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Ή πρωτεύουσα έν Έλλάδι μέθοδος έν τή καλλιέργεια 
τών γαιών είναι ούσιωοώς πατριαρχική. Ή μεγάλη 
όμάς τών μικρών γα’οκτητών καλλιεργεί οίκογενείακώς, 
ούτως είπεΐν, τούς αγρούς της. Ό άνήρ άροτριά, ή γυνή 
βοτανίζει, τά τέκνα έκτελώσι τά επικουρικά έργα. ’Ακο
λούθως έρχεται ή μικρά όμάς τών κατοικούντων έν ταΐς 
πόλεσι γαιοκτητών, οίτινες μή δυνάμενοι έ’νεκεν άλλων 
έπιτηδευμάτων νά καλλιεργήσωσι τάς έξοχικάς ιδιοκτη
σίας των, παρέγουσιν αύτά είς έ π ί μ ο ρ τ ο ν καλλιέρ
γειαν. ήτις ει αι είδος εταιρίας, καθην 6 μέν κύριος τής γής 
(άγροδότης) καταθέτει τόν άρρόν, ό δε καλλιεργητής 
(άγρολήπτης) καταθέτει τήν εργασίαν, έπί διανομή 
τών καρπών. Κατά τάς διαφόρους συμφωνίας ή τοπικάς 
συνήθειας προστίθεται καί προκαταβολή τις κεφαλαίου ώς 
π. χ. είς έργαλεΐα, οικοδομάς, σποράς κλπ. Ή αύτή ποι
κιλία καί περί τήν διανομήν τοΰ εισοδήματος, ώς π. χ. Δ. 
διά τόν ιδιοκτήτην ή Δ, άφαιρουμένου προηγουμένως τοΰ 
φόρου (τριτάρικον), ή Δ, προαφαιρούμενου τοΰ φόρου 
καί τοΰ σπόρου (μισακόν). Έάν προσθέσωμεν είς τάς έπι- 
μόρτως καλλιεργουμένας γαίας καί τάς άνηκούσας είς τόν 
Δήμον, τήν Έκκλησίαν καί τό Δημόσιον, ή τάξις αύτη τής 
έν Έ'.λάδι καλλιεργε’αςλαμβά ει μεγάλην αριθμητικήν καί 
χωρικήν σπουδαιότητα, ήν βαθμηδόν πρόκειται νά εξασθέ
νιση ή μετατροπή τών καλλιεργητών δημοσίων αγρών είς 
ίδιοκτήτας διά τοϋ νόμου περί διανομής τής εθνικής γής.
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Τρίτην Οέσιν έν τή απαριθμήσει τών έν Έλλάδι καλ
λιεργητικών μεθόδων κατέχει ή αύτεπιστασία, ήτις έν 
ταΐς μικραΐς προ πάντων κωμοπόλεσι συνδέει στενώτερον 
τούς ίδιοκτήτας μετά τών γειτονικών αγρών των, τούς 
οποίους καλλιεργοΰσι δι’ έργατών ημερομισθίων.Τελευταϊον 
πρέπει - νά σημειωθή τό σύστημα τής έκμισΟώσεως, 
τό όποιον συνίσταται είς τήν καλλιέργειαν άλλοτρίων 
γαιών έπί μισθω εις χρήματα ή εις καρπούς (γαιόμορον). 
At μεγάλαι τής 'Ελλάδος ίδιοκτησίαι διαμοιράζονται με
ταξύ τών δύο τούτων συστημάτων, έπικρατοϋντος έν τή 
καλλιεργεί αυτών μάλλον τοϋ μισθωτικού συστήματος 
διά τεμαχίσεως τών μεγάλων τής ιδιοκτησίας περιφε
ρειών είς μικράς, πρός τήν γεωπονικήν τοΰ μισθωτού δύ- 
ναμιν άναλόγους.

Έάν συγκρίνωμεν τά οικονομικά πορίσματα μεταξύ 
τών άνωτέρω τεσσάρων έπί τής Έλ).ηνικής γής μεθόδων, 
άν,αμφισβητήτως τά πρωτεία άνήκουσιν είς τήν πατριαρ
χικήν καλλιέργειαν. "Ολος ό χρόνος τής οικογένειας ανή
κει είς τόν άγρόν αύτής, όστις τοιουτοτρόπως μεταβάλ
λεται είς ταμιευτήριον εργασίας, τοϋ οποίου τούς τόκους 
άνευρίσκει ό οικογενειάρχης διά τής έπιμελείας καί τής 
έπιμονής κατά τόν χρόνον τής συγκομιδής τών καρπών. 
Ή δέ επίμορτος καλλιέργεια δέν φαίνεται εΰοοκιμήσασα 
έν Έλλάδι. ’Αρκεί νά φαντασθή τις ότι μεταφέρει είς χεΐ- 
ρας ανικάνων καί ένδεών χωρικών τήν γήν, ινα κατανόηση 
ύπό ποιους όρους ύποβάλλεται ούτως ή γονιμότης αύτής. 
*Ολος ό άγών μεταξύ καλλιεργητοΰ καί ιδιοκτήτου πε
ριορίζεται έπί τής άπάτης έκ τοΰ μέν, μέχρι τής κατα- 
πιέσεως έκ τοϋ έτέρου. Τά πάντα είναι έφήμερα, σταθεραί 
δέ βελτιώσεις άνέφικτοι έν τώ συστήματι τούτω.

Ή αύτεπιστασία προϋποθέτει διοικητικόν πνεϋμα έν τή 
γεωργική επιστήμη καί κεφάλαια. Κατά πόσον έν τοΐς 
μικροϊς κτήμασι τής Ελλάδος συναντώνται τά στοιχεία 
ταΰτα, δέν χρήζει μεγάλης έξετάσεωζ. Έν γένει τό σύ
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στημα τούτο μειονεκτεΐ παρ’ ήμΐν τής πατριαρχικής καλ
λιέργειας έπί τοσοΰτον, έφ’ όσον ό ιδιοκτήτης δέν δύνα- 
ταΐ διά μόνης τής άγροτικής ένασχολήσεως αύτοΰ νά συν- 
τηρηθή. Έντεΰθεν άποτείνεται εις διάφορα έργα πρός έπαι- 
σθητήν βλάβην τής γεωργικής έπιχειρήσεως, τήν όποιαν 
άλλως έπιβαρύνει τό ύψωμένον έν τη χώρα άγροτικόν 
ήμερομίσθιον. Διαφέρει ή έποψις τών μεγάλων κτημάτων, 
έπί τών όποιων δμως άναμένεται δεύτερα τις γενεά, τά 
τέκνα τούτέστι τών νΰν κυρίων, τά όποια έκπαιδευόμενα 
προσηκόντως καί διά τών οικογενειακών αποταμιεύσεων 
θά δυνηθώσιν έν τινι προσέχει, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
χρόνω νά είσάξωσι τήν έπιστήμην καί τάς λελογισμένας 
προκαταβολάς είς τήν Ελληνικήν έν μεγάλω γεωργίαν. 
—"Οσον άφορα τήν ύπό μισθωτών καλλιέργειαν τής Ελ

ληνικής γής, οί επιστήμονες καί κεφαλαιούχοι άγνωστοι έτι 
μεταξύ αύτών ύπάρχουσι. Τό κύριον τής μισθωτικής καλ*  
λ ιεργείας άνάγεται ούχί είς έπιχειρηματίας, άλλ’ είς ά- 
πλοΰς τό πλεΐστον αγροτικούς έργάτας, οίτινες περιβάλ
λονται μέν τό ένδυμα τής έπιχειρήσεως, είναι δμως και 
μένουσι σταθερώς χειρώνακτες. Τοιουτοτρόπως σπουδαία 
φαινόμενα έκ τής έπόψεως ταύτης ή καλλιέργεια τής 
Ελληνικής γής δέν παρήγαγε μέχρι τοΰδε.

Ή προηγηθεΐσα άνάλυσις τής παρ’ ήμΐν γεωργικής 
πρακτικής εξηγεί τήν νηπιακήν κατάστασιν αύτής, καί 
συγχρόνως εξηγείται ύπό ταύτης. ’Ακριβώς δ,τι έν τοΐς 
προπορευομένοις λαοις άποτελεΐ τό βάσιμου τής γεωργι
κής προόδου, τοΰτο κυρίως καθυστερεί έν Έλλάδι, ή αύ- 
τεπιστασία δηλαδή καί ή μίσθωσις τών αγροτικών κτημά
των. Ποια εΐναι τά αίτια, δέν εΐναι τής παρούσης ώρας 
νά έξετάσω. Άνήκουσιν είς τόν κατακερματισμόν τής έ- 
ξοχικής ιδιοκτησίας, είς τήν άκραν κλιματικήν ποικι
λίαν, ήτις άπό σπιθαμής, ούτως είπειν, είς σπιθαμήν με
ταβάλλει τούς όρους τής καλλιέργειας, εις τήν έλλειψιν 
κεφαλαίων καί γεωργικής διδασκαλίας ; Υποθέτω δτι συν- 
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τρέχουσι πάντα ταύτα ζαί έτι πλείονα, χωρίς νά λησμο
νήσω μεταξύ τών τελευταίων τήν καθυστερούσαν πρός 
τους άλλους λαούς έπιμιξίαν τοΰ Ελληνικού.

Ό σζοπός τής παρούσης μελέτης αποτείνεται μάλλον 
είς τήν βεβαίωσιν τής έν τω παρόντι γονιμότητος τής 
Ελληνικής γής. Τοιουτοτρόπως πρέπει νά όμολογήσω- 
μεν χάριτας εις τάς έπομένας πληροφορίας, τάς οποίας 

τό Υπουργείον τών Εσωτερικών πρό 13 περίπου έτών 
συνεκέντρωσεν έκ τών διοικητικών καί δημοτικών τού 
τόπου αρχών. Τό λυπτρόν είναι ότι δέν περιλαμβάνουσιν 
αύται ολόκληρον τήν νύν έπικράτειαν.

’Αττική καί Βοιωτία. Πέριξ τών’Αθηνών κατά 
μέσον όρον έκαστον σπειρόμενον κοιλόν σίτου μέν παρά

γει τέσσαοα, κριθής δέ έξ. Ή αναλογία 1 : ί καί 1 : 6 
συνδέεται πρός τήν ιστορικήν τής ’Αττικής περί τά γεωρ
γικά ίσχότητα. Πρέπει δέ νά προστεθη καί ή μεγαλει- 
τέρα τών μακρών αγραναπαύσεων έν τ' επαρχία ταύτη 
άνάγκη. Έν τούτοις αί πρώτης ποιότητος γαΐαι άναβαί- 

νουσιν εις γονιμότητα μέγρις 7 κατά στρέμμα κοιλών, 
καί αί τελευταΐαι μέχρι 2 ·. 'Όσον αφορά τήν Αεβαδείαν, 
μεταξύ τών πεδινών καί ορεινών αύτής γαιών ύφίσταται 
ή έξής κατά μέσον όρον διαφορά, ότι ένώ αί πρώται πα- 
ράγουσι κατά στρέμμα 7—ΙΟ κοιλά, ή γονιμότης τών ο
ρεινών καταπίπτει είς 4—5. Ή έν Μεγάροις γονιμότης α
ναβιβάζεται εις 8 κοιλά κατά τάς γαίας τής πρώτης ποιό

τητος χαί καταβαίνει είς 2 ζατά τάς τής τελευταίας. Έν 
Αίγίνη ιδιαιτέρως κατά μέσον όρον έκαστον στρέμμα γής 
παράγει 3 κοιλά. Επειδή δε διά τήν καλλιέργειαν αύτοΰ 

απαιτούνται 10 περίπου δραχμαί, εύζολον εΐναι άφαιρου- 
μένων τούτων καί τών λοιπών τής γής βαρών έκ τής ά
ξίας τών 3 κοιλών, νά άποδειχθή τί μένει παρά τώ γεωρ- 

γώ, τοΰ όποιου ό βίος συμπληροΰται έξ άλλων ούσιωδώς 
προσωπικών έργασιών.

Εύβοια. Έν τή μεγαλονήσω ταύτη ή γονιμότης 

δέν εΐναι έξ ίσου διαμεμοιρασμένη απανταχού. Κατά μέσον 
τινα όρον αναβιβάζεται αύτη είς 4—5 κοιλά καθ’ έκα
στον καλλιεργούμενου στρέμμα. ”Ας ύποθέσωμεν οτι έπί 
τή βάσει ταύτη παρήγαγεν Εύβοεύς τις χωρικός 400 χοι- 
λά σίτου έξ 100 στρεμμάτων γής, καί άς άφαιρέσωμεν 
έζ τοΰ προϊόντος τούτου ά) τόν σπόρον κοιλά 66, β') τόν 
δημόσιον καί δημοτικόν φόρον κοιλά 40, γ') θεριστικά, 

άλωνιστικά καί φυλακτικά κατά τήν έπικρατοΰοαν συ
νήθειαν κοιλά 66, τό δλον Ι72, άπομένουσιν είς τόν καλ
λιεργητήν 228 κοιλά, ήτοι άξία εις χρήματα, πρός 8 δρ. 
τό κοιλόν, δραχμών 1824, έκ τών οποίων πρέπει βε
βαίως ούτος νά πληρώση τήν τροφήν τών άροτήρων βοών 
του, τούς τόκους τού πρός αγοράν αύτών κεφαλαίου, τά 
καταβληθέντα, διά τήν καλλιέργειαν τών 100 ςρεμμάτων, 
250 ημερομίσθια αύτοΰ. Παραλείπω τάς λοιπάς περιστά

σεις, αιτινες μειοΰσιν έτι μάλλον ή έξαφανίζουσι τό καθα
ρόν εισόδημα τών ένιαυσίων έπί τής γής άγώνων του.— 
’Ιδιαιτέρως ή έν Εύβοια γονιμότης ακολουθεί τήν έπομένην 
κατ’ επαρχίας κλίμακα. Αί γαΐαι πρώτης μέν ποιότητος 
παράγουσι κατά μέσον όρον 5 κοιλά έν Χαλκίδι, έν Κύμη 
καί έν Εηροχωρίω, τελευταίας δέ ποιότητος 3 έν τή Χαλ

κίδι καί 2 έν ταΐς λοιπαΐς.
Ά κ α ρ ν αν ί α καί Αιτωλία. Ήγονιμότης τής γής, 

έν τή έπικρατούση έπίσης καλλιέργεια περιστρέφεται περί 
τά 4 κοιλά σίτου, 5 κριθής καί 6 άοαβοσίτου, κατά μέσον 
όρον, έπί έκάστου στρέμματος, καθ’ δ ή παραγωγική δαπάνη 
άναβιβάζεται εις δρ. 19 περίπου, έν ταΐς όποίαις ό σπόρος 
διά δρ. 2 |, τά Οεριςικά, άλωνιςικά καί φυλακτικά διά δρ. 
4 1, ό δημόσιος φόρος, ό δημοτικός καί τό δικαίωμα επι
καρπίας διά δρ. 6, οί τόκοι καί ή φθορά τοΰ γεωργικού 
κεφαλαίου διά δρ. 2 Λ,κλπ. Μόλις άπομένουσι τώ γεωργώ 
δρ. 2,70 έκ τής καλλιέργειας έκάστου στρέμματος είς 
άποζημίωσιν τής ένιαυσίας έργασίας αύτοΰ.—’Ιδιαιτέρως 
αί γαΐαι πρώτης ποιότητος παράγουσι κατά μέν τό Με- 
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σολόγγιον 7 έν έκάστω στρέμματι κοιλά, κατά δέ τό 
Άγρίνιον 6 χαί κατά τήν Ναύπακτον καί Βόνιτζαν 5. "Ο
σον αφορά τάς γαίας τής τελευταίας ποιότητος, ή γονι- 
μότης αύτών περιορίζεται περί τά 2 κοιλά.

ΦΟιώτις καί Φ ω κ ί ς. Τά μέν ορεινά τοϋ νομού 
τούτου παράγουσι κατά μέσον όρον 3—4 κοιλά κατά 
στρέμμα, τά δέ πεδινά 5. Ή αναλογία τής σποράς έν μέν 
τοΐς πρώτοις 6 περίπου οκάδες, έν δέ τοϊς δευτέροίς 17. 
Έάν ύποθέσωμεν γεωργόν καλλιεργούντο 50 στρέμματα 
■πεδινής γής, ιδού ότι άντί σπόρου 37 κοιλών παράγει 
250 κοιλά, έκ τών οποίων άφαιρουμένου τοϋ σπόρου, τοΰ 
δημοσίου και δημοτικού φόρου κοιλών 29, τών θεριστι
κών, άλωνιστικών καί φυλακτικών κοιλ. 47, άπέναντι τής 
φθοράς έργαλείων καί τοΰ τόκου κεφαλαίων κοιλ. 30, 
τό ολον κοιλών 143 Λ, άπομένουσι πιθανώς 106 | είς άπο- 
ζημίωσιν τής προσωπικής του έργασίας. Συγκρινομένη ή 
παραγωγή αυτή πρόςτάς τών έξετασθέντων τμημάτων τής 
έπικρατείας φέρει κατά νοΰν τήν Έ ρίβώλον Φθίαν τοϋ 
'Ομήρου.—’Ιδιαιτέρως οί μέσοι όροι τής γονιμότατος λαμ- 
βάνουσι τήν έπομένην κατ’ έπαρχίας άνάπτυξιν. Έν Λα
μία αί γαΐαι πρώτης ποιότητος 7 κατά στρέμμα κοιλά 
χαί αί τής τελευταίας 3. Έν Άμφίση καί Λοιοωρικίω 
αί μέν 4, αί δέ 2.

Ά χ α ί α καί νΠ λ ι ς. Κατά μέρος τιθεμένης τής 
καθ’ όλους τούς λόγους σημαντικωτάτης έν τώ νομώ τού- 
τω σταφιδοπαραγωγής, ή είς δημητριαχούς καρπούς γο- 
νιμότης τής χώρας είναι άξία ιδιαιτέρας έρεύνης. Ό Πύρ
γος καί αί Πάτραι διακρίνονται διά τάς πρώτης ποιότη
τος γαίας των έπί είσοδήματι, κατά μέσον όρον, καθ’ έκα
στον στρέμμα 8 κοιλών. Τά Καλάβρυτα καί τό Αίγιον 
έρχονται κατόπιν, διότι ή γονιμότης τών πρώτης ποιότη
τος γαιών των περιστρέφεται περί τά 5, κατά στρέμμα, 
κοιλά. Αί γαΐαι τής τελευταίας ποιότητος, χαί κατά τάς 

τέσσαρας έπαρχίας, χαρακτηρίζονται υπό γονιμότητος 

μέχρι 3 περίπου κοιλών.
Ά ρ γ ο λ ί ς καί Κορινθία. Ή έν αύταϊς γονιμό

της είναι πολύ άνωτέρα κατά τάς γαίας, αί’τινες κεΐνται 
έν τή ιστορική τοΰ Άγαμέμνονος πεδιάδι, έντός τών πρός 
τήν ’Αρκαδίαν κοιλάδων, καί κατά τάς εύφορους τοΰ Κο
ρινθιακού κόλπου άχτάς. Κατά μέσον όρον 5 κοιλά τό 
στρέμμα είναι τό όριον τής γενικής είς δημητριαχούς καρ
πούς παραγωγής.— ’Ιδιαιτέρως περί τό Ναύπλίον καί τό 
Άργος αί πρώτης ποιότητος γαΐαι παράγουσιν 8 κοιλά 
καί αί τελευταίας 2—3, περί τόν Πόρον, τήν Έρμιόνην 
καί τήν Κόρινθον αί μέν 3—5, αί δέ 2.

Μ ε σ ση ν ί α. Ή ξηρική γή 4 κοιλά καί ή ποτιστική 
8· ιδού οί μέσοι όροι τής παραγωγικής δυνάμεως τών 
γαιών, τάς οποίας έπότισαν άλλοτε τόσα αίματα οί γεωρ
γικοί ιδίως πόλεμοι μεταξύ Μεσσηνίων καί Σπαρτιατών. 
Καλής ποιότητος άγρός, έξ 100 στρεμμάτων, δύναται έν 
Μεσσηνία νά παράξη κατά μέσον όρον, διά τής είθισμένης 
έν τώ τόπω καλλιέργειας, 600 κοιλά σίτου. Πρέπει όμως 
νά άφαιρεθώσιν έξ αύτοϋ αί παραγωγικαί δαπάναι, οί φό
ροι κλπ. Εντεύθεν έννοεΐ έκαστος κατά πόσον περιορίζε
ται τό καθαρόν εισόδημα τής γεωργικής τάξεως καί έλατ- 
τοΰνται τά μέσα τοϋ περαιτέρω προβιβασμού αύτής.— 
’Ιδιαιτέρως περί τάς Καλάμας αί πρώτης ποιότητος γαΐαι 
παράγουσιν 8 κοιλά καί αί τελευταίας 3, περί τήν Πύλον 
αί μέν 4, αί δέ 2, περί τήν Κυπαρισσίαν αί μέν 5, αί δέ 3.

Λακωνία. Ή όρεινή διασκευή τής χώρας ταύτης 
συνδέεται πρός τήν ιστορικήν πενίαν τών γαιών της. Έν 
τούτοις περί τήν Σπάρτην αί πρώτης ποιότητος γαΐαι πα- 
ράγουσιν 7 κοιλά καί αί τελευταίας 2, περί τήν Μονεμ- 
βασίαν αί μέν 5, αί δέ 2, καί περί τό Γύθειον αί μέν 4, αί 

δέ 2 1.
’Αρκαδία, Γνωστόν τό έν αύτή αργόν πεδίο ν, 
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περί τοΰ οποίου τόσαι διαμάχαι έν τή άρχαιότητι. Μετα
ξύ γεωργικής και ποίμενικής ανέκαθεν ό Αρκαδικός λαός 
διεμοίρασε τάς εργατικές τυχας αύτοΰ. Περί τήν Τρίπολιν 
αί γαιαι πρώτης ποιότητος παράγουσιν 8 κοίλα καί αί 
τελευταίας 3, περί τήν Μεγαλούπολιν καί τό Άστρος αί 
μέν 5—7 κοιλά, αί δέ 2—3.

Κυκλάδες. Αί γονιμότερα» μεταξύ τών νήσων τοϋ 
Αιγαίου βεβαίωςεΐναι ή Νάξος καί ή'Αδρος, ένταΐς όποίαις 
αί γαιαι τής πρώτης μέν ποιότητος παράγουσιν 6 κοιλά, 
τής τελευταίας δέ 3. Ακολούθως έρχεται ή Θήρα καί ή 
Μήλος, έν αις 5 κοιλά διά τάς πρώτης ποιότητος γαίας 
καί 3 διά τάς τελευταίας. Ή Σύρος καί ή Τήνος έρχονται 
κατόπιν, διότι ί περίπου κοιλά διά τάς καλλιτέρας γαίας 
καί 2 διά τάς χειροτέρας.

—Έάν συγκρίνωμεν τήν άνωτέρω γονιμότητα τής γής, 
κατά τό παλαιόν (μέχρι τοϋ 1864) Ελληνικόν κράτος, 
μεταξύ τών δέκα μεγάλων τμημάτων αύτοΰ (νομοί), 
βλέπομεν δτισχετικώς δέν εΐναι είς πολύ κρείττονα θέσιν 
αί παχύτεραι τών γαιών. Θά λάβω ώς θέμα συγκρίσεως 
άφ’ένός τάς γαίας τής τελευταίας ποιότητος καί άφ’ έτέ
ρου τάς νήσους τοϋ Αιγαίου ΓΙελάγους, αιτινες χάρις είς 
τήν δραστηριότητα τών κατοίκων αύτών συναγωνίζονται 
έπί τοΰ γεωργικού άποτελέσματος, έπί ίσοις, μετά τών Αν
τιστοίχων γαιών τής Πελοποννήσου καί τής Στερεάς.

Έν γένει άπαντες οί άνωτέρω αριθμοί έχουσι μόνην 
τήν σημασίαν τών πιθανοτήτων, τάς όποιας οι μέσοι όροι 
ύπόσχονται είς τοιούτου είδους οίκονομικάς μελετάς. Έάν 
έπρόκειτο έπί τοϋ όλου νά κατασ κευάσωμεν γενικόν τι 
πόρισμα τής παραγωγικής δυνάμεως τής καλλιεργουμέ- 
νης καθ’δλον τό Ελληνικόν κράτος γής, νομίζω οτι 5— 
5 I κοιλά διά τάς γαίας τής πρώτης ποιότητος καί 2— 
2 | διά τάς γαίας τής τελευταίας ποιότητος δεν άπομα 
κρύνονται πολύ τής άληθείας.

ΥΠΗΡΕΤΙΚΕ! ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ·

Ή πρώτη άρχή τής προσωπικής ύπηρεσίας Απαντάται 
έν τοΐς χρόνοις τής δουλείας. Ό δούλος ήτο κτήμα τοϋ 
κυρίου του καί συγχρόνως ύπηρέτης τών όρέξεων αύτοΰ. 
"Οταν βαθμηδόν έσχηματίσθη ή τάξις τών δουλοπαροί
κων, συνεδέθη δηλαδή στενώς ή τύχη τών πρώην δούλων 
μετά τής καλλιέργειας τών γαιών, έφ’ ών ουτοι προση- 
λώθησαν, ό κύριος τοΰ κτήματος είχε τό δικαίωμα νά 
προσκαλή είς τήν οικιακήν ύπηρεσίαν του τούς υιούς τών 
καλλιεργητών έπί σμικροτάτη αμοιβή καί πολλάκις άνευ 
τοιαύτης.

Άλλ’ ένώ ή έξοχή έβάδιζε τήν τιμαριωτικήν ταύτην 
οδόν, ό σχηματισμός τών πόλεων έδιδε νέαν διεύθυνσιν 
είς τήν ύπηρετικήν βιομηχανίαν. Έν αύταΐς δέν ύπήρχε 
κύριος άφ’ ένός καί απόγονο ς δούλων άφ’ έτέ
ρου. Ή αστική κοινωνία ήτο βιομηχανική κοινωνία, επο
μένως ή έλευθερία τοΰ συναλλάγματος ές-ρατολόγει τούς 
ύπηρέτας δπως καί τούς λοιπούς έργάτας τής πόλεως. 
Βαθμηδόν ή νέα αΰτη μέθοδος τής ύπηρετικής βιομηχα. 
νιας έξετάθη καί έπί τής εξοχικής κοινωνίας, έν χρόνω 
ιδίως καθ’ δν συμπίπτει καί ή οριστική κατεδάφισις τοΰ 
τιμαριωτικού οικοδομήματος, έκ τού όποιου ό βαρβαρικός 
μεσαίων έλυμαίνετο τήν εργατικήν ανθρωπότητα.

Είς έπιτέλεσιν τού καθολικού τούτου φαινομένου έμε- 
σολάβησαν πολλοί νομοθετικοί σταθμοί. Όπως έπί τής 
έν γένει εργασίας τού λαού, οϋτω καί έπί τής ύπηρετι
κής βιομηχανίας ιδιαιτέρως, ή κηδεμονική έννοια τής πο
λιτείας έτέθη είς πληρεστάτην ένέργειαν. Ή διατίμησις 
τής οικιακής καί Αγροτικής ύπηρεσίας έθεωρήθη θέμα 
αστυνομικού κανονισμού. Βλέπομεν δέ τόν μέγαν Φριδ3- 
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ρΐχογ έπιβάλλοντα βαρείας ποινάς (ειρκτή μετ’ αναγκα
στικής έργασίας) τόσον κατά τοΰ ύπηρέτου τοΰ λαμβά
νοντος, όσον καί κατά τοϋ κυρίου τοΰ δίδοντος άνώτερον 
τοΰ προσδιωρισμένου μισθόν. Άλλοίμονον εις έκεΐνον, 
δστις διά μηχανευμάτων έλάμβανε άλλότριον υπηρέτην. 
Καί έπειδή ή παροιμία «όταν δίψα ή αύλή σου. ...» εΐναι 
αρχαία καί παγκόσμιος, αύστηρώ.ς άπηγορεύετο, πολ- 
λαχοΰ τής Γερμανίας, μέχρις έτι τοΰ παρελθόντος 
αίώνος, ή έκτός τών ορίων τής επαρχίας άπομάκρυνσις 
τών ιθαγενών ύπηρετών, ύποχρεουμένων, ίνα προτιμώσι 
τούς έγχωρίους μάλλον οίκους. Μεταξύ τών ύπηρετών 
τής πόλεως καί τής έξοχής ύπάρχει κατά τήν έποχήν 
ταύτην νομοθετικόν χάσμα. "Εκαστος έν ω έκλήθη έκεΐ 
καί μενέτω. Ούτως έν Σαξωνία, ίνα απόκτηση ό ύπηρέτης 
τής έξοχής τό δικαίωμα τής έν τή πόλειυπηρεσίας, έπρε
πε κατά διάταγμα τοΰ 1766 νά ύπηρετήση έπί τετραετίαν 
τούλάχιστον έν τή πρώτη καί νά εΐναι δεκαοκταετής.

Τοιαύτη τής πολιτείας έπέμβασις έπί τοΰ ύπηρετικοΰ 
κλάδου τής βιομηχανίας εξηγείται άπό τών έσφαλμένων 
πολιτικο-οικονομικών αρχών, αιτινες μέχρις έσχάτων έ- 
πεκράτουν έπϊ τής Εύρωπαϊκής κοινωνίας, χωρίς νά λη- 
σμονήσωμεν έν τούτοις καί τό ύοιστάμενον έτι σπουδαϊον, 
κατά τό μάλλον ή ήττον, μέρος αύτών. Ή κυριεύουσα 
ιδέα κατά τήν ακμήν τής προστατευτικής περιόδου ήτο 
δτι δέν έπρεπε νά άφεθή ή κοινωνία χωρίς ύπηρέτας. Ε
πομένως έντεϋθεν καί ή μονιμοποίησις τής τάξεως αύτών 
καί ή διατίμησίς των. Πόσον διαφέρει δμως ή έν τή ορθή 
τής έθνικής οικονομίας αναπτύξει Οέσις δλων τών έργα- 
ζομένων, ύπηρέται εΐναι ούτοι ή έπιχειρηματίαι, έμποροι 
ή καλλιεργηταί, βιομήχανοι ή κεφαλαιούχοι!

Έν γένει τό μέλλον ανήκειείς τήν συναλλακτικήν τών 
ύπηρεσιών έλευθέρίαν. Ό χρυσούς αιών τής οίΛτικής ζω
ής παρήλθεν άνεπιστρεπτεί· όσημέραι δέ σμικρύνεται ό 
κύκλος τών Αρχαϊκών έκείνων οικογενειών, έν ταΐς <?■ 

ποίαις οί έκγονοι βλέπουσιν ύπό τήν αύτήν στέγην γέ
ροντας τούς πιστούς τών πατέρων ύπηρέτας. Ή μετα
βολή είσέδυσε μέχρις αύτής τής πεπολιτισμένης έξοχής. 
Τοιουτοτρόπως μεθ’ δλην τήν άρχαιτροπίαν των οί "Αγ
γλοι κτηματίαι πρέπει νά άπελπισθώσι περί τοΰ δυνατοΰ 
τής έν τοΐς νΰν χρόνοις ύπάρξεως Όμηρικοΰ Εύμαίου. 
’Από πεντήκοντα σχεδόν έτών ή Αγγλική τής γής καλ
λιέργεια έτέθη έπί τής αύτής βάσεως, έφ’ ής καί ή βιο
μηχανία τών έργοστασίων. Οί έργάται δέν εΐναι ύπηρέται 
χρόνιοι, ζώσιν έκτος τής οικίας τοΰ ύπερηφάνου γαιο- 
κτήτου καί εΐναι ημερομίσθιοι, δπως καί οί έν τή πόλει α

δελφοί των.
Δέν έννοώ έντεϋθεν, δτι τό έφήμερον τής άπό συναλ

λάγματος υπηρεσίας εΐναι ή πρακτικωτέρα καί μοναδική 
έγγύησις τής Ατομικής τών ύπηρετών Ανεξαρτησίας. Σκο
πόν έχω απλώς νά ύπο δείξω, δτι πολυχρόνιος μίσθωσις 
τής ύπηρεσίας δύναται μέν ύπό τινα έποψιν νά έξασφα- 
λίζη τό παρόν, θυσιάζει όμως τό μέλλον. Υποθέσατε δτι 
μισθοΰται τις ώς ύπηρέτης έφ’ δρου ζωής, καί ιδού έχετε 
πρό οφθαλμών εύρυτάτην σωματεμπορίας εικόνα. 'Επομέ
νως δταν τό Ελληνικόν σύνταγμα (άρθ. 13) καθιεροΐ τήν 

Αρχήν, δτι παρ’ ήμΐν «ούτε πωλείται ούτε αγοράζεται άν
θρωπος», πρέπει νά δεχθώμεν, δτι «καί ούτε ισοβίως μι- 
σθοϋται.»

Ή οικονομική σημασία τοΰ όλιγοχρονίου τών Ανθρω
πίνων μισθώσεων εΐναι αύταπόδεικτος, άρκεϊ νά συγκρίνω- 
μεν τήν βιομηχανικήν δραστηριότητα τών πατριαρχικών 
χρόνων πρός τούς νεωτέρους τοΰ ημερομισθίου. Ή Απο
τελεσματική έργασία έξαρτάται μάλλον έκ τοΰ συμφέρον
τος τών έργαζομένών ή έκ τών ποιητικών εικόνων τής 
ύπό τήν αύτήν στέγην συμβιώσεως τοΰ άγαπητοΰ τής 
τύχης υίοϋ μετά τών έξ αύτής άποκλήρων. Προέβη δέ τό 
φαινόμενου τοϋτο έτι μάλλον πρός τά πρόσω, διότι οί 
κατ’ άποκοπήν έργάται εΐναι τόσον αποτελεσματικά»- 
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τεροι τών ημερομισθίων, δσον οί ημερομίσθιοί είναι πα
ραγωγικότεροι τών νωθρών της πατριαρχικής ζωής 
ακολούθων.

Έάν έκ τής καθόλου ταύτης έννοιας περιορισθώμεν είς 
μόνους τούς οικιακούς ύπηρέτας, ό μικρός ή μέγας αριθμός 
αύτών είναι, κατά τό μάλλον ή ήττον, σπουδαία ένδειξις 
τής προϊούσης οικονομικής έν τή κοινωνία εύπορίας. Τοι
ουτοτρόπως ενδεικτική είναι ή επομένη έν Παρισίοις άνά-
πτυξις τής οικιακής υπηρεσίας άπό τών άρχών 
τάρτη ς δεταετηρίδος τοΰ παρόντος αίώνος.

τής τε-

1831 Ύπτ,ρέται 13,916 Ύπηρέτριαι 36,258 όλον 50,177
1841 » 15,366 » 39,529 54,907
1846 » 19,720 » 47,834 » 67,554
1856 s 19,070 » 64,756 8 83,826
1866 » 22,591 » 87,743 » 110,334
1872 » 28,331 » 83,090 0 112,021

Ύπό τάς έντυπώσεις τής οικονομικής σημασίας τοΰ έν 
τοΐς άνωτέρω άριθμοϊς, άπό δεκαετίας εις δεκαετίαν, έπαι- 
σθητοϋ προβιβασμού τών ύπηρετικών έργων δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν τήν έκ ματαιότητος πλησμονήν τών οι
κιακών ύπηρετών τής μεσαιωνικής άρχοντείας, άπό τών 
αύλών τών Βασιλέων μέχρι τών έπ’ αύταΐς πιθηκιζόντων, 
άπό τών Βυζαντινών Δομεςίκων καί Μεγαδομεςίκων μέ 
χρι τοΰ συρφετού, τόν όποιον βλέπει τις πνίγοντα τήν 
νεωτέραν τού πεφυσιωμένου οικογένειαν. 'Η διαμοίρασις 
λοιπόν τών άτόμων τής ύπηρετικής, ούτως είπεΐν, τάξεως 
μεταξύ πλειόνων οικογενειών είναι τό άσφαλέστερον γνώ
ρισμα τής αληθούς έν τώ τόπω οικονομικής εύπορίας. 
Ί’πό τήν έποψιν ταύτην ή άπογραφή τού 18'70 άπέδειξε 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα 17,482 ύπηρέτας καί 10,808 
ύπηρετρίας, τό δλον 28,290 άτομα. ’Επειδή δέ ό όλος 
'Ελληνικός πληθυσμός άποτελεϊται έκ 327,809 οικογε
νειών, δύναται έκαστος νά άναλογίση τόν άριθμόν τών 

ύπηρετών πρός τόν άριθμόν τών οικογενειών, ?να κρίνη 
περί τής ποσότητος τών Έλληνίδων, αΓτινες άκόμη, ώς ή 
βασιλόπαις Ναυσικάα, πλύνουσι μόναι τά φορέματα τής 

οικογένειας έν τώ ποταμώ.
Ό μικρός ουτος άριθμός τών έν Έλλάδι ύπηρετών δέν 

μέ εμποδίζει άπό φορολογικής τίνος προτάσεως, ήτις είναι 
άξία Ιδιαιτέρας, έν τή οικονομική τοϋ κράτους, μελέτης. 
Έν ’Αγγλία δι’ έκαστον ύπηρέτην ύπεράνω μέν τών 
18 έτών ό κύριος πληρόνει 28 δραχμάς εις τόν δημόσιον 
θησαυρόν, κάτω δέ τών 18 έτών, δραχμάς 14. θά κατε- 
σκεύαζον δθεν μέσον τινα έκ τών Ελλήνων ύπηρετών, 
έν τώ όποίω, συμπεριλαμβανομένων καί τών γυναικών, 
ιδού δτι πρός 10 κατά κεφαλήν δραχμάς άποτελεϊται δη· 
μόσιον εισόδημα 282 χιλ. δραχμών, εύείσπρακτον καί δε
κτικόν εύρυτέρας έτι έν τώ μέλλοντι άποκαταστάσεως, 
διά τοΰ άντιζυγίου δπερ πάντως είναι άπαραίτητον είς 
κατάργησιν άλλων φόρων, έπιβαρυνόντων αδιακρίτως καί 
έκεΐνον, βστις μόλις έχει τό άναγκαΐον, καί έκεΤνον, τοΰ 
οποίου ή ζωή λειτουργεί δι’ άλλοτρίων χειρών καί ποδών.

Μεταξύ τής κηδεμονικής καί τής άστυνομικής ένερ- 
γείας τής πολιτείας, κατά τά έπαγγέλματα τής κοινοτά- 
της χρήσεωζ> ύπάρχει σπουδαιοτάτη διαφορά. Ένώ τήν 
πρώτην κατεδικάσαμεν άνωτέρω, περί τής δευτέρας άπαι- 
τεΐται ιδιαιτέρα έρευνα. Τώ όντι καταγραφή τών ύπηρε
τών είς ειδικόν κατά πόλεις άστυνομικόν βιβλίον, καί i- 

κάστοτε ίλεγγος αύτοϋ κατά τάς άπό κυρίου είς κύριον 
μεταβάσεις, φέρουσι ζατά νούν τάς 'Ρωμαϊζάς τών δού
λων καταστροφάς, έν ταΐς όποίαις δολοφονουμένου τοΰ 
κυρίου δλοι οί δούλοι του παρεδίδοντο είς τόν δήμιον. Καί 
δμως ή ύπερβολή τής άναμνήσεως ταύτης δέν άφαιρεΐ τήν 
ύπάρχουσαν έν αύτή σημασίαν. 'Όταν οί μέν ύπηρέται 
είναι οί πραζτικώτεροι θεματοφύλαζες τής έμπιστοσύνης 
τών οικιών, οί δέ πειρασμοί πολλοί καί διάφοροι, δέν φαί
νεται άπό σκοπού ή αστυνομική τής πολιτείας έ.:ί τοιαυ- 
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την βιομηχανίαν περιέργεια. Μέγα έν τούτοις μέρος τής 
οχληράς ταύτης έπεμβάσεως δύναται έν προχωρούση κοι
νωνία νά έκλειψή διά τοΰ οργανισμού φιλανθρωπικών και 
άλλων έπί τής ύπηρετικής βιομηχανίας συνεταιρισμών, 
ύπό τήν έποψιν διδασκαλίας τίνος καί επικουρίας.

Έκ τής αστυνομικής έπί τών ύπηρετών έννοιας έχω 
ύπ’ ίψιν δύο κανονισμούς· ό μέν άνήκει είς τούς ΙΙαρισίους 
(18!>3), ό δέ είς τάς Αθήνας (18'70). Κατά τόν πρώτον, 
παν άτομον άμφοτέρων τών γενών, 3περ θέλει νά είσέλθη 
είς ύπηρεσίαν έντός τίνος οικίας, πρέπει, βεβαιουμένης 
προηγουμένως τής ταύτότητος του, νά προμηθευθή έκ 
τής Διευθύνσεως τής ’Αστυνομίας βιβλιάριον, έν τώ όποίω 
σημειοΰται τό όνομα καί έπώνυμον αϋτοϋ, ό τόπος τής 
γεννήσεως του, ή ηλικία του, ή ύπογραφή του, άν είναι 
έγγαμος κλπ. Ή παράλείψις τής άνωτέρω διατυπώσεως 
τιμωρείται διά προσωπικής κρατήσεως 8 ημερών μέχρι 
τριών μηνών. Δέν έπιτρέπεται είς τόν κύριον νά δεχθή έν 
τή οικία του ύπηρέτην άνευ τοιούτου βιβλιαρίου, όπερ μέ
νει παρά τώ οικοδεσπότη μέχρι τής έκ τής ύπηρεσίας του 
έξόδου τοϋ ύπηρέτου, δτε έπιστρέφεται είς τούτον μετά 
μόνης τής εγγραφής τοϋ χρόνου τής εισόδου καί έξόδου 
αύτοΰ, απαγορευόμενης πάσης σημειώσεως μομφής ή ε
παίνου κατά τοΰ ύπηρέτου. Αί σχετικαί μεταξύ κυρίου καί 
ύπηρέτου δυσκολίαι εξομαλύνονται άστυνομικώς. Κατά 
πάσαν μεταβολήν οικίας οφείλει ό ύπηρέτης έπί ποινή κρα
τήσεως 24 ώρών μέχρι 4 ημερών νά έμφανίζηται ένώπιον 
τής’Αστυνομίας, έν ή επιθεωρείται τό βιβλιάριον του. 'Όσοι 
ύπηρέται δέν συμμορφοΰνται πρός τάς άστυνομικάς ταύ- 
τας διατάξεις άποπέμπονται κατά τάς περιστάσεις έκ τοΰ 
ΙΙαρισινοΰ νομοΰ.

Ό ’Αθηναϊκός τής ύπηρετικής βιομηχανίας κανονισμός 
έχειώς έξής:

1) Ούδείς, ή ούδεμία άπολύτως δύναται νά μετέλΟν) τό έπιτή- 
δενμα υπηρέτου, ύπηρετρίας ή τροφού, άν προηγουμένως δέν έφο-

17

μέ συστατικόν αποδεικτικόν ένός τών άνεγνωρίσμένων ύπη- 
ρετομεσιτών, συν τή έγγυήσει τούτου, καί λάβη, έν βιβλιαρίω, τήν 
πρός τοΰτο άδειαν τής ’Αστυνομίας.

2) Ούδείς απολύτως δύναται νά μετέλθη τό επιτήδευμα τοΰ 
ύπηρετομεσίτου, έάν δέν γ,ναι έφωδιαίμένος μέ άδειαν τής Αστυ
νομίας.

3) Διά νά λάβη τις τήν άδειαν μεσίτου απαιτείται νά γνωρίζη 
γράμματα, νά γ,ναι έγκαταστημένος έν τη πόλει, έν ή θέλει έξάσκη
ση τό έπιτήδευμά του, νά έχη οίκον ώρισμένον και εύρύχωρον νά 
δέχηται τάς διαθεσίμους υπηρέτριας, κα'ι νά μή μεταβάλλγ Οέσιν έν

' a-fwla τής ’Αστυνομίας' νά έχγ σύζυγον, μητέρα ή άλλην έπιμε- 
λήτριαν ηλικίας 40—60 έτών, καί νά προσφέρη έγγύησιν περί τής 
ηθικής διαγωγής αυτού καί τής έντίμ.ου καί ακριβούς πρός τά δια- 
τασσόμενα έξασκήσεως τοΰ έπιτηδεύματος του. ’Απαγορεύεται δ’ 
αύτω νά δέχηται·, ή νά ξενίζη έν τώ οικω του άλλα πρόσωπα άρ- 
ρενα ηλικίας 15—-60 έτών.

4) Ό μεσίτης ίφείλει νά προμηΟεύηται καί νά διατηρή, ακρι
βώς, ίδίο’.ς αύτοΰ άναλώμασί, τά άπαιτούμενα βιβλία κατά τό ύπό 
τής αστυνομίας έπιδειχθησόμενον αύτω σχέδιον, καί νά πέμπη κατά 
πάσαν δευτέραν έντυπον απόσπασμα αύτών περί τών εβδομαδιαίων 
εργασιών του είς τήν Διεύθυνσιν.

5) Ό μεσίτη; είναι συνυπεύΟυνος διά πάσαν πραςιν ύπηρέτου, 
υπηρέτριας ή τροφού.

6) ’Επιτρέπεται είς τον μεσίτην νά λαμβάνγ, μεσιτικήν αμοιβήν, 
κατ’ άνώτατον όρον, άνά τρεις όραχμάς παρ’ έκάστου, τοΰ τε μι- 
σΟοΰντος καί τοϋ μισθουμένου.

7) Πάσα μίσθωσις ή άντικατάστασις υπηρέτου, υπηρέτριας ή τρο
φού θέλει γίνεσθαι διά τοΰ μεσίτου' έπομένως διά μέν τήν μίσθω
σιν ορίζεται έλάχιστος χρόνος ό μ.ήν, διά δέ τήν πρός άντικατά- 
στασιν μ.εταξύ τών μερών είδοποίησιν ή έβδομάς, καί ό μισθωτής 
καί ό. ή ή μισθωτός θέλουν άπευθύνεσθαι δι’ όλα ταΰτα έγκαίρως 
πρός τόν μεσίτην.

8) Έάν ό ή ή μισθωτός έγκαταλείφη άπρόειδοποιήτως τήν ύπη
ρεσίαν του, ό μισθωτής θέλει γνωστοποιήσει τοΰτο είς τόν μεσίτην, 
όστις είναι υποχρεωμένος νά ένεργήση πάραυτα τήν άντικατά- 
στασιν.

ΕΤΟΣ I—ΦΓΑ. 37—ΜΛνΐΙΟΣ 187ϋ. 2
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9) Έάν ύπηρέτης, υπηρέτρια ή τροφός εγκατάλειψη, τήν ύπη- 
ρεσίαν πρό τοΰ ελάχιστου ορού τοΰ χρόνου τής μισθώσεως τοΰ ενός 
δτ,λαδή μηνός δέν δύναται νά πληρωθή δι’ δσας ημέρας ύπηρέτησεν. 
Έάν δέ άποβληθή άκουσίως, ό μισθωτής οφείλει νά πληρώση ολό
κληρον το μηνιαϊον. Εις περίστασιν τοιαύτης παραιτήσεως έκ μέρους 
τοΰ ή τής μισθωτού, δ μεσίτης οφειλών νά προμηθεύση είς τόν κύ
ριον τοΰ παραιτηθέντος ύπηρέτου, υπηρέτριας ή τροφού έτερον πρό- 
σωπον, δέν δικαιούται νά λάβ·η, τήν μεσιτικήν αμοιβήν, είμή μόνον 
άπό τόν ή τήν μισθωτόν, εις περίστασιν δμως αποβολής, ώς έξε- 
τέθη, οφείλει και ό μισθωτής νά πλήρωσή τήν ώρισμένην αμοιβήν.

10) Ούδείς ύπηρέτης, ή υπηρέτρια δύναται νά μένη ά'νευ υπηρε
σίας πέραν τής έβδομάδος, τουναντίον άμα παραιτηθή, ή άποβληθή, 
δφείλει νά παρουσιασθή είς τόν μεσίτην νά δηλώσφ τούτο διά νά 
μισθωθή έκ νέου, ιδίως δέ αί ύπηρέτριαι οφείλουν νά καταλύωσιν 
έν τω διαστήματι αύτώ, είς άποδεδειγμένως συγγενικάς των οικίας, 
ή έν τω οίκω τοΰ μεσίτου. Έάν δέ τις υπηρέτρια φωραθή άπαξ ή 
δις τό πολύ έντός οίκου άσωτίας, ή εχει σχέσεις μετά μαυλιστριών 
ή κοινών γυναικών, θέλει παύει εφεξής τού υπηρετικού επιτηδεύμα
τος, καί εί μέν ήναι έτεροδημότις ή αλλοδαπή θέλει άποπέμπεσθαι 
εντεύθεν, άλλως θέλει καταταχθη μεταξύ τών κοινών γυναικών.

11) Ό μεσίτης είναι υποχρεωμένος, είς πάσαν παραίτησιν ή ά- 
πόλυσιν υπηρέτου, υπηρέτριας ή τροφού έκ τής οικίας ή τού κατα
στήματος, έν ώ είχε μισθωθή, νά ζητή πληροφορίας παρά τοΰ οι
κοδεσπότου, οίκοδεσποίνης ή καταστηματάρχου, περί τής διαγωγής, 
ήν έδειξε τό ύπηρετήσαν πρόσωπον κατά τό διάστημα τής υπηρε
σίας, καί νά τάς σημέιή, ύπό ευθύνην του, είς τάς οικείας θέσεις τοϋ 
βιβλιαρίου.

12) Είς ούδεμίαν τροφόν θέλει χορηγεΐσθαι άδεια τής αστυνο
μίας, έάν τό έντυπον αποδεικτικόν συστατικόν τοΰ μεσίτου δέν ήναι 
προσυπογεγραμμένον αυθημερόν ύπό τοΰ αστυνομικού ιατρού, δικαι
ωμένου νά λαμβάνη παρ’ αυτής, έπισκέψεως δικαίωμα, δύο .δραχ. 
περί τής εύρωστίας αύτής καί τής άρκούσης καί υγιεινής γαλακτο- 
φορίας της. Ούδεμία δέ τροφός δύναται νά εγκαταλείψγ, ούτε έπί 
μίαν ώραν τό θηλάζον βρέφος ή νά τό άποθη/.άστ, ά'νευ τής άδειας 
καί συναινέσεως τώι γονέων ή τών επιμελητών του, είς περίστασιν 
δέ διενέξεως πρός άλλήλους, ή στερήσεως τοΰ γάλακτος, θέλει είδο- 

δοποϊεΐσθαι ευθύς ό μεσίτης πρός πρόβλεψιν έτέράς, έζακολουΟόύσης 
έν τφ μεταξύ τής πρώτης τό καθήκον της.

1 3) "Οταν ό ύπηρέτης, υπηρέτρια ή τροφός θέλφ νά παραιτηθή 
τοϋ επιτηδεύματος τούτου, οφείλει νά άναγγείλγ τούτο εις την 
Διεύθυνσιν τής αστυνομίας, άποθέτουσα τό βιβλιάριον, ινα διαγρα
φή έκ τοϋ ύπηρετικοΰ βιβλίου.

Ί 4) Τά βιβλιάρια ταΰτα θέλουν χορηγεΐσθαι ύπό τής Διευθύν- 
σεως δωρεάν, είς πάσαν δέ τυχαίαν ή έκ τής χρήσεως φθοράν, βλά
βην ή άπώλειαν τού βιβλιαρίου ή Διεύθυνσις τής αστυνομίας θέλει 
εκδίδει έτερον" διά πάσαν όμως έκ προθέσεως τοιαύτην πράξιν θελει 
τιμωρεϊσθαι ό ένοχος κατά τόν νόμον.

15) Διά νάέκδοθή, είς τόν αίτοΰντα ή τήν αιτούσαν τήν υπη
ρετικήν άδειαν, βιβλιάριον, ή αϊτησις πρέπει νά συνοδεύεται, ούν 
τοΐς άλλοις άποδεικτικιΐς, περί ών είς τά πρ ,ηγούμενα άρθρα έγένετο 
λόγος, καί μέ τρία αντίτυπα τής φωτογραφικής εικόνες τού αίτοΰν- 
τος ή τής αίτούσης, ίδίοις αύτών άναλώμασιν, έξ ώντόμέν έν θελει 
προσκολλάσθαι ύπό τοΰ φωτογράφου τεχνικώς έν τή πρώτη σελίδι 
τού βιβλιαρίου,τά δέ δύο έτερα θέλουν κατατίθεσθαι είς τό γραφεΐον 
τής Διευθύνσεως.

Ανεξαρτήτωςτών ανεφάρμοστων έν τοΐς προηγουμένοις 
λεπτομερειών ή νομική βάσις τών τοιούτων κανονισμών 
απορρέει έκτης αστυνομικής εξουσίας τής πολιτείας. Τοιου
τοτρόπως έν Έλλάδι ό τ.ο'.'). νόμος (άριΰ. G55 καί G57) 
τιμωρεί διά προςτ'μου μέχρι δΟ δραχμών τόν έν τή ύπηρεσια 
του δεχόμενου ύπηρέτας ή θεράποντος, οΐτινες οένδύνανται 
νά άποδείξωσι κατά τό δέον διά τοϋ ύπηρετικοΰ βιβλίου, 
ότι έχουσι τά κατά τάς διατάξεις άπαιτούμενα, καί έν γέ- 
νει πάσαν παράβασιν τών περί ύπηρετών διατάξεων έκ 
μέρους τών ύπηρετουμένων, ών πολύ αυστηρότερος κατά 
τών ύπηρετούντων, καθ’ ών απαγγέλλει έπί τοιαύτη πα- 
ραβάσει κράτησιν μιας ημέρας μέχρι δύο εβδομάδων, όρί- 
ζων συγχρόνως, οτι οί καΟ’έξιν περί τά τοιαΰτα πταίοντες 
ύπηρέται υποβάλλονται κατά τάς περιστάσεις ύπό τήν 
ιδιαιτέραν αστυνομικήν έπιτήρησίν, έν τ7 έννοια τής όποιας

1
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ύπάρχει καί τό διοικητικόν δικαίωμα τής άπό τόπου είς 
τόπον έντός τής επικράτειας Αποπομπής.

Τοιούτος είναι περίπου ό Αστυνομικός κατά τήν υπηρε
τικήν βιομηχανίαν μηχανισμός. Κατά πόσον ούτος λει
τουργεί πράγματι, δύνανται νά μαρτυρησωσιν όλοι οί έν 
Άθήναις ύπηρετούμενοι οίκοι. Έζ τοϋ δτι ζαΐ έν ΙΤαρι- 
σίοις περιβάλλεται ή εφαρμογή ύπό πολλών δυσχερείων, 
δέν έπεται ότι δλη ή ζατά τήν ήμετέραν πρωτεύουσαν 
έμπειρία πρέπει νά περιορισθή είς μόνας τάς μελανάς 
δάφνας τής Αχαλίνωτου χαρτογραφίας. Δέν άρζ.εϊ μία δια
ταγή- Απαιτείται ζαΐ τό περί τήν έζτέλεσιν της πνεΟμα 
τής συνεχείας. Αύτό μόνον διακρίνει τήν σοβαρότητα τών 
άτόμων άμα καί τών έθνών, έγγυάται δέ τό πρακτικόν 
Αποτέλεσμα όλων τών σκοπών ζαΐ όλων τών Αγώνων.

1ΙΕΡΙ ΚΥΒΕΙΑΣ-

Α.-.

Τι σημαίνει ή λέξις κυβεία έν τή κυρίως σημασία 
της ; βεβαίως δέν είναι Ανάγκη νά τήν εξηγήσω- ή σημα
σία όμως ήν έλαβεν πρό τριών έτών : τήν έπί τή; διαφοράς 
τής τιμής τών χρεογράφων κερδοσκοπίαν, είναι όλίγον 
βεβιασμένη καί ύπερβολική· ένώ ή εύρωπαϊκή λέξις agiotage 
προερχομένη έζ τοϋ agio—λέγω εύρωπαϊκή, διότι άπασαι 
αί τραπεζοχρηματιστικαί λέξεις προέρχονται έκ τής ιτα
λικής—σημαινούσης διαφοράν έπί τών τιμών μοί φαίνε
ται όρθωτέρα καί φυσιζωτέρα- άλλ’ άς άφήσωμεν τάς λέ
ξεις καί άς έλΟωμεν είς τά πράγματα.

Οί οικονομολόγοι σχεδόν δέν έγραψαν τι έπί τοϋ Αντι
κειμένου τούτου- κρίνων δέ τις έκ τών ολίγων λέξεων 
άς καθιέρωσαν έπί τούτω δύναται τις νά είπη ότι δέν τό
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έμελέτησαν. Ό περισσότερα περί κυβείας γράψας είναι ό 
3. Β. Say ού τίνος τό συμπέρασμα είναι τό έξης: α'Άπαντα 
τά παίγνια ταΰτα—τά έπί τών μετοχών καί χρεογράφων, 
άτινα έπιφέρουσι πολλά δυστυχήματα καί άπό τά όποια 
ή βιομηχανία καί ή παραγωγή ποτέ δέν όφελοϋνται, ήδύ- 
ναντο, νομίζω, νά καταργηθώσιν έάν ή κυβέρνησις τό 

ήθελεν» (1).
Ό Mic Cullo h είναι τής αύτή; γνώμης-
Courcelle-Senneuil, λέγει: a'H κυβεία καί τά τοΰ χρημα

τιστηρίου παίγνια έξασκοΟσιν έπί τής βιομηχανίας έν γέ- 
νει όλεθρίαν έπιρροήν, διότι καταβροχθίζουσιν άνοφελώς 
κεφάλαια καί χεΐρας. 'Π άρχή ήδύνατο νά κατάργηση 
ταΰτα δι’ ολοσχερούς Απαγορεύσεως» (2).

Ό Horace Say λέγει κάτι τι χονδρότερου. α'Π έμπορι- 
κή κερδοσκοπία είναι ώφέλιμος καί εύνοϊκή είς τήν κοι
νωνίαν, ή κυβεία τή είναι βλαβερά- έκτος δέ τούτου είναι 
πάντοτε ζατά τής ηθικής .... Ή κερδοσκοπία είναι πρά- 
ξις τακτική- ή κυβεία στοίχημα ένθα οί στοιχηματίαι έ
χουσι πάντοτε τήν ύστεροβουλίαν νά μεταχειρισθώσιν έν 
άνάγκη τ ή ν'ά π ά τ η ν ! ! ζτλ. (3).

Ό Vliurer (4; αδυνατών νά όρίση τήν κυβείαν έπανα- 
λαμβάνει τήν γνώμην τοϋ μνημονευθέντος Όρατίου Σαίη. 
«Ούχί άνευ δυσκο/άας, λέγει ό Vhurer, προσπαθούμε-, νά 
δώσωμεν τήν Ακριβή σημασίαν τής λέξεως ταύτης- διότι 
εκείνην ήν Οά προετείνωμεν κινδυνεύει νά έφαρμοσθή έπί
σης είς τό πνεύμα τής κερδοσκοπίας, ήτις είναι αύτή ή 
ψυχή τών επιχειρήσεων καί τοΰ έμπορίου, καί τήν οποίαν

(1) Cours coinplet de 1’ Econ. Pol. VIlT, part. ch. -15.

(2) Traild thior. et prat, d’ Econ· Pol. tom. It. σελ. 277.

(3) Diet, de Γ Econ. Polit. είς τήν ;.έξ·.ν Agiotage.

(4) Diet, du Cocimcrce et de la Navigat. είς τήν ΰ,έςιν Λ- 
giotage.
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ούτε ή ηθική, ούτε ή δικαιοσύνη κατεδίκασάν ποτέ, ώς 
καί είς την κυβείαν εναντίον της όποιας ή τιμιότης τοΰ 
κοινού καταφέρθη πάντοτε, τόσω μάλλον καθ' όσον είναι 
διαρκής κίνδυνος τοΰ έμπορίου καί της βιομηχανίας. Εις 
τών σπουδαιότερων συγγραφέων έπί της ύλης ταύτης, ό 
Όράτιος Σαίης ώρισε τήν κυβείαν ώς έξής: «Έν τ ή κυ
βεία, ή άγορά γείνεται πάντοτε μέ τήν πρόθεσιυ νά πώ
ληση τις όσου δύναται ταχύτερο·?· γίνονται διαπραγμα
τεύσεις συνήθως μέ προθεσμίας διά νά μή γείνη άνάγκη 
κεφαλαίων ούδαμώς σκοπεύουσι νά παραλάβωσιν δ,τι 
ήγόρασαν. ’Άλλοτε πωλοΰσι μέ τήν ύπόσχεσιν νά παρα- 
οώσωσιυ δ,τι δέν έχουσιν, καί δ,τι δέν προέβλεύαν ποσώς 
νά άποκτήσωσι· έλπίζουσι νά έκκαθαρίσωσι τήν πράξίν 
των κατά τήν προθεσμίαν, δ·.’ έναντίας πράξεως, είς τιμάς 
ών ή διαφορά νά άποβή κέρδος· καί έγκαταλείπονται είς 
τήν τύχην τών εσοδειών, εις τάς συνεπείας τών πολιτικών 
νέω?, καλών ή κακών, άτινα ετοιμάζονται μάλιστα νά 
έφεύρωσι καί διαδώσωσιν έν άνάγκη. Έν μια λέξει, ό κυ
βευτής, βασίζει τό κέρδος του έπί τής ζημίας ήν οί άλ
λοι Οά ύποστώσιν. "Οταν ή πραξίς του περατωθή ούδεμία 
υπηρεσία άπεδόθη είς τήν κοινωνίαν, ούδεμία παραγωγή 
έγενετο». Σχεδόν δέ έκαστον εγχειρίδιο·? τής πολ. οίκον. 
καΟιερεΐ λέξεις τινάς κατά τής κυβείας (1).

Οί νόμοι δέν είναι σαφέστεροι τοΰ ορισμού τής κυβείας, 
ή δέ νομολογία τέλος άδυυατοΰσα νά δίακρίνη τήν κερδο
σκοπίαν τής κυβείας άπεφάσισεν, ινα ή κερδοσκοπία δηλ. 
ή κυβεία, θεωρήται παράνομος καί άκυρος όταν ύπερβαίνη 
τά μέσα τοΰ έπιχειρηζομένου αύτήν.

(1). Εκτός τών ανωτέρω γνωμών ουρείς άλλος νομίζω έγραψε 
περί κυβείας εκτός τοΰ Vidor Emion, όστις είναι κατ’ αυτής, τοϋ 
Γ.ερ·/.ανοϋ κόμητος καί βουλευτοϋ Cieslowski, όστις 5έν εννοώ τί 
θέλει νά ειπή καί τήν ύπέρ τής κυβείας μικράν λόγου αξίαν πραγ
ματείαν τοΰ Courtois.

Β’.

Ύπό τών άνωτέρω ιδεών έμπνεόμενος πρό τίνων έτών 
χαί γράφω·? περί τοΰ Χρηματιστηρίου τής Κ.ων]πόλεως 
καί ένεκα τής καταχρήσεως τής κυβείας έυ τή πόλει ε
κείνη καί ύπολογίσα; τόν τόκου τώ ? διά τήν κυβείαν ά- 
ποκλειστικώςπροωρυμένων κεφαλαίων, τήν απώλειαν τοΰ 
χρόνου καί τής τροφής τών έπί τούτω καταγινομένων αν
θρώπων, άνεβίβασα τήν έτησίαν απώλειαν εις ί περίπου 
έκατομ. δραχμών. 'Ομολογώ δτι ή μελέτη μου έκείνη έ
νεκα τής έκτάσεως τής κυβείας έν Κωυ'πόλει καί τήν ε
πιρροήν, ήν έξήσκησαυ έπ’ έμοΰ αί άνωτέρω ίδέαι, ητον 
έν μέρει μεροληπτική καί ίσως έν πολλοϊς αύστηρά(Ί).

Σήμερον απαθέστερο·? μελετήσας τό περί ού ό λόγος 
θέμα μετέβαλλον γνώμην, ήν εκθέτω ενταύθα μετά τάς 
άνωτέρω. Άλλ’ άς προσπαθήσω πρώτον όχι νά ορίσω, άλ

λά μάλλον νά σαφηνίσω αύτήν.
Πρώτον υπάρχει placement d’ argent ήτοι ή τοποθετησις 

ή ό κανονισμός τών κεφαλαίων χάριν έτησίου εισοδήμα
τος, ήν σήμερον ούδείς κατακρίνει. Δεύτερον υπάρχει ή 
speculation κερδοσκοπία ήτοι ή άγοροπωλησία" οίουοςποτε 
έμπορευσίμου αντικειμένου χάριν κέρδους, ήν επίσης ού
δείς κατακρίνει σήμερον και τέλος ή κυβεία, ήτοι ή κερ
δοσκοπία έπί έμ-ορευσίμων μέν άντικειμένων, άλλά τοιαύ- 
της άξίας, ώστε νά μή δύναμαι νά άγοράσω έξ ολοκλήρου 
τά άντικείμενα ταΰτα διό καί προκαταβάλω ποσοστό·? τι 
τής άξίας ήτοι τήν πιθανήν διαφο ράν, ήτις μέλλει νά προ- 
κύψη καί δι’ ής ό έτερος τών συμβαλλομένων εξασφάλιζε-

(1) ΊΙ πραγματεία αΰτη έδημοσιεύδη έν τώ Θεατν] καί μετετυ- 
πώθη έν τή Έπζα.ίώρφ έτος β'. τεύχος γ'. σελ. 27 1870, υπό τόν 
τίτλον: Περί τού έν Κωνσταντινουπόλει χρηματιστηρίου καί τών 
γρεωγράφων.
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ται, ήν άπαντες καταχρίνουσιν ώς βλαβερά·; καίζαταστρε-» 
πτικήν εις τό έμπορων χαί τήν βιομηχανίαν ζαΐ τέλος ώς 
άνήΟικον. Διατί; "Εκαστος δύναται νά κρίνη άφού άνέφερα 
τάς άποδοκιμαστικωτέρας γνώμας. Ί.ξετάσωμεν άμερολή-- 
πτως καί άπαθώς τό ζήτημα.

Τόν τοκιστήν ούδείς σήμερον κατακρίνει τουναντίον μά
λιστα άπαντες έπαινοϋσιν, διότι συντελεί είς τήν άνάπτυ-
ξιν τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας. Καί όμως ύπήρξεν 

εποχή καθ’ ήν ό τοκιστής έΟεωρεΐτο ό άδικώτερος ό άπαν- 
Θρωπότερος, ό άνηΟικώτερος τών ανθρώπων, όπόσαι άραί 
καί έςωκλησιασμοί δέν έξετοξεύθησαν άλλοτε κατ’αύτοϋ ; 
Άλλά ζαΐ σήμερον μήπως δέν θεωρείται τοωΰτος, οσάκις 
δέν δανείζει μέ τόκον άνώτερον τοΰ νομίμου ; Καί διατί ; 
διότι οί νομοΟέται, ξένοι ζαΐαδαείς έντελώς τώνάρχών καί 

στοιχείων τής συναλλαγής, εύηρεστήΟησαν νά όρίσωσι τόν 
νόμιμον τόκον εις τόσα τοΐς 01θ, διότι ούτω έδοςεν αύ- 
τοΐς χωρίς νά φροντίσωσι περί τής εφαρμογής αύτοϋ, καί 
άπορώ τότε πώς δέν ώρισαν καί τήν τιμήν ένός έκαστου 
-τεχνητού ή φυσικού προϊόντος, άφού ένόμισαν ότι ήτο δυ
νατόν τούτο. Τό αποτέλεσμα τοΰ νόμου τοΰτο, τό γινώ- 
σζετε απαντες· οσάκις ό δανειστής διά λόγους φυσικούς 
καί δικαίους δάνεισε μέ ί ’> ή 5!) 0 \) π. ■/. ινα μή έ/η 
τόν νόμον κατ’ αύτοϋ φροντίζει νά λάβη τόν τόκον ή μέ
ρος αύτοϋ προηγουμένως, ώστε ό δανειζόμενος όχι μόνον 
πληρώνει τόν συμφωνηΟέντα τόκον, άλλά καί τό επιτό
κων έ εκα τής προστασίας τοΰ νόμου, τής οποίας μή ύπαρ- 
χούσης δέν Οά έ.τλήρωνεν. ΊΙ νομοθεσία εύτυχώς συναι- 
σύανΟεΐσα τό ατόπημα εις δπεριέπεσε καί Οελήσασα νά όρίση 
τό ένοικων τών χρημάτων, όπερ ορίζεται κατά τάς περι
στάσεις, ήτοι όπως ή τιμή έκάστου πράγματος ύπό τής 
αίτήσεως καί τής προσφοράς, έλυσε τό ζήτημα τοΰτο κατ’ 
αρχήν καί μένει ή εφαρμογή αύτής, ώστε ή λέςις τοκο
γλύφος τοΰ λοιπού δέν Οά ήναι ΰβρις καί όπως ό δανειζό
μενος είναι ελεύθερος νά δανεισΟη ή όχι μέ τοιοΰτον ή τοι 

οΰτον τόκον τά χρήματα, ών έχει ανάγκην ούτω καί ό 
δανειστής Οάή/αι ελεύθερος νά δανείση μέ τόν συμφέροντα 
αύτώ τόκον. Ή νομοθεσία λοιπόν πρέπει νά περιορισΟ’·, 
ώς καί είς πολλάς άλλας περιστάσεις, νά προστατεύη μό
νον τούς άνήλικας καί φρενοβλαβείς, τούς δέ ένηλίκους καί 
σώας έχοντας τάς αρένας νά άφήση ελευθέρους καί κυ
ρίους τών πράξεών των. Εΐπωμεν δέ ενταύθα είς τιμήν 
τών προγόνων μας, ότι τό ενοίκων τών χρημάτων ή τον 
ελεύθερον παρ’ αύτοις. Ένδιέτριψα μικρόν ένταΰΟα, διότι 
ό τοκιστής καί ό τοκογλύφος έχει πολλήν τήν άναλογίαν, 
ώς θέλετε ίδή, μέ τον κυβευτήν καί κερδοσκόπον.

Γ-,

ΊΙ κερδοσκοπία, ήτις συγχέεται καί συνδέεται τόσον 
στενώς μετά τής κυβείας, έστιν ότε καί μετά τής έμπορείας 
ώς Οά αποδείξω μετ’ ού πολύ, δέον νά όρισΟή μάλλον ώς 

έξής :
Κερδοσκοπία είναι πάσα άγορά ή πώλησις γενομένη εις 

έκτακτους τιμάς καί καθ’ ήν ύπάρχει έμμεσος ή άμεσος 
παραλαβή καί παράδοσις. Καί τοι όόρισμός ούτος δέν είναι 

άτρωτος, μοί φαίνεται καταλληλότερος τών γνωστών μοι. 
'H κερδοσκοπία καί τοι σήμερον θεωρείται ή ψυχή τοΰ 
έμπορίου ζαϊ τών επιχειρήσεων ούχ ήττον κατεκρίΟη ζατά 
διαφόρους έποχάς, ουδέποτε όμως παρ’ Έλλησιν. Ό Α
ριστοτέλης έν τοΐς πολιτιζοΐς του αναφέρει μεταξύ τών 
άλλων καί τάς εξής κερδοσκοπίας. « Γούτο γάρ έστι ζα- 
τανόημά τι χρηματιστικόν,. άλλ’ έζείνω μέν (έννοή Θα- 
λήν τόν ίΐιλήσιον) διά τήν σοφίαν προσάπτουσι, τυγχά
νει δέ καθόλου τι όν· όνειοιζόντων γάρ αύτώ διά τήν πε
νίαν ώς ανωφελούς τής φιλοσοφίας ούσης, ζατανοήσαντά 
φασιν, έλαιών φοράν έσομένην έκ τής άστρολογίας, έτι 
χειμώνος οντος, εύπορήσαντα χρημάτων ολίγων άρραβώ- 
νας διαδοΰναι τών έλαιουργίων τών έν Μιλήτω καί Χίω.
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πάντων ολίγου μισθωσάμενον άτ’ ούδενός έτιβάλλοντος· 
έπειδή δ’ ό καιρός ήχε πολλών ζητουμένων άμα χαί έξαί- 
ονης, έκμισθοϋντα, δ; τρόπον ήβούλετο, πολλά χρήμα
τα συλλεξαντα έπιδεΐξαι δτι ράοιόν έστι πλουτεΐν τοΐς 
φιλοσόφοις, άν βούλωνται, άλλ’ ού τούτ’ έστί περί δ σπου· 
οάζουσιν. Θαλής μέν ούν λέγεται τούτον τόν τρόπον έπί- 
δειξιν ποιήσασθαι τής σοφίας· έστι δ’, ώσπερ εΐπομεν, κα- 
Θο7ου τό τοιοϋτον χρηματιστικόν, έάν τις δύναται μο
νοπωλίαν αύτώ κατασκευάζει·;· διό καί τών πόλεων ένιαι 

τούτον ποιούνται τόν πόρον, όταν άπορούσι χρημάτων (1)· 
μονοπωλίαν γάρ τών ώνίων ποιούσιν. Έν Σικελία δέ τις 
τεθεντος παρ’ αύτώ νομίσματος συνεπρίατο πάντα τόν 
σίδηρον έκ τών σιδηρείωυ, μετά δέ ταύτα ώς άφίκουτο έκ 
τών έμπορων οί έμποροι, έπώλει μάνας, ού πολλήν ποιή- 
σας υπερβολήν τής τιμής- άλλ’ δμως έπί τοΐς πεντήκον- 
τα ταλάντοις έπέλαβεν εκατόν. 'Γούτο μέν ούν ό Διονύ
σιος αίσθόμενος τά μέν χρήματα έκέλευσεν έκκομίσασθαι, 
μή μεν τοι γ’ έτι μένειυ έν Συροκούσαις, ώς πόρους εύ- 
ρίσκοντο τοΐς αύτού πράγμασιυ άσυμφόρους. Τό μέν τοι 
όραμα Θάλεω καί τοϋτο τούτον έστιν άμφότεροι γάρ έαυ- 
τοις έτεχνασαυ γενέσθαι μονοπωλίαν. Χρήσιμον δέ γνω
ρίζει·; ταύτα καί τοΐς πολιτικοΐς· πολλαΐς γάρ πόλεσι δεΐ 
χρωματισμού καί τοιούτων πόρων, ώσπερ οικία, μάλλον 
δε, διόπερ τινές καί πολιτεύονται τών πολιτευόμενων ταύ
τα μόνον» (2).

Ύπό τόν άνωτέρω ορισμόν καί ύπό οίονδήποτε άλλον 
λαβοΰσαι χώραν πράξεις κατεκρίθησαν άδίκως ώς κυ- 
βευτικαί.

(1) Εις τά Οικονομικά του (Β'), άναφέρονται όχι μόνον μονοπώ
λια πολυετή καί διάφορα άλλά ποικίλα·, φορολογίαι καϊ κερδοσκο- 
πίαι πόλεων’ τά έν τοΐς οικονομικοί; του παραδείγματα ταύτα 
είσί πολλά.

(2) Πολιτ. Λ'.

Λ.'.

Νύν έλΟωμεν είς τήν κυβείαν.

Ό Όράτιος Σαίη λέγει πρός τοΐς άλλοις τά έξής: Έν τή 
κυβεία ή αγορά γίνεται πάντοτε μέ τήν πρόΟεσιν νά πω- 
λήση τις όσον δύναται ταχύτερου. Μήπως έν τώ έμπορίω 
καί τή κερδοσκοπία άγοράζει τις διά νά πωλήση όσον 
δύναται αργότερο·;; Τό συμφέρον του εΐναι τούναντίον. 
Αί διαπραγματεύσεις—εξακολουθεί—γίνονται συνήθως μέ 
προθεσμίας διά νά μή γείνη άνάγκη κεφαλαίων- ούδαμώς 
σκοπεύουσι νά παραλάβωσιν ό'τι ήγόρασαν είς δλας τάς 
επιχειρήσεις τό όνειρο·; τού έμπορου, τού βιομηχάνου, 
τού κερδοσκόπου, τού τραπεζίτου καί παντός έμπορευο- 
μένου καί μή, διότι έάν μέν έχω κεφάλαια καί κατορθώσω 
νά μή διαθέσω αύτά είς τάς επιχειρήσεις του καί διαθέτει 
αύτά είς άλλας νέας ή τούλάχιστον τά τοκίζει, ώστε εχει 
καί άλλα κέρδη. Έά'» δέ στερήται κεφαλαίων εΐναι έπίσης 
εύτυχής, διότι άνευ κεφαλαίων κατορθώνει νά έργάζηται. 
Καθ’ ήν στιγμήν δέ αγοράζει τις διά νά πωλήση ότι δύ
ναται νά μή παραλαβή, κερδίζει διότι αποφεύγει τά έξοδα 
τής μετα/.ινήσεως καί έν γένει δσα συνεπάγει ή παρα
λαβή. ’Αλλοτε πωλοΰσιν—εξακολουθεί-—μέ τήν ύποσχε- 
σιν νά παραδώσωσιν ο,τι δέν έχουσι καί δ,τι δέν προέ- 
βλεψαν ποσώς νά άποκτήσωσιυ· έλπίζουσι νά έκκαθαρί- 
σωσι τήν πράξίυ των κατά τήν προθεσμίαν δι’ εναν
τίας ποάξεως, είς τιμάς ών ή διαφορά νά άποβή κέρδος, 
καί έγκαταλείπονται είς τήν τύχην τών έσοοειών, εις τας 
συνέπειας τών πολιτικών νέων καλών ή κακών, άτινα. μά
λιστα ετοιμάζονται νά έφεύρωσι καί διαδώσωσιυ έν άνά
γκη. Μήπως έν τή κερδοσκοπία άπαντα ταύτα δέν γίνον
ται καί μήπως ή μεγαλητέρα ίκανότης τού εμπόρου δεν 
εναπόκειται έν τή ορθή χρίσει τού μέλλοντος. 'Όσοι δέ 
έοευοίσκουσι νέα ούτοι είς πάσαν ποδξιν τού βίου των 
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κατακρίνονται. Έν μια λέξει—έξακολουΟεϊ—ό κυβευτής 
βασίζει τό κέρδος του έπί της ζημίας ήν οί άλλοι Οά 
υποστώσι. Μήπως ό κερδοσκόπος δέν άφαιρεΐ τό ύπ’ αύ
τοΰ πραγματοποιούμενου κατά τήν έκποίησιν τών εις 
χεϊράς του ευρισκομένων εμπορευμάτων άπό εκείνον τόν 
όποιον ήγόρασε ταΰτα ; "Οταν ή πραξίς του περατωθή— 
έξακολουθή—ούδεμία υπηρεσία άπεδόθη είς τήν κοινωνίαν 
ούδεμία παραγωγή έγένετο. Άλλά πόσα» εμπορικά*,  πρά
ξεις μή ούσαι αύται καθ’ έαυταί παραγωγικοί (ή κυκλοφο
ρία παντός προϊόντος) είσίν ούχ ήττον έντιμοι καί ώφελι- 
μώτατοι τή κοινωνία ;

ΙΙρί,ν άναζητήσωμεν τούς κατά τής κυβείας λόγους 
τής καταφοράς τοΰ κοινού, ειπωμεν τούς κυριωτέρους 
καθ’ ημάς λόγους οι’ ούς ήδύνατο νά κατακριθή ή κυβεία. 
Υποθέσω μεν διά μίαν στιγμήν ότι ή τιμή τών μετοχών 
τής Έθν. Τραπέζης π. χ. ήτον άστατωτέρα καί ότι συγ
χρόνως ύπήρχον συστηματικά μεσιτεικά καταστήματα. 
Καί ότι ή τιμή των σήμερον δι’ οίουσδήποτε λόγους είναι 
3 χ. δρ. έκάστη ήτις είς εμέ φαίνεται λίαν μικρά δι’ οίουσ
δήποτε λόγους, δι’ ους καί άποοασίζω νά έποφεληθώ τής 
άδικου ταύτης έκπτώσεως. Δυστυχώς όμως έχω μόνον 
12 χ. δρ. δι’ ών μόνον τέσσαρας μετοχάς δύναμαι νά αγο
ράσω εις δέ τό ές αύτών παραχθησόμενον κέρδος δέν άρ- 
κοΰμαι. Μεταβαίνω εις τό κατάστημα μεσίτου τινός καί 
τώ λέγω άγόρασόν μοι 50 μετοχάς εις τήν τρέχουσαν 
τιμήν τών 3 χ. δρ. έπειδή δεν έχω τήν έξ 150 χ. δρ. ά
ξίαν αύτών νά σοί δώσω ιδού 12 χ. δρ. μετά τών οποίων 
κράτησον καί τάς άγορασθησομένας μετοχάς μου, έν πε- 
ριπτώσει δέ καθ’ ήν ύ.τοτιμηθοΰν άκόμη έχεις απέναντι 
έκάστης 240 δρ. ώστε όταν πλησιάσουν είς τήν τιμήν τών 
2,700 δρ. πώλησον ταύτας ινα μή ζημιωθής. Αί μετοχαί 
τής Τραπέζης μετά τινας ημέρας διά τινας καλάς επιχει
ρήσεις άς κατώρθωσε καί ών έλπίζεται έκτάκτως καλόν 
μέρισμα ύπερτιμοΰνται άνά 500 δρ. έκάστη· τότε λέγω 

είς τον μεσίτην μου πώλησον τάς 50 μετοχάς μου είς 
τήν σημερηνήν τρέχουσαν τιμήν τών 3,500 δρ. καί οϋτω 
πραγματοποιώ κέρδος έξ 25,000 δρ. Καί όμως μέχρι 
τόυδε ούδέν κακόν έγένετο, ούδεμία άνηθηκότης, ούδεμία 
άπατη διότι έν σονειδήσει καί έλευθέρως ήγόρασα καί έπώ- 
λησα έν μέση άγορά, γνωστής άξίας έμπορεύματα είς τήν 
τρέχουσαν άξίαν των, ήτοι είς τήν άληθή, τήν πραγματι
κήν των. άξίαν ! Δι’ επιτυχών δέ ύπολογισμών ή μάλλον 
δι’ άληΟοΰς καί όρΟής έκτιμήσεως τοΰ μέλλοντος έκέρδισα 

25 χ. δρ. Καί όμως "δ άπατασθαι εΐναι ανθρώπινον τό 
δέ μέλλον άδηλον μ,υρια δέ γεγονότα έκτακτα καί απρό
βλεπτα έστιν ότε καί γελοία, δύνανται νά μ,εταβάλλωσι τό 
πάν. Έν Γαλλία έπί τής ά. αύτοκρατορίας δεν ενθυμούμαι 
έκ ποιας μάχης περιεμένοντο λαμπρά άποτελέσματα καί 
όλοι οί Γάλλοι μετ’ άνυπομονησίας περιέμενον τήν έναρ- 
ξιν τής μάχης. Κατά τάς ώρας τών εργασιών τοΰ Χρη
ματιστηρίου ήκούσΟησαν βρονταί, πάραυτα τά χρεόγραφα 
ύπερτιμοΰνται καί όμως αί βρονταί αύται ήσαν βρονταί 
κεραυνού μακρυνομένης καταιγίδος. Ύποθέσωμεν δέ μίαν 
στιγμήν ότι άπρόοπτόν τι συμβάν ύπερτίμα τάς μετοχάς 
καί έχανα τήν έκ 12 χ. δρ. μόνην ίσως περιουσίαν μου· 
ενταύθα βεβαίως τό πράγμα διαφέρει. Τό νά χάσω εις τινα 
έπιχείρησιν βεβαίως είναι δυσάρεστο·? άλλ’ ούδέν έχει τό 
έπιλήψιμον διότι άλλοι χάνουν πολλάκις καί δ,τι δέν έχουν. 
Τό έπΛήψιμον έγκειται έν τω έξής ότι ή κοινωνία μοί 
παρέσχε τά μέσα νά καταστρέφω τήν περιουσίαν μου έν
τός ολίγων ημερών, ωρών, στιγμών ίσως ! Διότι έάν δια
τών 12 χιλ. δραχμών μου ήγόραζον άντί 50, τέσσαρας 
μόνον μετοχάς, θά έζημιωνόμην μόνον 960 δρ. ήτοι μό
λις τό Γ2ον τής περιουσίας μου και τότε ήδυνάμην νά 
περιμένω μέχρις δτου έπανέλΟωσιν είς τήν προτέοαν των 
άξίαν είς ήν νά τάς πωλήσω, ινα μή ζημιωθώ· ή κάμνων 
όμοιας άλλας πράξεις έπί άλλων μετοχών ή χρεωγρά- 
φων, ήδυνάμην νάκαλύήωτήν ζημίανμου καί τέλος διά νά 
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χάσω όλην μου τήν περιουσίαν κατ’ αύτόν του τρόπο') 
ήτον άνάγκη νά άπατηθώ, η νά άποτύχω δωδεζάκις, όπερ 
ούσζολον. "Ωστε μόνον διά τούτον τόν λόγον ίσως δύνα
ται νά καταζριΟή ή κυβεία ήτοι ή έπιχείρησις, ήτις άπαιτεϊ 
μεγαλήτερα κεφάλαια έζείνων ών ήμ,εθα κύριοι ζαί ελλεί
ψει τών οποίων άδυνατούντες νά άγοράσωμεν ο,τι έπιΟυ- 

μοϋμεν, παραιτούμεθα τής ολοσχερούς κυριότητες αυτών 
καί προζαταβάλλομεν μόνον τήν προ'κυψομένην διαφοράν 

τή; τιμής, ήν ή άστασία τής πραγματευόμενης άξίας δύ
ναται νά έπιφέρη. Καί επειδή ή διαφοράς αύτη εΐναι τό 
πολύ 10 θ]θ διά τούτο άποτυγχάνων, ζαταστρέφομαι δε
κάκις ταχύτερον, δεκάκις περισσότερον, ή άν όλοσχερώς 
ήμην κύριος τών περί ών ό λόγος αξιών. Καί όμως όπό- 
σαι άλλαι πράξεις δέν έζτελούνται καθ’ έζάστην διαζυ- 
βεύουσαι όχι μόνον τήν περιουσίαν άλλά πολυτιμότερα 
πράγματα χωρίς νά ζαταζριΟώσιν ; Ύπάρχουσι δέ ώς θέ
λετε ίδή κατωτέρω ισχυρότεροι λόγοι οι’ ούς δέν δυνάμεθα 
νά τήν κατακρίνωμεν. ΊΙ κυβεία δύναται νά όρισΟή ώς 
έξής: Ιΐασα ιδανική άγοραπωλησία προτιΟεμένη τήν προσ- 

κτησιν τής προζυψομένης διαφοράς τής άξίας ζαί ήτις 
εΐναι άνωτέρα τών μέσων τού άναλαμβάνοντος ταύτην. 
"Ωστε ζατά τήν θεωρίαν ταύτην ή κυβεία ουδέποτε ύπήρ- 
ξεν έν ΆΟήναις ζαί μ.έχρι σήμερον τούλάχιστον ήτον ζαί 
εΐναι πράγμα άγνωστον, διότι άπασαι αί άγοραπωλησίαι 
έγένοντο τοΐς μετρητοί;, εννοώ έπί τών μετοχών τού Λαυ
ρίου. Άλλ’ ένδιατρίψωμεν μικρόν έπί τής περιβόητου ταύ
της έπιχειρήσεως, άφοΰ τό θέμα τούτο οφείλεται είς αύτήν.

Ε'.

Εΐζοσιν έχατομμ. νέων δρ. ένομίσΟησαν άναγκαία διά 
τήν έζμετάλλευσίν τής έπιχειρήσεως ταυ της, άπέναντι τών 
όποίω/ έξεδόΟησαν εκατόν γιλ. μετοχ.ί άξίας 200 φρ, 
έζάστη, πληρωτέα ειςτέσσαρας δόσεις. Κατά τήν περίοδον 

τής μεγάλης αύτής ύπερτιμήσεως κατεβλήΟη μό.οντόή- 
μυσυ τής άξίας αύτών, ήτοι 100 φρ. δι’ έζάστην. Έκ τών 
100 χιλ. μετοχών βεβαίως ούκ όλίγαι ήφοράσΟησαν ύπό 
τούέξωτερικού ζαί τών επαρχιών, ώστε άν ύποΟέσωμεν ότι 
60χιλ. μετοχαΐ, έμεινον είς’ΑΟήναςκαί λάβωμεν τόνμέσον 
όρον τής ύ.τερτιμήσεω;, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής τε 
έλαχίστης έζπώτσεως ζαί τής σημερινής τιμής αύτών καί 
ύΐΜλογίζοντες μόνον μίαν κυκλοφορίαν καί έζ τής άξίας 
ταύτης, άφαιρέσωμεν τήν σημερινήν τρέχουσαν άξίαν ή 
ζημία εΐναι 3,000, ΟΟΟφρ. ποσόν άναλογοϋν δΟφρ. δι’ 
έκαστον κάτοικον τών ’Αθηνών ζαί ποσόν βεβαίως μέγα 
άπέναντι τών υλικών μας μέσων, άφοΰ πλησιάζει σχεδόν 
μέ τό ήμισυ τού ποσού έζείνου δπερ έκαστος Γάλλος 
έπλήρωσε δι’ άποζημίωσιν τών ΙΙρώσσων. Ή ζημία λοιπόν 
κατ’ έμέ ήτο μεγάλη καί έπαισΟητή, όχι ένεκα τής κυβείας, 

άλλ’ ένεκα τής κακής έκτιμήσεως ζαίέπομένως τής ύπερ- 
τιμήσεως τής άγοράς άφ’ ου αί μετοχαΐ έπωλούντο ζαί 
πωλούνται όλιγώτερον τού ήμίσεως τής άξίας των· ώστε 
όταν τις άγοράζη έμπόρευμά τι 140 φρ. ζαί περιμένει έξ 
αύτού νά ζερδίσς ούζ ολίγα, ή δέ άξία τού άντιζειμένου 
τούτου έπί πολύν καιρόν, καθ' δν στερείται καί τόν τόκον 
τών κεφαλαίων του, εΐ.αι μόνον 60 φρ. βεβαίως ή ζημία 
εΐναιμεγάλη, μάλιστα δι’ έζείνους οΐτινες έπεΟυμούντες νά 
πραγματοποιήσωσΐ μεγάλα κέρδη, προσέφεραν τιμή·; άνω- 
τέραν τής έζδόσεως. Τέλος προκειμένου νά διοαχβή τις 
τήν τέχνην τοϋ πλουτεΐ?, υΟφρ. δι’ έκαστον αστόν οίαςδή- 
ποτε πόλεως, βεβα ως δεν εΐναι πολλά· είναι ά?/ηθές ότι οί 
πληρώσαντες εΐναι ολίγοι ζαί ή αναλογία διαστρέφεται· 
άφοΰ ούτοι έσκόπευον νά πλουτίσουν άλλ’ άς πα- 
ρηγορηΟούν μέ τήν έξής σζέψΐν ότι έχασαν πολύ όλιγώ- 
τερα τών όσων έσκόπευον νά κερδίσουν. "Οπως ζαί άν ή οί 
ζημίωΟέντες ούδένα πρέπει νά αίτιώ/ται ζαί όλιγώτερον 
τούς ζερδίσαντας, διότι έλευΟέρως καί έζουσίως άνεζα- 
τεύΟησαν είς πράγματα ξένα τοϋ έργου των, διά νά ζα-



32 OlKOKOMlKll ΕΙΙΙΘΕΟΡΙΙΣΙΣ,

τορΟώσόυν ό,τι κατόρθωσαν άλλοι εύτυχέστεροι αύτώ·#· 
άλλ’εκείνων ήτόν έργον, οχι όμως καί τών ζημιωθέντων.

Άλλ’ αρά γε δέν ύπάρχουν. Οεωρίαι καί κανόνες έπί τής 
κυβείας , ή τύχη διέπεί αύτήν ; 'Υπάρχουν άπαντα ταϋ- 
τα. Ό κυβευτής ώς καί οί έμποροι, ό τραπεζίτης καί 
οίοσοήποτε θέλει νά άναμιχΟή είς τά μυστήρια τοΰ Χρη
ματιστηρίου πρέπει πρώτον νά άποδυθή τόν άνΟρωπν τών 
αισθημάτων καί άφοΰ σπουδάσει βαΟέως τήν κίνησιν τών 
κεφαλαίων, πρέπει νά ή ενήμερος τής τιμής του τόκου, τής 
προεξοφλήσεως καϊ τών συναλλαγμάτων, οι’ ών δύναται 
νά ύπολογίση τήν έλλειψιν ή αφθονίαν τών κεφαλαίων, 
νά η όσον ενεστι ενήμερος τής πολιτικής καί τών άλλη- 
λεΟνών σχέσεων καί ακολούθως νά σπουοάση έπισταμέ- 

νως έκαστον είδος χρεογράφων άνΟ’ ένός άς προτίμηση δύο 
ή τρία είδη, οχι όμως καί πολλά καί άςπαρατήρήση τό έ- 
λάχιστον καί άνώτερον σημεΐον μεταξύ τών οποίων ή τι
μή έκάστου κυματίζεται, άς λάβη τόν μέσον όρον καί έάν 
ή τρέχουσα τιμή είναι άνω τοϋ μέσου όρου άς πωλή, άν δέ 
κάτω τοϋ μέσου όρου άς άγοράζη καί άμα εύρίσκη μέτρων 
κέρδος άςπωλή, άν δέ ζημιοΰται άς περιμένη, καί. διά νά 
περιμένη πρέπει νά διαθέτη τοιαϋτα κεφάλαια ώστε άνευ 
ςενοχωρίας νά δύναται τούς τίτλους του νά μή τούς, έκ- 
ποιήση—όταν ήναι άγοραστής—καί όταν φΟάσωσιν είς 
τό έλάχιστον σημεΐον τής έκπτώσεώς των καί έάν πω- 
λητής, τούναντίον ύπό τοιούτους όρους δύναται νά περι
μένη, καί περιμένουν σπανιότατα χάνη· διά τοιούτων ΰ- 
πολογισμών νομίζω ό διάσημος οικονομολόγος Ricardo έ- 
πλούτισεν.

XT;

Εϊπον πλέον ή άπαξ, ότι τά μετρητά κεφάλαια του 
κόσμου είναι ίσως είκοσάκις μικρότερα τής έτησίας άξίας 
τής παραγωγής, τής εμπορικής δε κυκλοφορίας ίσως έ-
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Κάΐίντάκίς μικρότερα. Έξ άλλου ούδέν έργον συγκοι- 
Vtovifit; ή παν άλλο άπαιτόϋν εκατομμύρια δύναται καί 
Ούτε είναι φρόνιμον νά έπιχείρισθή ύφ’ ένός άτόμου, όσον 
πλούσιον καί άν ή τό άτομον τοΰτο· τά δι’ άπαντα δέ 
τόν κόσμον εύεργετικά άποτελέσματα τών έργων τούτων 
καί κατά συνέπειαν τοϋ συνεταιρισμού, ε'σϊ σήμερον παν- 
θομολογούμενά. Καί όμως ένεκα τής σμισκρότητος τών 
μετρητών κεφαλαίων τοϋ κόσμου καϊ τής έλλέίψεως τής 
πίστεως, όχι μόνον ούδέν τών έργων τούτων Οά ήτο δυνα
τόν, άλλά καί ελλείψει τής πίστεως ή σημερινή παραγωγή 
Οά ήτον έπίσης άδύνατος καί κατά συνέπειαν ό σημερινός 
πληθυσμός τής γής δέν Οά ήδύνατο νά ζήση. ΊΙ παραγω
γή λοιπόν καί ή πίστις είσίν αναπόφευκτα οχι πλέον είς 
τήνεύημερίαν άλλά καί είς αύτήν τήν ύλικήν ΰπαρξιντοϋ 
σημερινοί) πληθυσμοί) μας. Τά κεφάλαια όμως καί ή πί- 
στις, καί μάλιστα τά χρεόγραφα καί αί μετοχαί, άπαΐτοΟν 
μεγάλην κυκλοφορίαν, ίνα δ τόκος των ή έλάχιστος καί 
κατά συνέπειαν ή παραγωγή ό)»ιγοδάπανος, τά δέ φυσικά 
καί τεχνικά προϊόντα εύθυνά.

Ή λειτουργία λοιπόν τήςέντέχνου,κανονική; και ταχείας 
κυκλοφορίας τών κεφαλαίων καί τής πίστεως άπαιτεϊ ού μι- 
κοάν πείραν, κρίσιν, τέχνην καί όργανα. Τά κυριώτερα τών 
όργάνωντη; είναι οί τραπεζΐται,οί μεσϊται καί τά χρηματι
στήρια· έπειδή δέ τά μέσα τής πίστεως μ’ όλην τήν σημερι
νήν των άνάπτυξιν δέν έφθασαν ακόμη είς τό σημεΐον είς 3 
πρέπει άπαιτοϋνται,πολλάκις χρηματιςικά τινα τεχνάσματα, 
άτ.να έχουσι βεβαίως τό κακόν των μέρος, όπως όλα τά 
πράγματα, ούχ ήττον όμως είσί καί άναπόφευκτα. 'Π ίδρυ- 
σις τών πιστωτι>ών καταστημάτων παντοϋ καί πάντοτε 
είναι εύεργειική καί όμως ουοεως πιστωτικό; κατασ ήμα- 
τος αί μετοχαί ή τά ομόλογα έτοποθετήΟησαν άπ/ώς καί 
ώς ίτυχεν, άλλά διά μυρίων συ δυασμών καί τεχ ασμάτων, 
αί πλασταί δέ άγοραπωλησίαι, ή διάδοσις διαφόρων φημών 
χαί σκέψεων, καί τέλος ή κυβεία βεβαίως δέν ήσαν ξένα.

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΛ. 37—ΜΑΡΤΙΟΣ 1876. 3
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Δέν επιδοκιμάζω βεβαίως ταΰτα θέλω μόνον νά ά.-.οδείξω 
τήν υπαρξιν τοΰ κακοΰ άμα δέ καί τό άναπόφευκτον αύ
τοΰ, καί τέλοςδτιτό χαζόν τοΰτο, σχετικώς, είναι έλάχιστον 
απέναντι τών γενικών καλών, τά όπ.ϊα Οά έλθουν ποτέ 
καί ένταΰΟα. Τό χαζόν οέ τοΰτο είναι έλάχιστον δίαν τι; 
συλ/ ογισΟή, ότι ή κυβεία οίονδήποτε καί άν ή τό αποτέλε
σμα της, τούλάχιττον κοινωνιζώς, δέν είναι τόσον βλαβερά, 
οσον άτομίζώ;, διότι δέν καταστρέφει άλλά μόνον μετα
θέτει τά χρήματα.

A. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΙΠΊΟΙ.

Υπάρχει ήλιζία
της χειραφετήσεως 
τών πρός τήν αύτογνωσίαν πρώτων βημάτων 

ήν οποίαν
ς τοΰ ανθρωπίνου γένους ανατροφής, 

τό δεύτερον ήμισυ τής νηπιαζής, ■ 

7ου έτους

ν.ς οιά τον άνθρωπον, άπό τής πρω
ιών σωματικών δυνάμεων του μέχρι 

αύτοΰ, 
κατά τήν οποίαν ζυριωτάτη ύπολείπεται ενέργεια τής 
κοινωνικής τοΰ ανθρωπίνου γένους ανατροφής. Ή ήλιζία 
αύτη είναι τό δεύτερον ήμισυ τής νηπιαζής, τήν οποίαν 
οί 'Ρωμαίοι προσδιόριζαν μέχρι τοΰ 7ου έτους (iufans). 
Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα δύνανται νά ζαλλιερ- 
γηΟώσι γονιμότατα σπέρματα έν τή ψυχή τοΰ άνΟρώπου. 
'Εκαστος δέ εννοεί κατά πόσον τό θέμα τοΰτο ένδιαφέρει 

καί ιδίως τούς μεταξύ αύτών 
ήν οικογενειακήν στέγην, 

πρώτην ανατροφήν.
ς ανατροφής ταύτης έποψις ανήκει, 

είτε είς τήν φιλανθρωπίαν τών προπορευομέ- 
κοινωνία ατόμων, είτε είς τήν μέριμναν τών 

ήν πρόνοιαν αύτών τών αμέσως έν- 
ών τριών τούτων πηγών 

τά χρηματικά μέσα, τά όποια άναλόγως τών

τούς μεγάλους πληθυσμούς 
μή δυναμένους νά δώσωσιν, ύπό 
τήν πρέπουσαν εις τά τέκνα των

Ή κοινωνική τή 
ούσιωδώς, 
νων έν τ·; 
Κυβερνήσεων, είτε εις 
οιαφερομένων οικογενειών. Έκ 
άπορρέουσι τ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΙΙΠΟί. §5 

τόπων καί τών χρόνων συντελοΰσι πρός τόν σκοπόν. At 
κυριώταται κατ’ αύτόν μέθοδοι εΐναι δύο. Ή μέν λειτουρ
γεί έντός οικίας οφείλεται είς τόν Oberlin, χρονολογείται 
άπό τοΰ παρελθόντος αίώ .ος (1779) καί έλαβε τήν κλασ
σικήν αύτής άνάπτυξιν έν ’Αγγλία, τής όποιας περίφημα 
είναι τά infants schools (νηπιαγωγεία.) Ή οευτέρα λειτουρ
γεί έντός κήπων, οφείλεται είς τόν Froebel, είναι δημι
ούργημα τοΰ αΐώνος ήμών (18-10) καί όσημέραι υπόσχε
ται εύρύ μέλλον έκ δοκιμωτάτης κατά τήν Γερμανίαν ε
φαρμογής. Ή τελευταία μέθοδος είναι τό άντικείμενον 
τής προζειμένης μελέτης.

Ή κυρία ιδέα τής έντός κήπων πνευματικής καί σωμα
τικής μορφώσεως τών παιδιών έχει τοσαύτην δύναμιν φυ
σιολογικήν, όσην μαρτυρεί ή άνάγκη τής άναπτύξεως τών 
νεαρών αύτών όντων, εντός τοΰ δραστηριωτέρου εργα
στηρίου τής ζωής, μεταξύ φυτώνδηλαδή καί δένδρων, ύπό 
τήν εύρείαν τών ύπαίθρων φύσιν. Οί κλειστοί οίκοι προ- 
φυλάττουσιν, άλλά δέν ζωογονοΰσι. Λησμονώ δέ, αύτήν 
τήν στιγμήν, τόν έξοχον εκείνον ιατρόν, όστις περί τό τέ
λος τοΰ βίου του έρωτώμενος ύπό τών συμπολιτών του, 
ποιαν συμβουλήν δίδει αύτοΐς σωστικωτέραν: «Νά ζήτε 
όσον ε/εστι πλειότερον είς τό ύπαιθρον» τοΐς άπήντησε.

Αί γυμναστικαί ασκήσεις, τά παιδικά αθύρματα καί τά 
φαιδρά άσματα είναι τά πρώτα τής νεαρας ηλικίας ελα
τήρια. Ή περί αύτά ένασχόλήσις αποτελεί κυριώτατον μέ
ρος τής μεθόδου τών παιδικών κήπων. ’Ακολούθως έρχε
ται ή στοιχειωδέστερα κηπουρική καλλιέργεια, ήτις συγ
χρόνως έχει καί τής παιδιας τόν χαρακτήρα και τής δι
δασκαλίας τής φύσεως (περί τά φυτά κλπ.) τήν άποστο- 
λ.ήν. Έν γένει προστίθενται ίχνογραφικαί μελέται, οίκο- 
δομικαί έργασίαι διά ξύλων γεωμετρικού σχήματος, ζω· 
γραφικαί κατατμήσεις έπί χρωματιστού χάρτου, επιδεί
ξεις συνεχείς εικόνων κινουσών τό διαφέρον διά καθαρας 

τών νοημάτων έξηγήσεως, ραπτικά κατασκευασμάτα και
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καθόλου παν ο,τι περιέχει έν έαυτώ, άναλόγως τής ηλι
κίας, τήν δύναμιν νά τέρψη άμα δέ καί έξεγείρη τάς νεο
φύτους τών παιδιών διανοίας.

Ό όργανισμός τής έν τώ παιδικώ κήπω διδασκαλίας 
προϋποθέτει, ώς έκ τής ποικιλίας αυτής, συγκρότησή προ
σωπικού άξίαν ιδιαιτέρας έν τή πολιτεία μερίμνης. Κοινοί 
διδάσκαλοι θά καγχάσωσιν άναγινώσκοντες τό άνωτέρω 
πρόγραμμα. Δι’ αυτούς τό ούσιώδες εΐναι ό τύπος τής 
γραμματικής, ή βάσανος τής έτυμολογίας καί ή έν γένει 
περί τά σχολαστικά δεινότης. Παραλείπω τήν εύκολίαν 
τής φύρδην μίγδην συσωρεύσεως τών διδασκόμενων παί
δων έντός τεσσάρων τοίχων. Ύπό τοιαύτας περιπετείας 
τής έν ίσχύϊ παιδικής διδασκαλίας ή εισαγωγή τών παι
δικών κήπων έν Έλλάδι πρέπει νά έλκύση τήν συντονω- 
τέραν προσοχήν. Καί επειδή ή χρησιμότης τοϋ παραδείγ
ματος είς τοιαϋτα κοινωνικά ζητήματα εΐναι άναμφισβή- 
τητος, Οά έπικαλεσΟώ έπί τοϋ παρόντος τό Αύστριακόν.

Κατά τήν έν Αύστρία τελευταίαν έπί τοϋ προκειμένου 
θέματος νομοθετικήν άνάπτυξιν οί παιδικοί κήποι (Froebel) 
όργανίζονται είτε ύπό τής Κυβερνήσεως, είτε ύπό τοΰ δή 
μου, είτε ύπό βιομηχανικών καταστημάτων διά τά τέκνα 
τών έν αύτοϊς έργατών, είτε έν γένει ύπό ιδιωτών ύπο- 
χρέων νά πιστοποιήσωσι διοικητικώς τήν άπαιτουμένην 
ικανότητά των. Οί παιδικοί ούτοι κήποι είναι είτε αυτοτε
λείς είτε ηνωμένοι μετά δημοτικού σχολείου. Έπί έκα
στον δέ αύτών εφορεύει διά πάσης δραστηριότητος επι
τροπή κυριών, άνεξαρτήτως τής κοινής εφορείας τών 
προϊσταμένων τής δημοτικής έκπαιδεύσεως. Μία παιδαγω
γός άνά 40 παιδία, τά όποια μένουσι καθ’ όλην τήν η
μέραν έντός τοϋ καθιδρύματος, εκτός άν οί γονείς προ- 
τιμώσιν όλιγώτερον χρόνον, ούχί όμως καί έλάσσονα τών 
5 ώρών. Ίνα δέ μή χωρισθή ή άνατροφή τών τέκνων 
έκ τής φυσικής υποχρεώσεως τών γονέων πρός συν-
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τήρησιν αύτών, δί έκαστον παιδίον πληρόνονται. είς τό 
χαθίδρυμα 1—2 δραχμαί κατά μήνα.

Ή έν Γερμανία έπίδοσις τών παιδικών κήπων είναι τοι- 
αύτη,ώστε δέν ύπάρχει κοινότης έκεΐ στερουμένη τώνάγα- 
θώνάποτελεσμάτων τής προκείμένης, κατ’ έξοχήν διδακτι
κής, μεθόδου. Οί μικροί τοΰ κόσμου τούτου περιηγηταί έρ
χονται ούτω διά πάσης προετοιμασίας είς τόν πρακτικόν 
βίον, ούχί άλλοτριούμενοι πρός τούς άγώνας τής σπου
δής διά τοΰ βάρους τών παραδόσεων της, άλλά τερπό- 
μενοι καί προαγόμενοι διά τοΰ παραδείγματος ύπό τήν 
αιγίδα τής ζώσης έν τή φύσει διδασκαλίας. Περιττόν δέ 
νά άποδειχθή διά μακρών κατά πόσον αύτη συνδέεται 
πρός τούς νεωτέρους όρους τής βιομηχανικής ζωής, 
καθ’ ήν οί μέν γονείς διημερεύουσιν έκτός τής οικίας χά
ριν τού ημερομισθίου, τά δέ παιδία έγκαταλείπονται 
έντός αύτής, είτε άνεπιτηρητα όλως, είτε κακώς έπιτή- 
ρούμενα καί έκτεθειμένα είς μυρίας άφορμάς πνευματικής 
καί σωματικής διαστροφής.

Έπί τοϋ όλου ή προχωροΰσα πείρα τής έν τοΐς παιδι
κές κήποις αποστολής, τόσον ύπό τήν έποψιν τών ένδεεών 
π)»ηθυσμών, όσον’ καί ύπό τήν έποψιν τών τής μεσαίας 
τάξεως οικογενειών, οδηγεί είς σημαντικότατα πορίσματα 
τής έθνικής οικονομίας, τής οποίας ή πρόοδος εΐναι α
χώριστος έκ τής σταθεράς βελτιώσεως τών διά τής παι
δικής ηλικίας άνανεουμένων άοιακόπως γενεών.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ·

Έξαιρουμένου τοϋ ονόματος, ή κυρία τού Άρείου Πά
γου ιδέα είναι ούσιωδώς Γαλλική- διότι τό άνώτατον 
τούτο δικαστήριον άντιστοιχεΐ πρός τό ύπό τής έπανα- 
στάσεως τού 1 789 διορνανισΟέν έν Γαλλία Ά κ υ ρ ω τ ι- 
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χ ό ί (Cour de cassation) χαί όπως τοΰτο, αποβλέπει χαί 5- 
χεΐνο κατά πρώτιστον λόγον είς τήν έν τή επικράτεια 
έρμηυευτικήν τών νόμων αρμονίαν.

Καθώς παρατηρεί ό Φέδερ (Παραδόσεις Πολ. Δικονο
μίας μέρος Λ' κεφ. Β § 10), τό δίκαιον καθίσταται άβέ- 
βαιον, ή δ’ έμπιστοσύνη τών πολιτών ' είς τά φώτα τών 
δικαστικών Άρχών καί εις τήν προσδοκωμένην ύπεράτ 
σπισιυ τοΰ δικαίου κλονίζεται, όταν άλλα δικαστήρια έρ- 
μηνεύωσιυ ούτως, άλλα ο’ άλλως τόν νόμον, χωρίς νά 
ύπάρχη θεραπεία τοΰ ατοπήματος τούτου· όταν τό δείνα 
δικαστηρίου τών Έφετώυ κηρύττη άδικον εντός τής πε
ριφέρειας του ο,τι άλλο δικαστήριον Έφετώυ άυεγυώρισε 
καί άπεφάνθη ώς δίκαιον καί σύμφωνον πρός τόν νόμον. 
Πρός διατήρησιυ δθευ τής ένότητος καί τοΰ ομοιομόρ
φου τής διανομής τής δικαιοσύνης είναι άνάγκη άνωτέ- 
ρας δικαστικής Άρχής, έχούσης καθ’ όλον τό κράτος τήν 
δικαιοδοσίαν πρός τό άυαθεωρεϊν τάς αποφάσεις καί με
ταρρυθμίζει'? αύτάς, μόνον καθ’ όσον δι’ αύτών παραβιά- 
ζεται ρητός νόμος.

Ή άνωτάτη αύτη άρχή παρ' ήμΐν είναι ό Άρειος Πά
γος, τοΰ οποίου τό έργον περιστρέφεται κυρίως είς τήν 
κατάργησιν τώνάποφάσεων τών ετέρων τοΰ Κράτους δικα
στηρίων, όσαι άντίκεινται πρός τά ίσχύοντα νόμιμα. Ένώ 
τά δικαστήρια τής ούσίας κρίνουσι τό πραγματικόν, ό Ά- 
ρειο,ς Πάγος εκλαμβάνει αύτό όπως εκείνα τό παρεδέχθη- 
σαν, καί κατόπιν έρευνα, άν, τούτου δοΟέντος, όρΟώς έ- 
φηρμόσθη ό νόμος. Τοιουτοτρόπως δέ βαθμηδόν επιτυγ
χάνεται ή ένότης κατά τήν θεωρίαν τής νομικής δικαιο
σύνης καί τήν ορθήν έπ’ αύτΖ; εφαρμογήν. Ή περαιτέρω 
τοΰ θεσμοΰ τούτου άνάπτυξις συνίσταται είς τήν μδτά 
τήν άναίρεσιν τής άποφάσεως παραπομπήν τής ύποθέ- 
σεως είς έτερον τής ούσίας δικαστήριον, όμοιόβαθμον τοΰ 
ήδη δικάσαντος. Έ»ν όμως καί ή άπόφασις τούτου αναι
ρεθώ κατόπιν, τότε, κατά νεώτερον έπί τοΰ θέματος νό· 

μου, ό Άρειος Πάγος δέν παραπέμπει πλέον είς άλλο 
δικαστήριον, άλλά δικάζει αύτός τήν υπόθεσιν ώς υπέρ
τατου νομικο-πραγματικόν δικαστήριον. Διά του μηχα
νισμού τούτου ή ερμηνευτική εξουσία τοΰ Άρείου Πά
γου λαμβάνει πανίσχυρου καί πρακτικώτατον κύρος.

Ή πραγματική αΰτη φάσις τής έξόχως νομολογικής τοΰ 
Άρείου Πάγου αποστολής άποτελεΐ τήν μίαν όψιν τής 
ένταΐς χερσίν αΰτοΰ ύπότοΰ νομοθέτου ταχθείσης άυωτά- 
τάτης δικαστικής διοικήσεως. Τώ οντι τί ήθελε συμβή έάν 
άδιακόπως τά δικας-ήρια τής ούσίας άποφαίνοντο έναντίον 
τής γνώμης του Άρείου Πάγου ; Έν τούτοις ύπαρχουσ£ 

καί άλλαι δι’ αυτόν περιπτώσεις, άνωτέρας διοικητικής 
έννοιας έν τή όλη δικαστηριακή τάξει, ώς έπί συγκρού- 
σεως καθηκόντων μεταξύ δικαστηρίων καί διοικητικών 
άρχών, έπί άμφισβητήσεως μεταξύ διαφόρων δικαστηρίων 
τοΰ δικαιώματος πρός έκδίκασιυ τών υποθέσεων, έπί έ- 
ξαιρέσεως ή κωλύματος ολοκλήρου δικαστηρίου, έπί κιν
δύνου τής κοινής άσφαλείας έκ τής συζητήσεως ύποθεσεώς 
τίνος περί παραπομπής αύτής είς έτερον δικαστηρίου 

χλπ.
Έάν άπό τής γενικής ταύτης τοΰ Άρείου Πάγου έπό- 

ψεως μεταβώμεν είς τήν Αριθμητικήν τών εργασιών αύ- 
τοΰ σημασίαν, παρατηροΰμεν έκ τών μέχρι τοΰδε ύπό τοΰ 
υπουργείου τής Δικαιοσύνης δημοσιευθειών καταστατικών 
πληροφοριών, ότι ή ενώπιον τοΰ Άρείου Πάγου εισαγωγή 
τών πρός άναίρεσιν αποφάσεων ήκολούθησε τήν εξής άνά- 
πτυξιν : Τώ 1855—389, τώ1856—419, τώ 1857—342, 
τώ 1858—346, τω 1871— 431, τώ 1872—154. Είναι πε
ρίεργος ή κατά τό τελευταίου έτος πολύ κάτω του ήμί· 
σεως, σχετικώς πρός τά λοιπά έτη, κατάπτωσίς τώυ είσα- 
χθεισώυ έυ τή ύπηρεσία τοΰ Άρείου Πάγου νέωυ ύποθε- 
σεωυ. Πρός τό φαινόμενου δέ τοΰτο δύναται υά συυδυασ- 

Οή ή έκκρεμότης τώυ προηγουμένων ύποθέσεων, αιτιυες 
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άπό 221 τω 1857 καί 230 τώ 1858 άνέοησαν είς 1214 
τώ 1871 καί 1085 τώ 1872. Πρέπει έν τούτοις νά ση- 
μειωθή ή βαθμιαία κατόπιν κατάπτωσις τών ύπερόγκων 
τούτων άριθμών είς 988 τώ 1873 καί 858 τώ 1874, έκ 
τοΰ όποιου εξάγεται ό βαθμός της έν τώ Άρείω ΓΙάγω 
δραστηριότητος, ήτις έν τω έπομένω πίνακι μαρτυρεϊται 
ύπό ίκανώς ένδεικτικών αριθμών, όσον άφορα την έποψιν 
τών δημοσιευθεισών αποφάσεων :

‘Ετος Αποφάσεις, Έτος ’Αποφάσεις. Έτος ’Αποφάσεις

1857 354 f87f 282 1873 579
1858. 296 Ι872 283 187 4 602

Υποτιθεμένου οτι τό τελευταϊον ετοις περιέχει τόν μέσον· 
άρον τής εργατικής δυνάμεως τοΰ Άρειου Πάγου, άνα- 
λογοδσι πρός έκαστον τών 8 μελών αύτοΰ 75 άποφά- 
σεις, ένώ κατά τό 1871 ή τό 1872 άνελόγουν μόλις 35» 
Υπάρχει λοιπόν έντός τής τελευταίας τετραετίας 1871— 
74 ύπερδιπλασιασμός τής έν τώ Άρείφ ΙΙάγω δικαστικής 
δραστηριότητος. Έν τούτοις ό όλος αριθμός τών έν έτει· 
1874 δημοσιευθεισών αποφάσεων τοϋ άνωτάτου δικαστη
ρίου τής Ελλάδος αποτελεί περιεργώτερον έτι θέμα συγ- 
χρίσεως πρός τήν έ.’έτει 1873 αντίστοιχον εργασίαν τοΰ 
Ακυρωτικού τής Γαλλίας, ήτις κατά τάς σχετικάς τής 
Καταστατικής δημοσιεύσεις περιέλαβεν 643 τελειωτικός 
αποφάσεις, μή ύπολογιζομένων τών άλλως ευαρίθμων, 
είς ζητήματα άναγομένων ιδίως προπαρασκευαστικά, ώς 
έπί κανονισμού αρμοδιότητας κλπ. Έάν άποβλέψωμεν εις 
τήν μεταξύ Ελληνικού καί Γαλλικού πληθυσμού αναλο
γίαν, περίπου 1 : 25, προξενεί μεγάλην έντύπωσιν ή σχε
δόν έπί ίσου αριθμού άποφάσεων (602 : 643) έν Έλλάδι 
καί έν Γαλλία άνάπτυξις τής άνωτάτης δικαιοσύνης. Δέν 
πρέπει δέ νά λησμονηθή καί τό προσωπικόν έπί τοϋ προ-, 
χειμένςυ ζήτημα, διότι απέναντι τώ, 8 δικαστών τοϋ Ά- 

’ρείοο Πάγου τής 'Ελλάδος, 49 άριθμεϊ τό ’Ακυρωτικόν 

τής Γαλλίας.
Έκ τής έπόψεως τής είς τήν άνωτάτην δικαιοσύνην 

τής Έπικρατείας προσφυγής (τιθέμενου, ώς πρός τήν 
Ελλάδα, κατά μέρος του άνωτέρω μελετηθέντος εξαιρε
τικού έτους 1872), ένώ άφ’ενός είδομεν ότι κατά τό 1871 
π. χ. είσήχΟησαν ένώπιον τοϋ Άρειου Πάγου τής Ελλάδος 
431 νέαι αιτήσεις πρός άναίρεσίν άποφάσεων τών ούσια- 
στικών δικαστηρίων, άφ’έτέρου ένώπιον τοϋ Άκυρωτι- 
χοϋ τής Γαλλίας κατά τό 1873 είσήχΟησαν 738 τοιαϋται 
ύποθέσεις. Τό σύμπτωμα έπομένως κρίσιμον, διότι άνα
λόγως πρός τόν πληθυσμόν τών δύο χωρών έπρεπε, κατά 
τόν τρόπον τού σκέπτεσθαι τών Ελλήνων δικολόγων, νά 
έγερθώσι κατά τό περί ού ό λόγος έτος έν Γαθ.λία περί 
τάς 11000 αιτήσεων πρός άναίρεσίν.

"Οσον αφορά τήν έν τή έπικρατεία άποκατάστασιν τής 
ερμηνευτικής τών νόμων αρμονίας, ύπέρ ής, ώς έρρέΟη, 
τό κύριον τής τού Άρειου Πά^ου καί τοΰ ’Ακυρωτικού 
αποστολής, κατά τε τήν ’Ελλάδα καί τήν Γαλλίαν, άξιον 

παρατηρήσεως εΐναι οτι ένώ έπί 354 άποφάσεων τοΰ 1857 
ό Άρειος Πάγος άνήρεσεν 125, έπι 296 τού 1858 — 
94,έπΙ282 τοΰ 1871—124, έπί 283 του 1872—111, 
έπί 579 τοϋ 1873—182 καί έπί 602 τού 1874—222, 
άφ’ έτέρου τό Ακυρωτικόν τής Γαλλίας έπί τών 643 ύ- 
ποβληθεισών αύτώ άποφάσεων έν έτει 1873 άνήρεσεν 190. 
Ή αναλογία εΐναι ίκανώς ενδεικτική· 1: 2 ’5 σχεδόν έν Έλ
λάδι καί 1:3; περίπου έν Γαλλία τών προσβληΟεισών 
άποφάσεων έδέησεν ϊνα έκμηδενίση ή αναιρετική δικαιοσύ
νη, χάριν τής ομοιομόρφου τού νόμου εφαρμογής. Ή Γαλ
λική λοιπόν έποψις είναι μάλλον πειθαρχική καί ή κατ’ 
αύτήν γνώσις τού δικαίου μάλλον ανεπτυγμένη, άπό τών 
δικαστών τού νομιζο-πραγματικού μέχρι τών δικαστών 

τού ζαΟαρώς νομ μου.
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ΣΧΕΔΤΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΟΥ 1824 ΚΑΙ 1825.

Ύποδ.ααβάνων τήν περί τών δανείων τούτων συνεχή 
μέριμναν ώς στενώς συνδεδεμένην μετά τής οίζονομιζής 
τοΰ τόπου ύποστάσεω:, δέν νομίζω άπό σζοποϋ τήν ύπό 
τήν σχέψιν τών μελετώντων τό εθνικόν ζήτημα τής Ελ
λάδος ύποβολήν τών επομένων έπισήμων έγγράφων. Ά- 
πβρρέουσιν άμφο'τερα έζ τής μετά τήν πρώτην άποζατά- 
στασιν τής μεγάλης ήμών έπαναστάσεως κυβερνητικής 
τοΰ 1829 προνοίας. Και επειδή τά έθνη ζώσιν έν τώ χρό- 
νω διά τών γενεών, ύποΟέτω ότι ενδιαφέρον είναι διά τήν 
ζώσαν, νά μάΟή πώς έσζέπτετο ή πρό 5 δεκαετηρίδων τά 
θεμέλια τοΰ έθνους οικοδομούσα.

Άρ·.Ο 73.
ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Umc τό»· έξηχύτατον Κνβΐρη'ιτην.

Οι ζκ. Κ. Ζωγράφος, Λ. Παπαδόπωλος και Ίω. Κοντουμάς, οι- 
τινες διωρίσθησαν παρά τής Υ. Ε. νά έξετάσωσι τήν τωρινήν κατά- 
στασιν τών δύο Δανείων τής Λόνδρας καί νά δώσουν σχέδιον περί 
τής άποσβέσεως αύτών, έκτελέσαντες τδ όποιον έπεφορτίσθησαν έογον, 
έπαρουσίασαν δι’ αναφοράς των εις τδ Πανελλήνιον δύο άλλας 
πρός τήν Υ. ’Εξοχότητα. Εις τήν πρώτην έγκλείονται οί λογαρια
σμοί τών είρημένων δύο δανείων, δι’ ών άποδεικνύεται ή τωρινή κα- 
τάστασις αύτών. Εϊς δέ τήν δευτέραν επισυνάπτεται λογαριασμός 
περί τής άποσβέσεως τών αύτών δανείων, όστις έθεαελιώθη επάνω 
εις τάς βάσεις τοΰ σχεδίου τής επιτροπής, τδ όποιον αυτή εκθέτει 
εις τήν ιδίαν πρός τήν Υ. Ε. αναφοράν της.

Τό Πανελλήνιον, μετά ίκανάς σκέψεις καί συζητήσεις, τάς όποιας 
•καμεν εις τό παρουσιασθέν παρά τής επιτροπής σχέδιον έμεινε κατά 
πάστα σύμφωνον μέ αύτήν. Διό σπεύδει νά διευθύνη ταΰτα πάντα 
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τά έγγραφα τής’Επιτροπής πρός τήν Υ. Ε. κατά τήν διαταγήν της.

Τή 2 ’Απριλίου 1829 Έν Αιγίνρ.

Ό ΠρόβουΛος της ΟΐχοΓομΙας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΙΣ.
Ό Α'. Γραμματείς 

Β. Λ. Καχοδίστριας.

Εξοχότατε.,

Διά τής πρώτης μας αναφοράς έγνώρισεν ή Ύμετέρα Έξοχότης 
τήν ενεστώταν κατάστασιν τοΰ Εθνικού χρέους, τοΰ πζ,γάζοντος 
έκ τών δύο εξωτερικών Δανείων, τών συμφωνηθέντων κατά τά 
1824 καί 1825.

Διά τής δευτέρας μας ταύτης, σπεύδομεν νά έκπληρώσωμεν, όσον 
δυνάμεθα καλήτερα, τήν δευτέραν επιθυμίαν τής Τμετέρας Εξο
χότατος, εκπεφρασμένη'/ είς τό ύπ’ άριθ. 9305 πρός τδ Υπουργι
κόν Συμβούλων έγγραφόν Της.

Κατά ποιον τρόπον δύναται ή Ελλάς νά έξοφλήσ-ρ τδ προερχό
μενο·/ άπό τά δάνεια τοΰ 1824 καί 1823 χρέος της, «επάνω εις 
δικαίας βάσεις καί διά προθεσμιών άναλόγων μέ τήν κατάστασιν 
τών χρηματικών πόρων τοΰ Κράτους», ’ΐδοΰ τό μέγα πρόβλημα !

Καταγινόμενοι εις τήν λ.ύσιν του, έλ.άβομεν ύπ’ όψιν διάφορα 
σχέδια, διαφόρως πραγματευόμενα τήν αύτήν υλήν. Τόσον όμως 
αύτά, καθώς και όσα άλλ.α ήθελαν ακολούθως παρουσιασθή, δ’λα 
ανεξαιρέτως προϋποθέτουν, ότι ή Ελληνική Κυβέρνησις θέλει έχει 
κατ’ έτος ποσότητά τινα χρηματικήν άφιερωμένην είς τήν έξόφλη- 
σιν τοΰ εθνικού χρέους.

Άλλά τήν χρηματικήν ταύτην ποσότητα πώς καί πότε δύναται 
ή 'Ελληνική Κυβέρνησις νά τήν πορισθή έκ τών έθνιυών προσόδων ς 
Οί πλέον πλησιέστε-.οι τής αλήθειας ύπολ.ογισμοί δέν μάς άφίνουν 
νά άμφιβάλλωμεν, οτι έπί υποθέσει τής ταχείας ε’ρηνεύσεως τής 
'Ελλάδος μετά τών δικαίως επιθυμητών ορίων. τής αύστηράς οι
κονομίας τών εξόδων, τής βελτιώσβως καί έπαυξήσεως τών εσόδων, 

μετά παρέλευσιν 'έξ ή επτά έτών άπό τής σήμερον θέλει ευ
τυχήσει ή ’Ελλάς ν' άρχίτη νά άποταμιεύσ-ρ περίσσευμα έκ τών έ- 
σόδων της' ώστε έως τής εποχής εκείνης, φαίνεται σχεδόν αδύνατον 
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οί χρηματικοί πόροι τοϋ Κράτους νά έπαρζέσουν καί εις τήν ζατά 
βαθμούς έξόφλήσιν τοΰ χρέους τών δύο Δανείων. Έν τοσούτφ, όσον 
ό καιρός παρέρχεται, χωρίς ζατά τά συμφωνητικά νά ένεργήται 
κατ’ έτος ή πληρωμή τών διαφόρων καί ή Εκπτωσις τών κεφαλαίων, 
τοσοΰτον ή χρηματική πίστις τοΰ Έθνους θέλει έλαττοϋσθαι, τοσοΰ
τον τό χρέος θέλει γίνεσθαι βαρύτερου και έπομένως δυσκολο- 
πλήρωτον.

*Όθεν είναι τής απολύτου άνάγκης έν νέον δάνειον' ούτε δυνά
μεθα χωρίς της έξ αύτοϋ βοήθειας νά κατορθώσωμεν έν καιρώ και 
επωφελώς τήν έξόφλησιν τών παρελθόντων δύο.

Αί εις τό κρεϊττον πρόοδοι τοΰ εσωτερικού μας διοργανισμ.οΰ, 
ή προσεγγίζουσα ειρήνη, πρό πάντων ή δικαίως έλπιζομένη έγγύησις 
τών Κραταιών Συμμάχων, μιας εμπνέουν τάς πλέον χρηστάς ελπί
δας περί τής ταχείας πραγματιώσεως αύτοϋ τοΰ απολύτως άίιαγ- 
καιοΰντος μέσου.

Τούτου δοθέντος, εις τό άξιώτερον προσοχής μεταξύ τών κοι- 
νοποιήθέντων εις τήν Κυβέρνησιν σχεδίων, τό όποιον συνίσταται, 
α) εις τό νά έξαγορασθή ικανή ποσότης έκ τοΰ χρέους πρός 20 τά 
Ο|θ περίπου, και β) εις τό νά κηρυχθή τό έν τρίτον τοΰ υπολοίπου 
ώς χρέος μόνιμον μέ τόκον 5 τά Ο|θ, τά δ’ άλλα δύο τρίτα νά έ- 
ξοφληθώσι χωρίς τόκου, καί διά τής κληρώσεως είς διάστημα 50 
η 100 έτών κατά τό περί αναβαλλόμενων χρεών σύστημα τής Όλ- 
λάνδας, ημείς νομίζομεν χρέος μας νά παρατηρήσωμεν τά άκόλουΟα.

"Αν κατ’ ούδένα τρόπον εις διάστημα έξ τ’ όλιγώτερον έτών δέν 
δύναται ή Ελληνική Κυβέρνησις νά έπιχειρισθή τήν έξόφλησιν τοΰ 
’Εθνικού χρέους, χωρίς τής βοήθειας ένός νέου δανείου, άν τοΰτο 
γίνη, καί ώς έλπίζεται πραγματιωθή, διά τής έγγυήσεως μάλιστα 
τών Κραταιών Συμμάχων, τότε ούδεμία σχεδόν έλπίς μένει διά νά 
έζτελεσθή ή προτεινομένη ικανής ποσότητος έξαγορά πρός20 τά Ο]θ, 
διότι μόνη ή διαπραγμάτευσις τοΰ νέου δανείου θέλει έπιφέρει ση
μαντικήν ύύω-·ν ε·ς τήν τιμήν τών κεφαλαίων τοΰ χρέους' επομέ
νως θέλει λείβει ή ωφέλεια, τήν όποιαν παρουσιάζει τά πρώτον μ.έ- 
ρος τοΰ σχεδίου, καί τήν οποίαν ήθελεν απολαύσει ή Κυβέρνησις, άν 
είχε 7.?z’:xaTa ένεργήση είς τάς σημερινάς περιστάσεις τήν έ-
ξαγοράν, καί τρόπον νά φυλαχθήαύτη διά τινας ημέρας καί δι' ίκα- 
ν®< ποσότητα μυστική.
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Τό δεύτερον μέρος τοΰ ρηθέντος σχεδίου, ύποβάλλει τήν Κυβέρ- 
νησιν είς τήν ύποχρέωσιν τοΰ νά πλζρώνη καθ’ έκαστον έτος όσα 
χρειάζονται διά τούς τόκους τοΰ κηρυχθησομένου μονίμου χρέους, 
καί συγχρόνως όσα απαιτούνται διά τήν βαθμικήν καί διά κληρώ- 
σεως άποπλήρωσιν τών υπολοίπων κεφαλαίων τοΰ χρέους. Άλλά μέ 
τήν απόλυτον άνάγκην, καί μέ τάς χρηστάς ελπίδας, εις τάς ο
ποίας εύρισκόμεθα διά ν’ άνοίξωμεν νέον δάνειον, είναι ευκολον οι 
έχοντες τάς έθνικάς ομολογίας νά συμβιβασθοΰν κατά τό περί άνα- 
βαλλομένων χρεών σύστημα ·, Είναι είς τήν Ελλάδα έντιμον νά μήν 
εκπλήρωσή διόλου τήν περί τόκων συμφωνίαν της, ή είς εκείνους ευ- 
κολον νά δεχθούν τό νά λάβουν τά κεφάλαια όλοτελώς άκαρπα 
καί μετά πολλών έτών παρέλευσιν; ’Εκτός τούτων, τίς ή ωφέλεια 
τοΰ νά έξακολουθή τό Έθνος νά έχ·ρ τό βάρος τοΰ μονίμου χρέους ;

Έχρεωστούσαμεν όχι μ.όνον νά παρατηρήσωμεν μ.’ ό'λην τήν α
κρίβειαν, καί νά συζητήσωμεν αρκετά, τά όποια έποοβλήθησαν είς 
τήν Κυβέρνησιν σχέδια, άλ.λά καί νά εΰρωμεν κανέν άλλο εύκολώ- 
τερον πρός τήν Κυβέρνησιν, ώφελιμότερον πρός τό Ελληνικόν "Εθνος, 
καί οχι άδικον πρός τούς δανειστάς μας. Τό ακόλουθον σχέδιον, τό 
όποιον χρεωστοΰμεν είς τάς περί τά τοιαΰτα θετικάς γνώσεις τοΰ 
συναδέλφου μας Κυρίου Α. Κοντοσταύλου, μάς φαίνεται, ότι έκπλη- 
ροϊ τούτον τόν σκοπόν.

ΊΙ πραγματοποίησή τοΰ προβαλλομένου τούτου σχεδίου μάς 
υπόσχεται δύο καλά άποτελέσματα, τήν έξόφλησιν τοΰ έν Λονδίνω 
’Εθνικού χρέους, καί τήν καλλιέργειαν καί τόν καλ.λωπισμόν τής 
'Ελληνικής ’Επικράτειας.

Πρός έπιτυχίαν τών δύο τούτων άποτελεσμάτων απαιτούνται 
τά έφεξής.

Α’.) Έν πραγματικόν δάνειον άπό Λ. 444,960, ή φράγκα 
11,124,000.

Β'.) ΊΙ συγκατάνευσις τών δανειστών τής Λόνδρας νά λαμβάνουν 
άνά 2 τά Ο|θ μόνον τόν χρόνον τόκον, επάνω είς τήν πρώτην πραγ- 
ματευθεΐσαν τιμήν τού δανείου.

ΊΙ έκπλήρωσις τών δύο τούτων ζητημάτων άπαιτεϊται ανυπερ
θέτως, διά νά έξοφληφη είς διάστημα 42 χρόνων, όλον τό άπό Λ. 
2,221.800 συνιστάμενον χρέος είς τήν ’Αγγλίαν, καί συγχρόνως 
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διά μιας φρονίμου καί οικονομικής μεταχειρίσεως τού νέου τούτοι 
δανείου, νά καλλιεργηθώ καί καΰ.λωπισθή ή’Ελληνική ’Επικράτεια;

Επομένως προβάλλεται νά μοιρασΟρ ή νέα δανει^θησομένη πο- 
σότης τών Λ. 444,960:—εις τάς διαφόρους ’Επαρχίας, Κοινότη
τας, καί τούς έχοντας χρείαν ευυπολήπτους, κτηματικούς τής Ελ
λάδος, μέ ετήσιον τόκον 8 τά 0|θ ό δέ τόκος ούτος, όστις άναβαίνει 
είς Λ. 35,396: 16 κατ’ έτος, νά έμβάζηται τακτικώς κα1. είς ρη
τήν έποχήν είς Λόνδραν, διά νά πληρώνεται ό ύποσχεθεις τόκος 2 
τά 0/0 επάνω είς το πραγματικόν κεφάλαιον τών δύο παλαιών δα
νείων, καί μέ τά περισσεύον,τα χρήματα νά άγοράζηται έν μέρος 
αύτοΰ τοΰ χρέους και νά έξοφλήται.

Ό προσδιορισμός τοϋ τόκου πρός 2 τά Ο|θ επάνω είς τό πα
λαιόν χρέος, έχει διπλόΰν σκοπόν’ πρώτον μέν τήν οικονομίαν τοϋ 
’Εθνικού Ταμείου, και δεύτερον διά νά περιορίζη τήν τιμήν του δα
νείου’ διότι εΐναι αποδεδειγμένου, ότι όχι ή ύπόληύις τοΰ χρεώστου.^ 
άλλ’ ό πληρωνόμενος τόκος ρυθμίζει τήν πραγματικήν τιμήν αυτού;

'Π πείρα έδειζεν, οτι τό Maximum τής τιμής ενός δανείου δευ- 
τερεύοντος Κράτους, τού όποιου δ τόκος δέν υπερβαίνει τά 2 τά 
Ο|θ, δέν δύναται ν’ άναβη, πλέοντών 40 τά Ο|θ καί έπί τής αύτής 
βάσεως έλογαριάσθη καί ή άγορά τού ίδικού μας πρός 38 τά Ο|θ-

Τοιουτοτρόπως τό χρέος θέλει ολιγοστεύσει, και, άναλόγως μέ 
αύτό, θέλει ολιγοστεύσει καί ό πληρονόμενος τόκος’ καί επειδή όσον 
πλέον σμικρύνεται ή ποσοτης τοΰ χρεωστουμένου τόκου, τόσον πε
ρισσότερον θέλει αυξάνει τό πρός άγοράν τών ίδιων αύτών δανείων 
περισσεϋον κεφάλαιον, επεται, ότι είς τό διάστημα 42 χρόνων ή Έλ- 
ληνική Κυβέρνησές, όχι μόνον τό χρέος τής Αόνδρας θέλει δυνηθή νά 
έςοφλήση δλοκλήρως, άλλά καί τό κεφάλαιον τού νέου δανείου θέ
λει ήμ.πορέσει νά έπιστρέψη είς τούς σημερινούς δανειστάς της.

Ό ετήσιος τόκος τού νέοο τούτου δανείου θέλει βέβαια πληρώνε
ται άπό τό ’Εθνικόν Ταμεΐον. Δέν στοχαζόμεθα όμως νά άπατώ- 
μεθα παραπολύ, έάν είπωμεν ότι, άν οχι όλος, τό πλεΐστον μέρος 
όμως αύτοΰ θέλει πηγάζει άπό αύτό τό ίδιον δάνειον, διότι ή κυ
κλοφορία ένός τοιούτου κεφαλαίου, αύξάνουσα τήν καλλιέργειαν της 
γής, πολυπλασιάζει τό έμπόριον, καί επομένως θέλε: πηγάζει βέβαια 
άπό αύτά μία σημαντική αϋξησις τών έθν.κών δικαιωμάτων.

Ό έπισυναπτόμενος λογαριασμός έθεμελιώΟη επάνω είς τάς βάσεις 
γούτου τοϋ σχεδίου μας.

Τή 2“ Μαρτίου 1829 έν Αίγί'/rj.-

Κ.ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΩΛΟΣ
I. ΚΟΝΤΟΤΜΑΣ.

ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
[ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ].

Περίπατων προ ολίγων ημερών έν τή έν Άθήναις πλα
τεία τών Ηρώων, εΐδον πρός μίαν γωνίαν αύτής πλήθος 
χειραμαξών, έφ’ ών ήσαν τακτοποιημένα διάφορα εμπο
ρεύματα, περί τήν ενδυμασίαν ιδίως χρήσιμα. Οί ιδιόκτη
τα' τών χειραμαξών άνήκου είς τήν δραστήριου τής έρ· 
γασίας ηλικίαν, και έκ τοΰ βλέμματος των έξήγετο, ότι 
ό κύριος Θεός, τόν όποιον έκ τής 'Ελληνικής πολυθείας 

έλάτρευον, ήτο ό 'Ερμής.
Είσελθών έν μέσω αύτών έπορισάμην τάς έξής περί 

τοΰ επαγγέλματος τούτου ειδήσεις. Χρονολογείται άπό 
τής πρώτης τώυ νεωτέρων Αθηνών άποκαταστασεως, 
παραλαμβάνει τούς άκαμάτους οπαδούς του άπό ηλικίας 
4 0 περίπου έτών, ινα τούς μεταβάλη ώς έπί τό πλεΐστον 
είς μονίμους εμπόρους καί άλλους βιομηχάνους μεταξύ 
τοΰ 30οΰ καί 40ου. Ύπό τινα έποψιν εΐναι τροπαιοειώ τις 
τής εμπορικής τοΰ τόπου πρακτικής. Εισέρχεται είς τάς 
μάλλον άποκέντρους οδούς τής πόλεως, διαβιβάζεται είς 

τά περίχωρα καί επιδιώκει τάς πανηγύρεις τών γειτονικών 
τμημάτων τοΰ Νομοΰ Αττικής καί Βοιωτίας. ’Εντεύθεν 
εξηγείται τίνος ενεκεν οί π/.άνητες ουτοι υιοί τοΰ Έρμου 

ονομάζονται κοινώς Γυρολόγο ι.
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Τό επιτήδευμα τοϋτο διαιρείται εις τέσσαρας κυριωτά- 

τας τάξεις: τούς έπί κανίστρων περιάγοντας τά έμπορεύ- 
ματα των, τού; έντός ξύλινων θέσεων, τούς έπί χειραμα
ξών καί τούς έπί άμαξίων ύπό κτήνους φερομένων. Ύπε-*  
λογίζοντο έν ΆΟήναις τελευταίου είς 50 οί πρώτοι, εις 
60 οι δεύτεροι, εις 80 οί τρίτοι καί είς 15 οί τελευταίοι, 
τών οποίων σημειωτέον τό κινητόν κατασκεύασμα έχει ου- 
σιωδώς τόν τύπον πΐ.ήρους κατά τό μάλλον ή ήττον, έμ- 
πορικοϋ καταστήματος. Αί μέθοδοι αύται τής μεταβιβά· 
σεως διεδέχθησαν όμαλώς άλλήλας, μάλιστα δέ ή διάδο- 
σις τής τελευταίας μόλις αριθμεί βίον δύο έτών.

Έν γένει ό κλάδος ούτος τών πλανητών εμπόρων τών 
Αθηνών εΐναι πάντη άφορολόγητος, διενεργεί δέ σημαν- 
τικώτατον περισπασμόν εις τάς έργασίας τών μονίμως ά- 
ποκατεστημένων συναδέλφων των. Έν Γερμανία ή κινητή 
αύτη έμπορεία έλαβεν άπό τίνος εύρυτάτας διαστάσεις. 
'Ολόκληρα έμπορικά καταστήματα, διά τών μεγάλων εύ- 
κολιών τής συγκοινωνίας, μεταβαίνουσιν άπό τόπου είς 
τόπον πρός εϋρεσιν τών αγοραστών. Καί εΐναι σύνηθες φαι*  
νόμενον, ένώ οί κάτοικοι μικράς τίνος πόλεως κοιμώνταΐ 
ήσυχοι, τήν πρωίαν προκηρύξεις δελεαστικαί τούς προ- 
καλοϋσιν έντός τοϋ έν μέσω αυτών, ώς άπό θαύματος 
μεταφυτευομένου έμπορικοϋ καταστήματος, έπί έπαγγε- 
λία έκπτώσεων μέχρις ΊΟ πολλάκις τοΐς 0|θ.

Έκαστος έννοεϊ τάς έκ τής έπόψεως ταύτης περιπετείας 
τοΰ κινητοϋ έμπορίου. Καί οί έν ’Αττική γυρολόγοι, όπως 
καί οί έν Γερμανία τελειότεροι συνάδελφοι των γνωρίζουσι 
Χατά βάθος τά ελατήρια, άτινα συγκινοΰσι τούς απλοϊ
κούς πελάτας των. Δέν ύπχοχει δέ αμφιβολία, ότι άν ή με
ταφορά τών πωλητών είς τάς Ούρας τών αγοραστών εΐναι 
μία τών πολλών τής προόδου έπόψεων, άφ’ ετέρου αποτε
λεί καί ένα τής καθολικής συναΐκλαγής κίνδυνον, άπέναντι 
τοϋ οποίου ή μόνιμος έμπορεία ήναγκάσθη νά έπινοήση 
τάς έπί διαλύσει τών καταστημάτων της μεμηχανευμέ- 
>ας πωλήσεις.


