
ΟΙΚΟΝϋϋίΚΗ ΕΓίΙΘΕΠΡΗΣΙΣ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΥΠΟΘΗΚΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ·

Έάν συγχρίνωμεν τάς εγγυήσεις τής προσωπικής πί- 

στεως προς τάς πραζτιζάς άσφαλείας τής κτηματικής πι- 
στεως, δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι ύπό τήν έποψιν ταύτην 
ύπάρχει μεγίστη πρόοδος άπό τή; έποχής καθ’ ήν ένεκα 
τής άβεβαιότητος τών περιουσιών ή χρηματική πίστις πε- 
ριωρίζετο είς μόνα; τάς σχέσεις τών προσώπων, μέχρι τής 
εποχής καθ’ ήν έκλήΟησαν είς τήν ύπηρεσίαν τής πίστεως 
καί αί κτήσεις τών άνθρώπων. Τό ενέχυρον καί ή ύποθή- 

κη είναι τοιουτοτρόπως προϊόντα προκεχωρημένου οπωσδή
ποτε πολιτισμού. "Οσον άφορα τήν τελευταίαν, άνευρίσχο- 
μεν αύτήν έν τή πρό τού ϊόλωνος έτι οικονομική τοΰ 'Ελ
ληνισμού περιόδω, έκ τή; οποίας μεταφέρονται τά ιστορικά 
αύτής ίχνη είς τούς μεταγενεστέρους πολιτισμούς.

Άπό τών είς στήλας καϊ ορούς λίθινων έμβλημάτων 
τής πρωτογενούς εκείνης ’Αθηναϊκής ύποθήκης μέχρι τοΰ 
καθ’ ήμάς μηχανισμοΰ τών ύποθηκικών βιβλίων ύπάρχει 
τόση άπόστασις, δσος καί ό μεσολαβήσας χρόνος. Έν του- 
τοις ή άρχή τής δημοσιότητος είναι ή αύτή κατ’ άμφοτέ- 
ρας τάς περιόδους. "Οπως αί στήλαι άπέβλεψαν είς τήν 
μεγάλην έγγύησίν τής δημοσίας γνώσεως, τοιουτοτρόπως 
καί αί έν τοΐς ύποθηκικοΐς βιβλίοις έγγραφα’, ύπό τό κύρος 
τής πολιτείας ένεργούμεναι, φυλαττόμεναι καί δεικνυόμε
νοι, ώς ζώσα τις ιστορία τών βαρυνόντων τήν άκίνητον 
διοχτησίαν χρεών.

ETOS 3—ΦΤΛ. 34—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (875. 28
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"Εκαστος έννοεϊ τήν οικονομική ι σημασίαν τοΰ άνά γν.- 

ρας πιστωτικού κυρίως θεσμού. Διότι είς τήν κάρπωσιν 
τής κυριότητος τοΰ κτήματος προστίθεται οιά τής ύποθή- 
κης καί ή βοήθεια τής έξ αύτοΰ πίστεώς. Κατά τοΰτο δυ- 
νάμεθα νά διαιρέσωμεν τήν λειτουργίαν τής ύποΟήκης είς 
τρεις κεφαλαιώδεις κατηγορίας, έφ’ όσον ζατά τό άρθρον 
10 τοΰ άπό 11 Αύγουστου 1836 νόμου έγγράφονται αί 
ύποθήκαι είτε δυνάμει τοΰ νόμου, είτε δυνάμει διχαστικής 
άποφάσεως, είτε δυνάμει έπισήμου συμβολαίου. Καί είναι 
μέν άληθές ό'τι ή τρίτη κατηγορία τής άπό συναλλάγμα
τος ύποΟήκης άποτελεϊ τόν κανόνα, δέν πρέπει όμως διά 
τοΰτο νά ύποτεθή οτι και αί λοιπαΐ άφορώσιν είς άσήμαν- 
τον έξαίρεσιν. Άρκεϊ νά έπιτύχη τις τελεσίδικον δι αστι
κήν άπόφασιν, όπως έχη τό δικαίωμα είς έγγραφήν ύπο
Οήκης έπί τών κτημάτων τοΰ άντίδίκου του πρός έξασφά- 
λισιν τής έπιδιχασΟείσης αύτω χρηματι ής οσότητος. Καί 
ή έννοια δέ τής δυνάμει τοΰ νόμου ύποΟήκης ανάγεται είς 
ιδιαιτέρους τοΰ κοινωνικού οργανισμού σκοπούς, έζ ών 
όποιων βοηθεΐται ή έπίζράτεια ώς πρός τούς καθυστερούν 
τας φόρους έπί τών κτημάτων τών φορολογούμενων, ή 
αύτή, τά φιλανθρωπικά καί θρησκευτικά καταστήματα, ιί 
δήμοι, τά ύπό τήν έξουσίαν άλλου διατελοΰ τα φυσικά πρό
σωπα, ανήλικοι, αί σύζυγοι καί τά τέκνα, απέναντι ών δι- 
οικούντων τά συμφέροντα αύτών διαχειριστών, έπιτρόπ ν, 
συζύγων καί γονέων έπί τών κτημάτων αύτών, οί έπί τών 
κληρονομιών δικαιούχοι (δανεισται, συγκληρονόμοι, κληρο
δόχοι) ώς πρός τά κληρονομικά κτήματα, οί τάς οί οδο- 

μάς καταρτίζσντες (άρχιτέκτονες, ργολάβοι, έργ, ται καί 
χορηγοί τής ύλης) έπί τών κτιρίων. Πρέπει νά σημείωΟή 
καί τελευταία τις περίπτωσις δονάμει τού νόμου εγγραφής 
ύποΟήκης, ύπέρ τών δανειστών εκείνων, οΐτι .ες έχοντες ήδη 
έγγεγραμμένην ύποθήκην έπιΟυμοΰσι νά έξασφαλίσωσι έπί 
τών αύτών ένυποθήκων κτημάτων τούς καΟυστεριϋντας 
•τόκους καί τά γενόμενα μέχρι τής έξοφλήσεως δικαστικά 
έξοδα.

νΑγνωστος είναι ή πρακτική έν Έλλάδι άνάπτυξις έκά- 
στης τών άνωτέρω ύποθηκικών κατηγοριών. ’Αμφιβάλλω 
μάλιστα, άν μέχρι τοΰδε έλειτούργησε παρ’ ήμΐν ό ειδικός 
κατά τών άπιστων διαχειριστών τών δημοσίων καί δημο
τικών συμφερόντων ύποΟηζικός θεσμός, μετά τής πρεπού- 
σης αύτω σταθερότητος άμα δέ καί άποτε).εσματικότητος. 
Έν τούτοις δυνάμεθα ύπό γενικήν έποψιν νά μελετήσωμεν 
τήν δλην άνάπτυξιν τών έν Έλλάδι ύποΟηκών, συγκρίνον- 
τες τά μέχρι τοΰδε έν τώ Ύπουργείω τής Δικαιοσύνης 
συγκεντρωθέντα σχετικά φαινόμενα 6 έτών, τών όποιων 
τά δύο πρώτα (1856 καί 1857) χωρίζονται άπό τών δύο 
τελευταίων (1871 καί 1872) ύπό ήμιολίου σχεδόν δεκαε- 
τηρίδος. Ό επόμενος πίναξ δεικνύει τήν διεύΟυνσιν τοΰ προ 
κειμένου κατά τάς Έλληνικάς ύποθήκας πιστωτικού ρεύ 

ματος.

Έτη ’ Εγγραφίίσια ύποθήκαι.

1856 11 932
1857 13 465

1869 27 989
1870 27 707
1871 30 420
1872 30 223

ΓΊΙηθυσμύς

I . 1 067 216

ί 1 457 895

Έν διαστήματι λοιπόν δέκα περίπου έτών (1857—1869) 
ή χρηματική ή|* “ν πίστις έζήτησε ύπερδιπλασίαν ποσό
τητα ύποθηκικής άσφαλείας έκ τών άκινήτων τής χώρας 
ιδιοκτησιών, μετά προφανοΰς περαιτέρω έντάσεως κατά 
τήν τελευταίαν διετίαν, ήτις παρίστησιν αυξησιν έπί τής 
προηγουμένης διετίας ώς 27:30, έάν μετρήσωμεν μόνας 
τάς χιλιάδας τώ. έγγραφεισών ύποΟηκών.

Έν γένει έπί τής εύρωστίας ταύτης τοΰ ύποΟηκικοΰ τής 
Ελλάδος όργανισμοΰ πρέπει μέν νά ληφθή ύπ’ δψιν καί ή 
κατά τό 1864 συντελεσΟεΐσα προσθήκη τοΰ Ίονίου πλη
θυσμού (229 516 άτομα τώ 1870), ή αναλογία δμως 
αύτοΰ πρός τόν μεθ’ ού συνεχωνεύΟη τής μητρός Ελλά
δος (1 207 510 άτομα τω 1870) είναι ώς 1 πρός 5, έπο·
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μένως ή κυρία δύναμις τής αύξήσεως ανάγεται είς τήν κα
νονικήν τής εθνικής οικονομίας άνάπτυξιν. Τοιουτοτρόπως 
έάν ι'ξαιρέσωμεν τάς ύποθήχας τών Κυθήρων, ζατά τάς 
διχαστικάς περιφερείας τής λοιπής Έπτανήσου (Ζάκυνθος, 
Λεύκάς, Κέρκυρα, Κεφαλληνία) ά.έρχονται τώ 1872 είς 
2 666 αί έγγραφαι τών υποθηκών, ένώ κατά τό λοιπόν 
κράτος ύπολογίζονται αύται είς 27 557, τούτέστιν ύπέρ 
τό δεκαπλάσίον έπί πληθυσμού σχεδόν πενταπλασίου.

Ή ταξις αύτη τών ιδεών φέρει ύπό σκέψιν τήν άναλο- 
γίαν, ήν ήκολούθησεν ή υποθηκική πίστις τής Ελλάδος 

κατά τά τέσσαρα μεγάλα τής χώρας τμήματα. Ό άκόλου- 
θος πίναξ είναι λίαν ένδεικτικός:

όλον 59 112 37966 35 092 12 050

’Ετη Πελοπόννησος Στερεά Ελλάς Κυκλάδες. Εύβοια Ίόνιοι Νήσοι
1856 4 872 3 906 4 356 —
1857 5 646 5 1 ίΟ 3 960 —
1869 1 1 164 7 190 6 923 2712
1870 11 480 Ί 127 6041 3 059
1871 11 460 8 000 6 347 3 613
1872 13 490 6 603 7 465 2 666

Συνυπολογιζομένης τής έν λόγω εξαετίας, προπορεύε
ται ή Πελοπόννησος, έπεται ή Στερεά, τήν οποίαν έγγύς 
παρακολουθοΰσιν αί Κυκλάδες καί ή Εύβοια. "Οσον άφορα 
τήν Έπτάννησον, ή έπί τών τεσσάρων τελευταίων έτών 
ύποθηκική ενέργεια αύτής παρίστησι τό ’|( τής άντιστοίχου 
Πελοποννησιακής καί είναι ώς 12:29 ή 27 άπέναντι τών 
συγχρόνων κατά τήν Στερεάν Ελλάδα ή τάς Κυκλάδας 
καί τήν Εύβοιαν.

Έπί τών φαινομένων τούτων έξασκεΐ άσυγκρίτω τώ 
λόγω μείζονα έπιρροήν ή πυκνότης τοϋ κατά διάφορα τμή
ματα τής χώρας πληθυσμού, ή ή χωρική καθ’ έκαστον 
αύτών έκτασις. Τοιουτοτρόπως ή άπογραφή τοΰ 1870 άπέ- 
δειξεν 611 861 κατοίκους έν Πελοποννήσω (20 923 χι
λιόμετρα □), 356 865 έν τή Στεοεα Έλλάδι (19 575 χι- 
λιόμ. [j), 194 435 κατά τάς Κυκλάδας καί τήν Εύβοιαν 
(6 475 χιλιόμ, Q) καί 229 516 κατά τήν Έπτάννησον 

(2 695 χιλομ. Γ~|). Άλλων τινων νήσων ή σημαντικότης 
είναι ούσιωδώς μικρά (44,350 κάτοικοι) καί άνεπαίσθητος 
πρός τό έν λόγω οικονομικόν φαινόμενον. Ένώ δέ ή χω
ρική έκτασις τής Πελοπόννησου μόλις ύπερτερει τής κατά 
τήν Στερεάν Ελλάδα κατά ή έν έτει 1872 ύποθηκική 
δραστηριότης τής Πελοπόννησου είναι ύπερδιπλασία τής 
συγχρόνου κατά τήν Στερεάν Ελλάδα. Άφ’ έτέρου 
όμως ό πληθυσμός τής πρώτης είναι σχεδόν διπλάσιος τής 
δευτέρας. Ή έ-.ιρροή τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμού γί
νεται καταφενεστέρα κατά τάς Κυκλάδας καί τήν Εύβοιαν, 
διότι έν έκτάσει 6 475 □ χιλιομέτρων ζατά τήν έξαετίαν 
1856—57 καί 1869—72 ένεγράφησαν 35 092 ύποθήκαι, 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν 37 966 (δηλαδή μόλις κατά 2 874 
πλειότεραι) ένεγράφησαν κατά τήν αύτήν περίοδον έν τή 
ύπερτριπλασία έκτάσει τής Στερεάς Ελλάδος. Άναλόγως 
ή ύποθηκική ενέργεια τής Έπταννήσου διατελεϊ εις μείζο
να άπέναντι τών λοιπών τής χώρας τμημάτων έντασιν, 
διότι, έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν τό σημαντικώτερον, έπί χωρι
κής έκτάσεως ζατά τό 7JV σχεδόν μιζ.ροτέρας τής ΙΙελο 
ποννησιακής, παρίστησι ζατά τήν τετραετίαν 1869—72 
ούχί τό 7'” άλλ’ώς προερρέθη τό 4”'τών Πελοποννησια- 

κών ύποθηκών.
Ό προηγούμενος πίναξ τής ύποθηζιζής ζατά τμήματα 

δραστηριότητος μαρτυρεί, ύπό τήν έποψιν τής έν χρόνω άνα- 
πτύξεως αύτής, σπουδαιότατονφαινόμενονπερί τήν δλην ένυ- 
πόθηκον τοΰ τόπου οικονομίαν. Τίνος ένέκεν άπό τοΰ 1856 
μέχρι τοΰ 1872 έτριπλασιάσθησαν σχεδόν έν Πελοποννήσω 
αί ένιαύσιαι τών ύποθηκών έγγραφαι, ένώ ζατά τήν Στερεάν 
Ελλάδα, τάς Κυκλάδας ζαΐ τήν Εύβοιαν ούδέ καν έδιπλα- 
σιάσθησαν; ’Ακόμη περισσότερονπαρατηρεΐταιτάσις τις πρός 
όπισθοδρόμησιν κατά τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν Έπτάν
νησον, διότι άπό τοΰ 1871 μέχρι τοΰ 1872, ίναμετρήσωμ-.ν 
μόνας τάς χιλιάδας, έν μέν τή πρώτη ζατέπεσεν ό άριθμός 
τών ύποθηκικών έγγραφών άπό 8 είς 6, έν δέ τή δευτέρα άπό 
3 είς 2. Αί οδοί λοιπόν τής χρηματικής πίστεως δέν είναι 
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τόσον εύθετοι έν τή Στερεά Έλλάδι ζαΐ έν τή Έπταννήσω 
οαοΊ έν Πελοποννήσω. Καί τό ζήτημα δέ της άποκατα- 
στάσεως τής ακινήτου κτήσεως δέν έξασκεϊ μικράν έπί τού 
προκειμένου έπιρροήν. Ένω έν Πελοποννήσω ή Ιδιοκτησία 
τής γής όσημέραι τελειοποιείτο-, έν Έπτανήσω διατελει 
έτι ύπό ορούς ούχί αρμονικούς πρός τάς νεωτέρας τής κοι
νωνίας άνάγκας. Πρέπει νά λογισθή ιδιαιτέρως καί ή έν
νοια τής βιομηχανικής καί γεωργικής κατά τόπους δραστη- 
ριότητος, κατά τήν όποιαν ή ίοι.φυία τής γής καί αί έρ- 
γατικαί τών κατοίκων τάσεις κατέχουσι βεβαίως κρισιμω- 
τάτην Οέσιν.

Ιϊ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ.

'Ως εις τών κυριωτέρων τροχιασμών τής οικονομικής 
μηχανής δίναται άναντιρρήτως νά Οεωρηθή καί ή, άδιά- 

φορον κατά ποιαν ακριβώς έποχήν, έπινοηθεΐσα μεταφορά 
τών κεφαλαίων άπό χώρας είς χώραν διά τοΰ οργάνου 
έκείνου τού καλούμενου μέν συναλλαγματική, προορισμέ
νου δέ ινα δίδη ώθησίν καί έντασιν είς τάς έμπορικάς συ- 
ναλλαγάς (ύπερδιαπλασιαζομένης τής κυκλοφορίας τών 
κεφαλαίων) καί ινα ίσοζυγίζη τό δούναι και λαβειν τών 
είς έμπορικάς σχέσεις διατελουσών χωρών κατά τόν αύ
τόν τρόπον, καθ’ δν ισοζυγίζεται τό δούναι καί λαβειν δύο 
έμπορικών οίκων, ένεργούντων αμοιβαίας άποστολάς έμπο- 
ρευμάτων.

'Υπό τήν έποψιν ταύτην θεωρούμενη ή συναλλαγματική 
εΐναι άξια τής μελέτης παντός είς έμπορικάς καί χρημα- 
τιστικάς πράξεις άναμιγνυομένουπροσώπου, τοσούτω μάλ- 
λον δσω διότι τό όργανον αύτό ύπόκειται, ώς παν μέν 
έμπόρευμα, είς άπάσας έκείνας τάς διακυμάνσεις, αιτινες 

είσίν ή φυσική συνέπεια τής ζητήσεως καί τής προσφοράς, 
ώς σύμβολον δέ πίστεώς είς παν δ,τι δύναται νά έπενέγκη 
κλονισμόν τινα παρεχόμενης πίστεώς ώς, έπί παραδείγμα
τος, έν περιπτώσει εμπορικών, χρηματιστικών ή κοινωνι
κών διαταράξεων, οπότε ή λειτουργία τού όργάνου αύτοΰ 
βαίνει έπί μάλλον καί μάλλον περιστελλομένη κατ’ άνα- 
λογίαν τής έλαττώσεως τής πίστεώς, καθότι, έλαττουμέ- 
νης ταύτης, συνελλατοΰνται, ώς άναγκαία συνέπεια, καί 
αί πράξεις, τάς οποίας σκοπούσι καί διευκο)ώνουσιν αί 
συναλλα ν ατικαί έκδόσεις.

"Οτι δέ καθίστησι τήν συναλλαγματικήν όργανον οι
κονομικόν πλείστου λόγου άξιον εΐναι καί ή ίδιότης, μεθ’ 
ής περιεβλήθη ύπό τού νόμου, τού μεταβιβάζεσθαι δι’ όπι- 
σθογραφήσεως άπό χειρός είς χεϊρα καί νά διατρέχη μετα- 
βιβαζομ νη ουτω καί μέχρις ού φθάσή είς τόν τόπον τής 
πληρωμής, πλείστας χρηματιστικάς καί έμπορικάς άγοράς, 
πληρούσα τ ς άνάγκας τών τε μεταβιβαζόντων καί τών 
πρός ούς ή μεταβίβασις, προστιθεμένων τοσούτων νέων 
προσωπικών έγγυήσεων τής έμπροθέτμου πληρωμής, δσαι 
είσί αί δι’ όπισΟογ-,αφήσεως μεταβιβάσεις, εί^τρόπον ώστε 
δύναται νά είπη τις δτι τό μετακομιστικόν αύτό τών κε
φαλαίων όχημα έπιρρώνυται καθόσον μεταβιβάζεται, τοι
αύτην δέ έ'χει σπουδαιότητα καί τοσαύτας καί τηλικαύτας 
παρέχει ύπηρεσίας ώστε, άν πρός καιρόν έπαυε λειτουρ
γούν, Οά άπενεκρούτο ή ζωοφόρος καί δραστήρια έκείνη κί- 
νησις ή διευθύνουσα καί έμψυχοϋσα τά: έμπορικάς καίχρη- 
ματιστικάς σχέσεις, Οά μετεοάλλετο δέ συγχρόνως τό τι- 
μολόγιον όλων τών εμπορευμάτων, γεωπονικών τε καί βιο
μηχανικών, άλλων μέν προστιμωμένων άλλων δέ ύποτι- 
μωμένων, ή δέ πίστις ή κυρίως έκπροσωπουμένη, ώς εί- 
πεΐν. ύπό τής συναλλαγματικής θά έλάμβανε καίριον τραύ
μα, έξ ού λίαν δυσκόλως 0’ άνελάμβανε.

Όπως καταστήσωμεν εύνόητα τά προεκτεθέντα, ύποθέ- 
σωμεν δτι ή 'Ρωσσία άποστέλλει άνά παν έτος είς τήν 
άλλοδαπήν δέκα έκατομμύρια ψάθας δημητριακών καρπών, 



440 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

ήτοι εξήκοντα εκατομμύρια κοίλων, άτινα εκποιούμενα 
άποφέρουσι καθαρόν προϊόν, άνά πέντε φράγκα έκαστον κοι- 
λόν, τριακόσια εκατομμύρια τράγζων, αύτό τούτο τόσπου- 
δαΐον ποσόν είσπράττεται διά συναλλαγματικών έκδιδομέ- 
νων συνήθως άπό τού τόπου τής άποστολής έπί τοΰ τό
που τής πωλήσεως, καί διά τοΰ ποσοΰ αύτοΰ, ή μέρους 
τοΰ ποσοΰ αύτοΰ, είσπραττομένου πριν ετι καταρτισθή ή 
πώλησις, ενίοτε δέ πριν έτι φθάση τό πλοϊον είς τόν πρός 
ον όρον ή καί πριν άναχωρήση έζ τοΰ λιμένος τής φορτώ- 
σεως, καταρτίζονται νέαι άγοραί ζαί επομένως νέαι άπο- 
στολαί άλλων ημεδαπών προϊόντων. · οίον έρίων, μετάλ
λων, βουτύρων, άλειμμάτων, σπόρων ζαί άλλων τοιούτων, 
ών ή άξία δύναται ν’ άνέρχηται είς πλεΐστα έκατομμύρια 
φράγκων. Όλα δέ ταΰτα τά εκατομμύρια, προϊόν τών έζ 
’Ρωσσίας άποστελλομένων είς τήν άλλοδαπήν έμπορευ- 
μάτων, είσάγονται έν τή ημεδαπή (τή 'Ρωσσία δηλαδή) δι’ 
ετέρων άλλοδαπών προϊόντων, ώστε αί έζδιδόμεναι συ- 
ναλλαγματικαί πρός είσπραξιν τής χρηματικής έκκαθαρί- 

σεως τών άποστελλομένων έμποοευμάτων άγοράζονται έν 
αύτώ τώ τόπω τής έκδόσεω των ή ζαί όπου άλλοθι ή δια- 
πραγμάτευσις των δύναται νά προσφέρη μείζονα όφέλη, 
όπως τό Ισότιμον αύτών χρησιμεύση πρός άπότισιν τοΰ τι
μήματος τών έν τή ήμεδαπή είσαγομένων έζ τής αλλοδα
πής έμπορευμάτων, καί τοιουτρόπως ισοζυγίζονται τά πρός 
είσπραξιν μέ τά πρός πληρωμήν ποσά, άπαραλλάκτως ώσεί 
έπρόκείτο περί άλληλοχρέου μεταξύ δύ-j προσώπων λογα
ριασμού.

Έκ τών είρημένών εύκόλως έκαστος κατανοεί οποίαν 
εχει σπουδαιότητα ό μηχανισμός αύτός ό διά τής συναλ
λαγματικής λειτουργών, άμα ώς σζεφθή ότι, άν ό μηχα
νισμός ούτος άπήντα τοιαύτα προσκόμματα ώστε νά κα
θίσταται άδύνατος ή καί δή μόνον δύσκολος ή κανονική 
αύτοΰ λειτουργία, οί άποστολεϊς τών έμπορευμάτων ού 
μόνον δέν θά ήδύναντο νά ποιώνται χρήσιν τοΰ αύτοΰ κε
φαλαίου πρός αγοράν καί άποστολήν έμπορευμάτων δι*
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πλασίας άξίας άφ’ όσης άντίπροσωπεύει τό έπασχολού- 
μενον κεφάλαιον, άλλά συγχρόνως θά ήναγζάζοντο ίνα 

τό τίμημα τών έν τή άλλοδαπή έζποιουμένων έμπορευ
μάτων είσάγωσιν έν τή ήμεδαπή είς νομίσματα άργυρά ή 
χρυσά, οί δέ είσάγοντες έν τή ήμεδαπή έμπορεύματα έκ 
τής άλλοδαπής Οά ήναγκάζοντο ζαί ούτοι νά άποστέλλω- 
σιν είς τήν άλλοδαπήν νομίσματα άργυρά ή χρυσά πρός 
αγοράν τών είσαγομένων έμπορευμάτων, έκτος μόνον άν 
τά αύτά πρόσωπα ωσι συγχρόνως καί άποστολεϊς καί ει
σαγωγείς, όπερ σπανίως συμβαίνει. Περιττόν δέ ν’ άναφέ- 
ρωμεν οποία, ώς έκ τής καταστάσεως αύτής, βραδύτης 
ήθελε παρακολουθεί τάς συναλλαγάς καί πόσον θά πε- 

ριεστέλλοντο αί έμποριζαί πράξεις, όποια δέ έζ τής περι- 
στο/νής αύτής Οά άνεφύετο καχεξία έπιδρώσα έφ’ όλων 

τών παραγωγικών κλάδων. Ή ζατάστασις αύτη τής γε
νικής καχεξίας καθοράται έν μέρει κατά τάς έμπορικάς, 
τάς χρηματιστιζάς ή τάς κοινωνικός διαταράξες, οπότε, 
έλαττουμένης ή έζλειπούσης τής πίστεως, έλαττοΰται ή 
παύει καί ή λειτουργία τής συναλλαγματικής, καταπί- 

πτοντος συγχρόνως μετ’ αύτής καί τοΰ έπιχειρηματικοΰ 

πνεύματος.
Ή σπουδαιότης λοιπόν τής συναλλαγματικής, ώς τρο- 

χιασμού τής οικονομικής μηχανής, είναι άναμφισβήτη- 
τος, ώστε άντάξιον τοΰ κόπου έστίν ίνα έπιστήσωμεν 
τήν προσοχήν ήμών έπί παντός ό,τι, ούτως ή άλλως, δύ
ναται νά έπιδρά έπ’ αύτήν, καθότι πάσα τοιαύτη έπίδρα- 

σις έχει άμεσον τήν συνάφειαν πρός τάς έν γένει παραγω

γικός δυνάμεις.
Ή συναλλαγματική, ώς ούσα τό προϊόν τής πίστεως, 

λειτουργεί όμαλώς, οπότε ούδέν νέφος καλύπτει τόν πο
λιτικόν ή τόν χρηματιστιζόν ορίζοντα, καί έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει δέν ύπόκειται είμή, ώς ήδη είρηται, εις τάς μι
κρός έκείνας διακυμάνσεις, αιτινες είσίν ή φυσική συνέπεια 
τής ζητήσεως καί τής προσφοράς· ούτως, άν ή έξαγωγή 
νπερβαίνη τήν εισαγωγήν, έπόμενψν είναι τό συνάλλαγμα
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νά προσφέρηται είς εύθηνοτέρας τιμάς, άν δέ ή εισαγωγή 
ύπερβαίνη τήν εξαγωγήν επόμενον πάλιν είναι τό συνάλ
λαγμα νά ή ζητημένον καί έπομένως άκριβώτερον, διότι 
κατά τήν πρώτην περίπτωσιν παρουσιάζονται πλείονεςπω· 
ληταί ή άγορασταί, κατά δέ τήν δευτέραν τάνάπαλιν, 
πλείονες δηλαδή άγορασταί ή πωληταί. ‘Αλλ’ έν ταΐς περι- 
πτώσεσι ταύταις ή διαφορά τής τιμής δέν δύναται νά ύπερ
βαίνη τάς συνήθεις τιμάς τάς έχούσας τήν έαυτών βάσιν 
έπί τοΰ μάλλον ή ήττον μεμακρυσμένου χρόνου τής πλη

ρωμής καί έπί τών ίξόδων τής μεταφοράς, είμή κατά έν 
τέταρτον ή καί ήμισυ έπί τοΐς εκατόν, έκτός έκτάκτων 

τινών περιστάσεων καθ’ άς, ιδίως έπί ζητήσεως σιτηρών, 
τά κεφάλαια είσί τοσούτω περιζήτητα, ώστε τό συνάλλαγ
μα πρός πορισμόν κεφαλαίων προσφέρεται μέ πλείονα ύπο- 
τίμησιν. Ή αυτή άρχή ισχύει καί διά τήν, έν όμοίαις πε- 
ριστάσεσι, περίπτωσιν τής εισαγωγής, οπότε τό συνάλλαγ
μα καθίσταται περιζήτητον καί πληρώνεται άκριβώτερον 
τής συνήθους τιμής αύτοϋ, άναλόγως τών άναφυεισών 
αναγκών καί τής μάλλον ή ήττον αφθονίας τών κεφα
λαίων, άλλ’ αί έκτακτοι αύται συναλλαγματικαί διαφοραί, 
ύπαγορευόμεναι ύπό τών άναγκών τοΰ έμπορίου, δίδουσιν 
είς αύτό μείζονα έντασιν καί δή πλείονα τροφήν.

Κατά γενικόν κανόνα, έκείνων κυρίως τών έπικρατειών 
αι συναλλαγματικαί ύπόκεινται είς ήττονας μεταβολάς 
ύποτιμήσεως καί προστιμήσεως, έν αΐς ύπάρχει κυκλοφο
ρούν έθνικόν νόμισμα, ού ή έσωτερική άξια βασίζεται έπί τής 
καθολικής διατιμήσεως τών πολυτίμων μετάλλων άργύρου 
ή χρυσοΰ, έξ ών συνίσταται. Έν τή περιπτώσει ταύτη αίδια- 
κυμάνσεις τώς συναλλαγμάτων έσονται όσον οιον τε ύπο- 
κείμεναι είς έλάσσονας μεταβολάς. Έν ή δέ χώρα κυκλο- 
φοροΰσι ξένων έπικρατειών διατετιμημένα νομίσματα χρυσά 
ή άργυρά, τό συνάλλαγμα ύπόκειται, έν όμαλαΐς περιστά- 
σεσιν, είς τάς διακυμάνσεις έκείνας τάς ύποκινουμένας ύπό 
τής προστιμήσεως τών πολυτίμων μετάλλων έξ ών συνί- 
στανται τά είρημένα νομίσματα, ιδίως μάλιστα οπότε
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ταΰτα δέν έχουσι νόμιμον κυκλοφορίαν έν αις έξετυπώθησαν 
έπικρατείαις, καί, τούτου ένεκα, θεωρούνται ώς άπλοΰν εμ
πόρευμα, διότι ύποτιμώμενα μέν ή κερδοσκοπία, έπιδιώκου- 
σα τό συμφέρον της, θέλει τά εισάγει, πρός άγοράν συναλ

λάγματος, είς τήν χώραν έν ή κυκλοφοροΰσι νομίμως, 
καί τότε τό συνάλλαγμα θέλει προτιμάσθαι καθό ζητού- 
μενον, προστιμώμενα δέ ή κερδοσκοπία θέλει τά έξάγει, 
άποστέλλουσα συνάλλαγμα πρός άγοράν αύτών, έν τοι- 
ταύτη δέ περιπτώσει τό συνάλλαγμα προσφερόμενον θέλει 
ύποτιμάσθαι. Παρατηρητέον όμως ότι αί τοιαΰται τών 
πολυτίμων μετάλλων σχετικαί πρός άλληλα προστιμήσεις 
καί ύποτιμήσεις είσί σπάνιαι, όσον σπάνιαι είσίν καί αί έπι- 
κράτειαι, έν αίς κυκλοφοροΰσι νομίμως νομίσματα ξέ
νων Επικρατειών, ιδίως μάλιστα οπότε τά νομίσματα 
ταΰτα δέν έχουσι πλέον νόμιμον κυκλοφορίαν έν αύταΐς 
ταύταις ταΐς Έπικρατείαις. Έπίσης έν ταΐς Έπικρατείαις 
ένθα κυκλοφοροΰσι τραπεζικά γραμμάτια πληρωτέα τω 
κομιστή έπί τή έμφανίσει ή έθνικά χαρτονομίσματα, αί 
συναλλαγματικαί πράξεις, έν όμαλαΐς περιστάσεσι, δέν 
έπηοεάζονται ύπό τής κυκλοφορίας ταύτης, οπότε αί μέν 
τράπεζαι έχουσιν έδραιωμένην τήν έαυτών πίστιν, αί δέ 
έπικράτειαι προσφέρουσιν άποχρώντα πολιτειακά καί οι

κονομικά έχέγγυα, έξασφαλίζοντα τάς ίδιωτικάς άπαι- 

τήσεις.
Έπί έμπορικών καί χρηματιστικών διαταράξεων ή κοι

νωνικών άνωμαλιών τό συνάλλαγμα δύναται νά λάβη με- 
γάλας μεταβολάς ύποτιμήσεως καί προστιμήσεως, ύποτι
μήσεως μέν καθόσον έπίκειται κίνδυνος άπωλείας τών έν 
τή αλλοδαπή διαθεσίμων κεφαλαίων, οπότε έκαστος, 
σπεύδων νά σώση τά κεφάλαιά του έκ τοΰ έπικειμένου κιν
δύνου, προσφέρει πρός εΐσπραξιν αύτών συνάλλαγμα είς 
τιμήν άναντιρρήτως πολύ κατωτέραν έκείνης, είς ήν ήθελε 
προσφέρει αύτό έν όμαλαΐς περιστάσεσι, προστιμήσεως δέ, 
καθόσον ό αύτός κίνδυνος έπίκειται διά τά έν τή ημεδαπή 
κεφάλαια, τών όποιων ή έν τή άλλοοαπή έναποταμίευσις
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θεωρείται ώς μχτρον σωστικόν κατά τών έσωτερικών κιν
δύνων. 'Οπότε δέ αί διαταράξεις, είτε χρηματιστικαί είτε κοι- 

νωνίάαί, άφορώσιν είς τήν εσωτερικήν τής χώρας κατάστα- 
ΰιν, έκαστος, σπεύδων νά σώση τήν περιουσίαν του ή νά 
περίβάλλη αύτήν μεθ’όσον ένεστι πλείονων εγγυήσεων, θέλει 
έπιδιώκει τήν λήψιν τοϋ συναλλάγματος εκείνου τοϋ θεω

ρούμενου ώς προσφέροντος τάς αύτάς σχεδόν εγγυήσεις 
άς καί αύτό τό νόμισμα. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, εί μέν 
τό νόμισμα είναι εύαπόκτητον καί ή αποστολή αύτοΰ δέν 
ύπόκειται εΐμή είς τούς συνήθεις κινδύνους θαλασσίους ή 
χερσάίους, οί άποστολεϊς θέλουν προτιμά τό νόμισμα, οσά
κις, τό συνάλλαγμα ζητείται έπί προστιμήσει άνωτέρα τοΰ 
συνήθους άγοραίου τόκου καί τών τής άποστολής έξόδων, 
άλλ’ έάν σπανίζη τό συνάλλαγμα ή δέν προσφέρη άπάσας 
-τάς κατά τοιαύτας κρίσιμους περιστάσεις άπαιτουμένας 
έγγυήσεις, είναι άναντίρρχτον ότι αί άποστολαί θέλουν 
γίγνεσθαι διά χρηματοδεμάτων, ενόσω υπάρχει νόμισμα 
έότώ καί πρόστιμώμενον κατά έν ή καί πλείονα έπί τοϊς 
έκατόν τής διατετιμήμένης άξίας του. Τότε δέ τά κυκλοφο- 
ροΟντα χαρτονομίσματα καί τραπεζικά γραμμάτια ύπόκειν- 
τάι είς μεγαλας ύποτιμήσεις, σχετικώς πρός τά κυκλοφο- 
ροϋντα χρυσά καί άργυρά νομίσματα, καί τότε, ιδίως έν 
ταΐς έπικρατείαις, ών ή εισαγωγή εΐαι ύπερτέρα τής έξα- 
γωγής, παρουσιάζεται έν άπάση αύτοΰ τή απειλητική πραγ- 
ματικότητι ό κίνδυνος τών τραπεζών τών κεκτημένων προ- 
νόμιον κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων πληρωτέων 
τώ κομιστή έπί τή έμφανίσει, διότι πάς τοιούτων γραμμα
τίων κάτοχος θέλει σπεύσει πρός έξαργύρωσιν αύτών άπό 
τό έκδόσαν αύτά τραπεζικόν κατάστημα· έν τή περιπτώ- 
σ<ι δέ ταύτη έν έκ τών δύο θέλει άναγκαίως συμβή, καίπερ 
έκάτερον τούτων δυνάμενον νά προσθέση είς τήν ήδη ύφι- 
σταμένήν διατάραξιν έτέραν διατάραξιν δεινοτέραν καί άπει- 
λητικωτέραν, ή τό Τραπεζικόν καθίδρυμα έγκαταλειφθή- 
σετάιέίς τήν έαυτοΰ τύχην καί άπογυμνωθήσεται άπαντος 
τοΟ μεταλλικού έναποταμιεύματός του, παΰον ούτω τ<?ύ 

προσφέρειν άποχρώσας έγγυήσεις τοΐς έαυτοΰ πιστωταΐς 
καί κινδυνεΰον νά εύρεθή είς κατάστασιν πτωχεύσεως, όπερ 
όλέΟριον ύφ’ όλας τάς επόψεις, ή έρχομένης τής πολιτείας 
είς βοήθειαν αύτοΰ, χορηγηθήσεται είς τά γραμμάτιά του 
άναγκαστική κυκλοφορία, τοΰθ’ όπερ δύναται μέν να έπε- 
νέγκη μεγάλην διατάραξιν, άλλ’ ούχ ηττον τό μέτρον 
αύτό είναι τό ήττον έπικίνδυνον, διότι μετά την παΰσιν τής 
αιτίας τής παραγαγούσης τήν διατάραξιν, θέλει έπέλθει ή 
γαλήνη καί, μετά τήν έπάνοδον αύτής, θέλει άρθή έκ τοΰ 
μέσου τό ένεκα σπουδαιοτάτων λόγων γενικοΰ συμφέρον
τος χορηγηθέν έπαχθές δικαίωμα τής άναγκαστικής κυκλο
φορίας, έπανερχομένων ουτω τών πραγμάτων είς ήν διε- 

τέλουν πρότερον ομαλήν καταστασιν.
Έάν άναμετρήσωμεν τάς μεγάλας ύπηρεσίας, τάς παρε- 

χομένας ύπό τών τραπεζών τών κυκλοφορουσών γραμμά
τια πληρωτέα τφ κομιστή έπί τή έμφανίσει, θέλομεν πει- 
σθή ότι οί είρημένοι, άλλως τε λίαν σπάνιοι, κίνδυνοι, δέν 
πρέπει νά προκαταλαμβάνωσι τά πνεύματα κατά τής συ- 
στάσεως τών τοιούτων καθιδρυμάτων$ οπότε αί υπό τού
των προσφερόμεναι έγγυήσεις άποκρούουσι πάντα φόβον 

καταδολιεύσεως ή διακινδυνεύσεως τών Ιδιωτικών .συμφε
ρόντων, καί όπότε αί παρεχόμενα! προνομίαι είσί φύσεως 
τοιαύτης, ώστε νά έχωσι μόνον μέλημα καί κύριον σκοιιον 
τό γενικόν συμφέρον, είς τρόπον ώστε αί προνομιοΰχοι 
τράπεζαι νά χρησιμεύσωσι μέν, έν δέοντι χρόνω, ώς σω
στικοί χαλινοί κατά τών παραβολών χρηματιστικών καί έμ- 
πορικών όρμών, ούδέποτε δέ νά ωσι πρόσκομμα είς τήν κα
νονικήν καί ήρεμον πορείαν τοΰ έπιχειρηματικοΰ πνεύματος.

Ν. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

ΠΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-

"Οσω αναπτύσσονται αί κοινωνίαι, τόσω βαθμηδόν Ανα
φαίνεται έν τοΐς σπλάγχνοις αύτών ή μεγάλη καί έπεκίν· 
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δυνος τής πτωχείας πληγή. Πολλοί μέχρι τοΰδε Ιατροί, 
καί έν τή άρχαία καί έν τή νέα έποχή, άνέλαβον τήν θε
ραπείαν. Είς μάτην! Ή νόσος εΐναι όργανική. Δύνανται νά 
εύρεθώσι καταπραϋντικά τών πόνων της, ούχί δμως καί 

σωστικά άπό τών συμφορών της.
Έάν είς άπαν τό θέμα τοΰτο δέν κρύπτηται ό δάκτυλος 

τοΰ Δημιουργού πρός άπόδειξιν τοΰ πεπερασμένου τής αν
θρώπινης φύσεως, άφ’ έτέρου δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι ά- 
ξΐώτατον έν τή φύσει ταύτη προσόν ένεστάλαξεν ή άγαθό- 
της τής θείας Προνοίας πρός άμυναν κατά τοΰ μεγάλου 
τής πτωχείας δεινού, περί τοΰ οποίου έλεγεν ό Gerando δτι 
«απειλεί τήν κοινωνικήν ευτυχίαν, τήν ήσυχίαν τοΰ κό
σμου καί αύτοΰ έτι τοΰ πολιτισμού».

Κατά τοΰτο ή ούρανία θρησκεία δίδει τήν χεϊρα είς τήν 
πολιτικήν οικονομίαν. "Οτι οί πτωχοί έπί τής γής έσονται 
πλούσιοι έν ούρανώ, τό παράδειγμα τοΰ Λαζάρου εΐναι ίκα- 
νώς γνωστόν εις τούς έν Χριστώ πιστούς. Άλλά πόσον ο
λίγοι εΐναι οί θυσιάζοντας τό παρόν είς τό μέλλον! Επο
μένως έρχεται ή πολιτική οικονομία, ινα άνοίγουσα κατά 
τήν λογικήν αύτών σειράν τάς όδούς τής παραγωγής, τής 
διανομής καί τής καταναλώσεως τοΰ καθολικού τής κοινω
νίας πλουτου, όώση έκάστω τό ίδιον, ούχί άπλώς άπό νο
μοθετικών ή δικαστικών άποφάσεων, άλλ’ άπό εύρυτέρας 
βάσεως, άπό κοινωνικών δηλαδή μέτρων κατά τήν σοοίαν 

τών καιρών καί τήν δύναμιν τών πραγμάτων.
Έκαστος έννοεΐ, δτι ή λειτουργία αΰτη τής οικονομική? 

έπιστήμης δέν δύναται νά εΐναι ή βαθμιαία. ’Απαιτούνται 
αιώνες όλοκληροι εις διαμόρφωσιν τών ηθικών οργανι
σμών. Πόσαι πολλάκις φυλετικαί καί ίστορικαί δυσκολίαι 
είς άρμονικωτέραν άποκατάστασιν τής έθνικής έν γένει έρ- 
γασιας ! Καί πόσοι λόγοι τών καιρών καί τών τόπων είς 
άνισοτεραν, έμμέσως, διανομήν τοΰ κοινωνικού πλούτου, τής 
δσην έπιβαλλει ή ποικιλία τών προσωπικών ικανοτήτων 
καί περιστάσεων ! Οπως καί άν έχη, ή έκ τής διαδόσεως 
χαί έπικρατήσεως τών άρχών τής Πολιτικής Οικονομίας 

αρμονία απέδειξε μέχρι τοΰδε καί ύπόσχεται βαθύτερου έν 
τώ μέλλοντι μεγάλην βοήθειαν είς έλάττωσιν τών έκ τής 
πτωχείας κινδύνων. Έάν ούτοι έπιτείνωνται κατά τάς με- 
ταβατικάς τής άνθρωπότητος έποχάς, έάν νύν διατρέχη ό 
καθ’ ήμάς πολιτισμός τοιαύτην κρίσιμον περίοδον, δέν έπε- 
ται εντεύθεν, δτι τό θηρίον τής έντός τών πυκνών πληθυ
σμών πτωχείας ' ά καταφάγη τό δένδρον τής κοινωνικής 
εύδαιμονίας. Δυνατόν κλώνοι τινές νά άπολεσθώσιν έν τω 
άγώνι τούτω τής ζωής, βαθμηδόν δμως έξ άπαντος θά λει- 
τουργήση ό αιώνιος νόμος τών έπί τής γής μεταμορφώ
σεων, δστις μεταφερόμενος άπό τών υλικών είς τά ήθικά, 
άπό τών ατονικών είς τά κοινωνικά, πολλάκις μέχρι τοΰδε 
απέδειξε τήν τεραστίαν δύναμιν αύτοΰ.

Δέν έχει ή πτωχεία ίσχυρότερον πολέμιον τής άδιαλεί- 
πτου ταύτης έν τή άνθρωπογενεία έργασίας. Καί έν τού- 
τοις δέν πρέπει νά ύποτεθή, δτι ή κοινωνική πανοπλία δέν 
έχει καί άλλα βοηθητικά πρός τόν σκοπόν όργανα. Μετα
ξύ πολλών, τά όποια ή πείρα ή ή φαντασ α προέβαλον, 
απ' αργής βαθυτάτην έποιήσατό μοι έντύπωσιν ή έπί τού 
προκειμένου θέματος ένωσις τής θρησκευτικής μετά τής 
διοικητική : ένεργείας. "Ο,τι διετύπωσεν ό Moreau-Christofle 
περί άνορθώσεως τής άρχαίας τοΰ χριστιανισμού διακο
νίας άποτελεϊ τήν μίαν δψιν, τήν θρησκευτικήν, ήτις φεΰ ! 
δέν άρκει κατά τούς ήμετέρους χρόνους. ’Απαιτείται καί ή 
επικουρία τής διοικητικής τών καιρών καί τών τόπων μη
χανής. Κατά πόσους τρόπους δύναται αύτη νά παρέμβη, 
χωρίς άλλοιώσεων έν τώ κυρίω τής διοικήσεως σκοπώ, ι
δού κύκλος ερευνών, έκ τοΰ οποίου μίαν άκραν παρέχει πρός 
περαιτέρω σπουδήν καϊ τελειοποίησιν ή έν τώ πρώην Ίονίω 
Κράτειάπό τοΰ 1833 νομοθεσία, είς τήν έπομένην νομικήν 
καί πρακτικήν τής όποιας διατύπωσιν οί φιλοτεχνοΰντες 
τών κοινωνικών ζητημάτων έρευνηταί έλπίζω, δτι θά ευ- 
ρωσίν ικανόν διαφέρον:

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΠΡΩΤΗ τής τετάρτχς Γερουσίας τοΰ 'Ενωμένου 
Κράτους τών Ίονικών Νήσων δυνάμει τοΰ Πολιτεύματος τών 1817.
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’Λριθ. ΙΗ'. Πράζις τής Γερουσίας προβ.Ιέπουσα τήν σύστασιν 
Οικημάτων Καταφυγής διά τους πτωχούς.

’Επειδή τό Κράτος τοΰτο ευτυχώς προοδεύει εις αίσθητάς βελτι
ώσεις τών καταστημάτων του, καί επειδή δέν πρέπει νά άμεληθή 
ουδέ τό κατάστημα τό άποβλέπον τήν επικουρίαν, όποιαν ή κοινω
νία χρεωστεϊ είς τούς πτωχούς· διά τοΰτο, τή εξουσία τής αύτοϋ 
ύψηλότητος τοΰ Προέδρου καί τής εκλαμπρότατης Βουλής, τη γνώμη 
κα'ι συναινέσει τής εύγενεστάττ,ς Νομοθετικής Συνελεύσεως τοΰ ένω- 
μένου κράτους τών ίονικών νήσων είς τήν πρώτην ταύτην συνάθροι- 
σιν τής τετάρτης γερουσίας, κα’ι τή έπικυρώσει τής αύτοϋ έξοχότητος 
τοΰ Λόρδ Μεγάλου Άρμοστοΰ τοΰ προστάτου Βασιλέως, νομοθε
τούνται καί δωρίζονται τά ακόλουθα.

1. Θά συστηθή μέσα είς καθεκάστην τών νήσων Κέρκυρας, Κε
φαλληνίας, Ζακύνθου καί Λευκάδας Οίκημα Καταφυγής διά τούς 
πτωχούς κάθε γένους, τούς έχοντας χρείαν τοιαύτης βοήθειας·

2. Παρόμοιον κατάστημα Θά δύναται νά συστηθή είς έκάστην 
τών λοιπών νήσων, κάθε φοράν όποΰ τό επιχώριον συμβούλων από
δειξη τήν ανάγκην πρός τήν κυβέρνη,σιν, καί εύρη εύκολα καί ασφαλή 
τά μέσα τής συστάσεως αύτοϋ.

3. Τό επιχώριον συμβούλων μέ τήν επιδοκιμασίαν τής έκλαμπρο- 
τάττ,ς Βουλής, θά προσδωρίση τόν τρόπον τής συμμορφώσεως τοιού- 
του καταστήματος, τούς πόρους τής συντηρήσεώς ταυ, καί τόν και
ρόν καθ’ 8ν έκαστον ήμπορεΐ νά βαλθή είς ενέργειαν.

4. "Οταν βίς μίαν νήσον άνοιχθή τό Οίκημα τής Καταφυγής, κα
νείς δέν θά συγχωοεϊται νά ζητουλεύη είς τούς δρόμους ή είς τάς 
έκκλησίας, καί ό "Υπαρχος θά δημοσίευση διάταγμα, άποβλέπον νά 
χαλινώνη καί άν κάμη χρεία, νά παιδεύη τούς παραβάτας.

5. Ή παρούσα Οά τυπωθή, δημοσιευθή καί σταλθή πρός όποιον 
ανήκει διά τήν έκτέλεσίν. της.

Κορφοί, 22 Μαίρυ 1833 ε. ν.

ΣΥΝΑ0ΡΟΙΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ τής πέμπτης Γερουσίας κτλ.

'Λριθ. Sd'. ΠραΓ.ις τής Γερουσίας ύιά νά παύση ή διακονιά.

’Επειδή ακόμη δέν έπραγματοποιήθησαν τά μέτρα τά διαλαμ
βανόμενα είς τήν 111'. πραξιν τής πρώτης συναθροίσεως τή,ς τετάρ- 
Της Γερουσίας, διά τούς Οίκους Καταφυγής, καί έπειδή είναι άναγ- 
καϊον όχι μόνον νά περωρισθή ή πονηρά διακονιά, άλλ’ ένταύτώ νά

ΠΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ.

παύση τό αδιάκοπου θέαμα τή,ς πασχούσης άνθρρπότητος, καί η- έ- 
νόχλησις όποΰ έξαιτίας τούτου οί χριστιανοί υποφέρουν είς τής εκ
κλησίας έν καιρώ τής μ.υσταγωγίας τή,ς θείας λειτουργίας' δ·ά τοΰ-; 
το, μέ τήν έξουσίαν τή,ς αύτοϋ υψηλότητος τοΰ Προέδρου καί τής. 
έκλαμ.προτάτής Βουλής, μέ τήν γνώμην καί συγκατάνευσή τής εύ- 
γενεστάτης Νομοθετικής Συνελεύσεως τοΰ ενωμένου κράτους τών ίο
νικών νήσων είς τήν τετάρτη,ν ταύτην σκνάθροισιν τής πέμπτης Γε
ρουσίας, καί μέ τήν έπιδοκιμασίαν τής αυτού έξοχότητος τοΰ Λόρδ 
Μεγάλου Άρμοστοΰ τοΰ προστάτου Βασιλέως, νομοθετούνται καί διο
ρίζονται τά άκόλουΟα.

1. Τό έπιχώριο· συμβούλων τή,ς κάθε νήσου Οά κάμη έντός δύω 
μή,νών μετά τήν δημοσίευσιν τής παρούσης πρ·'ξεως κατάλογον τών 
αναπήρων (κρατημένων) τυφλών, ή όσων άλλων, οί όποιοι, διά ρποι- 
ανδήποτε σωματικήν έλλειύιν, ή διά τό βαθύ γήρας, είναι ανίκανοι 
νά προμηθευθοΰν τήν ήμερούσιον τροφήν τους μέ άλλα μέσα, είμή μέ 
τήν ζητουλιά.

2. Θά συστηθή είς πύσαν πόλιν έζάστης νήσου επιτροπή προε- 
δρευομένη άπό τόν έπιγώρων αξιωματικόν έπί τής θρησκείας καί 
συνθεμένη άπό άλλα τέσσαρα μέλη, δύο ά.τό τά όποια Οά είναι ιε
ρείς ονοματισμένοι άπό τόν αρχιερέα τής νήσου, και τά άλλα δύο οι- 
κογενειάρχαι έκλεγμένοι άπό τό επιχώριον συμβούλων.

3. Λύτή ί) έπιτροπή θά έπιμεληθή αυτοπροσώπως διά νά έπι- 
τύχη ένα κατάλογον αύτοπροαιρέτων συνεισφορών διά τήν μηνιαίαν 
πληρωμήν μιας χρηματική: ποσότ-τος είς όφελος τών υποκειμένων 
όποΰ διαλαμβάνει τό 1 άρθρον.

4. Είς κάθε έκκλησίαν ένας άνθρωπος, επίτηδες διωρισμένος άπό 
τήν επιτροπήν, Οά γυρίζει έν καιρώ τή,ς τελετής τής θείας λειτουργίας 
μέσα είς τήν έκκλησίαν, ζητώντας διά τούς πτωχούς, και τά συνα- 
χθέντα χρήματα θά έγχειρίζονται είς τήν είρημένη,ν επιτροπήν όπως 
αύτή κρίνη εύλογον νά δωρίση.

5. Ή έπιτροπή Οά κρατεί κατάστιχου όλων τών ποσοτήτων καί- 
τής εκκλησίας καί τών συνςισφορέων, άπό τούς οποίους αύταί. προέρ
χονται καί είς τά τέλη παντός χρόνου Οά τυπόνεται η πρόσοψις των 
συναχθέντων χρημάτων, καί τής διαμοιράσεώς των.

6. Ή έπιτροπή μέ ταΐς άνωθεν ποσότητες Οά προμν,Οίύη τήν τρο
φήν καί τήν ένδυμασίαν είς τούς πτωχούς τούς περιεχομένους εις 
τόν κατάλογον όποΰ διαλαμβάνει το 1 άρθρον, ή θά καμνει εις αυ
τούς μίαν δικαίαν διαμοίρασιν τά χρήματα.

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΛ. 34—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1875. 29
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Ί. Άφου βαλθή εις ένέργειαν ή ΙΗ' πράξις, τδ προκύπτον τήςζη- 
τολογιας τής γενομένης κατά τούς τρόπους δποϋ διορίζουν τά άρθν 
4 καί 4, καί επίσης κάθε περίσσευμα όπου ώς τήν έποχήν έκείνη. 
ήθελεν άπομείνει άπό τήν σύναξιν, τήν διοριζομένην άπό τόν πα
ρόντα νόμον, άφαιρεθείσης τής τροφής τών καταγεγραμμένων, τών 
διαλαμβανόμενων άπό τόν ίδιον, Οά δοθούν εις τό ταμεΐον τών οί
κων Καταφυγής.

8. ’Εντός δύο μηνών μετά τήν δημοσίευσιν τής παρούσης πράξεως 
είς ίκάστην τών νήσων είναι έμποδισμένον νά διακονοΰν είς τούς δρό
μους, είς τάς οίκίις καί είς τάς έκκλησίας, ύπό ποινήν δ παραβάτης 
νά πιασθή καί τιμωρηθώ άπό τό άρχεϊον τής εκτελεστικής άστυνο- 
μίας, καί νά τού βασταχθή ένα τέταρτον άπό τό μερίδων όπου θά 
τοΰ άνήκε κατά τό 6 άρθρον.

9. Ή παρούσα Οά τυπωθώ, δημοσιευθώ καί σταλθώ είς όποιον ά- 
νήκει διά τήν ίκτέλεσίν της.

Κέρκυρα, 10j22 Μαίου 1837.

ΕΠΙΧΩΡΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, συσταίνων, είς έκτέλεσιν τών δια
τάξεων τής ΙΗ'. πράξεως τής τετάρτης καί τής ΞΔ'. τής πέμπτης 
Γερουσίας, Πτωχοκομεϊον.

Τό ’Επιχώριον Συμβούλων τής Κέρκυρας, κατά συνέπειαν τών «ορι
σμένων έν τί) ΙΗ' πράξει τής τετάρτης Γερουσίας καί έν τή ΞΔ πρά- 
ξει τής πέμπτης Γερουσίας, λαβόν, κατά τάς διατάξεις τού συν
τάγματος, τήν ΰπερτέραν έγκρισιν ορίζει, τά έξης.

1. Τό ’Επιχώριον Συμβούλων θέλει διορίσει επιτροπήν, συγκειμέ- 
νην έκ δύο σεβασμίων ιερέων καί έκ τόσων άλλων εγκρίτων πολι
τών τής νήσου, τής όποιας θέλει προίσταται δ έπί τήν θρησκείαν 
έπιχώρως άξωματικός.

2. Ή ρηθεΐσα έπιτροπή θέλει φροντίζει, άπερχομένη αυτοπροσώ
πως είς τάς οικίας τής πόλεως ταύτης, καθά ορίζουν αί προδια- 
ληφθεΐσαι πράξεις, νά λαμβάνη, κατά τόν δημοσιευόμενον τύπον παρά 
πόδας τού παρόντος κανονισμού, τήν αύτοπροαίρετον υπογραφήν διά 
τήν μινιαίαν συνεισφοράν ποσότητος τινδς άφιερωτέας πρός διατρο
φήν όλων τών άναπήρων, τυφλών, ή άλλων όσοι διά σωματικά έλα- 
τώματα, ή διά τό βαθύ γήρας είναι άνίκανοι νά πορίζωνται τά πρός 
τό ζήν έπιτήδεια δι’ άλλων μέσων, παρά διά τής έπαιτείας.

3. Τό προϊόν τοιούτων συνεισφορών, καί τών διά τούς πτωχούς 
δίσκων, ςίτινεςθά έκβαίνουν είς τάς’Εκκλησίας κατά τά διατεταγμένα 
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τοΰ τετάρτου άρθρου τής είρημένης υπ’άριθ. ΞΔ'. πράξεως τής πέμπτης 
Γερουσίας, θέλει τδ καταθέτει ή είρημένη έπιτροπή είς τό Ταμεΐον τοΰ 
*Ιεροΰ Δανειστικού Καταστήματος, όπου θέλει μένει έν είδει παρακα
ταθήκης είς τήν διάθεσιν τής έπιτροπής, διά νά χρησιμεύω πρός συν- 
τήρησιν Καταστήματος, όπου θέλουν κλείεσθαι καί διατρέφεσθαι 
όλοι οί ένδεεΐς, οί διαλαμβανόμενοι ύπό τοΰ παρόντος κανονισμού, 
οσοι καθά δρίζει δ Νόμος άναγνωρισθοΰν ώς τοιοΰτοι.

4. Τό έπιχώριον Συμβούλων τής Κερκύρας θέλει διορίσει τόν τό
πον, όστις μέλλει νά χρησιμεύσω διά τδείρημένον Πτωχοκομεϊον, καί 
εί δυνατόν θέλει τόν ευρει συνεγγύς τοΰ ύπάρχοντος Νοσοκομείου τών 
πτωχών. Ή διαληφθεΐσα έπιτροπή μέ τά άναφερόμενα μέσα είς τό 
2 καί 3 άρθρον τοΰ παρόντος κανονισμού, θέλει προνοεϊ περί τής διοι- 
κήσεως τοΰ είρημένου Πτωχοκομείουκαί θέλει διευθύνει καί κανονίζει 

πάσαν λεπτομέρειαν του.
δ. Τό περί ού δ λόγος Πτωχοκομεϊον θέλει άνοίξ-ρ άμα δ αριθμός 

τών ύπογραφών ήθελεν εισθαι άναλόγος, τό δέ τοπικόν ταμεΐον τής 
Κερκύρας θέλει άνοίξει πίστωσιν ύπέρ της είρημένης έπιτροπής πρός 
άπάντήσιν τών πρώτων άναποφεύκτιυν έξόδων τής συστάσεώς του.

6. Τά περί συστάσεώς έξοδα πρέπει νά λάβουν τήν έγκρισιν τοΰ 
’Επιχωρίου Συμβουλίου καί τήν δριστικην κύρωσιν τής έκτελεστικής 
δυνάμεως.

7. Οί λογαριασμοί τών εισπράξεων καί -ής διοϊκήσεως τοΰ Πτω- 
χοκομείου πρέπει όλοι αδιακρίτως νά ύποβάλλωνταιείς τδ’Επιχώριον 
Συμβούλων διά νά διαβιβάζωνται είς τόν έλεγχον τοΰ Γενικού ’Εκ
λεκτού, έπιμελεία τοΰ δποίου θέλουν δημοσιεύεσθαι άνά τριμηνίαν 
διά τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

8. Άφοΰ τεθή είς ένέργειαν τό Πτωχοκομεϊον, ή έκτελεστική 
αστυνομία δέν θέλει επιτρέπει είς κανένα δποιονδήποτ» νά έπαιτ$ 
είς τάς δδούς, είς τάς οικίας καί είς τάς έκκλησίας τής πόλεως ταύ
της, πρός δέ είς τάς προαστείους δδούς, ώς δρίζει τό 8 άρθρον τής 
μνημονευθείσης πράξεως.

9. Είς τό Πτωχοκομεϊον, περί ού γίνεται λόγος έν τώ παρόντι 
κανονισμώ, δέν θέλουν εισθαι δεκτοί παρά οί έπαϊται οί ύπαγόμενοι 
είς τάς ρηθείσας κατηγορίας, όσοι ήθελον άνήκει είς τήν πόλιν τής 
καταστήματος, τούς εΐναι άπηγορευμένον νά έμβαίνωσιν είς καπη
λεία, νά μεθύσουν, καί νά μείνουν έξω πέραν τοΰ διωρισμένου 
καιρού.

6. Είναι έπίσης άπηγορευμένον είς τό κατάστημα απρεπείς δμι- 
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Κερκύρας’ «άς άλλος επαίτης άνήχων είς τά χωρία τής νήσου, ή είς 
άλλην νήσον θέλει στέλλεται ίιπδ τής έκτελεστικής αστυνομίας είς 
τήν νήσον του, ούτε δύναται νά ήναι δεκτοί είς τδ Πτωχοκομεϊον 
έπαΐται τών χωρίων ή άλλων μερών, παρά έν μόνη τή περιπτώσει 
καθ’ ήν δ τόπος είς τδν όποιον ανήκουν ήθελε πληρόνει τά πρδς δια
τροφήν των.

10. Ή παρούσα νά τυπωθή καί δημοσιευθή είς τάς δύο γλώσ
σας τήν Γραικιχήν καί ’Ιταλικήν.

'Εκ τού γραφείου τοϋ ’Επιχωρίου Συμβουλίου. 

Κερκύρα, 10 ’Ιουνίου 1845 ε. ν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ έσωτερικδς τοΰ ’Ασύλου τών Πτωχών.

ΛρΑ/ τώ>· Πτωχών.

1. Κάθε πρωί, κατά τήν ώραν διωρισμένην άπδ τδ ώράριον τοϋ 
καταστήματος, ολοι οί είς αύτδ τρεφόμενοι είναι υπόχρεοι νά σηκό- 
νωνται, νά ίνδύωνται, νά νίβωνται καί νά διορθόνουν τά κραββάτιά 
των’ όσοι δι’ άσθένειαν ήθελον έχει άνάγκην βοήθειας είς τοϋτο, θέ
λουν τήν λαμβάνει άπό τινα τών συντρόφων των' έπειτα διά μισήν 
ώραν θέλουν παρευρίσκονται κοινώς είς τήν προσευχήν των, καί μετά 
ταΰτα θέλει δίδεται είς καθένα τδ πρόγευμά του.

2. Τήν ημέραν, έωσοΰ δέν προσδιορισθή είςδλους ή είς μέρος αύτών 
εΐδός τι έργασίας, δύνανται νά περιδιαβάζωσι καί νά ησυχάζουν. Δέν 
τούς είναι δμως συγχωρημένον νά άπομακρύνωνται άπδ τδ κατά
στημα ή άπδ τά προσκείμενα μέρη, χωρίς τήν άδειαν τού φύλακος, 
άπδ τδν όποιον πρέπει νά τήν ζητούν κάθε φοράν, καί τακτικώς νά 
έπιστρέφουν χατα τάς ώρας διωρισμένας άπδ τδ ώράριον είς τάς έργα
σίας τής ημέρας.

3. Εις τήν διωρισμένην ώραν κατά τούς καιρούς τού χρόνου χρε- 
ωστοϋν νά παρευρίσκωνται είς τδ γεύμα, τδ όποιον θέλει γίνεται 
κοινώς ίν σιωπή καί άκροαζομένων τήν άνάγνωσιν βιβλίου τινδς εύ- 
καταλήπτου. Τδν ίδιον τρόπον θέλουν παρατηρήσει καί είς τδ δεΐπνον.

4. Μετά τδ γεύμα ήμπορούν καί νά ησυχάζουν καί νά διασκε
δάζουν είς τδ κατάστημα καί έκτδς έως ού φθάση ή ώρα είς τήν 
οποίαν χρεωστοϋν νά παρευρεθούν είς εσπερινήν προσευχήν, νά στρώ- 
σουν τήν κλίνην των, νά δειπνήσουν καί νά κοιμηθούν.

8. ΌΤβν λάβωσι τήν άδειαν άπδ τδν φύλακα νά έξέλθωσι τού 

ΠΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΪΪΡ0ΝθίΑ.

λίαι, βλασφημίαι ή λογομαχίαι, άλλά χρεωστούν νά ζώσιν ώς αδελ

φοί, παρηγορούμενοι μεταξύ των καί βοηθούμενοι μέ αγάπην.
7. Κάθε πράζις ή λόγος άπρεπής καί κακοήθης θέλει τιμωρεί

ται άπδ τψν φύλακα μέ τήν ολιγόστευσιν τής ποσότητος τού φα- 
γη :ού, ή μέ τήν στέρησιν τού οίνου, κατά τάς περιστάσεις καί συμ- 
φώνως μέ τήν διαταγήν τού έπισκεπτομένου μέλους τής επιτρο
πής, είς τδ όποιον ό φύλαζ χρεωστεΐ ν’ άναφέρη κάθε ελλειψιν γε- 

νομένην.
8. "Εκαστος τών πτωχών χρεωστεΐ νά ίιπακούση εις τδν φύλακα 

είς δ,τι άποβλέπει τάς έργασίας τής ημέρας, καί άν τις στοχασθή 
τδν εαυτόν του άδίκως υβρισθέντα, δύναται νά προστρέξη είς τής 
ημέρας τόν επιστάτην, καθώς έπίσης δύναται νά προστρέξη είς τδν 
φύλακα διά κάθε άτοπον, γενόμενον είς αύτδν άπδ τούς συντρό

φους του.
9. "Εκαστος τών πτωχών θέλει φροντίζει διά τήν καθαριότητα 

τοϋ υποκειμένου του καί τών πραγμάτων του. Τοΐς είναι άπηγο- 
ρευμενον νά λασπόνουν ές άμελείας τά φορέματά των ή νά βρομεύ- 
ωνται*  μάλιστα πρέπει νά φυλάττωσι τδ πάν μέ τήν μεγίστην τάξιν 

καί καθαριότητα.
10. "Οσοι κριθέντες ικανοί, θέλουν διορισθή, κατά τήν άράδαν, 

είς ύπηρεσίαν τού καταστήματος, δέν δύνανται είς τάς ημέρας τής 
Υπηρεσίας των νά άπομακρύνωνται άπδ τδ κατάστημα, θά έξαρ- 
τώνται δέ άπδ τδν φύλακα είς δ,τι αποβλέπει τήν υπηρεσίαν είς 

τήν όποιαν ήθελε διορισθώσι.
11. Κάθε Κυριακήν καί επίσημον εορτήν, όσοι δύνανται θέλουν 

υπάγει, συνωδευμένοι άπδ τδν φύλακα, είς τάς πλησιεστέρας είς τδ 
κατάστημα ’Εκκλησίας διά νά άκούσωσι τήν Οείαν λειτουργίαν όλοι 
όμού, έν καιρώ τής όποιας θέλουν φυλάξει τήν άπαιτουμένην δια
γωγήν. Χρεωστούν προσέτι νά παρευρίσκωνται όλοι όμοϋ είς όποιαν- 
δήποτε άλλην ίεροπραγίαν έντός ή έκτδς τού καταστήματος, .καί 
δλοι όμού νά έπιστρέφωσι μετά τήν λειτουργίαν είς τήν οικίαν.

12. "Απαξ τής εβδομάδας, διαρκούντος τού γεύματος, θέλει-τοΐς 
άναγινώσκεται σ κανονισμός τού καταστήματος, διά νά γνωρίζωσι 
τά χρέη των καί επομένως νά τά άκολουθώσι.

13- Κάθε συναναστροφή άνδρών μέ γυναίκας είναι άπηγορευμένη 
έντός τού καταστήματος. Οί άνδρες δέν δύνανται νά συναναστρέ- 
φωνται μέ αύτάς, παρά όταν τδ άπαιτή ή υπηρεσία τού-κατα·» 
στήματος.
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14. ’Εκτός τών είς τήν υπηρεσίαν διωρισμένων, κανείς δέν δύνα
ται νά είσέλθφ εις τά εργοστάσια τοΰ καταστήματος, καθώς μαγει
ρείου, άποθήκην, ιματιοφυλάκιον κλπ. χωρίς τήν άδειαν τοΰ φύλα- 
κος, εις τόν όποιον θέλουν είπεΐ την αιτίαν διατί θέλουν νά εί- 
σέλθουν.

-Χριη τοΰ φύ-Ιαχος.
15. 'Ο φύλαξ θέλει εχει την επιστασίαν καί άμεσον ευθύνην είς 

τό κατάστημα ύπό τάς διαταγάς τής επιτροπής. Πρέπει νά διατη
ρώ τήν καλήν τάξιν καί νά έμποδίζη κάθε απρεπές.

16. θέλει εχει κατάστιχον είς τδ όποιον νά σημειώνη τδ δνομα, 
τήν ηλικίαν καί τδ φύλον κάθε ενδεούς, τήν ημέραν τής αποδοχής 
του, καί εκείνην είς τήν όποιαν, ή δι’ ασθένειαν ή δι’ άλλην είς αυτό 
σημειωθεϊσαν αιτίαν; ήθελε παυσει τού νά ζατοική εις τδ κα
τάστημα.

17. *Εως  ού είναι έλλειψις οικονόμου, δ φύλαξ θέλει σημειοΐ είς 
ίπίτηδες βιβλίον τά καθημερινά έξοδα διά ζωοτροφίαν καί άλλα, 
•έλει εχει πρός τούτοις κατάστιχον είς τό όποιον νά σημειώνη τά 
φορέματα, τά πλυστικά καί άλλα άνήκοντα είς τους ένδεεϊς, προ
σέτι δέ θέλει σημειόνει καί πότε άνανεόνονται.

18. θέλει φροντίσει νά διατηρήται ακριβώς ό κανονισμός, νά ίκ- 
πληρήται τδ ώράριον, καί νά φυλάττηται ή ευταξία, ή καθαριότης 
καί ή τάξις τοΰ καταστήματος.

19. Τήν νύκτα ποτέ δέν δύνανται νά άπομακρύνωνται άπό τδ 
κατάστημα, ούδέ τήν ημέραν, χωρίς τήν άδειαν τοΰ έπισκεπτομένου 
μέλους τής έπιτροπής.

90. θέλει έκλέξει μεταξύ τών ένδεών τούς ίκανωτέρους διά νά 
παρευρίσκωνται είς τήν υπηρεσίαν τοΰ καταστήματος, προσδιορίζων 
είς αυτούς τί έχουν νά κάμουν.

91. Κατά τήν ημέραν τής αποδοχής έκάστου ατόμου, δ φύλαξ 
θέλει φροντίσει, ώστε νά πλυθή είς δλόν του τδ σώμα, νά κουρευθή 
νά ξυρισθή καί νά ένδυθή, καί θέλει τώ διορίσει τόν αριθμόν τής 
κλίνης του, αριθμός, δ όποιος πρέπει νά εύρίσκηται είς καθενδς τά 
πλυστικά καί τά ένδύματα πρός αποφυγήν συγχίσεως.

92. Ό φύλαξ θέλει φροντίσει έπίσης νά διαμοιράζη καί νά συ- 
νάζη τά πλυστικά διά νά πλύνωνται καί βάλλωνται κατά τάξιν εις 
επίτηδες ίματιοφυλάκιον, είς τόπον φέροντα τρν άριθμόν τοΰ Μτψο- 
κιιμένου.
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23. Θέλει φροντίσει ώστε κάθε δέκα πέντε ημέρας ν*  άλλάζων- 
ται τά σινδόνια τών κραββατίων, καί κάθε μήνα τδ άχυρόστρωμα, 
κάθε έβδομάδα δέ θέλει άλλάζει τά πλυστικά τών ανθρώπων, καί 
άν ή περίστασις τδ άπαιτή, θέλουν άλλάζονται δλα καί συχνότερα.

24. Προτού νά γίνη άλλη προμήθεια, θέλει φροντίζει δ ίδιος διά 
τά καθημερινά έξοδα, επιστατεί είς τδ μαγειρεϊον, είς τήν διαμοίρα- 
σιν τής τροφής, είς τήν καθαριότητα τών σκευών καί τών έπίπλων, 
καί είς εκείνην τών πτωχών καί τού καταστήματος ίν γένει.

25. Θέλει άναφέρει κάθε άτοπον συμβάν είς τόν επιστάτην τής 
ημέρας, άπό τόν όποιον θέλει λαμβάνει τάς άνηκούσας διαταγάς καί 
είς σημαντικάς περιστάσεις, αιτινες τυχόν ήθελον απαιτήσει δραστή
ρια μέσα, πρέπει νά διευθυνθή είς οίονδήποτε των μελών, έλλείπον- 

τος τού έπιτηρητού τής ήμέρος.
’Εκ τοΰ γραφείου τού επιχωρίου συμβουλίου.

Κέρκυρα 20 Μαρτίου 1846 ε. ν. Αρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΩΠΑΙΔΟΣ·

‘Η Κωπαίς είναι όροπέδιον χεχλεισμένον πανταχόθεν 
ύπό όρέων έκ τιτανόλιθου συμπαγούς, χρώματος μελανο- 
φαίου, τά πλεϊστα δέ έξ αύτών, άμα τή γενέσει ύπέστη- 
σαν ρήγματα καί al διαστρώσεις τοΰ τιτανόλιθου έθραύσθη- 
σαν είς τεμάχια, άτινα άφιστάμενα άλλήλων παρήγαγον 
κενά διαστήματα, τών όποιων τινά άποτελοϋσι τάς λεγο- 

μένας καταβόθρας.
Τό όροπέδιον τούτο κείμενον εις 95 μέτρων ύψος ύπέρ 

τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, εχει έχτασιν 240,000 στρεμ
μάτων· τό ταπεινότερον δέ όρος, τό πρός τήν θάλασσαν 
όνομάζεται Πτώον χαΐ ή κορυφή αύτοΰ είναι κατά 50 μέ
τρα ύψηλοτέρα τής έπιφανείας τής Κωπαίδος· ή δέ συντο- 
μωτέρα ύπό τό Πτώον οριζόντιος άπό τής έπιφανείας τής 
Κωπαίδος πρός τήν θάλασσαν είναι 1600 μέτρων.

Τό ττρδίον τούτο δέχεται τά νδμτ« διά ρηγμάτων όμοιων
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πρός τάς ζαταβόθρας, άλλ’ έζτελούντων λειτουργίαν, δλως 
άυτίστροφον, καθόσον αί πηγαί τοϋ μδατος είναι ύψηλό- 

τεραι τής Κωπαίοος καί σχηματίζουσι τούς ποταμούς 
Μέλανα, Κηφισσόν, Έρζύναν, Περμησόν ζαΐ Όλμειόν, οί 
όποιοι ζατά μέν τό θέρος έζχέονται διά τών ζαταβοθρών ή 
ζαταναλίσζονται διά τής έξατμίσεως, τών άρδεύσεων χτλ. 
Έν χειμώνι δέ, ότε οί ύετοί είναι συχνότεροι, ό όγκος 
τοΰ ύδατος αυξάνει ζαϊ άρχεται ή πλημμύρα· ζαΐ ένώ τό 
θέρος 80,000 στρεμμάτων πέριξ τής Κωπαίοος είναι εντε
λώς ξηρά, έν ζαιρώ χειμώνος κατακλύζονται ού μόνον 
αύτά, άλλά χαί πολλάκις άγροΐ καλλιεργημένοι πλησίον 
τών χωρίων Δεγλέ, Μούλκι ζ.τ.λ. Ή επιφάνεια τοϋ ύδα- 
τος τής πλημμύρας άμα άνέλθη μέχρι τής ανοικτής οπής 
τών στομίων τών καταβοθρών, δέν ύψοΰται πλέον καί μέ
νει εις τό αύτό επίπεδον μέχρι τοΰ τέλους τοΰ χειμώνος, 
ότε άρχεται πάλιν ή κατάπτωσις τών ύδάτων μέχρις εντε
λούς άποξηράνσεως τών περί τήν Κωπαίδα άγρών καί τών 
άνω ρηθέντών όγδοήκοντα χιλιάδων στρεμμάτων.

’Ενταύθα παρατηροΰμ,εν, ότι αί καταβόθραι δέν εύρίσζον- 
ται είς διάφορα ΰύη ύπέρ τήν Κωπαίδα, ώς λέγει ό Κύριος 
Satiyage; άλλ’ ότι ένεκα τών καταπεσόντων λίθων ύώώΟη 
τό έξωθεν τοΰ στομίου έδαφος ζαΐ ώς έζ τούτου φαίνεται 
ή όπή τοΰ στομίου ύψηλοτέρα τοΰ πυθμένος τής λίμνης, 
δύναται όμως νά άνοιχθή καί καταστή, ώς πρότερον, βα- 
Ουτέρα τοΰ πυθμένος τής λίμνης, άφαιρουμένων τών ζατα- 
πεσόντων λίθων.

Άναλόγως τής ποσότητος τοΰ πίπτοντος υδατος, έν χαί

ρω χειμώνος, ή άποστράγγισις γίνεται· όταν μέν πίπτωσιν 
όλίγαι βροχαί, ζατά τόν Μάϊον ή τόν Ιούνιον· όταν δέ 
π'ολλαί, κατά τόν Αύγουστον. Έν τή πρώτη περιπτώσει οί 

χωρικοί τών πέριξ χωρίων έσπευσμένως σπείρουσι μέρος 
τών 80,000 στρεμμάτων καί ότέ μέν, διαρκούσης τής ξη
ρασίας, ή παραγωγή είναι μεγίστη, ότέ δέ, ένεκα τών πολ
λών κατά τό έαρ υετών ή σπορά καταστρέφεται.

Άλλ’ όταν ή άποστράγγισις άρχίση ζατά τόν Αύγου-

στον, είναι φυσιζώς άδύνατον νά σπείρωσιν δ,τι δήποτε, πα· 
ρελθούσηςήδη τής πρός σποράν ώρας. Άλλοτε δέ, δτε βρα- 
δύνή ή άποστράγγισις, σπείρουσι τινές ζατά τόν Ιούλιον 
χαί τότε βλαστάνει μέν ό βάμβαξ χαί ό αραβόσιτος, άλλά 

δέν ώριμάζει.
Ή μάλλον ή ήττον καταστρεπτιχή έτησία αΰτη πλημ

μύρα, δύναται νά προληφθή ζαΐ είναι βεβαίως άδιζον νά με- 
νη τοσαύτη έκτασις εΰφορωτάτης γής είς τήν διάζρισιν τών 
ύδάτων ζαΐ νά διαζινδυνεύη ή ύγεία τών ζατοίχων τριών 
επαρχιών, ένεκα τής άκηδίας τών δυναμένων νά προλάβωσι 

την χρονιάν ταύτην συμφοράν (1).

(1) Ή δηλητηριώδης επιρροή τών λιμναζόντων ύδάτων έπί τοϋ 
ανθρωπίνου οργα ησμοΰ καλείται παρά τών Γάλλων PalnStre Mias- 
matique· Ή έπίδρασις αύτη, ότέ μέν είναι λαν Οάνουσα καί βρα
δεία παράγουσα τά χρόνια νοσήματα, ότέ δέ απότομος καί ταχεία 
παράγουσα τά οξέα νοσήματα. Καί ή μέν λανθάνουσα έπίδρασις τών 
ελωδών μιασμάτων έκδηλοΰται εις τούς παρά τά λιμνάζοντα ύδατα 
κατοικοΰντας διά τής βαθμιαίας έκλύσεως τών σωματικών δυνάμεων, 
τής τοΰ προσώπου ωχρότητας, προσομοιαζούσης έπί τέλους μέ τήν 
χροιάν τών ξηρών φύλλων, προϊόντος δέ τοΰ χρόνου γίνεται δι’ έντω- 
σμώσεως συσσώρευσις υγρών έν τώ άνΟρωπίνω σώματι παράγουσα 
ύδροπα τής γραστρός, τών αρθρώσεων κ.λ. καί υπερτροφίαν τοΰ 
σπληυός, ή δέ οξεία ενέργεια έκδηλοΰται διά διαλειπόντων πυρετών 
παρουσιαζομένων υπό διαφόρους χαρακτήρας.

Ό Βόλτας έδόξαζεν, δτε ή έλώδης αύτη ενέργεια πρέπει νά άπο- 
δοθή ή είς τόν σχηματισμόν τοΰ ύδροΟειωμένου αερίου, ή είς τήν 
περίσσειαν τοΰ αζώτου, άλλ’ οΰδετέρα τών υποθέσεων τούτων άπε 

δείχΟη βάσιμος.
Ό Moscali παρετήρησεν, δτι έλώδης άήρ εις φιάλην εμβαλλόμε

νος παράγει υπόλευκου νέφος. Ό δέ Rigo de Cisle βέβαιοί, δτι τά 
νέφηταΰτα άπόζουσι σεσηπότος σώματος. Οί Dupuytreu καί Theuard 
άναλύσαντες τά νέφη ταΰτα άνεΰρον, δτι σύγκεινται έξ οργανικών 
άζωτούχων ουσιών καί έξ έτέρας τινός ουσίας, ήν έκάλεσαν μίασμα 
(iniasme), τό οποίον κατά τά πειράματα του Bousingault δέν είναι 
άλλο, είμή οργανικόν στοιχείου.

Τά μιάσματα ταΰτα αναπτύσσονται αΰξομένης τή^θερμοκρασίας.
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’Ιδού έν όλίγοις πόθεν προέρχεται τό κακόν χαί πώς δύ- 
νασαι νά προληφθή. Δύο μόναι καταβόθραι λειτουργοΰσι 
ταχτικώς χατά τήν έποχήν τής καταπτώσεως τών ύδάτων, 
ήτοι ή μεγάλη χαταβόθρα, ήτις άτελώς έχαθαρίσθη άλ
λοτε, άλλ’ ένεχα τοΰ βάθους τής διώρυγάς της, τά υδατα 
τής Κωπαίδος άκωλύτως είσρέουσιν είς αύτήν χαί δεύτερον 
ή τής Μπίνιας, ήτις έκχαθαρίσθη καί αυτή άτελώς, καθότι 
οί λίθοι σοποθετηθέντες παρά τό στόμιον παρασύρονται έν
τός τής ύπονόμου, οσάκις τό ύδωρ άνέρχεται εις τό ύψη- 
λότερον αύτοΰ σημείου χαί έμφράττουσι τήν διέξοδον τών 
ύδάτων. Αί δύο αύται καταβόθραι λειτευργοΰσιν άδιαλεί- 
πτως. Τής Μπίνιας όμως ή διώρυξ είναι όλίγον τι ύψηλο- 
τέρα τής διώρυγος τής μεγάλης καταβόθρας χαί ώς έχ 
τούτου, ή χαταβόθρα δέν δέχεται τόν όγκον τοΰ υδατος, 
τόν όποιον ήθελε διοχετεύει, έάν ή διώρυξ αύτής ήτο βα- 
θυτέρα, χαθότι τό ύδωρ εισέρχεται έντός τής χαταβόθρας 
μέ μεγάλην όρμήν χαί συμπαρασύρει φυτά, λίθους χ.τ.λ.

Ιδία δέ χατά τδ ίαρ χα'ι τδ φθινόπωρου, ότε τά οργανικά δώματα, 
φυτά χαί ζωύφια αποσυντίθενται· εχουσι δέ τήν μεγαϊητέραν έπίρροιαν 
χατά τήν πρωίαν χαΐ τήν εσπέραν. ’Αποτε>εσματιχωτέρα δέ είνάι 
ή ένέργεια τών μιασμάτων είς τά ελώδη μέρη, τά περικλειόμενα 
ύπδ όρέων, διότι ταΰτα τά συγχρατοΰσιν, ώς έν λεκάνη, έμποδί- 
ζοντα τους άνέμου; νά τά παρασύρωσι. Παρετηρήθη δέ, οτι ή μια
σματική ένέργεια παύει είς ύψος ένδς χιλιομέτρου.

Τά μιάσματα ταΰτα μεταφέρονται ίιπδ τών ανέμων είς μεγάλας 
αποστάσεις, ώστε πάσχουσιν έξ αύτών καί οί κάτοικοι άποτέρων χω
ρών, κειμένων είς τήν διάβασιν αύτών. Ή παραγωγή τών μιασμά
των είναι κατά λόγον αντίστροφον τής βαθύτητος τών ΰδάτων.

Τά προφυλαχτικά μέσα κατά τών μιασμάτων, είσ'ιν.
1. Ή αποφυγή τοΰ έν υπαίθρω ύπνου.
2’ Ή καλή καί έπαρκής τροφή· βρώσις άζωτούχων ούσιών, οίον 

κρέατος, οσπρίων ούχ'ι δέ λαχάνων.
Πόσις οίνου καί καφέ καί διαρκής χρήσις κίνας.
Άλλ’ ή ριζική τών έλογενών νοσημάτων τούτων πρόληψις και απαλ

λαγή είναι ή διά τϋε άποξηράνσιως τοΰ ίλους απουσία τής αιτίας,

Ή Μπίνια έχει καί δύο άλλας όπάς, αιτινες όμως είναι είς 
άθλίαν κατάστασιν, διότι χρησιμεύουσι χατά τό θέρος εις 
τήν έν σκιά άνάπαυσιν τών ποιμνίων (στάλων), δι’ούδεμιάς 
άστυνομικής διατάξεως άπαγορευομένου τούτου. Κατά δέ 
τόν χειμώνα, ένεκα τής ραγδαίας ροής τών ύδάτων, είσά- 
γεται ή κόπρος τών προβάτων έντός τής οπής τής χατα
βόθρας, ή όποια έντός όλίγου θέλει χαταστή άχρηστος, έάν 
δέν ληφθώσι τά κατάλληλα μέτρα πρός έπιτήρησιν. Είς 
άρχαιοτέραν έποχήν, δτε αί >αταβόθραι ήσαν εις καλήν 
κατάστασιν, ή Κωπαίς ήτον άπεξηραμένη. Τοϋτο άποδει- 
κνύουσιν αί πόλεις, τών όποιων τά έρείπια φαίνονται άκό
μη έντός τής Κωπαίδος καί ή αμαξιτός, ήτις διασχίζει 
τήν λίμνην μέχρι Σκριποΰς (Άνω Όρχομενοΰ). Διά τής 
όδοΰ ταύτης μετέφερον οί άρχαΤοι τούς όγκολίθους πρός 
οικοδομήν τοΰ έν Όρχομενώ θησαυροφυλακίου, τοΰ ναοΰ 
καί λοιπών κτιρίων.

Είς μεταγενεστέρους χρόνους, σεισμός προξενήσας κα- 
τάπτωσιν βράχων, έκλεισε τό στόμιον τής μεγάλης κα- 
ταβόθρας. Τοϋτο (5ητώς άναφέρει ό Στράβων, λέγων· <Ύ- 
πάντρου δέ καί σηραγγώδους ούσης κατά βάθους τής γής, 
σεισμοί γενόμενοι πολλάκις έξαίσιοι τούς μέν έφραξαν τών 
πόρων τούς δέ άνέωξαν κ.τ.λ.»

Μή δυναμένων δέ τών άλλων καταβοθρών νά άπο^οφή- 
σωσιν όλον τό ύδωρ, έπήλθε πλημμύρα, ώς βεβαιοΰται διά 
τής προϊστορικής παραδόσεως τοΰ κατακλυσμού τοΰ Όγύ- 
γου, κατακλύσασα τάς έντός τής Κωπαίδος πόλεις: ’Αθή
νας, ’Ελευσίνα, Κάτω Όρχομενόν κ.λ. Τότε άδυνατοΰντες 
νά καθαρίσωσι τήν μεγάλην καταβόθραν, ενεκα έλλείψεως 
μηχανών πρός άνέλκυσιν τών καταπεσόντων πολλών λί
θων καί χωμάτων, έπεχείρισαν νά διαχαράξωσι τεχνητήν 
διώρυγα ύπό τό Πτώον, έφ’ ού ήνέωξαν τά εΐσέτι σωζόμε- 
να δέκα έξ φρέατα πρός εύκολίαν τής διατρήσεως. Ή έρ
γασία όμως αύτη διεκόπη καί τό Πτώον έμεινεν άτρητον 
μέχρι τής σήμερον. 'Ιδού τί περί τούτου λέγει ό Στράβων: 
«Πάλιν δ’ έγχουμένων τών πόρων, ό μεσαλλιυσής Κράσης 
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άνήρ Χαλκιδεύς, άνακαθαίρων τά εμφράγματα έπαύσατο, 
στασιασάντων τώ*  Βοιωτών.»

Περί τής μεγάλης ιδίως καταβόθρας, παρατηρώ, ότι έ- 
πειδή αυτή άπεφράχθη ένεκα τής γενομένης καταπτώσεως, 
δυνάμεθα σήμερον έπί μικρά δαπάνη νά έξαχριβώσωμεν, έάν 
πέραν τής καταπτώσεως ή καταβόθρα εύρίσκεται είς κα
λήν χατάστασιν καί τότε άνορύσσοντες διά μηχανών τούς 
καταπεσόντας λίθους κ.λ. καί χαθαρίζοντες τήν ύπάρχου- 
σαν διώρυγα, δέν έχομεν πλέον άνάγκην τής υπό τό 
Πτώον ύπονόμου. Έν έναντίφ δέ περιπτώσει, έάν δζλ· ή 
δοκιμή άποδείξη, ότι καί έντός τού ορούς, πέραν τής φανε- 
ρδς καταπτώσεως, είναι κεκλεισμένη ή δίοδος τοΰ ύδατος, 
τότε εΐναι περιττή ή έκκαθάρισις αύτής καί ή ύπό τό 
Πτώον ύπόνομος καθίσταται έκ τών ών ούκ άνευ.

Είς οίκτράν κατάστασιν εύρίσκονται αί λοιπαί χαταβό- 
θραι καί προξενοΰσι λύπην είς τόν έπισκεπτόμενον αύτάς, 
καθόσον βλέπει τις ποια μέσα ύπάρχουσι πρός διοχέτευσιν 
μεγάλης ποσότητος ύδατος, άν χατεβάλλετο ή άναγκαία 
έπιμέλεια καί έπιτήρησις.

Μετά τήν Μπίνιαν ό έπισκεπτόμενος τήν Κωπαίδα άπαντφ 
τήν καταβόθραν τής Βαρείας, ή όποια καί αύτη δύναται νά 
καταστή σπουδαιοτάτη, έάν άφαιρεθώσιν οί τοίχοι, τούς ό
ποιους κατεσκεύασαν οί άλιεΐς, όπως έμποδίσωσι τήν έξο
δον είς τούς ίχθΰς καί τούς έγχέλυς. Τοιουτοτρόπως λοι
πόν, υπέρ μικρού κέρδους τών άλιέων, καθίσταται σχεδόν 
άχρηστος ή άνω καταβόθρα.

Ό μΰλος τοΰ Στάμου. Καθ’ δν χρόνον έπεσκέφθην τήν 
Κωπαίδα, ήτοι κατά τάς άρχάς τοΰ τρ. μηνός, τό ύδωρ 
δέν είσήρχετο είσέτι είς τήν καταβόθραν ταύτην, ένεκα τής 
κακής καταστάσεώς τής διώρυγος καί τών λίθων τοΰ άρ- 
χαίου κτιρίου τοΰ μύλου, οιτινες έμφράττουσιν όλοτελώς 
τήν πρός αύτήν δίοδον· είσελθών ϊντός αύτής, εΐδον ότι 
είς τό εσωτερικόν ή καταβόθρα εχει μεγάλας διαστάσεις· 
προχωρήσας δέ έπί 700 μέτρα εΐδον, ότι τό ύψος αύτής 
μεταβάλλεται άπό 2 μέτρα μέχρι δέκα. Τα σημεία ταΰτα
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έχουσιν όψιγ ίπηλμίω^ μεγαλοπρεπών μέ ωραίους σταλα- 
χτίτας.

Άπό τόγ μύλον τοΰ Στάμου μέχρι Ταπόλμις ζΆρχα;ων 
Κωπών) ύπάρχουσι μικραί καταβόθραι άνάξιαι λόγου,^ν· 
τινες λειτουργοΰσι μόνον κατά τάς, μεγαλειτέρας πλημμύ
ρας, μή έχουραι αύλακα πρός διοχέτευσιν τοΰ ύδατος.

Όπισθεν τής ^οπόλιας, υπάρχει ή σπουδαιότατη κατα- 
βόθρα αΠαλαιόμυλος τοΰ Παππαγιάννη». Λύτη είναι πλέον 
τών άλλων πεφραγμένη, ένεκα κτιστού ύδραγωγείου, τό 
όποιον έφερε τό ύδωρ είς τόν μΰλο\ξ χαί τών ^ιφωγ τοί
χων, τούς όποιους είχε κτίσει ό ίβιρκτήτης τοΰ μύλου πρός 
ασφάλειαν τοΰ κτιρίου του, άφίνων νά εισέρχεται έντός,τής 
καταβόθρας μόνον ή άπαιτουμένη ποσότης ύδατος πρός 
κίνησιν ένός μυλόλιθου· Ζητήσας πληροφορίας, παρά τής 
κατόχου τοΰ μύλου, έμαθον, ότι ό σύζυγός της είσήλθε 
ποτέ έντός τής καταβόθρας καί εΐπεν, ότι είς, τό στόμιβν, 
ένεκα τών γενομένων προσχώσεων, εισέρχεται τις. δυσχό- 
λως, άλλά μετά 15—20 βήματα, δύναται τις νά προχω- 
ρήση έφιππος είς μεγάλην άπόστασιν. Τοΰτο άποδεικνύει, 
ότι τό έσωτερικόν τής καταβόθρας είναι έν καλή καταστά- 
σει καί οτι δι’ ολίγων εξόδων δύναται. καί ή καταβόθρα αύ
τη νά χρησιμοποιηθή καί νά παράγη τό μέγιστον τής έρ- 
γασίας αυτής, μή ουσης εντελώς πεφραγμένης. Περί τής 
σπουδαιότητος τής καταβόθρας ταύτης μαρτυρεί καί0 ό 
Στράβων: «Δήλοι δέ καί ό Κηφισσός τοΰτο μάλιστα, τήν 
Κωπαίδα λίμνην πληρών. Αύξομένης.γ,άρ αυτής,, ώστε κιν- 
δυνεύειν καταποθήναι τάς Κώπας (άς δτε ποιητής όνομά- 
ζει καί απ’ αύτών ή λίμνη τήν επωνυμίαν είληφε) χάσμα 
γεννηθέν πρός τή λίμνη πλησίον τών Κωπών, άνέφξεν-^πό 
γής ρεϊθρον, όσον τριάκοντα σταδίων καί έδέξατο τόν πο
ταμόν.»

Είς Στουροβίτσι ύπάρχει έτερος, μΰλος, παλαιός. Καί αυ
τή ή καταβόθρα χρήζει τής αύτής έργασίας, ώς καί ή· προ- 
ηγουμένη.

Μετ’ αύτήν έως ΣκριποΟ (Άνω Όρχομενοΰ) ύπάρχουσι 
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μιχραί όπαί ασήμαντο: καί λειτουργούσα: κατά τάς ρεγά
λας πλημμύρας.

Άπό τό δρος Δουρδουβάνα (Ύφάντειον) καί έκεΐθεν, τά 
σχήματα τά έντός τών όρέων καί αί όπαί, έχουσα: ύπερά- 
νω άύτών τάς πηγάς τοϋ υδατος, ένεργοϋσ:ν άντιστρόφως 
τών καταβοθρών. Έκβάλλουσι δηλ. τά ύδατα πρός τήν 
Κωπαίδα καί σχηματίζουσιν ουτω τούς άνω ρηθέντας πο
ταμούς. Ώς πρός τούς ποταμούς τούτους δέν έχω πολλά 
νά ειπω, καθόσον ή τακτοποίησις τών βείθρων είναι δευτε- 
ρεΰον ζήτημα καί όχι τόσον κατεπεΐγον.

Παρατηρώ δμως, δτ: ό Μέλας σχηματίζετα: είς τό παρά 
τήν Μονήν τής Σκριποΰς όρος καί διατηρεί πάντοτε θέρος 
τε καί χε:μώνα τήν αύτήν ποσότητα ύδατος.

Ό Κηφισσός δέ τακτικώς έκαστον χειμώνα πλημμυρεΐ, 
επειδή ή κοίτη αύτοΰ δέν έχει τάς άπαιτουμένας διαστάσεις 
καί καταπνίγει τούς άγρούς τών παραλιμνίων χωρίων.

Ή Έρκύνα (ποτάμι τής Λεβαδείας) τής όποιας τά ύδατα 
μεταχειρίζονται κατά τό θέρος οί κάτοικοι πρός άρδευσιν, 
έχει κοίτην έντελώς στενήν καί κεκλεισμένην πλησίον τού 
Δεγλέ.

Συντελοΰσι δέ εις τήν πλημμύραν καί αί αύλακες, α. 
χρησιμεύουσαι τό θέρος πρός άρδευσιν· τάς αύλακας ταύ_ 
τας, όσοι έκ τών σπειρόντων δέν είναι ίδιοκτήται τής γής, 
άφίνουσιν άνοικτάς κατά τόν χειμώνα καί τότε άφ’ ένός μέν 
ή πλημμύρα τής λίμνης καί άφ’ έτέρου ή μεγάλη ποσότης 
τοΰ υδατος τοΰ ποταμού, κατακλύζουσ: τούς χαμηλοτέρους 
τών άγρών.

Ύπάρχουσι δέ καί έτεροι ποταμίσκοι καί ρύακες, οί όποΐοί 
φέρουσι κατά τόν χειμώνα όμβριον ύδωρ άνάλογον πρός 
τήν ύπεράνω αύτών έκτασιν.

Μούλκι (Άλίαρτος). Άπό Μοΰλκι μέχρι τής μεγάλης 
χαταβόθρας τής Αγίας Μαρίνης, ύπάρχουσι πάλιν πληθύς 
καταβοθρών, τών όποιων αί σπουδαιότεραι άί έξής:

Ή τοΰ Μουλκίου καλουμένη, ή όποια είναι σπουδαία, 
10ϊ ένεκα τής ποσότητος τοΰ υδατος, τό όποιον δύναται 

νά διοχετεύση καθαριζομένη. 2"’ Παρατηρεί τις, δτ: είς 
είς τό μέρος έκεΐνο έγινεν άλλοτε πρόχωμα δύο χιλιάδων 
μέτρων μήκους καί ύψηλότερον τής έπιφανείας τής μεγα- 
λειτέρας πλημμύρας. Τό πρόχωμα τοϋτο απέκλειε τρεις 
χιλ. περίπου στρέμματα τής Κωπαίδος άπό τής έπιλοίπου 
έχτάσεως καί ή άνω χαταβόθρα έχρησίμευε πρός άποστράγ- 
γισιν τών'είς έκεΐνο τό μέρος καλλιεργουμένων άγρών. 
Τοιοϋτον πρόχωμα παρατηροΰμεν καί είς τόν κόλπον τής 
Καρδίτζας άπό Φτελίον, άλλά μεγαλητέρας έχτάσεως. 
Τοϋτο έχει μήκος 3400 μέτρων καί άπέκλειε δέκα χιλιά
δας στρέμματα. Αί δεκατρείς αυται χιλιάδες στρέμματα 
δύνανται εύκόλως νά άποξηρανθώσι, διορθουμένου εις τινα 
μέρη τοΰ προχώματος διά μικράς δαπάνης. "Οπισθεν τής 
Καρδίτζης ύπάρχουσι δύο λίμναι χαμηλότεροι τής Κω
παίδος, λαμβάνουσα: τά υδατα έκ τής Κωπαίδος άπό τάς 
χαταβόθρας, αιτινες εύρίσκονται έντός τοϋ κόλπου τής Καρ
δίτζης· ώστε διατηρουμένου τοΰ προχώματος, πολύ πιθα
νόν νά άποξηρανθώσι καί αύται. Οί Γάλλοι μηχανικοί, 
οΐτινες συνέταξαν τόν γαλλικόν χάρτην τής ’Ελλάδος, 
κακώς έξέλαβον τό πρόχωμα τοϋτο ώς όδόν καί έσημείω- 
σαν έπί τοΰ χάρτου chaussee antique. Πέραν τής καταβό
θρας τοΰ Μουλκίου ύπάρχει λόφος κατασυντετριμμένος καί 
έχων μεγάλας όπάς καί χαράδρας, τοΰ όποιου όμως ή βά- 
σις είναι εις έπιφάνειαν ύψηλοτέραν τής Κωπαίδος. Έχει 
δύναται τις εύκόλως κατασχευάζων διώρυγα πλησίον τής 
βάσεως τοΰ λόφου νά άνοιξη νέαν κ^ταβόθραν.

Ή Δαΰλος, χαταβόθρα άξία λόγου καταναλίσχουσα έλά
χιστον μέρος υδατος κατά τάς συνήθεις πλημμύρας,-ένεκα 
τής κακής καταστάσεως, είς ήν εύρίσκεται, λειτουργεί ώς 
έκ τούτου μόνον κατά τάς μεγαλειτέρας πλημμύρας ώς 
καί αί άκόλουθοι, Παλαιόμυλος Καρδίτσης, Βρυστικά, Φτε· 
λίον, Άγια Μαρίνα καί Άγιος Γεώργιος. Παραλείπω τάς 
μικράς καταβόθρας, αιτινες ήθελον καταστή σημαντιχώτε- 
ραι, έάν ήνοιγέ τις τάς όπάς αύτών. "Ενεκα λοιπόν τής 
κακής καταστάσεως τών καταβοθρών συμβαίνει ιό 4ξής·.
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Επειδή δέν^εΐναι δλαι όμοΰ είς ενέργειαν χαί δέν άπορ^ο- 

φώσι ταχτικώς όσην ποσότητα ύδατος δύνανται νά διοχε- 
τεύσωσιν είς τήν Θάλασσαν, γίνεται ή πλημμύρα χαί όταν 
τό ύδωρ άνέΧθη είς τάς όπάς τών χαταβοθρών, τότε μόνον 
γίνεται ή μεγάλη άπο^ρόφησις είς ούδέν χρησιμεύουσα 
πλέον. Έάν δέ διαρκέση ή κατάστασις αυτή έπί 5—6 έτη 
άχόμη, θά κλεισθώσιν έντελώς τά στόμια τών χαταβοθρών 
καί τότε όχι μόνον δέν θά άποξηραίνωνται οί γύρωθεν 
άγροί έγκαίρως πρός σποράν τών όψιμων, άλλά καί οί 
έξωθεν άγροί τών παραλιμνίων χωρίων, οίτινες τώρα βλά
πτονται έκ διαλειμμάτων, θέλουσι ταυτισθή μετά τής Κω- 
παιδος χαί ή άπώλεία θέλει εισθαι μεγίστη.

Έάν λοιπόν καθαρισθώσιν όλα τά στόμια τών καταβο- 
θρών καί βαθυνθώσιν αί αύλακες αύτών, πιθανόν είναι, άν 
δέν χατορθωθή ή έντελής άποξήρανσις τής Κωπαίδος, 
τούλάχιστον διά μικράς δαπάνης συγκριτικώς, αί 80,000 
στρεμμάτων θά άποξηραίνωνται πρό τοΰ ’Απριλίου καί ή 
σπορά τών όψιμων γινομένη τακτικώς καί άφόβως κατ’ έτος 
θέλει πληρόνει όχι μόνον τούς τόκους τών δαπανηθησο- 
μένων πρός τοΰτο χρημάτων, άλλά καί μέγιστον μέρος 
τοΰ κεφαλαίου. Διά δέ τήν τελείαν άποξήρανσιν τής Κω- 
παίδος δέον νά προηγηθή ή έργασία τοΰ καθαρισμοΰ τών 
χαταβοθρών, όπως μετά τοΰτο προσδιορισθώσιν αί διαστά
σεις τής ύπό τό Πτώον χατασκευασθησομένης υπονόμου. 
Διά τοΰ τρόπου τούτου, τό έργον άποβαίνει οίκονομικώτε- 
ρον, διοχετευόμενων διά τής τεχνητής υπονόμου μόνον 

•των ύδάτων, τά όποια αί καταβόθραι δέν ήθελον δυνηθή 
■νά άπο^ροφήσωσι.

Τό κυριώτερον ζήτημα ώς πρός τήν άποξήρανσιν τής 
Κωπαίδος, είναι τό νά δύναται τό εισερχόμενο·/ ύδωρ νά 
έξερχηται εύκόλως άνευ προσκόμματος καί τοΰτο θέλει κα
τορθωτή έν μέρει διά τοΰ καθαρισμού τών χαταβοθρών καί 
καθ’ όλοχληρίαν, άν ή άνάγκη τό καλέση, διά τής ύπό τό 
Πτώον ύπονόμου. Άφοΰ δέ γίνη τοΰτο καί χαμηλώσωσι 
τά δδατα, τότε θά σκεφθή τις περί τής διοχετεύσεως τών
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ποταμών καί τών λοιπών διωρύγων πρός έντελή άποστε- 

γνωσιν τής δλης επιφάνειας.
'Ο Ko? Sauvage είς τό περί άποξηρανσεως τής Κωπαίδος 

σχέδιόν του χαράττει μεγίστην διώρυγα έκτάσεως 50,000 
μέτρων δεχόμενων τά ύδατα τού Κηφισσοΰ πλησίον τής 
ΣηριποΟς καί περιφέρουσαν αύτά κύκλω τής Κωπαίδος έπί 
τή προφάσει, ότι τό έδαφις δέν είναι στερεόν έντος τής 
λίμνης καί ινα συνάξη τά έκ τών ύετών καταπίπτοντα 
υδατα. Πρώτον, παρατηρώ, ότι ή τ ιαύτη διώρυξ, όχι μό

νον ένεκα τής όλίγης κλίσεως έχει μεγάλας οιαστασεις 
καί ώς έκ τούτου πολύ δαπανηρά καθίσταμαι, άλλ’ είναι 
καί άχρηστος ώς πρός τά ύέτια υδατα, καθόσον αί 8—10 
καταβόθραι, αίτινες εύρίσκονται μεταξύ Μουλκίου και 
Αγίας Μαρίνης, δύνανται νά άπορροφήσωσιν άνέτως τά 
τοιαύτης φύσεως έκ διαλειμμάτων πίπτοντα υδατα.

Δεύτερον, τό έδαφος οίουδήπ.οτε έλους, ώς γνωστόν, δέν 
είναι στερεόν καί κινείται μάλιστα, όταν τά υδατα ήναι 
έντός τοΰ έλους, έπειδή έπί τής στερεάς βάσεως ύπάρχει 
διάστρωσις ύδατος έπιβαστάζουσα τήν έπί τοσούτους αιώ
νας σχηματισθεισαν φυτικήν διάστρωσιν, ήτις άμα άποσυρ- 
Οώσι τά υδατα έπικάθηται έπί τής κάτωθει στερεάς γής καί 
στερεοΰται καί αύτη- ούδέ κινείται πλέον.

Έκτος τούτου, ή κατασκευή μοναδικής διώρυγος, το- 
σοΰτον εύρειας, έπαυξάνει τά έξοδα τής κατασκευής καί 
τής διατηρήσεως· ένώ, έάν έφαρμόση τις τήν μέθοδον τών 
πολλαπλών παραλλήλων διωρύγων, όχι μόνον ή κατα
σκευή έκάστης αύτών είναι εύκολωτέρα καί όλιγοδαπανο- 
τέρα, άλλά καί ό καθαρισμός αύτών έκτελεϊται σχεδόν 
αύτομάτως καί άνευ έργασίας τίνος. ’Ιδού δέ πώς: Έντός 
τών ύδάτων καί τών ελών φύονται διαφόρων ειδών φυτά, 
τά όποια αναπτύσσονται ένιαυσίως και μέ μεγαλην έπίτα- 
σιν, φράττοντα τήν δίοδον τοΰ υόατος· (ένταΰθα έννοεΐ 
τις εύκόλως ότι ό καθαρισμός μοναδικής διώρυγος καθί
σταται αδύνατος, διότι είναι πάντοτε πλήρης ύδατος.) Τά 
φυτά ταΰτα έχουσι τήν ιδιότητα νά ξηραίνωνται άμα τοϊς 
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άφαιρέση τις 
θέρος λοιπόν, 
μόνον οιώρυξ,

ό γονιμοποιοϋν αύτϊ ύδωρ. Καθ’ έκαστον 
δτε τά ύδατα είναι ολίγα, εργάζεται μία 
αί δέ λοιπαί άποσυρομένου τοΰ υδατος ζαί 

οιά της έπιρροίας τών ηλιακών αχτίνων άποξηραινόμεναι 
καθαρίζονται αύτομάτως.

Τό σύστημα τοϋτο τών πολλαπλών παραλλήλων διω
ρύγων έφηρμόσθη ήδη είς τήν άποξήρανσιν τοΰ παρά τόν 
Μαραθώνα έλους Σουλίου και επέτυχε πληρέστατα.

Έκ τών προειρημένων συνάγω τό έξη; πόρισμα:
1 ' "Οτι ή άποξήρανσις τής Κωπαί ος ένδιαφέρει ού μό

νον τήν ύγείαν τών παρά τ' λίμνη ζατοικούντων άλλά 
ζαί τών περίοικων.

2 Τήν έ έζτασιν τής καλλιέργειας έν χώρα, έν ή έτη- 
σίως είσάγονται πολλά εκατομμύρια κοίλων δημητριακών 
καρπών έζ τής άλλοδαπής.

3 ” Ή άποξήρανσις τής Κωπαίδος, ζατά τήν έμήν γνώ
μην, άπαιτεΐ δαπάνην όλιγωτέραν τής ύπό τοΰ Κ·™ Sauvage 
ύπολογισθείσης είς 5 εκατομμύρια.

ίη'“ Καί έάν μέν καθαρισθώσιν αί καταβόθραι, ή τοΰ 
Πτώου διάτρησί; ίσως άποβή άσκοπος· έάν δέ άποδειχθή 
ή άνάγζη νά οιατρυπηθή τό όρος τοϋτο, ή διάτρησις δέν 
παρέχει σπουδαίας δυσκολίας, καθόσο μάλιστα ή άνο- 
ρυχθησομένη σύριγξ δέν υπερβαίνει τά 1600 μέτρα- άλλως 
τε διά τής χρήσεως τών νεωτέ ω> μηχανών, τοΰ έργου 
τούτου ή έπιτυχία είναι άναμφισβήτητος.

Τελευ ταΐον δέ παρατηρώ, ότι ή κατασκευή σιδηράς όδοΰ 
τήν οποίαν προτίθεται νά έζτελέση ή Κυβέρνησις, θέλει 
καταστήσει τό έργον τοϋτο επικερδές είς τούς έπιχειρή- 
σοντας τήν έκτέλ σιν αύτοΰ, θέλει συνάμα αύξήσει τήν 
άξίαν τών κτημάτων και θέλει χο ηγήσε) νέους πόρους είς 
τόν σιδηρόδρομον.

»
Δ. ΣΟΥΤΖΟΣ 

Μηχανικός.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ·

Ζήτημα ήγέρθη καί σπουδαΐαι έγένοντο έν τώ ύπουρ- 
μείω τών Οικονομικών συζητήσεις ζατά τάς συνεδριάσεις 
τής 31 ’Οκτωβρίου καί 1ης ’Ιανουάριου έ. έ. έπί τοΰ άν 
συμφέρη ή μή ή εφαρμογή τοΰ νέου νομισματικού συστή
ματος έπί τή βάσει τοΰ Νόμου ΣΔ'. τής 10 Απριλίου 
1867, τών μέν υποστηριζόντων ότι, πριν ή έκτυπωθώ- 

σιν άρζοΰντα πρός κυκλοφορίαν εθνικά νομίσματα ή κο- 
μισθώσιν παρ’ ήμών άρζοΰντα νομίσματα τών ’Επικρα
τειών μεθ’ ών έχομεν τήν αύτήν νομισματικήν μονάδα 
ζαί συνδεόμεθα διά νομισματικής συμβάσεως, ή έφαρ 
μογή τοΰ νέου νομισματικού συστήματος πρέπει νά άνα- 
βληθή, μενόντων τών πραγμάτων ώς τό γε νυν έχον, 
τών δέ διατεινομένων ότι, ύπάργοντος νόμου άπό τοΰ 
1867 περί νέου νομισματικού συστήματος, ού μήν άλλά 
καί νομισματικής συμβάσεως μεταξύ ήμών καί τεσσάρων 
ετέρων επικρατειών, τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας, τής 
’Ελβετίας καί τοΰ Βελγίου, βασιζόμενης έπί τοΰ αύτοΰ 
νόμου, ούοόλως έμπρέπει ήμϊν τό ν’ άναβάλλωμεν τήν 
εφαρμογήν αύτήν άπό έτους ε'.ς έτος, άλλ’ ότι πρέπει νά 
δοθή άπαξ τέρμα είς τήν όλως πρός τά ήμέτερα συμφέ
ροντα άπάδουσαν αύτήν κατάστασιν, έφαρμοζομένου άπό 

τής 1ης τοΰ προσεχούς ’Ιανουάριου τοΰ νέου νομισμα
τικού συστήματος, άδιάφορον άν ύπάρχη ή μή έπαρκοΰν 
πρός κυκλοφορίαν νόμισμα εθνικόν ή νόμισμα τών επι
κρατειών έζείνων, μεθ’ ών έχομεν τήν αύτήν νομισμα
τικήν μονάδα.

Πιστεύομεν άδιστάζτως ότι δέν ύπάρχει ούτε είς Έλλήν 
μή εύχόμενος ινα έχώμεν ίδιον εθνικόν νόμισμα καί νομι 
σαατικήν σύαβασιν μεθ’ όσων ογόν τε πλείοτέρων έπίζοσ- 
τειών έπί τή αύτή νομισματική μονάδι, καθόσον έν τουτφ 



468 ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 469

συμπεριλαμοάνεται χαί ή εθνική φιλοτιμία καί τό έθνικόν 
συμφέρον.1 Προζειμένου όμως -,ερΐ ζοιιωνικών ζητημάτων, 
καί τό τής εφαρμογής τοΰ νέου νομισματικοί) συστήματος 
ώ; οικονομικόν είναι κοινωνικόν, αί εύχαί όσον ειλικρινείς, 
δσον ένθερμοι ζαΐ άν ωσι, δεν άρκούσιν όπως όδηγήσωσιν 
είς τόν έπιδιωζόμενον σκοπόν τήν βελτίωσιν ανωμάλου 
νομισματικής καταστάσεως ζαΐ δή έναργώς επιζήμιου. 
Δέον λοιπόν νά έξετασθή έσχεμμένως καί έμβριθώς τό 
περί ού πρόκειται ζήτημα πρός αποφυγήν ενδεχομένων 
διαταράξεων κατά πολύ σοβαρωτέρων εκείνων, αί’τινες δύ
νανται νά προζύψωσι μενόντων τών πραγμάτων έν ή 
διΐελοϋσι σήμερον ζαταστάσει.

Ή πρώτη ένστασις. ή έν τώ πνεύματι παρισταμένη, εί
ναι οτι το μέχρι νυν έζτυπωθέν εθνικόν νόμισμα, τιθέμε
νου έν κυκλοφορία, δέν άρκεΐ πρός πλήρωσιν τών αναγ
κών τοϋ εμπορίου καί τών συνα/,λαγών έν γένει

Καί άληθώς. γνωστόν έστίν δτι μέχρι τής σήμερον 
έξετυπώθησαν άργυρα κέρματα εννέα εκατομμυρίων δραχ
μών ζαΐ έν εκατομμύριου πενταδράχμων ή πέντε εκατομ
μύρια δραχμών νέων. Εις τό ποσόν δθεν αύτό τών δέκα 
τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών άνέργεται όλου τό εθνι
κού ημών νόμισμα, άπαν συνιστάν,ενον είς άργυρον, μέ
ρος δέ τούτου έτέθη ήδη είς κυκλοφορίαν. Άλλ’ έζ τού
των τά άργυρα κέρματα, άνερηόμενα, ώς ειρηται, είς 
εννέα εκατομμύρια, χρησ’μεύοντα απλώς διά τάς μικράς 
έσωτερικάς συναλλαγάς καί μή δυνάμενα νά χρησιχεύ- 
σωσιν είς πληρωμήν όφειλής είμή μέχρι τοϋ ποσού δραχ
μών πευτήζοντα άρθρου 11 τοϋ νόμου ϊ Δ τής 10 
Απριλίου, 4867) θεωρούνται, καί περ δεκτά είς τά τα
μεία τοϋ Κράτους ώς μή έχοντα αναγκαστικήν κυκλο
φορίαν, καθόσον μάλιστα δέν δύνανται νά χρησιμεύσωσι 
διά πληρωμήν γενησομένην είς τό εξώτερόν. Υπολείπεται 
λοιπόν καί διά τάς έσωτερικάς καί διά τάς έξωτερικάς 
συνναλλαγάς έν έζατομμύριον πενταδράχμων, καί διά 

τοϋ ποσοΰ αύτοϋ, τό όποιον θέλει έζλείψει, κατ’ έμήν 

τούλάχιστον γνώμην, μόλις τεθέν είς κυκλοφορίαν, πι- 
στεύουσι τινές δτι δύναται νά έφαρμοσθή τό νέου νομι
σματικόν σύστημα άνευ κινδύνου διαταράξεως, έν ώ χρόνω 
μάλιστα άμφοτέρων τών Τραπεζών , τής τε Εθνικής καί 
τής Ίονικής, τό έναποταμίευμα συνίσταται είς νομίσματα 
ξένων ’Επικρατειών μή έχουσών τήν αύτήν μεθ’ ημών 

νομισματικήν μονάδα.
Είναι άναμφισδήτητου ότι ό πλούτος έθνους τίνος δέν 

συνάγεται έκ μάλλον ή ήττον μεγάλου ποσού κυκλοφο- 
ρούντων χρυσών ή άργυρών νομισμάτων, άλλά κυρίως 
έκ τής άκμής τών παραγωγικών αυτού δυνάμεων, ώστε 
έν έθνος δύναται να ή πλουσιώτατον ποιούμενου χρήσιν 
ούχί νομισμάτων άργύρου ή χρυσού κατά τάς έσωτερι- 
ζάς συναλλαγάς του άλλ’ άπλώς τεμαχίων χάρτου 
φερόνων τήν άπογραφήν τού οφειλέτου καί δυναμένων νά 
κυκλοφορώσιν άπό χειρός είς χεΐρα. Δεν δυνάμεθα όμως, 
πολλού δει, νά είπωμεν τό αύτό καί διά τάς μετά τών 
ξένων έθνών συναλλαγάς ημών, οπότε ή πληρωμή τής 
οφειλής δέον νά γίνη ή διά προϊόντων γεωπονικών ή 
βιομηχανικών, ή διά συναλλάγματος ή διά νομισμάτων 
χρυσών ή άργυρών. Καί έάν μέν δυνάμεθα ν’ άποστέλ- 
λωμεν είς τήν άλλοδαπήν ήμεδαπά προϊόντα ή συναλ
λάγματα ίσης άξίας πρός τά είσαγόμενα είς τήν ημεδα
πήν έκ τής αλλοδαπής έμπορεύματα, τό ίσοζύγιον έσεται 
πλήρες, καί ούδείς φόβος υπάρχει ότι, άποστελλομένων, 
πρός συμπλήρωσιν τού έ/.λείματος, νομισμάτων χρυσών 
ή άργυρών, Οέλουσιν άποσυρθή ταύτα έκ τής κυκλοφο
ρίας πρός βλάβην τής εύκολίας τών συναλλαγών. Άλλ’ 
έάν ή άξια τών είς τήν άλλοδαπήν άποστελλομένων ημε
δαπών προϊόντων ή συναλλαγμάτων δεν έπαρκεϊ πρός 
πληρωμήν τών είσαγομένων έν τή ημεδαπή ξένων προϊ
όντων, είναι άναμφισοήτητον δτι τό έλλειμμα, πρός συμ- 
πλήρωσιν τής οφειλής, συμπληρωθήσεται δι' άποςτολής 
νομισμάτων χρυσών ή άργυρών, καί ένόσω μέν ύπάρ 
γουσι τοιαύτα ζυζλοφορούντα άφθόνως, έπομένως δέ
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δυνάμενα ν’ άποσυρθώσι τής κυκλοφορίας άνευ διατα- 
ράςβως τής κανονικής τών συναλλαγών πορείας, τά 
πάντα θέλουν βαίνει όμαλώς, άμα όμως αί άνάγκαι τών 
διά νομισμάτων είς τήν αλλοδαπήν άποστολών ύπερπλεο- 
νάσωσι, τό δέ κυκλοφορούν νόμισμα εΐναι δυσαπόκτητον 
καί μη επαρκούν πρός πλήρωσιν τών ύπαρχουσών άναγ- 
κών, συνέπεια άναπόδραστος τής καταστάσεώς ταύτης 
τών πραγμάτων έσεται ή έξαργύρωσις τών κυκλοφο- 
ρούντων τραπεζικών γραμματίων, εκτός μόνον άν αί προ
νομιούχοι τράπεζαι πληρώσι τάς τοιαύτας τοΰ έμπορίου 
άναγκας, έκδίδουσαι συνάλλαγμα είς τιμήν άντιστοιχοΰ- 
σαν πρός τήν τοΰ κυκλοφοροΰντος νομίσματος, συμπερι
λαμβανομένων τών τής άποστολής εξόδων. Έν τή περί- 
πτώσει ταύτη, πληρουμένωνώτ ι δάν συναλλαγματικών 
τών άναγκών τοΰ έμπορίου, τό έναποταμίευμα τών προ
νομιούχων Τραπεζών θέλει μένει αθικτον, καθό ούδενός 
ένοιαφερομένου ν’ άποστέλλη, πρός πλήρωσιν τών αναγ
κών τοΰ έμπορίου του, χρηματικόν άντί συναλλάγματος 
παρέχοντος πλήρη πίστιν. Άλλ’ έάν αί Τράπεζαι δέν 
έκδίδωσι συναλλάγματα, ή έάν αί συναλλαγματικαί έκ- 
δόσεις των δεν χαίρωσιν, ένεκα άνωμάλων περιστάσεων, 

την άπαιτουμένην πίστιν, εΐναι άναμφισβήτητον ότι τό 
έναποταμίευμα τών Τραπεζών θέλει έλθη μέχρις έξαντλή- 
σεως είς έπικουρίαν τών άναγκών τοΰ έμπορίου, καί, έν 
τοιαύτη περιπτώσει, ραδίως δύναται τις νά προίδη όποΐαι 
εσονται αί συνέπεια τής τοιαυτης τών πραγμάτων καταστά- 
σεως: ή αναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμ
ματίων οέν θέλει βραδύνει νά τεθή είς ένέργειαν πρός άπο- 
τροπην σοβαρωτερων διαταράξεων, καί δή σπουδαίοτέρων 
κινδύνων καί ζημιών. Αί διαταράξεις αύται καί οί κίνδυνοι 
ουτοι είσί μάλλον πιθανοί έν ταΐς έπικρατείαις έκείναις, έν 
αις ή εισαγωγή τών ξένων προϊόντων ύπερτυρεΐ τήν έξα- 
γωγήν τών έγχωρίων, καθότι τό έλλειμμα θέλει συμπλη- 
ροΰσθαι διά μετρητών. ‘Η άπόδειξις τοΰ γεγονότος τού
του αναφαίνεται έν τή Γαλλία καί τή Ιταλία, διότι έν 

μέν τή Γαλλία, ένθα ή έξαγωγή είναι ύπερτέρα τής εισα
γωγής ή ίσολογίζεται πρός τήν εισαγωγήν καί ένθα ό 
εθνικός πλούτος ακμάζει, τα τραπεζικά γραμάτια, καιτοι 
έχοντα αναγκαστικήν κυκ/.οφορίαν, κυκλοφορουσιν εν ισο
τιμία πρός τά κυκλοφοροΰντα νομίσματα χρυσά και άρ 
γυρά ή μέ έλαχίστην διαφοράν ΰποτιμήσεως, ένώ έν τή 
’Ιταλία, ένθα ή εισαγωγή είναι ύπερτέρα τής έξαγωγής, 
τά τραπεζικά γραμμάτια ύπόκεινται είς μεγάλην έκπτωσιν 
σχετικώς πρός τά κυκλοφοροΰντα χρυσά καί αργυρά 
νομίσματα, λόγος δέ έναργής τής διαφοράς ταύτης είναι 
οτι έν μεν τή Γαλλία ούδεμία άνάγκη υπάρχει έςαγω- 
γής νομισμάτων χρυσών καί αργυρών, εν δε τή ΙταΛια 
ή τοιαύτη άνάγκη σπανίως εκλείπει. ϊ πάρχουσιν άναν- 
τιρρήτως καί άλλοι λόγοι έπιδρώντες έπί τής καταστα- 
σεως αύτής, ιδίως οί άφορώντες είς τά έλλειμματα τών 
προϋπολογισμών τυΰ Κράτους, οπότε αί άνάγκαι συνο- 
μολογήσεως δανείων έλαττούσι τήν πίστιν τών κυκλο- 
οορούντων τραπεζικών γραμματίων, καθ άς μάλιστα πε
ριπτώσεις αί Τράπεζαι δεικνύονται λίαν εύδιάθετοι όπως 
έλθωσιν είς αρωγήν τών Κυβερνήσεων. Είρησθω έν πα
ρόδιο, ότι ούδόλως πρόκειται ένταΰθα περί οιαταράςεων 
εμπορικών ή χρηματιστικών, ή περί κοινών.-ών άνωμα- 
λιών, ή καί περί σιτοδειών, οπότε τό μεταλλικόν τών ύπό 
τής σιτοδείάς μαστιζόμενων χωρών εξάγεται αφθονον πρός 
άγοράν σιτηρών, τών συναλλαγματικών εκδόσεων μη 
έπαρκουσών είς τήν πλήρωσιν τών άναφυεισών αναγκών 
πρόκειται άπλώς περί περιστάσεων ομαλών, έν αις απα- 
σαι αί παραγωγικαί δυνάμεις λειτουργοΰσι κανονικώς μή 
προσζόπτουσαι είμή μόνον είς τάς έπισχέσεις τάς και έν 

όμαλαΐς περιστάσεσιν έπικρατούσας.
Έν χώρα οΐα ή ήμετέρα ένθα ή εισαγωγή, έστω και 

κατά περιόδους, εΐναι ύπερτέρα τής έξαγωγής, δέον, προ
κειμένου περί έφαρμογής νέου νομισματικού συστήματος, 
οπότε οίαοήποτε καί άν ώσι τά ληφΟησόμενα μέτρα ύπάρ- 
γει κίνδυνός τις διαταράξεως, ινα ώσι παρεσκευασμένα 
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άπαντα τά αναγκαία στοιχεία, όπως ή έφαρμογή αύτη 
γινη μεθ όσης ένεστι πλείονος περισκέψεως, είτε πρός 
αποτροπήν ενδεχόμενης διαταράξεως, είτε πρός έπιτυ- 
χιαν επιδιωκομένης βελτιώσεως ανωμάλου καί δή επιζή

μιου νομισματικής καταστασεως. Πρός τοϋτο πρώτιστη 
ανάγκη ύπάρχει ίνα τεθώσιν είς κυκλοφορίαν, έκτος τών 
κερμάτων τών χρησιμευόντων διά τήν ευκολίαν τών εσω

τερικών , συναλλαγών, τούλάχιστον τρία εκατομμύρια 
πενταδράχμων ή πενταφράγκων, ώστε ν’ άναλογή έν καί 
ήμισυ πεντάδραχμον είς έκαστον κάτοικον τοϋ Βασιλείου, 
πρός δε ινααί Ί ράπεζαι, αί κεκτημέναι προνόμιον έκδόσεως 
τραπεζικών γραμματίων, ύποχρεωθώσιν ολόκληρον τό ένα- 

ποταμιευμάτων νά τρέψωσιν έντός ώρισμένου χρονικού δια
στήματος είς εθνικά χρυσά καί άργυρά νομίσματα ή καί 
είς νομίσματα τών επικρατειών μεθ’ ών έχομεν τήν αυτήν 

νομισματικήν μονάδα. ’Επειδή δε είναι δίκαιον νά χορη- 
γηθή εις τάς Γραπέζας τούτας άρκοϋσα πρεθεσμία, όπως 
τρέψωσι τό έναποταμίευμά των είς έθνικά νομίσματα, 
δίκαιον είναι έπίσης ίνα, καθ’ όλην τήν διάρκειαν τής προ
θεσμίας ταύτης, ήτις έν ούδεμια περιπτώσει δέν πρέπει 
νά η μακροτέρα τών τεσσάρων μηνών, τά γραμμάτιά των 
άπολαύωσιν αναγκαστικής κυκλοφορίας ληγούσης άμα 
τή λήξει τής χορηγηθείσης αύταϊς προθεσμίας, ύπό τήν 

ρητήν όμως ύποχρέωσιν τών Τραπεζών αύτών νά τηρή- 
σωσι τό έπί τοϋ εξωτερικού συνάλλαγμα έπί τή έμφανίσει 
είς ήν τιμήν κυκλοφοροϋσι τά έθνικά νομίσματα, προσθε- 
τομένων τών τής μεταφοράς εξόδων, καί οϋτω, έπί τή 
βάσει ταύτη, κατ αναλογίαν τό έπί προθεσμία συνάλ 
λαγμα. Ιοιοτοτρόπως τά πάντα θέλουν εισθαι περεσκευα- 
σμένα διά τήν έφαρμογήν τοϋ νέου νομισματικού σηστή- 
ματος ώστε, και άν έν τώ μεταξύ συμβή απρόοπτός τις 
διατάραςις, ούδείς θέλει δικαίως κατηγορηθή έπί απερι
σκεψία ή απρονοησία.

Οί ίσχυριζόμενοι ότι δύναται νά έφαρμοσθή τό νέον νο
μισματικόν σύστημα τηρούμενης έπί αναγωγή τής νομί

μου κυκλοφορίας τών ξένων νομισμάτων πλανώνται δει
νήν πλάνην, πιστεύοντες ότι θέλει βελτιωθή ή ανώμαλος 
νομισματική ήμών κατάστασις, διότι έπί τή ελάχιστη 
ύποτιμήσει τοϋ άργύρου ή κερδοσκοπία θελει παλιν μάς 
κατακλύσει διά ξένων νομισμάτων καί μάς άφαιρεσει ου 
μόνον άπαντα τά έθνικά ήμών νομίσματα καί άπαντα τά 

παρ’ ήμϊν τυχόν κυκλοφοροϋντα νομίσματα τών έπικρα- 
τειών μεθ’ ών έχωμεν τήν αύτήν νομισματικήν μονάδα, 
άλλά καί αύτά έτι τά άργυρά ήμών κέρματα., ώστε άν, 
έφαρμοζομένου τού νέου νομισματικού συστήματος, τη- 
ρηθή ή νόμιμος κυκλοφορία είς τχ ήδη παρ’ ήμϊν κυκλοφο
ρούντο νομίσματα τών έπικρατειών τών μή έχουσών τήν 
αύτήν μεθ’ ήμών νομισματικήν μονάδα, ού μόνον δεν θελει 
βελτιωθή ή νομισματική ήμών κατάστασις, άλλά θέλει 
καταστή έτι χείρων. Άπόδειξις τούτου έστίν ότι τά εκα
τομμύρια πενταδράχμων καί μονοδραχμων, αύτά τά 
ώραΐα έθνικά ήμών νομίσματα, τά όποια άλλοτε έκυκλο- 

φόρουν παρ’ ήμϊν έξέλιπον σχεδόν παντελώς άντικαταστα- 
θέντων ύπό σφαντζίκων καί ταλλήρων Θηρεσιανών και 
Γερμανικών, διότι τάς σφαντζίκας και τά Θηρεσιανά καί 
Γερμανικά τάλληρα είσαγόμενα ούδείς ένδιεφερετο πλέον 
ινα τά έξάξη, τά δέέθνικά ήμών νομίσματα έξαγόμενα 

ούδείς ένδιεφέρετο πλέον ί'·α τά εισάξτ, καθότι ή κερδο 
σκοπία έπιδιώκει τά έμπορεύματα έκεϊνα, έξ ών προσδοκά- 
ται όφελος είσαγομένων ή έξαγομένων. Ιό αύτό θελει 
συμβή καί διά τά έθνικά ήμών νέα νομίσματα, άν έκεϊνα 
τών έπικρατειών τών μή συνδεομένων μεθ’ ήμών διά νο

μισματικής συμβάσεως μείνωσι παρ’ήμϊν κυκλοφοροϋντα 
νομίμως. Είς τήν αύτήν θέλομεν ύπόκεισθαι διατάραςιν 
καί έν περιπτώσει ύπερτιμήσεως τών πολυτίμων μετάλ
λων, έξ ώνσύγκεινται τά κυκλοφοροϋντα νομίσματα τών 
έπικρατειών τών μή συνδεομένων μεϊ ήμών διά νομισμα
τικής συμβάσεως, ιδίως μάλιστα τά νομίσματα έκεϊνα, 
προστιμώμενα ή ύποτιμώμενα σχετικώς πρός τόν χρυσόν, 
τά όποια δεν κυκλοφοροϋσι πλέον νομίμως έν ούδενί κράτει.
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Τήν αύτήν πλανώνται πλάνην ζαΐ οί πιστεύοντες ότι 
ζαΐ εν έκατομμύριον πενταδράχμων άρχει κυκλοφορούν 
νά πληρώνη τάς άνάγζας τών συναλλαγών. Οί τοιοΰτοι 
δέν λαμβάνουσιν ύπ’ όψιν ούτε τής κερδοσκοπίας τάς νο

μισματικά? αφαιμάξεις (έπιτραπήτω μοι ή φράσις αύτη), 
ούτε τών εμπορικών διαταράξεων τάς άνάγζας έν χώρα 
τής όποιας ή εισαγωγή είναι ύπερτέρα τής έξαγωγής. Ό 
εις τοιούτου είδους οικονομικά ζητήματα άσχολούμενος 
δέον νά έχη πάντοτε ύπ’ όψιν ότι τό νόμισμα είναι εμπό

ρευμα καθ’ ολην τήν σημασίαν τής λέξεως, μάλιστα δέ 
έμπόρευμα καθολικόν, ζαΐ ότι επομένως ή κερδοσκοπία 
θέλει επιζητεί τό έμπόρευμα αύτό έπί τ~ απλή προσδοκία 

μικρού κέρδους, ώς. καθολικόν δέ έμπόρευμα θέλει τό επι
ζητεί κατά προτίμησιν παντός άλλου έμπορεύματος έν 
ώρα κοινωνικών ανωμαλιών ή εμπορικών ζαϊ χρηματιστι- 
κών διαταράξεων. Μή έλπίσωμεν δε ότι έν ταΐς περιστά- 
σεσι ταύταις δύναται νά έλθη άποτελεσματιζώς είς έπι
κουρίαν τό έναποταμίευμα τών έχουσών προνόμιον έζ.οό- 

σεως τραπεζικών γραμματίων Τραπεζών, διότι τό έναπο- 
ταμίευμά των εΐναι τό έχέγγυον τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων των, τό όποιον πρέπει ν’ άναπληρώ- 
ται άμα άποσυρόμενον, καί ενόσω μέν ή άναπλήρωσις 
εΐναι εύκολος, ούδεΐς φόβος, άλλ’ έάν ή άναπλήρωσις κα- 
ταστή δυσχερής, είτε διότι άπεσύρθησαν έκ τής κυκλοφο
ρίας τά ύπάρχοντα εθνικά νομίσματα ή τά τών έπικρα- 

τειών τών έχουσών τήν αύτήν μεθ’ ήμών νομισματικήν 
μονάδα, είτε διότι αί Τράπεζαι δέν -έχουσιν πιστώσεις έν 
τή άλλοδαπή, είτε ζαΐ δι’ άλλους λόγους καθιστώντας 
δυσχερή τήν έζ τής άλλοδαπής εισαγωγήν νομισμάτων 
έχόντων παρ’ ήμΐν νόμιμον κυκλοφορίαν, τότε έν έζ τών 
δύο θέλει συμβή, ή θά έξαντληθή τό έναποταμίευμα αύ
τών ή Οά δοθή είς τά γραμμάτιά των δικαίωμα αναγκα
στικής κυκλοφορίας, έκατέρου δέ τούτων αί συνέπεια: πρέ
πει νά προλαμβάνωνται δι’ όλων τών δυνατών μέσων ώς 
έπάγουσαι σοβαρωτάτας διαταράξεις.

Οί ίσχυριζόμενοι πάλιν οτι ούδεμία θέλει έπέλθει δια- 
τάραξις άν άπό τοΰδε καί διά τών ύπαρχόντων γλίσχρων 
μέσων έφαρμοσθή τό νέον νομισματικόν σύστημα υπόκειν- 
ται, κατ’ έμήν γνώμην, είς τήν αύτήν κατηγορίαν μέ 
εκείνους οίτινες ήθελον συμβουλεύσει τήν κήρυξιν πολέ
μου άμεριμνώντες περί κτήσεως όπλων καί πυρίτιδος. Εί
ναι άληθές ότι, κατ’ άνταλλακτικήν τινα οικονομίαν, τά 
άποσυρόμενα όπως έξαχθώσι νομίσματα άντικαθίστανται 
συνήθως δι’ άλλων είσαγομένων πρός άγοράν εμπορευμά
των, ή διηνεκής όμως τοΰ παρ’ ήμΐν γεγονότως τούτου 
πορεία, καί ή πολυετής πεϊρα άλλως πως άποφαίνονται. 
Καί άληθώς, κατά τήν προ ολίγων έτών σύστασιν παρ’ 
ήμΐν πολλών εταιριών,καί πρότερον έτι, είσήχθησαν πλεΐ- 
στα όσα χρυσά νομίσματα, ιδίως τουρκικαί λίραι καί εΐ- 
κοσάφραγκα, δι’ άγοράν μετοχών ή ομολογιών τών έθνι- 
κών δανείων, άλλ’ όλα ταΰτα τά σπουδαία ποσά δέν έβρά- 

δυναν νά έξαχθώσι, διότι τό έμπόριον ένδιεφέρετο άπο- 
στέλλον είς τήν άλλοδαπήν τά νομίσματα ταΰτα πρός 
πλήρωσιν τών άναγκών του. Ούδέν άληθώς φυσικώτερον 
ή ή δι’ άλλων οχετών επάνοδος είς τά ίδια τών δι’ άλλων 
πάλιν όχετών φυγαδευομένων νομισμάτων, τοΰτο όμως 
άληθεύει παρά ταΐς έπικρατείαις ιδίως έζείναις, έν αΐς ή 
εισαγωγή ίσολογίζεται πρός τήν έξαγωγήν, παρ’ ήμΐν 
δμως ή εισαγωγή εΐναι ύπερτέρα τής έξαγωγής, καλυπτό
μενου του ελλείμματος είτε διά μετρητών, άν ύπάρχωσι 
τοιαύτα δυνάμενα νά χρησιμεύσωσι πρός τόν σκοπόν αύ
τόν, είτε διά συναλλαγματικών, έξ ών πολλαί διά σπου
δαία ποσά άποστέλλονται παρ’ ήμΐν έκ τοΰ έξωτεριζοΰ 
πρός διαπραγμάτευσιν άντί μετρητών, ώστε, ινα τά άπαξ φυ- 
γαδευθέντα νομίσματα έπαναζάμψωσιν έκεϊ δθεν έφυ- 
γαδεύθησαν, πρέπει ή κερδοσκοπία νά εύρίσκη μειζον συμ
φέρον είσάγουσα νομίσματα παρά συναλλάγματα ή άλλα 
εμπορεύματα· άλλ’ έκ τών ύστέρων άποδειζνύεται, ότι τά 
άπαξ φυγαδευθέντα άφ’ ήμών νομίσματα δέν έπανέκαμψαν, 
άντ’ αύτών δέ έμειναν παρ’ ήμΐν ή όσα δέν έχουσι νόμι-
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του 
τώυ 
τώυ

μου κυκλοφορίαν έν άλλαις επικράτειας ή όσα εξαγόμενα 
ζημιοΰσιν 3 καί 4 έπί τοΐς εκατόν. "Ο,τι, κατ’ έμήν γνώ
μην, δύναται ούσιωδώς νά έφελκύση την επάνοδον τών 
φυγαδευομένων νομισμάτων είναι ή σταθερότης 
ναλλάγματος είς τιμήν άναλογούσαν πρός τήν 
κλοφορούντων χρυσών καί άργυρών νομισμάτων 
κρατειών, μεθ’ ών εύρισκόμεθα είς διηνεκείς έμπορικάς ή 
χρηματιστικάς σχέσεις· άλλα διά νά ύπάρξη σταθερότης 
συναλλάγματος δέον ν’ άποκλεισθώσιν έκ τής νομίμου κυ
κλοφορίας τά άργυρα νομίσματα τών ξένων επικρατειών 
τών μή συνδεομένων μεθ' ημών διά νομισματικής συμβά- 
σεως, διότι ενόσω τά τοιαϋτα νομίσματα κυκλοφοροΰσι 
παρ’ ήμΐν νομίμως, ούτε τό συνάλλαγμα θέλει βελτιωθή 
ούτε τά φυγαδευόμενα νομίσματα Οέλουσιν έπανακάμψει.

Συνοψίζοντες όσα άνωτέρω άνεφέραμεν, έχομε·*  δι’ έλ- 
πίδος ότι ή έφαρμογή τοΰ νέου νομισματικού συστήμα
τος θέλει έχει μεγάλην παρ’ ήμΐν άξίαν καί ού σμικράν 
θέλει έκ τής εφαρμογής αύτής προκόψει όφελος, άλλά μό
νον καθόσον 0’ άποκλείωνται τής νομίμου κυκλοφορίας 
τά νομίσματα τών ξένων επικρατειών τών αή συνδεομέ
νων μεθ’ ημών διά νομισματικής συμβάσεως, διότι τότε 
καί ή τιμή τοΰ συναλλάγματος θέλει μένει σταθερά, μή 
ύποκειμένη είμή είς τάς διακυμάνσεις, αί’τινες είσίν ή φυσική 
συνέπεια τής ζητήσεως καί της προσφοράς, καί αί συναλ
λαγαί θέλουσιν έχει βάσιν σταθερά*,  νόμισμα δηλαδή μή 
ύποκείμενον είς ύπερτιμήσεις καί 'υποτιμήσεις 
καθόσον θά έχωμεν είς κυκλοφορία·) επαρκούν 
συναλλαγάς έθνικόν νόμισμα ή νόμισμα τών 
τειών μεθ’ ών συνδεόμεθα διά νομισματικής συμβάσεως 
πρός δε καθόσον τό έναποταμίευμα τών Τοαπεζών 
κεκτημένων προνόμιο·*  έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων

καί 
είς τάς 
έπικρα- 

ί, 
, τών

(1) ΤΟ συμπέρασμα τής άνά χεΐρας πραγματείας μαρτυρεί τήν δύ· 
ναμιν τής νομισματικής άληθείας, ήτις, έμπνέϋυσα κατά βάθος τόν 
έντιμον συγγραφέα μαλάσσει έπί τέλο <ς τήν αυστζ,ρότητα τών κρί
σεων αυτού. A. Κ Ο.
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θά σύγκειται έκ νομισμάτων έθνικών ή τών έπικρατειών 
μεθ’ ών συνδεόμεθα διά νομισματικής συμβάσεως. καί ύπό 
τόν όρον τό έναποταμίευμα αύτό '-'α εύρίσκηται ολόκλη
ρον έν τοΐς ταμείοις τών Τραπεζών. ’Άνευ τών ορών τού 

των είς μάτην επιδιώκομε*  τήν βελτίωσιν τής νομισματι
κής ημών καταστάσεως καί Οά ήτο ίσως προτιμότερον άν 
τά πράγματα μείνωσιν είς ήν διατελούσίν ήδη κατάστα- 
σιν, ίνα μή ή αναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζικών 
γραμματίων αντικαταστήσω τήν αναγκαστικήν κυκλοφο

ρίαν τών ξένων νομισμάτων.
Μετά τάς βραχείας ταύτας σκέψεις, ας ύποβάλλω είς 

τήν εύθυκρισίαν τών περί τά οικονομικά άσχολουμένων, 
περιττόν κρίνω ίνα προσθέσω ότι εύχής άξιου θά ήτο, άν 
αί S,'> νομισματικήν σύμβασίν έπικράτειαι

παρεδέχοντο μίαν μόνην βάσιν («’•talon) νομισματικής μο- 
νάδος, τόν χρυσόν, όπερ καί λογικότερου καί χρησιμό
τερο·*  θά ήτο, καθότι ή παραδοχή δύο βάσεων, χρυσού καί 

άργύρου, άντίκειται είς αύτήν τήν ήν προώρ*σται  ίνα έκ- 
τελή τό νόμισμα λειτουργίαν εμπορεύματος σταθεράς 
άξίας, χρησιμεύοντας ώς μέτρου τής τιμής τών άλλων 
εμπορευμάτων, διότι ή σχετική τοϋ χρυσού πρός τόν άρ
γυρον αξία είναι μεταβλητή, ύποκειμένη είς προστιμήσεις 
καί 'υποτιμήσεις. Δέον δέ νά έχωμεν ύπ' οψιν ότι ή προ
θεσμία τής νομισματικής συμβάσεως, ής έσμεν συμβαλ
λόμενου μέρος, λήγει τήν 1ην Ίανουαρίου 1880, δηλαδή 
μετά πέντε έτη καί ότι, άν ή Γαλλία δηλώση ότι άποσύ- 

ρεται τής συμβάσεως αύτής, άρθρου 14 τής νομισματι
κής συμβάσεως τών 15 ’Οκτωβρίου 1865) καί άν, οοθει- 

σης τής περιπτώσεως ταύτης, ό άργυρος είναι ύποτετι- 
μημένος σχετικώς πρός τόν χρυσόν, ήμεΐς όφείλομεν νά 
λάβωμευ τοιαΰτα μέτρα, ώστε νά μή μείνωμεν μέ μόνα 
νομίσματα άργυρα, ού μόνον μή κ.υκλοφοροΰυτα είμή παρ’ 
ήμΐν μόνον, άλλά καί λίαν ύποτετιμένα * σχετικώς πρός 

τόν χρυσόν. Ν. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.
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ΣΑΜΙΑΚΑ·

Πλησιέστερον κεΐται ή Σάμος πρός τόν Πειραιά ή αί με- 
σημβρινοδυτικαί άκταί τής Πελοπόννησου. ‘Ο ατμός είς 20 
περίπου ώρας δύναται νά μετακόμιση ύμάς έπϊ τής πατρί
δας τοΰ Πυθαγόρου, ένώ διπλάσιος ζαί έτι πλειω χρόνος 
άπαιτεΐται, ινα μεταβήτε έπί τών πτερύγων αύτοΰ είς Κέρ

κυραν. ‘Ο Ελληνικός λοιπόν τής Σάμου πληθυσμός διά 
πάσης τής ιστορικής, διοικητικής καί οικονομικής άναπτύ- 
ξεως αύτοΰ, δέν χωρίζεται άπό τής μητρός ‘Ελλάδος ύπό 
δυσαναβάτων όρέων ή μακρών θαλασσών. "Ας ίδωμεν ούτω 

τάς πρός τήν καθόλου κοινωνικήν πρόοδον τάσεις αύτοΰ 
μετά τοΰ διαφέροντος, δπερ γεννώσιν έν ταΐς ψυχαΐς αί 
αναμνήσεις, οί τόποι ζαί οί χρόνοι.

Κατά τόν Στράβωνα ή περίμετρος τής Σάμου άποτελεΐ- 
ται έξ 600 σταδίων νεώτεραι δέ έρευναι προσδιορίζουσιν 
εις 6 Q μυριόμετρα τήν δλην τής νήσου έπιφάνειαν. Κατά 
τά μέσα τοΰ 17ου αίώνος περιελάμβανεν αυτή 3850 οικίας, 
ώς μαρτυρεί ή σύγχρονος περιγραφή τής Σάμου ύπό τοΰ 

αρχιεπισκόπου αύτής ’Ιωσήφ. Κατά τάς άρχάς τοΰ 18®J 
αίώνος ό Τουρνεφόρτιος ύπελόγιζε τούς κατοίκους τής νήσου 
είς δώδεκα περίπου χιλιάδας. Ή πρώτη έν τούτοις έπίση- 

μος τοΰ λαοΰ αύτής άπογραφή άνήκει είς τήν 'Ελληνικήν 
έπανάστασιν, τής οποίας ή έν Σάμω διοίκησις έβεβαίωσε 
τώ 1828 ά^ρενας μέν 13775. Θήλεις δέ 13350, τό δλον 
27125 κατοίκους. Μετά 36 έτη ή άπογραφή τοΰ 1864 
άποοεικνύει αύξησιν τοΰ πληθυσμού τούτου κατά 6873 
ψυχάς(16874 ά^ενας, 17110 θήλεις, δλον 33998), είς 
τάς οποίας προσέθηκεν ή άπογραφή τοΰ 1874, μετά 10 
τούτέστιν έτη, έτερα 143 άτομα (7453 άνδρες, 8390 γυ
ναίκες, 18298 παιδία, δλον 34141). Τό φαινόμενον τούτο 
τής χαλαράς καί μάλιστα όπισθρομικής άναπτύξειως τοΰ 
άπογραφικοΰ έν Σάμω πληθυσμού, τοΰ οποίου τό άρρεν 

στοιχειον τείνει είς προφανή έλάττωσιν, πρέπει νά έξη- 

γηθή έκ τής διασποράς αύτοΰ έξαιρέτως κατά τήν άπέ- 
ναντι Μικράν ’Ασίαν, κατόπιν τής οποίας έρχεται ή Κων
σταντινούπολή, ό Δούναβις καί ή ‘Ελλάς. Μέχρι τοΰ νέου 
κόσμου (’Αμερική) καί τοΰ νεωτέρού (Αύστραλία) ύπάρ- 
χουσιν ίχνη τοΰ μεταναστευτικοΰ τής Σάμου ρεύματος. 
"Οπως καί άν έχη, ή διεύθυνσις τών άνωτέρω έν άνθρώποις 
ύλικών αριθμών δέν πρέπει νά Οεωρηθήώςμικράς σημασίας 

είς τήν μεταξύ τόπου καί κατοίκων άναγκαίαν πάντως 

οικονομικήν αρμονίαν.
Έάνκρίν .ιμεν έκ τής έξαγωγής τοΰ 1874, ή βιομηχα

νική τής νήσου άνάπτυξις είναι μάλλον γεωργική. Έπί 

9867069 γροσίων, είς ά άνάγεται ή άξία τής δλης ένιαυ- 
σίας έξαγωγής (2351389 γρόσια διά τήν Τουρκίαν καί 
7515680 διά τήν λοιπήν Εύρώπην), πλέον τοΰ τρίτου 

3783761 γρ. κατέχει ή Σαμία σταφίς (59835 στατήρες 
ξανθή, 2537 μαύρη, 438 ροζακιά), κατόπιν έρχονταιοίοίνοι 
3039507 γρ. ή ρακή60566 γρ. τόέλαιον 432339 γρ.κλπ. 
Άφ’έτέρουδέπαρίστανται τάκατειργασμένα δέρματα937921 
γρ. τά ύφάσματα 13788 γρ. τά έν τή άρχαιότητι περί

φημα πήλινα άγγεΐα 10877 γρ. κλπ.
‘Η ναυτική τής ν του βιομηχανία άποτελεϊται έκ 236 

μικρών ιστιοφόρων πλοίων, χωρητίκότητος τό δλον 4717 
τόνων. Έάν πρός τήν μεταβιβαστικήν ταύτην δύναμιν συ- 
νυπολογίσωμεν καί τήν έξωθεν κατά τό 1874 καταπλεύ- 
σασαν είς Σάμον, ή δλη κίνησις τώ7 λιμένων τής νήσου 
άναβιβάζεται είς 4803 πλοία χωρητίκότητος 41347 τό
νων. Είς τήν ναυτικήν ταύτην εργασίαν προέχουσιν οί 
κατάπλοι τών Σαμιακών πλοίων (356 I), κατόπιν έρχονται 
τά ύπό οθωμανικήν σημαίαν πλοία (1058) καί τρίτην έπέ- 
χει τα ξινή οι” Ελληνικών πλοίων συγκοινων.α (157 πλοία). 

'Όσον άφοοατήν άτμοκίνητον κατάτό1874συκοινωνίαν τής 
νήσου, περιλαμβάνει αύτη 79 πλοία, έν οίς δμως καί τά 

πολεμικά.Ή δημοσία έν Σάμω κατά τό 1874 έκπαίδευσις περιέ- 
λαβεν 1 γυμνάσιον, 4 σχολεία, 32 δημοτικά σχολεία καί 4



480 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

παρθεναγωγεία. Τό μέν διδάσχον προσωπικόν άπετελεΐτο 
έκ 55 διδασκάλων καί 7 διδασκαλισσών, τό δέ διδασκόμε- 
νον προσωπικόν έκ 2833 άτόμων, έν οις 2173 άρρενες καί 
660 θήλεις. Έπί ολικού λοιπόν τής νήσου πληθυσμού 
34141 κατοίκων, τό δωδέκατον άνήκει εις τά σχολεία. 
Βεβαίως δέν εΐναι μικρόν τό έθνολογικόν τούτο σύμπτωμα, 
διατελεΐ δέ έν πληρέστατη αρμονία πρός τάς κοινώς γνω- 
στάς φιλεκπαιδευτικές τής 'Ελληνικής φυλής τάσεις.

Είς συμπλήρωσιν τής προχειρέντ,ς μελέτης πρέπει νά 
άζουσθή ή φωνή τού κατ’ έξοχήν κοινωνικού τών νεωτέρων 
χρόνων πορίσματος. ’Εννοώ τόν δημόσιον τής νήσου προϋ
πολογισμόν, όστις κατά τό τελευταϊον έτος (1874—75) 
άνεβίβασε τά μέν έξοδα είς 3095320 γρόσια, τά δέ έσοδα 
είς 3342165. Μεταξύ τών κυριωτέρων εισοδημάτων προε- 
ξάρχει ή ιστορική δεκάτη 700000 γρ. έπονται οι τελωνια- 
κοϊ δασμοί 650000 γρ. ή οδοποιία 205000 γρ. τό αλας 
15000ο, γρ. ή έκπαίδευσις 110000 γρ. κλπ. Παραλείπω 
περίσσευμα έζ τοΰ προηγουμένου έτους 684425 γρ. καθώς 
καί τάς πιθανάς έπί ζαθυστερούντων εισπράξεις 710239 
γρ. "Ο,τι παρατηρεί τις έπί του προκειμένου εΐναι ή είς τά 
δημόσια βάρη εισφορά τής οδοποιίας καί τής έκπαιδεύσεως, 
καθώς καί ή έννοια τών ζαθυστερούντων.

Ή έποψις τών εξόδων τής Σαμιακής ήγεμονείας έν τή 
πρώτη τάξει τίθησι τά δημόσια έργα 613192 γρ. αντίκρυ 
τών έν ταΐς λοιπαϊς έπικρατείαις ίσχυόντων, καθ’ ά ή περί 
ης ό λόγος δαπάνη άνήκει είς παρεπομένην ούσιωδώς κα 
τηγορίαν. ’Ακολούθως έρχονται τά δημόσια χρέη, αί ύπο- 
τροφεΐαι κλπ. 432424 γρ. ό πρός τήν Ύ. Πύλην φόρος 
τής ύποτελείας 400000 γρ. ή έκπαίδευσις 313858 γρ. ή 
δημοσία άσφάλεια 199600 γρ., ή οικονομική ύπηρεσία 
158420 γρ., ή δικαστική ύπηρεσία 156500 γρ., ή ήγε- 
μονική έπιχορήγησις 150000 γρ. κλπ.

ΧΡΟΚ1Κ1·
’Em τοΰ Ύπουργοδικείου, τό όποιον προ ολίγων ημερών συνέστησεν 

ή Βουλή, δάκτυλος διοράται τοΰ Θεοΰ.
—Γράφει τάς πυρίνους λέξεις «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», πρός οδηγίαν 

έκείνων, οΐτινες άληθώς πιστεΰσυσιν είς τό μέλλον τοΰ ’Ελληνισμού.
’Εν Άθήναις, 3 Δεκεμβρίου 1878.


