, τάς όποιας αντλώ έκ τοΰ έπί τέλους μετά όλό- 
κ?>ηρον τριακονταετή κανονικήν διοίζησιν καταρτισθέντος 
βιβλίου τών θανατικών εκτελέσεων:

1866|1867| 1868 1869| ΐ8 Ο 1871|1872 1873[ 1874-ν 
17 | 5 | Ο 24 ' 44 | 20 | 44 ; 0 | 7 Ιΐ31

Έν τή έννεατία λοιπόν 1866—1874 έφόνευσεν ή Ελ
ληνική πολιτεία 131 αμείλικτους εχθρούς αύτής. Τό 
πλειότερον αίμα έχύθη κατά τό 1870, έτος πένθιμον, τό 
όποιον εις έαυτό μόνον περιέλαβε τό τρίτον τής όλης αν
θρωποθυσίας. Τά έτη 1869 καί 1871 παριστώσιν εκατέ
ρωθεν τοΰ 1870 δύο ισομεγέθεις πτέρυγας, βεβαμένας έν
τός τής αύτής ποσότητος ανθρωπίνου αίματος, άνά 20 ά- 
ριθμοΰντα έκαστον πτώματα. Ή τριετία αύτη 1866—1870 
—1871 είναι ή μάλλον αιμοχαρής έν τή προκειμένη πε- 
ριόδω, περιλαμβάνουσα 84 θανατικός εκτελέσεις, δηλαδή 
τά -ί- σχεδόν έπί τοΰ όλου. Άφ’ ετέρου τά έτη 1868 καί 
1873 ούδεμίαν άριθμοΰσι τοιαύτην. Έντεΰθεν όμως δέν 
πρέπει νά είκάση τις, ότι αί πρός τόν λαιμοτομικόν θάνατον 
προμήθειαι τών έτών τούτων είναι μικρού λόγου, διότι 
κατά μόνον τό 1868 έχαρίσθησαν 28 κεφαλαί εις τούς 
ίδιοκτήτας αύτών.

Πρός γενικήν κατανόησιν τών πορισμάτων τούτων τής 
Καταστατικής αναπόφευκτος είναι ή σύγκρισίς πρός τά έν
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άλλαις χώραις συμβαίνοντα. Έάν μεταξύ αύτών εκλέξω 
τήν Γαλλίαν, ό Ελληνικός πληθυσμός βεβαίως δέν Οά πει- 
ραχθή έκ τής συγζρίσεως πρός τόν πλέον ή είζοσιπεντα- 
πλάσιον Γαλλικόν. ΦεΟ ! εις τήν ύπόθεσιν τής αίματηράς

δικαιοσύνης ή μικρά 
μεγάλην Γαλλίαν.

Ελλάς άφίνει πολύ όπισί)εν αύτής τήν

1866 1867 1868 1869 187(1 1871 1872 1873 δλον
'Ελλάς 17 5 0 2ί 44 20 14 0 124.
Γαλλία 5 17 9 10 5 10 24 13 93

Πώς; Εντός οκταετίας 4-0 μέν εκατομμύρια ανθρώπων 95 
Οανατικάς εκτελέσεις, καί 1 έκατομμύριον ανθρώπων 124!

Έάν μελετήσωμεν τό άνά χεϊρας κοινωνικόν ζήτημα 
έκ τοΰ αριθμού τών είς θάνατον καταδικών, έκ τών οποίων, 
ώς γνωστόν, και έν Έλλάδι καί έν Γαλλία ή βασιλική χά
ρις άφαιρει σπουδαΐον κατά τό μάλλον ή ήττον αριθμόν 
θυμάτων, ιδού ποϊαι άναλογίαι ύφίστανται μεταξύ Ελλά 
δος καί Γαλλίας κατά τήν αυτήν οκταετή περίοδον. Έπί 
287 είς θάνατον ζαταδεδιζασμένων έν Έλλάδι, είς 163 
έχαρίσθη ή ζωή καί άπό 124, ώς ήδη έρρέθη, έζητήθη τό 
τελευταϊον αίμα. Έν δέ τή Γαλλία έπί 166 είς θάνατον 
ζαταδεδιζασμένων, είς 7 1 έχαρίσθη ή ζωή, άπό 95 δέ έζη
τήθη ή κεφαλή. Καί ύπό τήν έποψιν λοιπόν τών καταδι
κών, όπως καί τών έκτελέσεων, ή 'Ελληνική δικαιοσύνη 
είναι μάλλον τής Γαλλικής αιματηρά.

Εννοώ ότι εύκολώτερον είναι νά κόψητε έν δένδρον ή 
νά άναθρέψητε αύτό. Οί άγριοι, όπως θερμανθώσι, θέτουσι 
πΰρ είς ολόκληρον δάσος, ένω ό πολιτισμός προτιμά λίαν 
διάφορον σύστημα ξυλεύσεως. Ή άνωτέρα εκείνη διοικη
τική έννοια, ήτις συγζρατεϊ τήν πολιτικήν μηχανήν διά τοΰ 
δημίου, γνωρίζω, ότι εύρε πολλούς ύπερασπιστάς μεταξύ 
τών βαρβάρων καί σκληροτράχηλων λαών. Μήπως ό Ελ
ληνικός είναι τοιοΰτος, προτιμών νά άναγινώσκη τάς έσχά- 
τας αποφάσεις τής έθνικής δικαιοσύνης διά τών φρικτών 
τού αίματος γραμμάτων ;

Άλλ’ είναι προφανές, ότι όσον χύνεται τό αίμα τόσον γί
νεται οίκειοτέρα ή χύσις αύτοΰ. Ούδέν είναι τόσον άλλό- 

τριον πρός τήν άνθρωπίνην φύσιν, ώστε νά μή τό ύποτάσ- 
ση ή συνήθεια. Ένω ή πρώτη θέα τοΰ έπί τής λαιμητόμου 
χυνομένου αίματος φέρει τήν λειποθυμίαν έν ταΐς ψυχαΐς 
τών δειλών, κατόπιν εγείρεται ή θηριώδης μερίς τοΰ αν
θρωπίνου μιζροκόσμου. Τότε τό αίμα θέλει αίμα, καί πη
γαίνει τις είς τήν λαιμητόμον, άδων τόν Μασσαλιωτικόν 
ύμνον, όπως οί Γιρονδϊνοι τοΰ 1793. "Οσοι έκ τοΰ ύψους 
τών θανατικών μηχανών προσδοζώσι τήν έξέγερσιν αισθη
μάτων συγζινήσεως καί συντριβήν καρδίας, πρέπει νά ά- 
ναγνώσωσι τούς επομένους λόγους τοΰ Dickens έπί τής 
κατά τό 1849 έν Λονδίνω έκτελέσεως τών συζύγων Man
ning, οιαοοήτων έν ’Αγγλία δολοφόνων.

«’Ητο νύξ καί τό π/.ήθος περιέμενε τό πρώτον φως τής 
ημέρας. Δέν νομίζω, ότι είναι δυνατόν νά φαντασθή τις 
ούδέν τόσον φρικώδες, όσον ήτο ή διαφθορά καί ή βέβηλος 
έλαφρότης τοΰ άπειρου πλήθους,όπερ είχε συναθροισθή. 11α- 
ρόμοιον θέαμα βεβαίως είς ούδεμίαν ύπό τόν ήλιον είδωλο- 
λατρικήν χώραν άπαντάται. . .. "Οταν έφθασα, περί τό με
σονύκτιον, αί ζραυγαί καί αί όξεΐαι ώρυγαί, αιτινες παντα- 
χόθεν έξεπέμποντο, έπάγωσαν τό αίμά μου. Καθ’ όσον 
προέβαινε ή νύξ, φωναί ώσεί γαλής, άσματα άγρια καί δια
περαστικά, γέλωτες καί παρωδίαι έπηύξανον τήν άπερίγρα- 
πτον ταραχήν. ΙΙρό τής αύγής έσπευσαν σωρηδόν οί κλέ- 
πται, αί ζοιναί γυναίκες, οί φαυλόοιοι παντός είδους. 
Γρονθομαχίαΐ, λειποθυμίαι, συριγμοή χονδροί καί άσεμνοι 
αστεϊσμοί, φορέματα γυναικεία είς τεμάχια . . . "Οταν άνέ- 
τειΛεν ό Λάμπρος ήλιος, έχρύσωσε χιλιάδας φυσιογνωμιών, 
μέχρι τοιούτου βαθμού αποτρόπαιων έν τή ζτηνώδει χαρά 
καί τή άπολύτω σζληρότητι αύτών, ώστε πας άνθρωπος 
εύαισθητος έπρεπε νά αίσχυνθή διά τήν άνθρωπίνην μορ
φήν του καί νά φρίξη έπί τή όμοιότητι πρός τά όντα ταΰτα 
τά πεπλασμένα κατ' εικόνα του Σατανά............Καί έν τού-
τοις αί δημόσια*.  Οανατικαί εκτελέσεις θεωρούνται ώς ήθι- 
ζοποιοΰσαι τόν λαόν ! »
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΟΥ 1824 ΚΑΙ 1825.

Ή έκκαθάρισις τών δανείων τοΰ 1824 χαί 1825 παρι- 
στα δύο σπουδαιοτάτας δυσχερείας, άφ’ ένός έκ τοΰ όφεί- 
λοντος έθνους καί άφ’ ετέρου έκ τών δανειστών αύτοΰ.

Ή πρώτη εποψις συνδέεται πρός τήν εύρείαν έννοιαν 
τής διοικητικής τοΰ τόπου ίζανότητος. "Οταν ό φρονιμό
τατος Περικλής ένέδωκεν εις τάς περί άναβολής τών κοι
νών λ/σμών παραστάσεις τοΰ Άλζιβιάδου, έκαστος εννοεί 
κατά πόσον πρέπει νά ήμεθα επιεικείς πρός τούς νεωτέ- 
ρους πολιτικούς τών ’Αθηνών, οιτινες, μή έχοντες ενώπιον 
των Πελοποννησιακόν πόλεμον, άμβλυωποΰσι πρός τόν ο ι- 
κ ο ν ο μ ι κ ό ν, τόν όποιον έκ συστήματος οί έν Αγγλία 
καί κυρίως έν 'Ολλανδία κάτοχοι τών πρώτοιν Ελληνικών 
χρεωγράφων διενεργοΰσι κατά τής πατρίδας των. Μή νο- 
μίση δέ τις ότι οί οικονομικοί πόλεμοι είναι άκινδυνότεροι 
τών στρατιωτικών. Άρκεϊ νά έχη τις μίαν ομάδα χρημα
τιστών έν τώ κέντρω τής Εύρωπαϊζής άγορας, κατά πάσαν 
κρίσιμον περίστασιν έπιδεικνυόντων τά άνεξόφλητα τοκο
μερίδια τοΰ χρέους του, ίνα τρέχη τόν κίνδυνον τοΰ χρεω- 
κοπικοΰ θανάτου, όπως καί οί παλαιοί ’Αθηναίοι του πολι
τικού, διά τοΰ προμνησθέντος Άλκιβιαδείου συστήματος.

Ή δευτέρα εποψις, ή έκ τών δανειστών τοΰ 1824 καί 
1825, δεϊται ούχί όλιγώτερον αύστηράς έξετάσεως. Έκ 
μακροΰ χρόνου έσχημάτισα τήν ιδέαν, ότι όλος ό άγών 
τών έν αύτοϊς προϊσταμένων συνίσταται μάλλον είς είδος 
τι χρηματιστικής τοΰ προκειμένου ζητήματος άνακινήσεως. 
Οί έχοντες πολλά χρεόγραφα έπιΟυμοΰσι τήν άναβίβασιν 
τής άξίας αύτών, ινα είς πρώτην εύκαιρίαν άπαλλαγώσι. 
Μετά 50 έτη οί αρχικοί τών 'Ελληνικών δανείων τίτλοι 

μετέβησαν, φυσικώ τώ λόγω, άπό δεζάτης καί εικοστής χει- 
ρός, είς τήν σφαίραν τής καθαράς κερδοσκοπίας. Καί είναι 
βέβαιον ότι έν εποχή πρός ημάς έγγυτάτη (πρό δέκα πε
ρίπου έτών) οί κάτοχοι Τουρκικών ζαί ’Αμερικανικών 
χρεωγράφων εύχαρίστως άντήλασσον πρός τούς ζομιστάς 
τών 'Ελληνικών. ’Αναφέρω τούτο πρός άπόδειξιν, οτι δέν 
πρόκειται περί απλών νΰν δανειστών, άλλά περί άνθρώπων 
ύπολογιζόντων, όσον δέδοται ασφαλώς, τάς αύξομειώσεις 
τών χρηματιστηρίων.

Ή χρηματιστική αύτη άρετή είναι μία τών ζυριωτέρων 
άφορμών τής χαλαράς μέχρι τοϋδε διαχειρίσεως τών δα
νείων τού 1824 καί 1825. Περισπάται ή προσοχή είς τήν 
έμπορικήν σημασίαν τής έπιχειρήσεως, ζαί θυσιάζεται είς 
τήν ευκινησίαν τής μηχανής ή σταθερά έκείνη ενέργεια, 
ήτις αναγκάζει τόν οφειλέτην νά σταματήση έν τέλει έπί 
τοΰ κατωφερούς δρόμου, όστις οδηγεί πρός τά θολερά 
ϋδατα τοΰ ποταμού τής λήθης. Έάν ή ιδέα αύτη είναι 
πολύ αυστηρά διά τόν οφειλέτην, έξελέγχει συγχρόνως 
όχι όλιγώτερον καί τόν δανειστήν. 'Όσον άφορα τήν επι
στήμην, αύτη δέν είναι δούλη τοΰ τυφλού πατριωτισμού, 
άλλά σύμβουλος τού πεφωτισμένου.

Μετά τήν διαχειριστικήν ταύτην αμαρτίαν τών ήμετέρων 
δανειστών, μεγάλης σπουδαιότητος είναι ή βάσις, έφ’ ής 
συστηματικός, ούτως ε’.πεϊν, έθεμελίωσαν ούτοι τάς μέχρι 
τοΰοε ένεργείας των. Οί άπόγονοι τών γενναίων εκείνων 
'Ολλανδών, οΐτινες χάριν τής έλευθερίας ήνοιξαν τά προ
χώματα τού ώκεανοΰ καί κατέκλυσαν ύπό τά ύδατα αύ
τοΰ τήν πατρίδα των, όπως μή ύποτάξη αύτήν ό ξένος, παί- 
ζουσιν νΰν, όπωσοϋν έλαφρώς, πρός τό πνεύμα τής έλευθε- 
ρίας, προκειμένου περί τόπου, τοϋ όποιου ό έρως πρός τήν 
ελευθερίαν άποτελει, κατά μείζονα λόγον, τό κύριον, μέχρι 
πάθους, χαρακτηριστικόν. Αί ριζικότερα*,  περί τά δάνεια 
τοΰ 1824 καί 1825 διαπραγματεύσεις διηνηργήθησαν διά 
τής μ ι κ ρ ά ς θ ύ ρ α ς, καί ύπό τήν διεύθυνσιν άνθρώπων 
καί περιστάσεων όλοσχερώς έν Έλλάδι ή αντιδημοτικών ή 
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ύποπτων. "Ινα αποδείξω έκ πολλών διδόμενων τήν πρότα
σήν ταύτην, άρζοΰσιν αί τελευταΐαι ένέργειαι τής Όλλανδι- 
ζής τών Ελληνικών χρεωγράφων επιτροπής, όπως διατυ- 
ποϋνται έν τώ φύλλφ τής έν Domkrbag έζδιδομένης οικο
νομικής έφημερίδος De Nivuwe Financier (13 ’Ιουλίου 1875).

Τό κύριον κατ’αύτάς άποτελεΐ ή άπό 27 ’Απριλίου 1875 
άναφορά τοϋ προέδρου τής έν ‘ msterdam επιτροπής Κ. Jobs. 
Euijs J. ί). Zn. πρός τόν ήμέτερον έν Λονδίνω Πρέσβυν. 
Εύθύς έξ αρχής δύναται νά παρατηρηθή ή δλως τυχηρά 
σύμπτωσις, ότι, μεθ’ δλην τήν διαφοράν τοΰ νέου πρός τό 
παλαιόν ήμερολόγιον, κατά τήν αύτήν ημέραν, 27 ’Απρι
λίου 1875, ύπεγράφετο καί έν Άθήναις τό διάταγμα τής 
μεταβολής τοΰ κυβερνητικού συστήματος, ούπερ, ώς γνω
στόν, κύριος άντιπρόσωπος ήτο ό προμνησθείς Πρέσβυς. 
"Οτι τό κυβερνητικόν έκεινο σύστημα ώδήγει πλησίστιον 
πρός τόν άπολυτισμόν, έν τή πολιτεία καί έν τή εθνική οι
κονομία, περί τούτου ύπάρχει ομοφωνία σχεδόν έντός τής 
Ελλάδος. Έναντίον του ήγέρθη όλος ό τόπος, ώς εις άν
θρωπος. Οί 'Ολλανδοί δανεισταί δυνατόν νά τό άγνοώσιν. 
Ό σκοπός μου έν τούτοις δέν είναι νά δικαιολογήσω τήν 
άγνοιαν αύτών, αλλά νά άποδείξω πόσον είναι βλαπτικόν, 
νά άγνοή τις τούς κοινωνικούς όρους, ύφ' ούς διατελεΐ ό 
μεθ’ ού πρόκειται νά συναλλαχθή.

Αί περιπέτειαι τής ψευδούς ταύτης όδοΰ άφησαν στα
θερά ίχνη έν τώ κειμένφ τής άνά χεΐρας άναφοράς, έκ τής 
όποιας άντιγράφω τά έξης τεμάχια, είς άπόδειξιν ένδεικτι- 
κωτάτης συνενοήσεως, όσον άφορα τό πολιτειακόν, ούτως 
είπεΐν, ζήτημα τών άνά χεΐρας δανείων. «Ή ύμετέρα έξο- 
χότης θά ένθυμηθή, ότι έν τή έποχή ταύτη (1868) είχε γί
νει ή πρότασις, έκ μέρους τής Κυβερνήσεως (Βούλγαρη) 
περί ενιαυσίου πληρωμής, πρός τούς κομιστάς τών τίτλων 
τών έν λόγω δανείων, 55 000 λιρ. στερλ. ώς τόκου καί 
5 000 ώς χρεωλυσίου .... Ή ύμετέρα έξοχότης δέν 
άγνοει επίσης, ότι έπρόζειτο τότε, μετά μεγάλης σπουδαιό
τατος, νά ζανονισθή ή πληρωμή αύτη, χωρίς έλάττωσιν 

του άρχιζοΰ δανείου.» Αί διαβεβαιώσεις αύται έχουσί τι 
αυθεντικόν, τό όποιον ύπό τόν πέπλον τής μυστιζότητος 
καί τής πολιτειακής έννοιας, έντός τών όποιων είχε τό 
όλον έξυφανθή, είμαι βέβαιος άνοοθώνουσι καί νΰν έτι τάς 
τρίχας τών ιδιαιτέρως είς τόν βωμόν τής ύπονοίας θυόντων.

’Απέναντι τής διευθύνσεως ταύτης τών χρηματιστικών 
έν τοΐς προκειμένοις δανείοις συμφερόντων έπέρχεται ολό
κληρος έζστρατεία κατά τών, ώς ύποθέτει ή άναφορά, άν- 
τιπραττόντων. Φυσικώ τώ λόγω, άν οί ύπέρμαχοι είναι 
άπολυτόφρονες, οί άντίθετοι άνήκουσιν είς τήν έλευθερίαν. 
Ίστοριζώς δέ είναι γνωστόν, ότι καθ' όσον αί διαπραγμα
τεύσεις τών δανείων 1824 καί 1825 έγίνοντο ύπό τήν ση
μαίαν τής φανεράς ή λεληθυίας αυταρχίας, οί έλευθερόφρο- 
νες ούδ’ έπί στιγμήν έδίσταζον περί τής έπιθέσεως. Τοι- 
αΰτα πάντοτε τά πολιτικά πάθη, τοιοΰτοι οί άνθρωποι τής 
γής. "Αράγε διέφυγεν όλοσχερώς τήν προσοχήν τών έντοΐς 
ήμετέροις δανεισταΐς προϊσταμένων ή τάσις αύτη τής έσω- 
τεριζής τοΰ τόπου πολιτικής ; Είτε διέφυγεν είτε όχι, εύ- 
ρίσζω λίαν αδικαιολογήτους καί ούδαμώς πολιτικός τάς 
εξής φράσεις τής άναφοράς αύτών :

— «Αί διαπραγματεύσεις έκεΐναι ούδέν έσχον άποτέλε- 
σμα ένεζεν τής άντιστάσεως κόμματός τίνος, μετα
χειρισμένου δλην αύτοϋ τήν επιρροήν, όπως διατηρή τήν 
Ελλάδα ύπό τήν έ ξ ά ρ τ η σ ί ν του...»—«’Εάν δέν 
διεζόπτοντο αί διαπραγματεύσεις έκ τής ολέθριας 
ταύτης παρεμβάσεως, οί ξένοι δανεισταί Οά έλάμ- 
βανον μέχρι τοΰδε 632 000 λιρ. στερλ..............»—«Ή έπι-
τροπή παρατηρεί, ότι μεθ’δλας τάς μηχανορραφίας 
κόμματος έγωιστικοΰ καί άτιμου, παραδόξως 
μέχρι σήμερον προστατευθέντος καί ύποστηριχθέντος ύπό 
τής κυβερνήσεως (...;.. νόημα βαθύ, τό όποιον μάλλον 
όδηγεΐ είς τήν, κατά τά έν Έλλάδι συμβαίνοντα, πρός τήν 
Κυβέρνησιν άγουσαν οδόν), μεθ’ δλην τήν άντιπολίτευσιν 
κακοβούλων τινων, οίτινες, όπως π λ ο υ τ ή σ ω σ ι ν 
έπί μάλλον καί μάλλον, θέλουσι νά καταβιβάσωσι διά παν.
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τός τήν εύδαιμονίαν τήν τιμήν καί τήν αξιοπρέπειαν τής 
'Ελλάδος . . .»—«Ούδέν είναι τοΰ λοιπού (. . ;όπερ άν- 
Οίσταται εις τήν τακτοποίησιν τών έν λόγω δανείων έκτος 
τής ολέθριας επιρροής ατόμων τινων, μή δυναμένων νά 
κ ο ρ έ σ ω σ ι τό πάθος των, ϊνα κρατώσι τήν Ελλάδα 
ύπό τήν έξάρτησίν των.»

Τή αλήθεια μετά τήν άνάγνωσιν τών ανωτέρω περικο
πών παρίσταται ή εξής απορία εις τό πνεΰμα έκαστου. Αρά 
γε ή αυστηρά αϋτη κριτική κατά τοΰ πανίσχυρου έν Έλλάδι 
συνασπισμού τών κατά τού πεσόντος κυβερνητικού συστή
ματος άγωνισαμένων ανήκει μάλλον εις τήν χρηματιστικήν 
διαχείρισιν τών έν 'Ολλανδία Ελληνικών χρεωγράφων ή 
εις τήν πολιτειακήν βάσιν, έφ’ ής οί ύποπτότεροι τής δια- 
πραγματεύσεως όροι θά ήσαν δυνατοί; ’ * ρκεϊ πρός τήν 
άπορίαν ταύτην νά συνδυάση τις τήν, μετά τήν πτώσιν 
τού έν λόγω κυβερνητικού συστήματος, κατά τής Ελλη
νικής έλευθερίας σταυροφορίαν τής εύαλώτου μερίδος τού 
Εύρωπαϊκού τύπου, ήτις ούδέ ένώπιον τής τερατώδους 
ιδέας περί καταστροφής τού Ελληνικού θρόνου έδίστασεν, 
ϊνα σχηματίση πλήρη κατά τό μάλλον ή ήττον έπί τοΰ 
προκειμένου έννοιαν.

Τό κατ’ έμ.έ Θά συνεβούλευον τοΐς Όλλανδοΐς δανεισταΐς 
τήν έντελή άπό τής πολιτικής άπομάκρυνσιν, τήν πλήρη 
έμπιστοσύνην εις τόν πολιτειακόν δαίμονα τής Ελλάδος,τήν 
ελευθερίαν ήτοι, και τήν άφιέρωσιν τών περαιτέρω τυχών 
αύτών είς τήν μεγάλην δημοσιότητα. Πρέπει νά μάθωσιν 
άπαξ διά παντός, ότι τά δικαιώματα, των είναι έγκεχαραγ- 
μένα έν τή συνειδήσέι σύμπαντος τού 'Ελληνικού έθνους. 
Έκτος τής περιόδου, τήν όποιαν αντιγράφει ή αναφορά των 
έκ τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως (■), ύπάρχει άλλο εύρύ-

\ι «Καί όαως τά δάνεια τού 1821 καί 1825 δύνανται νά Οεω*  
ρτ,θώσι δι’ ήμάς ώς ’ιερά. Είναι τόσω στ·νώς συνδεδερ,ένα μετά τής 
ανεξαρτησίας ημών, ώστε δέν ΰπάσ/μ·. σπουδαιότερου τραύμα κατά 
τής αξιοπρέπειας τού έθνους ή ή διαιωνιζομένη [ύραδύτν,ς περί τήν 
κανονικήν διαρρύθμιση τών πιγωτικών εκείνων τής Ελλάδος σχέσεων» 
Ο'.:. Έπιθ. Έτος 2, Φυλ. «6, ψ.ύνο; 1874-, «V. 1ST. ’ 

τερον έτι σημεΐον ένώσεως όλων τών Ελλήνων πατριω
τών, τό όποιον ή αύτή Έπιθεώρησις άνέγραψεν είς προη- 
γουμένην έτι έποχήν καί πρέπει ήδη νά έπαναλάοω :

«... σειρά τών δανειστών τής Έπικρατείας. Έζ τοΰ μέρους τούτου 
υπάρχει μία πένθιμος γραμμή, ή τών ιερών δανείων τοΰ 1824 ζαΐ 1825. 
Έάν δεν άνατέρωνται έν τοΐς πρού-ολογισμοΐς τής Ελλάδος, διαβαίνετε 
δμως τά όρη αύτής καί έκπλήττετΟε διά τήν επιμονήν, μεΟ’ ής ή παράδο
σή διασώζει τήν μνήμην τών δανείων τούτων άπο γενεάς είς γενεάν. Άνευ 
δέ υπερβολής τά ύπαιθρα τής Ελληνικής χώρας γνωρίζουσι πλειότερον τά 
αρχαία έκεΐνα δάνεια τής επαναστατικής εποχής, ή τά πρό ολίγων έτών δά
νεια τής βασιλικής.» (1)
Κατόπιν τοιούτων τίτ/.ων είναι άρά γε συγκεχωρημέ- 
νον νά ρίπτη τις τήν πρακτικήν εφαρμογήν τών δικαίων 
του είς τό χωνευτηρίου τής λαϊκής άντιπαθείας ; "Οταν δέ 
άναλογισθώμεν, ότι ή παραγνώρισις αυτή τών πραγμάτων 
συμβαίνει έκ μέρους τών έν άπάση τή Εύρωπαίκή οικογέ
νεια διακρινομένων έπί παρατηρητική ακρίβεια 
'Ολλανδών, έκπληττόμεθα έτι μάλλον διά τήν σημασίαν 
τού προκειμένου παραπτώματος.

ΤΙ μεγάλη τής δημοσιότητος έννοια συνδέεται πρός τήν 
ιδιαιτέραν τού Ελληνικού φυλετικήν διάπλασιν, ήτις δέν 
πρέπει νά διαφύγη τήν προσοχήν τών ήμετέρων δανειστών. 
Άπό τοΰ προέδρου τής Κυβερνήσεως μέχρι τοΰ τελευταίου 
έκλογέως, ό κόσμος εννοεί έδώ, ότι πρέπει νά δώση τήν 
γνώμην του καί νά μεταχειρισθή τήν ίσχύν του. ’Εννοώ 
ότι τοιούτοι κοινωνικοί όροι δέν διακρίνονται έπί εύκολία. 
Άλλ’ είναι έκαστος λαός, όπως καί έκαστος άνθρωπος, 
δ,τι δύναται. Έχομεν πολλω ίσχυροτέρους τών ’Ολλαν
δών δανειστάς, τάς κυβερνήσεις τής Αγγλίας, Γαλλίας καί 
Ι’ωσσίας. Καθ’ όσου ένθυμούμαι, έπέβαλον ένίοτε τήν Οέ- 
λησίν των, άλλά δέν έξύβρισαν τόν τόπον κατά τό σύ

στημα τής άνά χ/ιρας αναφοράς. Μήπως οί γράψαντες αύ- 
τήν άνεκάλυψαν δύναμιν τινα έν Ελλάδι άνωτέοαν τών 
έκτεθέντων πραγμάτων ;

(’) Ο·/.. Έπιθ. Έτος 1. Φ·Α. 5. Ιούλιος 1873, σελ. 224.
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Ή εποψις αυτή της έλλειπούσης πρακτικής Ισχύος συν
δέεται πρός έτέραν τινα ενέργειαν τών 'Ολλανδών δανει
στών, ήτις όσω άφ’ ένός αποτελεί, δέν τό άρνοϋμαι, ισχυ
ρόν όπλον, τόσω άφ’ ετέρου ή μέχρι τοΰδε συνεχής χρή- 
σις άμβλύνει τό κοπτερόν μ,έρος αύτοΰ. Ή άναφορά ύπο- 
δεικνύει τάς διαστάσεις τοΰ όπλου τούτου. Είναι ή έπίΟεσις 
τής 'Ολλανδικής επιτροπής άπό κοινού μετά τών γενικών 
επιτροπών τών έν Amsterdam και itotlerdam Χρηματιστη
ρίων καί μετά τών έν Λονδίνω Council of f reo.;D Bondhol
ders xai Committee of Greek Bondholders· Κατ αρχήν ή άλ- 
ληλοβοήθεια είς κοινάς επιχειρήσεις είναι χρησιμοτάτη. 
"Οταν όμως είσάγηται είς τήν έπιθετικήν πολεμικήν ζαί 
αποτείνεται πρός τό εύαισΟητότερον διά μεσημβρινόν λαόν 
μέρος, τήν έθνιζήν ήτοι ΰπόληψιν, δέν νομίζω ότι τοιαύτη 
οδός δύναται διά τών φυσικών κατ’ αυτήν ερεθισμών, νά 
φέρη ταχύτερον είς τό ποθητόν τέλος.

Τό άσφαλέστερον σύστημα Οά ήτο ή έν αύταϊς ταΐς Ά- 
θήναις ιδρυσις ίσχυρας τίνος αντιπροσωπείας τών κομι
στών τών Ελληνικών χρεωγράφων τοΰ 1824 καί 1825, 
ούχί άπό τίτλων άφηρημένων, τών οποίων ή άμετρος έξόγ- 
κωσις ούδένα ώφελεΐ, άλλ’ άπό συγκεκριμμένων καταλό
γων τών ονομάτων τών δικαιούχων καί ιδίως είς ποσά, 
έπί τών όποιων έξ άπαντος αί έπί ήμισυ ολόκληρον αίώνος 
φυσιζαί του χρόνου περιπέτειαι δέν διήλΟον άνευ σπουδαίας 
κατά τό μάλλον ή ήττον σημασίας. Έν γένει δέ δέν άρ- 
κοΰσιν τά άπό καιροΰ είς καιρόν δημοσιευόμενα έπί τής 
γαγγραινώδους ταύτης ύποΟέσεως ξηρά ύπομνήματα.
παιτεΐται πρακτιχωτέρα καί καθαρωτέρα διεύθυνσις, άπό 
τής δημοσίας συζητήσεως χαί τής έκάστοτε έπιτοπίου, τρό
πον τινα, παρουσίας τοΰ δανειστοΰ, μέχρι καί αύτής έτι 
τής έπί τέλους δικαστικής ζαταδιώξεως τοΰ οφειλέτου.

Ό όρος τοΰ Ελληνικού συντάγματος (άρθ. 102) ότι 
«δι’ ιδιαιτέρου νόμου θέλει ληφθή πρόνοια περί έκκαθαρί- 
σεως χαί άποσβέσεως τών έξωτερικών χρεών» οέν έχει, 
μετά τάς ύφεστώσας συνΟήχας τής Ελλάδος πρός τήν Άγ- 

Ά-

γλίαν (1838) χαίτην 'Ολλανδίαν (1813), τήν έννοιαν τής 
καταπιέσεως τών Άγγλων καί 'Ολλανδών κομιστών τών 
ήμετέρων χρεωγράφων. Επομένως έάν ή ύπάρχουσα νο
μοθεσία άναγράφη ήδη ώρισμένην οδόν πρός έζκαθάρισιν 
τών δανείων τούτων, δέν πρέπει νά ύποτεθή, ότι ή οδός αύτη 
άπεζλείσθη διά τούς ξένους κυρίους αύτών. Κατά τοϋτο 
ή όλη έκ τής θετικής νομοθεσίας δυσκολία είναι τό άπό 1 
Μαρτίου 1833 διάταγμα, τό όποιον έπί λέξει αναφέρει τά 
έξής· «Διατάσσομεν τόν έπί τής οικονομίας γραμματέα 
τής έπικρατειας, έπί προσωπική αύτοΰ ευθύνη, νά μή διά
ταξη έπ’ ούδεμια προφάσει πληρωμήν ζ.αθυστερησάντων 
χρεών τής παρελθούσης περιόδου χωρίς τήν Ήμετέραν ει
δικήν περί τοιαύτης πληρωμής άδειαν.» Άλλά τό διά
ταγμα τοϋτο δέν άπαγορεύει τήν έζζαθάρισιν τών υπο
χρεώσεων τοΰ δημοσίου θησαυρού τής Ελλάδος καί τήν 
καταδίκην αύτοΰ. 'Απλώς έξαρτα τήν έζτέλεσιν τής δικα
στικής άποφάσεως έζ τοΰ δοζοΰντος τής έζτελεστιζής εξου
σίας «διά τήν οίζονομιζ ν τοΰ Κράτους (λέγει τό διάταγ
μα) διαχείρησιν.»

Βεβαίως έχει τι -—
αύτη είς τά δικαστήρια παραπομπή, 
άν ή κατά τούτον τόν τρόπον ή κατ 
σολάβησις δέν είναι ή λυσιτελεστέρα 
όοός, διά τό κατ’ αύτήν φώς

ι παράδοξον είς στόμα Έλληνος ή τοί-
Καί όμως τις οιδεν, 

άλλον δικαστική με- 
έπί τοϋ προκειμένου 

ής δημοσιότητος καί τάς κοι
νώς παραδεδεγμένας έγγυήσεις. Ή πρότασις έχει τι έξα- 
γνίστίζόν καί ούδόλως καταβιβάζει τήν ιδέαν τής πατρίδος. 
Η Ελλάς είναι πολύ άνωτερα τών προζειμένων διαχειρι
στικών ιδίως δυσκολιών, ί 
στάμενοι ζαί τοΰ οφειλέτου 
μιζω δέ, ότι οί τελευταίοι δύνανται 
τινα, έάν αντίκρυ 
των, τών ήκιστα πρός τόν σκοπόν 
αύτοϊς τήν βαθείαν μελέτην τής, έν τώ έπομένω αίωνίω 
δείγματι, δικαιοσύνης τοΰ Έλ’Αην.κοΰ λαού :

έν αις εξίσου ήμ,άρτησαν οί προϊ- 
.J καί τών δανειστών αύτοΰ. Νο

νό μοί όφείλωσι χάριν 
Γυ τών αύταρχικών. ώς έξέθεσα, τάσεων 

Βοηθητικών, συνίστων

·.·; -γ«ι -ι βο'Άίυιιιί 
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γνώμην απόρρητον, ωφέλιμον όέ τή πόλε', καί σωτήριον, έκέλευσαν Άριστεί- 
οην μόνον άκοΰσαι καί συνδοζιμάσα·.. Φρύοζνΐος δέ τω Αριστείδη, ώς δια
νοείται τον ναύσταθμον έμπρησαι τών Ελλήνων’ ούτω γάρ εσεσΟαι μεγί
στους απάντων καί κυρίους τούς ’Αθηναίους-παρελθών εις τον δήμον ό ’Αρι
στείδης, έφη, τής πράξεως, ήν ό Θεμιστοκλής πράττε-.ν διανοείται, μή τε λυ- 
σιτελεστέραν άλλην, μή-' άδικωτέραν είναι. Ί'αϋτ’ άκούσαντες οί ’Αθηναίοι, 
παύσασθαι τόν Θεμιττοκλία προσέταξαν. Ούτως ό δήμος ήν φιλοδίκαιος

ΦΟΙΤΙ1ΤΑΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΑΛΑΔΙ·

Ή έν τώ Έλληνικφ, Πρωσσικώ καί Σαξωνικώ πληθυ- 
σμω αναλογία τών είς τάς άνωτάτας σπουδάς ασχολούμε
νων είναι αξία ιδιαιτέρας έρεύνης έν εποχή, καθ’ ήν δέν άρ
κεΐ παν φώς είς διάνυσιν τής μακράς τής άνθρωπότητος 
όδοΰ, άλλ’ απαιτείται φώς πολύ καί άπλετου πρός έπιτυ- 
χίαν τής οριστικής προόδου. Είναι δέ καί τοΰτο ενδιαφέρον, 
ότι άφοΰ προπορεύεται ή Γερμανία εις τό επιστημονικόν 
στάδιον, αξιόλογος είναι έπιθεώρησίς τις τών κατ’αύτό 
πνευματικών στρατιωτών της, περίπλέον δέ διά τόν "Ελ- 
ληνα άναγνώστην έχει τι έξόχως περίεργον κατά πόσον 
και ή πατρίς του συναγωνίζεται εις τήν εύρείαν ταύτην 
τής επιστημονικής άληΟείας οδόν.

Τοιουτοτρόπως τό μέν έν Βερολίνω Πανεπιστήμιου, έπί 
όλικοΰ τής Ποωσσικής χωράς πληθυσμό!) (τώ 1871) 24 
693 966 κατοίκων, περιελάμβανεν εσχάτως 2 204 φοιτη- 
τάς, έξ ών 1 748 ήσαν ΙΙρώσσοι καί 456 άλλοι Γερμανοί 
καί ξένοι. Τό δέ έν Λειψία Πανεπιστήμιου, έπί όλικοΰ τής 
Σαξωνικής χώρας πληθυσμού (τώ 1871) 2 556 244 κα
τοίκων, περιελάμβανε (τώ 1871) 2113 φοιτητάς, έξ ών 
883 Σάξωνες, 1111 Γερμανοί καί 210 ξένοι. Τό δέ έν 
Άθήναις Πανεπιστήμιου, έπί όλικοΰ τής Ελληνικής επι
κράτειας πληθυσμού (τώ 1870) 1 457 894 κατοίκων, πε
ριέλαβε (κατά τό άκαδημιακόν έτος 1873—74) 1 352 φοι- 

τητάς, έξ ών 1 037 έκ τής έσω 'Ελλάδος, 313 έκ τής 

έξω καί 3 ξένους.
Ύπό τήν έποψιν τής έλκυστικότητος τών έξωθεν φοιτη

τών, τό Σαξωνικόν Πανεπιστήμιου κατέχει τήν ύψηλοτά- 
την τών θέσεων, ώς μαρτυρεί ή έξής άναλογία. — 1 321 
(Λείψια) : 456 (Βερολίνου): 315 (Άθήναι). ’Εάν περιο- 
ρίσωμεν τήν σύγκρισιν μεταξύ Λειψίας καί 'Αθηνών, όσον 
Ιδίως άφορα τόν έξωθεν ομογενή εις φοιτητάς πληθυσμόν 
αύτών, οί 1111 τού Σαξωνικοΰ Πανεπιστημίου δέν διατε- 
λοΰσι πρός τό όλον Γερμανικόν έθνος είς οιου λόγον εόρί- 
σκονται οί 313 τοΰ Αθηναϊκού Πανεπιστημίου πρός τό 
όλον Ελληνικόν έθνος. Κατά πάσαν πιθανότητα ό εκτός 
τών ορίων τής Σαξωνίας Γερμανικός έν γένει πληθυσμός 
άναβιβάζεται είς πλείονα τών 60 έκατομμυρίων ψυχών. 
Άφοΰδέ οί έκ τής έξω Ελλάδος φοιτηταί τών Αθηνών είναι 
σχεδόν τό τρίτον τών έκ τής έξω Γερμανίας φοιτητών τής 
Λειψίας, επρεπεν άναλόγως ό εκτός τών ορίων τής Ελλη
νικής έπικρατείας Ελληνικός πληθυσμός νά προσεγγίζη 
τά 20 έκατομμύρια, ένώ, ώς γνωστόν, άμφίβολον είναι 
άν άπασα ή Εύρωπαϊκή Τουρκία, δι’όλωυ τών φυλών αύτής, 
δύναται νά άτενίση πρός τοσαύτην άνθρώπων ποσότητα. Αί 
άριθμητικαί αύται σχέσεις είναι λίαν ένδεικτικαί· μεθ’ δλην 
δέ τήν έπιρροήν τής παρατηρήσεως, ότι εκτός τής Λειψίας 
ύπάρχουσι καί άλλα Γερμανικά Πανεπιστήμια,τά πορίσματα 
τής άνωτέρω συγκρίσεως δέν πρέπει νά λησμονηθώσι.

Τό άκριβές είναι ότι τό Ελληνικόν έθνος, έν όλη τή 
σχετική σμικρότητι αύτοϋ, διετήρησε καθ’ όλας τάς έποχάς 
κύκλον ένεργίας ευρύτατου. Άπό τών άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι τών νεωτάτωυ τό κοινωνικόν τοΰτο φαινόμενου 
εκτυλίσσεται κανονικώς είς όλα τά στάδια τής Ελληνικής 
δραστηριότητος καί έπί τής παιδείας ιδιαιτέρως. Ύπό τήν 
έποψιν ταύτην, τό αιώνιον έν τώ Άθηναϊκώ Πανεπιστημίφ 
κέντρου τής Ανατολής ιδού ποιας διευθύνσεις μαρτυρεί 
κατά τό έξωτερικόν αύτού ρεύμα έντός τού Ακαδημαϊκού 
έτους 1873—74:

ΕΤΟΣ 3—ΦΊΓΑ. 30— ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1873. 18
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Θράκη 42φοιτ.
Έλλ. Βουλγαρία 4 »
Μακεδονία 50 »
Ήπειρος ζαί Άλβανία54 »
Θεσσαλία 51 »

Κρήτη 30φοιτ
Κύπρος 4 »
Μικρά ’Ασία 28 »
Νήσοι Μικρας’Ασίας46 »
Ρουμανία 4 »

Έκ τοΰ πίνακος τούτου έξάγομεν, οτι ή έκτασις τής πνευ
ματικής πρός τάς Αθήνας έλξεως είναι ακριβώς ανά
λογος πρός τήν γεωγραφικήν του 'Ελληνισμού άποκατά- 
στασιν πέριξ τής ανατολικής κατά τήν Μεσόγειον θάλασ
σαν λεκάνης, άπό τής Όρθρυος διά τής 'Ηπείρου, Θεσσα
λίας, Μακεδονίας, Θράκης καί Μικρας ’Ασίας, μέχρι τής 
αντίκρυ του Ταινάρου Κρήτης.

Ή εθνολογική έννοια τοΰ έκπαιοευτικοΰ τούτου φαινο
μένου είναι μεγάλης σημασίας καί είς τοιοϋτον μάλιστα 
βαθμόν σοβαράς, ώστε έπρεπε, καί νύκτα ζαί ημέραν, οί δι- 
οικοΰντες τήν 'Ελληνικήν παιδείαν νά έχωσιν ύπ’ όψιν τόν 
έμπεπιστευμένον ύπό τής θείας Προνοίας είς τάς χεΐρας τοΰ 
Ελληνισμού θαυμάσιου τοΰτον μοχλόν τής περαιτέρω προ
όδου τής μεγάλης ανατολικής άνθρωπότητος.

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΩΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΪΣ.

Άφ’ ής ήρςατο ή παρούσα έκπτωσις τής τιμής τοΰ αργύρου, 
ήτοι άπό 2 '|2 έτών, εχωρίσθη έν Αυστρία ή ύπερτίμησις τής τρε
χούσης τιμής (agio) τοΰ μετάλλου είς ύπερτίμησιν αργύρου καί 
ύπερτίμησιν χρυσού. ΊΙ τελευταία αύτη διατελεΐ μετά τίνος έπι- 
μονής είς 9 Γ|ο> ένώ ΰ άργύρου κατέβη ήδη είς τό άπό εννέα έτών 
άνήκουστον ποσοστόν τών 1 ‘|( °|0 καί ώς φαίνεται προώρισται νά 
κατέλθη προσεχώς είς τό άρτιον καθόσον ή μεν Γερμανία δέν άπηλ- 
λάγη είσέτι τών αρχαίων της αργυρών νομισμάτων, ή δέ παραγωγή 
τοΰ άργύρου έν Αμερική έξαζολουθεΐ αύξάνουσα. Ύπό τάς περι

στάσεις ταύτας έπόμενον ητον αί Κυβερνήσεις τής Αύστρο-Ούγγαρίας 
νά μένωσιν έπιφυλαζτιζαί απέναντι τοϋ ζητήματος τής έπαναλή- 
ψεως τών είς μετρητά πληρωμών, ήτοι τής άρσεως τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας.

Τά μειονεκτήματα τής ύποτιμήσεως τών συναλλακτικών οργά
νων, οϊα παρίσταται σήμερον έν Αυστρία, 'Ρωσσία, ’Ιταλία και ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, τοσοΰτον διακωλυτικώς έπι- 
δρώσιν είς τό σύνολον τής παραγωγής ζαί βιομηχανίας τών είρημέ- 
νων χωρών, ώστε τής παρούσης άζριβώς στιγμής ώφείλομεν νά έπω- 
φεληΟώμεν, καθ’ ήν αί θυσίαι, αί πρός άπαλλαγήν έζείνων άναγ- 
ζαϊαι, είσΐν έλάχισται συγζριτικώς.

Τά μειονεκτήματα έζ.εϊνα συνοψίζονται είς τά εξής άρθρα.
1) Έν τή ομαλή στάσει τών έν ζυζλοφορία συναλλακτικών μέ

σων οί καθημερινοί κυματισμοί ζατά τάς συναλλαγάς προσδιορίζον
ται έκ τής συσσωρεύσεως καί τής φυγαδεύσεως τοϋ μεταλλικού’ 
επομένως αί τιμαί ζαί τά ημερομίσθια έζ τούτου δέν πάσχουσιν άλ- 
λοίωσιν. Οί κυματισμοί ούτοι, έν περιπτώσει πληθώρας καί έζ τούτου 
ύποτιμ,ήσεως τών έν ζυζλοφορία συναλλακτικών μέσων, έπεκτεί- 
νονται είς αυτά ταΰτα τά συναλλακτικά όργανα καί έκφράζονται 
διά τής ύποτιμήσεως τής τρεχούσης τιμής τούτων συγκριτικώς πρός 
τήν ονοματικήν αξίαν (disagio), τούτων δ’ ή τρέχουσα άξία τόσω 
συχνωτέρους ζαί μεγαλειτέρους ζυματισμούς παρουσιάζει, όσω πλέον 
ηύξησε τό έν ζυζλοφορία ποσόν αύτών, ζαί ζατά συνέπειαν ό'σω 
πλέον ύπετιμήθησαν τά συναλλακτικά μέσα.

2) Ουδέν απολείπεται είς τοΰ; παραγωγούς τής ένδιαφερομένης 
χώρας ή ή ΰψωσις τών τιμών άναλόγως τής ύποτιμήσεως τής τρε
χούσης τιμής τοϋ συναλλακτικού μέσου (disagio). ’Επειδή όμως δεν 
δύνανται ούτοι νά συμμορφόνωσι τάς τιμάς πρός τάς καθ’ έκαστην 
άλλοιώσεις τής τρεχούσης τιμής τών συναλλακτιζών μέσων, οφεί- 
λουσιν, όπως προφυλαχθώσιν άπό ζημιών, νά λάβωσιν ώς βάσιν τήν 
ύψίστην δυνατήν ύποτίμησιν’ δηλαδή δφείλουσι νά υψώσωσι τας τι
μάς ου μόνον άναλόγως τοϋ μέσου όρου τής καθ’ ώρισμένην χρονι
κήν περίοδον ύποτιμήσεως, άλλά νά προσθέσωσιν είς ταύτας καί 
ποσοστόν τι έξασφαλιστιζόν, διά τόν κίνδυνον αιφνίδιας έξ απροό
πτων περιστάσεων περαιτέρω αύξήσεως τής ύποτιμήσεως. Έκ τοΰ 
λόγου τούτου αύξάνουσιν αί τιμαί πάντων έζείνων τών έμπορευ- 
μάτων, άτινα δέν διατελούσιν ύπό τήν επιρροήν τής παγκοσμίου 
αγοράς, είς ποσόν άνώτερον τής κατά τήν άγοοάν εκείνην τρεχούσης 
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τιμής των. Οι δέ παραγωγοί έκ τούτου πάλιν ζημιοϋυται έν τή 
απέναντι τής άλλοδαπής ποος συναγωνισμόν ίκανότητί των ώς 
καταναλωταί άκ-τεργάστων καί έπικουρικών τής βιομηχανίας ειδών.

3) Προς τάς φυσικάς ταλαντεύσεις, τάς παρομαοτούσας πάντοτε 
τή παραγωγή καί τή καταναλώσει, καθό προκυπτούσας έκ τοΰ 
αποτελέσματος τών συγκομιδών, τοΰ κλίματος καί άλλων έπιδρω- 
σών έπί τής άγοράς περιστάσεων, προστίθενται ήδη καί αί τεχνικαΐ 
επιδράσεις τής ΰποτιμήσεως τής αγοραίας τιμής τών συναλλακτικών 
μέσων καί δίδουσιν εις τάς συναλλαγάς χαρακτήρα κυβείας μάλ
λον- ή κατάστασις δ’ αυτή είναι λίαν επιζήμιος, διότι ύπό τήν έπι- 
κράτησιν αύτής οί πολλοί καθίστανται (εις βαθμόν μείζονα ή έν 
άλλαις περιστάσεσι) θύματα ασυνειδήτων κερδοσκόπων, μεμυημένων 
εις πάν τέχνασμα, δι’ ού παγιδεύονται μυριάδες ανθρώπων εργαζο
μένων έν ίδρώτι τοΰ προσώπου των.

4) "Ετερον μειονέκτημα τής ΰποτιμήσεως τών συναλλακτικών 
μέσων συνίσταται εις τοΰτο, ότι οί κυματισμοί τής έκπτώσεως τής 
αγοραίας τιμής τών συναλλακτικών μέσων έπηρεάζουσι βραδύτερου 
τάς τ.μάς τού μικρού έμπορίου ή τάς τοΰ μεγάλου, διότι αί τε
λευταία! υπαγορεύονται κυρίως ύπό τής παγκοσμίου άγοράς, ένώ 
αί πρώται κατά μέγα μέρος κανονίζονται έκ τών έξεων. "Οταν 
επομένως έπέρχηται καί βαίνη αύξάνουσα ή ύποτίμησις τής τρε- 
χούσης τιμής τών συναλλακτικών μέσων, επιδρά αμέσως επί τό 
μέγα έμπόριον, ένώ πολύς χρόνος παρέρχεται πριν ή φθάση νά 
προσαρμώση τό μικρόν έμπόριον τά; τιμάς του εις τήν τρέχουσαν 
τιμήν τών συναλλακτικών μέσων. Καί τάνάπαλιν, όταν έλαττοΰται 
ή ύποτίμησις, τό τοιοΰτον αμέσως επιδρά έπί τών έμπορευμάτων 
τής παγκοσμίου άγοράς, ένώ τό μικρόν έμπόριον είναι εις θέσιν ν’ 
άντισταθή έπί μακρόν εις τήν έλάττωσιν τών τιμών. Μήπως καί 
ύπό άλλας περιστάσεις δέν έχομεν τήν πείραν, ότι αί τιμαΐ εις τό 
μικρόν έμπόριον μετά δυσκολίας καί βραδέως παρακολουθοΰσι τάς 
τοΰ μεγάλου έμπορίου τιμάς; Περί άρτοπωλών τοΰτο είναι παροι- 
μιώδες.

5) Τήν αυτήν παρατήοησιν δύναται τις νά ποίηση ώς πρός τά ημε
ρομίσθια. Ταΰτα λίαν βραδέως μόνον παρακολουθοΰσι τούς κυμα- 
τισμούς τών τιμών, τούς προερχομένους έκ τής έκπτώσεως τής αγο
ραίας τ μής τοΰ συναλλακτικού μέσου. Δύναται μάλιστα νά παρα- 
τηρηθή, ότι και μετά μακροΰ -χρόνου πάροδον δέν έπιδρώσι κατ’ 
αναλογίαν πλήρη οί κυματισμοί εκείνοι έπί τά ημερομίσθια, τούλά-
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y ιστόν κατά τήν σημερινήν ημών πείραν. “Αλλοτε συνεχώς ίγίνετο 
τό παράπονου, ότι οί έργάται ζημιοϋνται έν τού ότι οί έργοδόται 
δέν ύψοϋσιν έν ταχύτητι έπαρκεΐ τούς μισθούς, άναλόγως τής αύ- 
ξήσεως τής έκπτώσεως τών συναλλακτικών μέσων. Σήμερον όμως 
έ/ομεν τήν πείραν τοΰ εναντίου, ότι τούτέστιν είσέτι δέν παρακο
λούθησε τήν άπό έτών έπελθούσαν έπαισθητήν έλάττωσιν τής έκ
πτώσεως τών τιμών τοΰ συναλλακτικού μέσου ή άνάλογος έλατ- 
τωσις τών ημερομισθίων- ιδίως άν άναλογισθή τις, ότι ή έκρηξις τής 
κρίσεως, καί έν έκείναις ταΐς χώραις, καθ’ άς έπικρατεΐ ή άρχή τών 
τοΐς μετρητοϊς πληρωμών, έπήγαγεν έλάττωσιν τών ημερομισθίων.

Τό γεγονός, ότι έν μέν τή έπαρχία τής Αυστρίας πληρόνονται τά 
άνώτατα τών ημερομισθίων τής κεντρικής Ευρώπης, έν δέ τή γειτο- 
νευούσή αύτή έπαρχία τής Σιλεσίας τά κατώτατα δι’άγροτικάς εργα
σίας, ότι π. χ. πλύτρια έν Βιέννη έκτος τής τροφής λαμβάνει ημε
ρομίσθιον 1 Ί, φιορινιού, έν Βρεσλαυία δέ έκτος τής τροφής μόνον 
Ί, φιορίνιον,—δέν εξηγείται άλλως ή διά τών επιδράσεων τής ύπο- 
τιμήσεως τών συναλλακτικών μέσων, καθόσον ή Βρεσλαυία ύπό 
βιομηχανικήν έποψιν δέν καθυστερεί τής Βιέννης. Ένώ έν Γερμανία 
ό ανώτατος όρος ημερομισθίου αγροτικού κατά τό έτος 1873, καί 
δήεις τάπερίχωρα τής Βρέμης (Bremen) άνήλθεν εις φιορ. 1 καί 35 
καραντάνια, ό δέ κατώτατος όρος, έν "Οππελ? (Oppeln) τής Σιλε
σίας ήτο 35 καραντάνια- τό κατώτατον ημερομίσθιον πέριζ τής 
Βιέννης άνευ τροφής είναι φιορ. 1 καί GO καραντάνια, μετά τροφής δ’ 
έξαιρέτου δέν δύναται νά έπιτευχθή έργάτης άντί ημερομισθίου κα
τωτέρου τού ένός φιορινιού. Ή ύψηλή αύτη στάσις τών ημερομισθίων 
έν μέρει μέν ίσως οφείλεται είς τήν γειτνίασιν τής πρωτευούσης καί 
τάς πολλάς έν αύτή εκτελέσεις οικοδομών- άλλά δέν δύνανται 
ταΰτα νά ηναι ό μ,όνος λόγος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει έπρεπε 
πέριζ τοΰ Βερολίνου νά ύπάρχωσι τ’ άνώτατα καθ’ δλην τήν Γερ
μανίαν ημερομίσθια. ’Αναμφίβολον λοιπόν είναι, ότι ή έκπτωσις τής 
τρεχούσης τιμής τών συναλλακτικών μέσων, καίτοι βραδέως κατ’ 
άρχάς έπιδρώσα, ύψοϊ σπουδαίος τά ημερομίσθια. Ή εγχώριος βιο
μηχανία ζημιοΰται έν τούτοις έκ τούτου, άπέναντι τής έπί μετρη
τοϊς πληρονούσης άλλοδαπής, πολύ περισσότερον, άφ’ όσον δύναται 
νά έπανορθωθή διά προστατευτικών δασμών.

Μέγα άκόμη μειονέκτημα είναι, ότι οι κυματισμοί τής τρεχού
σης άξίας τών συναλλακτικών μέσων έμπνέουσιν εις τόν τόπον κλί- 
σιν είς τάς τυχηράς κεοδοσκοπίας, δι' ών βαθμηδόν ή άρχαία, βρα- 
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ο six μέν, άλλ’ άσφαλής, μέθοδος πρός άποκατάστασιν ευπορίας άν- 
τικαθίστατ αι διά τής τάσεως τοϋ ταχέως πλουτισμού, ήτις τάσις 
έχει συνέπε ιαν τήν αύξησιν τών κινδύνων καί ζημιών.

Εις τήν κατάστασιν ταύτην τής ταλαντεύσεως καί άβεβαιότητος 
πρέπει νά τεθή τέρμα, άν θέλωμεν νά μή άποθαρρυνΟή ή φιλοπονία 
τοϋ λαοϋ διά συνεχών απογοητεύσεων.

Παν σχέδιον σπουδαίου περί άποκαταστάσεως, έστω καί μέχρι 
βαθμού τίνος, κανονικής τάξεως, δέον νά όρμάται έξ έκτιμήσεως τοϋ 
άναγκαιοϋντος ποσού κυκλοφορίας συναλλακτικών μέσων. "Αν ζη- 
τήσωμεν δέ το έπί τούτφ μέτρον (διότι δέν είναι δυνατόν νά έξευ- 
ρεθή άκριβώς τό ποσόν τών συναλλαγών ενός τόπου, καί κατά συ
νέπειαν ή ποσότης τών άναγκαίων συναλλακτικών άζιών διαφεύγει 
τών στατιστικόν έλεγχον) δ έν υπολείπεται ήμϊν ώς τοιοϋτον, ή νά 
λάβωμεν ώς βάσιν τό ποσόν τών συναλλακτικών μέσων τών χω
ρών εκείνων, έν αίς υπάρχει αναγκαστική κυκλοφορία. Έν ταΐς χώ
ροι; ταύταις, έν αίς ένεκα τής πληθύος χάρτινων συναλλακτικών 
μέσων έξέπεσαν ταϋτα κατωτέρω τής ονοματικής άξίας των, τά 
δ’ εύγενή μέταλλα τιμώνται πλέον τοϋ αρτίου, έξευρίσκεται τό 
άναγκαιοϋν ονοματικόν ποσόν συναλλακτικών μέσων, άφαιρουμένου, 
άπό τοϋ έν γένει κυκλοφοροϋντος ποσού, ποσοστού τίνος, αντιστοι- 
χοϋντος εις τήν ύπερτίμησιν τής τρεχούσης άξίας τοϋ μετάλλου 
(agio).

Διά τής μεθόδου ταύτης άποκτώμεν τό εξής άποτέλεσμα (εις 
αύστρ. φιορ.)

Χώραι
Γεν. κυ
κλοφορία

Υπερτίμ. 
άργυρ.

Κανον. κυ
κλοφορία

S’ 
r< Γ-*  —>

Κυκλοφ. 
κατ’άτομ.

Ήν.Πολ.τής ’Αμερικής 1500 10\ 1350. 41 32, 92
’Ιταλία . · · · · 720 12° „ 633,, 24 26, 39
Αύστρία . · · · · 700 6° _ 658 35 18, 8
Εύρώπη Ρωσσία . · 1120 1Ο°ο 1008. 70 14, 4
Γαλλία . · · · · 1200 1198. 35 34, 2

Οί υπολογισμοί ούτοι δίδουσι σχετικόν μόνον μέτρον, άντιστοι-
χοϋν πρός τήν στάσιν τής ύποτιμήσεως τής τρεχούσης άξίας τών 
συναλλακτικών μέσων περί τά τέλη τοϋ έτους 1874. ’Επειδή αί 
συναλλαγαί, δηλ. τό άθροισμα τών άγορών, μισθοδοσιών καί λοιπών 
πράξεων, ευρίσκονται έν διηνεκεΐ αλλοιώσει, δηλ. σήμερον αύξάνου- 
σι και αϋριον έλαττοϋνται, άνάγκη, έν αίς χώραις ύφίσταται άναγ
καστική κυκλοφορία καί έπήλθεν ύπέρβασις τού άναγκαιοϋντος πο-
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σοϋ συναλλακτικών μέσων, ν’ άλλοιοϋται διηνεκώς καί τό ποσοστόν 
τής έκπτώσεως τής τρεχούσης τιμής τοϋ συναλλακτικού μέσου, νά 
πίπτη δηλ ή ύποτιμησις οσάκις αύται έλλαττοϋνται. Τήν μεγίστην 
εκπτωσιν ή ύποτιμησις αυτή πάσχει, όταν αί συναλλαγαί άνθώσι, 
τήν μεγίστην δ’ ϋψωσιν ύφίσταται, οσάκις αί συναλλαγαί έλλατ
τοϋνται έπαισθητώς διά τής έπελεύσεως ή έστω καί τής προσεγγί- 
σεως μόνον εκτάκτων συμβεβηκότων διαταρακτικών τής συναλλα
γής, π. χ. πολέμου. Ό κυριώτατος λόγος τής ύποτιμήσεως τών 
συναλλακτικών μέσων είναι έκάστοτε είς καί ό αυτός, ή υπέρμε
τρος αύτών ποσότης συγκοιτικώς πρός τάς συναλλαγάς. Ή δυσα- 
ναλογία αύτη δυνατόν νά προέρχηται έκ τής δημιουργήσεως ύπερ- 
μέτρ'.υ ποσού συναλλακτικών μέσων, ή έκ τής σπουδαίας τών συ
ναλλαγών έλαττώσεως. Ή τελ.ευταία αύτη περίστασις συμβαίνει 
οσάκις, συνεπεία αιφνίδιων πολιτικών συμβεβηκότων, τό κοινόν κυ 
ριεύεται ύπό φόβων, καί συνεπώς επέρχεται γενική παραλυσία τών 
συναλλαγών. Διδακτικωτάτη ίιπό τήν έποψιν ταύτην έσται μελέτη 
τών άλλοιώσεων, άς ή ύπερτίμησις τής τρεχούσης τιμής τοΰ άργύ- 
ρου ύπέστη άπό τοΰ 1848 έν Αυστρία.

Ό προσεκτικός παρατηρητής ευρίσκει έν ταύταις σκιαγραφίαν ού
τως είπεΐν τών τυχών τής Αυστρίας. Κατά τόν Φεβρουάριον 1848 
τά γραμμάτια τής Αυστριακής Εθνικής Τραπέζης έτιμώντο είς τό 
άρτιον. Μετά τήν Φεβρουριανήν έπανάστασιν έπήλθεν ή ύπερτίμησις 
τής τρεχούσης τιμής τοΰ άργύρου, καί άνέβη κατά τήν Ίουνιακήν 
μάχην τών Ιίαρισίων είς 17 κατέπεσε δέ κατά τόν επόμενον 
Αύγουστον πάλιν είς 6 '|, °|β Διαρκούν:ος τοΰ Ουγγρικού πολέμου 
άνεση είς τά 22u|u, ή δέ άποκατάστασις τής ησυχίας τήν κατε- 
βίβασεν είς 7 '’/0 Έν καιρφ τών Πρωσσικών περιπλοκών ύψώθη είς 
33 °ίομετά δέ τήν έν έτει 1853 διάλυσιν αύτών κατέβη είς 8 "|0 
Ό Κριμαϊκός πόλεμος έπέφερεν ύύωσιν είς 39 °|ϋ Συνεπεία δέ τής 
έπακολουθησάσης έκτακτου άκμής πάντων τών κλάδων τής βιομη
χανίας ηύςησε τοσοΰτον ή άνάγκη συναλλακτικών άξιών, ώστε ή 
ύπερτίμησις τού άργύρου κατέβη είς 1 3|, ‘',ζ. Ή έκρηξις τής εμπο
ρικής κρίσεως τοΰ 1857 έπήγαγεν αύθις γενικήν τών εργασιών 
κατάπτωσιν, ήν καί ή Αυστρία, καί τοι μή άμέσως αύτής μ.ετέ- 
χουσα, δεν ήόυνήθη ν’ άποφύγφ· ή δέ ύπερτίμησις τοϋ άργύρου ύψώ- 
θη πάλιν εις 8 °|3 άλλ’ ήδη έν τέλει τοϋ 1858 έφθασε τήν έντός 
δεκαετίας μή συμβάσαν εκπτωσιν είς 1 * |, ®|0. Μετά τοϋ έτους 1859 
κατέλαβαν τόν πολιτικόν ορίζοντα τά περιβόητα εκείνα νέφη, τά 
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έπαγαγόντα τήν λαίλαπα τοΰ ιταλικού πολέμου. Μετ' αύτοΰ ΰψώ- 
θη καί ή ΰπερτίμησις τοΰ αργύρου είς τά 40 °|0 άνελθοΰσα έν άρχή 
τοΰ 1861, αύζανουσών τών μετά τής Ουγγαρίας περιπλοκών, είς 
52 Συγχρόνως ϋ’ ΰπερέβη ή κυκλοφορία τών γραμματίων τής 
Έθν. Τραπέζης τής Αυστρίας τον άνώτατον όρον τών 483 εκατομ
μυρίων φιορινίων, ένώ τό μεταλλικόν αποταμίευμά της άνήρχετο είς 
μόνον ποσόν 89 ’|, έκατομ. τά είς νόμισμα πληρωτέα συναλλάγ
ματα τοΰ χαρτοφυλακίου μόνον είς 6 έκατομ., τό λοιπόν χαρτοφυ
λάκων είς 55 ’|= έκατομ., και τά δάνεια είς 61 έκατομ. ’Έκγοτε 
ή υπερτίμησις τής τρεχούσης τιμής τοΰ αργύρου ήρξατο πάλιν πί- 
πτουσα, άφοΰ ή σύνοδος τών ηγεμόνων έν Φραγκφούρτη καί ή Αΰ- 
στρο-Πρωσσική συμμαχία κατά τής Δανίας κατηύνασαν τόν γενικόν 
ερεθισμόν, καί έπειδή ή σύναψις τών έμπορ. συμβάσεων έδωκε νέαν 
ώθησιν εις τήν δραστηριότητα τών συναλλαγών, είς τρόπον, ώστε 
τό έξωτερικόν έμπόριον έλαβεν άνάπτυξιν άνωτέραν πάσης προσδο
κίας, ένω συγχρόνως ή κυκλοφορία τών γραμματίων ήλαττώθη 
κατά 150 έκατομ. φιοριν. τό δέ χαρτοφυλάκων άνήλθεν είς 107 
έκατομ. Οΰτω δέ καί κατά τόν Φεβρ. 1866 ή υπερτίμησις τοΰ 
αργύρου κατέβη είς 1 ψ 0|°, καθ’ ήν έποχήν ήδη ό πόλεμος ήτον 
αποφασισμένος. Άφ>ΰ ούτος μετά τινας μήνας έκηρύχΟη, έδόθη δέ 
ή άδεια τής έκδόσεως χαρτονομίσματος τής Κυβερνήσεως, συγχρό
νως ή υπερτίμησις τοΰ αργύρου άνήλθεν είς 25 0|°, έφθασε δέ τά 
30 °!0 πρό τοΰ μετά τής Ουγγαρίας συμβιβασμού.

Συνεπεία τής έξαιρέτου συγκομιδής τοΰ 1868 κατήλθε πάλιν 
είς 11 ’|4 0|° άνέβη δέ βαθμηδόν πάλιν είς 31 “|0 έπί τή θολώσει 
τοΰ πολιτικού ορίζοντας καί τή έκρήξει τοΰ Γαλλο-Γερμανικοΰ πο
λέμου. Κατά τά επόμενα έτη 1871—72 έξέπεσεν ή τού αργύρου 
υπερτίμησις είς 5 ‘|u, καί τοι ή έν γένει κυκλοφορία τών τραπε
ζικών γραμματίων έφθασε τά 700 έκατομ., ύπάρχοντος μεταλλι
κού ταμ.ιεύματος 145 έκατομ., συναλλαγμάτων είς μεταλλικόν πλη
ρωτέων 1’|( έκατομ. καί χαρτοφυλακίου 160 έκατομ’ κατά δέ τά 
δύο επόμενα έτη, καί τοι έξερράγη ή κρίσις,έπαθε περαιτέρω έκπτω- 
σιν ή υπερτίμησις τοΰ άργύρου μέχρι 4 "I,. Τό έκτακτον τοΰτο καί 
περίεργον φαινόμενου σ·χέσιν έχει πρός τήν έκτακτον ΰποτίμησιν τοΰ 
άργύρου, τήν έπελθοΰσαν έκ τής Γερμανικής νομισματικής μεταρρυθ- 
μίσεως τοΰ 1873. Έκτοτε διεκρίθη άποτόμως ή υπερτίμησις τής 
τρεχούσης άξίας τού χρυσού καί τής τοΰ άργύρου και βαθμηδόν άπο- 
ατίστ·.·. διαφορά μεταξύ άμφοτέρων 6 °|u. Συνεπεία τής ύποτιμή- 

σεως τού άργύρου κατέβη καί ή έν Αΰστρο-Οΰγγαρία υπερτίμησις 
τής τρεχούσης αυτού τιμής είς περίπου 4 u|k, ένώ ή υπερτίμησις 
τής τρεχούσης τιμή; τοΰ χρυσού άνήλθεν είς 8—9 °|ύ. Παρατηρητέον 
ένταΰθα ότι παρά τάς φοβεράς ταύτας ταλαντεύσεις είς τήν τρέχου- 
σαν τιμήν τού άργύρου ΰφίστανται καί μικρότερα·. σχεδόν ημερή
σιοι παραλλαγαί, είς τρόπον ώστε σπανίως ή υπερτίμησις τής τρε
χούσης τιμής τού άργύρου έπί διάστημα πλέον τών δύο μηνών μένει 
εις τό αυτό σημεΐον. ’Εντός δέ τής περιόδου 1 μέχρι 4 μηνών πά
σχει άλλοιώσεις πλειόνων έπί τοΐς έκατόν. ’Επειδή δέ είναι προφανές, 
ότι τοιαύται ταχεϊαι παραλλαγαί δέν προφθάνουσι νά έπιδράσωσιν 
έπί τών τιμών καί τών ημερομισθίων, έκ τούτου καί μόνου παρί- 
σταται ή άνάγκη νά δρίζωνται ταΰτα κατά τι υψηλότερου άφ’ όσον 
ήτον άναγκαΐον, αν αί παραλλαγαί αύται δέν ΰπήρχον. Καί μόνος 
ό λόγος ούτος συνεπάγεται έν Αυστρία, καί άφαιρέσει τού ποσοστού 
τής ΰπερτιμ.ήσεως τοΰ άργύρου, ημερομίσθια άνώτερα τών έν γειτο- 
νικαΐς χώραις υπαρχόντων, έν αίς ή πληρωμή γίνεται τοΐς μετρητοΐς

II.

"ϊνα προφυλαχθώμεν άπο τής έν περιπτώσει έκτακτων κατα
στροφών, οίαι αί περιγραφεΐσαι, ΰποτιμήσεως, δέον όπως όρισθή ό 
ανώτατος όρος τού αναγκαίου είς κυκλοφορίαν ποσού συναλλακτι
κών μέσων έπί τή βάσει τής έν όμοειδεϊ χρονική περιόδω ΰψίστης 
ΰποτιμήσεως. Είδικώς, προκειμένου περί Αυστρίας, έπρεπε νά ληφθή 
ώς βάσις τό έτος 1866—67, διότι τό έτος τούτο, ώς πλησιέ- 
στερον καί μάλλον αντιστοιχούν πρός τήν σημερινήν στάσιν τοΰ 
πληθυσμού, χορηγεί μέτρον όρθώτερον, ή τά έτη 1861—62, καθ' 
ά ένεκα έλάσσονος πληθυσμού καί έλάσσονος άναπτύξεως τής δρα- 
στηριότητος τής βιομηχανίας καί τών συναλλαγών, τό ποσόν τών 
πράξεων, καί κατά συνέπειαν τό άναγκαιοΰν ποσόν συναλλακτικών 
μέσων δέν ήτο όσον σήμερον μέγα. Πιστεύομεν επομένως, ότι είμεθα 
άσφαλεϊς, άν δεχθώμεν, ότι μέ τόν σημερινόν μέσον όρον τού άναγ- 
καιούντος ποσού συναλλακτικών μέσων ^δν άς όρίσωμεν είς 700 
έκατομ. φιορινίων είς γραμ.μάτια τής τραπέζης καί τού δημοσίου) 
ή ΰποτίμησις καί έν περιπτώσει πολέμου δέν δύναται νά ΰψωθή 
άνωτέρω τών 25 · |Β.

Έπί τή βάσει τής αναλογίας ταύτης ό έν κανονική καταστάσει 
ανώτατος όρος τού άναγκαιούντος ποσού χάρτινων συναλλακτικών 
μέσων θά φθάση τά 525 έκατομ. φιορινίων. "Ινα ήμεθα ασφα
λείς διά παν ενδεχόμενον καί λάβωμεν πρόνοιαν έπί ένδεχομένω 
έκτάκτω μείζονι κυματισμφ, άς όρίσωμεν τήν χρήσιν γραμμα
τίων τής τραπέζης ή τής έπικρατείας είς ποσόν σπουδαίως κατώ
τερον τοΰ άνωτέρω όρισθέντος άναγκαίου ποσού συναλλακτικών 
μέσων. Κατά τόν σημερινόν ισολογισμόν κυκλοφοροΰσιν, έκτος τών 
κερμάτων, μόνον 287 έκατομ. τραπεζ. γραμμάτια καί 343 έκα-
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τομ. γραμμάτια τής έπικρατειας. "Ας ύποθέσωμεν λοιπόν, ότι 
ή επικράτεια αποσύρει γραμμάτιά της 200 έκαταμμυρίων' έν τοι- 
αύτη περιπτώσει ό ανώτατος όρος αναγκαίων συναλλακτικών μέ- 
σων έν τώ μέλλοντι Οά άποτελεΐτο άπό :

1) τά κέρματα
2) 143 έκατομ. γραμματίων τής έπικρατειας
3 277 n ο τραπεζικής καί
4) 228 » *|.  1 καί 1 φιορινιού είς άργυρον.

’Επειδή όμως το ποσόν τούτο όπελογίσθη έπί τή βάσει πε
ριστάσεων εκτάκτων παραλυσίας τών συναλλαγών μετά τόν πόλε
μον τοΰ 1866, ό αναγκαίων ανώτατος όρος είναι πολύ υπέρτερος, 
καί δή τουλάχιστον κατά 100 έκατομ1 τοΰ δέ πληθυσμού καί τής 
έν ταΐς συναλλαγαις δραστηριότητος προοδευόντων, θέλει συναυ- 
ξάνει καί ό άνώτατος εκείνος όρος. Τό δέ κενόν θέλει άναπληρωθή 
διά μεταλλικού. ’Επειδή δέ έν τοιαύτη περιπτώσει θέλει εύρεθή έν 
κυκλοφορία ποσόν άνώτερον τών 200 έκατομ. φιορινίων, κατ’ 
ανάγκην ή τών συναλλαγών αϋξομείωσις θέλει συνοδεύεσθαι μόνον 
άπό προσελευσιν καί φυγάδευσιν μεταλλικού1 ύποτίμησις όρων τών 
χάρτινων συναλλακτικών μέσων δέν θέλει λαμβάνει χώραν.

Τά μέσα είς κάλυψιν τών τόκων ένός δανείου έκ 200 έκατομ. 
φιορινίων, κατά τούς υπολογισμούς τού υπουργείου τών οικονομικών 
τής Αυστρίας, ήθελον οίκονομηθή έκ τών οικονομιών τής κατασυ· 
ναλλαγής έπί τής προμήθειας μεταλλικού διά τάς έν τώ έξωτε 
ρικω πληρωμάς.

Ή άμεσος έκτέλεσις τού μέτρου, ο'περ θέλει έπαγώγει τήν 
αποκατάστασιν τών έπί μετρητοϊς συναλλαγών, ίσως έν άρχί, μό
νον ήθελεν απαιτήσει θυσίας τινάς, μέχρις ού αί τιμαί καί οί μισθοί 
διευθετηθώσιν άναλόγως τής παγκοσμίου άγορας1 διά τό μέλλον 
όμως βεβαίως ήθελον καλυφθή οί πρός έξόφλησιν τοϋ πλείστου 
μέρους τών γραμματίων τής έπικρατειας άναγκαιοϋντες τόκοι έκ 
τών άνωτέρω μνησθεισών οικονομιών.

Μένει ακόμη νά έςετάσωμεν τό ζήτημα : Ί1 άποκατάστασις τής 
πραγματικής άςίας τών συναλλακτικών μέσων θέλει έπιτευχΟή έπί 
τή βάσει τού χρυσού ή τού άργύρου ώς βάσεως τού νομισματι
κού συστήματος;

Κατά τήν σήμερον έτι ύφισταμένην, έπί τοΰ άργύρου δέ στηρίζομε*  
νην βάσιν τού νομισματικού συστήματος, ή έπανάληψις τών έπί με- 
τρητοΐς πληρωμών δέν ήθελε παρέχει δυσκολίαν τινα. Τά έν τή 
ημεδαπή συναλλακτικά μέσα ήθελον έπανέλθει είς στάσιν στερεάν, 
άνταποκρινομένην πρός τήν ονοματικήν αυτών άξίαν, τέρμα δέ ήθελε 
τεθή, τουλάχιστον έν τή ημεδαπή, είς τούς επιζήμιους κυματι- 
σμούς. Άλλως όμως έχει τό πράγμα ώς πρός τάς πρός τήν άλλο- 
δαπήν σχέσεις. Καθ’ όσον έν ταΐς πολιτείαις, ταΐς κυρίως διεπού- 
σαις τό παγκόσμιον έμπόριον, άδιαλείπτως ό άργυρος ώς νομισματική
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βάσης αποκλείεται ύπό τής τού χρυσού. *Ήδη  έν τή 'Ρωμαϊκή αυ
τοκρατορία, συνεπεία τής αΰςήσεως τοΰ πληθυσμού καί τού πλούτου, 
ό χαλκός, ή άρχική τοΰ νομισματ. συστήματος βάσις, ϋπεχώρησεν 
είς τόν άργυρον, καί ό άργυρος είς τόν χρυσόν. Καθ’ έαυτόν, καί 
έφ’ όσον ή άφθονία τού χρυσού καί ή περιουσία έν τινι χώρα τό 
έπιτρέπουσιν, ό χρυσός ώς νομισματική βάσις εινε συμφερώτερος, 
διότι ό χρυσός ένεκα τής άνωτέρας αυτού άξίας συνεπάγεται δε- 
καεξάκις μικροτέραν δαπάνην μετακομίσεως. ’Επειδή δέ άπό τής 
άνακαλύψεως τών χρυσορυχείων τής Καλλιφορνίας καί Αυστραλίας 
ή άφθονία τού χρυσού ηύξησε κατά 7000 έκατομ. φιορινίων, ένώ 
συγχρόνως ό άργυρος δέν ηύξησε ή κατά 3000 έκατομ. φιορινίων, 
υλικόν κώλυμα είς τήν γενικήν εισαγωγήν τού χρυσού ώς βάσεως 
τού νομισματικού συστήματος δέν ύφίσταται πλέον. Ό χρυσός 
υπάρχει ήδη ώς αποκλειστική τού νομισματικού συστήματος βάσις 
έν’Αγγλία, καί, κατά νόμον τουλάχιστον, έν’Αμερική. Εν Γερμανία, 
Σκανδιναυϊα καί 'Ολλανδία άπεφασίσθη καί έκτελεΐται άδιακόπως 
ή σχετική μεταρρύθμησις. Έν ταΐς χώραις τής Λατινικής νομισμα
τικής ένώσεως ύφίσταται μεν άκόμη ή διπλή βάσις τού χρυσού 
καί τοϋ άργύρου, διότι ή Γαλλία, έξ άβροφροσύνης δήθεν πρός τούς 
όφειλέτας, δέν θέλει νά τήν παραιτήση, άλλά τουλάχιστον έτέθη 
άνώτατος όρος είς τήν έκτύπωσιν άργυρών νομισμάτων. Καί ή 
Αυστρία διά τών τελευταίων αύτής εκτυπώσεων χρυσών νομισμά
των κατά προσέγγισιν πρός τό λατινικόν νομισματικόν σύστημα 
έκαμε τό πρώτον βήμα πρός τήν μερικήν τουλάχιστον χρησιμο
ποίησή τοΰ χρυσού ώς νομισματικής βάσεως. Έν όλαις ταΐς διε- 
πούσαις τήν παγκόσμιον άγοράν χώραις, έκτος τής Ί’ωσσίας καί 
τής ’Ανατολικής ’Ασίας, είσήχθη λοιπόν ό χρυσός ώς βάσις, απο
κλειστική ή μή, τού νομισματικού . συστήματος, καί δύναται τις 
μετά θετικότητος νά προίδη, ότι αί χώραι καθ’ άς άκόμη ύφίστα
ται ή διπλή βάσις, τάχιον ή βράδιον θ’ άναγκασθώσι νά παραι- 
τήσωσι τήν βάσιν τού άργύρου. Τά μειονοκτήματα, τά όποια συν
δέονται πρός τήν διπλήν βάσιν, άπεδείχθησαν καταπληκτικώς έν 
ταΐς ήνωμέναις πολιτείαις, έν Γαλλία, καί τελευταϊον ιδίως έν 
Γερμανία καί Ελβετία1 διότι οσάκις ή τρέχουσα τιμή τοϋ συναλ
λάγματος άπέβαινε κατά τών ρηθεισών χωρών, είς τοιοϋτον ποσόν 
έτήκοντο καί έξήγοντο τά χρυσά νομίσματα, ώστε έγεννώντο ύπέρ- 
ογκα έξοδα είς τάς πολιτείας ταύτας έκ τής αναγκαίας άπο- 
βαινούσης έκτυπώσεως νέων νομισμάτων.

Εΰνόητον καθίσταται, έπί τή άσφαλεϊ ταύτη, προσδοκία τής 
βαθμιαίας άποκαταστάσεως τού χρυσού ώς νομισματικής βάσεως 
έν ταΐς χώραις τής δύσεως καί έν τοΐς πλείστοις λιμέσι τού παγ
κοσμίου εμπορίου, ότι χώρα θέλουσα νά είσαγάγη τάς έπί μετρη- 
τοΐς πληρωμάς, θέλει ζημιωθή άποπειρωμένη νά διατηρήσγ,, μόνη 
αύτη, τόν άργυρον ώς άποκλειστικήν τού νομίσματος βάσιν.

Ή ύποτίμησις τοϋ άργύρου, ήτις τό πρώτον έπήλθς διά τής 



•284 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ. 285

μεταστάσεως της Γερμανίας εις τήν βάσιν τοϋ χρυσού, θέλει άποβή 
διαρκής συνεπεία τής παρακολουθήσεως τής Σκανδιναυΐας είς τήν 
Γερμανίαν, καί τής άποφάσεως τής "Ολλανδίας τοϋ νά παύση τήν 
περαιτέρω έκτύπωσιν αργυρών νομισμάτων, καί τών ουσιωδών πε
ριορισμών, ους αί χώραι τής λατινικής ένώσεως, ήτοι ή Γαλλία, τό 
Βέλγιον, ή Ιταλία, ή 'Ελβετία, ή 'Ρωμανία καί ή 'Ελλάς έζανό 
νισαν άπό 2 έτών είς τήν τών άργυρών νομισμάτων έκτύπωσιν. Έκ 
τούτου όμως πάσα επικράτεια, έπιμένουσα νά διατηρήση ώς απο
κλειστικήν νομισματικήν βάσιν τόν άργυρον, περιέρχεται είς τήν 
αυτήν περίπου θέσιν, εις ήν ευρίσκονται αί επικράτεια·, αί έχουσαι 
αναγκαστικήν κυκλοφορίαν γραμματίων, έν αίς επομένως τό χάρ
τινο·/ νόμισμα ύπετιμήθη υπό τήν ονομαστικήν αξίαν. Ή τιμή τοϋ 
εξωτερικού συναλλάγματος αποβαίνει ταΐς τοιαύταις έπικρατείαις 
όριστικώς δυσμενής, καί πάσχουσιν αύται έν ταΐς πρός τό εξωτε
ρικόν συναλλαγαΐς έκ διαρκών ζημιών έπί τής τιμής τοϋ συναλλάγ
ματος καί έκ δαπανών προμήθειας χρυσού. ’Εκ τοϋ τιμολογίου 
τών συναλλαγμάτων έπί τοϋ έξωτερικού δύναται τις προχείρως νά 
ίδη, ότι ή ύποτίμ.ησις τοΰ άργύρου περιέβαλε τά αργυρά νομίσματα 
έν ταΐς παγκοσμίοις άγοραΐς μέ τά μειονοκτήματα τών τραπεζι
κών γραμματίων έν -χώραις αναγκαστικής κυκλοφορίας. Καθ’ δλας 
τούτέστι τάς χώρας, έν αίς χρυσά καί αργυρά νομίσματα έχουσι 
νόμιμον διατίμησιν, έν περιπτώσει ύποτιμήσεως τοϋ άργύρου φεύ
γει ό χρυσός έκ τής χώρας, άν μή καθείργηται ύπό τών τραπε
ζών καί δημοσίων ταμείων, όπως φεύγουσι τά εύγενή μέταλλα έν 
γένει έκ τών χωρών τής ά-αγκαστικής κυκλοφορίας. Ή πραγματική 
συνέπεια τής διπλής βάσεως ύπό τοιαύτας περιστάσεις είναι ή 
βαθμιαία διά τής βίας άποκατάστασις τής άποκλειστικής βά
σεως τοϋ άργύρου, ώς παράδειγμα τούτου ενδεικτικόν έχομεν τήν 
Γερμανίαν καί "Ελβετίαν. "Οθεν αί έχουσαι διπλήν βάσιν νομισμα
τικήν πολιτεΐαι, άν δέν θέλωσιν ή δέν δύνανται νά μεταβώσιν 
αμέσως είς τήν άποκλειστικήν βάσιν τοϋ χρυσού, ύποχρεοϋνται νά 
λάβωσι προσωρινά μέτρα, είτε παύουσαι τήν έκκοπήν άργυρών νο
μισμάτων, ώς ή "Ολλανδία, είτε περιορϊζουσαι ταύτην ούσιωδώς, 
ώς αί χώραι τής λατινικής νομισματικής ένώσεως.

Επειδή δέ ολίγον κατ’ ολίγον αί μή έχουσαι αναγκαστικήν 
κυκλοφορίαν πολιτεία·, αναγκάζονται νά άρωσιν έντελώς τήν νο
μισματικήν βάσιν τού άργύρου, καθ’ ημάς πάσα χώρα τής δύσεως 
ής τά συναλλακτικά μέσα συνίστανται είς ύποτιμημένον χάρτινον 
νόμισμα, ήθελε λίαν κακώς προστατεύσει τά ίδια συμφέροντα, άν, 
προτιθεμένη ν’ άποκαταστήση τήν πραγματικήν άξίαν τών συ
ναλλακτικών μέσων, έπανέλθη, είς τήν αποκλειστικήν νομισματι
κήν βάσιν τού άργύρου. Τόσω μάλλον, καθ’ όσον άνευ ουσιώδους 
διαφοράς δαπάνης δύναται ν’ άποφανθή υπέρ τοϋ ενός ή τού έτέρου 
τών εύγενών μετάλλων. Διότι αί περιστάσεις διαφέρουσιν, άν ή 
προτιθεμένη ν’ άλλάξη τήν νομισματικήν βάσιν χώρα έχη, ή δέν
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εχη αναγκαστικήν κυκλοφορίαν. Αί προκύπτουσαι δαπάναι τής 
έκτυπώσεως καλύπτονται άφθόνως διά τής εύνοϊκωτέοας τιμής 
τοϋ συναλλάγματος καί τής έξοικονομήσεως τής κατασυναλλαγής 
έπί προμήθεια νομίσμ.ατος πρός τάς έπί τό έξωτερικόν πληρωμές, 
τόσω μάλλον καθ’ όσον αί δαπάναι έκεΐναι κυρίως έφάπαξ έπέο- 
χονται, ένώ αί τελευταία·, μ.νησθεΐσαι ζημίαι ει’σί διαρκείς. ’Εκτός 
τούτου αί δαπάναι τής έκτυπώσεως κατά τήν μετάβασιν άπό τής 
βάσεως τοϋ άργύρου είς τήν τοΰ χρυσού μετριάζονται έκ τής περι- 
στάσεως, ότι τότε τά άναγκαιοϋντα διά τάς μικροτέρας πληρωμάς 
αργυρά νομίσματα, τά όποια π. χ. 
χωνται είς 200 εκατομμύρια Μάρκων 
ορινίων άργυρών, έκτυποϋνται μετ’ 
(έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείας καί έν Γερμανία έν 
ριέχουσι τά αργυρά νομίσματα μόνον ’(w τ*.
άξίας εις ά'ργυρον), έξ ού επέρχεται ουσιώδης ωφέλεια έκ τής 
έκτυπώσεως.

Σήμερον έν διαφόροις χώραις εκπροσωπούνται καί τά τρία συ
στήματα νομισματικής βάσεως. Έν ταΐς Ήνωμέναις ΙΙολιτείαις τής 
’Αμερικής πρό τής εισαγωγής τής αναγκαστικής κυκλοφορίας υπήρχε, 
καί σήμερον ακόμη υπάρχει ή άποκλειστική νομισματική βάσις τοϋ 
χρυσού- έν Γαλλία καί ’Ιταλία υπάρχει ή διπλή βάσις, έν Αυστρία 
καί "Ρωσσία ή νομισματική βάσις τοϋ άργύρου. Έν ούδευ.ια τών 
χωρών τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, έν αίς υπάρχει νομισματική 
βάσις τοΰ χρυσού ή διπλή, έγένετο μέχρι τοΰδε σκέύις περί έπα- 
νόδου είς τήν αποκλειστικήν βάσιν τοϋ άργύρου κατά τήν άποκα- 
τάστασιν τής πραγματικής άξίας τών συναλλακτικών μέσων. 
Έν τώ μέλλοντι επομένως, επειδή δέν είναι πιθανόν ή 'Ρωσσία, 
έξ αιτίας τοϋ παρ’ αυτή συστήματος τού άποκλεισμοΰ, καί ιδιαι
τέρων οικονομικών περιστάσεων, νά σκεφθή έντός βραχέως περί άπο
καταστάσεως τής πραγματικής άξίας τών συναλλακτικών αύτής 
μέσων, ή Αυστρία, παραδεχόμενη τήν άποκλειστικήν βάσιν τοϋ 
άργύρου μετά τήν άποκατάστασιν τής πραγματικής άξίας τών 
συναλλακτικών μέσων, θέ/.ει εύρεθή μεμονωμένη κατά τούτο έν 
όλη τή Εύρώπη, καί επομένως θέλουσιν άποβή αύτή έπαισθη- 
τότερα τά μνησθέντα μειονεκτήματα. "Αν λοιπόν ύπάρχη διά- 
θεσις πρός θυσίαν τινά έπί τή άποτροπή αύτών, δέν δύναται νά 
ύπάρχη άμφιβολία περί τής καταλλήλου οδού, άμα δυνηθώμεν ν’ 
άποδείξωμεν ότι ή προτίμησις τής άποκλειστικής βάσεως τοΰ χρυ
σού ουδόλως συνδέεται πρός θυσίας οίκονομικάς. Είς τήν έρώτη- 
σιν, άν ό υπάρχων χρυσός, έκτετιμημένος είς 30 περίπου δισεκατομ
μύρια φράγκων, καί ή έτησία έξόρυξις χ,ρυσού, άνερχομένη κατά 
μέσον όρον είς 700 έκατομ. φράγκων, δέν Οέλουσι παρεμβάλει 
πρόσκομμα είς τήν πορείαν ημών, δυνάμεθα ν άπαντήσωμεν εΰα- 
ρέστως, διότι αί έκτυπώσεις έν τοΐς κυριωτέροις κοάτεσι τής £ύ- 
ρώπης καί τής Αμερικής άπό τοϋ 1850 μέχρι τοϋ 1872 άπερ-
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ρόφησαν μόλις 16 δισεκατομ. χρυσού καί 2 δισεκατομ. άργύρου, 
δέν δύνανται δέ νά έξακολουθήσωσιν έν τώ μέλλοντι κατά τάς 
αύτάς άναλογίας, διότι τά νέα νομίσματα δέν ήθελον εΰρει πλέον 
έπασχόλησιν.

Τωόντι, άν συγκρίνωμεν τόν άνώτατον όρον τών αναγκαίων συ
ναλλακτικών μέσων τών αύτών επικρατειών, οίος προκύπτει ούτος 
έκ τών έν αρχή άναλογιών, πρός τάς ρηθείσας εκτυπώσεις νομισμά
των, φθάνομεν παραδόξως εις ποσόν όμοιον, ήτοι είς περίπου 7 
δισεκατομ. φιορινίων αυστριακών. ’Επειδή δέ εις ταΰτα περιεχον- 
ται καί τά ακάλυπτα γραμμάτια, ταΰτα δέ άποτελοΰσι ποσόν 
περίπου 1045 έκατομ. φιορινίων, τό άναγκαϊον ποσόν τών συναλ
λακτικών μέσων έν κανονική καταστάσει Οά ηΰξανε κατ’ ίσον ποσόν, 
αν δένσυνέβαινεν ή περίστασις, ότι πολλά χρυσά νομίσματα τήκονται 
διά βιομηχανικόν σκοπόν, ή φεύγουσι και κυκλοφορούσα εις άλλας 
παρά τάς μνησθείσας, έν διαφόροίς ήπείροις, χώρας, πλεϊστα δέ 
ιδίως αργυρά νομίσματα άπάγονται εις τήν ’Ανατολικήν ’Ασίαν. 
Αληθώς ή στάσις τοΰ ολικού ποσού τών νομισμάτων έν Ευρώπη 
εινε ανώτερα τοΰ μνησθέντος ποσού, διότι πολλαί έπικράτειαι δέν 
περιλαμβάνονται έν τώ μνησθέντι πίνακι νομισματικών εκτυπώσεων, 
διότι προσέτι καί έν ταΐς περιλαμβανομέναις έπικρατείαις κυκλο- 
φορούσι καί νομίσματα αρχαιότερα, καί διότι δέν προσεθέσαμεν τά, 
έν κυκλοφορία κατά τήν Γερμανίαν 270 περίπου έκατομ. τάλληρα 
παλαιάς νομισματικής βάσεως. Άλλ’ έξ ετέρου πάλιν σημειωτέου, 
ότι αί εκτυπώσεις χρυσών νομισμάτων έν Γαλλία κατά τά τελευ
ταία 20 έτη ύπερέβησαν κατά πολύ τάς άνάγκας τής χώρας, καί 
ότι τό Γαλλικόν νομισματοκοπείου τήν έκτύπωσιν ένήογει έπί 
λόγω κέρδους, έφ’ όσον ή τιμή τοΰ χρυσού ήτον εις έκπτωσιν, 
καί ένεκα τής έν Γαλλία διπλής βάσεως ύπήρχεν ή ευκολία τής 
ένεργείας τών πληρωμών είς χρυσόν. Ή σωρηδόν εξαγωγή τών 
γαλλικών αργυρών ταλλήρων κατά τά έτη 1855—1868 εΐνε γε
γονός πασίγνωστου. Άλλά καί τά 6 περίπου δισεκατομύρια 
χρυσών νομισμάτων, τά έκτυπωθέντα έν Γαλλία άπό τοΰ 1S50 
μόνον έν μέρει άπερροφήθησαν ύπό τής έγχωρίου ανάγκης συναλ
λακτικών μέσων. Διά τοΰτο καί ή Γαλλία έξωκονόμησεν διά χρυ
σών νομισμάτων άπάσας τάς χώρας τής λατινικής νομισματικής 
συμβάσεως, καί διά τοΰτο άκόμη καί σήμερον τό είς χρυσόν άπο- 
ταμίευμα τής Έθν. Αυστρ. τραπέζης, ύπερβαϊνον τά 72 έκατομ. 
φιορινίων, ήτοι πλέον τοΰ ήμίσεως τοΰ όλου μεταλλικού άποταμιεύτ 
ματος τής τραπέζης, ώς έπί τό πλεΐστον σύγκειται έκ Γαλλικών 
είκοσαφράγκων τής Αύτοκρατορίας.

Καί έν τή μεγάλη Βρετανία τό άναγκαιοΰν ποσόν συναλλακτι
κών μέσων εΐνε έλασσον τοΰ έκκοπέντος ποσού’ έν δέ ταΐς Ήνω- 
μέναις Πολιτείαις, καθ’ άς σήμερον έν γένει τοΐς μετρητούς πλήρω
μα! δέν ένεργοϋνται, τό ποσόν τών έκεΐσε έκτυπώσεων νομισμά
των βεβαίως ήλαττώθη έπαισθητώς διά έξαγωγής καί τήξεως.
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’Άν λάβωμεν ύπ’ όψιν τό γεγονός, ότι ό διαθέσιμος χρυσός έν 
ταΐς χώραις τοΰ δυτικού πολιτισμού ανέρχεται είς 30 περίπου δισε·· 
κατομμύρια φράγκων, καί ότι ή άπό τοΰ 1850 παραγωγή τοΰ χρυσού 
έπήρκεσεν άκριβώς είς τάς έκτυπώσεις χρυσών νομισμάτων τής περιό
δου ταύτης, ότι πρός τούτοις τοΰ άναγκαιοΰντος ποσού έγένετο 
σπουδαία ύπέρβασις έν Γαλλία, ταΐς Ήνωμέναις πολιτείαις, καί 
Αγγλία, είς τρόπον ώστε έλαβε χώραν μεγάλη έξαγωγή’ — άν 
προσέτι άναλογισθώμεν, ότι ό έτησίως έξορυσσόμενος χρυσός άπο- 
τελεΐ ποσόν 300 έκατομ. φιορινίων, ότι ή Αυστρία μόλις τοιού- 
του ποσού άνάγκην έχει πρός εισαγωγήν τοΰ χρυσού ώς βάσεως 
τοΰ νομισματικού συστήματος, καί ότι είς περασκευήν τών έπί τούτο» 
μεταρρυθμίσεων χρειάζεται χρονικόν διάστημα έτών τινων, — κα
θίσταται αναμφίβολον, ότι τό άναγκαϊον πρός εισαγωγήν τού 
χρυσού ώς βάσεως ύλικόν δέν θά λείύη, καί ότι τό ζήτημα τοΰ 
ύλικοΰ είναι λελυμένον. Πρόκειται επομένως μόνον τό έπόμενον 
ζήτημα’ άν ή δαπάνη συγκριτικώς πρός τήν άπαιτουμένην είς δια- 
τήρησιν τοΰ άργύρου ώς βάσεως, εΐνε ύπέρογκος καί άν έν γένει 
δέν θέλει άποβή αυτή δυσοικονόμητος.

Έπί τοΰ ζητήματος τούτου δέον νά προταχθή, ότι ή Αυστρία 
πρός άποκατάστασιν τής πραγματικής τιμής τών συναλλακτικών 
μέσων Οά άπαντήση σλιγωτερας δυσχερείας, καί εΰθυνώτερον Οά 
προμηθευθή τόν άναγκαιούντα χρυσόν, άν άρχίση καί περαιώση τάς 
άναγκαίας προπαρασκευάς, πριν ή αί χώραι τής νομισματικής ένώ- 
σεως άποφασίσωσι τήν οριστικήν έγκατάλειψιν τής βάσεως τοΰ 
άργύρου, ή τουλάχιστον, πριν ή ή ’Ιταλία καί αί Ήνωμέναι ΙΙο- 
λιτεϊαι έπαναλάβωσι τάς έπί μετριτοϊς πληρωμάς.

’Άν κατά τήν έςόφλησιν τών γραμματίων τής έπικρατείας γείνη 
έναρξις άπό τών γραμματίων τοΰ ένός καί τών πέντε φιορινίων, 
τούθ’ όπερ οφείλομεν νά ύποθέσωμεν, τότε ή παραδοχή τοΰ χρυ
σού ώς βάσεως δέν θέλει αυξήσει, συγκριτικώς πρός τήν βάσιν τοΰ 
άργύρου, τό άναγκαιοΰν ποσόν μεταλλικού. Εΐνε μέν άκριβές, ότι 
κατά τήν βάσιν τοΰ άργύρου, ένεκα τοΰ δυςμετακομίστου καί τοΰ 
δαπανηρού τής μετακομίσεως, ή είς γραμμάτια κυκλοφορία εΐνε 
μείζων, παρά κατα τήν βάσιν τοΰ χρυσού, καί ότι καί είς τάς 
μικράς συναλλαγάς τά χρυσά νομίσματα άντικαθιστώσιν ευχερώς 
τά γραμμάτια. Άλλά ληπτέον ύπ’ όψιν, προκειμένου περί Αυ
στρίας, ότι τό κοινόν έξωκειώθη πρός τήν χρήσιν τοΰ τραπεζικού 
γραμματίου καί μικρών αξιών, τόσον πολύ, ώστε ή νέα γενεά θά 
χρειασθή νά έξοικειωθή πρώτον πρός τήν κυκλοφορίαν τών χρυσών 
νομισμάτων καί ότι τό ήμισυ τών χρυσών νομισμάτων ήδύνατο νά 
έκτυπωθή είς πεντοφιορίνια. Σήμερον ή κυκλοφορία τών γραμμα
τίων τής Αυστρ Εθν. Τραπέζης έν τέλει τοΰ 1874) καί τών γραμ
ματίων τής έπικρατείας (μέσα τοΰ 1874) έχουσιν ώς έξής.
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Γραμμάτια έπικρατειας
ένός φιορινιού αυστριακού 72, 801, 388 
πέντε' ο β 109, 735,875
πεντήκοντα » 138,102,900

330, 730, 163
Γραμμάτια τής Αύστρ. Έθν. Τραπέζης.

10 φιορινίων
»
ο

100
1000

αύστρ.
»
»

116, 583,150 
' 2,480,200 
84,699,000

293, 762, 350

Αί έκτυπώσεις κατ' αΰστρ. νόμισμα αποτελούσε 250 έκατομ. 
φιορινίων αργυρών, 90 έκατομ. φιοριν. εις χρυσόν, 36 έκατομ. φιορ. 
είς τάλληρα Μαρίας Θηρεσίας λεβαντινικά, καί 15 έκατομ. είς κέρ
ματα μικρά καί χάλκινα.

Ή απώλεια χρόνου καί αί δαπάνα·. αλλαγής της Βάσεως τοΰ 
νομισματικού συστήματος έν Αυστρία θέλουσιν ούσιωδώς περιορισθή, 
διότι έν όλοι δύναται νά διατηρηθή ή νομισματική μονάς, καί δέν 
Οά χρειασθή νέα έκτύπωσις τών χαλκών καί άλλων μικρών κερ
μάτων, ή οποία γεννά τήν πλείστην εργασίαν καί χρονοτριβήν. Μό- 
ναι λοιπόν αί άργυραΐ υποδιαιρέσεις τής μονάδος, ’ή-οι τό καί 
1 φιοριν. Οά έχρειάζετο νά έκτυπωθώσι νέα, κα; δή με εσωτερι
κήν αξίαν ήλαττωμένην κατά τόΤά *[ , φιοριν. ήδυναντο νά 
κατηργηθώσι, διότι μικρά ή διαφορά τής άξίας αύτών πρός τά 
κέρματα τών 20 καραντανίων, κατ’έσωτερικήν δέ άξίαν Οά ήνε περί
που εκείνα ίσα πρός ταΰτα. ("Επεται συνέχεια).
(Έκ τής Allgemeine Augsburger Zeitung). Μετάφρασις ST. ΣΤΡΕϊΓ.
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Ό εκλογικός άγιον έπεραεώθη διά τρόπου έμπρέποντος είς ελευ
θέρους λαούς. Ή μετ’ όλίγας ημέρας συνέλευσις τών αντιπροσώπων 
τοϋ έθνους δέν είναι έκ τών συνήθων τής πολιτειακής ημών ζωής.

— Πρέπει νά κλεισθή ή άβυσσος, τήν οποίαν ή παρελθοΰσα πε
ρίοδος τοσοΰτον άφρόνως ήνέωξεν. 'Όσοι νομίζουσιν, ότι τοΰ τυ
χόντος έργον είναι ή άποκατάστασις τής κοινωνικής αρμονίας, αγνο
ούσε τ·ύς αιωνίους ορούς αυτής.

— Μεταξύ όλων τρεις πρέπει νά σημειωθώσιν ιδιαιτέρως. Είναι 
κοινοί καί πρός τά άτομα καί πρός τάς ομάδας τών άτόμων : 
Φρότησις, ‘Επιστήμη, Ισχύς.

Έν Κηφισία, 2 Αύγουστου Ι875.


