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ΤΡΑΙΙΕΖΤΚΑΤ ΜΕΛΕΤΑ I

’Εάν ήτο δυνατόν νά ύπολογίσθή ή διά τών αλληλό
χρεων λ/σμών καθ’ άπαν τό έμπόριον χ.ίνησις τών κεφα
λαίων, Οά ,έξεπλήττετο έκαστος έπί τή σμικρότητι τών 
νομισματικών έν τή έμπορική συναλλαγή προμηθειών. Ό 
άλληλόχρεος λ|σμός είναι μέθοδος, διά τής οποίας μεταβι
βάζονται τά κεφάλαια άπό χειρός εις χεΐρα άνευ τής μεσο- 
λαβήσεως -Νομισμάτων. Άρκεΐ άπλή συνενόησις καί ιδού 
μεταξύ τών συμβαλλομένων ανοίγονται βιβλία, έν μια τών 
όποιων σελίδι έγγράφονται αί πιστώσεις καί έν έτέρα αί 
χρεώσεις. "Οταν έπέλθη ό συμπεφωνημένος ή ό άπό συνή
θειας χρόνος τοϋ συμψηφισμού τών εκατέρωθεν αμοιβαίων 
απαιτήσεων, κλείεται όλ|σμός καί ή διαφορά άποδεικνύει 
τόν τελικόν οφειλέτην. Εκατομμύρια δραχμών εισάγονται 
ουτω καί έξάγονται εις παντοειδή κεφάλαια, χωρίς νά ά- 
κουσθή ό ήχος τοϋ νομίσματος έν τοΐς ταμείοις τών άλ- 
ληλοχρεουμένων.

’Εάν άπό τής γενικής τοΰ καθολικοΰ έμπορίου έπόψεως 
έγκύψωμεν ιδιαιτέρως είς τόν τραπεζικόν κλάδον αύτοϋ, 
παρατηροΰμεν ότι ό άλληλόχρεος λ|σμός άποτελεΐ τήν 
στέγην, ούτως είπεΐν, τοΰ οικοδομήματος. Κατ’ούσίαν διαι
ρείται είς τρεις μεγάλας κατηγορίας· διότι ή πρόκειται περί 
παραγγελιών πρός τόν τραπεζίτην είς είσπραξιν χρηματι
κών κεφαλαίων, ή πρόκειται περί προεξοφλήσεων ένεργου- 
μένων έκ χρημάτων ήδη κατατεθειμένων παρ’ αύτω, ή
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πρόκειται περί αμοιβαίων πιστοχρεώσεων μεταξύ τών συ 
ναψάντων τήν νομικήν τοΰ αλληλόχρεου λ|σμοϋ σχέσιν. 
'Ως είναι προφανές, ό τραπεζικός ούτος μηχανισμός αρμό
ζει ιδιαιτέρως παρ’ δσοις τόποις και λαοΐς ή εμπιστο
σύνη έπηξεν ήδη τόν θρόνον της. "Οταν έκαστος είναι 
συγχρόνως καί είσπράκτωρ τών πιστώσεών του καί πλη
ρωτής τών χρεώσεων αύτοΰ, ή τραπεζική τών αλληλό
χρεων λίσμών μεσολάβησις είναι έργον δευτέρας μάλλον 
ανάγκης. "Οταν όμως ή εθνική οικονομία μεταβή εις τήν 
περίοδον τής οραστηριωτέρας λειτουργίας τών οργάνων 
της, τότε οί όροι τής συναλλαγής ούσιωδώς τροποποιούνται.

Ή κυκλοφορική δύναμις τότε περιβάλλεται ιδιαιτέραν 
σπουδαιότητα καί οι αλληλόχρεοι τραπεζικοί λ|σμοί προ- 
βιβάζονται έν τή συγκρίσει αύτών πρός τήν διά τών τρα
πεζικών χαρτοφυλακίων ένεργουμένην κυκλοφορίαν (προε
ξοφλήσεις). Συμβαίνει δέ ώστε καθ’ όσον επιτείνονται οί 
αλληλόχρεοι λ|σμοί έν τή τραπεζική τής χώρας οικονομία, 
κατά τοσοΰτον καί εύρυτέρα καθίσταται καί κατά σκοπόν 
ή περαιτέρω ταύτης άνάπτυξις. Τό φαινόμενον τοϋτο έκ- 
τυλίσσεται κανονικώς εις μεγάλας διαστάσεις έν ταΐς Ή
νωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, διότι ύπελογίσθη κατά 
Σεπτέμβριο-ν 1873 ή σχέσις τών έπ’ άλληλοχρέω λ|σμώ 
καταθέσεων έν ταΐς τραπέζαις τής Δημοκρατίας, άπέναντι 
τών ύπ’ αύτών ένεργουμένων προεξοφλήσεων καί προκα
ταβολών, είς 66 τοΐς |0. Έάν έκ τής όλης 'Ομοσπονδίας 
περιορίσωμεν τήν παρατήρησιν έντός μόνης τής πολιτείας 
New York, ή υπέρ τών τραπεζικών άλληλοχρέων λ|σμών 
αναλογία τών καταθέσεων άναβιβάζεται έτι μάλλον, είς 
83 τοΐς |„. Καί προξενεί άληθή έκπληξιν ή περαιτέρω έτι 
άνάπτυξις τ,,ς άναλογίας ταύτης έν τή τραπεζική κυκλο
φορία τής πόλεως Ν> w Υ· rk, διότι άναβιβάζεται είς 95 τοΐς 
°],! ’Απέναντι τοιούτων πορισμάτων τής έν τώ νέω κόσμω 
τραπεζικής ζωής, ό παλαιός κόσμος παρέχει δύο ύποδεεστέ- 
ρας ούσιωδώς όψεις κατά τό 1864·, έξ ών ή μέν είναι ’Αγ
γλική, καθ’ ήν ή πρός τάς προεξοφλήσεις καί προκαταβο- 

λάς σχέσις τών έπ’ άλληλοχρέω λ|σμώ καταθέσεων ύπε
λογίσθη είς 60 τοΐς j , ή δέ είναι Γαλλική, καθ’ ήν ή ανα
λογία αύτη καταπίπτει έν τή άναλογία τών 22 τοΐς ι'|0.

Ό προσεκτικός άναγνώστης δύναται έντεϋθεν νά κατα- 
σκευάση λίαν εύχερώς κλίμακα περί τοΰ βαθμοΰ τής έμπι- 
στοσύνης καί τής έν τή τραπεζική μηχανή τελειότητος με
ταξύ τών άνωτέρω προυχόντων έν τώ νεωτέρω πολιτισμοί 
λαών. Τό άκριβές είναι ότι, άπέναντι τοϋ κατά τήν Εύρώ- 
πην άκμάζοντος τραπεζικού μονοπωλίου, έν Αμερική κατά 
Δεκέμβριον 1873 υπελογίζοντο 2 000 τράπεζαι καθ’ όλην 
τήν 'Ομοσπονδίαν, 83 έν τή Πολιτεία New York καί 32 έν 
τή πόλει New- York- Ό επόμενος πίναξ μαρτυρεί τήν είς 
εκατομμύρια δολλαρίων σχετικήν κίνησιν τών τραπεζικών 
τούτων συμπλεγμάτων :

, I Προεξοφλ. Προκαταβολ. 
’Εν όλη τή'Ομοσπονδία 949 Όκτωβρ. 1874; 
έντή Πολιτεία NewYork 286 (Φεβρ. 1874) 
έν τή π-Οει New York1133 (Σεπτ. 1873;

Καταθέσεις
669 (Όκτ. 1874;
244 (Φεβο. 1874;
111 Σε-τ. 1873

Έάν άπό τοιούτων τραπεζικών δεδομένων μεταβώμεν είς 
τήν 'Ελληνικήν πρακτικήν, παρατηροΰμεν ότι ή κατά Δε
κέμβριον 1873 σχέσις τών παρά τή Εθνική Τραπέζη κα
ταθέσεων πρός τάς έν τώ χαρτοφυλακίω εύτής άξίας ήτο 
ώς 7 : 14 X, (ήτοι είς δρ. 7 959 815 : 14 465 233).
Ή σχέσις αύτη μαρτυρεί τήν σπουδαίαν άπόστασιν, ήτις 
άναλόγως χωρίζει τήν τραπεζικήν ήμών οικονομίαν άπό 
τής έν ’Αμερική. Ή εποψις τών τραπεζικών γραμματίων 
οόναται νά ρίψη ιδιαίτερον έπί τοΰ προκειμένου φώς, τό 
όποιον πρέπει νά χρησιμεύση όπωσοΰν είς τούς φοβουμέ- 
νους τό πολυάριθμον τών τραπεζών. Ελπίζω δέ ότι Οά μοί 
ομολογήσωσιν ούτοι χάριν τινα διά τήν κατασκευήν τοΰ 
κατωτέρω πίνακος, όστις περικλείει λίαν εύγλώττους είς 
εκατομμύρια άριθμούς.

Δεκέμβριος 1874 ' Ελλάς Άμερ. 'Ομοσπονδία Ιίολιτ. New York
Τραπεζ. Γραμμάτ. 39 5ρ. 333 δολάρ. 24 δολάρ.
Χαρτοφυλάκων 24 » 949 » 285
Μεταλ. Αποταυ.ί. 19 » I

aefciWr 21 » 13
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Έζ τοΰ πίναχος τούτου δύναται τις νά διδαχθή πολλά. 

Ή άπό τραπεζικών γραμματίων πλημμύρα, τήν οποίαν ύ- 
ποτίθεται δτι άποσοβεϊ τό περί τήν έκδοσιν αύτών προνό- 
μιον, (Υποδεικνύεται μάλλον ώς φανταστικόν πλάσμα τών 
Θιασωτών αύτοΰ. Βεβαίως είς ζαθιδρύματα ένοχα δυνατόν 
νά συμβή κατάχρησις. Άλλ’ ή κατάχρησις είναι καρπός, 
δστις είς δλα τά κλίματα καί ύπό δλα τά συστήματα δύ
ναται νά ώριμάση. Καί όμως έπί τέλους οί φυσικοί νόμοι 
τής άγοράς θά κατισχύσωσιν όπως δέ ό παράγων ύποδή- 
ματα θά ύποστή ζημίας έάν ύπερακοντίση τήν παραγωγήν 
του, τοιουτοτρόπως καί ό παράγων τραπεζικά γραμμάτια 
θά ύπακούσή είς τόν αιώνιον νόμον τής ζητήσεως καί τής 
προσφοράς. 'Όταν διά τό χαρτοφυλάκων τών έν New York 
τραπεζών άρχει τό δωδέκατον είς τραπεζικά γραμμάτια, τά 
διπλώματα τών αλληλόχρεων λ μών είναι ίκανώς έπίσημα, 
ίνα μή έχωσιν ανάγκην ιδιαιτέρας έξηγήσεως. Ιϊρός τί ή 
διά τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορία, όταν άρκοΰσι 
πρός τήν άνάγκην τά βιβλία τών τραπεζών ; Δέν δύνα
μαι ούτω νά παραδεχθώ μεθ’ δλα τά παράσιτα τής ’Εθνι
κής ημών Τραπέζης έργα, δτι ή μεταξύ τών γραμματίων 
καί τοΰ χαρτοφυλακίου αύτής άναλογία (39 : 24) δει
κνύει τήν τελικήν τής τραπεζικής οικονομίας οδόν.

Καί ή εποψις τών νομισματικών άποταμιεύσεων περιέχει 
ιδιαιτέραν έπί τοΰ προκειμένου σημασίαν. Όποια διαφορά 
μεταξύ τών 'Ομοσπονδιακών άποταμιευμάτων καί τών Ελ
ληνικών. Ένω τό τελευταϊον μόλις καθυστερεί κατά ?5 
έκατομ. τοΰ χαρτοφυλακίου καί κατά 20 τών τραπεζο
γραμματίων, έν Αμερική τό μεταλλικόν άποταμίευμα 
κατά μέν τήν 'Ομοσπονδίαν είναι τό 16"" τών τραπε
ζογραμματίων καί τό 43” τοΰ χαρτοφυλακίου, κατά δέ 
τήν πολιτείαν New-York είναι τό ήμισυ σχεδόν τών τρα
πεζογραμματίων καί τό 22 ' τοΰ χαρτοφυλακίου. Βεβαίως 
πρέπει έπί τών άνωτέρω ύπολογισμών νά ληφθή ύπ’ οψιν 
καί ή περίστασις ότι έν τώ τραπεζική συστήματι τής ’Αμε
ρικής παρά τώ προμνησθέντι μεταλλικώ άποταμιεύματι λη- 

τουργεϊ καί δημοσίων γραμματίων παρακαταθήκη,ήτις κατα 
Δεκέμβριον 1874 περιελάμβανεν 80 έκατομ. καθ’ όλας τάς 
'Γραπέζας τής 'Ομοσπονδίας. Άλλ’ ένω έν μέρει ή τάξις 
αυτή είσήχθη, όσον άφορά τά χρεόγραφα, τελευταϊον καί 
παρ’ ήμΐν, οί όροι τής τραπεζικής έν γένει οικονομίας δέν 
μεταβάλλονται έντεΰθεν. Πάντοτε ή κυρία βάσις Οά φέρη 
τήν σφραγίδα τών εύγενών μετάλλων (χρυσός ή άργυρος).

Ή άνωτέρω σύγκρισις πρέπει νά όδηγήση μέχρι τών ά- 
πωτέρων πορισμάτων. Βεβαίως όταν πρόκειται περί πλοίου, 
Οά έμπιστευθώ πλειότερον εις τό έχον έρμα ή τό έγκατα- 
λελειμένον είς τήν διάκρισιν τοΰ πρώτου πλαγίου άνέμου. 
Άλλ’ ένθυμοΰμαι καί άκων τήν μεσαιωνικήν οικονομίαν, 
ήτις άπό τοΰ βάρους έαυτής έβάδιζεν είς όλα τά στάδια 
τής έργασίας της βραδέως καί μετά κόπου. Τόν αρχικόν 
τύπον τοιαύτης κοινωνικής καταστάσεως άποτελεϊ ό Ασια
νός έμπορος, όστις σταυροποδητί περιμένει τό άσφαλέστε- 
ρον κέρδος. Καί όμως οί όροι τοΰ νεωτέρου βίου τών έθνών 
έντελώς μετεβλήθησαν. Ή ζωή σήμερον δέν είναι άπλή 
ζίνησις, άλλά ταχύτης. Ούαί δέ είς έζεϊνον, όστις δέν προ
πορεύεται, διότι Οά καταπατηθή ύπό τών όπισθεν ερχομένων.

Πρέπει άρά γε νά μαζαρίση τις τήν άρχαίαν εποχήν, έν 
τή όποια ή εύδαιμονία έξηγοράζετο διά τής ηρεμίας ζαΐ ή 
πρόοδος δέν ήτο νευρική ; Δέν γράφω περί δογμάτων, άλ
λ’ ιστορώ τήν οικονομικήν τής άνθρωπότητος ζωήν. Είς 
όλους, όσοι δύνανται νά άναγνώσωσι τήν μυστηριώδη βί
βλον αύτής, λέγει κατά πάσαν ημέραν ePrend-moy tel <jue 
je suy.» Πολλά θά εί'πη τις, άπαιτοΰνται έφόδια πρός τούς 
νεωτέρους άγώνας αύτής. Δέν τό άρνοΰμαι, καί βραδύτερον 
έτι πλείονα. Ούτως, έπειδή ό λόγος περί Τραπεζικής οικο
νομίας, πρέπει νά άναγνωσθή δίς καί τρις καί πολλάκις ή 
σελίς τών πορισμάτων αύτής έν τή εύρωστοτέρα μερίδι τής 
άνθρωπότητος. "Οταν έν τή μεγάλη Δημοκρατία τής Άμε- 
ρικής ή βάσις τής τραπεζικής τών άλληλοχρέων λ]σμών 
παρακαταθήκης άναοαίνει είς 66, 83 καί 9δ τοΐς "Ι έπί τής 
όλης άξίας τοΰ χαρτοφυλακίου, όταν αί νομισματικά’ άπο-
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ταμιεύσεις καταβιβάζονται εις τό 16 ’ ~ω·> τραπεζογραμ
ματίων, ή τό 25'" καί 45° τών τραπεζικών χαρτοφυλα
κίων, όταν έπί τοιούτοις οροις ή οικονομική πρόοδος προσ
εγγίζει πλειότερον είς τήν αλήθειαν της, μετά τοσαύτης 
σταθερότητος όσην μαρτυρεί ή έν ’Αμερική πρακτική, ικα
νός, νομίζω, άποτελεϊται έντεΰθεν φάρος είς φωτισμόν τών 
έν τώ τραπεζικώ πελάγει ναυτιλλομένων νεωτέρων τής 
τραπεζικής επιστήμης θιασωτών.

ΑΙ ΑΘΙΙΝΑΤ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1?" ΑΙΩΝΑ.

Είναι περίεργον καί συνάμα ενδεικτικόν, ότι, άφ’ ής έπο- 
χής ό ’Ιουστινιανός κατά τόν 6 ’ μ. X. αιώνα κατήργησε 
τάς έν ’Αθήνας σχολάς τής Φιλοσοφίας καί τής Νομικής, 
παρήλθον επτά ολόκληροι αιώνες βαθέος κατά τό μάλλον 
ή ήττον σκότους περί τά ’Αθηναϊκά πράγματα.· "Οταν 
έπήλθον οί Φράγκοιείς τήν Ανατολήν, ήρχισαν καί αί ’Α
θήνα! τήν νέαν ιστορίαν των, διά μέσου τών έξησθενημένων 
πλέον ίπποτικών τοΰ μεσαιώνος τυχών. Περίοδος άμφί- 
βολος, τήν όποιαν κατά τά μέσα τοΰ 15'-> αίώνος συνεπλή- 
ρωσεν Μωάμεθ ό Β', ό έν δυσί περίπου έτεσι (1453— 
1455) κατακτήσας τάς δύο κλασσικός τοΰ Έλληνισμοΰ 
πόλεις, τήν Κωνσταντινούπολή ήτοι καί τάς ’Αθήνας.

Ποϊαι αί περιπέτεια-, τοϋ ’Αθηναϊκού πληθυσμού κατά 
τήν μακράν ταύτην έποχήν, δύναται έκαστος νά κρίνη έκ 
τής ιστορίας όλων τών έρειπίων τής άνθρωπότητος. Καί 
όμως τά ’Αθηναϊκά ερείπια ουδέποτε ήσαν έντελώς έρημα. 
Έπλανώντο πάντοτε έντός αύτών άπό αίώνος είς αιώνα 
διάδοχοι τής άρχαίας έκείνης φυλής, ήτις άπό τόσον μι
κρός γωνίας τής γής έξήσκησε τοσαύτην έπί τής όλης οι
κουμένης επιρροήν. "Ενα αιώνα μετά τήν ’Οθωμανικήν κα_ 
τάκτησιν έπισκεφθείς τάς ’Αθήνας'ό Καβασίλας, ύπελό-

. «Είναι δέ 
Spon (1674 μ. X.) πόλις αί Άθήναι ίκα- 

:, μεθ’ δλην τήν πρεσβυτικήν ηλικίαν 
οίτινες τοσάκις συνε- 
προφανές τής άστα- 
τούτου ή μετάπτωσις
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γισεν τήν μέν περιφέρειαν των είς 7 ’Ιταλικά μίλια (αντί 
τής έξ 25 άρχαίας) τόν δέ πληθυσμόν των είς 12 χιλ. κα 
τοίχων, έν οις υπήρχε καί άριθμός τις ’Ιουδαϊκών οικογε
νειών έγκατεστημένων έν τ’ Άκροπόλει. Φαίνεται ότι ό 
πληθυσμός ούτος ήλαττώθη έν τώ έπομένω αίώνι, διότι 
ύπελογίζετο ύπό προσώπων αξιόπιστων, διαμείνάντων κατά 
τήν έποχήν ταύτην έν Άθήναις, είς 8—9 χιλ. 

άκόμή, έλεγεν ό ! 
νώς μεγάλη καί ωραία 
της καί μεθ’ όλους τούς πολέμους, 
τριψαν αύτήν. ’Εάν είναι δείγμα 
θείας τών πραγμάτων τοΰ κόσμου 
μεγάλων πολιτειών είς εύτελή χωρία καί ή άναβίβασις κα
λυβών είς τήν δόξαν ισχυρών πόλεων, έπίσης είναι άπόδει- 
ξις τής Κυριαρχικής Πρόνοιας, ήτις ύπερασπίζεται καί συν
τηρεί ήμάς, ή μετά τόσας φοβερά; καί καταστρεπτικός 
αναστατώσεις ϋπιρξις έτι πόλεως τόσον άρχαίας.»

Ή κατά τήν έποχήν ταύτην οικονομική παραγωγή τών 
’Αθηνών, άνάλογος πρός τήν δύναμιν καί τόν φωτισμόν 
τοϋ πληθυσμού τής πόλεως, μόνον έμμέσως δύναται νά με- 
λετηθή. Βεβαίως ή άρχαία ναυτικο-γεωργική τής ’Αθηναϊ
κής δημοκρατίας βιομηχανία άπό πολλών αιώνων εΐχεν 
άπολέσει τό έτερον αύτής σκέλος, περιορισθεϊσα είς τήν 
στοιχειώδη έκείνην καλλιέργειαν τής γής, τήν οποίαν έπέ- 
τρεπεν ή βαρβαρότης τών χρόνων. Έν τούτοις ή πρός τήν 

τής εξοχής πατροπαράδοτος τών ’Αθηναίων 
ήκολούθησε πάντοτε τήν αύτήν διεύΟυνσιν. "Οπως 

17,ν

ύπαιθρον ζωήν
τάσις ήκολούθησε πάντοτε τήν αύτήν διεύΟυνσιν. 
έπί τής έποχής τοΰ Περικλέους ούτω καί κατά τόν 
αιώνα μ. X. αί έπαύλεις τών ’Αθηνών έχουσί τι χαραζτη-’ 
ριστικόν. "Οτε περί τά 1670 ό Jaques Pm! Babin έπεσκέ- 
φθη τάς ’Αθήνας, εύρε παρά τόν Ίλισσόν, μέχρις ήμισείας 
ώρας έν τή όπισθεν τοϋ Λυκαβητοΰ κοιλάδι, «ποσότητα κή
πων ωραιότερων τών πέριξ τών ’Αθηνών καί εύρυτέρων, έξ 
ού καί ό Παυσανίας αναφέρει, ότι ύπάρχει θέσις παρά τάς 
’Αθήνας ονομαζόμενος Κ ή π ο ι πιθανώς οί νϋν Άγγ(μπ)
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ελόκηποι). "Εκαστος κήπος έχει οικίαν καί πλεϊστο: με- 
ταςύ αύτών περιέχουσι ύψηλούς τετραγώνους πύργους είς 
ύποοοχήν τών κυρίων των διά μέρος τι τοΰ έτους.» Έν- 
τυπωσιν έπροξένησεν είς τόν περιηγητήν ή αταξία καί ή 
συγχυσις τών δένδρων καί ή μεταξύ αύτών έλλειψίς δρό
μων κανονικών, περιστασις τήν όποιαν έν πολλοΐς έτι καί 
νΰν δύναται τις νά καταμαρτυρήση τή ’Αθηναϊκή έξοχή.

Μεταξύ τών πολυαρίθμων τοΰ ’Αθηναϊκού άστεος πυλών 
έσώζοντο έτι κατά τόν 17 ” αιώνα τρεις, μία τών οποίων 
ήτο μεγαλοπρεπέστατη καί στερεωτάτη, προκαλέσασα τόν 
θαυμασμόν τοΰ περιηγητοΰ Babin, όστις άφ’ ετέρου εύρε τάς 
οδούς τής πόλεως είς ελεεινήν κατάστασιν, άνάλογον, διά 
τοΰ χρόνου όμως, πρός τήν ύπό τοΰ Δικαιάρχου άναφερο- 
μένην έν τή έπομένη φράσει: «Κακώς (ή πόλις) έρρυμο- 
τομημένη διά τήν άρχαιότητα.» ’Εν τούτοις ύπήρχε καί 
μία έξαίρεσις πλατυτάτης καί ώραιοτάτης παρά τήν άγο- 
ράν όδοΰ, τήν οποίαν ιδιαιτέρως σημειοΐ ό Babin. Όσον ά
φορα τάς οικίας, μεταξύ πλείστων πενιχρών καί άπό συν
τριμμάτων άρχαιοτήτων κατεσκευασμένων, ύπήρχον, λέγει 
ό περιηγητής, «καί τινες ίκανώς ώραΐαι διά τόπον, έν τώ 
όποίω δέν είναι ήδη συγκεχωρημένον νά είναι τις μεγαλο
πρεπής είς κτίρια». Έάν δέ κρίνωμεν έκ τών οκτώ κατά τήν 
έποχήν ταύτην δημοσίων κρηνών τής πόλεως, ή νεωτέρα 
ύδρονομή αύτής, άναλόγως πρός τόν πληθυσμόν τών κατοί
κων της, καθυστέρει έπαισθητώς μέχρι πρό ολίγου χρόνου.

Τό πρωτεύον πάντοτε προϊόν τής ’Αθηναϊκής πεδιάδος 
ύπήρχε καί τότε,όπως καί νΰν καί έν τοΐς άρχαιοτάτοις χρό- 
νοις, τό έλα'.ον. Ό περιηγητής Babin εύρε έν τή αύτή καί 
κατά τόν 171" αιώνα ύπολήύει τό κλασικόν μέλι τοΰ Υ
μηττού, τοΰ οποίου έν τούτοις ή παραγωγή ούδέποτε, έφ’ 
όσον γνωρίζω, έξηκριβώθη. Αί διαστάσεις τής εισαγωγής 
καί έξαγωγής τοΰ λιμένος Πειραιώς κατά τόν 1717 αιώνα 
περικαλύπτονται ύπό ίκανώς δεδικαιολογημένου σκότους. 
Είς τό στόμιον αύτοΰ έφύλαττεν είς μαρμάρινος λέων καί 
είς 'Γοΰρκος τελώνης, όοτις πρός είσπραξιν τών τελών του

297Al A0HNA1 ΚΑΤΑ ΙΟΝ 17°’' ΑΙΩΝΑ, 
έζύγιζε έντός έρτμικοΰ οίκίσκου τάς έπί τών πλοίων έπιβι- 
βαζομένας πραγματείας. Όποΐαι ήσαν αύται, ό περιηγητής 
σιωπά. Άλλά μέχρι τών άρχών έτι τού 19''J αίώνος γνωρί- 
ζομεν, ότι τό κύριον ήτο τό έλαιον. Έτελοΰντο δέ ένώπιον 
τών ’Αθηνών αί έπαναστατικαί μάχαι τοΰ 1821 καί ή έλαι- 
ο-εξαγωγή έξηκολούθει σταθερά, άν καί κατά διαλείμματα.

Περίεργος είναι ή ύπό τοΰ Babin περιγραφή τοΰ Αθη
ναϊκού έν τώ 17';· αίώνι χαρακτήρος. «Έάν, λέγει, οί ’Α
θηναίοι άπελάμβανον τήν οποίαν άλλοτε ειχον έλευθερίαν, 
θά ήσαν άκόμη τοιοΰτοι όποιοι περιγράφονται ύπό τοΰ 
Λουκά (Πραξ. Άποστ. ιζ') — ’Αθηναίοι δέ πάντες καί οί 
έπιδημοΰντες ξένοι είς ούδέν έτερον εύκαίρουν, ή λέγειν τι 
καί άκούειν καινότερον. — Άκόμη καί σήμερον αισθάνον
ται τήν κλίσιν πρός τό λέγειν καί άκούειν τι νέον καί 
δέν έκληρονόμησαν τήν περιέργειαν ταύτην μόνον έκ τών 
προγόνων αυτών, άλλ’ έπισης καί μεγάλην τινα περί έαυ- 
τών ιδέαν, μεθ’ όλην έστω τήν δουλείαν των καί τήν ύπό 
τόν Τουρκικόν ζυγόν αθλιότητα καί πτωχείαν».

Ή πενία τοΰ Αθηναϊκού λαού κατά τήν περίοδον ταύ
την ελκύει τά ζωηρά τής γραφίδος τοΰ Babin χρώματα. Έάν, 
λέγει, ό Σόλων βλέπω ν τάς Αθήνας έν δλω τώ μεγαλείω 
των άπεκάλει αύτάς μέγα καί πλούσιον νοσοκομεΐον, 
περιέχον τόσους άθλιους όσους ή πόλις κατοίκους, κατά 
μείζονα λόγον δύναται τις νά εΐπη σήμερον ότι είναι μέγα 
καί πτωχόν νοσοκομεΐον περιέχον τόσους άθλιους όσους 
ή πόλις Χριστιανούς. Καί όμως, προσθέτει κατωτέρω ό πε
ριηγητής, «υπάρχουσιν έτι καί νΰν έν Άθήναις έμποροι 
"Ελληνες πλούσιοι, περιουσίας πλείονος τών υΟ,ΟΟΟ σκού
δων. "Οσον δέ άφορα τήν επιστήμην άπήντησα εκκλησια
στικόν είδότα όπωσοΰν τήν Λατινικήν γλώσσαν, ύπάρχου- 
σι δέ ικανοί είδότες τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Ή 'Ρητορι
κή καί ή Φιλοσοφία δέν έφυγαοεύθησαν έντελώς έκ τών 
Αθηνών καί ώμίλησα μετά τού κυρίου Δημητρίου Βενιτζέ- 
λου (Beninzeles', όστις, μαθών άμφοτέρας έν Βενετία, έδιδα- 
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σζεν αύτάς έν τή πάτριοι του εις δύο ή τρεις μόνον ά- 
κροατάς.

Ή άγαμία τοΰ ωραίου φύλου ύπήρξεν ένοεικτικώτατον 
τής εποχής εκείνης σύμπτωμα. ’Εντός πληθυσμού, όστις, 
ώς προερρέθη, μόλις άνεβιβάζετο εις 8—9 χιλ. κατοίκων, 

παρετήρησεν ό Babin πολλά μοναστήρια καλογραιών, με
ταξύ τών όποιων ιδίως περιγράφει τό Μέγα Μοναστήριον, 
έζ του οποίου πιθανώς κατάγεται ό νΰν παρά τήν οδόν 
Έρμου ομώνυμος Ναός, όστις όμως ούδέν έχει κοινόν πρός 
τήν κατά τόν 17ον αιώνα κινήσασαν τόν θαυμασμόν τοΰ 

περιηγητοΰ ώραιότητα. Ή μοναχική τοΰ ώραίου φύλου 
ζωή έξετείνετο άπό τών Μονών μέχρι και αύτών τών οι

κιών. «Έν πολλαΐς, λέγει ό Babin, οίκογενείαις ύπάρχει 
κόρη, ήτις, άπαρνουμένη τόν γάμον, μένει μέν μεταξύ τών 
οικείων, περιβάλλεται δέ ένδυμα καί κάλυμμα τής κεφαλής 
μαΰρα, ώς τά τών καλογραιών, πρός τάς οποίας δέν βλέπω 
μεγάλην διαφοράν, διότι ζαΐ αί μέν καί αί δέ δέν ζώσι 
κατά μόνας, όλος δέ ό κόσμος εισέρχεται έν τοΐς Μονα- 
στηρίοίς, όπως άγοράση ύφάσματα καί ζώνας, τάς οποίας 
αί μοναχαί κατασκευάζουσι πρός πορισμόν τών μέσων τής 
ζωής».

Ή πρός τόν μοναχισμόν σπουδαία αυτή τάσις τοΰ ’Αθη
ναϊκού πληθυσμού έξηγεϊ σημαντικωτάτην έννοιαν τής πε- 
ριωρισμενης οικονομικής τοΰ τόπου δυνάμεως. Πόσον έκ- 
τοτε άνεπτύχθη αυτή, δυνάμεθα νά κρίνωμεν έπί του αύτοΰ 
τών σκέψεων μέτρου. Ούχί έν Άθήναις, άλλ’ έν άπάση νΰν 
τή ’Αττική δέν υπάρχει πλέον Μονή γυναικεία. Ή εύρω. 
στία έν γένει τοΰ δένδρου τοΰ πληθυσμού είναι πόρισμα 
πολλών οικονομικών όρων, μεταξύ τών όποιων ή ελευθε
ρία, ή νόμιμος τάξις, ή περιουσία καί ή ύγιεινή τοΰ πνεύ
ματος (έπιστήμη) καί τοΰ σώματος (βιωτική) άμοιβαίως 
έξηγοΰνται καί ύποστηρίζονται. Τό ώραιότερον κλίμα ά- 

νευ τής ισχυρός τούτων επικουρίας δουλεύει είς τήν άρ- 
χήν τής στασιμότητος καί όπισθοδρομήσεως. Ένώ δέ, κα
θώς έλεγεν ό ’Αριστοτέλης, ανέκαθεν ή άτμοσφαίρα τής
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’Αττικής καί ιδιαιτέρως τών ’Αθηνών ήτο καλλίστη καί κα- 
θαρωτάτη, κατά τόν 17 ' δέ αιώνα ό Babin έξύμνει τήν ύγείαν 
τής πόλεως, οίκτείρων τό ιατρικόν έν Άθήναις έπάγγελ- 
μα, καί μέχρι τών άρχών τού παρόντος αίώνος ή "Υδρα έ
πεμπε τούς ασθενείς της πρός άνάρρωσιν είς Αθήνας,—άφ’ 
ετέρου ό πληθυσμός τοΰ τόπου σταθερώς ώπισθοδρόμει, μέ- 
χρις ου τό σύμπλεγμα τών προεκτεθέντων όρων άνέλαβε 
τήν διεύθυνσιν τών τυχών αύτοΰ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Ε11ΟΨΙΣ-

Καθ’ όσον ή βιομηχανία ύποτάσσει τάς μηχανικός 
τής φύσεως δυνάμεις, κατά τοσοΰτον ή ισχύς τοΰ άνθρωπί- 
νου σώματος είναι μέν πάντοτε ζηλωτή, δύναται όμως είς 
τήν βιομηχανικήν κίνησιν νά άντικατασταθή εύχερέστερον 
καί ύπό βραχιόνων ήττον ισχυρών. "Ωστε πρέπει νά δεχθώ- 
μεν, ότι προβιβαζομένης τής μηχανικής βιομηχανίας είς 
μείζονα βαθμόν τελειοποιήσεως, άναπτύσσεται καί ό κύκλος 
τής γυναικείας έργασίας. "Οταν καταστή έπίσης ευκολον 
νά κινή τις ραπτικήν μηχανήν, όπως καί νά διευθύνη άτμο- 
κίνητον, ή μεταξύ άνδρός καί γυναικός βιομηχανική δια
φορά χρόνου μόνον είναι δυσκολία, μέχρις ού δηλαδή τρο- 
ποποιηθώσιν αί συνήθεια*,  καί έπίβληθώσιν αί νέαι άνάγκαι.

Μέχρι ποίων ορίων δύναται νά φθάση ή συμμετοχή τής 
γυναικός είς τά καθόλου κοινωνικά τοΰ άνδρικοΰ πληθυ
σμοΰ έργα, προφανώς έξαρταται έζ τής φύσεως. Άραγε 
τά στρατιωτικά έργα είναι έντελώς πρός τήν γυναίκα άλ- 
λότρια, ή δύναται μέρος αύτών, κατά τό μάλλον καί ήτ
τον σπουδαΐον, νά δοθή καί πρός τάς γυναίκας ; Τό ζήτη
μα τοΰτο είναι πολύ σοβαρότερο·? έν τοΐς μικροϊς πληθυ- 
σμοΐς ή έν τοΐς μεγάλοις, διά τόν άπλούστατον λόγον, 
ότι αύξάνει τήν στρατιωτικήν δύναμιν τών πρώτων. Έν-
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νοώ ότι ή δυσκολία είναι περί τήν έκτέλεσιν καί ακόμη 
περισσότερον περί τήν εκλογήν τών καιρών. Αί Αμαζό
νες π. χ. δέν άνήκουσιν είς τήν ιστορικήν περίοδον τής 
άνθρωπότητος. Όταν όμως είναι έπίσης εύκολον είς τήν 

γυναίκα νά φονεύση διά τής νεωτέρας τοΰ πολύκροτου έ- 
φευρέσεως όπως καί είς τόν άνδρα, είναι πρόδηλον ότι αί 
βαρεΐαι έποχαί τών σιδηοοφράκτων ιπποτών δέν πρέπει νά 
έπηρρεάσωσι τό ζήτημα τής έν τώ μέλλοντι,ύπό ά μυ ντ ι- 
κ ή ν ιδίως έποψιν, στρατιωτικής χρησιμοποιήσεως τής γυ- 
ναικός. Έάν έν τω μεταξύ πρέπει νά άφεθή εύρεία κλί- 
μαξ πρός ύπολογισμόν τών ηλικιών καί τών λοιπών τής 
οικογένειας όρων, οπωσδήποτε έν γένει ώς αρχή, ουσιώ
δες μέρος τής θεωρίας ταύτης δύναται νά προβή είς ικα
νόν βαθμόν κατά τάς ιδιαιτέρας τών άτόμων περιστάσεις, 
μέχρι δηλαδή τής πρακτικής διαμορφώσεως τοΰ ζητήμα
τος τής χειραφετήσεως τής γυναικός, ήτις, διά τής βίας 
δουλωθεΐσα, διά τής ισχύος καί θά έλευθερωθή.

Ή στρατιωτική γυνή δέν είναι τόσον μυθική όσον κοι
νώς ύποτίθεται. Ένεφανίσθη εις όλας τάς έκτακτους περι
στάσεις τής πατρίδος, τής θρησκείας καί τοΰ άνθρωπισμοΰ. 
Δέν ύπάρχει γωνία τής γής, έν τή οποία ό ηρωισμός τής 
γυναικός δέν έθαυματούργησεν. Έάν άφήσωμεν κατά μέ
ρος τάς άρχαιοτάτας στρατιώτιδας, είς τάς οποίας οφεί
λονται μεγάλων πολλάκις θρόνων θεμελιώσεις, ιδιαιτέ
ρως αξιομνημόνευτος είναι ή Μαργαρίτα σύζυγος τοΰ 
βασιλέως τής ’Αγγλίας Ερρίκου Δ', ήτις έπολέμησεν είς 
δέκα μάχας, ώδήγει δέ τόν ίππον της, λέγει ό d’ Argentri 
δεξιώτερον τοΰ έπιτηδειοτέρου ίππέως, μετεχειρίζετο τά 
όπλα όπως οί καλλίτεροι πολεμισταϊ, καί έν περιστάσει έ- 
νήργησε μετά 500 ύπ’ αύτήν στρατιωτών τήν αίματηρο- 
τέραν τών έφόδων.

Ό 'Ισλαμισμός, τόν όποιον συνήθως κατηγοροΰσιν ώς 
άναβιβάσαντα τόν γυναικωνίτην είς τόν ύψηλόν τοΰ δόγ
ματος βαθμόν, έγνώρισε περίφημους έν τή ’Αραβική ιστο
ρία στρατιωτικός γυναικών πράξεις. 'Γπήρχεν νόμος τις
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άγραφος, καθ’δν αί σύζυγοι καί αί μητέρες έπρεπε νά 
σπεύδωσιν έντός τών μαχών είς βοήθειαν καί έκδίκησιν 
τών άνδρών καί τών τέκνων των. "Οταν έποΛέμει ό 'Ηρά
κλειος πρός τούς "Αραβας έν Συρία, ό γαμβρός του Θω
μάς φονεύει έπί τοΰ πεδίου τής μάχης τόν Άβάν υιόν τοΰ 
Σαίπ. Μόλις όμως ουτος έξέπνευσε, λέγει ’Άραψ ιστορι
κός, εύθύς ή φήμη τοΰ θανάτου του φθάνει είς τήν νεαράν, 
άπό ολίγων μόλις ήμερων, σύζυγόν του. Δέν κλαίει 
αύτη ούτε οδύρεται· άλλά σπεύδει είς τό παιδίον τής μά
χης, τήν φερέτραν έπί τών ώμων έχουσα καί δύο βέλη είς 

Έάς χεΐρας. Διά τοΰ πρώτου ρίπτει νεκρόν τόν σημαιοφό
ρον τών 'Ελλήνων. «Άλλαχ Ακβάρ» (Μέγας ό Θεός) φω- 
νάζουσιν οί πιστοί. Διά τοΰ δευτέρου διαπερα ένα οφθαλ
μόν τοΰ Θωμά, όστις αίματόφυρτος φεύγει έκ τοΰ πεδίου 
τής μΦις-

Πλήρης είναι ό 'Ελληνισμός έν τή ιστορία τών κινδύνων 
αύτοϋ έξ έκτάκτων τής γυναικός πράξεων. Κατά μέρος ή 
άρχαιότης, άπό τής Βουβουλίνας μέχρι τών άνδροκτόνων 
τοϋ Σουλίου γυναικών, τά στρατιωτικά διπλώματα τής γυ- 
ναικός δέν καθυστεροΰσι. Μεταξύ τών ώραιοτέρων δανεί
ζομαι τό εξής έκ τής μεγάλης τοΰ 1821 'Ελληνικής έπα- 
ναστάσεως. Περιέχεται ολόκληρον έν τοΐς έπομένοις τών 
Ιερών εκείνων χρόνων έγγράφοις :

«ΤΤρόο τητ Σεβ. Σ'. ΈΟηχην τών ΈΛΣήνων ΣυνίΣιυσιν.

Κύριο·. Πληρεξούσιοι,

Τό Στάδιον της πολεμικής δόξης είναι βέβαια κατά φυσικόν λό
γον μόνον διά τούς άνδρας" δταν όμως είναι λόγος περί σωτηρίας 
Πατρίδος, όταν δλη σχεδόν ή φύσις συντρέχει πρός υπεράσπισίν της 
αί γυναίκες τής Ελλάδος έδειξαν πάντοτε ότι έχουν καρδίαν νά 
κινδυνεύσουν συναγονιζόμεναι ώς οί άνδρες, ήμποροΰν καί νά ωφε
λήσουν μεγάλως είς τάς πλέον δείνας περιστάσεις.

"Ημαι γυναίκα χήρα, Κύριοι, έχω καί ανήλικα ορφανά' τούτο 
δέν μέ έμπόδισεν είς τήν αρχήν τοϋ ιερού πολέμου μας νά πιάσω 
τά δπλα καί νά κινήσω μέ τούς πρωταγωνιστάς διά τήν έλευθε- 
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ρίαν τοΰ "Εθνους ζαί πρός έμψύχωσιν τών αρχαρίων στρατιοτών 
ΈλλήΛυν.

Έστάθηζα πρότον είς τάς εκστρατείας τοϋ άοιδήμου Κυρίαζούλη 
έπειτα καί άλλων αρχηγών, εις διάφορα μέρη, οίον την Εΰριπον, 
τήν στερεάν 'Ελλάδα, εις τό Βαλτέτζι, είς τά Τρίκορφα, είς τό 
’Αλμυρόν κλπ.

Πόσον δέ έκοπίασα είς τό διάστημα τοΰ ιερού άγώνος, και ποιαν 
άπόλαυσιν είχα ποτέ, μαρτυρούν καί τά αποδεικτικά μου μέ τά 
όποια ήθέλησαν νά μέ τιμήσουν ό Κυριακούλης καί ό στρατηγός Κ: 
Διονύσιος Μούρτζηνος, ζαί άλλοι διάφοροι, δίνανται καί ποοφορι- 
κώς νά μαοτυρίσουν όσοι τών εδώ Πληρεξουσίων μέ είδαν είς τά 
στρατεύματα.

Έν τοσούτω παρισιάζομαι διά τοΰ παρόντος είς τήν Σεβαστήν 
ταύτην όμύγηριν διά νά σας παρακαλέσω, Κύριοι, άν τό στοχάζε- 
σθαι δίκαιον καί πρέπον, νά λάβεται καί περί εμού, πρόνοιαν τινά, 
άναΟέτοντες εις τόν κοινόν πατέρα μας τόν Κυβερνήτην τήν έκτέ- 
λεσιν τής αίτήσεώς μ.ου, τήν όποιαν ελπίζω θέλεται άποδεχθρ εϋ- 
μενώς.

Μένω μέ τό προσήκον σέβας.
"Αργος τή 3 Αυγούστου 1829.

ΣΑΒΙΐλΑ Σ11 ΑΡΤΙ ΑΤ1ΣΑ.

Έπί της αναφοράς ταύτης ιδού τί έγνωμοδότει ή της 
Συνελεύσεως επιτροπή (k Αυγούστου 1829).

«’Επειδή είναι άξιον τοΰ 'Ελληνικού λαού ν’ άνταμείβη τοιαύ- 
τας χώριστάς πρός τήν Πατρίδα αφοσιώσεις, ν’ άναγνωσΟή ή αναφο
ρά ολόκληρος έπί Συνελεύσεως, ΐν’ άποφασίση αύτή ή ιδία τά οφει- 
λόμενα έπαθλα».

Ή Συνέλευσις έχαιρέτησεν ενθουσιώδης τήν ιδέαν. ’Αν
τιγράφω δέ κατά σκοπόν το σχετικόν μέρος τών πρακτι
κών αύτής (δ Αυγούστου 1829).

«Ή άναφορά τής Σπαρτιάτιδος ταύτης ύπέμνησε τήν αρετήν 
τών άνδρείων εκείνων γυναικών, έκΟέτουσα τάς εκστρατείας αυτής 
μετά τοΰ αοιδίμου Κυριαζούλη κατά τήν στερεάν 'Ελλάδα καί είς 
διάφορα μέρη, όπου, μέ τά όπλα είς χεΐοας, έπολέμησεν άνδρείως 
κατά τών εχθρών.

«Πολλοί τών Πληρεξουσίων, αυτόπται μ.άρτυρες ζαί συναγωνι- 

σταί, έβεβαίωσαν τόν άπαραγμάτιστον ενθουσιασμόν τής νέας Σπαρ
τιάτιδος, ή'τις, παρουσιασθεϊσα είς τήν Συνέλευσιν, έκίνησε τόν θαυ
μασμόν καί τόν έπαινον όλων τών ’Αντιπροσώπων».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

ΧΥΜΦΟΡΑΙ,

’ Άφ’ ής εποχής ή ναυτική τέχνη έγκατέλειψεν τήν άρ- 
χαίαν χειμέριον αύτής αδράνειαν, πρός τόν σκοπόν τής 
καλλιέργειας τών ανοικτών θαλασσών καθ’ όλας τάς ώρας 
τοϋ έτους, οί κίνδυνοι τοΰ κλάδου τούτου τής βιομηχανίας 
έπολλαπλασιάσθησαν είς μέγιστον βαθμόν. Είναι περίερ
γος δέ ή άνάπτυξις τοΰ φαινομένου τούτου, διότι συμβα
δίζει πρός τήν πρόοδον αύτής τής ναυτικής βιομηχανίας 
τόσον σταθερώς, ώστε παρατηρείται, οτι όσον πλειοτέρους 
καταπίνει ή θάλασσα, τόσον πλειότεροι πατοϋσιν έπί τών 
ώμων αύτής.

Βεβαίως μεγάλην έχουσιν έπί τοΰ προκειμένου επιρροήν 
άφ’ ένός ή τελειοποίησις τών ναυτικών μεθόδων καί άφ’ ε
τέρου ή πυκνότης τών διεθνών σχέσεων. Έν τούτοις με
ταξύ όλων τών αιτίων ή νεωτέρα άνάπτυξις τών ασφαλειών 
πρέπει νά θεωρηθή ώς ή μάλλον άμεσος βάσις, έφ’ ής ή 
ναυτική βιομηχανία άντετάχθη Οαρραλαία πρός τούς θα
λασσίους κινδύνους. Έάν ά^αλύσωμεν τό περιεχόμενον τής 
Οαλασσίας ασφαλείας, παρατηροϋμεν ότι τό κύριον κατ’ αύ
τήν είναι ούχί τά πρόσωπα άλλά τά κεφάλαια. Έν περι- 
πτώσει δυστυχήματος οί άνθρωποι παρέρχονται ώς σκιαί, 
διά τά κεφάλαια όμως ύπάρχουσιν άσφαλισταί, οιτινες 
άποζημιοΰσιν. Ή έπινόησις αύτη ήρκεσεν, ίνα δώση τήν 
δραστηριωτέραν διεύθυνσιν είς τήν ναυτικήν βιομηχανίαν. 
Ή θάλασσα, όπως καί ό πόλεμος, δεΐται χρημάτων καί πά
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λιν χρημάτων. 'Όσον άφορα τά πρόσωπα, ούτε ό κίνδυνος 
τοΰ πυράς ούτε ό κίνδυνος τοΰ ύδατος τά άπέτρεψε ποτέ 
έζ τής ορμής τοΰ παρόντος καί τών έλπίδων τοΰ μέλ- 
λοντος.

Ή έποψις έν τούτοις τών Θαλασσίων ασφαλειών δεΐται 
ιδιαιτέρας έπί τοΰ προκειμένου έρεύνης, διότι περιέχεται 
έν αύταΐς ποσότης κοινωνικής καταχρήσεως, άξιοΰσα μέγι- 
στον μέρος εις τάς θαλασσίας συμφοράς. Ή κατάχρησις, 
τήν οποίαν οιά ζωηρών χρωμάτων παρέστησεν ό Κ. Plimsol 
έν Αγγλία, συνίσταται εις τήν έξαφάνισιν τής άρχαίας τών 
έφοπλιστών προνοίας, έκ τής οποίας τά ένεργά πλοία διε- 
τέλουν είς όσον ένεστι τελειοτέραν κατάστασιν. "Οταν 
όμως ή παρέμβασις τοΰ άσφαλιστοΰ έξήρεσε, τρόπον τινα, 
τοΰ χρηματικοΰ κινδύνου καί τά ήττον στερεά πλοία, οί 
έφοπλισταί αύτών δέν έχουσι πλέον τό συμφέρον τής άρ
χαίας προνοίας. Τότε καί ναΰται καί έπιβάται έθεωρήθησαν 
ώς άπλαί λεπτομέρεια: μηχανισμού, όστις διά μόνους τούς 
κυρίους τών πλοίων καί τοΰ φορτίου είναι ούσιώδης.

Τοιαύτη τάσις έν τή ναυτική βιομηχανία ούδαμώς συμ
βιβάζεται πρός τήν καθολικήν τής κοινωνίας αρμονίαν. Ε
νώπιον τόσον ίσχυροΰ όργανισμοΰ μεταξύ έφοπλιστών καί 
ασφαλιστών, οί έργάται τής θαλάσσης, έγκαταλειπόμενο.ι 
είς τάς οικείας κατ’ άτομον δυνάμεις, δέν δύνανται νά άν- 
τιπαλαίσωσιν. Είς τοιαύτας περιστάσεις ή παρέμβασις τής 
πολιτείας καθίσταται άναπόφευκτος έν ταΐς έπομέναις κυ- 
ριωτέραις έπόψεσίν αύτής.

Κατά τήν ήμετέραν νομοθεσίαν προ τοΰ άπόπλου πρέ
πει νά έπιθεωρήται τό πλοΐον πρός βεβαίωσιν τής κα’λής 
καταστάσεώς του. ’Εν τούτοις έκαστος έννοεΐ, ότι πλοΐον 
πεφορτωμένον παρέχει δυσεπερβλήτους δυσκολίας είς άκρι- 
βή τής καταστάσεώς του έλεγχον. Τά έπικινδυνωδέστερα 
μέρη του κρύπτονται ύπό τό βάρος εντός τοΰ ύδατος, καί 
έσωτερικώς ή μετακίνησις τοΰ φορτίου έντός τοΰ σκάφους 
είναι τι άκατόρθωτον διά τάς επισκέψεις. ίϊρός τούτοις πρέ
πει νά προστεθή καί ή κατεπειγότης τών εμπορικών συμ

φερόντων τά όποια δέν συμβιβάζονται πρός τήν αίφνιδίαν 
έν τω λιμένι κράτησιν τοΰ πρός άπόπλουν έτοιμου πλοίου. 
Δύο όθεν συστήματα παρίστανται έπί τοΰ προκειμένου, ή 
περιοδικαί ύπό τό κύρος τής άρχής έπιθεωρήσεις τών έν 
^νεργεία πλοίων, ή κανονικαί ύπηρεσίαι τάς όποιας δύναται 
νά χορηγή ό οργανισμός παρατηρητικής τίνος άπό ιδιωτι
κού συμφέροντος δυνάμεως, όστις, γνωστός έν Έλλάδι 
ύπό τό όνομα Νηιογνώμων, λειτουργεί έν τή λοιπή Ευ
ρώπη ύπό διάφορα ονόματα, ώς τό Loyd, Veritas.

Τό πρώτον σύστημα χωλαίνει κατά τούτο, ότι αποβάλ
λει βαθμηδόν πάσαν τήν αξίαν του έν χώραις μάλιστα 
καθ’ ας ή ύπαλληλοβιομηχανία έξ ιστορικών ή φυλετικών 
λόγων διατελεΐ είς έζλυσιν ή ανικανότητα. Ή τελευταία 
μάλιστα έννοια τής άνιζανότητος φαίνεται, ότι είναι ό κλή
ρος τοΰ πλείστου μέρους τής κυβερνητικής άναμίξεως έν 
τοΐς βιομηχανικούς ζητήμασιν. Υπολείπεται τό έτερον σύ
στημα, τοΰ όποιου ό μηχανισμός δεΐται ιδιαιτέρας μελέτης.

Τό κύριον κατ’ αυτόν άποτελεΐ ό συνεταιρισμός άνθρώ- 
πων ειδικής περί τά ναυτικά έμπειρίας. Εχοντες ούτοι τό 
κέντρον τών έργασιών των έντός ναυτικής τίνος περιφέ
ρειας, διασπείρουσι τούς υπαλλήλους αύτών καθ’ όλους 
τούς λιμένας, μεθ’ ών έπιθυμοΰσι νά συνάψωσι σχέσεις 
βιομηχανικός. Τοιουτοτρόπως παρακολουθεί ό άνά χεΐρας 
συνεταιρισμός τήν δλην βιωτικήν, τρόπον τινα, έκάστου 
πλοίου, γνωρίζει τάς περιστάσεις του άπό τής ναυπηγή- 
σεώς του μέχρι τής τελευταίας στιγμής καί άναλόγως τής 
καταστάσεώς αύτοΰ τό κατατάσσει έν τοΐς νηϊγνωμικοΐς 
βιβλίοις του. Ή κατάταξις αΰτη έπιθεωρεΐται κατά παν 
έτος καί τά έπ’ αύτή; πιστοποιητικά χρησιμεύουσιν είς τά 
μεταξύ έφοπλιστών, ναυλωτών καί άσφαλιστών συμβό
λαια. Τίνος ένεκεν ή ειδική αΰτη εργασία διά περαιτέρω 
τινός επεξεργασίας, καί δημοσίας είς τήν δαπάνην συμμε
τοχής, νά μή χρησιμεύση καί έπί τής έπικαίρου παρεμπο- 
δίσεως τών άπό έλαττώματος τοΰ σκάφους κλπ. έπικιν- 
δύνων πλόων ;

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΛ. 31— ΣΙ ΙΙΊΊΐΜΒΡΙΟΣ 1876. 20
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Τό ζήτημα της άνικανότητος πρός πλοΰν έχει τοιαύτας 
διαστάσεις, δσας ύποοεικνύουσιν αί είς ναυάγια τών άνθρα-
κοφόρων πλοίων τής ’Αγγλίας έπόμεναι καταστατικαί
πληροφορίαι:

1864 844 1866 1150 1868 1014
186δ| 934 1867 1215|| 1869 1200

Τή άληθεία έν διαστήματι εξαετίας 6357 ! πλοία, άφ*  ενός 
κλάδου τής Οαλασσίας βιομηχανίας, θυσία είς τήν κοινω
νικήν απρονοησίαν, έχουσί τι εκπληκτικόν. "Εκαστος δύνα
ται νά συλλάβη άνάλογον ιδέαν πρός τά έφ’ όλης τής 
ναυτικής συμβαίνοντα. Τό άκριβές είναι, ότι έπρεπε νά ά- 
ναγνωρισθή πρακτικής τό δικαίωμα είς τους ναύτας πρός 
διάλυσιν τοϋ μεταξύ αύτών καί τοΰ πλοιάρχου συναλ
λάγματος άπό τοιούτων λόγων άνικανότητος τοΰ πλοίου, 
καί ότι έπρεπε νομοθετικώς νά άναγραφή ή εύθύνη τών 
κυρίων τών πλοίων είς άποζημίωσιν τών οικογενειών 
τών ένεκα τής κακής καταστάσεως τούτων άποβαλόντων 
τήν ζωήν έπί τοΰ πέλαγους ή άλλως ζημιουμένων ναυ
τών καί έπιβατών. Τοιουτοτρόπως ή άσφάλεια, διατηρού
σα τό σωτήριον μέρος αύτής έν τή ναυτική βιομηχανία, ή
θελεν αποβάλλει τό καταχρηστικόν, τό όποιον είναι έξίσου 
βλαβερόν καί πρός τούς άσφαλιστάς καί πρός τάς έπί τών 
πλοίων κινουνευούσας υπάρξεις.

Ή έποψις τών φορτίων δεΐται ιδιαιτέρας προσοχής, διότι 
σπουδαία ποσότης ναυαγίων οφείλεται είς τήν πέραν παν
τός μέτρου έπιδάρυνσιν πλοίων άσθενών. Πρέπει άρά γε 
νά έξαρτάται ή φόρτωσις έκ μόνης τής κρίσεως τών πλοι
άρχων, ή ε’·να’· ποοτιμωτέρα γραμμή τις, κατά τό μάλλον 
ή ήττον, σταθερά, άνωθεν τής όποιας ή διακριτική αύτη ε
ξουσία νά σταματά ; Ή ιδέα αύτη έγέννησεν έν ’Αγγλία 
πολλάς αμφισβητήσεις. Ή μέση καί ή μικρά τάξις τής 
ναυτικής βιομηχανίας κατεξανέστησαν κατά τοΰ περιορι
σμού τής φορτωτικής ουνάμεως, ύποστηρίζουσα ότι θά ήτο 
ό μόνος τρόπος, ινα άπορροφηθώσιν αί έργασίαι των ύπό 
τών μεγάλων πλοίων. Άλλ’ είναι προφανής ή ύπερβολή

τάρτισις αύτών συνδέεται 
πλοΰ. ’Ενώ απαιτείται 
έπί τό πλεΐστον έλλείπει, 
ται έκ τής κοινής έμπειρίας.

τοϋ πληρώματο

τοιαύτης άξιώσεως. "Οταν ή πεπολιτισμένη άστυνομία τής 
ξηράς άπαγορεύη τήν έπί τοΰ ίππου μέχρι συντριβής αύ- 
τοΰ ύπερφόρτωσιν, δέν ύπάρχουσιν άραγε ικανοί λόγοι, 
όπως έμποδισθώσιν αί έκ τοΰ άμέτρου φορτίου καταπον- 
τήσεις τών πλεόντων άνθρώπων ; Καί ή έσωτερική δέ το- 
ποθέτησις τοΰ φορτίου δεΐται ιδιαιτέρας έπεξεργασίας. Τοι
ουτοτρόπως έπικινδυνωδέστατον είναι τό φορτίον τό κατά 
τάς διαφόρους κινήσεις τοΰ πλοίου μεταβάλλον θέσιν. Κλει
στά σιταγωγά πλοία όφείλουσι τήν καταστροφήν των είς 
τοιαύτας μετακινήσεις, καθώς καί πλευστά ξυλείαν μετα- 
φέροντα κατεποντίσθησαν έκ τών έπί τού καταστρώματος 
δυσκολιών αύτής έν καιρώ τρικυμίας.

Τά πληρώματα τών πλοίων πολλήν έπί τοΰ προκειμένου 
θέματος έξασκοϋσιν επιρροήν. Ή τοιαύτη ή τοιαύτη κα- 

στενώς πρός τήν έκβασιν τοΰ 
τεχνική έκπαίδευσις, ήτις ώς 
τά πάντα έν τούτοις περιμένον- 

Έν τώ μεταξύ τά τρία τέταρ
τα πολλάκις του πληρώματος είναι άνίκανα νά άντιμετο- 
πίσωσι μετά επιστήμης καί θάρρους τόν κίνδυνον, όταν προ- 
βάλλη ούτος τήν παγετώδη μορφήν του. Πρέπει δέ νά Οεω- 
ρηθώσι τά ύπό τοΰ πλοιάρχου διδόμενα πιστοποιητικά μικράς 
έμπιστοσύνης άξια, καθώς καί, ενώπιον τής ζητήσεως τών 
ναυτών, άμφιβόλου έν γένει χρησιμότητος. Καί ό άριθμός 
τοΰ πληρώματος παριστα ιδιαιτέρας ουσχερείας. Έάν ή 
μηχανική μεσολάβησις είς τήν έπί τοΰ πλοίου ύπηρεσίαν 
κατέστησεν όλιγωτέρους έργάτας αναγκαίους, υπερβολι- 
κώτατον είναι τό παράδειγμα τοΰ άπό Liverpoul είς τήν 
Ινδίαν έκπλεύσαντος άτμοκινήτου 1500 τόνων ύπό τήν 
έπιστασίαν οκτώ μόνον ναυτών.

Ή έποψις τών δυστυχημάτων συνδέεται ίδιαιτέρω 
πρός τήν νέαν τροπήν τής ναυτικής βιομηχανίας.

έκ
ής ναυπηγικής 

Άφ’ ής 
έποχής ό σίδηρος έδιωξε τήν ξυλείαν, έκ σπουδαίου 
κατά τό μάλλον ή ήττον μέρους τής ναυπηγικής, 
παρέσχεν είς τάς έν τώ πελάγει συγκρούσεις κρισι-
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μωτάτην έννοιαν. Τό ύδωρ εΙσέρχεται μετά ταχύτητος τήν 
όποιαν άγνοϋσι τά ρήγματα τών ξύλινων πλοίων ώς έζ 
τών ίνών τοΰ ξύλου ζαί τής φυσικής κατά τήν ύγρασίαν 
αύτών Αντιστάσεως. Κατόπιν ό σίδηρος ύπερετιμήθη είς 
τοιοϋτον βαθμόν, ώστε οί ναυπηγοί άπετώθησαν είς τάς 
λεπτοτέρας πλάκας, ινα καλύψωσι τά τών πλοίων πλευρά. 
Έάν είς τό έλάττωμα τοϋτο προσθέσωμεν καί τό υπερβο
λικόν μήκος τών νεωτέρων πλοίων, ευκόλως άποδεικνύεται 
ή έζτασις τών τής συγχρόνου ναυπηγικής ιδιαιτέρων κιν
δύνων. Άρκεϊ ή άπλουστέρα σύγκρουσις, ινα παραλύση 
τόσον εύθραυστον μηχανισμόν.

Ή βιομηχανική αυτή κατάχρησις πρέπει άρά γε νά τεθή 
ύπό τήν κηδεμονείαν τής πολιτείας ή νά έξαρτηθή α
πλώς έκ τής αύτοθεραπευτιζής τών κοινωνιών 
δυνάμεως ; Ή τελευταία ιδέα αναλύεται είς τό έξής θέμα: 
ότι πρέπει νά άπολεσθώσι πολλοί έκ τής καταχρήσεως ταύ- 
"ης, Η-εχρις ου φωτισθή ή δημοσία γνώμη. 'Όσοι είναι οπα
δοί τής έλευθερίας τής βιομηχανίας, έννοΰσιν ότι δέν δύ
νανται νά φθάσωσι μέχρι τοιούτου πορίσματος. Καί ό διοι
κητής έκεΐνος, όστις έν γνώσει άνέχεται τήν άπιστίαν τών 
ναυπηγών, έ; ής κακήν κακώς άπόλλυνται είς τά βάθη τοϋ 
’Ωκεανού τά πλάσματα τοΰ Ύψίστου, ολίγον άπέχει τοΰ 
συνενόχου τοσοΰτον φοβερού έγκλήματος.

Άλλά καί άλλαι άστυνομιζαί ένέργειαι έξ άπαντος είναι 
Αναπόφευκτοι. Όταν ή ταχεία τών ατμοκίνητων κίνησις ά 
πειλή, έν 
Ασθενέστερα σκάφη, 

τίνος κανονισμού νά μετριασθή, ένώ χρόνω καί ή πρακτική 
άνάπτυξις τοΰ νυκτερινού φωτισμού δεΐται περαιτέρω ετι τε- 
λειοποιήσεως. Άλλ’ ενθυμούμαι τήν έν ταΐς Έλλ. Οαλάσ- 

σαις καταποντισιν Ελλ. ιστιοφόρου πλοίου, έν πάση τάζε 
διατελοΰντος, ύπό Αγγλικού Ατμοκίνητου. Οΰδεμία φωνή 
εύσπλαγχνίας ήζούσθη ζατά τάς ύπερτάτας 
μάς. Έχρειάσθη δέ ή τόλμη τών δυστυχών 
τινες πνιγόμενοι καί μέ τό έγχειρίδιον είς τιχς χεΐρας άνέ-

τώ βαθεϊ σκότες τής ομίχλης, τά προστυχόντα 
ή κίνησις αύτη ήδύνατο άπό γενικού

έκείνας στιγ- 
ναυαγών, οί-
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βησαν έπί τοΰ άτμοκινήτου έν τώ μέσω τοΰ τρόμου τών 
στοιχείων. Καί ήνάγκασαν μέν ούτοι τόν πλοίαρχον νά 
στρέψη τήν πρώραν πρός τόν πλησιέστερον Έλλ. λιμένα, 
άλλ’ ούδέν ήκουσα έζτοτε περί τής τιμωρίας πλοιάρχου, 
τόν όποιον τό ύπό τήν διοίκησίν του κεφάλαιον καθίστα, 
τρόπον τινα, άπαραβίαστον.

ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΩΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣ.

(Συνέχεια.—Ίο. «Ι’ύζ. 30ον, Αύγουστου 1875).

III.

ιδίως κατ’ άρχάς, ό άνώτατος όρος όρι- 
·■ καί έν ’Αμερική, ότε τό πρώτον 

κατά τό 1853, ό όρος 
άλλαις δέ πολιτείαις εις 

όρος ήθελεν σρισθή 
πο-

Σπουδαιότατος διά τήν επιτυχή διεξαγωγήν τής μεταρρυθμίσεως 
εΐνε ό προσδιορισμός τών ποσοτικών αναλογιών ζαί τής άξίας τών δια
φόρων νέων νομισμάτων καί τών υποδιαιρέσεων τούτων καί κερμάτων, 
ώς καί ή ρύθμισις τών αξιών τών τραπεζικών γραμματίων καί τών 
τοϋ κράτους. Οι προσδιορισμοί ούτοι ζατά μέγα μέρος έξαρτώνται 
έζ τοϋ νομίμου όρισμοϋ τής ποσότητος, είς ήν αί άργυραΐ υποδιαιρέσεις 
τοΰ νομίσματος ζαί τά ζέρματα έσονται δεκτά κατά τάς πληρωμάς. 
Έν τώ νέω γερμανικοί νομισματικώ νόμω (άρ. 9) ώρίσθη ή ποσότης 
αύτη είς 20 Μάρκα, ή 10 φιορίνια αργυρά αυστριακά. Ίΐθέλομεν 
συστήσει όπως παρ’ ήμΐν, 
σθή είς ποσότητα μεγαλητέραν' 
είσήχθη ό χρυσός ώς νομισματική βάσις, 
ουτος προσδιωρίσθη είς 8 δολλάρια, έν 
ποσόν ετι μεΐζον. "Αν λοιπόν ό άνώτατος ούτος 
εις 20 φιορίνια, συνεπεία τούτου ήθελε χρειασθή νά κυκλοφορή 
σόν άνώτερον κερμάτων. ’Επειδή δέ, ώς είπομεν, δυνάμεθα νά δια- 
τηρήσωμεν αναλλοίωτα τά υπάρχοντα κέρματα καί τά χάλκινα, 
ταΰτα δέ ΰπάρχουσιν έν ποσότητι άφθόνω, ή προπαρασκευή πρός 
μετάβασιν είς τήν νομισματικήν βάσιν τοΰ χρυσού πρεπει ν’αρχιση 
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έζ εκείνου τοΰ είδους νομίσματος, τό όποιον ένεκα τής μικρας του 
ονομαστικής άζ'.ας θέλει χρειασθή κατά τήν έκτύπωσιν πλείονα 
χρόνον καί κόπον. Τοιαϋται είσίν αί άργυραί υποδιαιρέσεις τοΰ νο
μίσματος' αύται ένεκα τής έν τω μέλλοντι διαφοράς τής ονομα
στικής προς τήν πραγματικήν αυτών αξίαν θέλουσι κυκλοφορεί έν 
μόνρ τή ήμεδαπή.

Κατά τον γερμανικόν νομισματικόν νόμον τών εις πραγματικήν 
αςίαν κατωτέραν τής ονομαστικής έκτυπωτέων αργυρών νομισμάτων 
τό ποσόν ωρίσΟη εις 10 Μάρκα κατά κεφαλήν τοΰ πληθυσμού τής αυ
τοκρατορίας’ τό δε ποσόν τών χάλκινων κερμάτων είς 2 1 [, Μάρκα 
κατα κεφαλήν. Γό δλον ποσόν λοιπόν τών νομισμάτων τούτων διά 
πληθυσμόν 41 εκατομμυρίων ψυχών δύναται ν’ άναβιβασθή είς 
500 έκατομ. Μάρκα. ’Γό ποσόν τοΰτο μάς φαίνεται υπέρογκον, καί 
δεν πιστεύομεν, δτι έν Γερμανία θά γείνη χρήσις τής νομίμου άδείας. 
Διά τήν Αυστρίαν ήθέλομεν ορίσει τό ποσόν τοΰτο είς 100 έκατομ. 
φιορινίων, περιλαμβανόμενων και τών κερμάτων’ επομένως ήθελε 
χρειασθή νά εκτυπωθώσιν ακόμη 85 έκατομ. ακέραια καί ήμίσεα 
φιορίνια κατά τήν νέαν βάσιν. "Οπως αί πρός τήν έκτύπωσιν ταύ
την προπαρασκευαί γείνωσι μετά πάσης δυνατής οικονομίας, ήθε- 
λεν εϊσθαι σκόπιμον, νά μετατυπωθώσιν είς κλάσματα τής νέας νο
μισματικής μονάδος τά υπάρχοντα έν τω ταμείω τής Έθν. τρα
πέζης αργυρά αυστριακά νομίσματα, πριν ή γείνη έτερον βήμα πρός 
άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. ’Επειδή δέ έν τή τραπέζν, ευ · 
ρίσκονται 70 έκατομ. είς άργυρον, ήθελεν είσθαι δυνατόν έκεϊθεν νά 
ληφΟή ολόκληρον σχεδόν τό άναγκαιοΰν ποσόν, χωρίς νά πρόκυψή 
δυσχέρειά τις κατά τάς συναλλαγάς, άν καί έφ’ ό'σον δέν άρθή ή 
άναγκα-ική κυκλοφορία. Ή αμηχανία, ή τυχόν γεννηθησομένη έκ τής 
έλείψεως αργυρών νομισμάτων προς τάς τελωνιακάς πληρωμάς ήδύ- 
νατο νά άρθή, επιτρεπομένου προσωρινώς, αί πλήρωμα1, έκεϊναι νά 
ένεργώνται διά γραμματίων, συγκαταοαλλομένου καί ποσοστού 
τίνος αντιστοιχοϋντος πρός τήν ύποτίμησιν τών έν λόγω γραμμα
τίων. Μετά τήν περαίωσιν τής έκτυπώσεως τών αναγκαίων αργυ
ρών διαιρέσεων τού νομίσματος ήδύνατο νά γείνη αρχή έκτυπώσεως 
τών χρυσών νομισμάτων’ καί πάλιν άρχής γενομένης έκ τοΰ υλι
κού τού έκ χρυσού άποθεματικού τής τραπέζης.

Πριν ή όμως ε’σίλθωμεν λεπτομερέστερου εις τό τελευταϊον τοΰτο 
ζήτημα, άς ρίψωμεν βλέμμα έπί τών έν κυκλοφορία γραμματίων, 
συνάμα -ροΰποτιθέν-ες, ότι τά νομίσματα τή; μ.ελλούσης χρυσής
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νομισματικής βάσεως συνίσταται κατά τό ήμισυ (τής άξίας) έκ 
τεσσαροφιορινίων, καί κατά τό έτερον ήμισυ έξ όκτωφιορινίων. Δε- 
δόσθω λοιπόν ότι άποσύρονται 200 έκατομ. γραμματίων τής έπι
κρατείας· δέν χρηζει πλείονος έπεξηγήσεως, ότι κατά πρώτον λό
γον θέλουσιν άποσυρθή τά γραμμάτια τού ενός ή τών 5 φιορινίων’ 
μόνον δέ είς συμπλήρωσιν τού τυχόν έλείποντος εις συμπλήρωσιν, 
τών 200 έκατομ, θέλουσιν άποσυρθή γραμμάτια τών 50 φιορ.

Ή έθνική τράπεζα τής Αυστρίας έχει σήμερον (9|21 ’Λπριλίου 
1S75) είς κυκλοφορίαν γραμμάτια άξίας 285 έκατομ. φιορινίων, 
καλυπτόμενα άπό μεταλλικόν ταμίευμα 141, 7 έκατομ.—χαρτο
φυλάκων πληρωτέου είς μέταλλον 9, 3 έκατομ. — γραμμάτια τής 
έπικρατείας 1, 3 έκατομ.—καί δάνεια 31. 3 έκατομ. Ού μόνον λοι
πόν υπερβαίνει τό μεταλλικόν αύτής ταμίευμα τό νόμιμον τριτη
μόριον, άλλά δύναται νά θεωρηθή ώς άνά πάσαν στιγμήν έτοιμος εις 
έξαργύρωσιν τών γραμματίων της, καί άνεξαρτήτως τής τύχης τής 
έξ όγδοήκοντα εκατομμυρίων πρός τό δημόσιον πιστώσεώς της Επο
μένως ή σημερινή έκπτωσις τής συναλλακτικής άζίας τών γραμμα
τίων άποδοτέα άποκλειστικώς είς τά γραμμάτια τής έπικρατείας- 
*Η κυκλοφορία τών διαφόρων αξιών γραμματίων, άποσυρομένων τών 
200 έκατομ. γραμ- τοΰ δημοσίου, ήθελεν έχει ώς έξης :

Γραμμ.άτια 10 φιορινίων τής τραπέζης 11G,5 έκατομ.
» τής έπικρατείας 120, 
η η τραπέζης 892,4 
» » » 88 4,G

50
100
100(1

έκατομμύρια 2.013,5

άνάγκην κυκλοφορίας συναλ-άνωτέρω,
G58 έκατομμύρια φιοριν ων, ήθελε χρειασθή 

προστιθέμενον 
συμπληρώση

ως
είς

Άν δεχθώμεν, 
λακτικών μέσων 
άκόμη μεταλλικόν 244, 5 έκατομ. φιορινίων, όπως 
είς τά έν κυκλοφορία, ώς έρρέθη, γραμυ άτια, συμπληριόση τό πο
σόν τούτο. Είς τοΰτο δέ προσθετέον τό μεταλλικόν ταμίευμα τή; 
έθν. τραπέζης, τό άναγκαιοΰν είς κάλυψιν τών ζυκλοφορούντων 
γραμματίων αύτής. "Ας όρίσωμεν τοΰτο διά στρομγύλου αριθμού είς 
150 έκατομ. φιορίνια’ τό κανονικώς άναγκαιοΰν ποσόν νομίσματος 
έσται λοιπόν 304, 5 έκατομ. έξ ών περίπου 15 έκατομ. υπάρ
χοντα ήδη κέρματα, 85 έκατομ. είς άργυράς υποδιαιρέσεις τής νο 
μισματική; μονάδος, καί 294, 5 έκατομ. είς χρυσόν. Παοατηρητέον
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«τι έν περιπτώσει εισαγωγής -οϋ χρυσοΰ ώς νομίσματος 
βάσεως, περίπου 80 έκατ0(Α φιορν{ων έκΤϋ_ωθ- ε?ς
σ^ατα 8 φιορινίων, τά όποια ^ελον είσέλθε, είς άνταγωνισμόν 
π?θί τα 116έκατομ. γραμματίων των 10 φιορινίων. Επειδή -ή έθν 
τράπεζα δεν θέλει τολμήσει νά έκτεθή είς τόν ανταγωνισμόν τούτον’ 

το κοινόν είνε πολύ έξωκειωμένον πρός τά γραμμάτια τών 
φΐορ·.νιων) θέλει κρίνει αύτη βεβαίως σκόπιμον ν' άποσύρη τά 

γραμματια ταυτα τών 10 φιορινίων καί τά άντικαταστήση ' διά 
γραμματίων 20 φιορινίων. τότε τά συναλλακτικά μέσα ήθελαν 
ρυθμισδή κατ αναλογίας λίαν καταλλήλους. ’Ήθελον τούτέστιν 
υπάρχει εκτός τών κερμάτων αργυρά νομίσματα «|, καί ενός φιο
ρινιού, χρυσά νομίσματα 4 καί 8 φ.ορινίων, τραπεζικά γραμμάτια
20 φιορινίων, γραμμάτια τής επικράτειας 50 φιορινίων, καί πάλιν 
γραμμάτια τής τραπέζης 100 καί 1000 φιορινίων.

’Επειδή μετά θετικότητος δέν εινε δυνατόν νά όρισθή, όποιας 
υποδοχής παρά τό κοινω θέλουσι τύχει τά νέα χρυσά νομίσματα, 
και όπως ύπάρχη πρόβλεψις τοιούτων διά παν ενδεχόμενον.', ήθελε’ 
εισΟαι φρόνιμόν νά σχηματισθή άκόμη κεφάλαιον άποθεματικόν εις 
χρυσά νομίσματα 40 έως 50 έκατομ. φιορ. Βεβαίως «ί δαπάναι 
πρός άποκατάστασιν τών συναλλακτικών αξιών ήθελον αύξήσει κατ’ 
ίσον ποσόν αλλά τούτο μόνον έφ’ άπαξ, καί άλλως τε μόνον κατά 
τό φαινόμενου, διότι οί τόκοι τού κεφαλαίου τούτου δέν ήθελον 
άντιστοιχεϊ πρός τήν ζςμίαν τής κατασυναλλαγής, ήτις έτησίως 
ήθελε καταβάλλεσθαι διά προμήθειαν χρυσού πρός έκτέλεσιν τών έν
τή αλλοδαπή πληρωμών, καθ' ήν περίπτωσιν ήθελε κατά τήν άπο- 
κατάστασιν τής συναλλακτικής άξ.ας (άρσιν τής αναγκαστικής κυκλο
φορίας), διατηρηθη ό άργυρος ώς νομισματική βάσις. "Οθεν εΰκταΐον 
όπως τουλάχιστον τό ήμισυ τού δημοσίου χρέους πρός τήν έθνικήν 
τράπεζαν, έξ 80 έκατομ. φιορινίων, πληρωθή ταύτη εις χρυσόν, δι’ 
ού ήθελεν ένισχύσει αύτη τό μεταλλικόν της ταμίευμα δι’ άπροό- 
πτους κινδύνους. Γ

Ιο ςήτημα τούτο κυρίως έξήρτηται έκ τής τροπής, ήν έν τώ μέλ. 
λοντι θέλει λάβει ή τραπεζική πολιτική τής Αύστρο-Ουγγαρίας. Άν 
έπιμείνη ή Ουγγαρία εις τό διατηρήσαι ίδιαν τράπεζαν έκδίδουσαν 
γραμμάτια, ολόκληρον τό χρέος τών 80 έκατομ. ώς ει’κός άνάγκη 
νά πληρωθή πρός τήν Αυστριακήν Ί·θν. Τράπεζαν ίν όμως έν Ού- 
γαρία επικράτηση ή συμφερωτέρα γνώμη, καθ’ ήν τά' οικονομικά 
και πολιτικά αύτής συμφέροντα προστατεύονται άσφαλέστεοον, αν
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διατηρηθη τό σημερινόν σύστημα περί τήν έκδοσιν τών γραμματίων 
τούτων, τό ήμισυ περίπου τού δημοσίου χρέους πρός τήν τράπεζαν, ήτοι 
περί τά 40 έκατομ. φιορινίων, ήδύνατο νά έκτοκισθή και βαθμηδόν 
έξοφληθή χρεολυτικός δίά τού έν τώ μέλλοντι καταστατικό προσ- 
διοριστέου ποσοστού συμμετοχής τού κράτους είς τά καθαρά κέρδη· 
Αληθώς τό μέχρι τοΰδε καθαρόν κέρδος τής Αυστριακής τραπέζης, 
ουδέποτε ύπερβάν τό 10 °|„ καί έπί μακρά έτη μόλις φθάσαν κατά 
μέσον όρον 7 °|0, μόλις ήθελε δικαιολογήσει θυσίαν τοιαύτην’ άλλ’ 
έπειδή έξ άναλογίας τών λοιπών μεγάλων τραπεζών πρέπει νά 
δεχθόμεν, ότι τό καθαρόν κέρδος τής Αυστριακής τραπέζης θέλει 
βαθμηδόν αυξήσει κατά τάς αύτάς άναλογίας, καθ' άς έν τή τελευ
ταία δεκαετία ηύξησαν τά βιομηχανικά καταστήματα, ή παραγωγή 
καί τό έμπόριον, ίσως δύναται έν τώ νέω καταστατικό όρος τοι- 
οΰτος νά κριθή ώς συμβιβαζόμενος πρός τό δίκαιον.

IV.

Κατά τούς προταχθέντας υπολογισμούς έλήφθη ύπ’ όψεν μόνη 
τού άργύρου ή ύπερτίμησις, ούχί δέ καί ή περίστασις, ό'τι άπό διε
τίας, άρξαμένης τής έκπτώσεως τής τιμής τού άργύρου, ή ύπερτίμη- 
σις αύτη ήλαττώθη ούσιωδώς, ή δέ τοΰ χρυσού έμεινε στάσιμος είς 
τόν μέσον όρον τής κατά τό 1872 τιμής αύτοϋ. Σήμερον ή τοϋ 
άργύρου ύπερτίμησις ανέρχεται είς 1 31. α|ν, ή δέ τού χρυσού είς 
9 “I,,. Τούτων ούτως έχόντων, διά τής ά'ρσεως τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας έπί νομισματική βάσει αργυρά ήθελε μέν έπιτευχθή τό 
πλεονέκτημα τοϋ νά παύσωσιν έν τώ έσωτερικώ οί περί τήν τιμήν 
τών συναλλακτικών μέσων κυματισμοί, καί νά έκπέσωσι καί στε- 
ρεοποιηθώσιν αί τιμαί καί τά ημερομίσθια, έφ’ όσον ή στάσις τών 
συναλλακτικών μέσων επιδρά έπ’ αύτής. Άλλ’ απέναντι τής άλ- 
λοδαπής, κατά τό πλεΐστον άποδεχθείσης ώς νομισματικήν βά- 
σιν τόν χρυσόν, τά μειονεκτήματα τοϋ κυματισμοϋ περί τήν ύπερ- 
τίμησιν τοϋ χρυσού ήθελον έξακολουθεΐ. Καί άν πάσαι αί διαφοραί 
περί τής φύσεως τών ύποχρεώσεων τάς Αυστρίας, άναφορικώς ώς πρός 
τό ζήτημα έπί τίνι νομισματική βάσει είσί πληρωτέοι οί έν τή άλλο- 
δαπή οφειλόμενοι τόκοι, ήθελον λυθή ύπέρ τής άργυράς βάσεως, άνα- 
ποφεύκτως όμως ένεκα τούτου ή πίστις τής Αύστρο-Ούγγαρίας ήθελε 
πάθει βλάβην διότι ή πείρα διδάσκει, ότι οί πιστωταί είσί λίαν εύ- 
π^ίσβλητο·., ό·.ι άγαπόσι τήν άνεσιν καί άπεχθάνονται και μικράς 
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έστω ζημίας. Πρός τούτοις τό εξωτερικόν έμπόριον τής Αυστρίας 
ίθελεν εξακολουθεί πάσχον, έ’νεζα τής επιζήμιου αύτή στάσεως 
της ζατασυναλλαγής έπί τών εις χρυσόν πληρωτέων συναλλαγμά
των, τα αυτά μειονεκτήματα, άτινα άδιακόπως ύφίσταται, ένεκα τών 
κυματισμων τής τρεχούσης τιμής τοΰ άργύρου σχετικώς πρός τά 
τραπεζικά καί τής έπικρατειας γραμμάτια. Ένί λόγω, ή άρσις τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας επί αργυρά νομισματική βάσει δεν ήθελε 
παράσχει πλήρη τόν επ διωζ.όμ.ενον καρπόν. Εΐμεθα τοσοΰτον πεπει
σμένοι περί τής όρθότητος τής γνώμης ημών, ώστε μικράν δίδομεν α
ξίαν εις την αποκατάστασή τών συναλλακτικών αξιών (ά’ρσιν δηλ. 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας) έπί αργυρά νομισματική βάσει· καί 
τοϋτο διότι εκ τής ζινήσεως τής υπερτιμήσεως τοϋ άργύρου κατά 
τα δυω τελευταία έτη, τής ειρήνης ασφαλούς παρισταμένης. έπί μα- 
κρόν χρόνον (εναντίον τών έν τισιν έφημερίσι περιοδικών άπειλών 
έμπνεομένων έκκερδοσκόπων τών χρηματι^ηρίων), καί της ένγένει βιο
μηχανίας ύύναταίτις άναζυπτούσης έκ τών τραυμάτων τής κρίσεως, νά 
προεικαση, ότι συνεπεία τής αύξήσεως τών συναλλαγών έντός τινων 
ετών ή ύπερτίμησις τοΰ άργύρου θέλει έκλείψει δριστικώς' τουναν
τίον δέ η ύπερτίμησις τοΰ χρυσού θέλει μείνει στάσιμος ή καί άκόμη 
ύψωθή. "Οπως λοιπόν φθάσωμεν εις εντελώς ζανονικάς σχέσεις συν
αλλαγής έν τε τώ έσωτερικώ καί πρός τό εξωτερικόν, ό όρος τής 
άποδοχής τής χρυσής νομισματικής βάσεως ζατά τήν άρσιν τής α
ναγκαστικής κυκλοφορίας εΐν.- αναπόφευκτος. Τά πρός τούτο μέσα 
καί εν τή περιπτώσει ταύτη ήθελε πορισθή τό κράτος έκ τών μέσων, 
τών παρεχομένων έξ αύτών τών οικονομιών, τάς όποιας τό μέτρον 
θέλει συνεπαγάγει, καί χωρίς’νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν άκόμη τά ύπέρ 
πασών των ιδιωτικών συναλλαγών προκύψοντα πλεονεκτήματα.

Παραδεχόμεθα λοιπόν, ότι ή άρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας 
δύναται νά έπιτευχθή, έπί μέν τή παραδοχή νομισματικής βάσεως 
άογυράς, διά δανείου 200 έκατομ. φιορ. έν τή άλλοδαπή' έπί δέ 
τή παραδοχή τής χρυσής βάσεως, διά δανείου 240 έκατομ. φιορ. 
Προθύμως συνομολογοΰμεν, ότι τοιαΰται έκτιμήσεις εχουσιν αείποτε 
τι τό άβέβαιον- άλλά θέτομεν ύπ’ όψιν ότι η έκτέλεσις τής άρσεως 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, καί άφοΰ ένεργηθώσιν άπαντα τά προ
παρασκευαστικά μέτρα, δέν εϊνε άνάγκη νά έπισπευσθή ύπερμέτρως' 
τουναντίον δυνάμεθα, ιός έν Γαλλία, ν’ άφήσωμεν ύπάοχουσαν έπί 
τινα άκόμη χρόνον τήν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν, άφοΰ τή συνδρομή 
τής τραπέζης άποσΰρωμεν γραμμάτια τής έπικρατειας είς ποσόν έ-
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παρζές, όπως φθάσωσι τά χάρτινα συναλλακτικά μέσα εις τό άρτιον 
τής ονομαστικής των άξίας. Ουτω θέλει βαθμηδόν έξοιζειωθή τό zot- 
νόν πρός τήν νέαν κατάστασιν τών πραγμάτων, καί δέν θέλει γεν- 
νηθή συνώθησις πρός τό ταμεϊον τής τραπέζης, καθ’ 8ν χρόνον έπα- 
ναλάβει αύτη τήν έξαργύρωσιν τών γραμματίων της. ’Επειδή μέ
ρος τών προπαρασκευών. ήτοι ή έκτύπωσις τών νομισμάτων, δύνα
ται ν’ άρχίση άπό τοΰ μεταλλικού τής τραπέζης, ή κυβέρνησις 
ήθελε μείνει κυρία νά έκλέξη πρός σύναψιν τών δανείων τήν 
κατάλληλον έποχήν. Άφοΰ δέ ολόκληρον τό νόμισμα τής τραπέζης 
μεταβληθή εις νομίσματα τού νέου συστήματος, τά περιπλέον άναγ- 
καιοϋντα τοιαϋτα έξ 110 μέχρι 150 έκατομ. φιοριν. ήθελον έκτυ- 
πωθή έν βραχεί χρονίζω διαστήματα ολόκληρος δ’έν γένει ή έργασία, 
χάρις εις τήν είσέτι διατήρησιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, θέλει 

περαιωθή ό μαλώς καί όλιγοδαπανώτερον ή ένΓερμανία, είς τρόπον ώςε 
ή παρ’ ήμϊν έκπτωσις τών συναλλακτικών μέσων θέλει παράσχει 
Sv τουλάχιστον άγαθόν. 'Ολόκληρος ή έργασία τής έςαργυρώσεως 
τών γραμματίων τής έπικρατειας καί τής άρσεως τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας έπρεπε ν’ άνατεθή είς τήν έθν. τράπεζαν, ήτις έν γένει 
συγχρόνως ήδύνατο νά έπιφορτισθή τήν ταμιακήν ύπηρεσίαν τής ε
πικράτειας· άφοΰ π. χ. μετατυπωθώ τό μεταλλικόν ταμίευμα της 
τραπέζης, άς άρχίστ) τό κράτος τήν έκτύπωσιν τών έπί πλέον άναγ- 
καιούντων νέων χρυσών νομισμάτων, τά πρός τήν οποίαν άναγκαι- 
οϋντα μέσα Οέλουσι προμηθευθή διά δανείου- τό ποσόν τούτο άς πα- 
ραδοθή κατά πρώτον είς τήν τράπεζαν’ αύτη, άκριβώς παρακαλου- 
θοΰσα τήν στάσιν τών νομισματικών άγορών, καί λαμβάνουσα ύπ’ ό
ψιν τό ποσόν τής άνάγκης συναλλακτικών μέσων διά τό εσωτερικόν, 
καί τούς κυματισμούς τής ύπερτιμήσεως τής τρεχούσης άξίας του με
ταλλικού, ήθελεν αρχίσει έξαργυρόνουσα τά πρός καταστροφήν προο
ρισμένα γραμμάτια τής έπικρατειας. Άλλ’ ή τράπεζα καλυπτομένη 
ένάρχή διά τής άναγκαστικής κυκλοφορίας,δέν ήθελεν άρχίσει άμέσως 
έξαργύρωσιν διά μεταλλικού’ άλλ’έν άρχή θά ά/τήλλασσε τά γραμ
μάτια τοΰ κράτους δι’ όμοιων τής τραπέζης, έξαίρεσιν ποιούσα μόνον, 
οσάκις ήθελε βεβαιωθή ότι πρόκειται περί πράγματι ύφισταμένης ά
νάγκης καί ούχί περί κερδοσκοπίας έπί τοΰ μεταλλικού. Ή λίαν 
συνετή τακτική δι’ής η τράπεζα τής Γαλλίας, ύπό περιστάσεις πολύ 
χε’ρονας τών αυστριακών, έχουσα διπλάσιάν σχεδόν κυκλοφορίαν 
γραμματίων καί δεκαπλάσιου ποσόν δανείων πρός τό κράτος, κα-
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τώρθωσε νά φέρη τά γραμμάτιά της είς τό άρτιον, δύναται νά χρη- 
σιμεύσνι κατά τοΰτο ώς υπογραμμός.

Εζεταστέον άκόμη, άν κατά τήν εισακτέαν νομισματικήν βάσιν 
τοΰ χρυσού θέ>.ει διατηρηθή τό σημερινόν σύστημα έκτυπώσεως καί 
ή αύτή αναλογία εσωτερικής άξίας.

Έάν, κατά τήν άρσιν τής άναγκαςτκής κυκλοφορίας έν Γαλλία, δια
τηρηθώ ή διπλή νομισματική βάσις έν ταΐς έπικρατείαις τής λατι
νικής νομισματικής συμβάσεως, ούδέν τό άτοπου νά διατηρηθή η ση- 
μερινή εσωτερική αξία κατά τήν έκτύπωσιν τών νομισμάτων τών 4 
καί 8 φιορινίων διότι ένεκα τής έκπτώσεως τής αγοραίας τιμής τοΰ 
άργύρου ό χρυσός ήθελεν έκρεύσει έκ Γαλλίας, καί τό συνάλλαγμα ή
θελεν άποβή εύνοϊκώτεοον διά τήν Αυστρίαν. Άλλά δυνάμεθα μετά 
Οετικότητος νά προίδωμεν, ότι ή φορά τών πραγμάτων έσται ισχυ
ρότερα τής υπέρ τών αργυρών ταλλήρων προκαταλήψεως των Γάλ
λων καί ότι, ή ή λατινική νομισματική σύμβασις θά διαλυθή, ή ή 
Γαλλία θ’ άναγκασθή έγκαταλείψη τήν άργυράν νομισματικήν 
βάσιν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει κίνδυνος θέλει απειλήσει τά αυ
στριακά χρυσά νομίσματα έκ μέρους τής Γερμανίας, διότι τά αυστρι
ακά νομίσματα τών 8 φιορινίων περιέχουσι κατά 10 καραντάνια ά- 
νωτεραν είς χρυσόν αξίαν εσωτερικήν παρά τά αντίστοιχα γερμανικά 
νομίσματα. Τό Γερμανικόν «διπλοΰν στέμμα» (Doppelkrone) έξ εί
κοσι μάρκων, περιέχει εσωτερικήν αξίαν είς χρυσόν κατά 31 λεπτά 
(Centimes) μικροτέραν τών 25 φράγκων είς χρυσόν. Ή Αυστρία 
λοιπόν ές ενός έν τή περιπτώσει ταύτη δέν θά δύναται νά προσ
δοκά προσροήν έκ τών χωρών τής λατινικής νομισματικής συμβάσεως, 
ές έτέρου δέ θά έχη νά φοβήται, ότι τά χρυσά της νομίσματα έπί 
τή παραμικρά παραλλαγή του συναλλάγματος ήθελον έξαχθή πρός 
ζημίαν αύτής είς Γερμανίαν ύπό κερδοσκόπων. Επειδή πρός τούτοις 
έτησιως ή Αυστρία έχει νά ενεργή μεγάλας πληρωμάς πρός τήν Γερ
μανίαν, καί ό έτερος μέγας κάτοχος Αυστριακών χρεογράφων, ή 
'Ολλανδία, ύπό τήν πίεσιν τής Γερμανικής άγοράς καί νομισματικής 
πολιτικής έντός διετίας θέλει μεταβή είς τήν χρυσήν νομισματικήν 
βάσιν, θεωροΰμεν συμφερώτερον τή Αύστρία τό νά παραίτησή τήν 
πρός τό λατινικόν νομισματικόν σύστημα προσέγγισιν, καί νά έκτυ- 
πώσφ τά χρυσά της νομίσματα τών 4 καί 8 φιορινίων κατ’ αναλο
γίαν τής έσωτερικής άξίας τών γερμανικών χρυσσών. Οίίτω τό αύ- 
στριακόν νομισματικόν σύστημα ήθελε κατασταθή άλληλεθνές έν 
ταΐς πρός τήν Γερμανίαν συ*αλλαγαΐς  άφωμοιωμένον.

σκέψεως, δτι ή 
άφαιρεΐ κέρδος αθέμιτον, μόνον 

άπαξ διά παντός 
τήν παραγωγήν έκ τής
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Διά τής άποκαταστάσεως τής έπί μετρητοί; συναλλαγής καί τής 
παραδοχής τής χρυσής νομισματική; βάσεως θέλουσι αληθώς πά- 
θει ζηαίαν τινα έκεΐνοι οί παραγωγεϊς, οί όποιοι έκ τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας καί τής έκπτώσεως τής τρεχούσης τιμής τών συναλ
λακτικών μέσων έπετύγχανον κέρδος τι αθέμιτον, σπεύδοντες νά 
προσαρμώσωσι τάς τιμάς αύτών πρός τάς τής παγκοσμίου άγο
ράς, ένώ αί τοΰ μικρού έμπορίου τιμαί καί τά ήμερομίσθια βρα
δέως παρηκολούθουν. Άλλ’ ανεξαρτήτως τής 
ζημία αυτή, κυρίως είπειν, 
άπαξ αΰτη θέλει έπέλθει, ένφ έξ αντιθέτου 
αίοονται αί ζημίαι, αί προκύπτουσαι διά 
έλαττώσεως τής ΰποτιμήσεως τών συναλλακτικών μέσων. Διότι είς 
πάσαν ΰψωσιν τής ύπερτιμήσεως τοΰ νομίσματος άνταποκρίνεται 
ώρισμ-ένη πτώσις αύτής. ’Ανεξαρτήτως τών μικρών καθημερινών 
παραλλαγών άπό τοΰ 184!) μέχρι σήμερον διακρίνονται έννέα τοι- 
αΰται ταλαντεύσεις, κατά τάς όποιας ή παραγωγή ένεκα τής πτώ
σεως τής τρεχούσης τιμής τοΰ άργύρου, τών Ημερομισθίων διατη
ρούμενων υψηλά, έζημιοΰντο, όσα προηγουμένως έξ άντιθέτου λόγου 
είχον κερδίσει. Συνεπεία τής άρσεως τής άναγκαγικής κυκλοφορίας αί 
τιμαί τοΰ μικρού έμπορίου έπί τινα χρόνον, καί μέχρι; οϋ ο συνα
γωνισμό; συνεπαγάγη, τήν έξίσωσιν, θέλουσιν έκπέσει έτι μάλλον 
ή αί τιμαί του μεγάλου έμπορίου, διότι ολιγώτερον έπηρεάζονται 
έκεϊναι άαέσως έκ τών τιμών τών παγκοσμίων αγορών' καί τά η
μερομίσθια θέλουν έκπέσει έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων λόγων κατω
τέρω τοΰ ποσοσοΰ τής ύπερτιμήσεως τών μεταλλικών συναλλακτικών 
μέσων' έκ τούτου όμως οί έργάται δέν βλάπτονται έν τή παραγω
γική αύτών ίκανότητι' διά τής εύθυνία; δέ τών ημερομισθίων 
καί τή; σταθερότητος τής τρεχούσης τιμής τών συναλλακτικών μέσων 
ή παραγωγή θά εύρεθή είς εύχερεστέραν θέσιν νά συναγωνισθή πρός 
τήν άλλοδαπήν. Ούτως η βιομηχανική δραστηριότης καθ’ όλου θέ
λει λάβει έν Αύστρία νέαν ώθηση» καί άνάπτυξιν. Τή συνδρομή τής 
χρυσή; νομισματικής βάσεως έν γένει τόσον ή διεθνής πίστις, ώς καί 
αί συναλλαγαί τής Λ ύστρο-Οόγγαρίας μετά τών ιδίων εμπορικών 
χώρας θέλουσι λάβει νέαν τροφήν. Τό δέ δημ.όσιον ταμείου θέλει 
ώφεληθή, διότι βασίμως δυνάμεθα νά πιστεύωμεν, ότι τά μέχρι τοΰδε 
κονδύλια τών έσόδων δέν θέλουσιν έλαττοΰσθαι κατά τό ποσοςών τής 
ύπερτιμήσεως τής τρεχούσης άξίας τών νομισμάτων. Ακριβώς έκ τής 
περιστάσεως ταύτης προκύπτει τό οΐκονομικώς έκτελεςών τοΰ μέτρου,
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&ό·π άν αί δαπάναι εί; προμήθειαν αργύρου, έπί πλήρωμα·; έν τώ 
έζωτερικω, ήθελον καλύψει τούς τόκους δανείου, προωμσμένου βίς 
άρσιν τής αναγκαστική; κυκλοφορία; έπί βάσει, άργυρα τοΰτ’αύτό 
ήθελε σψβή καί αν η αναγκαστική κυκλοφορία άρθί, έπί νομισματική 
βάσει χρυσή. Ή επικράτεια ήθελεν εισπράττει τού; φόρου; καί λοιπά 
εισοδήματα εις χρυσόν, οΰτω δέ ήθελεν απαλλαγή τών μεγάλων δα
πανών τής προμήθεια; χρυσ-.ΰ διά τά; έν τή αλλοδαπή πλήρωμά;. 
Συνάμα δέ ήθελε λυθή ζήτημα έπιδιδράσκον ζωτικώ; εις τήν πίστιν 
τή; Αύστρο-Οόγγαρίας· δηλ. άν οί τόκοι τών χρεογράφων τοϋ κρά
τους καί τή^ βιομηχανίας μετά τήν εισαγωγήν τής χρυσής νομισμα
τική; βάσεως καί τήν άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας θά πλη- 
ρόνωνται έν Γερμανία καί 'Ολλανδία είς άργυρον ή εις χρυσόν. Πα- 
ραδεχόμεθα άδιστάκτως, ότι ή Αυστρία, όπου τό γράμμα τών συμ
βάσεων δέν ορίζει άναμφιβόλως τήν πληρωμήν εις χρυσόν, υποχρε- 
οΰται εις πλη .ωμήν δι’ άργύρου. ’Αλλ’ άλλο είναι τό ζήτημα τοΰ 
νομίμου, καί άλλο τό τού ωφελίμου. ΊΙ Αυστρο-Οΰγγρική μοναρ
χία, ό σκαπανεύς τοΰ πολιτισμού τής ’Ανατολής, έπί πολλά; έτι γε
νεά; θά χρειασθή εις έκπλήρωσιν τής εκπολιτιστική; αύτής εντολή; 
κεφάλαια τής δύσεω;’ λέγομεν λοιπόν, ότι θέλει στηρίξει τήν πίστιν 
αύτη; έπί βάσεως ασφαλούς, παρέχουσα έαυτήν όσον έ'νεστι εύκο- 
λον απέναντι τών αλλοδαπών αγορών τών κεφαλαίων, καί άν ή συμ
περιφορά αύτη ήθελε προκαλέσει προσωρινά; θυσίας.

’Επειδή εις προπαρασκευήν τής μεταορυθμίσεως, οί'αν ιχνογρα
φήσαμε·?, θέλουσι χρειασθή έτη τινα, καλόν νά γείνφ γρήγορα άρχή 
εκτυπώσεων, καί πρός τοΰτο έπιζητηθή ή κύρωσ·ς τών αναγκαίων 
νόμων- διότι διά χρονοτριβών κατά τήν σημερινήν λίαν κατάλληλον 
στιγμήν ούδέν Οά κερδίσωμεν, αλλά πολλά δυνάμ.εθα νά άπολέσωμεν.

(Έκ τής Allgemeine Augsburgor Zeitung).
Μετάφρασις Σ'Γ. ΣΤΡΑΙΤ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

(ΤΣΗΤΙΑ-,

Αί χώραι έκ.εΐναι, αίτινες αύτοφυή έσχον τόν βάμβακα, 
πρέπει νά Οεωρηθώσιν ώς αί πρώται καλλιεργήσασαι τήν 

έξ αύτοϋ ενδυμασίαν. 'Όταν οί Ευρωπαίοι έπεσκέφθησαν 
κατά πρώτον τό Μεξικόν, εΰρον έν αύτώ συνήθη τήν άπό 
βάμβαζος ύφαντιζήν. "Οπως καί άν έ'χη, έν τώ μεγάλω 
κόσμω τής άρχαιότητος ή Ινδία πρέπει νά Οεωρηθή ώς ή 
κλασσική πατρίς τής βαμβακουργίας. Γνωρίζομεν ήδη έκ 
τοϋ Ηροδότου, δτι « τά δένδρεα τά άγρια αύτόΟι φέρει καρ
πόν είρία καλλονή τε προφέροντα καί αρετή τών άπό τών 
όίων καί έ σΟ ή τ ι οί Ινδοί άπό τούτων τών δενδρέων χρέ- 
ονται». Καθ’δλας τάς πιθανότητας πρέπει νά παραδεχΟώ- 
μεν, δτι τρεις χιλιάδας έτών άριΟμεΐ ή βαμβακουργία, χω
ρίς νά κρύψωμεν τήν απορίαν ημών, δτι εις τάς παραδό
σεις τοΰ άρχαιοπρεπεστάτου Σινικού έθνους μόλις πρό ο
λίγων αιώνων αναφαίνεται ή ούσιωδώς ’Ασιατική αυτή 

τέχνη.
Ή εφαρμογή τής ποικιλόμορφου χρωματιστικής έπί τής 

ανθρώπινης ένδυμασίας κέκτηται έγγύτερα πρός τήν Ελλη
νικήν χώραν μνημεία, τά όποια οφείλονται εις τόν προμνη- 
σΟέντα πατέρα τής ιστορίας. Τω ό’ντι ό 'Ηρόδοτος αναφέρει 
δτι «έθνεα δέ ανθρώπων πολλά καί παντοια έν έωυτώ έχει ό 
Καύκασος, τά πολλά πάντα ύπ’ δλης αγρίως ζώοντα, έν 
τοισι καί δένδρεα φύλλα τοιής δε ιδέας παρεχόμενα είναι λέ · 
γεται. Τά τρίβοντας τε καί παραμίσγοντας ύδωρ, ζώα έωυ- 
τήσι είς τήν έσθήτα έγγράφειν. Τά δέ ζώα ούζ έκπλύνε- 
σθαι, άλλά συγκ.αταγηράσζ.ειν τώ άλλω είρίω, καθάπερ 
ένυφανΟέντα αρχήν». Έκ τής περιόδου ταύτης τοΰ 'Ηρο
δότου είναι δύσκολου νά ύποΟέσωμεν τά χρώματα τών έγ- 
γραφέντων έπί τής έσΟήτος ζώων τοσοΰτον στερεά, ώστε 
«συγκαταγειράσκειν τώ άλλω είρίω», έν οί τυπωταί τοϋ 
Καυκάσου δέν έγνώριζου τάς στερεωτικάς ουσίας, ώς τ° 
ριζάσ„ >μ·'.αί άλλα, ωοπίιι: Is παρά τοΐς ύφαντοτυπωτικοΐς 
έν γένει καλούμενα.

’Αλλά καί ό Πλίνιος άπομνημονεύει ήμΐν περιεργωτά- 
την έκθεσιν τοϋ είδους τουτου τής βιομηχανίας, δπως κατά 
τήν έποχήν του έξησκεΐτο αύτη έν Αίγύπτω: «Έσθήτες καί 
λευκά έπικαλύματα χρωματίζονται έν Αίγύπτω διά τίνος
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παραδόξου μεθόδου· άφοΰ έγγράψωσίν έπ’ αύτών σχεδιά
σματα ούχί διά χρωμάτων άλλά δι’ άφανών τό κατ’ άρ- 
χάς βαφικών ύλών, βυΟιζουσι κατόπιν έπί τινα χρόνον τά 
υφάσματα έντός χύτρας περιεχούσης εις ύγράν καί ζέουσαν 
κατάστασιν χρώμα, τό όποιον, άν καί είναι έν καί μόνον, κα
τορθώνει νά άναφαίνωνται έπί τών έμοαπτομένων ύφασμά- 
των όλοι οί προηγούμενοι διάφοροι χρωματισμοί, συνε
πεία μετουσιαστικής τίνος λειτουργίας, διότι ένώ υποτί- 
θεται άναμφιβόλως, ότι τό ζέον χρώμα ήθελεν συμμίξει τά 
έπί τών έσθήτων πριν έγγραφέντα, παράγει άπ’ έναντιας 
αύτά ζωηρά καί στερεότατα». Άλλ’ή μεγάλη αύτη άπο- 
ρία τοϋ Πλινίου έξηγεΐται πάνυ εύχερώς σήμερον. Τό έν 
τή χύτρα ζέον χρώμα καθ’ όλην τήν πιθανότητα φαίνεται 
οτι ήτο έρυθρόδανον (ριζάριον), τό όποιον, ώς γνωστόν, 
έχει τήν ιδιότητα νά έπενεργή έπί τών χρωμάτων άνευ φό
βου συγχύσεως αυτών, συντελούν δραστηρίως είς τήν έκ- 
φραστικωτέραν ζωηρότητα καί στεοέωσίν των.

Έκ τών προηγουμένων ιστορικών π’Ληροφοριών έξάγο- 
μεν, ότι ή έπί τών ύφασμάτων ποικιλόμορφος χρωματιστι- 
κή ένηογεΐτο διά γραφίδος. ΤΙ δέ ιδέα αύτη ένισχύεται έτι 
μάλλον έξ αρχαίων δειγμάτων της βιομηχανίας ταύτης 
έν ’Ινδία, ήτις καθ’ όλα τά φαινόμενα έγίνωσκεν ού μόνον 
τήν χρήσιν τών στερεωτικών ούσιών άλλ’ άκόμη καί ιδίας 
μεθόδους άντί τών σημερινών άντιδραστικών ούσιών, resis
ting pastes παρά τοΐς Άγγλοίς ύφαντοτυπωταΐς καλού
μενα.

Σήμερον ίνα χρωματίσωσι τήν βάσιν κυανου ύφάσμα
τος, ώς πενταχρόου περσικού καί άλλων τοιούτων, πριν ή 
βυθίσωσιν αύτό έν τή δεξαμενή τού ινδικού (indigo), τυπώ- 
νουσι προηγουμένως έπί τοΰ ύφάσματος τό αίτοΐγενον 
δείγμα, έμβάπτοντες τόν κύλινδρον έντός χημικής 
τίνος προπαρασκευής, ήτις άποξηραινομένη έχει τήν ιδιό
τητα νά άνθίσταται κατά τοΰ Ινδικού χρώματος ώς ζαί 
άλλων. Οί Ινδοί άντί τής χημικής ταύτης ούσίας ειχον 
ζαί διατηροΰσιν άκόμη έν χρήσει δύο μεθόδους, έξ ών ή 

μέν συνίσταται είς τήν διά χειρός έπί του ύφάσματος έγ- 
γραφήν τοΰ αίτουμένου δείγματος, έμβαπτομένης τής γρα
φίδος έντός άναλελυμένου κηρού, ή δέ, έν χρήσει μόνον 
πρός τά σφαιροειδή σχήματα, άπετελεΐτο σφιγγομένων 
στερεώς διά κλωστής τών προσηκόντων τοΰ υφάσματος 
μερών είς κόμβους. Κατ’ άμφοτέρας τάς μεθόδους ή επο
μένη έμβαφή είς τό γενικόν χρώμα, φυσιζώ τώ λόγω, 
έξήρει τά ύπό τοΰ κηρού ή τών κόμβων κατειλημμένα 
μέρη τού ύφάσματος. Πόσον όμως αί μέθοδοι αύται ήσαν 

βραδυκίνητοι!
Έν τω καταστήματι τής έν Mullions- περίφημου Βιο

μηχανικής Εταιρίας ύπάρχουσι δείγματα άρχαίων ’Ινδι
κών ύφασμάτων, έζ τών όποιων δείκνυται ή εφαρμογή τής 
βραδυπόρου έζείνης βιομηχανίας. Βλέπει τις ύφασμα έζω- 
γραφισμένον διά κηρού πριν έτι βαφή, άλλο βεοαμμένον 
μέν μηζέτι δέ άπό τοΰ κηρού άποπλυθέν, καί ούτω καθεξής 
καθ’ όλους τούς περιοδικούς τής τέχνης σταθμούς. Μεταξύ 
τών βιομηχανημάτων τούτων ύπάρχουσι τινα έξεγείροντα 
τόν θαυμασμόν μέχρι τοΰ βαθμού, ώστε νά νομίζωσιν οί δό
κιμοι παρατηρηταί, ότι πρέπει ταΰτα νά ωσι έργα βασιλο- 
παίδων καί έν γένει προσώπων ύψηλής ζαί πολυδαπάνου 
ανατροφής ώς όλως άπρόσιτα παρά τοΐς ζοινοΐς έργάταις. 
Μεταξύ τών πολλών έν τω προμνησθέντι καταστήματι 
αρχαιοτήτων ύπάρχει καί τι παραπέτασμα κλίνης βασιλι
κής, μήκους έξ ύαρδών καί πλάτιυς τριών, ή έργασία τοΰ 
όποιου, πρός διαγραφήν τοΰ σχεδιάσματος κατά τήν ινδι
κήν διά κηρού μέθοδον, άπήτησε ζατά τούς ύπολογισμούς 
τών ειδημόνων τήν έπί τεσσαράκοντα τούλάχιστον έτη ερ
γασίαν μιας καί μόνης χειρός.

Ώς ιδιαιτέρα λεπτομέρεια τής ιστορικής ταύτης έπό- 
ψεως δύναται νά σημειωθή ζαί ή επομένη διαφορά τών άρ
χαίων μεθόδων έπί τής περί τά ύφάσματα χρωματιστι- 
κής. Χρώματα τινα σήμερον, άφοΰ τυπωθώσιν έπί τού ύφά
σματος, πρέπει, πριν ή βυθισθώσιν έντός τής στερεωτικής 
ούσίας, νά διέλθωσι δι’ άλλης τίνος χημικής σζευασίας
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πρός όξύδωσιν των. "Οθεν ή εργασία αΰτη έκτελεϊται έτι 

και νΰν έν τή απώτατη Ανατολή κατά τόν ακόλουθον τρό
πον. Περιβάλλεται ό ’Ινδός τό ύφασμα περί τήν όσφύν αύ
τοΰ καί περιμένει έκ τής θερμότητος καί τοΰ ίδρώτος τοΰ 
σώματος του τήν άπαιτουμένην όξείδωσιν τών χρωμάτων. 
Καί αληθώς, κατά τάς διαβεβαιώσεις τής εμπειρικής, ή 
’Ινδική αΰτη μέθοδος έπιτυγχάνε: πληρέστατα τήν έπι- 
θυμητήν τών χρωμάτων σκευασίαν διά ζώντος, τρόπον τινα, 

χημικού έργαστηρίου.
Ή χρωματική έπί τών ύφασμάτων βιομηχανία μεταβά- 

σα έκ τής ’Ανατολής πρός τήν Δύσιν διά τής Μεσογείου 
θαλάσσης ήρχισεν ιδίως νά καλλιεργήται έν Εύρώπη άπό 

τού 17ο··*  αιώνος. Έν ’Αγγλία αί πρώται δοκιμαί χρονολο
γούνται μεταξύ τών έτών 1G76—1696. Κατά τό τελευ
ταϊον τοΰτο έτος συνεστήθη παρά τόν Τάμεσίν έν Rich
mond τό πρώτον ύφασματο-χρωματιστήριον ύπότινος Γάλ
λου. Μετ’ ολίγα έτη συνεστήθη έτερον έν τή έπαρχία τοΰ 
Essex, μετά αιώνα δέ σχεδόν, τω 1768, ή βιομηχανία αΰτη 
έγκατέστη είς Lancashire, ένθα άποτελεΐ σήμερον ένα τών 
σζμαντικωτέρων κλάδων τής ’Αγγλικής παραγωγής. Έκ 
τότε αί έπιστημονικαί καί τεχνικαί άνακαλύψεις διεδέχθη- 
σαν άλλήλας μετά τοσαύτης κανονίκότητος καί αφθονίας, 
ώστε ή έν λόγω βιομηχανία έλαβεν έκπληκτικάς διαστά
σεις είς τήν σύγχρονον βιομηχανικήν οικονομίαν όλου του 
συμπλέγματος εκείνου τής άνθρωπότητος, τό όποιον συν
δέει τό κραταιόν του ’Αγγλικού έθνους έμπόριον.

Μένει πάντοτε ύπό έξέτασιν κατά πόσον, μεταξύ τής 
συγχρόνου άκρας ζατά τήν Ί σπερίαν Εύρώπηυ τελειότη- 
τος τής χρωματιστικής έπί τών ύφασμάτων βιομηχανίας 
καί της άρχαϊζής έζ τής άπωτέρας Ανατολής, αί κατά τήν 
'Ελλάδα χώραι ώφελήθησαν έστω καί παοοδικώς, έκ τοΰ 
προεξηγηθέντος βιομηχανικού ρεύματος. Τό άληθές είναι 
ότι ή κοινή έν χρήσει παρά τοΐς "Ελλησι λέξις «Τζήτι», 
είς πληθυντικόν αριθμόν «Τζήτια», ύπενθυμίζει τό Τουρκι
κόν μεταξωτόν ύφασμα «Τ ζ η τ α ρ ί». Τό ύφασμα τοΰτο 

άπομιμηθέντες πρό πολλών έτών έμποροι τινες, διά τυπώ

σεων έπί βαμβακηροΰ υφάσματος, έπωνόμασαν έν τή άγορα 
τής Κ|πόλεως Τουρκιστί, Τζηταρί-Βασμά. Φαίνεται δέ ότι 
κατόπιν διά περικοπής τής πρώτης λέξεως παρεισήχθη τό 
ήδη επικρατούν όνομα τών ποίκιλοχρόων ύφασμάτων, 
«Τσήτια», τά όποια έν τούτοις οί Αγγλοι όνομάζουσι 
Calico print έκ τής ’Ινδικής πόλεως C dicut. καί οί Γάλλοι 
Ίνδίάννα, προφανώς άμφότεροι άπό τής ’Ινδικής καταγω
γής τής έν λόγω βιομηχανίας.

Ώς προερρέθη, ή κυριωτάτη σήμερον έστία τής βιομη
χανίας ταύτης πρέπει νά Οεωρηθή ούσιωδώς ’Αγγλική. ’Α
κολουθεί τήν δλην βαμβακουργικήν άνάπτυξιν, κατά τήν 
οποίαν γνωστόν είναι, ότι έν γένει προπορεύεται, ή ’Αγ
γλική δραστηριότης Ή πρόοδος έπί τής χ■ ωματιστικής 
τών βαμβακηρών ύφασμάτων βιομηχανίας άπήντησε κατ’ 
άρχάς μεγάλας δυσκολίας έν ’Αγγλία, διότι ή Κυβέρνη- 
σις, έπηρεασθεΐσα άπό τάς περιστάσεις τών ύφαντών μετα
ξωτών καί μάλλινων ύφασμάτων, έμπόοισε οιά νόμου ζατά 
τό 1721 τήν χρήτιν τζητίων, ξενικών ή έντοπίων, έπι- 
βαλοϋσα τώ πωλητή πρόστιμον είκοσι λιρών. Μετά δέκα 
ζαΐ πέντε έτη άνεζαλύφθη ή μεγάλη τού νόμου τούτου 
παραλογία, επομένως, τροποποιηθεισών τών διατάξεων 
του, έσυγχωρήθη ή χρήσις τζητίων ύπό τόν όρον, ινα ή ό 
στήμων αύτών έζ λινού. "Εκαστος δύναται νά φαντασθή 
τήν άθλιότητα τών τζητίων εκείνων, έν τοΐς όποίοις δύο 
φυσιζαί ούσίαι, διαφοροτρόπως ένεργοΰσαι πρόςτε τά χρώ
ματα καί δλας τάς χημικά; ούσίας, άνθίσταντο μετ’ άκα- 
ταβλήτου επιμονής πρός τήν αρχήν άμα δέ καί τήν έζβα- 
σιν τής εργασίας, άπό τής πρώτης λευζάνσεως μέχρι τής 
έν γένει τελειοποιήσεως τού προϊόντος.

Ό νόμος ούτος έξηζολούθει έν ’Αγγλία μέχρι τής ύπό 
Richard Arkright έφευρέσεως τοΰ μηχανισμού τής νήμα- 
τοποιίας, δτε καί ή ύφαντοποιΐα είσήλθεν είς νέον στάδιον 
προόδου μετά τοΰ λοιπού τών άνθρώπων φωτισμού. Κατά 
τό 1774 νέος επιεικέστερος νόμος έπέτρεψε τήν έκτύπωσιν
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χρωμάτων έφ’ όλως βαμβακηροΰ ύφάσματος, έπί δασμώ 
3 δηναρίων κατά ύάρδαν, αύξηνθέντι είς 3 *|,  κατά τό 
1806. Ό φόρος ούτος άντεστοίχει πρός τό διπλάσιο·/ της 
κατά μέσον όρον τιμής τών έν χρήσει σήμερον κυλινδρι
κών τύπων καί διήρκησε μέχρι τοΰ 1831. Ή ιστορία τοΰ 
νόμου τούτου Οά ήτο πολύ χρήσιμος διά τούς έρευνητάς 
τών αιωνίων βάσεων τής έλευθέρας βιομηχανίας. Ύπήρ- 
χον δύο κλάσεις διά τήν ’Αγγλικήν τζητιοδίομηχανίαν, 
είς ’|s καί '| , τό μήκος τών οποίων έλογίζετο έν τή μέν 24 
υάρδας, έν τή δέ 28. Άλλοίμονον είς τόν παραβάτην τών 
μέτρων τούτων τής βιομηχανική: άστυνομίας. Καταμε
τρήσεις, έξελέγξεις, σφραγίδες, έκδικήσεις, δωροδοκίαι, εί- 
σπράκτορες, καταπιεσταί, απώλεια χρόνου καί ζημίαι παν- 
τοειδεΐ:, ιδού ή συνοδεία ήτις ειπετο τή έκτελέσει τοΰ προ- 
κειμένου νόμου.

Ή ύπό τούς ρητορικούς καί πολιτικούς, έν τω Κοινο- 
βουλίω καί έν τώ Ύπουργείω, άγώνας τοΰ Poukt Thompson, 
κατάπτωσις ής άποπνιγούσης τήν εθνικήν βιομηχανίαν 
νομοθεσίας ταύτης άποτελεΐ νέαν οικονομικήν περίοδον. 
Άρχοΰσιν οί έπόμενοι αλάνθαστοι αριθμοί, ινα δείξωσι τάς 
δυνάμεις τής βιομηχανικής έλευθερίας, άμα ώς καταπέσω- 
σι τά δεσμά αυτής. Ένώ κατά τό 1828, τρία τούτέστιν 
έτη πρό τής άρσεως τοΰ έν λόγω δασμοΰ, ή είς τζήτια έ- 
τήσιος ’Αγγλική εξαγωγή άνέβαινεν εις 90,000,000 ύάρ- 
δας, κατά τό 1841 ή έξαγωγή αύτη άνέβη είς 330,000, 
000 υάρδας, τω δέ 186 προεβιβάσθη αύτη είς 900,000, 
000 υάρδας, άξίας 21,000,000 λίρ. στερλ. Έάν πρός τώ 
ποσώ τούτω ύπολογίσωμεν καί τήν εσωτερικήν έν τώ τό· 
πω κατανάλωσιν, άναβαίνουσαν κατά πάσαν πιθανότητα 
είς 100,000,000 υάρδας, ή ολική τζητιο-παραγωγή τής 
Αγγλίας άνεβιβάζετο ατά τό 1867 είς έν περίπου δισε
κατομμύριο·; ύαρδών. Ποσόν σεβάσμιον βιομηχανικής άκ- 
μής, τό όποιον πρέπει νά διαμοιράσωσιν άφ’ ενός ή έλευθε- 
ρία τής βιομηχανίας καί άφ’ ετέρου ή σύγχρονος πρόοδος 
τής κοινωνίας ύπό οικονομικήν καί έπιστημονικήν έποψιν.

ον ν’ άποδειχθή ή 
,- τών νεωτέρωυ 

<-

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΥΤΩΝ.

"Οσον άφορα τήν τελευταία·/, περί· 
έπί τής προκειμένης βιομηχανίας έπίδρασί; 
αποκαλύψεων τής χημείας, τής ζωγραφικής καί τής χαλ 
κογραφίας. Πρέπει δέ νά προσθέσωμεν καί τήν έπιρροήν 

τής μεγάλης έν τω σειρμω κοινωνικής δυνάμεω 
πανταχοΰ, ιδίως δέ έπί τοΰ αντικειμένου τής 
έδωκε τεραστίαν ώθησιν είς τήν όσημέραι 
όλων τών κλάδων τής κατ’ αυτόν βιομηχανίας, 
διαλείπτων μεταβολών, τάς όποιας εισάγει εί 

τών άνθρώπων.

ητις α- 
ένδυμασίας, 

τελειοποίησε*  
ς, διά τών ά- 
ίς τάς έξεις

Τ7.ΟΑΛΣ.

Ή γονιμωτέοα μερίς τοΰ έτους, τήν οποίαν πρός τά 
κλίματα ή φύσις κατέταξεν έν τή δεύτερα έξαμηνία (θέ
ρος, φθινόπωρο·/) έξασκεΐ σπουδαιοτάτην έπιρροήν έπί τής 
έν χρόνω διαρρυθμίσεως τών τιμών. 'Όσον γενναιότερα ή 
δύναμις τής φύσεως, τόσον τά μέσα τοΰ ανθρώπου άφθο- 

νώτερα, ινα ποιήση ούτος εύρυτέραν οικονομικήν χρήσιν. 
Τότε ένώ τά πρώτα εφόδια τής ζωής ύποτιμώνται, τά λοι
πά, άναλόγως τών ποικίλων τής άγοράς περιστάσεων, εί- 
σάγονται μάλλον είς τό στάδιο·/ τής ύπερτιμ,ήσεως.

Ή πρακτική αύτη έννοια έσχε τελευταϊον μαθηματικός 
ούτως είπεΐν, άποδείξεις άπό ιδιαιτέρων μελετών τοΰ Κ. |.a- 

speyers, όστις παρακολουθήσα 

όρον μηνιαίας κυματώσεις τ< 
μών έπί 840 πραγματειών, άπέληξεν εί; 

1871 Α'έξαμ. ύπετιμήθησαν 93 πραγμ.
»
»
2

ις άπό τοΰ 1871 τάς κατά μέσον 

ών έν τή άγορα τοΰ Η imbourg τι-
Ce·· είς τά εξής πορίσματα:

έξ. 67 πραγμ. 
» 104 »
» 115 »
» 94 »

Β’
»
»

»
»

»
»

1872 »
1873 »
1874 »

όλον 380 a 
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’Εάν έν τή προκειμένη τετραετία αί μάλλον άπ’ άλλήλων 
άπομεμακρυσμέναι είς τό κεφάλαιον τών ύποτιμήσεων 
έξαμηνίαι άνήκουσιν είς τά άκρα, τό 1871 έτος καί τό 
187-ί, α- μικροτέρας δέ διαφοράς είς τά μέσα, τό 1872 
έτος ζαί τό 1873, έν τούτοις καθ’ όλον τό διάστημα, έν 
άμο-οαίω τινι ύπολογισμω, αί μέν πρώτα-. έξαμηνίαι παρέ- 
σχον 454 πραγματείας έν ύποτιμήσει, αί δέ δεύτεραι 380. 
Σημειον ότι ύπήρχον ίκαναί ζατά τάς δευτέρας εξαμηνίας 
δυνάμεις, ίνα άγορασθώσι ζωηρότερον πλείονες πραγμα

τεία-.. Διαφέρει ή έντασις της ύποτιμήσεως, διότι, καθώς 
παρατηρεί ό Κ. Laspeyres, ή κατά τάς δευτέρας εξαμηνίας 
πρός ύποτίμησιν τάσις τών ύποτιμωμένων πραγματειών 
ύπήρξε οραστηριοτέρα τής έπί τών πρώτων εξαμηνιών άν- 
τιστοίχου. Είναι δέ τοϋτο πολύ συνεπές κατά τήν προζει- 
μένην τών ιδεών τάξιν, διότι όσαι πραγματεΐαι ύποτιμών- 
ται άπό λόγων αφθονίας έν τή παραγωγική δυνάμει τής 
φύσεως, κατ άναγζην Οά αίσθανθώσι πολύ πλειότερον τήν 

τασιν τής ύποτιμήσεως (συγκριτικώς πρός άλλα προϊόν
τα), άφοΰ ή δύναμις τής φύσεως έν τή δευτέρα εξαμηνία 
ένεργεΐ μάλλον αμέσως.

Είναι περίεργον, ότι ή τοσαύτην άσζοϋσα έπιρροήν έπί 
τών ύποτιμήσεων διαφορά τών δύο τοϋ έτους έξαμηνιών 
πρός άλλήλας αποβαίνει άνευ σπουδαίας σημασίας, όσον 
άφορα τάς ζυματωσεις τών τιμών αυτά; καθ' έαυτάς, έάν 
ζρίνωμεν έκ τών έν λόγω πληροφοριών τής αγοράς τοϋ 
Hambourg, ζατά τό σύνολον τής προκειμένης τετραετίας 
1871—74.

1871 Α'
1872 »
1873 »
1874 »

πραγμ. 
»

Β'
»

» »
» »

έξαμ. 224
» 228
» 214
» 211

όλον 870 όλον 877

Καί είναι μέν άληΟές, ότι υπάρχει ποικιλία τις μεταξύ τών 
μεταβολών τών τιμών άπό εξαμηνίας εις έξαμηνίαν, άμ^ 

όμως ληφθή ώς βάσις άριΟμός τις έτών, ώς έπί τοϋ προ
κειμένου τεσσάρων, ή περιφέρεια τών μεταβαλουσών τάς 
τιμάς των πραγματειών μένει ούσιωδώς ή αύτή, όπως μαρ
τυρεί ή μεταξύ τοϋ άριθμοΰ 870: 877 άναλογία.

Έάν έπί τής έν λόγω τετραετίας κατασζευάσωμεν μέσον 
τινα όρον τών έν ταΐς πρώταις έξαμηνίαις μεταβληθεισών 
κατά τάς τιμάς πραγματειών, άξιοσημείωτος είναι ή ανα
λογία αύτών πρός τό σύνολον τών ύποβληΟεισών εις έρευ
ναν πραγματειών τοϋ Hambourg. Έπί 840 πραγματειών 
217 ύπέστησαν σπουδαίας, κατά τό μάλλον ή ηττον, μη
νιαίας κυματώσεις, ένώ αί λοιπαί 623 έμειναν ώς έπί τό 
πλεΐστον, στ,θεραί. Συμβαίνει λοιπόν καί έν τή οικονομι
κή ό,τι καί έν τή κοινωνική ζωή. Τά εύζινητότερα στοι
χεία δέν είναι τά πολυπληθέστερα. Έάν δέ οί κάτοικο-, τής 
πόλεως συγκινοΰσ; τά πράγματα ταχύτερον, πέριξ όμως 
αύτών έκπληροΰσι τόν προορισμόν των αί στάσιμοι τής έ- 

ξοχής ομάδες.
Ή μελέτη τών έν τή περιφερεία τών τιμών εύκινητοτέ- 

ρων πραγματειών συνδέεται πρός σπουδαιότατον κλάδον 
δημοσίων συμφερόντων. Ό πεφωτισμένος π. χ. οημόσιος 
θησαυρός δέν δύναται νά έμπιστευθή είς τάς φορολογιζάς 
μεθόδους αύτοΰ μετά τής αύτής ήσυχίας πνεύματος, προ
κειμένου περί πραγματειών εύμεταβλήτου τιμής και περί 
πραγματειών δυσμεταβλήτων. Καί τό ήμερομισΟιον, τό ό
ποιον είναι ό κύριος μοχλός τής συντηρήσεως τών μεγά
λων πληθυσμών, έπιρεάζεται έπί τοσοΰτον έκ τής τοιαύτης 
ή τοιαύτης περί τάς τιμάς άναπτύξεως τών κοινωνικών 
πραγματειών, ώστε ή τελική αρμονία τοϋ κοινωνικού μι
σθολογίου ύπό τάς ποικίλας αύτοΰ μορφάς, είναι, κατά τό 
πλεΐστον, δημιούργημα τοΰ, έζ πρώτης όψεως ύπέρ πολύ 
θεωρητικοΰ θεωρουμένου, ζητήματος τής ευκινησίας τών 

τιμών.
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ΠΑΛΑΙΟ-ΚΑΘΟΑΙΚΟΙ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ-

Γεννηθέντες οΰτοι έζ τοΰ ΙΙαππιχοΰ ά λ α ν 0 ά σ τ ο υ, 
στερούνται του ένθουσιασμοΰ, όστις εισάγει τάς μεγάλας 
μεταρρυθμίσεις έν τή θρησκευτική κοινωνία. Ή καταδίω- 
ξις, ήτις είναι ή βάσις όλων τών μεταρρυθμιστικών θριάμ
βων συνεπλήρωσε τό στάδιόν της· ούτε έπεσχέφθη ούτε 
έ'.πΐς είναι νά έπισζιάση τούς άγώνας τών Παλαιοκαθολι- 
κών. Τό ©ώς είναι ικανόν σήυιεοον, ϊνα άοίνωνται αί κατά 
μέρος συνειδήσεις είς τακτοποίησιν τών εσωτερικών αύτών 
ύποθέσεων.

Διά τοΰτο βλέπομεν. ότι τό κύριον τών τοΰ Παλοιοκα- 
Οολικισμοΰ ενεργειών δέν έξήλθεν έτι τών ορίων τής άπό 
καθέδρας, ούτως είπειν, έρεύνης. Έπί τοΰ άπηρχαιωμένου 
ζητήματος, άν τό "Αγιον Πνεύμα εκπορεύεται έζ τοΰ Πα- 
τρός ή καί έζ τοΰ Τίοΰ, μαζραΐ τελευταϊον συζητήσεις διε- 
νεργοΰνται έν τή συναθροίσει τής Βόννης. ΙΙρός ποιον σκο
πόν ; Οί ίϊαλαιοκαθολιζοί δέν τό ζρύπτουσι, διότι επιζη
τούσε τήν προσέγγισιν τής έαυτών έκκλησίας πρός τάς 
λοιπάς ζαΐ ίδια πρός τήν ’Ανατολικήν.

’Ανεξαρτήτως πρός τήν εζβασιν τοΰ έπιχειρήματος, τοΰ 
όποιου ή -ραπτική συνέπεια έσεται πάντοτε αμφίβολος 
(ένόσω ή Χριστιανική άνΟρωπότης έχει μέν ένώπιον της 
τήν Εύαγγελιζήν έλπίδα τής μιας ποίμνης, διαιρείται δέ 
ζατά φυσιολογικήν άνάγκην είς διάφορα ποιμνιοστάσια), 
ενδιαφέρει πάντως ό υπολογισμός τών άνά χεΐρας άγώ- 
νων έκ τής έπόψεως τών ένεργούντων αύτούς προσώπων. 
Ούτως ή ιδιαιτέρα τής Καταστατικής έπί τοΰ πληθυσμού 
τών ΙΙαλαιοκαΟολικών έρευνα θά δείξη, ού μόνον έπί ποιων 
αριθμών στηρίζεται ή όπωσοΰν φιλόδοξος ιδέα τής οίονεΐ 
συνθηκολογήσεως, τρόπον τινά, μεταξύ μεγάλων άο’ ένός 
έκκλησιών (τής ’Ανατολικής καί Άγγλιζανιχής) καί μό_
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λις προχθεσινής άφ’ έτέρου (τής Παλαιοχαθολικής), άλλά 
συγχρόνως καί τήν ευρωστίαν καί τάς περαιτέρω τάσεις 

τοΰ ρεύματος τοΰ Παλαιοκαθολικισμοΰ.
Κατά τήν 31 12 Μαρτίου 1875 ύπελογίσθησαν οί έν 

Γερμανία ΙΙαλαιοκαΟολικοί είς 48 293, έκ τών οποίων 
18 765 περιλαμβάνει ή ΓΙρωσσία, 14 993 τό Βάδεν, 
13 193 ή Βαυαρία, 1260 ή Έσση καί 102 ή Βυρτεμ
βέργη. Έν τούτοις ή ζατά τό 1872 Πρωσσιζή άπογραφή 
μόλις περιελάμβανε 1720 Παλαιοκαθολικούς. "Ωστε έν 
δίαστήματι τριών έτών ένδεζαπλασιάσθη σχεδόν έν Πρωσ- 
σία ό π)\ηθυσμός τών ΙΙαλαιοκαΟολικών. Άναλόγως δυνά

μεθα νά κρίνωμεν καί περί τών λοιπών τής Γερμανικής 

αύτοκρατορίας χωρών.
Τά οικονομικά μέσα του Παλαιοκαθολικισμοΰ πρέπει νά 

έξετασΟώσιν ιδιαιτέρως, ούχί έκ τής έπόψεως ότι ό έν τώ 
ναώ δουλεύων καί έν τώ λαώ τραφήσεται, άλλά πρός έζ- 
τίμησιν τής έντός τών πιστών οίζούσης πρακτικής δυνά- 
μεως. Τοιουτοτρόπως αί κατά τό 1874 είσφοραί τών έν 
Πρωσσία Π αλαιοκαθολικών άνεβιβάσθησαν είς 89 596 
δραχ. επομένως ζατά μέσον όρον, έπί τής άπαριθμήσεως 
τοΰ 1875, είς 5 σχεδόν κατ’ άτομον δραχ.

Έν τούτοις ίσως δέν θά ήτο άπό σκοποΰ ή έκ τής εύ- 
ρυτέρας ή στενωτέρας έννοιας τοΰ Παλαιοκαθολικισμοΰ 
έπέζτασις τής προκειμένης έρεύνης καί πρός ετέρους συγ- 
γενεστάτης επωνυμίας συναδέλφους των έν Γερμανία. Τοιου
τοτρόπως ή προμνησθεΐσα τοΰ 1872 Πρωσσιζή άπογραφή 
περιλαμβάνει έκτος τών 1720 Παλαιών Καθολικών, 1800 
Γερμανούς Καθολικούς, 1710 Άποστολικούς Καθολικούς 
ζαΐ 1388 'Έλληνας Καθολικούς. Ποια είναι ή σχέσις με
ταξύ τών τμημάτων τούτων μιας καί τής αύτής έπανα- 
στατικής, ώς έπί τό πλειστον, ιδέας ζατά τοΰ Πάπα, πε
ριττόν νά έξετασθή. Άρζει ή σημείωσις ότι ούδέν καινόν 
ύπό τόν “Ηλιον, καί ότι οί πολεμήσαντες τήν έν τή συνα
θροίσει τής Βόννης ριφθεϊσαν φωνήν «κατά μέρος ή δογ-
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ματική» δέν είσεχώρ-σαν ίκανώς είς τήν φυσικήν έννοιαν 
της «έν τή ποικιλία Χριστιανικής αγάπης.»

ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΩΡΑ.

ΔΓ δσους νομίζουσιν, οτι τά πολύτιμα μέταλλα άποτε- 
λοΰσιν άμετακίνητον μέτρον τών λοιπών αξιών, κατά πολύ 
άπόλυτον τρόπον, έν τώ αΰτω τούλάχιστον χρόνιο καί 
τόπω, ή τελευταία οικονομική ιστορία περιέχει μάθημα τό 
όποιον δανείζομαι έκ τής έν New York έμπορικής ζωής. 
Πρόκειται περί μίας ώρας, 11—12 τής ''· „ ’Ιουλίου 1875, 
ή·.ις ύποβληθεϊσα είς τόν έλεγχον τής Καταστατικής, μαρ
τυρεί τάς έπομένας αύξομειώσεις τών τιμών τοΰ χρυσού 
έν τή μεγάλη ταύτη τής ’Αμερικής άγορα.

"Ωρα: λεπτ. I Τιααί "Ωρας λεπτ. ι Τιμαί
1 ‘

' "Ωρας ?.επτ. Τιμαί

11. 00 ΐ 113 11. 37 115 8 11. 47 113 ’
11. 27 ! 113 ί 8 11. 38 115 1 11. 48 113 1
11. 28 113 I, 11. 38 115 11. 48 113 5

•
11. 29 113 I. 11. 39 1114 1 R 11. 49 113 3
11. 30 113 ' 11. 39 114 1 11. 50 113 4
11. 31 113 ’ 11. 40 114 ’ 11. 53 113 1

a

11. 31 114 11. 40 114 1 11. 53 114
ι

11. 32 114 ’ 11. 41 113 11. 54 113 ’
11. 33 115 11. 43 114 5 8 11. 55 114

8
11. 33 115 1 11. 44 114 ' 11. 55 1 14 '■
11. 34 116 11. 45 114 1 , 11. 55 114

8

11. 35 116 5 * I 11. 45 114 11. 56 114 '
11. 35 116 - 11. 46 113 · 11. 57 114 1

Β

11. 36 116 1 11. 46 113 3 11. 57 114 1
ί

11. 36 116 11. 46 113 4 t 12. 00 114
8

11. 37 115 ·| S I 11. 46 113 ’ 2 '

Ούτως έντός εξήκοντα τής ώρας λεπτών έγένοντο 47 με· 
ταβολαί είς τήν τιμήν τοΰ έν New York χρυσοϋ. Τό νευρι
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κώτερον τής ώρας λεπτόν ύπήρξεν τό 11. 46, έντός τοΰ 
όποιου έγένοντο τέσσαρες μεταβολαί. Κατόπιν αυτού έρ
χεται τό 11. 55, αριθμούν τρεις μεταβολάς, μετά τό όποιον 
πρέπει νά ύπολογισθή ή συνέχεια τών έξ λεπτών άπό 11 
35 μέχρι 11. 40, έκαστον τών οποίων αριθμεί άνά δύο με
ταβολάς. Επίσης άνά δύο μεταβολάς άριθμοΰσι καί έτερα 
εξ τής προκειμένης πρός λεπτά. "Οσον άφορα τό λοιπόν 
αύτής διάστημα, πρέπει νά θεωρηθή τούτο ώς διατελούν έν 
προπαρασκευαστική τρόπον τινα ήρεμία, ή άναλογία τής 
οποίας πρός τήν άνά χεΐρας είς τό θέμα τών τιμών δρα
στικήν ένεργείαν είναι ώς 46: 14. Άλλ’ οποία δύναμις 
έν τή ένεργεία ταύτη ! Έντός μιας ώρνς έάν ύποθέσωμεν 
παρακαταθήκην 100 εκατομμυρίων χρυσού, ή άξία αυτού 
άνέβη είς 116 ‘|, καί κατέβη είς 113, ίνα έν τω μεταξύ όμι- 
λήση τήν πείστικωτέραν γλώσσαν είς τό ζήτημα τών τι
μών, τό όποιον πρέπει νά θεωρηθή ό μεγαλείτερος άξων 
τοΰ τροχού, τοΰ διανέμοντος τάς περιουσίας μεταξύ τών 

ανθρώπων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΣΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ-

Αί κατά τήν Έρζεγοβίνην σύγχρονοι έπαναστατικαί πε
ριπέτεια'. μέ ώδήγησαν είς τήν μελέτην τής οικονομικής 
καταστάσεως τοΰ είς ό άνήκει ή χώρα αύτη μεγάλου τής 
Εύρωπαϊκής Τουρκίας τμήματος, γνωστού ύπό τό όνομα 
Βοσνία (Βυζαντινή Τριβαλλία). Διότι πάντοτε αί πολιτι
κοί σκέψεις πρέπει νά συμβαδίζωσι μετά τών οικονομικών 
καί ένώ δέν έχω κατά νοΰν τήν άνάμιξιν είς τό έπίμαχον 
νΰν ζήτημα, ό σκοπός μου είναι ή καλλιέργεια άφ’ ένός τής 
επιστήμης καί άφ’ετέρου τής πρακτικής συνήθειας τής 
άπό τοιούτων μεθόδων έξετάσεως τών εθνικών συμφε

ρόντων.
"Οσοι μεταξύ τών αναγνωστών μου εχουοι την περιέρ-
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γειαν νά ρίψωσιυ βλέμμα έπί τοϋ χάρτου τής Ευρωπαϊ
κής Τουρκίας κατά τό Βοσνικόν αύτής μέρος, είμαι βέ
βαιος ότι Οά έρριπτου εύΟύς Αλλεπάλληλα. "Εκαστος νο
μίζει καί πολύ εύλόγως ότι ή θάλασσα είναι ή μεγάλη 
Ούρα τής οικουμένης. 'Εάν τό ήθέλησεν ή Θεία Πρόνοια, τό 
έπολέμησεν όμως ή ιστορική διπλωματία, και αλλαχού 
μέν, ιδιαιτέρως δέ κατά τήν Βοσνίαν, ήτις διά μακράς καί 
στενωτάτης /.ωρίδος Αύστριακής γής αποκλείεται έκ τοΰ 
Άδριατικοΰ πέλαγους. Κατά τά λοιπά ή Βοσνία εισέρχε
ται ώς έμ,βολον έν τω σώματι τής Αυστριακής αύτοκρα- 
τορίας, έχουσα πρός τά ανατολικά πλευρά της τήν Σερ
βίαν καί πρός τά μεσημβρινά τό Μαυροβούνιου καί τήν 
’Αλβανίαν. Τό σχήμα της είναι έπίμηζες· έκ δέ τοϋ αντι
θέτου πρός τήν Αύστρίαν άκρου αύτοϋ ολίγη άπόστασις διά 
μέσου τής Σερβίας χωρίζει τήν Βοσνίαν άπό τής Μακεδο
νίας. Έκ τοϋ στενού τούτου διέρχεται ή μεγάλη άπό Κων
σταντινουπόλεως Εύρωπαϊκή οδός, ήτις διά τής Θράκης, 
Μακεδονίας καί Βοσνίας συνδέει τήν ’Ανατολήν μετά τής 
Δύσεως άπό πολλών ιστορικών, στρατηγικών καί οικονο
μικών λόγων.

'Η Βοσνία άποτελεϊται έκ 46000 □ χιλιομέτρων, διαι
ρείται δέ είς τρία κυρίως μέρη, τήν Κροατίαν, τήν Έρζε- 
γοβίνην καί τήν ιδίως Βοσνίαν, έν ή περιλαμβάνεται καί ή 
'Ρασκία. Ό όλος πληθυσμός τής χώρας ταύτης, ωνΣλαβικής 
κυρίως καταγωγής, περιελάμβανε τω 1860 περί τό έν εκατομ
μύριου κατοίκων, έξ ών οί ήμίσεις Χριστιανοί (400 χιλ. ’Ορ
θόδοξοι καί 100 χιλ. Καθολικοί), οί δέ λοιποί άπό τής έπί 
Μωάμεθ Β' κατακτήσεως 1464) Μωαμεθανοί. Μεταξύ τών 
δύο τούτων θρησκευτικών ομάδων ύπάρχει χαρακτηριστι
κή άντίθεσις, διότι οί μέν Μουσουλμάνοι είναι μάλλον 
πνευματικώς Ανεξάρτητοι, έξ ου καί οί λοιποί πιστοί τούς 
Οεωρούσι ώς ήμιπίστους, οί δέ Χριστιανοί διατελοϋσιν ύπό 
βαρύτατου τοΰ ιερατείου αύτών ζυγόν.

Ή Βοσνική χώρα διαιρείται κατά μήκος είς δύο άνισα 
μέρη ύπό τών Διναρικών Αλπεων, αϊτινες ώς, γνωστόν.
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διασχίζονται έπί τών ’Αλβανό- Μακεδονικών ορίων εις δύο 
πτέρυγας, έξ ών ή μέν άποτελεΐ τόν Αίμον καί οδηγεί 
πρός τόν Ευξεινον Πόντον, διαχωρίζουσα τήν Μακεδονίαν 
καί τήν Θράκην άπό τής Βουλγαρίας, ή δέ οδηγεί πρός 
τόν ’Ισθμόν τής Πελοπόννησου. Διά τών διαφόρων διακλα
δώσεων τής μεγάλης ταύτης τών όρέων σειράς ή Βοσνι
κή Αποβαίνει ούσιωδώς όρεινοτάτη χώρα, μεταδίδουσα είς 
τά προϊόντα καί τούς κατοίκους αύτής όλας τάς φυσιζάς 
συνέπειας τού γεωργικού της χαρακτήρος. Οί μέν άνθρω
ποι είναι κοάσεως ίσχυράς καί φιλοπολέμου, χορηγήσαν- 
τες, καθ’ όλας τάς έποχάς, σημαντικός έπικουρίας τόσον 

• πρός τούς 'Ρωμαίους όσον καί πρός τούς Τούρκους δορυ- 
κτήτας αύτών. Ή στρατιωτική δύναμις τού τόπου δύναται 
έν άνάγκη νά άναβή μέχρις 100—120 χιλ. άνδρών, έξ ών 
αί 50—60 χιλ. δύνανται ευκόλως νά έξέλθωσι καί πέραν 
έτι τών Βοσνικών ορίων. Έν γένει τά πολεμικά έργα 
έντός τής Βοσνικής χώρας πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς δυ
σχερέστατα πρός τήν έξωθεν έπίθεσιν. Κατά παν βήμα 
ορη ύψηλά, δάση πυκνά, κρημνοί καί κλεισώριαι, οχυρώ
ματα καί μεσαιωνικοί πύργοι άποτελοΰσι δυσμαχήτους 
αντιστάσεις. Ί1 βαρβαρότης τής χώρας είναι Ανάλογος 
πρός τήν έκ τής λοιπής Εύρώπης άπομόνωσιν αύτής.

Τό κύριον έν Βοσνία έπάγγελμα ανήκει είς τήν γεωρ
γικήν, τής όποιας τά προϊόντα είναι ανώτερα τής εσωτερι
κής καταναλώσεως, επομένως σπουδαϊαι ποσότητες έντεύ- 
θεν έξάγονται κατ’ έτος διά τών Αύσ ριακ.ώυ ορίων. Ή 
κτηνοτροφία έρχεται κατόπιν είς ίππους, βόας, χοίρους 
καί πρόβατα. Έν γένει ή χώρα είναι δεξιωτάτη πρός τοι- 
ούτον είδος καλλιέργειας, πλήρης ούσα έκ μεγαλοπρεπών 
καί εύρυτάτων λειμώνων. Πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειωθή 
καί ή μεταλλουργική τής Βοσνίας βιομηχανία, ένασχο- 
λούσα πλέον τών 3 χιλ. άνδρών έν τοΐς παρά τό Κρέσσε- 
βον σιδηρείοις, τών οποίων τά προϊόντα κατεργάζεται έν 
τώ τόπω ή όπλοποιία καί ή λο πή απλοϊκή σιδηρουργική.

Έν γένει ή χώρα είναι πεπροικισμένη ύπό μεγάλης πα- 
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ραγωγ£χ^ δυνάμεως, τής όποιας όμως είσέτι, ώς πολλά- 
/ου της Ανατολής, έλλειπουσιν οί πεφωτισμένοι καλλιερ
γητή Δύναται νά θρέψη, άντί τοΰ ύπάρχοντος αραιού 
πληθοσμοΰ, πεντε καί πλέον έτι εκατομμύρια. Έάν 
.α άκρα των όρεινων διαμερισμάτων αύτής είναι κατά τό 
μάλλον η ηττον άτίθασσα, αί κοιλάδες όμως διαδέχονται 
άλληλας μετά έξοχου γονιμότατος. Ή φυσική δενδροκο- 
μια είναι πλουσιωτάτη καί ήδύνατο ολοκλήρους νά οίκο- 
οομηση στολους. Τά όπωροφόρα δένδρα εύρίσκονται είς 
οασωοη χαταστασιν, ώς π. χ. αί δαμ,σκηνέαι, έκ τοΰ καο- 
ποΰ των όποιων κατασκευάζεται ποτόν είς γενικωτάτην 
χρήσιν αντί οίνου, έφ’ όσον ή καλλιέργεια τής άμπέλου 

υποκειται ποΛΛαχοΰ τής χώρας είς κλιματικός δυσχερείας.
Ίνα δοθή ολική τις έννοια περί τής οικονομικής τοΰ τό

που σημασίας δύνανται νά χρησίμεύσωσιν αί έξής πληρο
φορία: περί τής εξωτερικής αύτοΰ συναλλαγής. Ούτως ή 
^?™ζ“7λλαξεν 23 έΧατ^· --\ό 
1867 και 27 ·|.„ κατα τό 1868, ή δέ ’Ερζεγοβίνη τώ 1866 
μεν 5 ·|,ο έκατομ. τώ 1867 δέ 7 , τώ 1868 8 =Ι τώ
1869 δέ9·/Ι0. ’Επί τής Βοσνικής τοΰ 1868 εισαγωγή^ 
το κύριον είναι τά χρωματιστά βαμβακηρά υφάσματα 3 

σχεοον έκατομ. φρ. τά έριοΰχα 2 έκατομ. τά νήματα 1 ’I 
έκατομ. ό καφές καί ή ζάκχαρις 2 έκατομ. ό οίνος καί 
το Οινόπνευμα 1 =/!0 έκατομ. κλπ. Ή αντίστοιχος εξα
γωγή περιελάμβανεν 1 σχεδόν έκατομ. είς σιτηρά,Ί γ,,,είς 
Χτηνη> Ι« εις δέρματα ψ0 είς έρια κλπ. Έκ τών λεπτο
μερειών τούτων φαίνονται αί καθολικοί τάσεις τής χώρας· 
όσον δέ καί άν είναι μικρά ή πρός τά πρόσω άνά^υξις 
αυτής, το βέβαιον είναι δτι έπί του όλου έχει τι ούσιωδώς 
σταθερόν. Δεν υπολείπονται είμί τά κατ’ εξοχήν γενικά τής 
κοινωνίας έργα πρός περαιτέρω ώΟησιν τών υπαρχόντων 
τής προοοου στοιχείων.

Ή Βοσνία Λα, ί, ΐδν μάλλον .

των τής Τοορζ,ζήςΑύ-οζ,οατορίας. ·Κ, oi TO2,oi τ-, 
λέων πλ,Οοσμο. ε,,α, ί««ρο» «ίτ,ωτέρου ρ,ίλλο,τος
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γνώρισμα, μή 7<ησμονήσωμεν ότι ή πρωτεύουσα τής Βο
σνίας Σεράγεβον (Βοσνα-Σαράϊ) είναι ή τετάρτη κατά τόν 
πληθυσμόν πόλις τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας (Κωνσταντι- 
νούπολις 1100000, Άδριανούπολις 110 000, Θεσσαλονίκη 
80000, Σεράγεβον 70 000, Φιλιππούπολις 60 000 κλπ.). 
Κείμενη ή πόλις αΰτη έπί τής προμνησθείσης μεγάλης 
Εύρωπαϊκής όδοΰ αποτελεί τό κέντρον τής όλης κατά τά 
βορειοδυτικά τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας κοινωνικής ζωής, 
τής όποιας δέν λείπουσι καί μικρότερα', διακλαδώσεις άπό 
τής Τραουνίκης μέχρι Μοστάρ τής πρωτευούσης τής Ερ
ζεγοβίνης, τών οποίων έκάστη περιλαμβάνει ύπέρ τάς 10 
χιλ. κατοίκων.

Έκ τοΰ μέσου τοΰ άστικοΰ τούτου πληθυσμού θά έξέλ- 
θη έν καιρώ ή άληθής χειραφέτησις τής χώρας, ήτις, κα
θόλου είπειν, οιατελεΐ ύπό είδος τι αύστχροτάτου τιμαριω
τικού συστήματος, καθ’ δ ολίγοι μέν είναι οί κύριοι τής 
γής (άπόγονοι τών παλαιών κατακτητών ή παλαιών αρ
χόντων), ό δέ πολύς λαός συντρίβει τόν βίον αύτοΰ, ποτί- 
ζων διά τών ιδρώτων του άλλότρια καί άχάριστα πρός 
αύτούς κτήματα. Τοιουτοτρόπως πρέπει νά θεωρηθή ώς ά- 
κριβέστατον, ότι έν τή Βοσνική χώρα τό πρώτον ζήτημα 
είναι τό οικονομικόν, πέριξ τοΰ όποιου συναθροίζονται 
όλαι αί εύφλεκτοι τής πολιτικής ύλαι, είτε άπο τών γενι
κών τής ’Ανατολής περιστάσεων, είτε άπό τοπικών ιδίως αι
τίων. Μεταξύ τών ήχηροτέρων φωνών τής άγωνιζομένης 
νΰν έν ’Ερζεγοβίνη έπαναστάσεως δέν πρωτεύει ή τής έν- 
θουσιώδους έλευθερίας. Ύποκρύπτεται ή κοινωνική κραυγή 
«κάτω οί έκμεταλλευόμενοι τούς έργάτας τής εξοχής με
γάλοι γαιωκτήται», περιπλέκονται μεγάλαι φορολογικοί 
δυσκολία: καί τελευταϊαι έρχονται αί διοικητικοί περίπλοκοι.

Έν γένει περιμένεται πάντοτε διά τήν ’Ανατολήν ό πο
λιτικός έκεϊνος, όστις θά κατασκευάση τήν πρακτικήν δύ- 
ναμιν αύτής έν τώ χωνευτηρίω τής οΐκονομικοπολιτικής.
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ΧΡΟΝΙΚΑ-

Δύο είναι τά μεγάλα ζητήματα τοϋ 'Ελληνισμού. Το εν είναι 
εσωτερικόν, διατελεϊ δέ έπί τής τραπέζης μετά σταίερότητος, τήν 
οποίαν οί καιροί πανταχόΟεν έπιδεικνύουσιν είς εκείνους, οΐτινες δύ
νανται νά άναγνώσωσιν είς τήν μυστηριώδη βίβλον τής δρώσης ζωής 
τών εθνών. Τό έτερον ζήτημα είναι εξωτερικόν καί διατρέχει κρισι- 
μωτάτην περίοδον συναθροίσεως τών πνευματικών δυνάμεων τής 
ήμετέρας φυλής.

— Πρός τό βορειοδυτικόν τής ’Ιλλυρικής χερσονήσου ακούονται 
ήχοίτινες άδιάγνωστοι. Δέν άνήκουσιν είς 'Ελληνικήν σάλπιγγα. Διά 
πολύν χρόνον διηύΟυνε τάς ήμετέρας τύχας ή έξωθεν πρός τά έσω 
πολιτική. Ί1 εναντία διεύθυνσις είναι προτιμότερα. "Οταν δέ τεθή 
ή μηχανή τοϋ άτμοπλοίου είς ενέργειαν, δέν έχει ανάγκην τών α- 
νέμων, ϊνα κινήσωσιν αύτήν.

— Ή οικονομική ζωή τής Ανατολής διέρχεται σπουδαιοτάτην 
φάσιν. Δάνεια έπί δανείων έπιβαρύνουσι τά διάφορα τμήματα αύτής. 
Άπό τής Ρωμουνίας μέχρι τής 'Ελλάδος καί τής Αίγυπτου, ή έπ’ 
άλλοτρίοις προσωρινή ζωή αποτελεί τήν υψηλήν τών Κυβερνήσεων 
εμπειρίαν. Έν τούτοις εκείνη είναι ή πράγματι βιώσιμος πολιτική, 
ήτις έννοεϊ τήν οίκείαν τής οικονομικής ισορροπίας γλώσσαν. "Οταν 
έν ειρήνη ή φωνή της δέν είναι πειστική, έν ταραχαΐς Οά άποτελέ- 
ση κυκεώνα και κατά τάς περιστάσεις βάραΟρον.

— Έν Μονάχω κατ’ αύτάς συγκροτείται συνέδριου τών Γερμα
νών οικονομολόγων. Πόσα οφείλει ή Γερμανική ένότης είς τήν συν
εργασίαν τών θιασωτών τής οικονομικής ! Δύναται δέ τις νά είπη 
καί διά τούς ’Ανατολικούς λαούς, ότι ή πρακτική καλλιέργεια τοϋ 
κλάδου τούτου τής επιστήμης περιέχει τό ήμισυ τοΰ μεγάλου αύ
τών ζητήματος.

— Ό "Ελλην νομοθέτης έχει άνά χεΐρας κρισιμωτάτην σανίδα 
τής έκ τοϋ μέρους τούτου σωτηρίας. Θά άνορΟώση τά οικονομικά 
τοϋ τόπου ; ΕύΟύς Οά άνοιξη τήν πρός το μέλλον τοϋ 'Ελληνισμού 
εύρείαν τής πολιτικής μηχανής οδόν. Τά πράγματα εχουσιν ανάγ
κην νεύρων. Ταΰτα δέ δέν εύρίσκονται εί μή έν τή οικονομική τής 
εθνικής ίκανότητος, άπό πνεύματος καί ύλης όμοΰ, εύρωστία.

Έν Κηφισιά, I Σεπτεμβρίου 1875.


