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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΔΙΟΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.

Άμφιβάλλομεν άν ύπάρχη μεγαλοπρεπέστερου βιομηχανι
κόν καθ' δλον τόν μέχρι τοΰδε βίον τής άνθρωπότητος έ’ργον 
εκείνου, τό όποιον τόσον σταθερώς ένασχολεΐ ήδη τόν άνώτερον 
επιχειρηματικόν κόσμον. Είναι ή διορυξις τοΰ'ίσθμοΰ τοϋ Πα 
ναμά, δστις ένόνει τήν βόρειον μετά τής μεσημβρινής ’Αμερι
κής, τήν έπιμήζη δηλαδή χερσόνησον, ήτις διασχίζουσα τούς 
ώκεανούς άπό βορρά πρός μεσημβρίαν, άπό τοϋ άκρου τοϋ 
ένός ήμισφαιρίου μέχρι σχεδόν τοϋ άκρου τοϋ έτέρου ήμισφαι- 
ρίου, φαίνεται ώς φραγμός έξ άνωτέρας προνοίας διά τήν εν
τεύθεν καί έζεϊθεν ϋπερωκεάνειον συγκοινωνίαν. ’Αρκεί ή ση- 
μείωσις, δτι διά τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοϋ τής Αμερικής αί 
ναυτικαί οδοί, άπό τοϋ ένός ώκεανοϋ εις τόν έτερον, συντομεύ
ονται κατά 3,000 λεύγας, δπως έγερθή ή άπορία παρ’ έκά- 
στφ ενώπιον τής άποστολής, τήν οποίαν κέκτηται ή μικρά 
αύτή πνευματική δύναμις, τήν όποιαν δ Δημιουργός άνεφύ- 
σησεν είς τό άνθρώπινον πλάσμα του,ίνα έξακολουθήση τοΰτο 
τήν έργασίαν τής δημιουργίας καί τής μεταβολής.

Κατά τήν 15 Μαίου έ. ε. συνήλθεν έν Παρισίοις τό Διεθνές 
Συνέδριον, οπερ ή μεγάλη τοΰ Αεσέψ διορυκτική δόξα συνέπη
ξε διά τήν λειτουργίαν καί τήν έκτέλεσιν τοϋ γιγαντώδους έρ
γου τής διορύξεως τοΰ Παναμά. Πεπεισμένος ό Κ. Δεσσέψ περί 
τοϋ δυνατοΰ τής διορύξεως ταύτης κατ’ ευθείαν άπό τοΰ ένός 
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*ις τόν άλλον ωκεανόν, χαϊ βέβαιος περί τών εισοδημάτων τά 
όποϊα ήθελεν αυτή ασφαλίσει εϊς τούς μετόχους τής όργανι- 
στέας παγκοσμίου έταιρίας ,πρϊν προκαλέση τούς κεφαλαιού
χους και τούς έπιχειρηματίας εις συγκρότησιν αύτής, έκρινε 
πρέπον νά γνωσθή ή γνώμη τών επισημότερων μηχανικών 
καϊ καταστατικών, καϊ τών σοβαρότερων έπιχειρηματιών τοϋ 
κόσμου. Συνελθόντες δέ ούτοι έν τώ Διεθνεϊ Συνεδρίφ διηρέ- 
θησαν εις πέντε Επιτροπές, έκάστη τών όποιων έμελέτησε 
τό ζήτημα τής διορύξεως τοϋ Ίσθμοΰ τής ’Αμερικής υπό δια
φόρους επόψεις, σχετικές πρός τό εισόδημα τής έπιχειρήσεως 
καϊ τό δυνατόν τής έκτελέσεως αύτής. Ιδού τά έξαγόμενα 
τών εκθέσεων τών έπιτροπών τούτων :

An Έπιτροπή (Καταστατική). — 5 ‘/4 εκατομμύρια 
τόνων θά άντιπροσωπεύσωσι πιθανώς τήν έμπορικήν κίνησιν 
τών δύο ωκεανών καϊ 2 έκατομμύρια τόνων θά άντιπροσω- 
πεύσωσ·. τήν έμπορικήν κίνησιν μεταξύ Εύρώπης καϊ ’Ασίας, 
τό ολον Ί */ 9 έκατομύρια τόνων. Προσθετέον δτι ύπολογίζον- 
ναι οί τόνοι δπως καταχωροϋνται έν τή έπισήμω καταστα
τική, δηλαδή καθαροί, επομένως τό άνωτέρω άθροισμα αυ
τών πρέπει νά θεωρηθή ώς κατά τό τρίτον σχεδόν μικρότε- 
ρον τοΰ τών χονδρών τόνων, έπίσης δέ και τοϋ τών πραγμα
τικών τόνων. Ή παρατήρησις αύτη δέν είναι άδιάφορος δια 
τόν προσδιορισμόν τοΰ εισοδήματος τής Διώρυγος.

Βα Έπιτροπή (Οικονομική). — Τό μέλλον Οιαφυλάτ- 
τει ήμϊν πλείονας τής μιας εύτυχεϊς έκπλήξεις, περιοριζόμεθα 
δέ εις τήν έπι τοΰ παρόντος σημείωσιν τής σπουδαιότατης εις 
χρόνον οικονομίας, τήν όποιαν ή ναυτιλία Οά πραγματοποίηση 
διά τής Διώρυγος τής Αμερικής. Όποιαόήποτε και άν ώσ: 
τά πλεονεκτήματα, τά όποϊα ή ’Ισπανική ’Αμερική θά πορι- 
σθή έκ τοΰ βοσπόρου τούτου τόν όποιον οί άνθρωποι θά άνοί- 
ξωσι, αί Ηνωμένα·. Πολιτεία: τής ’Αρκτικής ’Αμερικής θέ
λουσι, καθ’ δλας τάς περιστάσεις, αι πρώτα·, ώφεληθή έκ τής 
Διώρυγος ταύτης. ’Ήδη έκπλήττουσι τόν κόσμον διά τήν 
έπιβλητικήν άνάπτυξιν τοϋ έξωτερικοϋ αύτών έμπορίου· θά 
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τόν έκπλήξωσι κατά πολύ περισσότερον ακόμη, δταν άνοιχθή 
ή διωκεάνειος Διώρυξ.

Γη Έπιτροπή (Ναυτιλία). — Παραδεχομένη αύτη τούς 
τόσον ορθούς καί τόσον άκριβεϊς λόγους τοϋ Κ. Φερδινάνδου 
δέ Αεσσέψ, έκτιμα δτι τό σύστημα τής διώρυγος δι’ αναβά
σεων καϊ καταβάσεων τοϋ υδατος δέν πρέπει νά γείνη δεκτόν, 
είμή έν ή περιπτώσει άποδειχθή ανέφικτος ή έκτέλεσις διώ
ρυγος τής αύτής πρός τήν εκατέρωθεν θάλασσαν έπιφανείας, 
προσθέτει δέ οτι ή διώρυξ ύπό υπονομευτικόν θόλον δέν πρέ
πει νά γείνη δεκτή, είμή είς τήν περίπτωσιν καθ’ήν ή συσώ- 
ρευσις τών τεχνικών δυσκολιών ή ή έξόγκωσις τών δαπανών 
ήθελε καταστήση άδύνατον τήν έν ύπαίθρφ διώρυγα.

Δη Έπιτροπή (Τεχνική). — 'Αναχωρούσα έκ τής έπό
ψεως δι’ ήν έσυστήθη αύτη, είναι τής γνώμης ύτι ή διωκεά- 
νειος Διώρυξ πρέπει νά διευθυνθή έκ τοΰ κόλπου τοΰ Λιμόν 
πρός τήν ακτήν τοϋ Παναμά καϊ συνιστα είδικώς κατά τήν 
διεύΟυνσιν ταύτην τήν έκτέλεσιν τής θαλασσίας Διώρυγος έν 
σταθερά υδατος έπιφανεία.

En Έπιτροπή ('Έσοδα και έξοδα). — Άπέχουσα άπό 
τής προεξοφλήσεως τοϋ μέλλοντος καϊ ύπολογίζουσα, κατά 
μονούς τούς δρους τούς οποίους ή γεωργία, τό έμπόριον καϊ ή 
ναυτιλία δύνανται έπι τοϋ παρόντος νά άποτελέσωσι, τό άθροι
σμα τών τόνων τών διαμετακομιζομένων μεταξύ τών δύο 
ώκεανών, ή ’Επιτροπή έκρινεν δτι δύναται νά παραδεχθή τόν 
αριθμόν 6 έκατομμύρια τόνων ώς έκφράζοντα τήν χωρητικό
τητα τών πλοίων, τά όποϊα ήθελον διαβή τήν Διώρυγα κατά 
τό 1879, έάν αύτη έδίδετο κατά τό έτος τοϋτο είς τήν ναυ
τιλίαν. Έν τφ υπολογισμό» τούτφ ή πέμπτη Επιτροπή 
υπήρξεν εύτυχής, συναντηθεϊσα έν ομοφωνία μετά τών πορι
σμάτων τής πρώτης ’Επιτροπής, ώς έπίσης και μετά τής κοι
νής γνώμης, ήτις κατ’ έπανάληψιν έξεδηλώθη έν τφ Συνε- 
δριφ. Όσον άφορα τό ζωτικόν ζήτημα τών έξόδων, ή Έπι
τροπή, λαμβάνουσα ύπ’δψιν άπό ισχυρός άναλογίας τούς μέ
σους όρους τών διαφόρων σχεδιογραμμάτων, θεωρεί ώς πιθα» 



191 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

νήν τήν κατά προσέγγισιν δαπάνην 600 εκατομμυρίων φράγ
κων έν μέση περιόδω οκτώ έτών. Πεπεισμένη ή ’Επιτροπή 
οτι είναι απολύτως συμφέρον είς τήν επιτυχίαν τής επιχει
ρήσεων νά πληρώνηται είς τό δαπανηθησόμενον κεφάλαιον 
τόκος τις καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκτελέσεώς τής Διώ
ρυγος και πριν ή αυτή δώση εισοδήματα, εκτίμα τόν τόκον 
τούτον είς 5 τοις 0|0 καί τήν ονοματικήν αύξησιν του κεφα
λαίου είς 25 τοϊς °[β. Τά έξοδα τής καλλιέργειας τής Διώ
ρυγος υπολογίζονται κατά μέσον δρον, έπι τή βάσει τής πρα · 
κτιχής τοϋ Σουέζ, είς 6 έκατομμύρια φράγκων. Τό άθροισμα 
τών ένιαυσίων δαπανών διά τάς ύποχρεωτικάς τής Διώρυγος 
ύπηρεσίας, άφαίρούμενον άπό τοϋ είς 90 έκατομμύρια φράγκων 
υπολογιζομένου ακαθαρίστου εισοδήματος, άφίνουσι διαθέσι
μον καθαρόν εισόδημα 42 έκατομμυρίων.

Και αυτα μέν είναι τά πορίσματα τών ειδικών ’Επιτροπών, 
τάς όποιας συνέστησε τό Διεθνές Συνέοριον είς μελέτην καί 
έξακρίβωσιν του μεγάλου ζητήματος τής Διώρυγος τής ’Αμε
ρικής. Κατά δέ τήν 29 Μαίου έ.έ. συνελθόντό Συνέοριον τοϋτο 
είς γενικήν συνέλευσιν, μετά τήν άνακοίνωσιν τών έκθέσεων 
τών ’Επιτροπών, παρεδέχΟη διά ψήφων 74 κατά 8 τήν έπο- 
μένην άπόφασιν : — Τό Συνέοριον έκτιμα δτι ή διώρυξις διω- 
κεανείου Διώρυγος σταθεράς επιφάνειας ύδατος, τόσον επιθυ
μητή έν τώ συμφέροντι τοΰ έμπορίου καί τής ναυτιλίας, εί
ναι δυνατή καί δτι ή θαλασσία αύτη Διώρυξ ίνα άνταποκριθή 
είς τάς απαραιτήτους εύκολίας τής προσεγγίσεως καί τής 
χρησιμοποιήσεως, τάς όποιας προ πάντων δέον νά προσφέρη 
τοιούτου είδους διάβασις, πρέπει αύτη νά διευθυνθή άπό τοϋ 
κόλπου Λιμόν είς τήν άκτήν Παναμά.

Μετά τά διδόμενα ταΰτα τής έπιστήμης καί τής τέχνης 
εις ό,τι δύνανται αύται έπί τοιούτων θεμάτων νά έχωσι μάλ
λον μεμελετημένον καί μάλλον έξηκριβώμενον,ή νομισματική 
οικονομία, ήτις θά προέλθη έκ τής οικονομίας του χρόνου καί 
τής διά τής διώρυγος έξασφαλίσεως τής ναυτιλίας, ΰπολογί- 
ζ&τάΐ «ίς 80 φράγκα καθ' έκαστον τόνον διαμετακομιζόμενον.
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Το τιμολόγιου τών διά τής Διώρυγος διαβάσεων υπολογίζε- 
ζεται είς 15 φρ. κατά τόνον, δντων πολύ τούτου σημαντικω- 
τέρων τών έκ τής Διώρυγος πλεονεκτημάτων τοΰ έμπορίου 
καί τής ναυτιλίας.

Μόνον τό έκ τών Ιόφράγκων τούτων καθ’ έκαστον τόνον 
διοδίων εισόδημα τής Διώρυγος θά χορηγήση ένιαύσιον άκα- 
Οάριστον εισόδημα, έπί 6 έκατομμυρίων τόνων, 90 έκατομ
μύρια φράγκων, έκ τών όποιων ώς είδομεν 47 έκατομμύρια ά- 
πομένουσι καθαρόν εισόδημα είς διανομήν πρός τους μετόχους 
τής έπιχειρήσεως, άναλογοϋντος τοϋ μερίσματος είς 11 τοϊς 
’/0 άπό τών πρώτων έτών τής έπιχειρήσεως. — Άλλ’ έκτος 
τοΰ έκ τών διοδίων εισοδήματος τών 90 έκατομ. φρ. πρέπει 
νά υπολογισθώσιν ιδιαιτέρως καί αί έξής έπί 99 έτη πρός τήν 
παγκόσμιον έταιρίαν παραχωρήσεις τής ίδρύσεως καί είσπρά· 
ξεως, κατά τήν διάβασιν τής Διώρυγος καί τά λιμενικά πα
ραρτήματα αύτής, δικαιωμάτων φάρου, άγκυροβολήσεως, ναυ
τιλίας, έπισκευής, ναυκληρίας,ρυμουλκίας,αποθήκης καί σταθ- 
μεύσεως· περιπλέον δέ 5 έκατομ. στρεμμάτων έθνικών γαιών 
μετά τών έν αύταϊς περιεχομένων, δπουδήποτε έπεθύμει αύτά 
ή εταιρία.

Τοιοϋτοι είναι οί υπολογισμοί καί τοιαΰται αί βάσεις, έφ'ών 
πρόκειται νά τεθή είς ένέργειαν ή μεγάλη ιδέα τής θαλάσ
σιας διώρυγος τοϋ ίσθμοϋ τής Αμερικής. Ρίπτων τις βλέμμα 
έταστικόν έπί τοΰ χάρτου τών διαφόρων τμημάτων τής γής, 
σταματοί έπί τής νοητής γραμμής ήτις άπό τών παραλίων 
τής Μεσογείου θαλάσσης λαών διά τοϋ Γιβραλτάρ οδηγεί 
πρός τήν μελετωμένην Διώρυγα. ’Επειδή είναι αύτη μεσημ- 
βρινωτέρα, συμβαίνει ώστε έν πολλοϊς ή συγκοινωνία μεταξύ 
τών λαών τούτων καί αύτής νά είναι συντομωτέρα τής με
ταξύ αύτής καί τής Αγγλίας συγκοινωνίας. Ό σπουδαιότε
ρος κλήρος άνήκει είς τό Γαλλικόν έμπόριον ίσως βαθμηδόν 
έξεγερθή άπό τοΰ ύπνου καί ή τών παρε?Λόντων χρόνων 
’Ισπανική ακμή, δπως εύρη τάς παλαιάς της πρός τόν νέον 
κόσμον οδούς τελειοποιημένας υπό τής νεωτέρας τοϋ χρόνου 
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μεγαλοφυές. Και καθόσον είμεθα είς τό στάδ-.ον τών ύποθέ- 
σεων χαι τών έλπίδων, έρχεται χαί ή 'Ελληνική έποψις αύ
τών μεταξύ τοϋ ίσθμοϋ τοϋ Σουέζ, πρός τόν όποιον ιίσέτι δέν 
αγωνίζονται αύται τόν καλόν τής γειτνιάσεως αγώνα, και 
τοΰ νέου ρεύματος τό όποιον έκ τοΰ έπί τοϋ ’Ατλαντικού 
ώκεανοϋ στομίου τής Μεσόγειό- θαλάσσης πρόκειται νά ένερ 
γησρ ολόκληρον εμπορικήν έπανάστασιν διά τής διωρύξεως 
τοΰ ίσθμοϋ τής ’Αμερικής.

Ελπίδες μαχρυνσι, τάς όποιας πρέπει να έλθη ή διοικητική 
σειρά τών άνδρών τοΰ μέλλοντος, δπως διανοίξωσι καί πρός 
τον έν άμαρτίαις καί άπογοητευσεσι σαλευόμενον 'Ελληνικόν 
ορίζοντα.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ.

Ή έν τή νεωτέρα κοινωνία λειτουργία τοΰ κεφαλαίου είναι 
τοιαύτη, ώστε λαοί, τών όποιων ή έθνική οικονομία διατελεΖ 
έτι έν σπαργάνοις, μικράν έχουσι δύναμιν πρός χατακυρίευσιν 
τοΰ ύλικοΰ κόσμου. ’Εκ φυσικής συνέπειας συγχρόνως ή έπι- 
στήμη μικράν άνάπτυξιν χέκτηται έν τοιούτοις λαοϊς. Λαοί 
δπισθοδρομικοί άρκοϋνται εις τών προχείρων άναγκών τήν έκ- 
πλήρωσιν. Ή μέθοδος τής ζωής αύτών κανονίζεται κατά τό 
μέτρον τών έντυπώσεων, καθ’ δ ή διαδοχή τών έπί τής γής 
σταθερώς έπαναλαμβανομένων φαινομένων έκπλήττει τήν 
φαντασίαν. Ένώ ή κυνηγετική, ή ποιμενική καί ή γεωργική 
είναι δ κύριος τύπος τών αρχαϊκών έποχών, ή χειροτεχνική, 
ή ίΜ1Χανική XStt ή εμπορική είναι δ πρωτεύων χαρακτήρ τών 
πεπολιτισμένων.Ό,τι διακρίνει τάς έποχάς ταύτας είναι ή εύ- 
κινησία, μεθ’ ής έν τή δευτέρα νέοι άδιακόπως ορίζοντες ανα
πτύσσονται είς τήν δραστηριότητα τοϋ άνθρωπίνου πνεύμα

τος. Όλη ή ιστορία τής άνθρωπότητος είναι άπόδειξις τής 
αλήθειας ταύτης.

Μόνον άφ’ής τεθώσι τά θεμέλια τής οικονομικής άποχα- 
ταστάσεως τής χώρας, δύναται αύτη νά συντηρήση σπου- 
δαίαν τάξιν έπιστημόνων, τής όποιας τά έργα κατά τοσοΰτον 
έκτιμώνται, καθόσον άναπτύσσεται πλειότερον άφ’ένόςή άξια 
καί άφ’ έτέρου ή συνείδησις τής άναγκαιότητος αύτών. Ή τε
χνική άνατροφή τοΰ έθνους, καί έκείνη οέν εξέρχεται ώς ή 
Άθηνα έκ τής κεφαλής τοΰ Δ ιός· συναναπτύσσεται μετά τών 
λοιπών τής εθνικής ζωής στοιχείων καί τελειοποιείται, οσον 
ή ένέργεια αύτη διαιρείται καί υποδιαιρείται. Ακριβώς είπεΐν, 
ύπάρχει καθ’ δλα τά μόρια αύτής ή άμοιβαιότης τοϋ αιτίου 
καί τοΰ αίτιατοϋ. Τό δέ πνεϋμα τών έπιχειρήσεων, πίστη έκ- 
φρασις τής κοινωνικής υγείας, σπεύδει πρός διάκρισιν τών 
άκμαίων πολιτισμών. Αύτό σχηματίζει τάς μεγάλας έκείνας 
δεξαμενάς τοΰ πλούτου τών γνώσεων καί τοΰ πλουτου τών 
χρημάτων, έκ τών όποιων έν τή ποικιλία τών βιωτικών πε
ριστάσεων ποτίζονται αί άνάγκαι συμπασης τής κοινω
νικής βιομηχανίας. Χώρα, μή έχουσα τοιαύτας δεξαμενάς, 
υπενθυμίζει τήν άνυδρον έκείνην γήν, ήτις στηρίζει τάς έλπί- 
δας της είς μόνον τοΰ ούρανοΰ τό ύδωρ.

Έκαστος δύναται νά σχηματίση οίανδήποτε άρέσκεται 
ιδέαν περί τής ΰπάρξεως τών στοιχείων τούτων έν τή ήμε- 
τέρα κοινωνία· έπί τοΰ προκειμένου άρκεϊ ή παρατήρησις, ότι 
ή μεταλλουργική βιομηχανία χέκτηται είς ύψιστον βαθμόν 
τήν άνάγκην τής συμπτώσεων όλων. Ύποθέτοντες δέ έκα
στον τόπον, οιος πράγματι έ’ναι, νομίζομεν, οτι τό ζήτημα 
τής Ελληνικής μεταλλουργίας περιέχει έν έαυτώ έποψιν 
σπουδαιοτάτην έκ τοΰ έθνικοϋ χαρακτήρος καί τών κοινωνι
κών περιστάσεων. Είναι τολμηρόν, αλλά κατά τινα βαθμόν 
δύναται αύτη νά συγκριθή πρός τήν Ελληνικήν ναυτιλίαν. 
Ή άκμή τής τελευταίας οφείλεται είς τόν μεταξύ ιδιοκτή
του, πλοιάρχου καί ναύτου συνεταιρισμόν. Λαοί τής κράσεως 
τοϋ ήμετέρου δέν δύνανται ίνα συναγ·ωνισθώσι πρός την άχρι- 
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δείαν τών μηχανών. Έννοουσι πλειότερον άπό συμφέρον ή 
άπό καθήκον. Δύνασθε νά τούς ένθουσιάσητε προσωρινώς, ποτέ 
νά τούς διευθύνητε σταθερώς. Όμοιάζουσι τούς ίππους, οϊτι- 
νες έχουσι τό ιδίωμα ί'να δάκνωσι τούς χαλινούς. Μή νομίση 
τις, δτι τοιοϋτοι λαοί δέν μεγαλουργοΰσι, διότι κατά περίερ
γον τρόπον περισσότερα; σελίδας τής ιστορίας κατέχει ή ζωή 
αύτών. Καί δέν υπάρχει έθνος, τό όποιον έν τόσω μικρώ χρόνω 
έξετέλεσε τόσον μεγάλα έργα, οσον τό 'Ελληνικόν έπι τής 
δημοκρατίας του.

Έν τοιούτοις λαοϊς ό χωρισμός τών έργατικών τάξεων έ'χει 
τι καθ' υπερβολήν δύσκολον. Ό κεραμεύς έχει τάς αύτάς ιδέας, 
τάς όποιας έχουσι και οί πρώτοι τής πολιτείας ά'ρχοντες· τώ 
λείπει μόνον ό τρόπος τής έκθέσεως. "Ινα εΐπη τις, αέδώ θά 
σταθώ έγώ καί σείς έκεΐ κάτω», Οά κίνηση τόν 
γενικόν γέλωτα. 'Γπό τοιούτους δρους ή έθνική ζωή έκτιλίσ- 
σει τά έαυτής φαινόμενα: δ φυσικός ούτος νόμος, οστις άπε- 
τέλεσε τήν ψυχήν τοϋ συνεταιρισμού έπί τής ναυτιλίας, διατί 
νά μή άποτελέση τήν ψυχήν τοϋ συνεταιρισμού καί έπί τής 
μεταλλουργίας ; Μήπως έπ’ άμφοτέρων δέν πρόκειται περί έπι- 
χειρήσεων, τών όποιων τό αίσιον άποτέλεσμα έξαρτάται, άφ’ 
ένός έκ τής τύχης καί άφ’ έτέρου έκ τής συμπράξεως ιδιοκτη
τών, κεφαλαιούχων, διευθυντών καί έργατών ; Έάν ή Ελλη
νική ναυτιλία, τών αρχών τοϋ παρόντος αίώνος, έπεβαρύνετο 
διά τών μεγάλων τοΰ πληρώματος μισθών, ποτέ δέν ήδύνατο 
νά φθάση τήν ακμήν, είς ήν ώδήγησεν αύτήν ή είς τό κέρδος 
μετοχή όλων. Ή γενική τότε προσοχή συγκεντροΰται είςέ'να 
σκοπόν ΰπό τό έλατήριον τοΰ πρός τό άποτέλεσμα συμφέ
ροντος.

Ή αρμονία τοΰ ούχί ύπό άνέφελον ούρανόν, ώς μαρτυροϋσι 
διάφορα κοινωνικά συμπτώματα, άναπτυσσομένου νεωτέρου 
τών έθνών βίου, γρήγορα ή άργά Οά μελετηθή έπί τής βά- 
σεως τοιαύτης τίνος συμπράξεως όλων τών τάξεων τής κοι
νωνίας, άπό τοΰ τελευταίου βιομηχανικού προϊόντος μέχρι τοΰ 
άνωτάτου τής έθνικής ζωής έργου. "Ινα'περιορισθώμεν δέ είς
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μόνην τήν σφαίραν τής βιομηχανίας, έπί τής έπιφανείας τής 
γής καί ύπό τά σκότη αύτής, λαοί αύστηράς πειθαρχίας ηρ- 
χισαν άπό τίνος σταθερώς νά προαισθάνωνται τό τέρμα τής 
ύπακοής. Άλλ’έάν ύπάρχωσι ζητήματα, τών όποιων έπρεπε 
πάντοτε αί κοινωνίαι νά άποφεύγωσι ούχί τήν λύσιν άλλά 
τήν θέσιν διά τής άπό μακράς έποχής προαισθήσεως, ύποθέ- 
τομεν οτι δύναται νά εύρεθή τρόπος έξομοιώσεως μεταξύ κε
φαλαίου καί έργασίας, έν τφ δποίω τό ημερομίσθιον μέν είναι 
καρπός τοΰ εμψύχου κεφαλαίου, δ τόκος δέ καρπός τοΰ άψύ- 
χου, ϊνα τό ύπόλοιπον ή άνάλογον μέρισμα μεταξύ δύο 
δυνάμεων φίλων.

Πρόκειται περί ένώσεως μεταξύ κεφαλαιούχου καί έργάτου, 
καθ’ ήν δ τελευταίος μέτοχος ών τής έπιχειρήσεως μεταβάλ
λεται είς νέον ύπέρ αύτής πολυόμματον ' Αργόν. Έχομενκατά 
τοϋτο £ν δείγμα λαμπρόν. Κατά τό 18G3 έ'ν τινι meeting 
τοϋ έργατικοϋ πληθυσμού τών μεταλλείων τοΰ South λ ΟΓ- 
kshire έλεγον περί τοΰ ιδιοκτήτου κ. Briggs, δτι «άν είχε 
κέρατα, θά ή' δ Σατανάς ένσαρκωμένος ! » Μίαν ήμέραν, 
άπαυδήσας ούτος έν τω πρός τάς έργατικάς ενώσεις 
άγώνι, συλλαμβάνει τήν ιδέαν νά συνεταιρισθή μετά τών άν- 
τιπάλων αύτοϋ. Έκτιμηθέντος λοιπόν τοΰ άνθραζωρυχείου είς 
90,000 λιρ. στερ. διηρέθη είς 9,000 μετοχάς, έκ τών όποιων 
τό τρίτον προσηνέχθη είς τούς έργάτας, οί’τινες ήδύναντο ουτω 
διά μικρών οικονομιών (10 λιρ. στερλ.) νά μεταβληθώσιν εις 
κυρίους τής έπιχειρήσεως. Ό κ. Bl’iggS προέβη περισσότε
ρον έθεώρησε τα έταιρικά κεφάλαια ώς άποτελούμενα έκ δύο 
στοιχείων· άφ’ ένός τό κεφάλαιον τής έργασίας τών μεταλ- 
λευτών καί άφ" έτέρου τό κεφάλαιον τών χρημάτων τών με
τόχων. Λοιπόν τό μέν έργατικόν ημερομίσθιον έπληρώνετο 
όπως καί έν τοϊς γειτονικοί; μεταλλουργείο!; (τόκος έξησφα- 
λισμένος), δ δέ τόκος τών χρημάτων ώρίσθη εις 10 τοϊς /0, 
τό δέ ύπόλοιπον τοΰ κέρδους κοινόν ώρίσθη μεταξύ έργα
σίας καί κεφαλαίου. Έκαστος ούτως έργάτης κατετάσσετο 
είς τό ήμισυ τοϋ κέρδους τούτου άναλόγως τοΰ ένιαυσίου αύ- 
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τοϋ ημερομισθίου. Το αποτέλεσμα υπήρξε» άνώτερον πάσης 
έλπίοος. Ή οικονομική τοϋ μεταλλείου δύναμις άνεπτύχθη 
μετά τοΰ πνεύματος τής όμονοίας. Τοιουτοτρόπως δταν οί έρ- 
γάται φρέατος τίνος τοϋ ανθρακωρυχείου Briggs καί Σας 
άπήτησαν αυξησιν μισθού, αμέσως έγένετο συνέλευσις δ'λων 
τών έργατών, ήτις άπεφάσισε τήν άπόρριψιν τής αίτήσεως. 
«Όταν δέ (έλεγέ τις ές αυτών) έν ταΐς στοαϊς τοϋ μεταλ
λείου παρατηρήσωμεν χαρφίον, φυλάττομεν αυτό χατά τήν 
«μεταξύ ήμών παροιμίαν δ ι ά τό κέρδος τοϋ έτους» 
(ίδ. Οί έν Αγγλία ’Εργατικοί Συνεταιρισμοί ύπό Comte de 
Paris 1869 σελ. 290—290).

Όσοι υποθέτουσι τήν τοιαύτην έπί κοινφ έπιχειρισματικώ 
κέρδει σύμπραξιν τοϋ κεφαλαίου μετά τής έργασίας ώς άσέ- 
βειαν πρός το πρώτον, πλανώνται πλάνην δεινήν. Όλα τά δι
καιώματα είναι σεβαστά καί τά αρμονικά τής κοινωνίας συμ
φέροντα έπίσης. Παρήλθεν άνεπιστρεπτεί ή ιδέα τής άρχαιό- 
τητος, οτι δ έργάτης είναι άπλοΰν όργανον καί δ δούλος φύσει 
δοΰλος. ΊΙ άναγνώρισις τών αμοιβαίων δυνάμεων καί ή κανο
νική συμβίωσις αύτών συντελεί νϋν τόν έξοχώτερον κοινωνικόν 
λόγον. Λαοί δέ μή διάθέτοντες μεγάλην δύναμιν κεφαλαίου 
έπρεπε πάντως ινα μελετήσωσι τά πρός συμπλήρωσιν τών 
κενών αύτής μέσα. Τοιουτοτρόπως ύπολογιζομένων τών είς 
έργασίαν δαπανών τής υποχθονίου μεταλλευτικής είς 7 Ο πε
ρίπου τοϊς β|0 έπί τής δλικής δαπάνης, τί θά έλεγέ τις, έάν δι’ 
άποχρώντως έξησφαλισμένου οικονομικού οργανισμού μέρος 
τοΰ κυκλοφοροϋντος τούτου κεφαλαίου έπέστρεφεν είς τήν κεν
τρικήν τής έπιχειρήσεως δεξαμενήν υπό τό ευρύ τοϋ συ
νεταιρισμού πνεύμα; Έν τούτοις ιδού μέθοδος, τής όποιας ή 
περαιτέρω άνάπτυξις Οά έτεινε είς τήν κατα τό μάλλον καί 
ήττον έχτέλεσιν μεγάλων έργων διά μιχρών κατ’ άρχάς έφο- 
δίων. Πόσον άρχαϊα καί πόσον πάντοτε νέα, διά τοϋτο δέ 
όφείλουσα ινα δεικνύη έκάστοτε τούς έν τή πρακτική τίτλους 
αύτής ή αρχή

εί γάρ κεν καί ομικρόν ίπί βμικρώ καταθιϊο 
καί θαμά τοϋτ’ έρίοις. τάχα κέν μέγα γένοιτο |
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Έν γένει ή δύναμις τοΰ συνεταιρισμού δέν είσήλθεν ετι παρ’ 
ήμϊν έν τή κανονική αύτής άναπτύξει. Έάν έκ πολλών 
σημείων τό μέλλον αύτής ύπόσχεται ωραίας ήμέρας, ιδι
αιτέρως έπι τής Ελληνικής μεταλλουργίας έχρησίμευσεν 
αύτη μάλλον ώς θέμα γοητείας ή ώς σπουδαία τφ όντι έπι- 
χείρησις. Όλος δ αγών περιστρέφεται έπί τοΰ ζητήματος τών 
μεταλλευτικών παραχωρήσεων. Τούτου λυομένου, τά λοιπά 
άφίνονται ή είς τήν τύχην ή είς τήν ανικανότητα.—Έν τού- 
τοις έάν έπιθεωρήσωμεν τήν γενικήν πορείαν τών οικονομικών 
δυνάμεων, παρατηροϋμεν τήν τάσιν αυτών πρός συγκροτησιν 
οϊκονομικών, ούτως είπεϊν, ομοσπονδιών. Τοιουτοτρόπως ή 
παραγωγή τής ναυτιλίας έχει έν ίδιαιτέρω όργανισμώ τούς 
έργάτας, τούς ίδιοκτήτας, τούς κεφαλαιούχους, τούς άσφαλι- 
στάς και τούς έμπορους αύτής· ή παραγωγή τής γεωργίας 
έπίσης, καί ούτω καθ’ έξής πάσα ειδική βιομηχανία αποτελεί 
έν τή καθολική ένότητι δλον τι ιδιαίτερον. Ό φυσικός ούτος 
συνεταιρισμός είναι τό μυστήριον τής τελειοποιήσεως, διότι 
λειτουργεί έπί τοϋ φυσικού νόμου τής διαιρέσεως τών έργων. 
Διά τί ή άρχή αύτη νά μή χρησιμεύση ώς οδηγός καί τοϋ 
μεταλλουργικού μέλλοντος τής Ελλάδος ;

Ο ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ ΤΟΚΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Είναι περίεργος καί χαρακτηριστική ή έν τή οθωμανική 
κοινωνία συνύπαρξις πάντοτε δύο στοιχείων, έξ ων το μέν εί
ναι προοδευτικόν καί ύποτεταγμένον, τό δέ στάσιμον καί κυ
ριαρχικόν. Έπϊ τοϋ ζητήματος τοΰ τόκου παρατηροϋμεν αύ
τόν αντιπαθή μέν πρός τήν δεσπόζουσαν φυλήν, ελκυστικόν 
δέ πρός τήν δεσποζομένην, μεθ' ολας τάς θρησκευτικός και έν 
ταύτη απαγορεύσεις. Ώς ιστορικόν έπί τού θέματος τούτου 
μνημεΐον τής έπί τουρκοκρατίας έθνικής οικονομίας δύναται 
να χρησιμεύση ή είς τό ΙΟον έρώτημα τών πληρεξουσίων 
τών Συμμάχων Δυνάμεων «πόσος ήτον έν Έλλάδι δ τόκος
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πρό τοΰ 1821», επομένη σχετική έν έτει 1828 άπάντησις 
τοϋ Κυβερνήτου:

— Ό τούρκικος νόμος δέν έσυγχώρει νά λαμβάνεται διά
φορον έπι τών δανειζόμενων χρημάτων· έκτός άν τό κεφάλαιον 
άνήκεν εις ορφανά, τότε οί κριται έδιόριζον πρός 10 τά °/0 τον 
χρόνον. ’Επειδή λοιπόν καί τό διάφορον τών χρημάτων δέν 
ήτο κανονισμένον, αύτό ήλλαζεν άπό 12 έως 30 τά εκατόν, 
κατά τάς περιστάσεις, τούς τόπους και τάς άνάγκας τών δα
νειζόμενων.

Εις έχεΐνα τά μέρη τής 'Ελλάδος, όπου τό έμπόριον υπήρχε 
τακτικόν, έν ένεργεία, καί ύπό τινα ξένην προστασίαν, τό 
πρώτον διάφορον πρός 12°(β έφυλάττετο ώς πρός τούς έμπο- 
ρευομένους "Ελληνας καί Εύρωπαίους, πρός τούτοις και ώς 
πρός τούς μή έμπορευομένους ή διαγωγή καί τά πλούτη τών 
οποίων ύπέσχοντο ώφέλειαν ιδιαιτέραν. Έξ έναντίας τό τε
λευταϊον διάφορον, πρός 30 τά °/0, δέν έφυλάττετο παρά είς 
εκτάκτους τινάς περιστάσεις, δηλαδή είς τά μέρη έχεΐνα τής 
Ελλάδος οπού ύπήρχον ολίγα κεφάλαια εις κυκλοφορίαν, καί 
ώς πρός ύποκείμενα τινα τών οποίων ή πολιτική θέσις, ή ή 
ιδιαιτέρα κατάστασις δέν έδιδον άποχρώσαν έγγύησιν.

Άλλ’ όπου τά κεφάλαια ειχον μεγαλητέραν κυκλοφορίαν, 
όπου τά περί έμπορίου δέν ήσφαλίζοντο άπό ξένην προστα
σίαν, ή όπου οί χρηματισταί έπανεπαύοντο εις τόν χαρακτήρα 
ή τήν κατάστασιν τών χρεωφειλετών των, έκεϊ τό διάφορον 
άνεβαίνειν εως 15 καί πολλάκις έως 18 τά ο/ο·

"Αν δανειστής τις, προσκαλών τόν χρεωφελέτην του ένώ
πιον τών Τούρκων δικαστών, έπαρ^ησίαζεν έγγραφον άπόδει- 
ξιν, όπου τό διάφορον έφαίνετο σημειωμένου χωριστά άπό τό 
κεφάλαιον, οί κριται άπήλλαττον τον χρεωφελέτην δλως διό
λου τής πληρωμής τών διαφόρων, έκτός άν τό κεφάλαιον 
άνήκεν είς όρφανά. Έκ τούτου προήλθεν ή εις πολλά μέρη 
τής Ελλάδος καθ’ εξαμηνίαν γινομένη άνανέωσις τών ομο
λογιών, έν αίς έπροσθέτετο τό διάφορον είς τό κεφάλαιον.

Μ.

ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΑΣΥΛΑ ΕΝ ΒΕΡΟΑΙΝΩ.

Κατά τό 1869 συνέστη έν Βερολίνω φιλανθρωπική εται
ρία νυκτερινών άσύλων διά τούς δυστυχείς άμφοτέρων τών 
γενών, τής όποιας αΐ καταστατικαί πληροφορίαι έχουσιν ώς 
έξής: Άπό τοΰ 1869 μέχρι τέλους 1878 διενυκτέρευσαν 
έν τοϊς άσύλοις αύτοϊς 548,919 άνδρας — 19,534 παϊδες — 
1,108 βρέφη — 67,451 γυναίκας — καί 70,555 νεάνιόες. 
Κατάμονου τό 1878 διενυκτέρευσαν 120,720 άνθρωποι,ήτοι 
106,183 άρρενες καί 14,535 Οήλεις. Αί δαπάναι τής εται
ρίας άνέβησαν είς 201,222 μάρκων (= 1 */ 4 νέας δραχμής) 
καλυφθεϊσαι ύπό τών είς 481,939 μάρκ. άναβιβαζομένων κε
φαλαίων τής εταιρίας, ήτις άρχίσασα άπό μισθουμένων κτι
ρίων σήμερον λειτουργεί άπό ιδιοκτήτων αύτής.

Κατά πρώτον ώργανίσθη τό γυναικεϊον άσυλον, ή περι
γραφή τοϋ όποιου έχει άξιοσημείωτον ειδικότητα καί δίδει γε
νικήν περί τοϋ όλου έργου έννοιαν. Οί κοιτώνες, έκαστος τών 
όποιων περιλαμβάνει 80 κλίνας, είναι είς τά άνω πατώματα, 
διαιρουμένου τοΰ ισογείου είς ιδιαίτερα χωρίσματα διά τήν 
διεύθυνσιν, έντευκτήριον, νοσοκομείου, μαγειρείου, λουτρόυ καί 
πλυντήριον. Τό άσυλου τώυ γυυαικών άυοίγει είς τάς 6 ώρας 
τό έσπέρας μέχρι τής 8 τής πρωίας τόυ χειμώνα, καί άπό 
τής 7 εσπερινής μέχρι τής 7 πρωινής τό θέρος. Μέχρι τής 
9 ώρας τής πρωίας συγχωρεϊται ή έν τφ άσύλφ διαμονή διά 
τάς θελούσας νά έργασθώσι ή νά άναγνώσωσι (νήματα καί 
βελόνα·., τεμάχια πανιών — βιβλία θρησκευτικά, καί άναγνω- 
στικά, χάρτης και γραφίδες προσφέρονται δωρεάν). Έκάστη 
γυνή εισερχόμενη πλύνει τό πρόσωπον καί τάς χεΐρας και 
κατά τάς περιστάσεις λούεται· έάν τά φορέματά της είναι 
βεβρεγμένα ή ρυπαρά, οδηγείται είς άποξήρανσιν ή πλύσιν 
αύτών. Πρό τοϋ ύπνου Λαμβάνει έκάστη πινάκιον ροφήματος 
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και τεμαχίου άρτου· τήν πρωίαν δέ κύπελλον καφφέ μετά μι
κρού λευκού άρτου.

'Η διεύθυνσις ένεργεΐται ύπό διευθύντριας (hausmutter), 
προνοοΰσα περί τε τής εσωτερικής τάξεως και περί τής προ
μήθειας υπηρετικών θέσεων είς τάς βουλομένας. Διατηρείται 
έν τώ άσύλω πασα προσοχή είς τήν φιλοτιμίαν τών ξενιζό
μενων δυστυχών πλασμάτων, άπό τών όποιων ούδεμία ζητεί
ται έργασία, ούτε τό όνομα και ή καταγωγή. Μόνη τής ηλι
κίας ή δήλωσις είναι αναγκαία καί τοϋ αριθμού τών νυκτών, 
τάς όποιας διενυκτέρευσαν τά άτομα έν τφ άσύλω. Μέχρι 
πέντε κατά μήνα οιανυκτερεύσεων δύναται έκάστη γυνή νά 
ποιήση χρήσιν τοϋ ασύλου, χωρίς έν τούτοις νά είναι καί αύ- 
στηρά άπαγόρευσις μιας ή καί δύο πλειοτέρων είς τάς προ- 
σερχομένας. Ό σκοπός είναι ϊνα μή ή αφροντισιά μεταβάλ
λω τήν φιλανθρωπίαν είς σκόπελον.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

Ύπό συνεταιρισμόν έννοοϋμεν πάντα σύνδεσμον άνθρώπων 
έλεύθερον έν τή συστάσει, άλλά διαρκή καί όργανικώς συυέ- 
χοντα τά μέλη αύτοϋ. Ό συνεταιρισμός είναι τι, διά τοϋτο, 
μέσον τής έταιρίας καί τών κυρίως καλουμένων σωματείων- 
είναι έταιρία κατα τήν έλευθέραν σύστασιν, είναι δέ σωμα
τείου κατά του οργανισμόν καί τήν σ/έσιν τών μελών πρός 
τόν ολον. Διά τοΰ συνδυασμού δέ τών δύω τούτων στοιχείων 
διαφέρει άμφοτέρων, καθότι έκάτερον φέρει μονομερώς έν τών 
στοιχείων τούτων.

Ό συνεταιρισμός ώς έκ τοϋ οργανισμού και τοΰ δεσμού οι’ 
ου συνέχει τά μέλη αύτοϋ φέρει δημόσιον χαρακτήρα· κατά 
τοϋτο έχει αναλογίαν πρός τόν σύνδεσμον τής πολιτείας, άλλά 
διαφέρει ταύτης ώς έκ τοΰ σκοποΰ. Ούτε πολιτικήν έξουσίαυ 
ίνασκοϋσι οί συνεταιρισμοί, οΰτε καθήκοντα άνήκοντα τή πο

λιτεία διενεργοΰνται δι’ αΰτοΰ. Τά αντικείμενα αύτου ανά
γονται είς τήν ιδιωτικήν σφαίραν, δέν συμπληροΰσι τό έργον 
τής πολιτείας άλλά άναπληροϋσι τά άτομα έν τή άδυναμία 
των, παρέχοντες αύτοΐς ανάλογου τι τής δυνάμεως τής πο
λιτείας.

Ώς πολλοί καί διάφοροι είναι οί σκοποί οι άνήκοντες είς 
τήν ιδιωτικήν ούτως εΐπεϊν δικαιοδοσίαν, πολυειδεΐς καί διά
φοροι δύνανται διά τοϋτο νά ήναι καί οί συνεταιρισμοί. Τών 
συνεταιρισμών όμως ποιούνται χρήσιν ιδιαίτατα έν τή οίκο- 
νομίφ, καί ένταΰθα δέ κυρίως ώς μέσον άμύνης τών υπό τής 
άναπτύξεως τών κεφαλαίων έν τή υπάρξει αύτών έπαπειλου- 
μένων τάξεων. Ύπό τοιαύτην λοιπόν έποψιν, ήτοι καθόσον οι 
συνεταιρισμοί χρησιμεύουσι πρός θεραπείαν τοΰ κοινωνικού 
κακοΰ καί λυσιν τοΰ έργατικοϋ ζητήματος,μέλλομευ καί ημείς 
νά έξετάσωμεν τούς συνεταιρισμούς ένταΰθα.

Τά δεινά άτινα μαστίζουσι τήν κοινωνίαν τής Δυτικής Ευ
ρώπης δέν άυεφάνησαν εύτυχώς είσέτι παρ’ ήμΐν. "Απελπις 
πληθύς άγωνιζομένη περί ύπάρξεως, περί αύτοϋ τοϋ ζήν άνευ 
έλπίδος βελτίονος τύχης, είναι είσέτι άγνωστος παρ’ ήμΐν. Έν 
τοσούτφ καί παρ’ ήμΐν ήρξαντο ένεργοΰντες οί παράγοντες, 
οί’τινες άλλαχοΰ έφερον τήν καταστροφήν. Καί παρ’ ήμΐν ήρ· 
ξατο νάγίνηται καταφανής ή τάσις πρός έξαφάνισιν τής με
ταξύ τών πλουσίων καί άπορων μέσης τάξεως, ή πρός συγ
κέντρωση, υπέρογκων κεφαλαίων και άποχωρισμόν τών πά- 
σης κτήσεως έστερημένων έργατών. Δέν είναι λοιπόν καθή
κον, δέν είναι τούλάχιστον φρόνιμον πριν παθωμεν, έκ τής 
πείρας τών άλλων διδασκόμενοι, νά οίκειοποιηθώμεν ο,τι χρή
σιμον πρός άποσόβησιν ή άναβολήν εις απώτατου μέλλον 
τοϋ κακοΰ;

Λ".

Ούτε ό συνεταιρισμός ήτο γνωστός έν τή άρχαιότητι οΰτε 
ή δύναμις αύτοϋ, άλλ’ούδέ παρέστη ή άνάγκη αύτοϋ, καθό
σον τό κακόν είς ού τήν θεραπείαν κέκληται ό συνεταιρισμός 
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ήτο άγνωστον παρά τοϊς άρχαίοις, ή μάλλον τό κακόν ύφι- 
στατο καϊ παρ' αύτοΐς καϊ έν ειδεχθέστατη μορφή» άλλ’ ή 
θεραπεία, έάν δύναται νά ονομασθή θεραπεία ήτο χείρων τοΰ 
κακοϋ καϊ έπηύξανε τήν δεινότητα αύτοϋ.

Τό δίκαιον τών αρχαίων δέν γνωρίζει εί μή δύω κύριαπρό
σωπα τήν πολιτείαν καϊ τούς πολίτας· οστις έκτος τούτων 
κέκτηται δικαιώματα, τήν πρός τοϋτο ικανότητα δέν έχει 
άφ’έαυτοΰ έμφυτον, ούτως εϊπεϊν, άλλά κατά παραχώρησίν 
τής πολιτείας. "Απας ό δημόσιος βίος, παν ο,τι φέρει δημό
σιον χαρακτήρα άνήκει κατά δίκαιον εις τήν πολιτείαν, άλλά 
καϊ παν ό,τι ανήκει είς τήν σφαίραν τοΰ ιδιωτικού δικαίου 
υπάγεται άποκλειστικώς είς τήν εξουσίαν τοϋ αυτεξουσίου καϊ 
ελευθέρου πολίτου. Ύπό τήν πολιτείαν δέν υφίσταται έτερος 
σύνδεσμος συνάγων τούς πολίτας έλευθέρως πρός δημόσιον 
σκοπόν, άλλά πολιτεία καϊ πολίτης παρέχουσι τούς δύω μό
νους γνωστούς όρους άντιθέσεως.

Όταν είς τόν πολίτην έν τή ιδιωτική τοΰ δικαίου σφαίρα 
δίδηται τοσαύτη έξουσία,ό μόνος σύνδεσμος ό παρά τών ιδιω
τών δυνατός είναι δ τής έταιρίας, ήτοι ό σύνδεσμος δι’ ένο- 
χής· διότι ή τοιαύτη σχέσις άφίησι τό άτομον έν τή σφαίρα 
αύτοϋ απολύτως κύριον καϊ άνεπηρέαστον, ή σύμπτωσίς δέ 
τών αμοιβαίων θελήσεων άγει μόνον εις σύμπραξιν πρός κοι
νόν σκοπόν. Ένώ παρά τών πολιτών μόνοι οί σύνδεσμοι τών 
εταιριών είναι δυνατοί, παρά τής πολιτείας μόνα τά σωμα
τεία συγχωροϋνται, άλλά καϊ είς μόνα ταΰτα ύπολείπεται 
χώρος πρός σύνδεσμον τών ιδιωτών ύπό άνωτέραν ενότητα. 
Άλλά διά τών σωματείων τής άρχαιότητος δέν διενεργοΰν- 
ται, άληθώς εϊπεϊν, σκοποϊ ιδιωτών καϊ ιδίως τών άπαρτιζόν- 
των αύτά μελών, άλλ’ εις αύτά άνατίθενται παρά τής πο
λιτείας ειδικοί σκοποϊ, τά μέλη δέ χρησιμεύουσιν απλώς πρός 
κατάρτισιν καϊ διοίκησιν τής πρός τόν σκοπόν τοϋτον αναγ
καίας περιουσίας· δ σκοπός όμως αύτός τοΰ σωματείου ϊστα- 
ται ύπεράνω αύτών και αποτελεί πρόσωπον καθ’ έαυτό αύτο- 
τςλέφ καϊ αντικείμενο'» μάλιστα πρός τάμέλη αύτοϋ.

Ούδέν διά τοϋτο άπλούστερον καϊ στοιχειωδέστερον τών 
όρων τοΰ ιδιωτικού δικαίου παρά τοϊς άρχαίοις- ένθεν μέν ίστα- 
ται δ αύτεξούσιος καί ελεύθερος πολίτης δ paterfamilias 
τό μόνον άληθώς κεκτημένον δικαιώματα πρόσωπον, ένθεν δέ 
ύπάρχουσι μόνον αντικείμενα τών δικαίων αύτοϋ, πράγματα. 
Ώς έξ υποκειμένου ούδέν περιορίζει τήν θέλησιν τοΰ οικογε
νειάρχου, άλλά δύναται ούτος τά δίκαια αύτοϋ έλευθέρως νά 
έκποιή δωρεάν ή έπί αμοιβή, ζών ή μετά θάνατον, ούτω και 
κατ’ άντικείμενόν ή κυριότης έπί τών άντικειμένων τών άνη- 
κόντων αύτώ δέν γνωρίζει ούδένα σχεδόν νομικόν περιορισμόν. 
Ό κύριος δύναται αύτός νά έπιβάλη περιορισμούς εις τά δί
καια αύτοϋ κατ’άντικείμενόν, νά δημιουργήση νέα ειδικά 
καί έπί μέρους δικαιώματα καϊ ταΰτα νά παραχώρηση εις 
άλλους, δύναται νά άναλάβη υποχρεώσεις όπως πράξη ή πα
ράλειψη τι, άλλά άπαντες οί περιορισμοί άπορρέουσιν άπό 
τής έλευθέρας Οελήσεως καϊ κατ’ ούδέν μεταβάλλουσι τάς 
βάσεις τοΰ οικοδομήματος. — Ύπό τοιούτους όρους καϊ έπι 
τοιουτων απλών βάσεων ήδύνατο νά άνεγερθή σύστημα ιδιω
τικού δικαίου, τό συνεπέστατου καϊ τελειότατου, καϊ τό έργον 
τοϋτο έπετέλεσεν ή μεγαλοφυία τών 'Ρωμαίων.

Δυστυχώς τό μεγαλοπρεπές τοϋτο οικοδόμημα είχε μίαν 
άπαραίτητον προϋπόθεσιν, τήν δουλείαν, δι’ ής πλέον του 
ήμίσεως τών ανθρώπων δυνάμει διατάξεων τοϋ θετικοΰ δι
καίου άπεστερειτο παντός δικαιώματος, οί πλεϊστοι δέ τών 
ανθρώπων έθεωροΰντο ανίκανοι νά άποτελέσωσι πρόσωπα καί 
μετέπιπτον είς πράγματα άνήκοντα είς τήν απεριόριστον έξου- 
σίαν τοΰ ελευθέρου πολίτου. Μόνη ή δουλεία καθιστά άλη
θώς περιττόν τόν συνεταιρισμόν διότι διά τών δούλων δύνα- 
ταί τις νά αύξηση έπ’ άπειρον τόν κύκλον τής οικογένειας, 
υπό τόν τύπον δέ πραγμάτων δύναται νά έχη τις έργάτας 
οσοι είναι χρήσιμοι αύτώ καϊ είς τάς μεγίστας τών έπιχει- 
ρήσεων.

Τήν δουλείαν λαμβάνει ή άρχαιότης ώς δεδομένην τινα 
κατάστασιν, καί αισθάνεται μέν οτι ή κατάστασις αύτη δέν 
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είναι φυσική, αλλά τοΰτο δεν είναι ικανόν νά ώθηση ταύτην 
εις μετα^ρύθμισιν τών βάσεων τοϋ δικαίου αυτής. Μετά τής 
αυτής δέ αμείλικτου λογικής, δι’ ής καταρτίζει τό σύστημα 
τοϋ ιδιωτικού δικαίου καί διαγράφει τά δίκαια του ελευθέρου, 
καθορίζει ό 'Ρωμαίος καί εξετάζει καί τό άντίτυπον τής έλευ- 
Οερίας τήν δουλείαν. Καί γίνεται μέν προσπάθεια κατά τήν 
παρακμήν καί ιδίως τήν χριστιανικήν έποχήν τής άρχαιότη
τος, δπως ή κατάστασις αυτή μεταβληθή κατά βάσιν. Ή 
έξουσία τοϋ οικογενειάρχου, έπί τών μή δούλων ύπεξουσίων 
περιορίζεται, καί εις αύτήν τήν έλευθέραν διάθεσιν τής περι
ουσίας μετά θάνατον τίθενται τινές περιορισμοί, Άλλ’ αί 
πρεσβυτικαί δυνάμεις παρακμασασών εθνοτήτων, δέν έδύ- 
ναντο νά παραγάγωσι καί νέαν άρχήν, νέους ορούς κοινωνι
κού βίου έγκαινίζουσαν. Τό δεινόν δέ τής δουλείας κακόν,αφού 
ύπέσκαψε τάς ήθικάς τής κοινωνίας βάσεις, υφελον ύστερον 
καί τάς ΰλικάς κατέρριψε τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα αιω
νίου θεωρούμενου πολιτισμού.

Μετ’ άλλης καί αντιθέτου μάλιστα άρχής παρεστησαν ευ
θύς έξ άρχής τά βαρβαρικά φϋλα, έξ ών προήλθον ύστερον τά 
νεώτερα έθνη. Ούχί τό άτομον άλλά τό κοινόν Επικρατεί παρ’ 
αύτοϊς καί παράγει παντοειδείς συνδέσμους, νομικώς συνέχον
τας τό άτομον έν πάση αύτοΰ ένεργεία. Ή έμφυτος ούτως 
είπεΐν αύτη αρχή δέν διεσείσθη ούδ’οτε διά τής κατακτήσεως 
'Ρωμαϊκών έπαρχιών καί τής καταλύσεως τοΰ 'Ρωμαϊκού 
κράτους έγνώρισαν τό 'Ρωμαϊκόν δίκαιον. Διότι οί δορυκτή- 
τορες έξηκολούθουν χρώμενοι τό ίδιον δίκαιον έν ταϊς σχέσεσι 
αύτών, άφιέντες είς τούς υποδουλωθέντας τήν χρήσιν τοϋ παρ' 
αύτοϊς έν ένεργεία προ’ύπάρχοντος 'Ρωμαϊκού δικαίου.

Ύπό τήν δύναμιν τής άρχής ταύτης παρήχθησαν κατά 
τόν μεσαιώνα έν πάση άσχολία τοΰ βίου παντοειδείς σύνδε
σμοι οργανικοί, ιδίως δέ γεωργικοί καί συντεχνικοί. Άλλά τά 
είδη ταΰτα τών συνδέσμων οσον χρήσιμα καί εύεργετικά ήσαν 
τήν άρχήν,σύν τή αναπτύξει τής οικονομίας κατέστησαν αλη
θής πέδη παρακωλύουν ττφς^φιν προοδ^ιχήν ενέργειαν καί 

καθιστώσαν αδύνατον τήν έλευθέραν κίνησιν καί τόν έλεύθε
ρον συναγωνισμόν έν τή οικονομία. Διό καί δικαίως έμισήθη- 
σαν καί περιεφρονήθησαν, τήν σήμερον δέ συνήθως μετά άπο- 
στροφής μνημονεύουσιν αύτών. Έάν δέ ή άρχή τής τελείας 
έλευθερίας έν τή οικονομία καί τοϋ έλευθέρου συναγωνισμού 
περιήγαγεν ήμάς είς κοινωνικά δεινά άγνωστα τό πριν, έάν 
άφότου ή ιδέα τοϋ συνεταιρισμού ήρξατο νά φέρη καρπούς, 
πολλοί ΰπέβαλον εις ακριβή καί περίεργον έξέτασιν καί τά συ
νεταιρικά προϊόντα τοΰ μεσαίωνος, ή γνώσις αύτών δύναται 
νά ήναι βεβαίως έν πολλοϊς διδακτική, ούδέποτε όμως τά 
άτελή ταΰτα κατασκευάσματα θά παράσχωσι, ώς φαντάζον
ται πολλοί θαυμασταί τοΰ μεσαίωνος αληθή πρότυπα τών 
σημερινών συνεταιρισμών.

Ό ίδιάζων καί κυριώτατος χαρακτήρ απάντων τών κοινω
νικών κατασκευασμάτων τοΰ μεσαίωνος, είναι ή σύγχυσις 
στοιχείων έτερογενών, τοΰ δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού δι
καίου. Αύτός ό Οργανισμός τής πολιτείας,τό τιμαριωτικόν λε
γόμενον σύστημα, είναι φύσεως ιδιωτικής· ή κατοχή κτημά
των καί ή παροχή τοιούτων γέννα υποχρεώσεις καί σχέσεις 
πολιτικάς, έκ τής κτήσεως δέ τιμαρίων έξήρτητο ένάσκησις 
πολιτικής έξουσίας. Ώς ή ένάσκησις πολιτικής έξουσίας είχε 
προϋποθέσεις τοΰ ιδιωτικού δικαίου, ούτω πάλιν σύνδεσμοι 
ιδιωτικοί καί πρός ιδιωτικά συμφέροντα έ'φερον συνάμα δη
μόσιον χαρακτήρα καί άπετέλουν στοιχεία τού πολιτικού βίου 
τού κράτους. Τά σπουδαιότατα καί ούσιωδέστατα τών τή 
πολιτεία άνηκόντων καθηκόντων, ώς ή διαχείρησις τής δι
καιοσύνης, ή περί άσφαλείας καί τών μέσων τής συγκοινω
νίας φροντίς, ή περί παιδείας καί ευεργετικών καθιδρυμάτων 
μέριμνα, άνήκεν κατά τόν μεσαίωνα ούχί τή πολιτεία άλλ’ 
εις ιδιωτικούς συνδέσμους καί κοινότητας ή τιμαριούχους γαιο
κτήμονας, έλάχιστα δέ καί φειδωλά άπελείποντο είς τήν Επι
κράτειαν αύτήν.

Αλλ’ ή κατάστασις αύτη δέν έδύνατο νά διατηρηθή άφ’ ί- 
του διά τής άκριβεστέρας γνώσεως τοΰ 'Ρωμαϊκού δικαίου χα; 
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έν γένει τοΰ αρχαίου βίου, διά τής διαδόσεως τής φιλοσοφίας 
καί τών αρχαίων γραμμάτων και τής καθόλου άναπτύξεως, ή 
μέν πολιτεία ήρξατο νά λαμβάνη τελειοτέραν συνείδησιν του 
προορισμού ώς και τών δικαίων καϊ καθηκόντων αυτής. Τά 
μεσαιωνικά δέ κατασκευάσματα καθίσταντο όσημέραι πρό
σκομμα πάσης άληθοϋς προόδου. Έκτοτε ή τύχη αύτών 
έκρίθη· τά καιριότατα τραύματα ύπέστησαν ήδη κατά τήν 
εποχήν τών άπολύτων μοναρχιών, τδ έργον όμως συνεπλη- 
ρωθη τελείως, διά τής Γαλλικής ιδίως δημοκρατίας. Ουτω 
άνεκτήσατο ή πολιτεία πάσαν πολιτικήν έξουσίαν, άποκατέ- 
στη αληθής ίσότης πρό τοϋ νόμου, άλλά διά τής καταλύσεως 
τών κοινωνικών συνδέσμων έπανήλθομεν εϊς τήν κατάστασιν 
τοϋ 'Ρωμαϊκού δικαίου, τοΰ όποιου ή έπικράτησις συνδέεται 
καϊ συνετέλεσε καϊ κατά πολύ ί'να έν τώ άγώνι τούτω φανή 
νικητής ή πολιτεία. Ούτως έχομεν πάλιν τήν απλήν άντίθε- 
σιν τών αρχαίων, πολιτείαν καϊ άτομα, ούδέν δέ τό διάμεσον 
καϊ έπιπροσθοΰν εϊς τήν άμοιβαίαν αύτών σχέσιν. Άλλ’ ουτω 
γεννάται καϊ τό ζήτημα· είναι δυνατόν νά άποφύγωμεν καϊ 
τήν άπαραίτητον προύπόθεσιν τής κοινωνικής τάξεως τών άρ- 
χαίων, καϊ πώς δυνάμεθα νά άποφύγωμεν τήν δουλείαν; Βε
βαίως ό νόμος δέν γνωρίζει πλέον δούλους, άπαντας θεωρεί 
ικανούς πρός άπόκτησιν δικαίων, εις άπαντας δέ έχορηγήθη- 
σαν καϊ πολιτικά δικαιώματα· άλλ’ ή οικονομική κατάστα- 
σις, ήτις κατέστησε άπαραίτητον τήν δουλείαν εϊς τούς αρ
χαίους, δέν δύναται νά παραγάγη παρά τοϊς άπόροις έργάταις, 
μεθ’ όλα τά δικαιώματα τοΰ νόμου, κατάστασιν έ’ργφ χείρονα 
καϊ αύτής τής δουλείας τών άρχαίων ;

Β'.

Ή έπικράτησις τών κεφαλαίων έν τή πα
ραγωγή, ούτος είναι ό κυριώτατος χαρακτήρ τής νεωτάτης 
άναπτύξεως τής οικονομίας. Τά κεφάλαια άπερρόφησαν ού
τως είπεΐν καϊ κατέστησαν υποχειρίους τούς λοιπούς τής οι
κονομίας παράγοντας, τό έδαφος καϊ τήν εργασίαν. Άνευ κί- 

φαλαίων άληθής παραγωγή είναι αδύνατος, ό κεκτημένος δέ 
ταϋτα δύναται νά προσεταιρισθή τούς λοιπούς παράγοντας 
άκόπως ή μάλλον προσέρχονται ούτοι αύτώ αύτεπάγγελτοι. 
Τό χαρακτηριστικώτατον τής ήμετέρας έποχής οικονομικόν 
έφεύρημα είναι αί άνώνυμοι διά μετοχών έταιρεϊαι, δι’ ών τά 
μέγιστα καί θαυμασιώτατα τών έργων κατορθώθησαν έν τε 
τή συγκοινωνία ώς και έν τή εμπορία καϊ βιομηχανία. Έάν 
όμως είς τάς άληθεϊς έταιρίας καϊ αύτάς τάς έμπορικάς τά 
πρόσωπα σημαίνουσί τι, καϊ ένίοτε πολύ, έν ταΐς άνωνύμοις 
έταιρίαις έκπίπτουσιν εϊς άντιπροσώπους μεριδίων κεφαλαίου. 
Τό πρώτον τό κύριον έν τούτοις είναι ό συνδυασμός μικρό
τερων κεφαλαίων πρός συναγωγήν τοΰ διά τήν έπιχείρησιν 
άναγκαίου μεγέθους. Τοϋ μετοχικού κεφαλαίου καταρτισθέν- 
τος, πάντα τά λοιπά πρός τό έ'ργον χρήσιμα είναι ώνητά ή 
μισθωτά.

Έάν όμως ή έπικράτησις τών κεφαλαίων εϊς τό έδαφος κα
τέστησε έπουσιώδη καϊ έξηρτημένον παράγοντα, έκ τούτου 
όμως ή γεωργία ώς καϊ πάσα ή έκ τοϋ έδάφους παραγωγή 
δέν άπώλεσεν άλλά προσέκτησε νέας δυνάμεις καϊ έπηύξησε 
κατά πολύ τούς καρπούς αύτής. Ώς πρός τήν έργασίαν όμως 
ή έπικράτησις αύτη τών κεφαλαίων έγένετο ή μόνη καϊ κυ
ρία αιτία τοΰ δεινού κοινωνικού κακού. "Οσον ή παραγωγή 
διά τών κεφαλαίων άποκτα εύρύτερον καϊ όργανικώτερον χα
ρακτήρα, τοσοΰτον οί έργάται καθίστανται έξηρτημένα καϊ 
παθητικά μέλη σώματος, ούτινος ή ζωή συγκεντροϋται έν 
τοϊς μετά τής νοημοσύνης συνδυασθεϊσι κεφαλαίοις.

Ώς πάση δυνάμει ούτω καί τοϊς κεφαλαίοις έγκειται έμφυ
τος ή κλίσις πρός έπέκτασιν τοΰ κράτους αύτών καϊ πρός 
άπόχρησιν τοϋ κράτους έπ’ Ιδία άποκλειστική ώφελεία καί 
πρός καταδυνάστευσιν τών άλλων· οσον δέ τό κράτος τών 
κεφαλαίων εύρύνεται, τοσοΰτον άμήχανος καϊ άπελπις καθί
σταται ή θέσις τών έργατών. Ούτε αί φιλανθρωπίκαϊ προσ
πάθεια·., ούτε ή είς άπώτερον μέλλον βλέπουσα φρόνησίς τι- 
νων, δύναται νά φέρη αύτοΐς θεραπείαν, άλλά μόνη ή άντί-
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στάσις τών έν τή ύπάρξει των έπαπειλουμένων δύναται νά 
δέση τέρμα είς τήν άχατάσχετον ταύτην τών κεφαλαίων ορ
μήν. Άλλ’ ή άντίστασις υπό τόν ύφιστάμενον Οργανισμόν 
τής οικονομίας στερείται πάσης δυνάμεως, έξαφέσει έχείνης 
ήν παρέχει ή συνείδησις δτι πέραν ορίου τινός ή υπαρξις κα
θίσταται αδύνατος. Έχ τούτου έξηγεΐται ό μόνος τρόπος δι’ 
ού τήν σήμερον ή έργασία μετέχει τών ώφελειών τής παρα
γωγής, τό ήμερομίσθιον. Ώς έπι παντός ώνίου ούτως ορίζε
ται και τό άντίτιμον τής έργασίας κατά τήν μεταβαλλομέ- 
νην σχέσιν τής προσφοράς καϊ ζητήσεως, κανονίζεται δέ τοϋτο 
έπϊ τέλους προς τήν δαπάνην τής παραγωγής τής έργασίας, 
περιορίζεται οη7αδη είς τά απολύτως πρός συντήρησιν τής 
ζωής τοΰ έργάτου χρήσιμα.

Οταν τό ημερομίσθιον καταβαίνη είς τόν έσχατον δρον, 
πώς είναι δυνατόν δι’ οικονομίας νά έξέλθη ό έργάτης τής τε- 
τελείας έξαρτησεως και νά βελτιώση κατ’ ολίγον τήν τύχην 
του; η μήπως είναι αύτφ κατορθωτόν διά συντονωτέρας, 
δ1ά μείζονος έργασίας : Άπαραιτήτως άξιοι όσημέραι τό κε
φαλαίου τόν έργάτην δλον άμέριστον, αύξάνει τάς έργασίμους 
ώρας, καί οιά τμηματικής έργασίας ζητεί νά πληθύνη τά 
προϊόντα αύτής. ‘Άν δ’ έκ τούτων εύρίσχουσι τό κατ' άρχάς 
η ιχανότης χαϊ ή έπιμέλειά μείζονα κέρδη, έπι τέλους μόνον 
τό μέτρον τοΰ ήμερομισδίου πίπτει ταπεινότερον διά τούς άμε- 
λεΐς καϊ ανικάνους, χωρίς νά βελτιώται σπουδαίως ή Οέσις 
τών νοημόνων καϊ δραστήριων. Ούχί αί στερήσεις χαϊ αί 
άπώλειαι ύλιχών απολαύσεων είναι τά χείριστα, άπερ ή κα- 
•ταστασις αυτή απειλεί είς τούς έργάτας. Τό κράτος τών κε
φαλαίων ζητεί νά άποκτηνώση τούς έργάτας, αντίκρυ τής 
άνωτέρας αύτών φύσεως, οέν ϊσταται δέ ούδ’ δτε διά τής πε
ραιτέρω έπεκτάσεως τής δυνάμεως αύτοϋ άρχεται νά ύπο- 
σκάπτη καϊ ύφαιρή τούς δρους τής φυσικής, διανοητικής χαϊ 
ηθικής ύπάρξεώς των. Ή υγεία απειλείται, ούδεμία παρέχε
ται ευκαιρία πρός έλευθέραν πνευματικήν μόρφωσιν, παρακω
λύεται δέ καϊ ή ήθική τελειοποίησες. Οΰδ’ αυτής δέ τής βά- 

σεως πάσης άληθοΰς άναπτύξεως, τής οικογένειας, φείδονται. 
Σιδηρά ανάγκη καλεΐ τάς μητέρας άπό τοϋ οίκου, τά ανή
λικα τέκνα άπό τών γονέων πρός έργασίαν έν έργοστασιοις. 
Ουτω δέ ή νέα γενεά, ή έκ τοιούτων οικογενειών προελευσο- 
μένη, δέν δύναται νά ήναι εί μή μονομερεστέρα, φυσικώς χαϊ 
πνευματιχώς άτελεστέρα, άλλά χαϊ τόσω ύπερβάλλουσα κατά 
τήν πληθύν. Τί ώφελει δτι νομικώς ή Οέσις τοϋ έργάτου εί
ναι άληθοΰς προσώπου, ίκανοΰ πρός άπόκτησιν δικαίων ; τί 
ώφελει οτι κέκτηται καϊ πολιτικά δικαιώματα, χαι δύναται 
νά ψηφοφορή, δταν διά τών πραγμάτων ή Οέσις αύτοϋ είναι 
εργω χείρων χαϊ αύτής τοϋ αρχαίου δούλου ;

Έάν τό κακόν περιωρίζετο είς ολίγους τινάς, έάν άπετελει 
έξαίρεσιν, ούδέν φυσικότερου τοΰ νά ποιήσηταί τις έ'κχλησιν 
είς τήν φιλανθρωπίαν καϊ τά καθήκοντα τοΰ κοινού- τό κοινω
νικόν δέ ζήτημα Οά ΐστατο έπϊ τοΰ αύτοϋ έδάφους, έφ’ οΐου 
καϊ τό ζήτημα τής έπιμελείας τών πτωχών. Τό ζήτημα δμως 
μεταβάλλει ούσιωδώς θέσιν, όταν, τών πραγμάτων χωρούν- 
των δπως μέχρι τοΰ νϋν, έπαπειλοΰνται αύτά τά θεμέλια τής 
ύπάρξεώς τοϋ λαού. ’Ήδη έν ταΐς πλείσταις τών έπικρατειών 
τής Δυτικής Εύρώπης, ή τάξις τών άπορων καϊ έξηρτημένων 
έργατών είναι κατά πολύ πολυπληθεστέρα τών λοιπών τά
ξεων έν συνόλω λαμβανομένων. Άκατασχέτως δ' έξογκοΰται 
όσημέραι ή πληθύς αύτών, διότι ύπό τήν πίεσιν άπεριορίστου 
ελευθέρου συναγωνισμού καϊ τής έλκυστικής δυνάμεως τών 
μεγάλων κεφαλαίων, οί μικράν κεκτημένοι περιουσίαν καθί
στανται άκτήμονες, άπορροφουμένων τών μικρών κεφαλαίων 
ύπό τών μεγάλων. Οί μικροί βιομήχανοι, οί μικροί χτηματίαι 
έκλείπουν κατ’ ολίγον καϊ προστίθενται είς τήν τάξιν τών τε
λείως άπό τοΰ ξένου κεφαλαίου άπηρτημένων έργατών, μή 
δυνάμενοι νά συναγωνισθώσι πρός τήν παραγωγήν καϊ τήν 
δύναμιν ήν κέκτηνται αί ύπερμεγέθεις οίκονομικαϊ έπιχειρή- 
σεις τών μεγάλων κεφαλαίων. Όσω μάλλον έπιτεινεται δ 
καταμερισμός τής έργασίας καϊ ή παραγωγή μεγάλων πο
σών, όσω μάλλον τελειοποιείται καί έπαυξάνει ή χρήσις τών 
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μηχανών, ό'σω τεχνικωτέρα ή βιομηχανία, τοσούτω μάλλον 
άκατάσχετος καθίσταται ή θέσις τών διαμέσων τούτων με
ταξύ τοΰ κεφαλαίου καϊ τής έργασίας στοιχείων.

Δέν χρήζει πολλής φαντασίας όπως προίδη τις ποιον τι 
εσεται το μέλλον, δταν έχλείψωσιν αί μιχραι χαΐ μέσαι ανε
ξάρτητοι οίκονομίαι. Έπ’ άπειρον Οά αύξηθή το μεταξύ τών 
εύπορων και τών άχτημόνων χάος, έκαστον δ’ έθνος Οά άπο- 
τελήται έκ δύω έχθριχών στρατοπέδων, τά όποϊα ούδεμία γέ
φυρα Οά συνδέη, αδυνάτου ούσης τής μεταβάσεως άπο του 
ένος είς το άλλο. Έν τών δύω έσται τό τέλος τοιαύτης χα- 
ταστάσεως, ή και ό νεώτερος πολιτισμός θά έξαφανισθή ώς 
δ τών αρχαίων διά τής δουλείας, —ή κοινωνική έπανάστασις 
άνατρέψασα τάς βάσεις τοΰ οικονομικού οικοδομήματος Οά 
χαταβάλη τά θεμέλια νέας έποχής· ή διά μικράς φθίσεως θά 
άπονεκρωθή δ βίος τοΰ λαοΰ καϊ άφευκτος Οά χαταστή ή τε
λεία καταστροφή, τής μιας μέν μερίδος αύτοΰ περιελθούσης 
είς έσχάτην φυσικήν χαϊ ήθιχήν δυστυχίαν, τής έτέρας δέ 
άπομαραινομένης ύπ’ άνηθικότητος καϊ ακράτου έγωϊσμοΰ,— 
ή είς τό χαταθλιβόμενον πλήθος Οά ύπολείπηται ή φυσική 
δύναμις ϊνα διά ριζικής ανατροπής χαταθραύση τόν σκωρι- 
ώντα Οργανισμόν.

Όταν τό κακόν διήχη τόσον βαΟέως, δταν εχη τοιαύτας 
διαστάσεις, ινα έπέλθη αληθής θεραπεία, δέν πρέπει συμπτω- 
ματικώς νά θεραπεύωμεν ταύτην ή έχείνην τήν έκφανσιν τοϋ 
κακοϋ, άλλ’ ανάγκη ριζικής μεταρρυθμίσεως, αίρούσης έκ μέ
σου τάς αίτιας τοΰ κακοΰ. Τά αίτια τοϋ κακού δέν δύναται 
νά άρη είμή νέα τις αρχή, έπϊ νέων βάσεων καθορίζουσα έν 
τή οικονομία τήν θέσιν τών διαφόρων παραγόντων. Τήν νέαν 
άρχήν δύνανται νά υποβοηθήσωσι χαϊ ετεραι δυνάμεις, άλλ' 
ή “?Ζ.ή πρέπει νά δώση τήν νέαν τροπήν. Ώς τοιαύτη τις 
®Ρ7.ή θεωρείται τήν σήμερον ή αρχή τοϋ συνεταιρι
σμού. Μόνη αύτη βεβαίως Οά δυνηθή τά ασύνδετα άτομα, 
άτινα καθ' έαυτά καϊ μόνα ασθενή δντα διά τής άναπτύξεως 
τών κεφαλαίων περιήλθον είς έντελή έξάρτησιν, νά συναγάγη 

είς νέους Οργανισμούς, καϊ νά χαταστήση ούτω δυνατόν είς 
τήν συγχεντρωμένην αύτών δύναμιν δ,τι είναι άνέφιχτονείς ενα 
έκαστον έξ αύτών. Μόνον δι’ αύτής είναι έλπϊς νά διασωθή ή 
έπαπειλουμένη οικονομική ύπαρξις τών μικρών χαϊ μέσων 
κτηματιών, νά άναχτήσωσι δέ καϊ οί νΰν άνευ θελήσεως έν 
τή οικονομία πολιτικά οίονει δικαιώματα έν αύτή. Τήν άρχήν 
τοΰ συνεταιρισμού άναγράφουσι τήν σήμερον άπαντες σχεδόν 
έν τώ προγράμματι αυτών, άλλά δυστυχώς ύπό τόσον διάφο
ρον τρόπον ώστε μόλις άνεγνωρίζει τις έν πασι τήν κοινήν έν
νοιαν. Καί τά κοινωνικά λεγάμενα καί κοινοκτημονικά συστή
ματα άσπάζονται τήν άρχήν καί ισχυρίζονται μάλιστα, οτι ή 
τελειοτέρα άνάπτυξις αύτής είναι αί παρ’ αύτών προτεινόμε- 
ναι διαρρυθμίσεις τής κοινωνίας. Άλλ’ οί κοινοκτήμονες διά 
τής προτεινομένης θεραπείας ήθελον προξενήσει χείρονα τοΰ 
Οεραπευομένου κακοΰ, χωρίς νά δυνηθώσι νά προσφέρωσι καϊ 
θεραπείαν τινα είς τοΰτο διαρκή. Βεβαίως δέν είναι θεραπεία 
τής άνισότητος τών προσώπων ή άρνησις πάσης προσωπικό
τητας, ούδ’ άποδίδοται έλευθερία είς τούς έργάτας Οιά τής 
ΰποδουλώσεως τών πάντων έν στρατιωτικώς διωργανισμέναις 
κοινότησι. Άλλ’ έάν αί προσπάθειαι τών κοινοκτημόνων είναι 
ριζικώς πλημμελείς, ούχ ήττον εσφαλμένη είναι ή γνώμη 
έκείνων, οΐτινες νομίζουσιν δτι έπί τή βάσει τής απολύτου 
έλευθερίας έν τή οικονομία (ούτοι είναι ή Μαγχέστριος λεγο- 
γένη Σχολή) δύναται ό συνεταιρισμός νά φέρη καρπούς λόγου 
τινός άξιους. Πας σύνδεσμος προσώπων δταν είναι μάλιστα 
οργανικός, ώς οί συνεταιρισμοί έν τή οικονομία, συνέχει άναγ- 
καίως καϊ περιορίζει τήν αύθαιρεσίαν τοΰ ατόμου. Άλλά δέν 
πρέπει νά συγχέωμεν αύθαιρεσίαν καί έλευθερίαν. Όπως ή 
πολιτική έλευθερία ούτω καί ή οικονομική έπιβάλλει περιορι
σμούς είς τήν αύθαιρεσίαν, άλλά διά τής θυσίας ταύτης, έάν 
δύναται νά Οεωρηθή θυσία, απολαύει τις απάντων τών αγα
θών άληθοΰς έλευθερίας.

Αληθώς, διαρκής ανεξαρτησία δέν δίδεται ώς δώρον έξω
θεν, διότι άληθής ζωή μόνον οίκοθεν άναθάλλει. Διά τοΰτο 
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και μόνον έλεύθεροι συνεταιρισμοί, παρά τών μελών αύ
τών έλευθέρως καταρτισθέντες, δύνανται νά παράσχωσι είς 
τούς εταίρους διά του κοινοτικού οικονομικού βίου αντάλλαγμα 
τής έν μέρει θυσιαζομένης προσωπικής ανεξαρτησίας. Άλλ’ 
έάν διά τοϋτο είναι αληθές, οτι αί ένεργητικαί τάξεις μόνον 
δι’αύτοβοηθείαςΟά δυνηθώσι νά δημιουργήσωσι οργα
νισμούς, οί'τινες νά άποδώσωσι αύτοΐς αληθή έν τή οικονομία 
έλευθερίαν, έκ τούτων όμως δέν αποκλείεται ή συνεργος βοή
θεια τής πολιτείας. Έάν ή πολιτεία είναι αληθώς ήθι- 
κόν τι σύνολον, δέν δύναται ούδέ πρέπει νά άδιαφορήση όταν 
τοΰ πλείστου τών υπηκόων μέρους κινδυνεύη υπαρξις καί προ- 
σωπιχότης. Κατ’αρχήν ούδείς σχεδόν αμφισβητεί τήν σήμε
ρον ότι ή πολιτεία δφείλει νά έλθη έπίκουρος, ή συζήτησις δέ 
ανάγεται μόνον είς τό πώς.

Πράγματι πολυειδώς έπενέβη μέχρι τούδε ή πολιτεία υπέρ 
τών έπαπειλουμένων τάξεων. Έν πρώτοις άρνητικώς διά τής 
ζαταλύσεως τών περί άπαγορεύσεως τών συνεταιρισμών καί 
περί αστυνομικών περιορισμών διατάξεων. Έπειτα θετικώς διά 
νομοθεσίας, ήτις τό μέν είς τούς νέους σχηματιζομένους οικο
νομικούς οργανισμούς υπό έγγυήσεις τινάς έξασφαλίζει υπαρ- 
ξιν καί παρέχει αύτοΐς καί τινα προνόμια, τό δέ διά περιορι
σμών καί άπαγορεύσεων ζητεί νά προστατεύση τήν προσω
πικότητα τοϋ έργάτου έπαπειλουμένην. Έντεΰθεν οί περιορι
σμοί τής έργασίας τών παίδων καί γυναικών, ή ύποχρέωσις 
πρός έκδοσιν κανονισμών τών έργοστασίων, ή άπαγόρευσις 
ειδών τινών ημερομισθίων, οί διορισμοί έφορων έντοΐς έργοστα
σίοις, ό διά νόμου περιορισμός τών ωρών τής έργασίας. Άλλ’ 
ή πολιτεία καί αί κοινότητες είναι έτι κεκλημέναι πρός άνί ■ 
δρυσιν καταστημάτων άμέσου ώφελείας είς τούς έργάτας, οία 
είναι τά πρός άνατροφήν, έκπαίδευσιν και τά πρότυπα καθι- 
ορύματα δι’ έργάτας, προσέτι άπαντα τά εύεργετικά κατα
στήματα, ώς τά ταμεία τών οικονομιών, συντάξεων παρεχο- 
μένων είς πρεσβύτας καί χήρας, τά άσφαλιστικά, τά ταμεία 
δανείων καί προκαταβολών καί τά τοιαϋτα. Έν άνάγκη δέ 

2τε άλλως δέν σώζεται τό δημόσιον συμφέρον ή αί έπαπει- 
λούμεναι υπάρξεις, πρέπει ή πολιτεία νά ελθη καί έπίκουρος, 
δι’έγγυήσεων, πιστώσεων, ή καί αμέσων χρηματικών κατα
βολών. "Οπως ή πολιτεία υποστηρίζει πολλάκις χρηματικώς 
σιδηροδρόμους καί άλλα μέσα συγκοινωνίας, ουτω δύναται ύπό 
περιστάσεις νά εύρεθή έν τή άνάγκη νά υποστήριξή συνεται
ρισμούς πρός άνίδρυσιν έργατικών κατοικιών, πιστωτικούς 
συνδέσμους, ώς αληθείς παραγωγικούς συνεταιρισμούς τών 
έργατών.

Ούχ ήττον πολλής καί σπουδαίας σημασίας πρός άνάπτυ- 
ξιν τών έργατικών συνεταιρισμών είναι τό διαφέρον και η έπι- 
κουρία τών άνωτέρων τάξεων. Πολλά καθιΟρύματα τήν πνευ
ματικήν, ήΟικήν, κοινωνικήν καί υλικήν άνόρθωσιν τών έρ
γατών σκοποϋντα οφείλονται είς τήν συμπαθή καί φιλάνθρω
πον άρωγήν τών έπ’ άγαΟώ τών έργατικών τάξεων καταρτι- 
ζομένων συλλόγων υπό τών άνωτέρων τάξεων. Ούδ' αύτοί δέ 
οί κεφαλαιούχοι δύνανται νά μείνωσι αδιάφοροι πρός τήν τοι
αύτην κίνησιν. Πολλοί φιλάνθρωποι βιομήχανοι άνίδρυσαν δι
αρκή καταστήματα πρός πνευματικήν καί σωματικήν περί- 
θαλψιν τών έν τή υπηρεσία αύτών έργατών.

Άλλ’ούτε ή βοήθεια τής πολιτείας, ούτε αί γενναιοδωρία-, 
τών άνωτέρων τάξεων άπτονται τοΰ κακοΰ έν τή ρ-.ζη αύτοϋ. 
Καί δύνανται μέν αύται νά πραύνωσι συνέπειας τινας αΰτοΰ, 
ή ριζική δμως θεραπεία είναι άδύνατος άνευ τής δυνάμεως 
δημιουργικών συνεταιρισμών άπ’ αυτών τών έργατών προερ- 
χομένων. Ούδείς δύναται άπό τούδε νά προίδη όπόσας ό συνε
ταιρισμός έτι μορφάς Οά περιβληθή, πώς δέ Οά μετασχημα- 
τίση τόν τέως οργανισμόν τής οικονομίας. Ενδεικτική είναι 
ή περίστασ-.ς, οτι έν πάσαις ταΐς χώραις τής Δυτικής Εύρώπης 
ήρξατο κίνησις γενική τών εργατικών τάξεων πρός συνεταιρι
σμόν μετά τής έκπεφρασμένης προθέσεως ί'να βελτιώσωσι τήν 
Οέσιν αυτών οίκονομικώς· δτι δέ ή κίνησις αΰτη όσημέραι 
μεγάλην λαμβάνει έπίδοσιν, μαρτυρεί τήν δύναμιν άρχής καί 
έν τώ πυρήνι αύτής ίσχυρας.
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Τοσαΰτα περί συνεταιρισμών καθόλου· έν υστερώ άρθρω θά 
έξετάσωμεν τά διάφορα είδη τών έργατικών συνεταιρισμών, 
οΐτινες μέχρι τοΰδε έλαβον ύπαρξιν έν τη Δυτική Εύρώπη.

(?«ται συνί/ua). I. Π. ΕΠΆΞΙΑΣ.

ΕΘΝΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ τοϋ 1824 και I825.

Κατ’ έπανάληψιν άλλοτε ή Οικονομική Έπιθεώ- 
ρησις, έν φυλ. 16 (1874), 30 (1875), 37 (1876) χα'ι 46 
(1877), έπραγματεύθη περί τών έθνικών δανείων τοϋ 1824 
και 1825. Μετά διαφόρους έσωτερικάς και εξωτερικές περι
πέτειας, ή έξής έλαβε χώραν κατ’ αύτά διευθέτησις διά τής 
άπό 4 Σεπτεμβρίου 1878 συμβάσεως και τοϋ άπό 8 Δεκεμ
βρίου 1878 ΨΛΘ' νόμου. Ή δημοσίευσις τών μέτρων τού
των ώς καί τών έσχάτως ληφθέντων διά τής άπό 16 Ίουλίου 
1879 άποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου και τοΰ άπό 
18 ’Ιουλίου 1879 βασιλικού διατάγματος άνήκουσιν είς σπου- 
οαίαν σελίδα τής καθ’ ήμας δημοσιονομίας.

Λ') ΣΓ.ΜΒΑΣΙΣ.

Σήμερον τή τέταρτη Σεπτεμβρίου (έ. ν.) 1878, ενώπιον 
έμοΰ τοΰ υποφαινομένου Συμβολαιογράφου και τών παρευρε- 
Οέντων μαρτύρων έν τή Πρεσβεία τής Αύτοϋ Μεγαλειότητας 
τοϋ Βασιλέως τών Ελλήνων έν Αονδίνω, ένεφανίσθησαν έν 
πρώτοις ό κύριος ’Ιωάννης Γεννάδιος, κάτοικος έν 64 Pall 
.Mall, ’Επιτετραμμένος τά τής 'Ελλάδος έν τή χώρα ταύτη, 
καί ο κύριος Θεμιστοκλής Κ. Μαλικόπουλος, ένεργών δι’ έαυ 
τόν καί έν όνόματι τοϋ κυρίου Ν. Α. Νάζου, κατοίκου ’Αθη
νών, οί τρεϊς έξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τής Κυβερνήσεως 
τής Αύτοϋ Μεγαλειότητας τοΰ Βασιλέως τών 'Ελλήνων (τής 
έξής άναφερομένης ώς «Ελληνικής Κυβερνήσεως») άφ’ ένός, 
καί άφ’ έτέρου ό λίαν έντιμος κύριος Έδουάρδος Πλεύδελ Βού- 

βερης, Πρόεδρος τοϋ Σωματείου τών κατόχων ξένων χρεω- 
γράφων (τοΰ έξής άναφερομένου ώς «τοϋ Σωματείου»), ένερ
γών ύπέρ καί ώς αντιπρόσωπος τοΰ ρηθέντος Σωματείου, καί 
ό κύριος 'Εδουάρδος Χάσλεβουδ, Πρόεδρος τής Έπιτροπής τών 
κατόχων τών Ελληνικών ομολογιών (τής έξής άναφερομένης 
ώς «Έπιτροπής»), ένεργών υπέρ και ώ; άντιπρόσωπος τής 
ρηθείσης Έπιτροπής καί άλλων κατόχων τών ομολογιών και 
τοκομεριδίων τών έν τοις έξής μνημονευομένων και άναφερο- 
μένων ώς «παλαιών ομολογιών καί τοκομεριδίων.»

Επειδή κατά τά έτη 1824, καί 1825 ιδία, συνωμολογή- 
θησαν έν Αονδίνω χρέη τινά, συμποσούμενα έν συνόλω εις L. 
2,800,000 στερλίνας, έν όνόματι τής προσωρινής Κυβερνή
σεως τών τότε ένοπλων Ελλήνων, χάριν έπιδιώξεως του υπέρ 
ανεξαρτησίας αγώνας τών 'Ελληνικών Έπαρχιών τής Τουρ
κίας, τοϊς δέ συνενεγκοΰσιν υπέρ τών δανείων ιδία τούτων 
έξεδόΟησαν όμολογίαι μετά τοκομεριδίων συνημμένων διά τό
κους, (είναι δέ ταΰτα τά προμνησθέντα ομόλογα καί τοκομε
ρίδια). — Καί επειδή έπί δύω μέν έτη τά τοκοφόρα τοκομε
ρίδια άκριβώς έπληρώθησαν κατά τήν προθεσμίαν των, άλλ’ 
έπί πολλά έπειτα έτη ούδείς έπληρώθη τόκος έπί τών ρηθέν- 
των δανείων, τά δέ μνησθέντα ομόλογα καί τά τοκομερίδια 
είσέτι μένουσιν εκκρεμή καί άπλήρωτα.—Καί επειδή τό ολι
κόν ποσόν, τό νΰν όφειλόμενον τοϊς ρηθεϊσι κατόχοις τών πα
λαιών ομολογιών καί τοκομεριδίων, διά κεφάλαιον καί τόκους 
άνήρχετο τή 1 Ίουλίου 1878 εις τό ποσόν δέκα περίπου έκα
τομμυρίων. — Καί έπειδή μετά τήν εκδοσιν τών είρημένων 
παλαιών ομολογιών ίδρύθη τό παρόν Βασίλειον τής Ελλάδος, 
ήγέρθησαν δέ κατά καιρούς ζητήματα μεταξύ τής Έλληνι
κής Κυβερνήσεως καί τών κατόχων τών μνησθεισών πα
λαιών ομολογιών περί τής υποχρεώσεως τής ρηθείσης Κυβερ
νήσεως όπως Αναγνώριση αύτάς. — Νϋν, όπως τεθή τέρμα 
εις τάς αμφισβητήσεις καί τά ζητήματα ταΰτα, έπροτάθη 
καί διά τοΰ παρόντος συμφωνεϊται, ινα έκδοθώσιν ύπό τής 
Έλληνικής Κυβερνήσεως νέα’. όμολογίαι τοϊς κατόχοις τών 
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παλαιών ομολογιών και τοκομεριδίων, σύμφωνα πρός τό μέ
τρον καϊ τούς όρους τούς εν τοϊς έξής, ήτοι·

1) 'Ίνα άποσυρθώσι τής κυκλοφορίας καϊ άνταλλαγώσιν 
αί ρηθεϊσα- παλαιαϊ ομολογία! καϊ τά μή πληρωθέντα τοκο
μερίδια, καϊ ινα άποσβεσθώσιν οί συσσωρευθέντες έπ’ αυτών 
τόκοι, καί ινα έκτελεσθώσιν οί λοιποϊ σκοποί τής συμφωνίας 
ταύτης, έκδοθήσονται νέαι όμολογίαι συμποσούμεναι έν σύ
νολο) είς τό ποσόν L. 1,200,000. Αί όμολογίαι αύται Οά ώσι 
χωριστά έκάστη άξίας L. 100, L. 150, ή L. 500, φέρουσαι 
τόκον πρός 5 °/0 κατ’ έτος. Ό δέ τόκος ούτος Οά άντιπροσω- 
πεύηται ύπό εξήκοντα εξ τοκομεριδίων, προσηρτημένων είς 
τάς ρηθείσας ομολογίας, αιτινες όμολογίαι θά ώσιν άποσβε- 
σιμοι έντός τριάκοντα τριών έτών άπό τής έπ’ αυτών χρονο
λογίας, άν μή καϊ προγενέστερον άπαλειφθώσι κατά τόν έν 
τοϊς έξής άναφερόμενον τρόπον. Ό τόκος έσεται πληρωτέος 
καθ’ έξαμηνίαν έν Λονδίνω. Τό δέ πρώτον έξαμηνιαϊον τοκο- 
μερίδιον έσεται πληρωτέον τή 15 ’Ιουλίου 1879 (ε. ν.).

2) Αί ρηθεϊσαι νέαι όμολογίαι Ο’ άπονεμηθώσι καϊ θά διαι- 
ρεθώσι μεταξύ τών κατόχων τών ^ηθεισών παλαιών ομολο
γιών και τοκομεριδίων, τών αιτησάντων άνταλλαγήν κατά 
τήν προσήκουσαν άναλογίαν τοϋ εις έκαστον όφειλομένου πο
σού ήτοι:
Άντί L.

J> » 
Τά ποσά 
εξόδου ή προμήθειας.

3) Αί νέαι όμολογίαι ληφθήσονται ύπό τών κατόχων τών 
παλαιών ομολογιών καϊ τοκομεριδίων ώς πλήρης έξόφλησις 
τούτων. Όσαι δέ τών παλαιών ομολογιών καϊ τοκομεριδίων 
παραδοθήσονται πρός άνταλλαγήν άντι νέων ομολογιών, θέ
λουσι διαγράφεσθαι καϊ έπιστρέφεσθαι τή Ελληνική Κνβερνή- 
σει, ή τώ εξουσιοδοτημένα) αύτής πράκτορι.

4) Ή Ελληνική Κυβέρνησις θέλει φροντίσει νά κατατε- 

100 παλαιάς έρυθρ. όμολ. L. 31.12—είς νέας δμολ.
30.10-» » »
11.12— » » »

ταΰτα τών νέων ομολογιών είναι έλεύθερα παντός

100 » κυανής » »
100 παλαιών τοκομεριδίων»

θώσι κατα τήν, ή πρό τής 1ης Ίανουαρίου 1879 αί μνησθεϊ- 
σαι νέαι όμολογίαι τοϋ ρηθέντος ποσού L. 1,200,000 μετά 
τών συνημμένων τοκομεριδίων παρά τώ έν τοϊς έξής μνημο- 
νευθησομένω Συμβουλίω. Έκάστη τών νέων τούτων ομολο
γιών θέλει είσθαι ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ 'Υπουργού τών Οι
κονομικών έν Άθήναις, θέλει δέ προσυπογράφεσθαι ύπό τοϋ 
τοϋ προϊσταμένου τής έν Λονδίνω Ελληνικής Πρεσβείας, καθ’ 
όσον βαθμηδόν άνταλλ^άσσονται αί όμολογίαι καϊ θέλει σφρα- 
γίζεσθαι ύπό του έξής μνημονευθησομένου Συμβουλίου.

'Άμα αί νέαι όμολογίαι ώσιν έτοιμοι πρός παράδοση», ει- 
δησις περϊ τούτου θέλει δοθή διά κοινοποιήσεως δημοσιευθη- 
σομένης έν δυσίν ή πλείοσιν έφημερίσι τοΰ Λονδίνου, καϊ δι’ 
έπιστολής πρός τήν ’Επιτροπήν τοϋ χρηματιστηρίου τοΰ Λον
δίνου. Ούδεμία άνταλλαγή παλαιών ομολογιών θέλει γείνει 
είμή διά τοΰ μνησθέντος Συμβουλίου.

5) Πρός έποπτείαν καϊ έκτέλεσιν τής κατά τήν Σύμβαβιν 
ταύτην άνταλλαγής καϊ μετατροπής, συνισταται έν Συμβού
λιου (τό έξής άναφερόμενον ώς «τό Συμβούλων»), τό δποϊον 
Οά εχη τό γραφεϊόν του έν τώ άστει τοϋ Λονδίνου. Τό Συμ
βούλων τούτο Οά σύγκειται έκ μελών εξ, συναπαρτιζομένων 
ώς έξής·

Τοϋ προϊσταμένου τής Ελληνικής Πρεσβείας έν Αονδίνφ 
καί ένός ετέρου άντιπροσώπου τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
διοριζομένου ύπ’ αύτής.

Τοϋ Προέδρου τοΰ Σωματείου τών κατόχων ξένων χρεω- 
γράφων.

Ένός τών μελών τής διοικήσεως τοΰ Σωματείου τούτου, 
διοριζομένου ύπ’ αύτοΰ.

Τοϋ Προέδρου τής Έπιτροπής τών κατόχων τών Ελληνι
κών ομολογιών.

Ενός τών μελών τής Έπιτροπής ταύτης, διοριζομένου ύπ’ 
αύτής.

Τά έξοδα καϊ αί δαπάναι τής μετατροπής καϊ άνταλλαγής 
ταύτης,—ήτοι ενοίκων γραφείου, μισθοϊ γραφέων καϊ ύπαλ*  
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λήλων, γραφική ύλη, τυπογραφικά, ειδοποιήσεων έξοδα, τα
χυδρομικά κλπ. και ή δαπάνη τής κατασκευής τών νέων ομο
λογιών, ώς και ή τοϋ χαρτοσήμου, έφ’ όσων έξ αυτών έκδο- 
Οώσι, θέλουν άποτίεσθαι ύπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
καθ’ ά διαλαμβάνει ό συνημμένος πίναξ.

6) Τά πλεονεκτήματα τής Συμβάσεως ταύτης και ή συμ
μετοχή είς τήν μετατροπήν, τήν διά τοϋ παρόντος συμφωνου- 
μένην, θέλουσι περιορισθή εις έκείνας τών παλαιών ομολογιών 
δσαι άνταλλαγώσιν ή παρουσιασθώσι πρός ανταλλαγήν έν
τός δώδεκα μηνών άπό τής ήμέρας τής δρισθησομένης, πρός 
αρχήν τοϋ έργου τής ανταλλαγής, διά τής κοινοποιήσεως τής 
δοτέας κατά τό προηγούμενου άρθρον τοΰ παρόντος Συβολαίου. 
Πάσα δέ παλαιά μετοχή ή τοκομερίδιου, μή άνταλλαγέν ή 
μή παρουσιασθέν πρός ανταλλαγήν έντός τής διορίας ταύτης 
τών 12 μηνών, θέλει δριστικώς άποκλείεσθαι τής ρηθείσης 
μετατροπής. Αι όμολογίαι καί τά τοκομερίδια τά παρουσια- 
σθησόμενα πρός ανταλλαγήν κατά ή μετά τήν 15ην ’Ιουνίου 
1879, θέλουσιν άποστερεισθαι του τόκου τοΰ έπί τοΰ πρώτου 
τοκομεριδίου δφειλομένου· αί δέ παρουσιαζόμεναι πρός ανταλ
λαγήν κατά ή μετά τήν 15’1'·’ Δεκεμβρίου 1879 θέλουν άπο- 
στερεϊσθαι τοΰ έπί τοΰ πρώτου καί δευτέρου τοκομεριδίου δφει- 
λομένου τόκου. Τά ούτως άκϋρούμενα τοκομερίδια θέλουν άπο- 
κόπτεσθαι τών νέων ομολογιών πρό τής παραδόσεως αύτών, 
καί οιαγραφόμενα θέλουν έπιστρέφεσθαι εις τήν 'Ελληνικήν 
Κυβέρνησιν ή τόν εξουσιοδοτημένου πράκτορα αύτής. Τά δέ 
είς τά τοκομερίδια ταϋτα άναλογοΰντα χρηματικά ποσά θέ
λουσι προστίθεσθαι εις τό χρεωλύσιον. Τέλος αί υπολειπόμε- 
ναι νέαι όμολογίαι εϊς χειρας τοϋ Συμβουλίου, αϊτινες θά πα- 
ρεδίδοντο είς τούς κατόχους τών μή παρουσιασθεισων πα
λαιών δμολογιών καί τοκομεριδίων μετά τό πέρας τών 12 
μηνών, θέλουσι διαγράφεσθαι καί παραδίδεσθαι τή 'Ελληνική 
Κυβερνήσει ή τώ έξουσιοδοτημένω πράκτορι αύτής, άφοΰγίνη 
ή ακολούθως άναφερομένη άφαίρεσις προμήθειας έπι τών άν- 
‘ΐαλλαγεισών ομολογιών.

7) Έπί τή αιτήσει κατόχου παλαιών ομολογιών ή τοκο
μεριδίων, ούτινος ή κατοχή είναι ή ανεπαρκής ή μή ίση πρός 
συμψηφισμόν καί άπονομήν αύτώ τοΰ άντιστοίχου ποσοΰ είς 
άκεραίας νέας ομολογίας, τό Συμβούλων θέλει θέτει κατά μέ
ρος νέας ομολογίας καί απέναντι αύτών έκδίδει τώ κομιστή 
πιστοποιητικόν χρέους δι’ άνάλογον ποσόν νέας ομολογίας, 
δπερ πιστοποιητικόν θά χαίρη τάς αύτάς άπολαυάς ώς τό 
άνάλογον μέρος τής ομολογίας. Έντός τοΰ μέχρι 3 1 ’Ιανουά
ριου 1880 χρονικοΰ διαστήματος αί παρακατατεθεΐσαι άντί- 
σταθμοι νέαι όμολογίαι θέλουν είσθαι ανταλλάξιμοι άντί ίσου 
ποσοϋ τοιούτων πιστοποιητικών, άτινα άμα τή ανταλλαγή, 
θά διαγράφωνται καί θα παραδίδωνται τή Ελληνική Κυβερ
νήσει ή τώ έξουσιοδοτημένω πράκτορι αύτής.

8) Τό διά τόκον έπί τοΰ ολου τών είρημένων νέων ομολο
γιών όρισθέν ποσόν L. 60,000, ώς καί τό ποσόν τών L. 15, 
000 διά τήν άπάλειψιν τών έκδοθεισών νέων ομολογιών κατά 
τό παρόν Συμβόλαιον, ήτοι έν συνόλω L. 75,000 θέλουσιν— 
έτησίως καί μέχρις ού ολόκληρον τό ποσόν τών νέων ομολο
γιών καί τοκομεριδίων πληρωθή έμπροθέσμως, άποσβεσθή 
καί διαγραφή — θέλουσιν έμβάζεσθαι διά λογαριασμόν καί ύπ’ 
εύθύνην τής Ελληνικής Κυβερνήσεως τή Τραπέζη ή τώ Τρα
πεζιτικά» οϊκω έκείνω, οστις όρισθήσεται έν Λονδίνω υπό τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως καί έπιφορτισθήσεται μέ τήν πλη
ρωμήν τών τοκομεριδίων καί τών κληρωθησομένων ομολογιών.

9) Τό ρηθέν έτήσιον ποσόν L. 15,000 ώς καί οί συσσω- 
ρευόμενοι τόκοι τών άποσβεννυμένων ομολογιών θέλει χρησι
μεύει ώς χ_ρεωλύσιον κατά εξαμηνιαίας δόσεις πρός άπόσβεσιν 
ομολογιών, πληρωτέων εϊς τό άρτιον καί καθ’ δν κατωτέρω 
εκτίθεται τρόπον.

10) Αί βαθμηδόν καθ’έξαμηνίαν άποσβεστεαι νέαι όμολο- 
γίαι όρισθήσονται διά κληρώσεως, γενησομένης έν Λονδίνφ, 
έν τώ γραφείφ τής έπιφορτισθησομένης μέ τήν πληρωμήν 
τών τόκων καί τοϋ χρεωλυσίου Τραπέζης, καί έπί παρουσία; 
αντιπροσώπων τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ένός συμβόλαιό·

ΕΤΟΣ 7-ΦΤΔ. 79—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1879. 21 
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γράφου χαι οίουδήποτε αντιπροσώπου το Συμβούλιου ορίσει 
πρός τοϋτο.

11) ΟΙ αριθμοί τών κατά καιρούς κληρωθησομένων, ώςεϊ- 
ρηται, ομολογιών πρός άπόσβεσιν θέλουσι δημοσιεύεσθαι έν 
Αονδίνω ένα τουλάχιστον μήνα πρό τής ήμέρας τής πληρω
μής. Ούδείς δέ θέλει όφείλεσθαι τόκος έπι τών ούτω κληρου- 
μένων ομολογιών μετά τήν ούτως δριζομένην ήμέραν. Ή 
πρώτη χλήρωσις θέλει λάβει χώραν τούλάχιστον έξ έβδομά · 
δας πρό τής 15ί« ’Ιανουάριου 1880 (ε. ν.).

12) Αί ούτως εξοφλούμε ναι νέαι όμολογίαι, αϊτινες δέοννά 
παρουσιάζωνται μέ τά μή δουλευθέντα τοκομερίδια συνημ
μένα, ή μέ τοκομερίδια αντίστοιχα τούτοις, θέλουν κατά τάς 
όρισθείσας έποχάς διαγράφεσθαι, δπως και τά σχετικά τοκο
μερίδια, έν Αονδίνω έπί παρουσία Συμβολαιογράφου, ένός αν
τιπροσώπου τής Έλληνικής Κυβερνήσεως, και αντιπροσώπου 
τινός διοριζομένου υπό τών ομολογιούχων πρός μαρτυρίαν τής 
διαγραφής ταύτης. Αί δέ ούτω διαγραφόμεναι όμολογίαι καί 
τοκομερίδια θέλουν παραδίδεσθαι τή 'Ελληνική Κυβερνήσει ή 
τώ έξουσιοδοτημένω πράκτορι αυτής.

13) Τό κεφαλαίου καί ο τόκος τών νέων ομολογιών δέν θέ
λουν ύπόκεισθαι εις ούδένα δασμόν ή φόρον ήδη έπιβεβλημέ- 
νον ή έπιβληθησόμενον ύπό τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

14) Έκ τοΰ ονομαστικού ποσοΰ τών απέναντι παλαιών 
δμολογιών καί τοκομεριδίων άνταλλαχθησομένων νέων όμο- 
λογιών το Συμβούλων θέλει άφαιρέσεε υπέρ τοϋ Σωματείου 
καί τής Έπιτροπής τρία έπί τοϊς έκατόν, δπερ ποσοστόν είναι 
ίσον τώ ψηφισθέντι τής 2 ’Απριλίου 1862 ύπ’ αυτών τών 
ομολογιούχων χάριν τής Επιτροπής τής μεριμνώσης ύπέρ 
τών συμφερόντων των. Αί ούτως άποτεθησόμεναι όμολογίαι 
θέλουσι χρησιμεύει είς άπότισιν έξόδων προμηθειών καί δαπα
νών άλλων ή τών διά τοϋ παρόντος Συμβολαίου όρισθεντων 
ώς πληρωτέων ύπό τής Έλληνικής Κυβερνήσεως.

15) Ή Ελληνική Κυβέρνησις ύπόσχεται νά πληρόνρ τα- 
χτιχώς τά αναγκαία ποσά πρός υπηρεσίαν τών νέων όμολο- 

γιών. Άλλ’ ώς περαιτέρω καί ειδικήν ασφάλειαν καί έγγύησιν 
διά τήν έμπρόθεσμον καί άκριβή πληρωμήν τοϋ προμνησθέν- 
τος έτησίου ποσοΰ τών Λιρ. 75,000 στερλινών, ή Ελληνική 
Κυβέρνησις ιδιαιτέρως ύποθηκεύει τάς προσόδους τοϋ χαρτο
σήμου, τάς συλλεγομενας έν τώ Βασιλείω τής Ελλάδος· καί 
τάς προσόδους τοϋ τελωνείου Κεφαλληνίας· καί πρός τούτοις 
ρητώς αναλαμβάνει ϊνα τά τέλη καί αί πρόσοδοι αύται μή 
ύποβληθώσι, πρό τής ολικής άποσβέσεως τών ρηθεισών νέων 
ομολογιών, εις μεταβολάς, σκοπούσα; εις μείωσιν τών προσό
δων τούτων. Τό προϊόν αύτών θέλει κατατίθεσθαι παρά τή 
’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καθά ορίζονται κατωτέρω.

16) Έπίσης ρητώς δηλοϋται έκ μέρους τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως καί έκ μέρους τών ομολογιούχων, δτι τά όη- 
θέντα τέλη τοΰ χαρτοσήμου, άτινα νϋν άποδίδουσι περί τάς 
6,000,000 δραχμών, καί τά ρηθέντα τελωνειακά τέλη Κεφ- 
φαλληνίας, άτινα νϋν άποδίδουσι περί τό 1,200,000δραχμών 
έτησίως, είναι ιδίως άποτεταγμένα, μέχρι ποσοΰ 4,250,000 
φράγκων έτησίως, είς τήν ύπηρεσίαν έτέρου δανείου τής Έλ
ληνικής Κυβερνήσεως. Ούτως ύπολείπεται περίσσευμα 2 */ 4 
έκατομμυρίων φράγκων περίπου, ήτοι σχεδόν Αιρ. 90,000, 
διά τήν έτησίαν ύπηρεσίαν τών νέων ομολογιών. 'Ρητώς συμ
φωνεί ή Ελληνική Κυβέρνησις οτι ή ύπάρχουσα προΰποχρέω- 
σις αύτη τών 4 */ 4 έκατομμυρίων φράγκων δέν άκυροι τά δι
καιώματα τών κατόχων τών ρηθεισών νέων ομολογιών έπί 
τών εϊρημένων εισοδημάτων. Αναλαμβάνει δέ ή Ελληνική 
Κυβέρνησις, άν κατά τινα καιρόν τά ρηθέντα εισοδήματα άπο- 
δειχθώσιν άνεπαρκή, νά παράσχωσι τό ρηθέν ποσόν τών Λιρ. 

. 75,000 κατ’έτος, νά άποθέση έτέρους ειδικούς πόρους εισο
δημάτων, καθ' δν τρόπον καί τά άνωτέρω τέλη τοϋ χαρτοσή
μου καί τοϋ τελωνείου τής Κεφαλληνίας έξησφαλίσθησαν. 
Αν τυχόν ύπάρξη ή άναφανή άνάγκη ύπολογισμοΰ τής σχε

τικής άξίας τών Ελληνικών, Γαλλικών καί Αγγλικών νομι
σμάτων ώς πρός τάς δοσοληψίας τάς έκ τοϋ παρόντος πήγα· 
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ζούσας, 25 φράγκα θέλουν έκλαμβάνεσθαι ώς ίσοδυναμοΰντα 
μέ μίαν λίραν στερλίναν.

17) Ή 'Ελληνική Κυβέρνησις έπίσης αναλαμβάνει νά συμ- 
περιλάβη έν τώ νέω Νομοθετήματι, δι’ ού θέλει δοθή νόμου 
ισχύς είς τό Συμβόλαιον τοΰτο, Κανονισμούς άπαραλλάκτους 
έκείνων, οΐτινες έπεβλήθησαν πρός ασφάλειαν τοΰ έσωτερικοΰ 
χρέους, δυνάμει τών όποιων αί κατάλληλοι άρχαί, αί άσχο- 
λούμεναι περί τήν σύναξιν τών προσόδων (αιτινες κατά τό 
άρθρον 15 άποτάσσονται ύπέρ τών νέων ομολογιών), θέλουν 
άναγκάζεσθαι νά καταθέτουν, κατά δεκαπενθήμερον παρά τοϊς 
ύποκαταστήμασι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος και 
διά λογαριασμόν τών ομολογιούχων τά είς χεϊράς των περίε- 
λευσόμενα ποσά έκ τών ρηθεισών προσόδων, μέχρι συμψηφι
σμού τοΰ πρός έξαμηνιαίαν υπηρεσίαν του δανείου αναγκαίου 
ποσοϋ, καί δυνάμει τών όποιων Κανονισμών οί ρηθέντες υπάλ
ληλοι καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι τοϊς όμολογιούχοις 
διά τήν αύστηράν έκτέλεσιν τοϋ παρόντος άρθρου καί ΰπό- 
κεινται είς ποινικήν καταδίωξιν ώς έπι χαταχρήσει καί απι
στία, άν τυχόν παραμελήσωσι τούς ορούς τοϋ άρθρου τούτου.

18) “Αμα ή Ελληνική Κυβέρνησις γνωστοποιήση, έντός 
τεσσάρων εβδομάδων άπό τής υπογραφής σήμερον τής συμ
βάσεως ταύτης, τήν αποδοχήν καί έπικύρωσιν αύτής, τό Σω
ματείου τών κατόχων ξένων χρεωγράφων καί ή Επιτροπή 
τών κατόχων 'Ελληνικών χρεωγράφων θέλουσιν άμέσως συγ- 
καλέσει συνεδρίασιν τών κατόχων τών ομολογιών τοΰ 1824 
καί 1825 χαί θέλουσι καθυποβάλει τήν σύμβασιν ταύτην ώς 
έν δλον είς τήν έγκρισιν καί παραδοχήν αύτών. "Αν ή πλειο
νοψηφία δέν άποδεχθή καί έγχρίνη αύτό, τό Συμβόλαιον έσε
ται άκυρον. Άλλ’ άν ή συνεδρίασις ή ή πλειονοψηφία αύτής 
κηρύξη, δτι τό αποδέχεται, ή 'Ελληνική Κυβνρνησις ύποχρε- 
οΰται νά καθυποβάλη τήν σύμβασιν ταύτην είς τήν ψήφον τής 
'Ελληνικής Βουλής έντός δύω καί ήμίσεως μηνών άπό τής 
σήμερον καί άμα καταστή Νόμος, υπόσχεται άμέσως νά 
Ζάβρ τά κατάλληλα μέτρα πρός έκτέλεσιν αύτής.

"Αν έν τούτοις, δύω μήνας άφοϋ τό Συμβόλαιον τοΰτο κυ- 
ρωθή καί ψηφισθή υπό τής 'Ελληνικής Βουλής, καί άφοϋ 
δοθή δημοσία είδοποίησις δτι τό 'Ελληνικόν Βασίλειον είναι 
έτοιμον καί πρόθυμον, κατά τά προδιατυπωθέντα, νά έχτε- 
λέση τό Συμβόλαιον, ή Επιτροπή τοϋ χρηματιστηρίου του 
Λονδίνου δέν έπιτρέψη τυχόν, ϊνα τά χρεώγραφα καί αί άξίαι 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως άναγράφωνται έπισήμως έν τφ 
Χρηματιστηρίω, τό Συμβόλαιον τοΰτο θά ήναι άκυρον, τά δέ 
δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις τών εκατέρωθεν μερών θά 
ήναι καί θά μένουν καθ’δλα ώς άν ή παροϋσα συμφωνία δέν 
είχε ποτέ γείνει.

19) Ούδέν άντίγραφον έσεται παραδεχτόν πρός άντιχατά- 
στασιν άπολεσθείσης νέας όμολογίας.

Πέντε χατά συνέχειαν έτη μετά τήν τελευταίαν κλήρω- 
σιν τών νέων ομολογιών, πασα πληρωμή, όφειλομένη έπί 
τοιούτων ομολογιών, θέλει παραγράφεται. Άλλ’ ούδεμία ισχύει 
παραγραφή πρό τοϋ χρονικοϋ έχείνου διαστήματος.

20) Οί ύπογράφοντες τήν συμφωνίαν ταύτην κατ’ ούδέν 
καθίστανται, ένεκα τής υπογραφής ταύτης, προσωπικώς υπεύ
θυνοι διά τι τών ένταϋθα περιλαμβανομένων.

Έπί τφ δρφ έπικυρώσεως τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.
I. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ Ε. Π. ΒΟΥΒΕΡΗΣ
®. Κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΟΥΑ Ρ. ΧΑΣΑΕΒΟΥΔ

Μαρτυροΰμεν περί πασών τών άνωτέρω υπογραφών.

ΕΡΝΕΣΤ ΜΑΚ ΚΕΝαΣ, ΣΥΔΝΕΥ ΚΛΑΡΚ ΧΟΥΚ.

In testimouiun veritatis
(Τ. Σ.) W. GRAIN, Συμβολαιογράφος.

Β') ΝΟΜΟΣ.

’Άρθρον 1.
Έγχρίνεται ή μεταξύ τών κυρίων Ίω. Γενναδίου, Γραμμα- 

τέως τής έν Λονδίνφ 'Ελληνικής Πρεσβείας, διευθύνοντος αύ
τήν, χαί Θεμιστοκλέους Μαλιχοπούλου, ένεργοϋντος δι’ έαυ- 
τόν χαί ώς πληρεξουσίου τοϋ κυρίου Ν. Α. Ναζού, ένεργούν- 
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των ώς πληρεξουσίων τής Έλληεικής Κυβερνήσεως άφ’ένός, 
χαί τών χ. χ. Έδουάρδου Πλεύδελ Βούβερη, Προέδρου τοϋ 
Σωματείου τών κατόχων ξένων χρεωγράφων, ένεργοΰντος 
ύπέρ καί ώς αντιπροσώπου τοϋ ρηθέντος Σωματείου, και Έδου
άρδου Χάσλεβουδ, προέδρου τής Έπιτροπής τών κατόχων τών 
'Ελληνικών ομολογιών, ένεργοΰντος υπέρ χαΐ ώς αντιπροσώ
που τής ρηθείσης Έπιτροπής χαΐ άλλων χατόχων τών ομο
λογιών χαΐ τοκομεριδίων, τών κατά τό έτος 1824 καί 1825 
συνομολογηθέντων παρά τής προσωρινής Κυβερνήσεως τής 
Ελλάδος δύω έξωτερικών δανείων, άφ'έτέρου, ύπογραφεϊσα 

έν Λ,ονδίνω τή 4 Σεπτεμβρίου (ε. ν.) 1878 καί έπομένη ωδε 
σύμβασις έξ άρθρων 20 περί τών είρημένων δανείων, άλλά 
μετά τών έξής προσθέτων δύω άρθρων, τά όποια, προταθέντα 
ύπό τής Κυβερνήσεως, έγένοντο άποδεχτά παρά τών μετ’αύ
τής διά τής συμβάσεως ταύτης συναλλαγέντων, κατά τήν 
κατωτέρω τοΰ κειμένου τής συμβάσεως καταχωριζομένην ωδε 
πρόσθετον πράξιν.

1. «Οί κάτοχοι παλαιών ομολογιών, λαμβάνοντες ώς αν
τάλλαγμα αύτών μίαν νέαν L. 31. 12 μέν διά μίαν παλαιάν 
έρυθράν έχ L. έχατόν, 30. 10 δέ διά μίαν παλαιάν κυανήν έκ 
L. εκατόν, παραιτούνται πάσης άλλης οίασδήποτε άπαιτή- 
σεως κατα τοΰ Δημοσίου τής 'Ελλάδος ώς πρός τούς άπό 1 
Ιανουάριου 1844 καί 1 Ίανουαοίου 1846 μέχρι 31 Δεκεμ

βρίου 1878 δεδουλευμένους τόκους, περί ών δέν ύπάρχουσιν 
έκδεοομένα τοκομερίδια».

2. «Άντί τών έν τώ άρθρω 15 τής συνημμένης συμβά
σεως τής 4 Σεπτεμβρίου ε. ε. (ε. ν.) άναφερομένων προσόδων 
τοΰ τελωνείου Κεφαλληνίας, ή Ελληνική Κυβέρνησις παρα
χωρεί τήν πρόσοδον τοΰ τελωνείου Κερκύρας, άνερχομένην είς 
ούω έκατομμύρια δραχ. έτησίως κατά μέσον όρον.

Άρθρον 2.

Πρός άσφάλειαν τής τακτικής πληρωμής τοϋ τόκου καί 
τοϋ χρεωλυσίου είς έκτέλεσιν τής συμβάσεως παραχωρεϊται 

άνάλογον ποσόν άπό τό εσοδον τοΰ τέλους τοΰ χαρτοσήμου 
και ολόκληρος ή πρόσοδος τοϋ τελωνείου Κερκύρας.

Αί άνωτέρω εισπράξεις παραδίδονται έν τέλειέκάστης έβδο
μάδος είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν, μέχρι τής συμπληρώσεως 
τοΰ άπαιτουμένου διά τήν έξαμηνίαν ποσοϋ.

Έπί τών εισπράξεων τούτων, λογιζομένων ώς παρακατα
θήκη ύπέρ τών κατόχων τών κατά τήν σύμβασιν ομολογιών, 
ή Τράπεζα καταλογίζει τόκον προς όφελος τοϋ δημοσίου 4 
τοϊς έκατον άπό τής ήμέρας τής καταθέσεως μέχρι τοΰ τέ
λους έκάστης έξαμηνίας.

Έπι τών αύτών εισπράξεων άπαγορεύεται άπό τής 1 Ια
νουάριου 1879 ε. π. πας συμψηφισμός καί οίαδήποτε πλη
ρωμή, πλήν τών είς τό ταμεϊον τών οδικών φόρων άνηκόν- 
των, ώς καί ή δι’ έντοκων γραμματίων άπότισις τών όφειλο- 
λομένων δικαιωμάτων.

Ό Πρόεδρος τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου έξετάζει άνά πά
σαν τριμηνίαν αύτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του τά βι
βλία καί έγγραφα τοΰ είρημένου τελωνείου καί τών έπαρχια- 
χών ταμείων ώς πρός τό εσοδον τοΰ χαρτοσήμου, δημοσιεύων 
τό άποτέλεσμα τής έξετάσεως ταύτης διά τής έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.

Άρθρον 3.

Οί διαχειριζόμενοι το είρημένον τελωνεϊον Κέρκυρας υπάλ
ληλοι είσι ποοσωπικώς υπόλογοι πρός τούς κατόχους τών ομο
λογιών, διά πάσαν παράβασιν τών έν τω προηγουμένφ άρθρω 
όρισθέντων· έν τοιαύτη περιπτώσει καταδιώκονται ποινικώς 
έπί ύπεξαιρέσει καί απιστία.

Άρθρον 4.

Ή ’Εθνική Τράπεζα, έκ τών κατά τά προηγούμενα άρθρα 
μεταβιβαζομένων αύτή εισπράξεων τοΰ τελωνείου Κερκύρας, 
αποστέλλει έκάστοτε έγκαίρως είς τήν έν τή συμβάσει άνα- 
φερομένην ’Επιτροπήν τό ποσόν τών εξαμηνιαίων δόσεων συμ
φώνως πρός τούς όρους τής συμβάσεως· έσεται δέ είς λογά- 
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ριασμόν του δημοσίου πάσα έκ τοϋ νομίσματος κα'. συναλλά
γματος διαφορά.

’"Αρθρον 5.
'Επιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν νά χορηγήση έν ανάγκη, 

πλήν τών έν τώ άρθρω 2 έγγυήσεων, και άλλας, είτε δι’υπο
θήκης έθνικών κτημάτων, είτε δι'έκχωρήσ-ως δημοσίων προ
σόδων ή πιστωμάτων.

"Αρθρον 6.
Τά έξοδα, άτινα κατά τό τελευταίον έδάφιον τοϋ 5 όρου 

τής συμβάσεως έπιβαρύνουσι τό δημόσιον, ορίζονται κατ' άνώ- 
τατον είς δισχιλίας λίρας.

Ό παρών νόμος, ψηφισθείς ύπό τής Βουλής, και παρ’ Ήμών 
σήμερον κυρωθείς, δηυ-οσιευθήτω διά τής έφημεριδος τής Κυ
βερνήσεως καί έκτελεσθήτω ώς νόμος τοϋ Κράτους.

’Εν Άθήναις, τήν 8 Δεκεμβρίου 1878.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Γ’) ΑΠΟΦΚΣΙΣ ΪΠΟΪΙ’ΓΙΚΟΪ ΣΓΜΒΟΪΛΙΟΓ.

Ααβόν ύπ’ δψιν ά) τήν άπό 5 ύπερμεσοϋντος μηνός έκθεσιν 
πρός τήν Βουλήν του έπί τών οικονομικών ύπουργοΰ, δι’ ής 
συ.ώδευσε τό είς τήν Βουλήν προταθέν παρ' αύτοϋ νομοσχέ
διον περί μεταρρυθμίσεως τής § β’ τοϋ άρθρου 1 8 τής έν Αον- 
δίνψ συνομολεγηθείσης κατά τήν 4 Σεπτεμβρίου 1878 καί 
διά τοΰ νόμου τής 8 Δεκεμβρίου 1878 ΨΛΔ' κυρωθείσης 
συμβάσεως περί μετατροπής τών παλαιών δανείων τοϋ ) 824 
καί 1825, β") τό κείμενον τοϋτο τοϋ είρημένου νομοσχέδιου 
περιλαμβανόμενου έν ένί μόνω άρθρφ.

Σκεφθέν, οτι δέν έγένετο δυνατόν νά συζητηθή καί έπιψη- 
φισθή ύπό τής Βουλής τό είρημένον νομοσχέδιον, έπελθούσης 
τής λήξεως τής έκτάκτου συνόδου κατά τήν 14 τοΰ μηνός, 
άφ’έτέρου δέ, δτι κατά τήν ύπ’άριθ. 503 άπδ 30 Ιουνίου, 
12 Ίουλίου, έ’κθεσιν τής έν Αονδίνω πρεσβείας άν μέχρι τής 
προσεχούς 3 Αύγουστου νέου έτους δέν έπέλθη ή έπιψηφισθεϊσα 
διά τοΰ είρημένου νομοσχεδίου άρσις τών παρεντεθεισών προς 

τήν έκτέλεσιν τής ανταλλαγής τών νέων τίτλων πρός τούς 
κατατεθέντας ήδη παλαιούς τίτλους δυσχερειών «πολλαίπρο- 
»βλέπονται παρ’αύτής περιπλοκαί καί πολλοί κίνδυνοι», ένώ 
«άν οί τίτλοι έξεδιδοντο αμέσως καί έπληρόνετο τό πρώτον 
»τοκομερίδιον έμπροθέσμως, τό χρηματισιήριον θ’ ά ν έ γ ρ α- 
»φε ν αμέσως τάς νέας ομολογίας». Προσέτι, δτι κατα τό 
πρός τό έπί τών έξωτερικών ύπουργεΐον άπδ 7) 19 ’Ιουλίου 
τηλεγράφημα τοϋ έν Αονδίνω συνεστώτος συμβουλίου έπί τής 
μετατροπής ταύτης, τό είρημένον συμβουλιον δέν αμφιβάλ
λει, δτι «θέλει έγκριθή ύπό τοΰ έν Αονδίνφ χρηματιστηρίου 
»ή δημοσία τών ελληνικών τίτλων αναγραφή», έάν έγκριθή 
ή κατάργησις τής § β' τοΰ άρθρου 18 τής περί μετατροπής 
τών είρημένων δανείων συμβάσεως καί άν άποσταλώσιν έγ- 
καίρως καί πρό τής λήξεως τοΰ ά, τοκομερίδιου έξ χιλιάδες 
λιρών, άναγκαιαι πρός πληρωμήν τοΰ κατά τήν 3 Αύγούσ του 
ε. ν. λήγοντος είρημένου τοκομεριδίου τοϋ άποδοτέου πρδςάν- 
ταλλαγήν τών κατατεθέντων ήδη παλαιών τίτλων νέων δμο
λογιών.

Άναγνοϋν καί τό πρός τήν Α. Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα 
άποσταλέν κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας παρ’ ήμϊν 
ύπουργικής κρίσεως άπό 12)21 Ίουλίου τηλεγράφημα τοϋ 
προέδρου τοΰ έπί τών ξένων χρεωγράφων συλλόγου «Boune- 
rie» καί τοΰ προέδρου τοϋ έπί τών έλληνικών χρεωγράφων 
συλλόγου κ. Mairman.

Ένέκρινεν, ϊνα τό ύπουργικόν συμβούλιου ζητήση παρά τής 
Α. Μεγαλειότητας τήν άδειαν νά προβή ύπό ιδίαν αύτοϋ εύ- 
θύνην εις τήν άπό τοΰδε έκτέλεσιν τοϋ περί μεταρρυθμίσεως 
τής § β' τοϋ άρθρου 18 τής περί μετατροπής τών παλαιών 
δανείων συμβάσεως είσαχθέντος είς τήν Βουλήν, άλλά μή 
ψηφισθέντος ύπ’αυτής νομοσχεδίου, ώς άν τοϋτο ειχεν ύπ’ αύ
τής έπιψηφισθή καί ύπό τοϋ Βασιλέως κυρωθή καί έκδοθή ώς 
νόμος του κράτους, νά είσαγάγη δέ, άμα τής Βουλής συνε- 
λευσομένης έν τή πρώτη συνόδω τής νέας βουλευτικής πε
ριόδου, τό τε βασιλικόν διάταγμα, δι’ού θέλει έπιτραπή ή άπό 
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τοΰδε έκτέλεσις τής διατάξεως τοΰ νομοσχεδίου, περ'ι ού πρό
κειται, καί τό νομοσχέδιου τοϋ οποίου ή διάταξις θέλει τεθή 
άπό τοΰδε έν ΐσχύϊ καί νά ζητήση παρά τής νομοθετικής 
έξουσίας τήν χύρωσιν τής πράξεως ταύτης.

Τής περί τούτου βασιλικής άδειας δοθησομένης, άνατίθη- 
σιν είς τον έπί τών οικονομικών υπουργόν τήν φροντίδα νά 
κοινοποίηση μέν τά διαταχθέντα εις τήν έν Λονδίνω Β. πρε
σβείαν, ϊνα αύτη συνεννοηθή μετά τοϋ έπϊ τής μετατροπής 
τών παλαιών δανείων συμβουλίου καϊ προβώσιν άμέσως είς 
τήν άνταλλαγήν τών νέων τίτλων πρός τάς κατατεθείσας 
ήδη παλαιάς ομολογίας, νά άποστείλη δέ άμέσως διά τής 
Ίονικής τραπέζης έκ τών έν Κέρκυρα κατατεθειμένων εισπρά
ξεων τό πρός πληρωμήν τοϋ πρώτου τοκομεριδίου τών έγχει- 
ρισθησομένων νέων τίτλων άναγκαιοΰν, κατά τάς πληροφο
ρίας τοϋ έν Λονδίνω έπϊ τής μετατροπής τών παλαιών δανείων 
συμβουλίου, ποσόν τών έ'ξ -χιλιάδων αγγλικών λιρών.

Έν Άθήναις τήν 16 'Ιουλίου 1879.
Τό ίιπουργικόν Συμβούλων.

Ό πούεδρος
Α. ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΥΡΟΣ.

Τά μέλη

θ. 17. dη.Ιιγιάγπμ, Λ. d. ΑύγιρινΙκ, Γ. Μπούμπου.Ιης.

Δ’) ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ.

Λαβόντες ύπ’ δψιν τήν άπό 16 τοΰ παρόντος μηνός 'Ιου
λίου πράξιν τοϋ ήμετέρου υπουργικού συμβουλίου, έπϊ τή προ- 
τάσει αύτοΰ, άπο©ασίζ-μεν καϊ διατάσσομεν.

Α'). Έπιτρέπομεν είς τό υπουργικόν συμβούλων νά προβή 
είς τήν άπο τοΰδε έκτέλεσιν του είσαχθέντος μέν είς τήν Βου
λήν, μή ψηφισθέντος δέ παρ’αύτής μέχρι τής 14 'Ιουλίου, 
καθ’ ήν έκηρύχθη ή λήξις τής τελευταίας έκτάκτου συνόδου, 
νομοσχεδίου περί μεταρρυθμίσεως τής $ β' τοΰ άρθ. 18 τής 
περϊ μετατροπής τών δανείων 1824 καί 1825 συνομολογη- 
θείσης έν Λονδίνω τήν 4 Σεπτεμβρίου 1878 κυρωθείσης διά 

του άπό 8 Δεκεμβρίου 1878 ΨΛΔ' νόμου συμβάσεως, ώς άν 
τό νομοσχέδιον τοΰτο ειχεν έπιψηφισθή ΰπό τής Βουλής, 
κυρωθή δέ παρ' ήμών καϊ έκδοθή ώς νόμος τοΰ Κράτους.

Β'). Έντελλόμεθα τώΰπουργικώ συμβουλίφ, άμα τής Βου
λής καταρτισθησομένης έν τή πρώτη συνόδω τής προσεχούς 
βουλευτικής περιόδου, νά είσαγάγη είς αύτήν τό τε παρόν 
ήμέτερον διάταγμα καϊ τό νομοσχεδων, τοϋ όποιου ή διάτα- 
ξις θελει τεθή έν ΐσχύϊ άπό τοΰδε, καϊ νά ζητήση παρα τής 
νομοθετικής έξουσίας τήν κύρωσιν αύτοΰ.

Είς τό ήμέτερον υπουργικόν συμβούλων ανατίθεται ή έκτέ· 
λεσις τοΰ παρόντος.

Έν Πειραιεϊ τή 18 ’Ιουλίου 1879. 

ΓΕαΡΓίΟΣ.

Α. Κουμουνόον^ος, Π. ΑηΑιγιάννηί, Α. Αύγιρι>ύ{,
Γ. Μ.τυύμπουΛηζ·

Το >άιωθι δπόμνηαα τοϋ ?ν Συμίάσει ίνιφερομίνοιι Σομβοολίον άνάγε- 
τ»ι εις τήν Ερμηνείαν τοΰ τελευταίου χυδερνητιχοΰ μέτρου.

Ε') ΥΠΟΜΝΗΜΑ.

Τό έπϊ τής διαρρυθμίσεως τών Έλληνικών δανείων τών 
1824 καϊ 1825 Συμβούλων πρός έκπλήρωσιν τών έπιβεβλη 
μένων αύτψ καθηκόντων προσεπάθησε μέχρι τοΰδε νά προ- 
τρέψη τούς κατόχους τών παλαιών ομολογιών καϊ τοκογρά- 
φων, όπως καταθέσωσιν αύτα έπί άποδείξει βεβαιούση τήν 
τοιαύτην κατάθεσιν, Οιά ν’ άνταλλαχθώσιν ακολούθως καί με- 
τατραπώσι. Ή δημοσία είδοποίησις περί τοϋ οτι τό συμβού
λων εινε έτοιμον νά προβή είς τό έ'ργον του, μόνον μέχρι τού
του έν τώ παρόντι, (δηλαδή τής παραδοχής τών παλαιών ο
μολογιών) εύρέως έκυκλοφόρησε. ’Έκτοτε παρήλθεν ολόκλη
ρος μήν, άλλα μέχρι τοΰδε κατετέθησαν παλαιά ομόλογα καϊ 
τοκόγραφα ονοματικής άξίας μόνον 128,000 λιρών, άντιπρο- 
σωπεύοντα νέα ομόλογα δνοματικής αξίας λ. 27,000. Είναι 
βέβαιον, δτι ή παρέλευσις ήμίσεος έκατονταετηριδος, άφ’ οτου 
τά παλαιά ομόλογα ήσαν έμπορεύσιμα, ώς τίτλοι άποφέρον- 
τες τόκον, έξωστράκισε πολλά έξ αύτών μέχρι τής λήθης, είς 
τρόπον ώστε οί ένεστώτες κάτοχοι αύτών είσϊν ώς έπί τό 
πλεϊστον άμνήμονες ή δλίγωροι καί περί αύτής τής ύπάρξεώς
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των, κατά συνέπειαν δέ αδρανείς εϊς τήν προσαγωγήν αύτών. 
Μολαταύτα μικρά δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία περ'ι τοΰ δτι 
ή αληθής αιτία τοϋ δυσάρεστου αποτελέσματος, δπερ μέχρι 
τοϋδε έπετεύχθη, χεϊται άλλαχοϋ, τδ δέ Συμβούλιον κατέβαλε 
πάσαν προσπάθ.ιαν, όπως άνεύρη τήν αιτίαν ταύτην.

Εις πολλούς τών κατόχων, δυναμένους νά χρησιμοποιήσωσι 
τά παλαιά ομόλογα των ώς ασφάλειαν, ήτοι ένέχυρον προς 
λήψ ν χρημάτων, ή έτέρας όμοιας ευκολίας, ή προσωρινή αν
ταλλαγή αυτών έφ’ άπλή καταθέσεως αποδείξει παρουσιάζει 
δυσκολίαν. Τό τοιοϋτον αποδεικτικόν δέν παρέχει αύτοΐς τας 
αύτάς εύκολίας, τάς οποίας παρέχουν οί παλαιοί τίτλοι. 'Επει
δή δέ κατα 6 άρθρον τής συμβάσεως δ τόκος τής πρώτης έξα- 
μηνίας άπόλλυται ώς πρδς μόνας τάς παλαιάς ομολογίας, αϊ
τινες δέν ήθελον κατατεθή πρό τής 15 Ιουνίου, ούδεις κάτο
χος διακινδυνεύει τήν Οέσιν του, άναβάλλων τήν κατάθεσιν 
μέχρι τότε. Ή σύμβασις δέν έδύνατο νά περιέχη συντομωτέ- 
ραν προθεσμίαν, διότι ώς έκ τής φύσεως τών τοιούτων συμβι
βασμών πρέπει νά παρέχηται τοϊς όμολογιούχο·ς χρονικόν τι 
διάστημα, έντός τοϋ όποιου νά προσέλθωσιν.

Ό λόγος έν τούτοις, δστις πιθανώς άποτρέπει πλείστους 
ομολογιούχους άπο του νά καταθέσωσι τάς ομολογίας των, 
είναι ή άμφιβολίατων ώς πρός τήν τελικήν πραγματοποίησή 
τής μετατροπής. Έν τοιαύτη περιπτώσει πολλοί φυσικώς 
προτιμώσι νά μένωσι κατά μέρος καϊ νά καραδοκώσι δια νά 
προσχωρήσωσιν είς τήν σύμβασιν έάν έξασφαλισθή ή έπιτυ- 
χία της. Έάν δέ μή, νά μή συντελέσωσιν εις ματαίαν προσ
πάθειαν. Ούδέν έτερον πλήν τής προσεγγίσεως τής 1 5 Ιου
νίου καϊ τοϋ κινδύνου τής απώλειας τοϋ τόκου τής πρώτης 
έξαμηνίας, δύναται νά έπ-σπεύση τήν προσχώρησίν των εϊς 
τήν μετατροπήν, καϊ έάν ακόμη έπιμείνωσι μέχρι τοΰ χρόνου 
τουτου, θέλουσι μολαταύτα προσέλ.θει. Άλλ’ ακριβώς αύτό 
είναι τδ σημεΐον διά τδ όποιον άμφιβάλλουσι· διότι νομίζου- 
σιν, δτι κατά τδ άρθρον 18 τής συμβάσεως τδ συμβούλιου 
δέον νά προσπαθήση νά έπιτύχη προ τοΰ χρόνου τούτου άνα- 
γραφήν έκ μέρους τοϋ χρηματιστηρίου, καϊ μόνον τότε νά έκ- 
δώση τάς νέας ομολογίας.

Έν άντιθέσει υπεβλήθη είς τδ Συμβούλων ή έκδοσις, άντί 
αποδεικτικών καταθέσεως, διαπραγματεύσιμων αποδεικτικών 
απέναντι τών κατατιθέμενων παλαιών τίτλων. Λαβον όμως 

τδ Συμβούλων ύπ’ όψιν τήν γνωμοδότησιν δικηγορικού συμ
βουλίου, παρετήρησεν οτι τοϋτο δέν δύναται να πραγματο- 
ποιηθή, διότι ή έκδοσις αποδεικτικών θέλει γεννήσει δικαίωμα 
υπέρ τοϋ κομιστοΰ αύτών ν’ άπαιτήση νέας δμολογίας, ή ά
παντα τά πλεονεκτήματα τα άνήκοντα αύταΐς, τό δέ Συμ
βούλων μετά τήν έκδοσιν τοιούτων άποδεικτικών δέν θά έδύ
νατο νά έπιστρέψη τούς παλαιούς τίτλους έν περιπτώσει απο
τυχίας τής συβάσεως.

Έκ τών άνωτέρω δηλοϋται, δτι τδ Συμβούλων τίθεται είς 
δίλημμα, καϊ δτι άπασα ή έργασία τής μετατροπής κινδυ
νεύει ενεκεν τοϋ δρου οστις φαίνεται έπιβαλλόμενος ύπδ τοΰ 
18 άρθρου τής συμβάσεως, καϊ οστις καθιστά ουτω τήν με
τατροπήν έξαρτωμένην έκ τής πρδς αναγραφήν τών έλληνι
κών χρεωγράφων άδειας τοϋ χρηματιστηρίου.

Τδ άρθρον τοϋτο μετηνέχθη αύτολεξεϊ έκ τής συμβάσεως 
τοΰ 1867· τής συμβάσεως ταύτης οΰσης τδ άποτέλεσμα, 
δλων τών προηγουμένων προσπαθειών, καϊ τυχούσης τής συν
δρομής δλων τών μερών, τοΰ δέ δρου τούτου Οεωρηθέντος 
αναγκαίου έν Έλλάδι.

Έρευνωμένων τών περιστάσεων υφ’ άς ό εΐρημένος δρος 
διετυπώθη, δ Κ- Ilaslewud έμνημόνευσεν, δτι ό τότε αντι
πρόσωπος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έπεθύμει, διά νά έχη 
βεβαιότητά τινα περϊ τής έπιτυχίας τής συμβάσεως, νά έξα- 
σφαλισθή οιά τής ύποστηρίξεως τοϋ χρηματιστηρίου. Τδ 
Συμβούλων άναμφιβόλως ήθελεν εύρεθή καϊ τότε είς τό αύτό 
δίλημμα είς δ καϊ νΰν, έάν ή σύμβασις τοΰ 1867 προέβαινεν 
είς έκτέλεσιν.

Επειδή σκοπός τής ένεστώσης συμβάσεως καϊ τοΰ κυρώ- 
σαντος αύτήν νόμου είναι ή πραγματοποίησις τής συμβάσεως 
καϊ ή άποκατάστασις τής έλληνικής πίστεως, τδ Συμβούλων 
φρονεί δτι καθήκον του είναι, άναμφιβόλως δέ καϊ έπιθυμία 
τής έλληνικής κυβερνήσεως, νά ένεργήση κατά τε τδ πνεΰμα 
καϊ το γράμμα τής συμβάσεως. ΙΙρός τοϋτο δέ τδ Συμβού
λων δέον να λάβη ύπ’ όψιν πρός οδηγίαν του 1) τον χαρα
κτήρα τών ομολογιούχων (καθ' δσον συνήνεσαν είς τήν σύμ- 
βασιν)· 2) τά έθιμα τοΰ χρηματιστηρίου, καϊ 3) τά υπάρ
χοντα προηγούμενα όμοιων μετατροπών, κυρωθεισών ύφ’ ετέ
ρων κυβερνήσεων.

Ώς πρδς τδ πρώτον αρκετά ήδη ύπάρχουσι διδόμενα, «νάγ· 
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κη δέ μόνον νά προστεθή οτι, επειδή οί ’Ολλανδοί ομολογιού
χοι έξακολουθοΰσι τηροΒντες Οέσιν έχθρ'κήν κατά τής συμβά
σεως, τήν θέσιν αυτών Ενισχύει παν κώλυμα εις τήν ταχεϊαν 
πρόοδον τής μετατροπής. Άλλά τής μετατροπής άρξαμένης 
άπαξ μετά ζέσεως οί 'Ολλανδοί θέλουοι προσχωρήσει, Οί’Άγ
γλοι ομολογιούχοι δημοσία καί όμοθύμως έξέφρασαν τήν Επι
θυμίαν των τοΰ ν' άνταλλάξωσι τάς παλαιας ομολογίας των 
διά νέων, κατά τούς ορούς τής συμβάσεως, άλλά δέν δύναν
ται νά πεισθώσιν όπως δεχθώσι προσωρινήν τινα και μηδε- 
μιάς άξίας άπόδειξιν παραλαβής άντί τής καταθέσεως πραγ
ματικών, καί τοι μή προσοδοφόρων, παλαιών ομολογιών.

Καθ’ δσον άφορα τδ χρηματιστήριου τδ Συμβούλιου ήλπι- 
σεν δτι, εχον συλλελεγμένον, καθ'ον ήκολούθησε τρόπον, ικα
νόν ποσόν καί τοι πιθανώς ούχί τδ πλέον τοΰ ήμίσεως τών 
υπαρχόντων τίτλων, καί έχον εις χεϊρας σχέδιον τών νέων 
δμολογιών καί άπόδειξιν, δτι τά έσοδα τά διατεθέντα ήρξαντο 
ήδη νά είσπράττωνται διά τήν υπηρεσίαν τών νέων ομολο
γιών, έδύνατο τότε νά παρουσιασθή εις τδ χρηματιστήριον 
καί νά ζητήση τήν αναγραφήν τών νέων ομολογιών. Άλλά 
τδ πρώτον μέρος τοϋ προγράμματος τούτου άτυχώς άπέτυχε 
διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους. Μετά τάς πρώτας συλ- 
λεχθείσας 80,000 λίρας, αϊτινες προσήχθησαν όρμητικώς, ή 
ήμερησία κατάθεσις παλαιών ομολογιών έ'φθασεν εις μικράν 
ποσότητα. Μετά τοσοϋτον μικράς ποσότητος έν χερσίν θά ητο 
ολέθρων νά ζητηθή παρά τοΰ χρηματιστηρίου ν’ αναγραφή.

’Επειδή έν τούτοις ή δπισθοχώρησις τών ’Άγγλων ομολο
γιούχων δέν είναι βάσιμος (radical), άλλά τής διαδικασίας 
(of procedure) έάν τδ συμβούλων έξουσιοδοτεϊτο νά προσ- 
φέρη αύτοϊς άμέσως νέας ομολογίας εις ανταλλαγήν τών πα
λαιών ομολογιών καί τοκογράφων, τό υπέρ τής μετατροπής 
ρεϋμα ήθελεν είσθαι ορμητικόν, καί προ τής 15 ’Ιουνίου τό 
δλον τών ύπό τών Άγγλων κατεχόμενον καί πιθανώς μέγα 
έπίσης μέρος τών ύπό 'Ολλανδών, ήθελε πράγματι παρουσια- 
σθή καί μετατραπή.

Πώς ήθελε τότε ή Ελληνική κυβέρνησις έμφανισθή ένώ- 
πιον τοΰ χρηματιστηρίου καί τών κατόχων τών χρεωγράφων 
της; Τοϋτο άγει ήμάς είς τήν έξέτασιν τοΰ τρίτου άντικειμέ- 
νου. Τά προηγούμενα ετέρων κυβερνήσεων εύρεθεισών έν τή 
αυτή θέσει. Άληθώς ή Ελληνική κυβέρνησις δέν έχει άνάγ- 

κην νά πράξη τι πλέον τοϋ δ,τι έπραξαν ή Αύστριακή Αύτο- 
κρατορία, ή Πορτογαλλία καί ή 'Ισπανία. Είς ολας ταύτας 
τάς περιπτώσεις έθεωρήθη έν ταύτω άνάρμοστον καί ασυμβί
βαστον πρός τήν άξιοπρέπειαν Κράτους αυτονόμου, τό νά θέση 
τήν οικονομικήν του πίστιν είς τήν διάκρισιν ένός ιδιωτικού 
Σωματείου, όποιον είναι ή έπιτροπή τοΰ έν Αονδίνω χρηματι
στηρίου. Αί κυβερνήσεις αύται προέβησαν εις τήν έκτέλεσιν 
τοιούτων συμβιβασμών καθ’ ον τρόπον συνεφώνησαν μετά τών 
πιστωτών των καί άφήκαν τά συνεπή διαβήματα ώς πρός 
τήν αναγραφήν κλπ. είς τούς ίδιους ομολογιούχους, τών ό 
ποιων τά συμφέροντα, ώς έξ αύτοϋ τοΰ γεγονότος τοϋ νά κέ- 
κτηνται κυβερνητικά χρεώγραφα, συνεδέθησαν καί έταυτίσθη- 
σαν πρός τά συμφέροντα τής κυβερνήσεως καθ’ οσον άπέβλεπε 
τήν ύπό τοϋ χρηματιστηρίου αναγραφήν.

Τή άληθεία, όπως άποδοθή δικαιοσύνη είς τό χρηματιστή
ριου, ή έπιτροπή αύτοϋ δέν δύναται συμφώνως προς τήν ίσχύ- 
ουσαν πρακτικήν νά έπιτρέψη τήν άναγραφήν χρεωγράφων, 
τά όποϊα δέν είναι πράγματι είς κτκλοφορίαν. Μόνον δέ δταν 
τοιαϋτα χρεώγραφα ευρίσκονται είς χεϊρας τών δικαιουμένων 
νά κάτέχωσιν αυτά δυνάμει τοΰ γενομένου συμβιβασμού, αύ- 
τοί ούτοι οί ομολογιούχοι, τών οποίων πολλοί είσί μέλη τού 
χρηματιστηρίου, δικαιούνται ν’ άπαιτήσωσι καί έπιτύχωσι 
τήν άναγραφήν, ή δέ Βασιλική κυβέρνησις, δίδουσα πάσαν 
άπόδειξιν τής υψηλής χρηστότητος καί άκρας τιμιότητας διά 
τής άκριβοΰς πληρωμής τών τόκων καί τοΰ συμφωνηθέντος 
χρεωλυτικοΰ κεφαλαίου, συμφώνως πρός τάς υποχρεώσεις της, 
δέν θέλει έχει άνάγκην νά υποβάλη τούς συμβιβασμούς της 
είς τήν διαιτησίαν ιδιωτικού σωματείου, κάμνουσα ούτως ϊνα 
ή ενέργεια αύτής πρός έκτέλεσιν τών υποχρεώσεων τούτων 
ίξαρταται έκ τής ένεργείας τοϋ σωματείου τούτου.

Το χρηματιστήριου δέν δύναται νά άρνηθή τήν άναγραφήν 
χρεωγράφων, ών οί τόκοι πληρόνονται άκριέώς καί τα όποϊα 
κατεχονται ύπό μεγάλου τμήματος τών μελών του. Άλλ’ 
έξαρτώσα τήν μετατροπήν έκ τής προκαταβολικής συναινέ- 
σεως τοϋ χρηματιστηρίου, ή κυβέρνησις ύποβάλλει τάς πρά
ξεις της είς τήν κρίσιν σωματείου, δπερ κατα τά έθιμά του 
δέν δύναται νά προδικάση ύπόθεσίν τινα, ούτε ν' άπορρίψη αύ
τήν, διότι πλήρη τά πλεονεκτήματα θά προκύψωσιν έκ τής 
έπιτυχοϋς μετατροπής.
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Το συμβούλων έξετάσαν μετά πολλής επιμέλειας καί πε- 
ρισκέψεως τό δλον ζήτημα, δπως άμερολήπτως έξετέθη, καί 
έπιθυμοϋν διακαώς τήν εύόδωσιν έπιχειρήσεως τοσοϋτον ώφε- 
λίμου είς τά (Ιψιστα τής 'Ελλάδος συμφέροντα, τολμά να προ- 
τείνη τόν επόμενον τρόπον, οστις είναι εντελώς σίμφωνοςπρός 
τό πνεϋμα καί τό γράμμα τής συμβάσεως κάί δστις αληθώς 
φαίνεται νά ήναι δ μόνος τρόπος πρός πραγματοποίηση» τών 
διατάξεων της, τών κυρωθεισών οιά τοϋ νόμου.

Τό άρθρον 18 είναι πρόνοια, ήτις φαίνεται άφορώσα εις τήν 
αναγραφήν, καθ’ δσον μόνον επηρεάζει αυτή τήν Ελληνικήν 
κυβέρνησιν. Επομένως ή Ελληνική κυβέρνησις έχει πλήρες 
δικαίωμα, κατά πάσαν νομικήν ερμηνείαν, νά παραιτηθή νά 
τροποποίηση ή ν’ άναβάλη παν πλεονέκτημα προκύπτον έξ 
αύτής. ’Απαιτείται δμως, ϊνα ή 'Ελληνική κυβέρνησις άπευ- 
θύνη πρός τό συμβούλων δήλωσιν κατά τό συνημμένου σχέ
διον, ήτις δήλωσις έρμηνεύουσα τό άρθρον, απλώς μόνον ανα
βάλλει τό ζήτημα τής αναγραφής καί έξουσιοδοτεϊ τό συμ
βούλων νά προβή είς τήν μετατροπήν τών παλαιών διά νέων 
χρεωγράφων.

Υπολογίζεται δτι τά νέα χρεόγραφα θέλουν είσθαι έτοιμα 
έντός δεκαπέντε ήμερών, απαιτούνται προσέτι τρεις έβδομά- 
δες διά να άποσταλώσι ταΰτα εις ’Αθήνας δπως ύπογραφώσιν 
ύπό τής A. Ε. τοϋ υπουργού τών Οικονομικών καί νά έπι- 
στραφώσι. 'Επομένως άπό τής 15 Μαίου ή πραγματική με
τατροπή δύναται ν’άρχίση καί ή είς τό χρηματιστήριου ανα
γραφή ν’ άκολουθήση, λίαν πιθανώς πριν ή ή 'Ελληνική Βουλή 
συνέλθη έκ νέου, δτε λίαν πιθανώς ν’ άναγγελθή δτι ή έλλη ■ 
νική πίστις καθ’ολοκληρίαν άπεκατέστη.

Έν τούτοις είναι ουσιώδες ϊνα ή δήλωσις περί ής ό λόγος 
άποσταλή εις τό Συμβούλων διά τής πρώτης δυνατής εύκαι- 
ρίας - διά τοΰ έπιστρέφοντος ταχυδρομείου εί δυνατόν—είς 
τρόπον ώστε ν’ άποτραπή πας κίνδυνος δεινώσεως τής ένε- 
στώσης κρίσιμου θέσεως.

Έν Αονδίνφ 4 Αύγούστου 1879.

Ε. Ρ. W0UVER1E Πρόεδρος.


