
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΝΗΤΩΝ.

Μεταξύ όλων τών συμφερόντων, τά όποια κινούσι τήν 
κοινωνικήν ζωήν, τά συμφέροντα τών πενήτων ανάγον
ται είς τήν ύψηλοτέραν έννοιαν τού ανθρωπισμού, τής δι
καιοσύνης καί τής πολιτικής. Διά τού όρου «πένητες» 
περιλαμβάνομεν τήν βάσιν τού κοινωνικού πληθυσμού, 
τούς έπί τώ ίδρώτι δηλαδή τού προσώπου των ζώντας 
ανθρώπους, τών οποίων τά εισοδήματα μόλις έπαρκούσι 
είς τάς στοιχειώδεις άνάγκας τής ζωής, καί οί όποιοι άπο- 
τελούσι πλέον ή τά 9]10 τού ανθρωπίνου κόσμου. Τά 
συμφέροντα αύτών πρέπει νά έμπνέωσι πλειότερον όλων 
τών λοιπών συμφερόντων έκείνους, οϊτινες μελετώσι καί 
διαχειρίζονται τούς οργανισμούς τών κοινωνιών.

'Όταν, λέγει ό Tracv, πρόκειται περί τών πενήτων, ή 
λέξις «συμφέρον» έχει πάντη διάφορον βαθμόν ένεργείας, 
παρ' όταν πρόκειται περί άνΟρώπων τών όποιων αί άνάγ- 
και είναι όλιγώτερον κατεπείγουσαι καί ενίοτε μάλιστα 
φαντασιώδεις. Καθ' έκάστην άκούομεν, ότι τά συμφέροντα 
τού δείνα ύπουργού είναι εναντία τών συμφερόντων τού 
έτέρου, οτι ή δείνα όμάς έχει άντίθετα συμφέροντα πρός 
τήν έτέραν, ότι συμφέρει είς τινας έπιχειρηματίας ίνα αί 
πρώται ϋλαι πωλώνται ακριβά καί είς άλλους ίνα πω- 
λώνται εύθηνά. Έν τούτοις πάντα ταύτα σημαίνουσιν, ότι 
άνθρωποί τινες πιστεύουσι καί πολλάκις άτόπως, ότι κατά 
τινας περιστάσεις έχουσι πλείονας ή ελασσόνας άπολαύ- 
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σεις σχετιχώς πρός άλλους. Ό πένης, έν τή μιχρδ σφαίρα 
του, έχει βεβαίως συμφέροντα τοϋ αύτοϋ είδους άλλ’ εξα
φανίζονται ταϋτα ένώπιον τών μεγαλειτέρων, ούτε καν 
παρατηρούμενα μεταξύ αύτών. Έν τούτοις δταν ένασχο- 
λώνται περί τοϋ πένητος, πρόκειται σχεδόν πάντοτε περί 
τοϋ δυνατού νά ύπαρξη ούτος ή περί τής ανάγκης νά κα
ταστροφή, δηλαδή περί τής ζωής ή τοϋ θανάτου του. Έ
καστος δύναται νά κρίνη κατά πόσον ό ανθρωπισμός επι
τρέπει τοιαϋται αντιθέσεις νά ζυγισθώσιν έπί τής αύτής 
πλάστιγγος.

Άλλά καί ή δικαιοσύνη ένδιαφέρεται έπίσης ύπέρ τών 
πενήτων, επιπλέον δέ επιβάλλει ήμϊν νάλαμβάνωμεν ύπό 
σοβαροτέραν σκέψιν τόν αριθμόν τών ενδιαφερομένων. 'Ε
πομένως καθόσον ή τελευταία τάξις τής κοινωνίας είναι 
απανταχού άσυγκρίτω τώ λόγω πολυαριθμοτέρα, οσάκις 
εύρίσκεται έν άντιθέσει πρός τάς άλλας πρέπει πάντοτε 
νά προτιμάται τό είς αύτήν ώφέλιμον.

Είς τό αύτό αποτέλεσμα οδηγεί ή πολιτική, διότι κοι
νώς παραδέχονται, ότι ώφέλιμον είναι εις έκαστον έθνος 
νά είναι πολυάριθμον καί ισχυρόν. 'Επομένως είναι απο
δεδειγμένου, δτι ή έκτασις τήν οποίαν δύναται νά λάβη ή 
τελευταία τάξις τής κοινωνίας προσδιορίζει τά όρια τοϋ 
ολικού πληθυσμού. Καθ' όλην δέ τήν πείραν όλων τών 
χρόνων καί όλων τών τόπων απανταχού όπου ή τελευταία 
αύτη τάξις είναι πολύ δυστυχής, δέν ύπάρχει ούτε δρα- 
στηριότης, ούτε βιομηχανία, ούτε φώτα, ούτε αληθής δύ- 
ναμις έθνική, δύναται μάλιστα νά πρόσθεση τις ότι δέν 
ύπάρχει καί έξησφαλισμένη ή έσωτερική ήσυχία.

Άλλ’ ήθελεν έρωτήσεί τις : ποια είναι τά αληθή συμ
φέροντα τών πενήτων ·, 'Η άπάντησις είναι πρόχειρος : εί
ναι έκεΐνα τά όποια έμπνέει ό ορθός λόγος καί τό συμφέ
ρον τό γενικόν. Τό ιδανικόν τής κοινωνίας ανευρίσκεται 
έν τώ τής αρμονίας ναω, έν τω όποίω λειτουργεί ή δικαι- 
ρσύνη καί μόνη ή δικαιοσύνη. "Οσοι ένόμισαν οτι τό συμ

φέρον τών πενήτων συνδυάζεται μετά τής άσεβείας πρός 
τήν ιδιοκτησίαν, ολίγον είσήλθον έν τή καροία τοΰ εργα
τικού λαοϋ. Οί μεγαλείτεροι κλέπται καί λησταί δέν έξήλ- 
θον έκ τών σπλάγχνων αύτοϋ. Εχει δέ τόσην γοητείαν 
ενσταλάξει ό δημιουργός έν τώ ένστίκτω τής ιδιοκτησίας, 
ώστε δπως ό έχων πολλά ούτω καί ό έχων ολίγα γνωρί
ζει τήν μυστηριώδη φωνήν της. Αί παραφωνίας τάς ό
ποιας ή κοινωνική ζωή είς πολλάς περιόδους της αποκα
λύπτει πρός διδασκαλίαν τών πολιτειών της, πρέπει μάλ
λον νά θεωρηθώσι ώς ή ίσοστάθμισις τών ύδάτων, τήν ο
ποίαν ή ταραχή τών τρικυμιών μάτην προσπαθεί διά παν
τός νά έμποδίση. Τά λάθη διοοθόνονται, αί άδικίαι τιμω
ρούνται καί ό τής κοινωνικής αρμονίας ναός πάλιν καλεΐ 
τούς ζητούντας τήν δικαιοσύνην, ίνα προσφέρωσι λατρείαν 
είς τήν αίωνίαν αύτής αλήθειαν.

Αύτός είναι ό αδιάλειπτος αγών τών έπί τής γής τε- 
λούντων τόν ούρανόθεν προορισμόν των. Πρέπει δέ νά ά- 
πογυμνωθή τις άπό τών συμπαθειών καί αντιπαθειών αύ
τοΰ, ίνα κρίνη πρός ποιαν τάξιν τά αμαρτήματαέχουσι τό 
πλειότερον βάρος. ΊΙ ιστορία κατά τοϋτο δέν είναι σύμ
βουλος μικρά. Διότι ύπολογιζομένων όλων, πλειότερον 
ήδικήθησαν καί έτυραννήθησαν οί πολλοί άπό τούς ολί
γους ή οί ολίγοι άπό τούς πολλούς, πλειότερον ήπατή- 
θησαν καί ένεπαίχθησαν οί πολλοί άπό τούς ολίγους ή οί 
ολίγοι άπό τούς πολλούς. ΊΙ άνθρωπομετάλλευσις δέν 
είναι έφευρεσις τών πολλών, είναι όμως βιομηχανία τών 
ολίγων.

11 1 * I 4

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΕΡΙΣΜΟΣ

Εάν ήδύνατό τις νά ρίψη διά μιας έν βλέμμα έπί τής 
επιφάνειας τής γής, Οά έξεπλήσσετο βεβαίως έπί τή κατά 
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τά διάφορα σημεία αύτής συνεχεία τών θερισμών της. 'Ο
λόκληρος ή γή είναι μέγα έργοστάσιον, έν τώ όποίω ά- 
διακόπως έκτελοΰνται όλα τά έργα. Οί εργαζόμενοι τούς 
αγρούς της και οί θεριζοντες τούς καρπούς αύτών ούτε 
στιγμήν λείπουσιν έζ τοΰ προσώπου της.

Ίοού πώς άπό πληροφοριών τοΰ Miller διαμοιράζονται 
οί θερισμοί τής γής κατά τάς διαφόρους αύτής χώρας:

Ιανουάριος.—Θερισμός έν τώ πλείστω τής Αυστρα
λίας, έν Νέα Ζηλανδία, έν Χιλή καί έν διαφόροις τόποις 
τής μεσημβρινής Αμερικής.

Φεβρουάριος.—Θερισμός έν Αίγύπτω καί έν Ίνδίαις.
Μάρτιος.—Θερισμός έν Αίγύπτω καί έν Ίνδίαις.
’Απρίλιος.—Θερισμός έν Συρία, έν Κύπρω, έπί τής Αι

γυπτιακής παραλίας, έν Κούβα, έν Μεξιζώ, έν Περσία ζαί 
έν Μικρά ’Ασία.

Μάιος.—Θερισμός έν τή κεντρική ’Ασία, έν Περσία, έν 
Μικρά ’Ασία, έν Αλγερία, έν Συρία, έν Μαρόζω, έν Τε- 
ξάς, έν Φλωρίδι, έν Κίνα καί έν Ιαπωνία.

Ιούνιος. — Θερισμός έν Καλιφορνία, έν Όρεγόνη, έν 
ταίς μεσημβριναΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής, 
έν Κεντουκή, έν Κανσάς, έν Κολοράδω, έν Ισπανία, έν 
Πορτογαλλία, έν Ιταλία, έν Ούγγαρία, έν Τουρκία, έν τή 
μεσημβρινή Ρωσσία, έν Ρουμουνία, έν τή μεσημβρινή 
Γαλλία ζαί έν Έλλάδι.

Ιούλιος. —Θερισμός έν τή κεντρική ζαί μεσημβρινή 
Αγγλία, έν Όρεγόνη, έν Νεβράσζα, έν Μινεσότα, έν Ίό- 
βα, έν Ίλινόα, έν Ινδιάνα, έν Μισιγζάν, έν ’’Ανω Κανα
δά, έν Γαλλία, έν Γερμανία, έν Αύστρία, έν Ιταλία, έν 
’Ελβετία, έν Ούγγαρία ζαί έν Πολωνία.

Αύγουστος.—Θερισμός έν Αγγλία, έν Γαλλία, έν Γερ
μανία, εν Βελγίω, έν ’Ολλανδία, έν Μανιτόβα, έν Κάτω 
Καναδά, έν Δανιμαρζία καί έν Πολωνία.

Σεπτέμβριος.—Θερισμός έν Σκωτία, έν μέρει τής ’Αγ
γλίας, έν ’Αμερική, έν Σουηδία ζαί έν τή’Αρκτική Ρωσσία.

’Οκτώβριος.—Θερισμός έν Σκωτία καί έν ’Αμερική.
Νοέμβριος.—Θερισμός έν τή μεσημβρινή ’Αφρική, έν 

Περού καί έν τή αρκτική Αύστραλία.
Δεκέμβριος.—Θερισμός έν Πλάτα, έν Χιλή ζαί έν τή 

μεσημβρινή Αύστραλία.
Μ.

Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ-

Οίνοι πολλάκις καλής ποιότητος περιπίπτουσι μετά 
τινα χρόνον είς διαφθοράν, τής οποίας τά αίτια άπετελε- 
σαν καθ’ δλας τάς πεπολιτισμένας χώρας θέμα σοβαρο- 
τάτων έξετάσεων τής έπιστήμης άμα καί τής τέχνης. 
Διότι πρόκειται περί κυριωτάτου έφοδίου τής έθνικής οι
κονομίας, καί ό πλούτος ό έκ τής καλλιέργειας τών αμ
πέλων ε’ισαγόμενος έν τή κοινωνική ζωή κατεχει σημαν- 
τικωτάτην έν αύτή θέσιν.

Ή διαφθορά τοΰ οίνου αποδίδεται είς την εν τοις οο- 
■/είοις αύτοϋ άνάπτυξιν μιζροσκοπιζών τινων εντόμων, τά 
όποια άλλοιουσι τήν γεΰσιν καί οσμήν αύτοϋ, μεταβάλ- 
λοντα καί φθείροντα τήν ποιότητά του. Πρέπει νά κατα- 
στραφώσι τά παράσιτα ταϋτα ζώα, όπως σωθή ό οίνος 
έζ τών αποτελεσμάτων τής παρουσίας των. Άλλη οδός 
δέν υπάρχει· ολαι δέ αί μέθοδοι ώς άπό συνθήματος πρός 
ταύτην κοινώς άγουσιν, έπιτυγχάνουσαι ζατά τό μέτρον 
τής άποτελεσματιζότητος έκάστης.

’Άλλοι καταστρέφουσι τά μιζροσκοπιζά τών οίνων έν
τομα διά τοΰ ψύχους, άλλοι διά γιγαντωδών σικυών δΓ 
ών τά άνασπώσι είς τήν έπιφάνειαν τοΰ ρευστού και τά 
άποχωρίζουσι. Έν γένει πολλαί μέθοδοι κατά καιρούς 
έδιδάχθησαν, ή δέ πείρα είναι ό τών όλων τελευταίος 
κριτής. ’Ιδιαιτέρως άςιοσημείωτος είναι ή θερμαντική με-
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Οοδος, διότι παρετηρήθη δτι άναβιβαζομένης τής θερμο
κρασίας τών οίνων άπδ 55° έως 70° βαθμών, διατηρούν
ται αί Ιδιότητες του καί βελτιουται έπαισθητώς ή ποιό- 
της του.

Έξαίρετον Οέσιν έν τή περί τούς οίνους βιομηχανία κα
τέχει ή έπί τοΰ ηλεκτρισμού αύτών στηριζομένη μέθοδος. 
Τό πρώτον πείραμα ανήκει είς τήν τύχην. Προσβληθεί- 
σης, λέγει ό Σουτετίν, τής οικίας οίνοποιού τίνος τοϋ 
Ντιν ύπό κεραυνού, τό ηλεκτρικόν ρευστόν είσεχώρησε 
μέχρι τού ύπογείου καί έθραυσε πολλά οίνοδοχεΐα. Ό 
χυθείς οίνος κατεστάλαξεν έν τινι δεξαμενή κατεσκευα- 
σμένη είς τό βάθος τοΰ ύπογείου πρός ύποδοχήν τοΰ τυ- 
χαίως χυνομένου οίνου. Ύπετέθη λοιπόν δτι ώς έκ τού 
ατυχήματος τούτου ό χυθείς οίνος άπώλεσε τήν ποιό
τητά του και έπωλήθη τό πρώτον πρός 50 λεπτά τήν λί- 
τραν μετά τρεις όμως μήνας τοσοΰτον έβελτιώθη ή ποι- 
ότης ώστε έπωλήθη πρός 3 δραχ. τήν λίτραν. Το αποτέ
λεσμα τούτο ήτο λίαν εκπληκτικόν καί άπεδόθη εις τήν 
ηλεκτρικήν έπίδρασιν.

Αλλεπάλληλα πειράματα έγένοντο έπί τής τοιαύτης 
έπιρροής τοΰ -ηλεκτρισμού ύπό διαφόρων επιστημόνων ώς 
τών έν Στραβούργω φυσικών Βινιώ καί Μπουχιώ. ’Έχων 
ό τελευταίος δοχεϊον πλήρες οίνου έρυΟροΰ τής Μοζέλης 
μέτριας καί σχεδόν κακής ποιότητος, τό ήλέκτρισεν έπί 
ένα μήνα καί ακολούθως τό έγκατέλειψεν όταν δέ μετά 
τινα χρόνον παρήγγειλε τήν μετάγγισίν του είς βαυκά- 
λεις, άνεκάλυψεν δτι ό οίνος ούτος είχε μεταβληθή είς 
οίνον άρίστης ποιότητος. Έν γένει άπεδείχθη, δτι οίνοι 
όξυδωθέντες μετεβλήθησαν διά τοϋ ηλεκτρισμού είς εύπό- 
τους καί ήδεΐς. Ό τρόπος τής ήλεκτρίσεως είναι άπλού- 
στατος, διότι εΐσάγεται τό ηλεκτρικόν ρεύμα είς τό οίνο- 
δοχεΐον δι' αγωγών άποληγόντων είς ήλεκτροπαραγω- 
γούς έκ λευκοχρύσου καί άναχωρούντων έπί σωροΰ στοι
χειωδών ύλών, αίτινες έπί πολλάς ήμέρας ένεργούσι.

Πώς ό ηλεκτρισμός βελτιόνει τόν οίνον καί τίνι τρόπω 
έπενεργεϊ, έκ τού αποτελέσματος μόνον φαίνεται. Είτε τό 
ηλεκτρικόν ρευστόν καταστρέφει τούς έν τω οϊνω μικρο- 
σκοπικούς ζωικούς οργανισμούς, είτε τροποποιεί τάς χη- 
μικάς ενώσεις τού οίνου, είτε αναλύει τά μόρια τής συγ- 
κροτήσεως αύτοΰ, τό βέβαιον είναι δτι έξασκεΐ άγαθωτά- 
την έπιρροήν έπί τής βιομηχανικής του οίνου συστάσεως, 
σώζουσαν αύτον άπό τής καταστροφής.

Α. Γ.

ΝΕΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙ

Διά τοΰ έσχάτως ύηφισθέντος άπό 1 1 Μαρτίου 1882 
11ΛΖ' νόμου έπεκυρώθη ή μεταξύ 'Ελλάδος καί Τουρκίας 
σύμβασις της 20 Ιουνίου 1881 μετά τού συνημμένου 
αύτή παραρτήματος, άφορώσα είς τά νέα όρια μεταξύ τών 
δύο κρατών προς έκτέλεσιν τού άρθρου 18 τής άπό 24 
Μαίου 1881 συμβάσεως μεταξύ Τουρκίας καί τών ύπο- 
γραψασών τήν συνθήκην τοϋ Βερολίνου δυνάμεων. Μετά 
τήν έκθεσιν τών άφορώντων είς την συνθήκην, Οέλομεν 
περιλάβει τινά σχετικώς πρόςτό έδαφος, τόν πληθυσμόν 
κλπ. τής παραχωρηΟείσης χώρας.

Λ.'.
Άρθρ. 1. Τά νέα όρια της Τουρκίας καί τής'Ελλά

δος προσδιορίζονται ώς έπεται: ΊΙ νέα όροθετική γραμμή, 
άρχομένη εγγύς τής στενοπορείας τοΰ Καραλύη Δερβέν 
μεταξύ τών έκβολών τοΰ Σαλαμβριά καί τοϋ Πλαταμώ- 
νος, τέσσαρα περίπου χιλιόμετρα πρός μεσημβρίαν τοϋ 
Τελευταίου τούτου σημείου, κατευθύνεται πρός δυσμάς, 
παρακολουθούσα τάς άκρωρείας, διέρχεται πρώτον μεταξύ 
Κρανιάς καίΆβαρνίτσας, έπειτα μεταξύ Νεζερού καί Άνα- 
λήψεως, φθάνει είς τήν κορυφήν τοΰ όρους Γοδαμάν, είτα 
κατέρχεται πρός μεσημβρίαν, παρακολουθούσα τήν άκρώ- 
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ρειαν του Όλύμπου, φθάνει εις τήν κορυφήν τής Κοζζι- 
νόπετρας, καί διευθυνομένη πρός δυσμάς άπό τοΰ σημείου 
τουτου οιά τής αυτής πάντοτε άζρωρείας, διέρχεται με- 
ταςύ Λιγαρας ζαί Δερβένη Μελούνας, ζαί φθάνει είς τήν 
κορυφήν τοΰ όρους Κριτήρι. Διευθυνομένη έκεΐθεν πρός 
νότον ή γραμμή, φθάνει είς τήν δεξιάν όχθην τοΰ Εη- 
ράγη ζαί, παρακολουθούσα τήν γραμμήν τής διανομής 
τών ύοάτων πρός τό νοτιοδυτικόν, άναβαίνει είς τήν κο
ρυφήν τών πρός βορραν τοΰ χωρίου Ζάρζος ’υψωμάτων, 
στρεφει έπειτα πρός τό βορειοδυτικόν, διευθυνομένη προς 
τήν Δημηνίτζαν, παραμένει δέ πάντοτε έπί τής γραμμής 
τής οιανομής τών ύοάτων, άφίνουσα είς τήν Τουρκίαν τό 
χωρίου Έλευθεροχώρι. Πριν φθάση είς τήν Δημηνίτζαν, 
εις απόστασιν δέκα καί οκτώ περίπου χιλιομέτρων άπό 
τοΰ μέρους τούτου, ή μεθόριος γραμμή στρέφει πρός δυ- 
σμάς, παρακολουθούσα πάντοτε τήν γραμμήν τής διανο
μής τών ύοάτων και διερχομένη διά τών χωρίων Φλα
μουριού, Γάβροβον καί Γεωργίτσα φθάνει είς τήν κορυ
φήν του όρους Κράτσοβον. Είτα βαίνουσά προς δυσμάς, 
οιά τών άκρωρεκον, διέρχεται διά τών κορυφών τών όρέων 
Ζυγοΰ, Δοζύμι καί Περιστέρι, καί φθάνει είς τόν ποτα
μόν τής Άρτης, παρακολουθούσα τόν ρύαζα, όστις φέρει 
διά τής βραχυτέρας οδού τά βρόχινα ϋδατα άπό τής κο
ρυφής τοΰ Περιστεριού είς τον ποταμόν εκείνον, διερχο- 
μενη πλησίον τών χωρίων Καλαβρύτων καί Μιχαλήτσι. 
Επέκεινα τών τελευταίων τούτων σημείων ή μεθόριος 
γραμμή παρακολουθεί τήν συνάγζειαν τοΰ ποταμού τής 
Αρτης μέχρι τών εκβολών του. Ό καθορισμός ούτος 

Ίήί γραμμής θέλει διενεργηθή έπί τόπου ύπό 'Επιτροπής, 
συναποτελουμενης εζ τών πληρεξουσίων τών έξ δυνάμεων 
καί τών δύο ενδιαφερομένων μερών. Ή όροθετική αΰτη 
Επιτροπή θέλει άποφασίζει ζατά πλειονοψηφίαν έκαστη 
δε δύναμις θελει έχει μίαν μόνην ψήφον. Ή ’Επιτροπή 
οφείλει νά συνέλθη έντός οκτώ ημερών άπό τών έπικυ- 

ρύσεων τής συμβάσεως τής 24 Μαίου ε. ε. ή και ταχύτε- 
ρον, εί δυνατόν, όπως άρξηται τών έργασιών αύτής.

Άρθρ. 2. Ή Πούντα ζαί περιοχή αυτής, ώς ώρίσθη 
ύπό τοΰ 1ου άρθρου τής έν Κωνσταντινουπόλει ύπογρα- 
φείσης τή 21 ’Ιουλίου 1832 πράξεως θέλουσι παραχω- 
ρηθή είς τήν Ελλάδα. Πάντα τά οχυρώματα, τά δεσπό
ζοντα τής έίσόδου τοΰ κόλπου τής ’Άρτης, προς τε το 
μέρος τής Πρεβέζης καί τό τής Πούντας, Οά άφοπλισθώ- 
σιν έντό τριών μηνών άπό τής ’υπογραφής τής συμβάσεως 
τής 24 Μαίου ε. ε. καί θά διατελώσιν άφωπλισμένα έν 
καιρώ ειρήνης μεταξύ τών δύο κρατών. Ο πλούς έν τώ 
κόλπω τής ’Άρτης θέλει είσθαι έλεύθερος.

Άρθρ· 3. Ή ζωή, ή περιουσία, ή τιμή, ή θρησκεία καί 
τά έθιμα τών κατοίκων τών παραχωρουμένων τή Έλλάδι 
χωρών, όσοι μείνωσιν ύπό τήν ελληνικήν διοίκησιν, θέ- 
λουσιν είσθαι σεβαστά καί άπαραβιαστα. Θά άπολαυωσι 
δέ ούτοι έντελώς τών αύτών άστικών και πολιτικών δι
καιωμάτων, ών καί οί έζ γενετής υπήκοοι Ελληνες.

’Άρθρ. 4. Ή ελληνική κυβέρνησις θέλει αναγνωρίσει 
έν ταίς παραχωρουμέναις χώραις τό τής ιδιοκτησίας δι
καίωμα έπί τών αγροκηπίων, βοσκών, λειμώνων, νομών 
(γρασιδοτόπων Keclialk), δασών καί παντός είδους γαιών, 
ή άκινήτων, ζατεχομένων ύπό ιδιωτών ή κοινοτήτων, δυ
νάμει φιρμανίων, χοδζετίων, ταπιων και άλλων τίτλων, 
ή δυνάμει τών οθωμανικών νόμων έπίσης Οέλουσιν άνα- 
γνωρισθή οί τίτλοι ιδιοκτησίας τών κτημάτων, άτινα κα
λούνται βακούφια, καί χρησιμεύουσιν εις συντήρησιν τζα
μιών, εκπαιδευτηρίων, σχολείων καί άλλων ευαγών ή 
άγαθοεργών ιδρυμάτων.

’Άρθρ. 5. Ό σουλτάνος δύναται, ώς ζαί ζατά τό πα
ρελθόν, νά διαθέτη τάς αύτοκρατοριζάς κτήσεις, ων αί 
πρόσοδοι είσπράττονται είς όφειλος αύτοϋ ή τής αύτο- 
κρατορικής οικογένειας. Έν περιπτώσει άμφισβητήσεως 
περί τήν φύσιν ζαί τόν προορισμόν τών κτημάτων τού



106 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΑ ΝΕΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙ 107

των, το ζήτημα Οελει ύποβαλλεσθαι εις τήν έξέτασίν τής 
'Επιτροπής, ής τήν σύστασιν προβλέπει τό 9 άρθρου τής 
παρουσης συμβάσεως καί, ενδεχομένων, κατά τούς όρους 
τού αύτοΰ άρθρου, είς τήν άπόφασιν τών μεσολαβουσών 
δυναμών.

Αρθρ- 6. Ούδείς δύναται νά στερηθή τής ιδιοκτησίας 
του, είμή ένεκα λόγου δημοσίας ανάγκης, προσηκόντως 
βεβαιουμένης, οσάκις καί όπως ό νόμος ορίζει, καί μετά 
προηγουμένην δικαίαν άποζημίωσιν. Ούδείς ιδιοκτήτης 
ούναται νά έξαναγκασθή όπως πώληση τά κτήματά του 
είς τούς καλλίεργητάς ή είς τρίτους, ούδέ νά τοίς παρα- 
ΖωΡήσ’ί1 ^έρος έξ αύτών- ούοεμία δ' έπίσης τροποποίησις 
Οελει είσαχθή είς τάς μεταξύ ιδιοκτητών καί καλλιεργη
τών σχέσεις, είμή διά νόμου γενικού, έφαρμοστέου καθ' 
όλον τό βασιλείου. Οί έκτος τού βασιλείου έγχατεστη- 
μενοι ίδιοκτήται, όσοι ήθελον έχει ακίνητα έν ταϊς παρα- 
χωρηθεισαις χώραις, δύνανται νά έκμισθώσι τά κτήματά 
Των ή νά διαχειρίζωνται αύτά διά τρίτων.

Αρθρ. 7. Οί κάτοικοι τών είς τάς παραχωρηθείσας τή 
Ελλάδι χώρας γειτνιαζουσών έπαρχιών, οίτινες άπό μα- 

κρού συνειθίςουσι νά πέμπωσι τά ποίμνιά των είς τά έπί 
των χωρών αύτών λειβάδια, βοσκάς καί αγροκήπια, θά 
άπολαύωσι καί τού λοιπού, ώς έν τω παρελΟόντι, τού 
ωφελήματος τούτου.

Αρθρ. 8. Είς τούς Οθωμανούς ιών παραχωρουμένων 
τη Ελλάδι μερών έξασφαλίζεται ή έλευθερία τού θρησκεύ
ματος και τής λατρείας αύτών. Δέν θέλει δέ προσβληθή 
κατ ούδέν ή αύτονομία και ό ίεραρχικός οργανισμός τών 
ύπαρχουσών ή σχηματισθησομένων μουσουλμανικών κοι
νοτήτων, ούδέ ή διοίκησις τής περιουσίας καί τών ακινή
των αύτών κτημάτων. Ούδέν κώλυμα δύναται νά παρεμ- 
βληθή είς τάς θρησκευτικός σχέσεις τών κοινοτήτων τού
των προς τούς πνευματικούς αύτών αρχηγούς. Τά έγχώ- 
ρια θρησκευτικά δικαστήρια (cheri) θά. έξασκώσι καί έν 

τώ μέλλοντι τήν δικαιοδοσίαν αύτών έπί ύποθέσεων κα~ 
θαρώς θρησκευτικών.

"Αρθρ. 9. Επιτροπή τουρκο-ελληνική θέλει έπιφορτι- 
σθή νά κανονίση, έντός δύω έτών, πάσαν ύπόθεσιν, άνα- 
γομένην είς κτήσεις τού κράτους καί πάν ζήτημα, άφο- 
ρώυ συμφέροντα ιδιωτών σχετιζόμενα πρός αύτας. Π 
Επιτροπή αύτη θέλει ορίσει τήν πληρωτέαν παρά τής Ελ
λάδος είς τήν Τουρκίαν άποζημίωσιν διά τά άκινητα 
κτήματα, όσα ήθελον άναγνωρισθή άνήκοντα κ α λ ή τ ή 
π ί σ τ ε ι είς τό οθωμανικόν κράτος καί άποφέροντα αύτώ 
έτήσιον εισόδημα. Τά ζητήματα, ών δέν ήθελε κατορθωθή 
ή άπό κοινής συνεννοήσεως λύσις, θέλουσιν ύποβληθή είς 
τήν άπόφασιν τών μεσολαβουσών δυνάμεων.

"Αρθρ. ΙΟ. ΊΙ Ελλάς οφείλει ν’ άναλάβη μέρος τού 
δημοσίου οθωμανικού χρέους, άνάλογον πρός τάς προσό
δους τών παραχωρουμένων χωρών. Τό μέρος τούτο Οελει 
όρισθή βραδύτερου μεταξύ τής Υ. Πύλης καί τών έν Κων- 
σταντινουπόλει άντιπροσώπων τών μεσολαβουσών δυνά

μεων .
’’Αρθρ. 11. Ούδέν μέτρον άφοπλισμού δύναται νά λη- 

φθή άποκλειστικώς καί έξαιρετικώς ως πρός τούς μου
σουλμάνους.

'Άρθρ. 12. Ή ελληνική κυβέρνησις θέλει υποβάλει είς 
τήν βουλήν νόμον περί άνανεώσεως τής περί καταδιώ- 
ξεως τής ληστείας συμβάσεως τού 1856 (1272).

'Άρθρ. 13. Οί έκ τών παραχωρουμένων τή Έλλάδι χω
ρών καταγόμενοι, ή έν ταϊς έπαρχίαις ταύταις σήμερον 
χατοικούντες, όσοι Οελήσωσι νά διατηρήσωσι τήν οθωμα
νικήν έθνικότητα, Οά άπολαύσωσιν έπί τρία έτη, άπό τής 
άνταλλαγής τών έπικυρώσεων, καί μετά προηγούμενη·/ 
δήλωσιν πρός τήν άρμοδίαυ άρχήν, τού δικαιώματος να 
μεταφέρωσι τήν κατοικίαν αύτών είς τό οθωμανικόν κρά
τος καί νά έγκατασταθώ&ιν έν αύτώ- έν τοιαύτη δε περι- 
πτώσει, θέλουσι διατηρήσει τήν οθωμανικήν αύτών ύπη- 
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χοότητα. "Οσοι μεταναστεύσωσιν έντός τής ανωτέρω τρι
ετίας Οέλουσιν έξακολουθεί άπολαύουτες τοΰ έν τή γ'. 
παραγράφω τοΰ 6 άρθρου τής παρούσης συμβάσεως ανα
γραφόμενου πλεονεκτήματος ύπέρ τών έκτος τοΰ βασι
λείου εγκατεστημένων ιδιοκτητών. Κατά τό αύτό τριετές 
χρονικόν διάστημα οί μουσουλμάνοι δέν Οέλουσιν ύπο- 
χρεοΰσθαι είς στρατείαν.

”Αρθρ. 14. Ή κατά τό 9 άρθρου τής παρούσης συμβά- 
σεως συνίστωμένη Επιτροπή έπιφορτίζεται νά κανονίση, 
δσον τό δυνατόν συντομότερου, τά ζητήματα, αναγόμενα 
είς τούς καθυστερουμένους έν ταίς παραχωρηθείσαις έπαρ- 
χίαις καί είς τήν οθωμανικήν κυβέρνησιν όφειλομένους 
φόρους, έπίσης δέ καί όσα ζητήματα ήθελον προκόψει έκ 
τής κατά τό έτος τοϋτο είσπράξεως τών φόρων.

Άρθρ. 15. Αί λεπτομέρεια·, τής έκκενώσεως καί παρα- 
δόσεως τών παραχωρουμένων χωρών κανονίζονται διά 
πράξεως ιδιαιτέρας, ήτις αποτελεί παράρτημα τής παρού
σης συμβάσεως καί θέλει έχει τήν αυτήν ίσχύν καί κΰ- 
ρος ώς καί άν άπετέλει μέρος αύτής. Τά αύτοκρατορικά 
οθωμανικά στρατεύματα ύποχρεωθήσονται νά έκκενώσωσ· 
τάς παραχωρηθείσας χώρας έντός τών ύπό τής πράξεως 
ταύτης τασσομένων προθεσμιών. Ή αύτοκρατορική οθω
μανική κυβέρνησις θέλει έν τούτοις προσπαθήσει νά βρα
χύ νη αύτάς, κατά τό δυνατόν.

’Άρθρ. 16. ’Εννοείται, δτι·αί μεσολαβούσα*.  δυνάμεις 
έπιφυλάσσουσιν έαυταϊς τό δικαίωμα νά οιορίσωσι τεχνι
κούς έπιτρόπους πρός έπιτήρησιν τών περί τήν παράδοσιν 
τών χωρών σχετικών έργασιών.

’'Αρθρ. 17. Άμνηστεία πλήρης καί τελεία θέλει χορη- 
γηθή ύπό τε τής Τουρκίας καί τής 'Ελλάδος πρός πάντας 
όσοι ήθελον είσθαι άναμεμιγμένοι ή ενοχοποιημένοι είς 
τά προγενέστερα τής παρούσης συμβάσεως πολιτικά γε- 
γονότα,τά σχετιζόμενα πρός τό οι’αύτής λυόμενον ζήτημα.
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Παράρτημα. ’Άρθρ. 1. Αί παραχωρηθησόμεναι τή 
Έλλάδι χώραι διαιρεθήσονται είς έξ τμήματα, συμφώνως 
πρός τάς ένδείξεις, τάς έν τώ συνημμένω χάρτη σημειου- 
μένας.

Άρθρ. 2. Ή έκκένωσις ένός τών τμημάτων τούτων θέ
λει γείνει έντός τριών έβδομάδων άπό τής ώοισμένης 
ήμέρας πρός ανταλλαγήν τών έπικυρώσεων τής κατά τήν 
24 Μαίου ε. ε. ύπογραφείσης συμβάσεως. Τέσσαρα άλλα 
διαμερίσματα Θέλουσιν έκκενωθή έντελώς έν διαστήματι 
τριών μηνών άπό τής αύτής ήμέρας. Τό έκτου διαμέρι
σμα, περιλαμβάνον τόν Βώλου καί αποτελούν τήν μόυηυ 
οδόν, δι’ ήςή οθωμανική κυβέρυησις δύναται νά έξαγάγη 
τό ύλικόν αύτής θέλει έκκενωθή έντός τών δύο επομέ
νων μηνών τοΰτέστι έντός προθεσμίας πέντε 'μηνών έν 
συνόλω άπό τής όρισθείσης ήμέρας πρός άυταλλαγήν τών 
έπικυρώσεων τής αύτής συμβάσεως. Εννοείται, ότι αί 
διάφοροι αύται προθεσμία', θέλουσι βραχυνθή, εί δυνατόν. 
Αί όθωμανικαί άρχαί θέλουσι καταγράψει τό μέρος εκείνο 
τοΰ ύλικοΰ, ούτινος δέν ήθελε κατορθωθή ή άποκόμισις 
κατά τό είρημένον πεντάμηνου διάστημα.

Άρθρ. 3. Αί μεσολαβούσα·. δυνάμεις θέλουσι διορίσει 
στρατιωτικούς πληρεξουσίους, οίτινες θ’ άποτελέσωσιν 
’Επιτροπήν, προωρισμένην νά χρησιμεύση ώς μεσάζουσα, 
κατά τήν ύπό τών οθωμανικών άρχών έκκέυωσιν καί τήν 
ύπό τών ελληνικών κατάληψιυ τών παραχωρηθέντων με
ρών. Ή Επιτροπή αΰτη θέλει έξασκεΐ γενικήν έπιτήρησιν 
τής τε έκκενώσεως καί τής καταλήψεως τών παραχωρη
θέντων μερών, θέλει μεσολαβεί, όπως φέρη είς συνεννόη- 
σιν τούς στρατιωτικούς διοικητάς έκατέρου κράτους, είτε 
ώς πρός τάς εκατέρωθεν στρατιωτικός κινήσεις, είτε ώς 
πρός τόν ορισμόν τοΰ διαστήματος, όπερ δέον νά χωρίζη 
διαρκώς τά στρατεύματα τών δύο δυνάμεων, είτε ώς πρός 
τόν χρόνον, όστις δέον νά μεσολαβή μεταξύ τής έκκενώσεως 
καί τής καταλήψεως τών διαφόρων παραχωρουμένων μερών,
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’Άρθρ. 4. Αί οθωμανικά! και ελλήνιζα! άρχα’ι Οά παρά- 
σχωσι πάσαν συνδρομήν καί προστασίαν τή'Επιτροπή 
ταύτη είς έζτέλεσιν τής αποστολής της.

θ’·

Τό ολον τής διά τής ανωτέρω συμβάσεως παραχωρη- 
Οείσης χώρας έχει έζτασιν 14,000 περίπου τετραγωνι
κών χιλιομέτρων καί πληθυσμόν περ'ι τάς 330,000 κα
τοίκων, έζ τών όποιων αί 295,000 άνήζουσιν εις τήν 
προσαρτηθεϊσαν Θεσσαλικήν χώραν, αί δέ 35,000 εις τήν 
άπό τής ’Ηπείρου άποσπασθεΐσαν στενόμακρου λωρίδα.

Και ή μέν Θεσσαλία κατά τούς αρχαίους χρόνους διη- 
ρεϊτο εις έπτά άπ’ άλλήλων οιεστώτα κρατίδια ή εθνολο
γικά διαμερίσματα, τών όποιων τάς ονομασίας θέλει βε
βαίως τηρήσει και ή παρ’ ήμϊν νεωτέρα διοικητική διαί
ρεσες· είναι δέ τά έξής : Πελασγιώτις, Έστιαιώτις, Θεσ- 
σαλιώτις, Φθιώτις, Μαγνησία, IΙερραιβία καί Δολοπία. 
Έπί δέ τών πρώτων χρόνων τής βυζαντινής έποχής ώνο- 
μάζετο μέτό γενικόν όνομα Θεσσαλία, έκλιπούσης πάσης 
άλλης ονομασίας τών διαμερισμάτων αύτής. Κατόπιν έπί 
τών Κομνηνών ώνομάσθη Μεγαλοβλαχία ένεκα τής έπί 
τών ύπωρειών τοΰ Όλύμπου ζαί τής Πίνδου έγζαταστά- 
σεως τής βαρβαριζής ουλής τών Βλάχων, περί τών όποιων 
ό ίσπανός Ισραηλίτης Βενιανίμ Τουδέλας, ό ζατά τόν 
I Ιον αιώνα τήν Ανατολήν περιηγηθείς λέγει, «έπί τών 
Οεσσαλιζών ορίων κατοιζοϋσιν οί Βλάχοι, ουλή άγρια καί 
ληστρική, έθνιζή τό θρήσκευμα ζαί ομιλούσα γλώσσαν 
παρεμφερή τή ισπανική.»

Λείψανα τής φυλής ταύτης ύπάρχουσιν έτι ζαί σήμερον 
έπί τής ανατολικής ζλιτύος τής Πίνδου ζαί έτι όλιγώ- 
τερα έπί τών Καμβουνίων. όρέων είς δύω ή τρία χωρί- 
δια κατεσζηνωμένα, ζαί χάριν τών όποιων οί Ί’ωμοΰνοι 
δέν παύουσιν αντιποιούμενοι ώς Ιδίας τάς έλληνιζωτάτας 
ταύτας χώρας, τάς όποιας συχνότατα άνησοχοϋσι μέ γε

λοίους ζατηχητάς ζαί αποστόλους, μαργαρίτας ρωμουνι- 
κοΰ πατριωτισμού.

Έπι τουρκοκρατίας ώνομάσθη ή Θεσσαλία «Τριζζάλων 
έπαρχία» (Τρίκζαλα-Σαντσάζ) άπό τής πρωτευούσης πό- 
λεως λαβοΰσα τήν έπωνυμίαν ήν καί διετήρησε μέχρίς 
έσχάτων ζαί άφοΰ άζόμη ή πρωτεύουσα τής επαρχίας 
μετηνέχθη είς Λάρισσαν.

Ό έν τή άπελευθερωθείση Θεσσαλία πληθυσμός διαι
ρείται ζατά τάς μέχρι τοΰδε ύπαρχούσας άξιοπιστοτέρας 
στατιστιζάς πληροφορίας ζατά γένη ώς έξής : "Ελληνες 
245,000, ’Οθωμανοί 35,000, Βλάχοι 10,000 ζαί Ίσραη- 
λΐται 5,000. 'Εκτός τών ολίγων Βλάχων ζατοικούντων, 
ώς προείρηται, τάς ζλιτύας τών όρέων, οί "Ελληνες, οί 
'Οθωμανοί ζαί Ίσραηλϊται κατοιζοϋσιν άναμίξ εις τάς 
ζυριωτέρας πόλεις, Λάρισσαν, Τρίζζαλα, Βώλον, Καρ
δίτσαν, Φάρσαλον, Δομοζόν ζαί Αλμυρόν.

Καί ή μέν Λάρισσα, ή ζαί πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας 
έχει κατοίκους 18,000, έζ τών όποιων 10,000 'Οθωμα
νοί, (>,000 "Ελληνες ζαί 2,000 Ίσραηλϊται. Τά Τρίζζαλα 
11,000 ζατοίζους· "Ελληνες 8,000, ’Οθωμανοί 2,500, 
Ίσραηλϊται 500, (ό πληθυσμός τών Τριζζάλων αύξάνει 
ζατά 5,000 τόν χειμώνα, ένεκα τών έζ τής Πίνδου ζα- 
τεοχομένων βλαχικών οικογενειών). Ό Βώλος 5,000 
ζατοίζους- "Ελληνες 4,000, 'Οθωμανοί 700 ζαί Ίσραη
λϊται 300. Ή Καρδίτσα 6,000 ζατοίζους· "Ελληνες 
4,000 'Οθωμανοί 2,000. ΊΙ Φάρσαλας 2,500 κατοίκους- 
Έλληνες 1,200, ’Οθωμανοί 1,300. Ό Δομοκός 2,200 
κατοίκους- "Ελληνες 1,800 ‘Οθωμανοί 400. Ό Αλμυρός 
2,600 κατοίκους- "Ελληνες 1,700, ’Οθωμανοί 900.

ΊΙ τών θεσσαλιζών πεδιάδων γεωργία ζαί καλλιέρ
γεια διενεργεϊται κυρίως ύπό τοΰ έλληνιζου πληθυσμού, 
δστις καταγίνεται καί είς σπουδαίαν κτηνοτροφίαν παρά
γουσα·; έτησίως πρός έξαγωγήν μέγαν αριθμόν προβά
των, βοών, ίππων, βουβάλων, χοίρων ζαί ήμιόνων. ‘ϊπάρ. 
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χουσιν όμως έν Θεσσαλία καί 20,000 περίπου αγροτών 
μουσουλμάνων, οί λεγόμενοι Κονιάροι. Πέντε έμπορικαί 
έτησίαιπανηγύρεις συντελοΰσιν εις τήν εξαγωγήν τώνθεσ- 
σαλιζών προϊόντων· κυρίως όμως έναύταΐς γίνεται τό εμ
πόρων τών κτηνών, τών οποίων σπουδαία». άγοροπωλησίαι 
λαμβάνουσι χώραν κα'ι άπό τά όποια μέγιςον μέρος προ
μηθεύονται οί έντεΰθεν τών παλαιών συνόρων εμπορευό
μενοι. Αί πανηγύρεις αυται τελούνται έν Φαρσάλω τήν 
15 Αύγούστου, έν Τυρνάβω τήν 23 'Απριλίου, έν Μοσκο- 
λουρίω τήν 2 Μαΐου καί έν Άγια τήν 1 Σεπτεμβρίου, 
πάσα». οκταήμεροι- τήν δέ 23 Αύγούστου τελείται ή τοΰ 
Κοκλοτοΰ διαρκοΰσα δύω μόνον ήμέρας.

Πρός δυσμάς τής Θεσσαλίας παρεκτείνεται κατά μήκος 
σχεδόν τής Πίνδου, ή έκ τής Ηπείρου ταμείσα ορεινή 
λωρίς, ου μόνον ασήμαντος, ά)^λά κα'ι στρατιωτικώς, 
διοικητικώς καί ΰφ’ δλας τάς επόψεις δυσοικονόμητος. 
Μόνη πόλις αξία λόγου ένταΰθα είναι ή Άρτα, κείμενη 
πρός μεσημβρίαν καί μικρόν άπέχουσα τής παραλίας τοΰ 
Άμβρακικοΰ κόλπου, κατοικουμένη δέ ύπό 6,000 κατοί
κων, πάντων χριστιανών καί ολίγων Ισραηλιτών, τών 
'Οθωμανών άπελθόντων.

Ν. I.

ΕΒΡΑΪΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ. 

ανθρωπότητας, αί εθνολογικά! αναμνήσεις δέν είναι ό α
σθενέστερος παράγων έπί τοΰ προκειμένου θέματος, καί αί 
έβραϊκαί αναμνήσεις συνδέονται πρός τοιαύτην έθνικήν 
ζωήν, όσην μαρτυρεί ή ύψηλή έννοια τοΰ ’Ισραήλ, οστις 
λαός ών τοΰ Θεού δέν ήδύνατο νά καταστραφή άπό μοί
ρας τών άνθρώπων.

Κατά τάς καταστατικάς έρεύνας τοΰ κ. Bl’lllliati ό άνά 
πάσαν τήν γήν διεσπαρμένος Εβραϊκός πληθυσμός άνέρ- 
χεται είς 7 περίπου εκατομμύρια άνθρώπων, έκ τών ό
ποιων 5,550,000 κατοικουσιν έν Εύρώπη, 500,000 έν 
’Αφρική, 318,000 έν 'Αμερική,240,000 έν ’Ασία, 20,000, 
έν Ωκεανία καί Αύστραλία. Είναι άξιοπερίεργον ότι ό 
μείζων πληθυσμός τών Εβραίων απαντάται μεταξύ τών 
χριστιανών καί δή τών εύρωπαίων. Έάν δέ διακρίνωμεν 
τούς Εύρωπαίους είς Σλάβους καί μή Σλάβους, οί πρώ
τοι έχουσι παρ' έαυτοίς τούς πλείστους εδραίους.

'Ιδού πώς διανέμεται κλιμακηδόν ό εβραϊκός πληθυ
σμός μεταξύ τών επικρατειών τής Εύρώπης : έν 'Ρωσσία 
άριθμοΰνται 2,700,000 έβραίοι, έν Αύστροουγγαρία I, 
500,000, έν Γερμανία 650,000, έν Ρουμουνία 400,000 
(τό δέκατον τοΰ όλου πληθυσμού της), έν Τουρκία 100, 
000, έν 'Ολλανδία 70,000, έν Αγγλία 70,000, έν Γαλ
λία 50,000, έν ’Ιταλία 40,000, έν 'Ελβετία 7,000, έν 
Ισπανία 6,000, έν Έλλάδι 5,000, έν Σερβία -4,500, έν 
Βελγίω 3,000. έν Σουηδία 2,000, έν Πορτογαλλία 1000.

"Οσοι ύποστηρίζουσιν, ότι ή ιδέα τοΰ έθνους συνδέεται 
πρός τόν τοπικόν οργανισμόν του καί ότι εις όσους λεί
πει ή χώρα καθυστερεί καί ό εθνισμός, πρέπει βεβαίως νά 
δοκιμάζωσι πολλάς δυσχερείας έν τοϊς Οεμελίοις αύτοίς 
του ορισμού των ώς έκ τοΰ παραδείγματος τών Εβραίων, 
οίτινες καί μετά τήν διασποράν των διατηροΰσι τήν ιδέαν 
τής ύπάρξεώς των ώς έθνους,εις τό ύπατον τής θεωρίας άμα 
καί τήςποάξεως. Καθ’ όλατά φαινόμενα έν τή ιστορία τής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑ'.

Εις τέσσαρας κεφαλαιώδεις κατηγορίας διαιρείται ή 
δημοσία έχπαίδευσις έν τή Αύστροουγγαρία· είς στοι
χειώδη, μέσην, άνωτέραν καί ειδικήν. Ή στοιχειώδης έκ-
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παίδευσις είναι υποχρεωτική δι’ δλα τά παιδία τά άγοντα 
ήλιχίαν έξ μέχρι δώδεκα ετών. ‘Υπολογίζεται έν τούτοις 
δτι τά 4/5 τών παιδιών φοιτώσιν έν τοϊς δημοτιχοϊς σχο
λείοις τής Αυστροουγγαρίας, άριθμουμένοις τώ 1868 εις 
31,218 μετά 2,852,843 μαθητών καί 41,391 διδασκά
λων καί διδασκαλισσών. ’Ιδού πώς είχε κατά τδ έτος 
1865 έν τή Αυστροουγγαρία ή αναλογία τών δυναμένων 
νά άναγινώσκωσι καί νά γράφωσι νέων στρατιωτών: Κά
τω Αυστρία 83 τοϊς β/ο’ Σιλεσία 69 το'1» 7ο’ Βογ1"
μία 60 ‘/s τοϊς °|0, Μοραβία 45 ’/< τοΐν 7ο’ Τυρδλ 36 7» 
τοϊς 7ο’ Ουγγαρία 25 Ί,τοϊς β/β, Κροατία 1.3 τοϊς β/0, 
Τρανσυλβανία 8 */,  τοϊς °/0, Γαλικία 4 '/, τοϊς °/β Καρ- 
νιόλη 3 ’/> τοϊς °! 0 Δαλματία 1 ’/< τοϊς 7ο· Ή Ζ'Λ'_ 
μας αΰτη μαρτυρεί περί τών εσωτερικών δρων, ύφ’ ούς 
διατελεϊ ό αύτοκρατορικδς τόσων αντιθέτων εθνολογικών 
στοιχείων οργανισμός.

Αί διά τήν ς·οιχειώοη έκπαίδευσιν δαπάναι βαρύνουσι το 
Κράτος, τούς δήμους, τά καΟιδρύματα, καί τάς εύπορους 
οικογένειας διά τά τέκνα αύτών. Έν γένει τά στοιχειώδη 
σχολεία διαιρούνται είς κατώτερα, ανώτερα καί άστυκά. 
Κατά νόμον απαιτείται ΐνα έν έχάστη αγροτική ή άστυκή 
κοινότητι ύπάρχη έν τουλάχιστον κατώτερον σχολείου, 
διαχωριζόμενων τών άρρένων μαθητών άπδ τών Οηλέων. 
Τά ανώτερα στοιχειώδη σχολεία άπαντώνται έν ταϊς πό- 
λεσιν, έπιδιώκοντα μείζονα φωτισμόν τών μαθητευομέ- 
νων. Τά άστυκά στοιχειώδη σχολεία είναι ώργανισμένα 
έν ταϊς μεγαλειτέραις πόλεσι καί έχουσιν εύρύτερον σκο
πόν τήν διδασκαλίαν τών έξηκριβωμένων έπιστημών. "ΐνα 
ή πλήρης ή κατάταξις αΰτη τών στοιχειωδών σχολείων 
δέον νά προστεΟώσιν αύτοϊς καί ιδιόρρυθμά τινα σχολεία 
ώργανισμένα διά τούς παϊδας έκείνους, οίτινες δέν δύναν
ται νά άκολουθήσωσι τήν σειράν τής μέσης έκπαιδεύσεως 
καί δέν έχουσι τάς ευκολίας τής κατ’οίκον διδασκαλίας, 
καθώς καί αί πρδς μόρφωσιν δημοδιδασκάλων σχολαί, αί- 

τινες είναι ίδρυμέναι παρά τισι τών άνωτέρων στοιχειω
δών σχολείων.

Τά σχολεία τής μέσης έκπαιδεύσεως διαιρούνται είς 
γυμνάσια καί είς πρακτικά σχολεία τών έξηκριβωμένων 
έπιστημών. Τά γυμνάσια έχουσιν όκτώ χλάσεις, διδά- 
σκουσι τάς αρχαίας γλώσσας, διατηρούνται καί έπιτη- 
ρούυται ύπό τού Κράτους καί προετοιμάζουσι τούς διά 
τδ Πανεπιστήμιου νέους. Τω 1868 ύπελογίζοντο έν Αυ
στροουγγαρία είς 236 τά γυμνάσια μετά 63,000 μαθη
τών, καί είς 78 τά πρακτικά σχολεία μετά 16,000 μαθητών.

Ή άνωτέρα έκπαίδευσις ένεργεϊται έν τοϊς Παυεπιστη- 
μίοις, έν τοϊς Πολυτεχνικούς σχολείοις καί έν τισιν εί- 
δικοϊς σχολείοις. Είς έπτά άριθμούνται τά Πανεπιστήμια 
τής Αυστροουγγαρίας, ιδρυμένα έν Βιέννη, έν Πράγη, έν 
ΓΙέστη, έν Κρακοβία, έν Αεμβέργη, έν Γράτζ καί έν Ίν- 
σπρούκ. Τά μέν τέσσαρα πρώτα Πανεπιστήμια περιέχουσι 
τέσσαρας έκαστον σχολάς ήτοι Οεολογικήν, νομικήν, ια
τρικήν καί φιλοσοφικήν-τά δέ τρία τελευταία Πανεπιστή
μια δέν έχουσιν ιατρικήν σχολήν. Είς 600 άριθμούνται 
οί καθηγηταί τών Αύστροουγγρικών Πανεπιστημίων μετά 
9,000 μαθητών. "Οπως τά Γερμανικά Πανεπιστήμια 
ούτω και τά Αύστροουγγρικά είναι αυτοσυντήρητα άπο- 
τελούντα είδος δημοκρατιών, λειτουργουσών έν μέσω τών 
ορίων τής αυτοκρατορίας άπό ιδιαιτέρων νόμων καί θε
σμών. ’Ιδιαιτέρα περιουσία καί διοίκησις δι’ έκαστον Πα
νεπιστήμιου, ιδιαιτέρα αστυνομία, έλευθεοία διδασκαλίας, 
ένεργείας καί συζητήσεως, έν γένει κίνησις ιδεών άνευ 
άλλ ου φραγμού παρ’ εκείνον τόν όποιον αύται μόναι 
έπίστανται.

Τά πολυτεχνικά σχολεία τής Αυστροουγγαρίας είναι 
έπτά, μετά 225 καθηγητών καί 3,000 μαθητών, ιδρυμένα 
έν Βΐένη, έν Πράγ-η, έν Γράτζ, έν Βρύν, έν Κρακοβία, έν 
Αεμβέργη καί έν Βούδη, έπί σκοπώ τεχνολογικής έκπαι- 
δεύσεως στηριζομένης έπί βαθείας μελέτης τών μάθημά- 
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τικών. Ή συντήρησις τών πολυτεχνικών σχολείων βαρύ
νει τό Κράτος, έκτος καθόσον αφορά τά έν ΓΙράγη, έν 
Γράτζ καί έν Βούδη, έζ των οποίων τό πρώτον συντηρεί 
ή Βοημία, τό δεύτερον ή Στυρία ζαί τό τρίτον ή Ουγγα
ρία. "Ινα είσέλθη τις έν τοϊς σχολείοις τούτοις, απαιτεί
ται απολυτήριον γυμνασίου ή πρακτικού σχολείου, δύνα
ται οέ νά έζλέξη τά άρμόζοντα εις τό πνεύμά του μαθή
ματα ζαί νά δόση έπ' αύτών εξετάσεις λαμβάνων τό άνή- 
ζον έν επιτυχία δίπλωμα.

“Οσον αφορά τήν κατηγορίαν τών ειδικών σχολείων, 
άποτελεΐται αύτη 1) έζ δύο μή πανεπιστημιακών Οεολο- 
γιζών σχολών ζαί έξ ύποδεεστέρων έκκλησιαστιχώυ σχο
λών, έζ τών οποίων 120 μέν μετά 3,500 μαθητών συντη- 
ροΰσιν οί επίσκοποί ή αί μοναί τής καθολικής εκκλησίας, 
τάς δέ ύπολοίπους άνηχούσας εις άλλας έζζλησίας οί ιε
ρείς τούτων 2) έζ πέντε άκαδημιών τής διοικητικής, έξ 
7 χειρουργικών σχολών, έζ μιάς γεωργιζής ακαδημίας 
μετά 147 μαθητών, έζ 16 γεωργικών σχολών μετά 500 
μαθητών, έζ μιάς ακαδημίας δασονομικής, έζ 3 δασονο- 
μιζών σχολών μετά 100 μαθητών, έζ πολλών σχολών 
τής μεταλλευτικής καθώς ζαί τής κτηνοτροφίας, έξ 60 
σχολών έμποριζών ζαί βιομηχανικών μετά 3,500 μαθη
τών, έξ έμποριζών άκαδημιών έν Βιέννη, Πράγα ζαί Πέ- 
στη, έξ 70 σχολείων τών ωραίων τεχνών, έζ σχολών 
στρατιωτικών καί ναυτικών, καθώς ζαί διαφόρων άλλων.

ΔΙΟΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ή ιδέα τής διορύξεως τοΰ Ίσθμοΰ τής Κόρινθου οφεί
λεται κατά πρώτον είς τόν βασιλέα τής Κορίνθου Περί
ανδρον ζαί ανάγεται εις τόν έκτον π. χ. αιώνα. Τό μαν
τείου τών Δελφών άντετάχθη πρός τούς σκοπούς τοΰ σο 

φοΰ βασιλέως, τών όποιων ώς φαίνεται έπεκράτησαν οι
κονομικοί ζαί βιομ.ηχανιζοΐ λόγοι έπιβλητικωτέρας ετι 
έννοιας. Είς μεταγενεστέρους χρόνους Δημήτριος ό Πο
λιορκητής έπανέλαβε τό έπιχείρημα, έζωλύθη δμως εύθύς 
έξ αρχής υπό τής ιδέας τών φυσικομαθηματικών τής ε
ποχής του, δτι ήθελον έπενέγχει τοπικόν κατακλυσμόν τά 
ύδατα τοΰ Κορινθιακού κόλπου, λόγω ότι ή έπιφάνεια 

αύτοΰ ήτο ύψηλοτέρα τής τοϋ Σαρωνικοΰ.
Έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων έπανήλθεν έκ νέου ή ιδέα 

τής διορύξεως τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου, ένασχολήσασα 
τον ’Ιούλιον Καίσαρα κατόπιν δέ τούτου τόν Καλιγούλαν. 
Έν τούτοις είς τόν Νέρωνα άπέκειτο νά άρχίση πράγ
ματι καί τήν έκτέλεσιν διά 30 χιλ έργατών, οίτινες ά- 
φήκαν σημεία σταθερά τής διαβάσεώς των. Δεξαμεναί, 
φρέατα βάθους 4—16 μέτρων ζαί μεγάλα», είς τό άκρου 
τής διώρυγος εκχωματώσεις παριστώσιν έτι καί νΰν τήν 
έκτασιυ τής Ρωμαϊκής έπιχειρήσεως, τήν οποίαν διέκο
ψαν άποτόμως καί είς τέλος όριστικώς έματαίωσαν αί έ- 
πισυμβάσαι έν Ρώμη ταραχαί. Ηρώδης ό Αττικός ένε- 
πνεύσθη κατόπιν ύπό τής ιδέας ζαί έλεγε πρός τόν Κτη- 
σίδημον τά έξής περί τού μεγαλείου αύτής : «ή τοΰ ’Ισθ
μού τομή έργου έστίν αθάνατον ζαί άπιστούμενον τή φύ
σει· δοζεϊ γάρ μοι τό ρήξαι τόν 'Ισθμόν Ποσειδώνος δεϊ- 
σθαι ή Ανθρώπου.» ΊΙ τελευταία ιστορική έμφάνισις τής 
ιδέας τής διορύξεως τού Ισθμού απαντάται έπί τής Ενε
τοκρατίας, άλλά τό έργον δσω ήτο ώφέλιμον είς τήν 
ναυτικήν τής ένετικής δημοκρατίας δύναμιν τόσον ήτο 
ανώτερου τών οικονομικών καί τεχνικών αύτής μέσων.

ΊΙ διόρυξις τοΰ Ίσθμοΰ τού Σουέζ κατέστησε πρακτι
κότερα τά έν τή νεωτέρα περιόδω σχέδια πρός διόρυξιν 
τού Ίσθμοΰ τής Κορίνθου. ΊΙ τελευταία διαρρύθμισες τού 
θέματος τούτου Ανάγεται είς τούς άπό 17 Νοεμβρίου 
1869 ΤΜΣΤ' καί άπό 27 Μαρτίου 1882 ΠΜΑ'νόμους, 
τών όποιων αί βάσεις έχουσίν ώς έξής:
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Άφέθη είς τήν Κυβέρνησιν ή πρός ιδιώτην ή εταιρίαν 
παραχώρησις αποκλειστικού δικαιώματος πρός διόρυξιν 
τού Ισθμού τής Κόρινθόν έπί προνομίω δυναμένω νά ό- 
ρισθή κατ' άνώτατον όρον είς 99 έτη, μετά τήν έκπνευ- 
σιν τού όποιου ό παραλήπτωρ τής παραχωρήσεως οφεί
λει νά παραδώση έν καλή ζαταστάσει πρός τήν κυβέρνη
σήν διώρυγα μεθ’ απάντων τών παραρτημάτων της, άτι- 
να μεταβαίνουσιν εις τήν κυριότητα τού δημοσίου έπ'ζ 
πληρωμή πέντε εκατομμυρίων φράγκων. Έντός μέν 18 
μηνών άπό τής πρός τόν επιχειρηματίαν κοινοποιήσεως 
τού περί παραχωρήσεως Β. διατάγματος οφείλει ούτος νά 
άρχίση τάς έργασίας, έντός δέ 6 έτών άπό τής αύτής 
κοινοποιήσεως νά τάς άποπερατώση· έάν καθυστέρηση ό 
επιχειρηματίας, κηρύσσεται έκπτωτος τού προνομίου δι’ 
άποφάσεως τού υπουργού τών έσωτερικών, έπανέρχονται 
δέ εις τό δημόσιον, δυνάμει τής άποφάσεως ταύτης άνευ 
έτέρας διατυπώσεως, αί παραχωρηθεϊσαι ύπ*  αύτοϋ γαΐαι 
κλπ. καθίστανται δέ κτήσις τού δημοσίου όλα τά μέχρι 
τής έκπτώσεως γενόμενα έργα. Έάν απροσδόκητα φυ
σικά εμπόδια, κατά τήν έζτέλεσιν τών έργασιών τής οιο- 
ρύξεως ζαταδειχθησόμενα, ζαταστήσωσι άναγζαίαν τήν 
παράτασιν τής εξαετούς προθεσμίας,χορηγείται αΰτη ύπό 
έπιτροπής πενταμελούς, τής όποιας, δύο μέλη διορίζει ή 
ζυβέρνησις, δύο ό έπιχειρηματίας ζαί ένα ό πρόεδρος τού 
Άρείου Πάγου.

Τό βάθος τής θαλάσσης έν τή διώρυγι όρισθέν ύπό τοΰ 
νόμου ΤΜΣΤ’ κατ’ έλάχιστον όρον είς 6 */ 2 μέτρα, ώρίσθη 
κατόπιν διά τοΰ ΠΜΑ.' νόμου είς 8 μέτρα. "Οσον δ’ άφορά 
τό πλάτος, άπό 42 μέτρων τού πρώτου νόμου περιωρί- 
σθη είς 22 διά τού δευτέρου.

Ό έπιχειρηματίας ύποχρεοΰται, άμα τή αποπερατώσει 
τής διώρυγας, νά ζατασζευάση δι' ιδίων έξόδων του δύο 
γεφύρας έπ'αύτής, όπως μή διακοπή ή μεταξύ Πελοπόν
νησου καί Στερεας Έλλάδσς διά ξηράς συγκοινωνία, άπο- 

κειμένου τού προσδιορισμού τής θέσεως, τοΰ είδους και 
τού σχεδίου τών γεφυρών είς τόν ύπουργόν τών έσωτε
ρικών. Έάν ό έπιχειρηματίας πρντιμήση ώστε ή διώρυξ 
νά είναι έν μέρει ύπόγειος, τότε ύποχρεοΰται είς τήν κα
τασκευήν μιας μόνον γεφύρας. Έν γένει κατά τήν διάρ
κειαν τών έργασιών τής άνορύξεως οφείλει ό επιχειρη
ματίας νά μή διαζωλύη δι’ αύτών τήν μεταξύ Πελοπόν
νησου καί Στερεδς Ελλάδος συγκοινωνίαν.

Οί νόμοι άφήκαν είς τήν Κυβέρνησιν νά παραχώρηση 
τή επιχειρήσει δωρεάν τά έδάφη, άπερ θέλουσι καταλάβει 
ό πυθμήν τής διώρυγος, αί παρειαί αύτής τών όποιων τό 
πλάτος έσεται άνάλογον τού ύψους καί τής ποιότητος 
τής γής, αί ένθεν καί ένθεν της διώρυγος χαραχθησόμε- 
ναι οδοί, οί έσωτεριζοί λιμενίσκοι, έάν ό έπιχειρηματίας 
ζρίνη άναγζαίαν τήν κατασκευήν τοιούτων, αί πρός άπο- 
ταμίευσιν ύδάτων τεχνηταί λίμναι, οί όμβροδέκται καί 
ύδραγωγοί μετά τών παραρτημάτων αύτών, έάν ό έπιχει- 
ρηματίας θεώρηση άναγζαίαν τήν σύστασιν αύτών, καί 
τέλος τά ένθεν ζαί ένθεν τών έκβολών της διώρυγος κεί
μενα γήπεδα, μήκους μέν παρ' αύτήν 1000 μέτρων πλά
τους δέ 500 μέτρων, έξαιρουμένων τών έν ταΐς έκτάσεσι 
ταύταις έπιφυλασσομένων γηπέδων προς άνέγεροιν τε
λωνείου, αποθηκών διαμετακομίσεως, ύγειονομείου, λιμε
ναρχείου κλπ. Έντός ενός έτους άπό τής ένάρξεως τών 
έργασιών θέλει ένεργηθή ό προσδιορισμός τών έκτάσεων 
τούτων, χωρίς νά συμπεριλαμβάνωνται έν αύταΐς τά ζατά 
τό έγκριθησόμενον διάγραμμα της διώρυγος επιδεκτικά οι
κοδομής μέρη τών θαλασσίων έκτάσεων έκείνων τάς 
όποιας ό έπιχειρηματίας θέλει έπιχώσει κατασκευάζω·/ 
τά κατά τάς έκβολάς τής διώρυγος καί έντός αύτής άπαι- 
τούμενα κρηπιδώματα καί αί όποΐαι θεωρούνται ώς άνή- 

κουσαι είς αύτόν.
Έν γένει έάν αϊ άνωτέρω μνημονευόμενα', γαΐαι άνή- 

κουσιν είς ίδιώτας, τό δημόσιον οφείλει νά άγοράση αύ- 
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τάς λόγω δημοσίας ανάγκης κατά τά άρθρα 34 καί 35 
τού ΣΞΓ' νόμου τής 16 Δεκεμβρίου 1867 καί νά τάς πα
ραχώρηση τώ επιχειρηματία. Περιπλέον διά τοΰ νόμου 
τοΰ 1882 άνέλαβε τό δημόσιον νά άποζημιώση τάς τυ
χόν ζατα7/ηφθησομένας ύπό τής έπιχειρήσεως γαίας εις 
άπόστασιν δύο τούλάχιστον μέτρων άπό τών χειλέων τής 
διώρυγος πρός άναπόθεσιν τών έκχωμάτων τής διορυχής 
εκατέρωθεν, χωρίς νά άποκτα ό επιχειρηματίας δικαίωμα 
κυριότητος έπ’ αύτών- τό έργον θεωρείται δημοσίας 
ανάγκης, αί δέ ζαλυφθησόμεναι ύπό τών έκχωμάτων γαϊαι 
άπαλλοτριοΰνται κατά τάς έν ίσχύϊ διατάξεις τοΰ περί 
οδοποιίας νόμου καί τό άντίτιμον αύτών άποτίεται τοϊς 
δικαιοΰχοις ύπό τοΰ δημοσίου.

Αί ένθεν καί ένθεν τών έζβολών τής διώρυγος ώς άνω 
γενόμεναι τή έπιχειρήσει παραχωρήσεις γαιών θεωρούνται 
όριστικαί καί δέν έπανέρχονται είς τό δημόσιον μετά τήν 
έζπνευσιν τοΰ προνομίου, άλλά τό τής διαθέσεως αύτών 
δικαίωμα οιον ύποθήκης, άπαλλοτριώσεως κλπ. άποκτα 
ό έπιχειρηματίας μόνον μετά τήν έντελή άποπεράτωσιν 
τής διώρυγος. ’Εξαιρούνται τά καταστήματα καί λοιπά 
ιδρύματα τά συστηθησόμενα καί άνεγερθησόμενα ύπό τοΰ 
έπιχειρηματίου έπί τών έκτάσεων τούτων, τά όποια ώς έκ 
τοΰ προορισμού καί τής χρήσεώς των Οέλουσιν είσθαι πα
ραρτήματα τής διώρυγος καί τά όποια παραζολουθούντα 
τήν διώρυγα μεταβαίνουσιν είς τήν κυριότητα τού δημο
σίου μετά τήν έζπνευσιν τοΰ προνομίου.

"Οσον άφορα τά πέριξ άναβρύοντα πηγαία ύδατα, τό 
δημόσιον παραχωρεί τή έπιχειρήσει τά δικαιώματά του 
όπως μετοχετεύση καί καταστήση αύτά χρήσιμα είς τούς 
κατοίκους καί τούς ναυτιλλομένους- όσα δέ τοιαΰτα άνευ- 
ρεθώσι κατά τήν διορυχήν έσονται ιδιοκτησία τής έπι
χειρήσεως. Αί κατά τήν έκτέλεσίν τού έργου καί μετ’ 
αύτήν εύρεΟησόμεναι έν ταϊς παραχωρηθείσαις γαίαις αρ
χαιότητες άνήζουσιν άποκλειστικώς εις τό δημόσιον.

'Εν γένει ή έπιχείρησις απαλλάσσεται παντός τελω- 
νιακοΰ τέλους, φόρου ή δικαιώματος οίουδήποτε εισαγω
γής μηχανών, έργαλείων καί ύλικ.οΰ χρησίμων είς τήν 
σύστασιν καί χρήσιν τού έργου καί τών παραρτημάτων 
αυτού. Καθ' όλην τήν διάρκειαν τού προνομίου αί διά τής 
διώρυγος διελευσόμεναι πραγματεία’, είναι έλεύθεραι παν
τός τέλους, δικαιώματος διόδου ή άλλης οίασοήποτε φο
ρολογίας- έν περιπτώσει δέ πολέμου ή ζυβέρνησις δύνα
ται νά λάβη πάν προφυλαζτίζόν μέτρον, άπαγορεύουσα 
τήν άπό τόπου είς τόπον μεταφοράν τών όπλων καί τών 
πρός πόλεμον χρησίμων ειδών, καθώς καί πάν αμυντικόν 
μέτρον κατά πάσης απόπειρας καταλήψεως τής διώρυγος 

ή βλάβης αύτής.
Τά πρός τήν έπιχείρησιν πληρωνόμενα πορθμεία θέ

λουσι προσδιορίζεσθαι κατά τήν άπόλυτον χωρητικότητα 
τοΰ σκάφους τών πλοίων άνευ διακρίσεως έθνους, μή ύπο- 
κειμένων είς πληρωμήν πορθμείων τών πολεμικών πλοίων 
τής Ελλάδος (ούχΐ δέ καί τών πρός ταϋτα διά συμβά
σεων έξομοιουμένων) καί τών μή ύπερβαινόντων τούς 
τρεις τόνους ύπό σημαίαν έλληνικήν πλοιαρίων.

Έλήφθη διά τοϋ νόμου ή πρόνοια ΐνα αί μεταξύ τής 
κυβερνήσεως καί τής έπιχειρήσεως διαφοραί λύονται δικα- 
στικώς μέν έάν έγερθώσι μετά τό πέρας τοΰ έργου καί τών 
παραρτημάτων του, διαιτητικώς δέ έάν έγερθώσι προ τής 
ένάρξεως ή τής συμπληρώσεως αύτοΰ. Άφέθη δέ είς τήν 
κυβέρνησιν ΐνα όρίση διά Β. διατάγματος τά είς τήν έγ- 
ζρισιν τού ύπουργού τών εσωτερικών ύποβληθησόμενα 
ύπό τού έπιχειρηματίου διαγράμματα, τάς διορίας τής 
ύποβο'Αής καί τής έγκοίσεως αύτών, τάς έκ τής παρα- 
βιάσεως τών διοριών τούτων ύποχρεώσεις καί τά δικαιώ
ματα, καί έν γένει πάν ο,τι άφορα είς τάς λεπτομέρειας 

τής έπιχειρήσεως.
Καί ούτω μέν έχουσι τά περί τήν διόρυξιν τού ισθμού 

τής Κορίνθου νόμιμα- διά δέ τοΰ άπό τής 18 Μαίου 1881
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Β. διατάγματος παρεχωρήθη συνεπεία αύτών προς τόν 
ζ. Τούορ τό δικαίωμα αύτής διά τήν διάρκειαν 99 έτών 
έφ’ άπασι τοϊς πλεονεκτήμασι καί ύπό τάς ύποχρεώσεις 
περί ών ό άνωτέρω λόγος. Ώρίσθη προθεσμία 9 μηνών 
άπό τής -πρός τόν επιχειρηματίαν γνωστοποιήσεως ^οΰ 
διατάγματος, όπως ούτος ύποβάλν) τά σχετικά διαγράμ

ματα εις τό ύπουργεΐον τών εσωτερικών ήτοι α') γενι
κόν διάγραμμα τής διορυγής ύπό κλίμακα ’/1Μοβ’ θ ) Χατά 
μήκος τομήν κατά τόν άξονα τής διορυγής ύπό κλίμακα 

‘Αμ. δι“ '° xc“ */ Μ δ’-« τ° δψ©«, ϊ) διατομάς εγ
καρσίους κειμένας άπό άποστάσεως εις άπόστασιν 500 
μέτρων έπι τοΰ άξονος ύπό κλίμακα ‘/15ο· *«·  δ') σχέδια 
τών κατά νόμον γεφυρών ύπό κλίμακα ’/100·

Έντός ενός μηνός άπό τής ύποβολής τών άνωτέρω 
διαγραμμάτων, τό ύπουργεΐον τών έσωτεριζών θέλει έξε- 
τάσει καί εγκρίνει αύτά. Έν πεοιπτώσει δέ μή έγκρίσεως 
ώρίσθη νέα προθεσμία ενός μηνός διά τόν έπιχειρημα- 
τίαν πρός έπιδιόρθωσιν αύτών κατά τάς οδηγίας τοΰ 
ύπουργείου. "Αν δέ τοϋτο έντός τής προθεσμίας ταύτης 
δέν δυνηθή νά άποπερατώση τήν έξέτασιν καί έγζρισιν, 
αί πρός έναρξιν τών έργασιών τής διορύξεως νόμιμοι 
προθεσμία', παρατείνονται άναλόγως.

Τό περί ού πρόκειται διάταγμα τής παραχωρήσεως 
έπρονόησεν ιδιαιτέρως περί τής γραμμής τής διώρυγος, 
διότι διέταξεν ίνα ή τοιαύτη, ώστε νά μή είναι ανάγκη 
νά άπαλλοτριωθώσι λόγω δημοσίας ανάγκης καί άποζη- 
μιωθώσιν οικόπεδα ή οίκίαι έντός τοΰ σχεδίου τής πό- 
λεως Κορίνθου και τών χωρίων Καλαμακίου και Λου
τρακιού.

Μετά τήν νομοθετικήν καί κυβερνητικήν έξέτασιν τών 
άναγομένων είς τήν διόρυξιν τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου 
έρχονται τά άναγόμενα είς τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου. Έν
ταΰθα, λέγει ό κ. Parville, δέν ύπάρχουσι πλέον σπου
δαία κωλύματα ώς έν Σουέζ καί έν Παναμά- ή πρός διά- 

τρησιν άποστασις είναι μικρά σχετιχώς. Ή μέν διώρυξ 
τοΰ Σουέζ έχει μήκος 164 χιλιομέτρων, ή δέ τοΰ Παναμά 
73, ή δέ τής Κορίνθου 6. Τό πρός τομήν έδαφος τοΰ 
ίσθμοΰ τής Κορίνθου είναι σχεδόν ομαλόν- είναι είδος με
γάλης παραλίας χωριζούσης τούς δύο κόλπους- τό έδα- 
οος ύψοΰται ολίγον κατ' ολίγον άπό τής θαλάσσης μέ
χρι τών δύο τρίτων σχεδόν τής όδοΰ, είτα άρχεται χα- 
μηλούμενον άποτομώτερόν πως μέχρι τοΰ κόλπου τής 
Αίγίνης- τό άνώτατον ΰψος είναι 78 μέτρα. Άφ’ ενός ή 
κλίσις είναι δύο έκατοστομέτρων κατά μέτρον έπί καλλί- 
στης έθνικής όδοΰ- άφ’ έτέρου τριών έκατοστομέτρων 
κατά μέτρον. Διά τοΰ οροπεδίου τούτου κατασκευασθή- 
σεται ή διώρυξ.

Ή διώρυξ τής Κορίνθου Οά έχη τάς αΰτάς διαστάσεις, 
οΐας καί ή τοΰ Σουέζ καί τοΰ Παναμά. Βάθος κατ' έλά- 
χιστον δρον 8 μέτρων, πλάτος είς τήν βάσιν 22 μέτρων. 
Πάσα ή εργασία συνίσταται λοιπόν είς τήν τομήν διά 
τοΰ ίσθμοΰ λωρίδος γής μήκους 6,000 μέτρων, ήτοι είς 
τήν άφαίρεσιν 10 έκατομμυρίων κυβικών μέτρων χώμα
τος. Τό έδαφος σύγκειται άλλως, καί τοϋτο είναι λίαν 
εύάρεστον, έκ πηλοειδοΰς γής κατά τήν παραλίαν καί 
μαλακής τιτανώδους πέτρας κατά τό λοιπόν διάστημα 
τής όδοΰ. Δέον νά προσθέσωμεν είς ταϋτα τήν κατα
σκευήν λεπτών προκυμαιών πρός προφύλαξιν τών στο
μίων τής διώρυγος καί έχομεν οΰτω τό δλον έργον. Έάν 
όμως έπρόκειτο νά διορυχθή ή μακρά καί βαθεια αύτη 
διώρυξ διά τών συνήθων μέσων, Απαραίτητοι Οά καθί
σταντο μεγάλαι Ουσίαι χρόνου και χρημάτων. Αί προς 
διόρυξιν έργασίαι θά ήσαν περίπλοκοι. Θά έγίνετο άνάγ- 
κη μεγάλης ποσότητος ύλικοϋ, τούλάχιστον εϊκοσιν άτ- 
μαμαξών, χιλίων σιδηροδρομικών άμαξών, σιδηροδρομι
κής γραμμής έκτάσεως 60 χιλιομέτρων θ' άπητοϋντο 
πλείονες τών 1500 έργατών- ή διάτρησις θ’άπήτει πέντε 
περίπου έτη.
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Κατά τόν νέον τρόπον, τόν έπινοηθέντα ύπό τοΰ Οΰγ- 
,'ρου μηχανιχοΟ, τοΰ κ. Κάουζερ, δύναται ή τό όλον ερ- 
γον κατ' άποζοπήυ άναλαβοΰσα έταιρία (αρχαίος οίκος 
Soret), νά μεταχειρισθή πεντακοσίους μόνον έργάτας 
και να περατώση τήν διώρυγα εις χρονικόν διάστημα 
ελασσον τών τεσσάρων έτών. Πεταζόσιοι έργάται πρός 
περάτωσιν τοΰ έργου ! Καί αληθώς ή άπλουστάτη μέθο
δος του κ. Κάουζερ ζαταβιβάζει τό ύλιζόν ζαί τό προ
σωπικόν εις άνελπίστως έλάχιστον βαθμόν. Παρέχει τό 
μέσον τοΰ έζτελέσαι τήν όλην οιάτρησιν, άπό τής μιας 
μ~χρι τής έτερας άζρας τοΰ ισθμού, έτι καί έν αΰτώ τώ 
όροπεδιω, διά μόνων τών βυσσοκόρων μηχανών. Διά τών 
υπονόμων άνατινάσσεται τό έδαφος καί αί μηχαναί άφαι- 
ροϋσι τό χώμα· κατά συνέπειαν δέ δέν ύπάρχει άνάγκη 
οδών διά τήν υπηρεσίαν, άτμαμαξών, σιδηροδρομικών 
άμαςών, άρζεΐ δέ όλιγάριθμον προσωπικόν. Τά πάντα 
έζτελοΰνται μηχανικώς, τρόπον τινά, ταχέως, άνευ άπω- 
λείας χρόνου.

Τό πρόγραμμα τών έργασιών έχει έν συντόμω ώς έπε- 
ται. Πρώτον αί βΰσσοκόροι βαθύνουσι τήν θάλασσαν κατά 
τά στόμια τής διώρυχος, είτα δέ έρχεται ή έζχωσις τής 
ί^ρας· άφ’ ενός αί έκχωματίστιχαί μηχαναί θά σκάπτωσι 
τό έδαφος ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, ένώ άφ’ ε
τέρου αί βορβοροφάγοι θά έξαζολουθώσι βαθύνουσαι τήν 
διώρυγα μέχρι βάθους 8 μέτρων καί θ’ άφαιρώσι τό ύπό 
των μηχανών έζβαλλόμενον χώμα. Ή τάφρος Οά πλη- 
ρουται υδατος καθ’ όσον ή έκχωμάτωσις προχωρεί. "Ο
ταν αΰτη φθάση, εκατέρωθεν τοΰ ισθμού, εις άπόστασιν 
ένός περίπου χιλιαμέτρου, τό πηλοειδές έδαφος διαδέχε
ται τό τιτανώοες. Τό έχχωσθησόμενον έδαφος Οά έχη 
ύψος μειςον παρισινής οικίας. Τότε άρχεται έφαρμοζό- 
μενον τό σύστημα Κάουζερ.

Η προκαταρκτική έργασία τών δύο τάφρων θά διαρ- 
κεση επι έν μόνον έτος. Έπί τής κορυφής του οροπεδίου 

γενήσεται συγχρόνως έναρξις τής διατρήσεως τοΰ ισθμού, 
όπως έλαττωθή τό πάχος τοΰ άφαιρεθησομένου βράχου 
καθ’ όλον αυτού τό πλάτος είς δμοιον ύψος πεντήκοντα 
μέτρων ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής θαλασσής. Καθ όλον 
τό μήκος τής πλατείας ταύτης τάφρου, ήτις θά εχη βά
θος μέχρις είκοσι μέτρων κατά τά 'υψηλότερα μέρη 'θύ 
ισθμού, θά τεθώσΐ δύο παράλληλοι γραμμαί ελασμάτων, 
άφιεμένου τού μεταξύ αύτών αναγκαίου διά τήν διώρυγα 
πλάτους. Έπί τών έλασμάτων τούτων στηθήσεται κι
νητή γέφυρα μήκους 35 μέτρων άπό τής μιας γραμμής 
τών έλασμάτων είς τήν έτέραν, καί πλάτους τεσσάρων 
μόνον μέτρων. Ή ύπέο τήν τάφρον τεθειμένη γέφυρα 
αΰτη αποτελεί τό ούσιώδες όργαυον του νέου συστή

ματος.
Καί πράγματι δύναται τις είπεΐν οτι ή γέφυρα αύτη, 

πανταχοΰ δθεν Οά διέρχηται, θ’ άφαιρή άπαν τό ύποστη- 
ρίζον αύτήν έδαφος· Οά τέμνη ύπ’ αύτήν τόν βράχον καθ 
όλον τό πλάτος τής διώρυγος καί είς βάθος πεντήκοντα 
μέτρων. Ή γέφυρα φέρει καθ’ όλον τό μήκος αύτής με
τάλλινου παραπέτασμα, προωρισμένον νά κατερχηται κα- 
Οέτως προ τού διορυχθησομένου μέρους, ομοιάζει δε πως 
πρός τό διάφραγμα τών ρυάκων. Είς τό παραπέτασμα 
τοΰτο ύπάρχει σειρά ισχυρών πατωμάτων, ουναμενων νά 
προεκτείνωνται κατά τά ξύλινα άυθήλια τών παραθύρων. 
Τά πατώματα ταϋτα είσί τεθειμένα τά μέν έπί τών δέ είς 
άπόστασιν 4,50 μέτρων. "Εκαστον τούτων είναι άρκούν- 
τως στερεόν, όπως βαστάση τούς έργάτας και τάς οια- 
τρητικάς μηχανάς. Τό όλον ομοιάζει όλίγον πρός τά 
κινητά ικριώματα, ών χρήσιν ποιούνται οι βαφείς πρός 
καθαρισμόν τών προσόψεων τών ήμετέρων οικιών. Μι- 
κραί κινηταί κλίμακες φέρουσιν άπό τού ένός είς τό άλλο 

πάτωμα.
Κατά τα άκρα της γεφύρας εύρίσκονται δύο ίσχυραΐ 

άτμομηχαναί δυνάμεως 100 ίππων, Αί μηχαναί αύτα; 
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κινοΰσιν αντλίας, αϊτινες συμπιέζουσιν αέρα έν άποθή- 
καις· ό συμπεπιεσμένος ούτος αήρ μεταβιβαζόμενος διά 
σωλήνων είς τάς έπί τών διαφόρων πατωμάτων τοΰ πα
ραπετάσματος εύρισκομένας διατρητικάς μηχανάς τίθησιν 
αύτάς είς κίνησιν, οί δ' έργάται δέν έχουσιν άλλ’ ή νά 
διευθύνωσι τά είς τόν τιτανώδη βράχον εισερχόμενα ερ
γαλεία. Ούτω διατρυπάται τό έδαφος καθ’ δλον τό ύψος 
τοΰ άφαιρεθησομένου βράχου είς πολλά μέρη, άπέχοντα 
άλλήλων κατά 4,50 μέτρα κατά τετράγωνα διαστήματα. 
Έκάστη όπή έχει διάμετρον 7 έκατοστομέτρων καί βάθος 
3 μέτρων· απαιτεί δέ τρίωρον έργασίαν. Τίθεται είς έκά
στην οπήν δέμα περιέχον 2 1]2 χιλιόγραμμα δυναμίτι- 
δος. ΙΙάσαι αί δυναμιτοβολαί αύται συγκοινωνοΰσι διά 
συρμάτων πρός ηλεκτρικήν συσκευήν.

Ή εργασία ευκόλως νοείται. "Αρχονται εργαζόμενοι 
έν τή κορυφή τοΰ βράχου, καταβιβάζοντες τό παραπέτα
σμα όσον είναι ανάγκη. Κατασκευάζονται αί όπαί, πλη- 
ροΰνται αί ύπόνομοι· είτα κατά τό τέλος τής ήμέρας σύ- 
ρουσι τήν γέφυραν 200 μέτρα μακράν καί μεταδίδουσι 
τό πΰρ είς τάς υπονόμους. Ό βράχος άποσπάται έν τώ 
συνόλω αύτοΰ ώσεί έκόπτετο διά μαχαίρας, είς πάχος 3 
μέτρων, δπερ άνταποκρίνεται πρός τό βάθος τών οπών· 
τό αποτέλεσμα τούτο τής άνατινάξεως είναι περίεργον 
γενικώς έν τοιαύτη περιπτώσει τό έδαφος σχίζεται είς 
πολλά μέρη· έν τώ τιτανώδει έοάφει τής Κορίνθου ούδέν 
τοιοΰτον συμβαίνει ώς τά πειράματα απέδειξαν έκάστη 
άνατίναςις τής δυναμίτιδος άφαιρεϊ έδαφος πάχους 3 μέ
τρων καθ' δλον τό ύψος τοΰ διατρυπηθέντος μέρους. Τά 
συντρίμματα τοΰ βράχου πίπτουσιν είς τό βάθος τής 
διώρυγος, τή δ' έπαύριον ή βυσσοκόρος άφαιρεΐ αύτά καί 
ρίπτει είς φορτηγίδας, αϊτινες μεταφέρουσι καί ρίπτουσιν 
αύτά μακράν είς τό βαθύ μέρος τής θαλάσσης. Ή πρός 
τούτο άπόστασις έ; άμφοτέρων τών μερών τής διώρυγος 
είναι ελάχιστη- ρυμουλκόν δυνάμεώς 60 ίππων σύρει πολ- 

λάς τοιαύτας φορτηγίδας. Έκάστη βυσσοκόρος έχει δύ- 
ναμιν 250 ίππων- διά τών κάδων αύτής, οίτινες χωροΰ- 
σιν 800 λίτρας, εύχερώς δύναται ν’ άφαιρέση πεντακι- 
σχίλια κυβικά μέτρα καθ’ έκάστην.

Ή εργασία είναι καλώς διατεταγμένη- καθ' δν χρόνον 
κατασκευάζονται αί όπαί έκ τοΰ άνω μέρους τοΰ παρα
πετάσματος, ή βυσσοκόρος άφαιρεΐ έν τή βάσει τό τή 
προτεραία έκτιναχθέν χώμα, καθ' όσον δέ άφαιρεϊται 
τούτο τό παραπέτασμα κατέρχεται δι’άτμοκινήτων τρο- 
χιλιών, είναι δέ ούτω δυνατόν νά έξακολουθή ή διόρυςις 
τών οπών, μικρόν κατά μικρόν κατερχομένου τοΰ παρα
πετάσματος, μέχρι τής επιφάνειας τοΰ ύδατος. Είτα ά- 
φαιροΰσι τό ύπό τό ύδωρ έδαφος, είς βάθος 8 μέτρων 
διά τινων όπών καθέτως διορυσσομέεων. έν αίς τίθεται 
δυναμίτις. Ή βυσσοκόρος καθαρίζει είτα τήν διώρυγα. 
Ούτω βλέπει τις ότι καθ’ δσον προχωρεί ή γέφυρα έπί 
τών ελασμάτων, ή τάφρος ορύσσεται κατά τάς ώρισμένας 
διαστάσεις. Ούδείς τρόπος υπάρχει ισχυρότερος καί τα

χύτερος τούτου.Διά τοΰ τρόπου τούτου Οά προχωρώσιν είς άμφότερα 
τά μέρη τής διώρυγος κατά τρία μέτρα καθ' έκάστην 
ήτοι έν δλω κατά 6 μέτρα. I Ιοός διάτρησιν τοΰ τιτανώ- 
δους οροπεδίου Οά παρέλΟη λοιπόν χρονικόν διάστημα 
ολίγον τι μεΐζον τοΰ ένός καί ήμίσεως έτους. Είπομεν 
ήδη, ότι πρός διόρυξιν τών δύο κατά τά στόμια τάφρων 
απαιτείται έν έτος· ήτοι έν συνόλω, έάν τά πάντα προ- 
βώσιν ώς έλπίζεται, άρκοΰσι τρία περίπου έτη πρός πε- 
ράτωσιν τής μεγάλης ταύτης έπιχειρήσεως. Καί όμως ή 
καθορισθεΐσα προθεσμία είναι τετραετής ! Είναι λοιπόν 
πλέον ή πιθανόν ότι άπό τοΰ 188(> ή διόρυξ έσται έτοι
μη καί ότι τά ύδατα τοΰ Αιγαίου ένωθήσονται μετά τών 
ύδάτων τοΰ κόλπου τής Αίγίνης.

11.

ΚΑθΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Ή Ελλάς είναι χώρα κατ’ έξοχήν έλαιοφόρος καί όμως 
τά έλαιά της διακρίνονται έπί τή μεγάλη άκαθαρσία των.
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ΊΙ φύσις παράγει, ή τέχνη καθυστερεί. Έν τούτοις ό τών 
ελαίων καθαρισμός αποτελεί έν Εύρώπη ίδιον ζλάοον 
βιομηχανίας, έν τω όποίω τά μετά βλένης καί άλλων 
ύλών συμμεμιγμένα έλαια μετατρέπονται είς καθαρότατα 
ζαί προβιβάζονται εις τήν τιμήν. Διάφοροι μέθοδοι ύπάρ- 
χουσιν έπί τοϋ προζειμένου, έζ τών όποιων αί έξής είναι 
αί ζυριώτεραι.

Έάν τά ακάθαρτα έλαια άφεΟώσιν ακίνητα έπί τινα 
χρόνον έντός μεγάλων κάδων ζαί δεξαμενών σχηματί- 
ζουσι καταστάλαγμα ζαί τό έπιπολάζον έλαιον φαίνεται 
διαυγέστερου. Τοϋτο γίνεται έτι ταχύτερου έάν τά ακά
θαρτα έλαια συμμιχθώσιν μετ’ ολίγου ΰδατος, ώστε νά 
άποτελεσΟή γαλαζτόχρουν μίγμα, έζ τοϋ όποιου, άφε- 
Οέντος ήσύχου, αποχωρίζεται τό ύδωρ όμοϋ μέ τά βλεν
νώδη μόρια, ένώ τό έλαιον καθαρόν επιπλέει. Έάν τό 
έλαιον τοϋτο διυλισθή διά πυζνοϋ μάλλινου ύφάσματος έν 
εϊδει σάζζου ζεκαλυμμένου διά μικρών τμημάτων μελα- 
νοζεκαυμένων όστέων, τό έλαιον καθίσταται καθαρώτα- 
τον ζαί διαυγέστατου- γίνεται δέ καθαρότερου έτι, έάν τό 
ακάθαρτον έλαιον άναμιχθή μεΟ’ ΰδατος,είς δ προσεμίχθη 
μικρά ποσότης λευζοϋ πηλού τής Μήλου λ. χ. καί ολί
γου άλατος.

Άλλ’ αί μέθοδοι αύται ύπεχώρησαν κατά τούς τελευ
ταίους χρόνους είς τήν διά τοϋ θειιζοϋ όξέως. Κατ’ αύ
τήν 500 λίτρα! ακαθάρτου έλαίου αναμιγνύονται μετά 
10 θειίκοϋ οξέος ακράτου, καί τό μίγμα άναζινείται ήμί- 
σειαν ώραν διά ξύλινης ράβδου. Είς τοϋτο τό φαιόν ή 
μάλλον μέλαν μίγμα προστιθένται I 30— 140 ΰδατος 
καί τό μίγμα άναταρράσσεται έκ νέου. Έάν μετά ταϋτα 
τό μίγμα άφεθή έπί τινας ήμέρας, τό έλαιον επιπολά
ζει έπί τοϋ ΰδατος, ύποκάτω δέ αύτοϋ εύρίσζεται μάζα 
μέλαινα συνισταμένη έκ τών απανθρακωμένων μορίων. Διά 
προσεκτικής μεταγγίσεως αποχωρίζεται τότε τό έλαιον, 
τό όποιον έκ νέου συμμιγνύεται μεθ’ ΰδατος, καί άφε- 
θέντος τού μίγματος άποκαθίσταται τό έλαιον καθαρώτα- 
τον καί διαυγέστατου, χρήσιμον πρός καΰσιν καί βρώσιν 
ώς καί δι’ όλας τάς σχετικάς άνάγκας τής βιωτικής.

Δ.

ΒΟΪΛΕΓΠΚ.11 ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙ2ΤΕΙΔ0Γ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ

(Συνε’χιια. Ί3 φυλλάδιο*  110 σελ. 96)
«Έχομε·? άνάγκην πράγματι οικονομικών μεταρρυθμιστών 

έδώ. Κατά την τρίτη·? δεκαετηρίδα τοϋ παρόντος αίώνος δ 
Χούσκισων έζήρυξε τήν αρχήν, ότι διά μικρών δασμών πλη- 
ροϋται ταχύτερον και άποτελεσμκτικώτερον τό ταμεΐον τής επι
κράτειας, ή διδασκαλία δέ αύτη κατά τό 1824 ένέπνευσε τήν 
έλάττωσιν τών δασμών π. χ. έπί τής ζακχάρεως εις τό ήμισυ 
έν ’Αγγλία. Καί τί νομίζετε, κύριοι ; Έντός ολίγων έτών τό 
εισόδημα τή; 'Αγγλικής έπικρατείας άπό 420 χιλ. λιρών 
στερλινών άνέβη εις 922 χιλ. Δύναται τις νά γαργαλίζητζι έκ 
τής δόξης ενός 11ήλ. Δια τί, κύριοι, δέν ακολουθείτε τά 
μαθήματα καί τήν πρακτικήν τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός ; 
Ήμεϊ; εδώ άνθρωπον ζητοϋμε* ’ καί άν δέν είναι πρωτότυπον, 
έστω καί αντίγραφο·?, άν δι’ αύτοϋ πρόκειται νά σωθή ή Έλ.- 
λ.άς. Ό ΙΙήλ κατήργησε τον δασμόν τών πρώτων ύλών τής 
βιομηχανίας καί τών πρώτων έφοδίων τής ζωής' εις τά 1842 
έν ’Αγγλία ήλαττώθησαν συλλήβδην τά ποσοστά τών τελω- 
νιακών δασμών άντί 18 έκατομμυρίων είς 10 εκατομμύρια, 
καί όμως έντός ολίγων έτών αί άπό τών τελωνείων εισπρά
ξεις τής ’Αγγλική; έπικρατείας άνέβησαν εΐ; 20 εκατομμύρια. 
Βλέπετε τί σας λέγει ή έπιστήμη, όχι ή άφηοημένη επιστή
μη, ώ; τήν κατηγορούν, άλλ’ ή πρακτική ή έφηρμοσμένη έπι
στήμη. Έλαττοϋται τό δασμολόγιον, έλευΟεροΰνται τά πλεϊ- 
στα φορολογούμενα είδη, και τό βκλάντιον τής έπικρατείας 
γίνεται όγκωοέστερον ! Διά τί δέν ακολουθείτε τήν αύτήν 

διεύθυνσιν;
α'Ο ανήρ, δ όποιος διευθύνει σήμερον τάς τής

γλίας καί δ όποιο; ένόεχεται νά έπηρεάση καί ύχα 
'Ελληνικά;, ό Γλάδστων, ιδού τί έλεγεν ενώπιον τοϋ ’Αγγλικού 
Κοινοβουλίου κατά τό 1861, είσάγων τόν προϋπολογισμόν: Ό 
άοιΟυ.ός τών τελωνιζόμενων αντικειμένων τώ 1845 ανέβαινε·? 
είς 1052, τώ 1853 κζτέβη εί; 466. τώ 1859 εί; 419, καί 
ήδη διά τών προτεινομένων τροποποιήσεων πρόκειται νά κα- 
τζβή είς 48, διαιρούμενα είς τρεις τάξει;, έξ ών ή πρώτη 
περιλαμβάνει 1 5 προϊόντα, τά όποια καί μόνα Οά έξαζολου- 
Οήσουν, καιρού προχωροϋντος, νά τελωνίζονται έπί σκοπώ δη
μοσίου εισοδήματος. Βλεπετε, κύριοι, οτι από τοϋ 1861 άπε- 
βλεπεν ό Γλάδστων εί; τόν περιορισμόν τών τελωνισίμων ει
δών μέχρι τοϋ άριΟμοϋ 1 5, τόρζ δέ ζζί δ αριθμός ούτος κζ
τέβη είς 10. Είνζι περίεργον νά άκούσητε τήν γονιμότητα 

ΕΤΟΣ Ιϋ — ΦΓΛ. 111— ΜΑΙΟΣ 1882.
Λ ίι
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των 10 τούτων αντικειμένων κατά τό έτο; 1870. Ό καπνό; 
8,589,000 λίρ. στερλίνα;, τά πνευματώδη ποτά 5,376,000, 
ό οίνο; 1,409,000, ή Κορινθιακή στχφί; 31 5,000, ή άλλη 

στχφί; 101,000, ό καφές 212,00(1 κλπ. τδ ολον 20,316,000 
λιρ. στερλίνας. Αύτό είναι τδ έζ τών τελωνείων εισόδημα τ·?,ς 

Αγγλική; έπιζρζτεία;, άζολουθούσης τδ σύστημα, τδ όποιον 
ελζοον την τιμήν νά υποβάλω ενώπιον σας, καί τδ όποιον α
ποτελεί άληθή οικονομικήν μετχρρύθμισιν. Άλλά σείς προτι
μάτε νά έπιφορτίζητε τόν Azov είς πΧσάν του αγοράν. Τίς 
6ζ τδ πιστεύση ! 777 είδη τελωνίζετε, τό ήμισυ εις πρωτότυπα 

καί τδ ύ.ίλτι εί; ύποδικιρέσει; αύτών. Συγκρίνατε όμω; τδν 
αριθμόν 77 7 τών παρ’ ήμϊ·/ τελωνιζόμενων ειδών πρδ; τον α
ριθμόν 10 τών έν Αγγλία, κζί έπειτα ομιλήσατε περί έπι- 
στήμη;.

«Βαρέως φορολογείται ό πενόμενο; τής έργασίας Λαό;. Μή 
τδν έπιβκρύνητε έτι μάλλον. "Αν θέλετε νά ήσθε δίκαιοι, Sv 
θέλετε νά ήσθε πολιτικοί ούχί τή; σήμερον, άλλά τή; κύριον 

κζί μάλιστα τή; μεθαύριον, φορολογήσατε άναλόγω; τών δυ
νάμεων έκαστη; κοινωνική; τάξεω;, άλλ’ αφήσατε τδν εργά
την νά θρέψη τά τέκνα του’ διά ξηροΰ άρτου τά τρέφει. Μή 

τοΰ φορολογείτε τον σίτον, μή τοΰ φορολογείτε τδ άλευρο·/. 
’Αφήσατε τδν άρτον καί το ένδυμα τοΰ εργατικού, μή θυσιά
ζετε αυτόν εί; τήν πολυτέλειαν τοΰ πλουσίου. ’Αφήσατε τά 
πρώτζ εφόδια τή; ζωή;, άφήσζτε τζ πρώτα εφόδια τή; βιο
μηχανίας, δια νά γείνη εύρωστο; ή Ελλά;, διά νά άναπτύξη 

τδ βιομηχανικόν τη; μέλλον. Θά ίδήτε τότε, ότι βαθμηδόν 
θά εΰρητε μεγαλειτέρου; πόρου;. Άλλζ, κύριοι, έπανζλέγω, 
έστε δίκαιοι καί πρδ πάντων προνοητικοί».

12*2.  Μεταξύ τών μεγάλων συζητήσεων τής Βουλής ή ά- 
φορώσα εί; τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν κατέχει κυριωτάτην θέσιν. 
Τπήρχον διάφορα ελατήρια, ώμοΰ.ογημένων καί κεκρυμμένων 

συμφερόντων, τά όποια έπλαγίαζον τήν ουσίαν καί έκάλυπτον 
τά; φοβερά; τοΰ εσωτερικού πόνου κραυγχ;. Τδ αληθές είναι, 
ότι ή Εθνική Τράπεζα ήγωνίζετο περί ζητήματο; ζωή; ή θα
νάτου. Τδ προνόμιό·/ τη; ήτο -υπόδικον ενώπιον τών αντιπρο
σώπων τοΰ Έθνου;. Έπρόκειτο νά άνανεωθή ή νχ καταργηθή, 
ή δ - Τράπεζα ήνοιγίν ίί; το Κράτος τά τχρι»ϊ/, τφν χρημή*  

των της καί τά ταμεία τών ύποσχέσεών της. Ό πειρασμός 
ήτο πολύ;, καί ή άνάγκη έπί τοΰ έξωτερικου ζητήματο; τής 
επικράτειας έπίσης. ’Εδώ έστηρίζοντο αί έλπίδες τή; Τραπέ
ζης καί εί; τήν ύπδ τά παρασκήνια πυρετώδη κίνησιν τών αν
θρώπων αύτή;. Ένίκησε. Πρέπει όμωςνά ένθυμήται διά πολύν 
καιρόν τδ κατηγορητήριου, τδ όποιον τότε συνέδεσε διά παν
τός τδ βήμα τή; Βουλή; πρδ; τάς ιδέας όλου τοΰ "Εθνους. ’Α
νέπτυξα τδν στερεόν τοΰτον σύνδεσμον κατά τήν συνεδρίασιν 

τής 2 4 Νοεμβρίου 1880 ώ; εξής: «Εισέρχομαι, είπον πρός τήν 
Βουλήν, εί; τήν έζέτασιν τή; κεκρυμμένης ιδέα; τοΰ τραπεζικού 
προνομίου. Είναι, κύριοι, άρνησις τή; ελευθερίας. ’Εν χώρα συν
ταγματική, έν τή όποια όλοι πρέπει νά είναι ίσοι, δέν επιτρέ
πεται είς τήν πολιτείαν νά κατασζευάζη ‘άλλους προνομιούχους 

καί άλλους μή προνομιούχους. Τδ προνόμιο·/ αύτό έσχηματίσθη, 
δταν δέν υπήρχε σύνταγμα έν Έλλάδι' τδ σύνταγμα εύρε τδ 
προνομίαν καί δέν ήδύνατό παράνάτό σεβασθή ώς δικαίωμα κε· 
κτημένον, χωρίς όμω; έκ τούτου νά επεται, δτι πρέπει νά διαιω- 
νισθή. Άλλα τδ προνόμιον τοΰτο άνκνεοΰται είς δύο περιστά
σεις, τάς όποιας δύνασθε νά λάβητε ύπδ σπουδχίαν έποψιν, ή 
μία ανήκει είς τήν διχχείρησιν τοΰ ύπουργείου τοΰ Δεκεμβρίου 
1861, δηλαδή έπί τής επαναστατική; περιόδου, ήτι; έκλόνισε 

τά θεμέλια τής πατρίδας ημών, καί ή δεύτερα άνανέωσις πρό
κειται νά γείνη καθ’ ήν έποχήν βαρύτατος εθνικός άγων προε
τοιμάζεται. Δηλαδή τδ τραπεζικόν προνόμιον, τδ όποιον πα- 

ρίσταται μετά τόσης μετριοφροσύνης είς τοιαύτας στιγμάς, 
πράγματι έχει είς τά; χεϊρζ; μάχζιραν, σκ; τήν θέτει εί; τδν 
λαιμόν ζαί σΧ; λέγει: ή προνόμιον ή λεπτόν.

«Άλλά, κύριοι, έστω, ή συνταγματική καί πατριωτική 
θεωρία ήμπορεϊ νά πζρέλθη απαρατήρητος' ιδού έρχεται ή οι
κονομική έλευθερία, ή όποια έχει τδ δικαίωμα νά άζουσθή 

ακόμη καί κατά τήν στιγμήν, καθ’ ήν τδ προνόμιον σείει 
θριαμβικά; τήν πανοπλίαν του. Μή νομίσητε, ότι έχω τήν 
ματαίχν δοξασίαν, ότι δύναμαι νά σας πείσω. όταν τδ τραπε
ζικόν έγχειρίόιον είναι είς τδν λαιμόν σας. Άλλ’ έχει δικαιώ
ματα απαράγραπτα ή οίκονομ.ική έλευθερία, καί τά ιερά της 
διπλώματα πρέπει έν τή αιθούση ταύτη νά αναπτυχθούν. Τί 
δϊνχι τδ τραπεζικόν γραμμάτιου; Είναι χρεωστική ομολογία 
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τοϋ έζδίδοντο; αύτδ καί ούδέν πλέον. 'Αλλ’ ένώ -ή νρ3ωστική 

αυτή ομολογία άνήκει είς τδ φυσικόν δίκαιον έκαστου νά τήν 
υπογραφή καί νά την έκδώσή, παρεμβαίνει τδ μονοπώλιδν τοϋ 
προνομίου καί λέγε·, εί; τού; άλλου;: μή εκδίδετε τραπεζικά 
γραμμάτια σείς, Οά τά έκδώσω εγώ. "Ολχ τά μέσα τά δανει
στικά επιτρέπονται εί; όλου; τού; πολίτα; έκτος αύτοΰ τοϋ 
μέσου νά δζνείζωνται δι’ ανωνύμων χρεωστικών ομολογιών. 

Πάσα άλλη οικονομική ελευθερία, πάσα άλλη εμπορική ελευ
θερία αναγνωρίζονται· μόνη ή χρηματική πίστι;, έκείνη, σάς 
λέγει τδ τραπεζικόν προνόμιο·?, πρέπει νά είναι δούλη. Προσ
βάλλει λοιπόν τούς στοιχειωδέστερους κανόνας τοϋ δικαίου τδ 

προνόμιο·? υμών.
α"Ας έξετάσωμ^ν όμως, έάν είναι τούλάχιστον ωφέλιμον, 

διότι τδ κυριώτερον επιχείρημα ύπέρ τοϋ τραπεζικού προνομίου 
είναι τδ ωφέλιμον. Ίδ ωφέλιμον είναι λέξι; έπίτοϋπροκειμέ·?ου 
σαρκαστική. Ωφέλιμον εί; μόνο; υποδηματοποιός! εί; μονοί 
τέκτων! εί; μόνο; ξενοδόχο;Τοιοΰτο ωφέλιμον είναι εί; υπερ
βολήν φοβερόν. Ό συναγωνισμό; είναι τό άληθώς ωφέλιμον εί; 
τά έθνη και όχι τδ προνόμιο·?. Τδ προνόμιον είναι φόρο;, τδν 
όποιον πληρόνει ή εργασία εί; τή·? οκνηρίαν καί εί; τήν αρπα
γήν. Έν?οώ, κύριοι, τήν τραπεζικήν ελευθερίαν στηριζομένην 

έπί τοϋ νόμου, θέλομε·? όλοι νά συμμορφώνται μέ τδν νόμον, 
Διατί ύπό τά; εγγυήσεις τοΰ νόμου νά μή δύνανται όλοι οί πι
στωτικό1. συνεταιρισμοί νά εκδίδουν τραπεζικά γραμμάτια; 

"Εκαστο; τότε Οά είναι ύπό τήν ευεργετικήν τοΰ συναγωνισμού 
έπιρροήν, Οά έχη δέ τήν πίστιν ή όποια τω αξίζει. Έάν έκδί- 
δή πολλά τραπεζικά γραμμάτια ύπεράνω της πίστεώς του, Οά 
έπιστρέφουν ταχέως δι’άλλης Ούρα; εί; τά κιβώτια αύτοΰ. Δέν 

υπάρχει ασφαλέστερο·? σύστημα παρά τδ σύστημα τη; τραπε
ζικής ελευθερίας. Αύτδ τδ σύστημα είναι τό κατ’ έξοχή·? έμ- 
ποδίζο·? τά; εμπορικά; κρίσεις, διότι διά τής τραπεζική; ελευ
θερίας γεμίζουν τά δοχεία όσον είναι κενά καί ή ισορροπία έρ
χεται κατά πόδα.

«Πότε είναι καλλίτερο·?, όταν ύπάρχουν πολλχί δεξαμενχΐ 
ΐνα ποτίζουν τού; αγρούς, ή όταν ύπάρχγ, μία είς τό στόμιο» 
τή; οποία; ίσταται ό προνομιούχος διαχειριστής, ΐνα δίδή είς 

τδν μ;ν κ~δ τον δέ; Είς τήν άρμον^ήν τής κο;-
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νωνίας άνάπτυξιν προτιμότερα! αί πολλά τράπεζα·. ή ή μία. 
Κάλλιον νά τρέχουν πολλοί τραπεζΐται κατόπιν τή; παραγω
γή; κζί τοϋ πνεύματος τών έπιχειρήσεων, παρά νά ϊστανται 
αί οικονομικά1, δυνάμει; ενώπιον άκαμπτου τραπεζικής όλι- 

7ζ?7?ζί·
«Σας ειπον τινές, ότι έν Εύρώπη τδ τραπεζικόν προνόμιον 

βασιλεύει- είναι ύεΰδος. "Α; άρχίσωμεν δι’ ολίγων αριθμών 

άπδ τδ έν άκρο·? αύτής. Έν Πορτογαλλία κατά τδ 1858 υπήρ
χαν δύο τράπεζα'., κατά τδ 1875 δέ 15 μέ δικαίωμα έκδό- 
σεως τραπεζικών γραμματίων. Ή Ιταλία έχει 6 τράπεζας, ή 
Γερμανία Ϊ8. ή Ισπανία 9- έχω δέ τδ ά'ρθρον 9 τοϋ άπό 25 
Ίχνουχρίου 1858 νόμου αύτής, κκθ’ 4 αί ίδουμέναι καί ίδρυθη' 
σόμενκι τράπεζαι έν τή Ισπανική χερτονήσ.ρ δύνανται νά έκ- 
δίδωσι τραπεζικά γραμμάτια. Έκτδς τή; έ·? Λονδίνω μεγάλη! 

Αγγλικής Τραπέζης ύπήρ/ον κατά τδ 1875 έν τή κ·.ρίω; ’Αγ
γλία, τήν οποίαν σζς πζρίστησαν ώ; τρζπεζικώς μ,νοιρχτου- 
μένην, 107 τράπεζα: μέ κυκλ.οφορίαν τραπεζικών γραμματίων 
91 έκατομμυρίων λιρών στερλινών καί 50 τράπεζα·, μέ κυκλο
φορίαν τραπεζικών γραμματίων 62 έκατομμυρίων λιρών στερ
λινών. Έν ‘Ιρλανδία 9 τράπεζα: μέ κυκλοφορίαν τραπεζικών 

γραμματίων 160 έκατομμυρίων λιρών στερλινών. Έν Σκωτία 
17 τράπεζα: μέ 800 υποκαταστήματα καί μέ κυκλοφορίαν 
τραπεζικώνγ-ραμματίων 1 66 εκατομμυρίων λιρ. στερλινών είς 3 
εκατομμύρια κατοίκων. Έπί ένα καί ήμισυ αιώνα τδ σύστημα 
τής ελευθερία; τών τραπεζών λειτουργεί έν Σκωτία καί ή κα
θαρά ζημία είς ολον αύτδν τον τραπεζικόν οργανισμόν μόλις 
ανασαίνει είς 25 χιλιάδα; λίρας στερλίνας· πόσον μηδαμινή ζη
μία! Εί; τήν τραπεζικήν ταύτην ελευθερίαν οφείλεται ή πρόο
δο; τή; γεωργίας έν Σκωτία, ή μεγάλη άνάπτυξι; ή βιομηχα
νική καί προ πάντων ή άνάπτυξι; τή; ναυπηγίας. Γνωρίζετε 
τά ωραιότατα τή; Σκωτία; σκάφη. Καί όμως όλη αύτή ή 
ακμή είναι αποτέλεσμα τοϋ τραπεζικού συναγωνισμού, τδν ό
ποιον θέλετε νά έκδιώξητε έκ τής αιθούσης ταύτης. Είσθε 
πλείονες, διώξατε την άλλά έκτος υμών είναι καί άλλοι, οί 
όποιο: είναι περισσότεροι άπδ υμάς, οί όποιοι τήν θέλουν καί

μίαν ημέραν θά τήν κατορθώσουν.
aΈν’Ελβετία. ύπήρχον 35 τράπεζα·.
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7|,0 εκατομμυρίων κατοίκων. Έάν εέχομεν τδ αύτό τής τρα
πεζικής ελευθερίας σύστημα, Οά άνελόγουν 17 τράπεζαι έπί 
τοϋ I καί 11 , εκατομμυρίου τής Ελλάδος, άφζιρουμένης τής 
Επτάνησου. ’Ακούσατε δε, κύριοι, αριθμούς τίνας, οί όποϊοι δύ- 
νζνται νά χρησιμεύσωσιν είς περαιτέρω πληροφορίαν. Έν Γε
νεύη 90 χιλιάδες άνθρωποι έχουν 2 τραπέζας, έν Φριβούργω 

108,000 άνθρωποι έχουν G τρζπέζζς. θέλετε κζί έν υπόδειγ
μα μικρά; Ελβετικής τραπέζης; Είνζι πολύ εΰκολον. ΊΙ τρά
πεζα τής Γκρυέρης έχει μετοχικόν κεφάλαιον 508,000 δραχ

μών, μεταλλικόν αποταμίευμα 60,000 τραπεζικά γραμ
μάτια 161,000, προεξοφλήσεις 755.000. Άλλά, κύριοι, αυτοί 
οί αριθμοί δύναντζι νά τεθούν κατά μέρος. θά σας πζρακζλέ- 

σω νά συγκρίνητε τάς τρζπέζζς τάς μικράς τής ’Ελβετίας πρός 
τδν κολοσσόν τή; μεγάλη; τραπέζης τή; Γαλλικής, κζί θέλετε 
ίδεϊ, ότι ό μικρός εκείνος τραπεζικός οργανισμός ατενίζει μετά 

πολλής τόλμης τδν μέγαν. θά θέσω άφ’ ενός ολχς τάς τρζ- 
πέζας τοΰ μικρού Ελβετικού λαοϋ καί άφ’ετέρου την Γαλλικήν 

τράπεζαν μέ όλον τδν εθνικόν αυτής όγκον, καί θέλετε ίδεϊ τά 
πορίσματα, τά όποια είσθε ύπόχρεοι νά συναγάγητε έκ τής 

συγκρίσεως τζύτης. Πρόκειται περί τοϋ έτους 1 878. Μετοχι
κόν κεφάλαιον τών ’Ελβετικών τραπεζών 123 εκατομμύρια, 

μετοχικόν κεφάλαιον τής Γαλλικής τραπέζης 182 εκατομμύ
ρια. Προεξοφλήσεις τών Ελβετικών τραπεζών 1,100 εκατομ
μύρια- προεξοφλήσεις τής Γαλλικής Τραπέζης 7,606 εκατομ

μύρια- δηλαδή ό μικρός Ελβετικός λαός έχει τδ 7ον τών προε
ξοφλήσεων τής μεγάλης Γζλλίζς. Γενική κίνησις τών Ελ
βετικών τραπεζών 11,181 εκατομμύρια- τής Γαλλικής τρα
πέζης 42,275 εκατομμύρια- δηλαδη ή ’Ελβετική κίνησις άπο- 

τελεϊ τδ ’ τής Γαλλικής. Νομίζω, οτι είναι περιττόν νά ύ- 
πομνήσω είς την Βουλήν, δτι ό πληθυσμός τής μέν ’Ελβε
τίας είνζι 2 7|Jo εκατομμύρια, τής δέ Γζλλίζς 37 ’|,0 εκα
τομμύρια. Αύτη είναι σύγκρισις εις τήν πρακτικήν τής οικονο
μικής ελευθερίας, αξία, νομίζω, νά έλκύσνι κάπως τήν βχ- 
Οεϊχν μελέτην τοϋ Κοινοβουλίου.

α’Αλλά ήμεϊς δυνάμεθζ νά μετζβώμεν διά τής διχνοίας 
πέραν έτι τοΰ Ατλαντικού Ωκεανού, εις τήν ’Αμερικήν τήν 
πεφιλημένην. Είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ύ-
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ίτήρχε κατά τδ 1791 μία προνομιούχος τράπεζα δια 20 έτη· 

Κατά τδ 1S17 έσχημζτίσθη άλλη έπι είκοσι πάλιν έτη- ή 
τράπεζα αύτη έζησε μέχρι τοϋ 1836. "Εκτατέ τδ προνομίαν 
κατέπεσε κζί δέν ήδυνήθη πλέον νά έγερθή. Κζτέπεσε δέ κζί. 
χζριν τής οικονομικής έλευθερίας κζΐ χζριν τοϋ συντάγματος 
κζί χζριν πολιτικών τινων εννοιών, τάς όποιας θέλετε λάβει 

τήν καλοσύνην νά ζκούσητε μετ’ ολίγον. "Εκτατέ από τοϋ 
1836 όύνζτζι νά δικιρεθή ή τραπεζική οικονομία τών Ηνω
μένων Πολιτειών είς δύο περιόδους. Κατά τήν πρώτην περίοδον 

ή όποια άρχετζι άπδ τοϋ 1836 καί τελειόνει είς τά 1863, ή 
έλευθερίζ τών τραπεζών έστηρίζετο έπί τοϋ έξής μηχανισμού. 
Έκαστη Πολιτεία έδιδε τό δικαίωμα τής ίδρύσεως τών τρα

πεζών έν τή περιφερεία της- αί ίλιγώτερζι Πολιτεία·, άπγ,τουν 
διά πζσζν σύστζσιν τραπέζης νόμον ειδικόν- ζί πλειότερζι εί
χον ένα νόμον διά τήν σύστζσιν όλων. ’Ακούσατε, κύριοι, τόν 
αριθμόν τών έν ’Αμερική τραπεζών κατά τήν πρώτην ταύτην 

περίοδον: 861 τράπεζαι ύπήρχον κατά το 1851 καί 1601 
τράπεζαι κατά τδ 1861. Τελειόνει ή πρώτη περίοδος τής 

τραπεζικής έλευθερίας καί έρχεται ή δεύτερα άπδ τοϋ 1863 
μέχρι σήμερον. Ή 'Ομοσπονδία ήθέλησε νά τακτοποιήσω γε
νικώς τδ ζήτημα τής τραπεζικής έλευθερίας καί κατήρτισεν 
ένα νόμον δι’ όλζς τάς Πολιτείας τάς όμοσπονδιακάς. Κατά 
τήν 25 Φεβρουάριου 1863 έξεδόθη ό ισχύων σήμερον νόμος 
περί ελευθερία; τραπεζών καί αί μέν παλζιαί τράπεζαι διε- 
τηρήθησζν μέχρι; οτου αύτζί μ.όναι έγκαταλείύουσι τδ στάδιον 

τής ιδιαιτέρα; ένεργείζ; των, άλλα*,  δέ ώργζνίσθησαν ονομα
ζόμενα·. Έθνικζί. 66 τράπεζα·, τό 1863 άμέσω; έσχημζτίσθη- 
σζν καί 2,899 μετρώντζι κζτζ τδ 1876. Είνζι περίεργον φαι
νόμενο·?, έάν συγκρίνητε τήν πρόοδον τών τραπεζών τούτων με
ταξύ τή; πρώτη; δεκαετία;, λαμβζνοντε; ώς βάσιν τό πρώτον 
έτος 1863 κζί τδ έτος 1873. Μετοχικόν κατά τδ 1863 κε
φαλαίου 7 καί 1 |,θ εκατομμύρια δολλζρίων, καί 491 εκατομ
μύρια δολλάρια τώ 1 873. Χαρτοφυλάκιο·? 7 καί 11,θ εκατομ
μύρια τώ 1863, καί 944 2|,0 εκατομμύρια τ<ο 1873. Παρα
καταθήκη 8 καί 4|,0 εκατομμύρια τζ» 1863, καί 622 καί 3|,0 

έκατομμύρια τζ» 1873. Κυκλοφορούσα, τραπεζικά γραμμάτια
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45 2/10 εκατομμύρια τζ» 1863,κζί 339 εκατομμύρια τω 1873. 

Αύτοί είναι, κύριοι, άριθμοί σπζνίζς εύγλωττίζς.
«Άλλ’ επειδή πρόκειται νά άποφασίσητε περί τοΰ προνο

μίου, άκούσκτε έπί ποιων βάσεων στηρίζεται τ, πρακτική τής 
μεγάλης Δημοκρατίας. Εις πάσαν πόλιν έχουσκν πληθυσμόν 
άνω τών 50,000 άνΟρώπων δύναται νά σχημζτισθη τράπεζα 
ύπδ τδν όρον νά έχη κεφάλαιον 200,000 δολλζρίων. Είς πόλεις 
μικροτέρζς άνω τών 0 χιλ. άνΟρώπων άρκεΐ πρδς σύστζσιν τρζ
πέζης κεφάλαιον 100,000 δολλζρίων. Κζί είς τάς μικροτέρζς 

πόλεις τζς έχούσας όλιγωτέρους τών 6 χιλ. κατοίκων, άρκεΐ κε
φάλαιο·/ 50,000 δολλζρίων. Δεύτερον ή ομοσπονδιακή κυβέρ- 
νησις εκδίδει τραπεζικά γραμμάτια. τά όποια κυκλοφορούν είς 
δλην την χώραν’ είνκι ομοιόμορφη καί έχουσι τόπον ίδιζίτε- 
ρον, δικ νά τίθητχι η ύπογρκφή κζί τζ λοιπά σημεία έκάστης 
τρζπέζης. Πζσζ δέ τρζπεζζ λαμβάνει έκ της κυβερνήσεως 
τκ τρζπεζικζ γρζμμζτιζ, τά όποΐζ θέλει, άφοΰ προηγουμένως 
καταθέσει είς τδ τζμεϊον τής κυβερνήσεως ίσης άξίζς χρεώ- 
γρκφκ δημόσια λογιζόμενα είς τιμήν έλάσσονζ της τρεχούσης 
κατά 10 τοϊς °|0. Τοιουτοτρόπως τζ τρζπεζικζ γρζμμζτιζ 
τίθενται είς κυκλοφορίαν κζί δέν έχουν άλλην άσφάλειαν 
παρά τδ ενεργητικόν της κυκλοφορούσης αύτά τρζπέζης, τά 
χρεώγοζφα τζ όποΐζ αΰτη έχει κζτζθέσει είς τδ κεντρικόν 

τζμεϊον, κζί μεταλλικόν άποτζμίευμκ 15 τοϊς °|0. Αυτός, κύ
ριοι, είνκι ό τραπεζικός οργανισμός, ό όποιος άνεξζρτήτως της 
επιρροής τοΰ χαρτονομίσματος, τδ όποιον ύπάρχει έν τζϊς *1ί-  
νωμένζις Πολιτείζις, λειτουργεί έζεϊ. Ειδετε τήν τηκτικήν 
λαών άξιων κζτζ πάντα λόγον της ύπολήύεώς σας. "Ας έλΟω- 
μεν ήδη είς τήν πρακτικήν τής ’Εθνικής Τρζπέζης.

«Ή πρακτική τής ’Εθνικής Τρζπέζης δύναται νά μελετη" 
θή ύπδ πολλάς κζί διαφόρους έπόύεις’ άλλά δέν έχω σκοπόν 
βεβαίως νά είσέλθω είς λεπτομέρειας. ’Εν πρώτοις παρίστζτα’· 

ή κατζπίεσις τών μικρών κτηματιών’ έάν τδ κτήμα, τδ όποιον 
δίδετζι είς ύποθήκην, είνκι μικροτέρζς άξίζς τών 1,000 δραχ
μών, δέν δικζιοΰτζι ό άτυχής κύριός του νά προσφύγη δι’ ανα
κοπής είς τά δικαστήρια. Δεύτερον σύμπτωμζ, δτι κζί πρδ 
τής έκτελέσεως δύνζτζι ή Τράπεζα τδ κτήμζ τοΰ οφειλέτου 
νά λάβν) διά μεσεγγυούχου είς τήν εξουσίαν της. Ένώ πας έ-
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τεοος δανειστής δέν δύνζτζι νά θέση χεϊρζ έπί τοΰ ενυπόθη

κου κτήμκτος, πριν έπέλθη ή κζτζσχεσις, ή Τρζπεζζ επιλαμ
βάνεται διά τίνος τεχνικής επ’ άναφορζ διαδικασίας τοΰ άλλο- 
τρίου κτήμκτος κζί πνίγει τδν όποιον άνέλαβε νά σώση οφει
λέτην. Τρίτον, ή έκτέλεσις, ήτις δίδεται είς τούς λοιπούς 
δανειστής, είνκι μζκρά, πολυχρόνιος κζί δυσχερής’ διά τήν 'Ε
θνικήν δέ Τράπεζαν ή έκτέλεσις είνκι περιβεβλημένη μέ 
ταχύτητα, ήτις δίδει προνόμιον δυσυπολογίστου άξίζς κζτά 
τών λοιπών δανειστών. "Ολοι έχουν δίκζς είς τά δικαστήρια, 
άλλ’ ή Τράπεζα πρέπει νά έχη δίκζς ζί όποϊζι δέον νά προτι
μιόνται, έντός τριών ημερών δυνάμει τοΰ νόμου. "Ολοι έχουν νά 
λάβουν τόκους, άλλ’ οί τόκοι τής Τρζπέζης πρέπει νά έπιτοκί- 
ζωντζι άνευ ούδεμιζς μηνύσεως πρδς τόν οφειλέτην. Άφίνω 
τάς λοιπάς λεπτομερείζς τής νομικής έπόψεως τοΰ τραπεζικού 

προνομίου κζί έρχομαι είς τήν διαχείρισιν αύτοϋ.
«Τά γρζμμάτικ τής τρζπέζης, τά είς κυκλοφορίζν, ήσκν 

7 1)2 εκατομμύρια τδ 1858, μετά 10 έτη τζ» 1868 ήσκν 

22 έκζτομμύριζ,.μετ’ άλλα δέκα έτη έφθζσαν τά 60 έκζτομ
μύριζ τζ» 1878. Είνκι άριθμοί αυτοί, οί όποιοι δέν πρέπει νά 
μείνουν άπζρζτήρητοι. Ή γλώσσα τών τραπεζικών μερισμάτων 
έρχετζι εύθύς κατόπιν. Έπί έκάστης μετοχής τζ» 1858 δρ. 
94, τζ» 1868 δραχ. 157, τζ» 1 878 δραχ. 230. Βλέπετε ό
ποια άλματα κάμνουν τά μερίσματα τής Εθνικής Τρζπέζης ! 
’Αναφέρω τκΰτζ, διότι έχει πολλήν είς αύτά επιρροήν τδ προ
νόμιον τών τραπεζικών γραμματίων. Δεν πρόκειται περί άκκ- 
δημαϊκής συζητήσεως, άλλά περί πρακτικής’ σείς δέ συνδυά

σατε τδ ολον. Τρέχουσα άξίκ τής μετοχής τής Εθνικής Τρκ- 
πέζης 1,000 δραχμαί τζ» 1843, τρισχίλικι τζ» 1873. ’Αλλά, 
κύριοι, μετκβήτε είς τήν Γαλλίαν’ χίλια φράγκα ή μετοχή ή 
Γαλλική είςτά 1800, τρεις χιλιάδες είς τά 1 863. Δηλαδή ή άξίκ 

τών μετοχών τής Ελληνικής Τρζπέζης διά τοΰ προνομίου είς 
τριάκοντα έτη έτριπλασιάσθη, ένζ» έδέησε νά πκρέλθωσιν εξή

κοντα έτη, ΐνα τριπλασιασθή ή άξίκ τών μετοχών τής Γαλλι
κής. Όποιον είναι αύτό τδ προνόμιον έν Έλλάδι, διά νά κα- 
τορθόνη τοιαϋτα ; Ό τόκος τής Τραπέζης είναι οκτώ καί επτά 
τοϊς ϋ|0, άλλ’ ίσοδυνζμεϊ ούχί πρδς 30 τοϊς °|0, ώς είπέ τις, 
άλλά πρός 60 ! Λάβετε τδ έν έτει 1878 μεταλλικόν τής Έθνι- 
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κίί Τραπέζης καί τί τραπεζικά γραμμάτια αύτής κζτζ τδν 

ισολογισμόν τής 31 Δεκεμβρίου· 7 εκατομμύρια μεταλλικόν 
κζΐ 60 εκατομμύρια τραπεζικά γραμμάτια. "Αν ή Τράπεζα 
έδάνειζε μόνον τδ μεταλλικόν της πρδς 8 τοϊς °|0. Οά έλάμ- 
βζνεν εν ποσόν άνάλογον, έστω καί πρδς 10 τοϊς °|0. Διότι 

πρεπει νά πεσν) τις είς χεΐρας τοκογλύφου, νά μή έχη εντελώς 
πίστιν, διά νά μή εύρη χρήματα είς την αγοράν τών ’Αθηνών 
μέ 7 κζί 8 τοϊς °|0. "Ωστε, άν η Τράπεζα διέθετε μόνον τδ 

μεταλλικόν της, θά είχε τον δίκαιον εί; χύτδ τόκον κχί ούδέν 
πλέον. ’Αλλά τδ μεταλλικόν προ; τζ εί; κυκλοφορίαν γραμμά

τια εινζι ώ; έν πρό; οκτώ- ή Τρχπεζζ δίδει έν κζί δανείζει 
οκτώ. "Ωστε άν πολλζπλασιάσητε τον τόκον 7 έπί 8, ιδού ότι 
λαμβάνει ή Τρχπεζζ 56 κχί 60 τοϊς °/β. Ωφελείται λοιπόν 
η Τρχπεζζ διζ τοΰ προνομίου ούχΐ διπλασίω; ή τριπλχσίως, 

άλλζ οκτζπλχσίως ! Κζί άν χφζιρέσητε τήν Αναγκαστικήν 
κυκλοφορίχν, πάντοτε μένει ύπεραρκοϋν σκανδαλώδες είς κάρ- 
πωσιν ποσόν. Όσον κζί άν έλχττώσητε τούς αριθμού;, δέν θχ 
φθάσητε ποτέ εί; τήν ούράν Οζ ήσθε πάντοτε είς τδ στήθος, 
εί; τού; μηρού; αύτοΰ τοϋ πζχέος άμνοϋ, όστις-καλείται τρα
πεζικόν προνόμιον.

•Έρχομαι εί; τζ έξοδα τής διζχειρίσεως τής ’Εθνικής 
Τρζπέζης, κζί εί; αύτά έφιστώ την προσοχήν τοΰ 'Υπουργού 

τών Οικονομικών, διότι μεΟ’ όλζ; τάς ζχτζζρζυγάς, τά; ό
ποια; συνήθως έχομεν κατά τών υπουργείων τή; 'Ελλάδος, 
πρέπει νά ζκούσωσι τζΰτζ κζί μίαν δικαιοσύνης φωνήν, θα 
λάβω ώ; βάσιν τό έτο; 1872, κζτα τδ όποιον ή Τράπεζα, διζ 
νά δώσγ, εί; τού; μετόχους αύτή; καθαρόν κέρδος 3,259,6-40 
δραχ. έδζπάνησεν ούδέν δλιγώτερον 1,78 4,793 είς διαχειρί

σεις, εγκαταστάσεις, κζταβολάς, συντάξεις καί άμοιβάς. ΊΙ 
δέ επικράτεια, δια νά κζτζτκευάσν) έν ποσόν 31,860,3 42 
δραχμών κζτζ τδ αύτδ έτος, έδζπάνησεν είς τήν ύπηρεσίαν 

τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών καί εϊ; τήν επιστασίαν, βε- 
βαίωσιν κζί εΐσπρζξιν τών φόρων δραχ. 3,885,01 5*  δηλαδή 
τά έξοδα τής διζχειρίσεως τής Τραπέζης τής προνομιούχου 
είναι πλέον τοϋ ήμίσεος τών εσόδων αύτή;, ένώ τά έξοδα τής 
διζχειρίσεως τών οικονομικών τοϋ Κράτους είναι έλάσσονα καί 
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αύτοΰ τοϋ ογδόου. Ιδού, κύριοι, ποϋ απολήγει τδ προνόμιον.

ΙΚεχζγοας. Αύτά είναι μϋΟοι.
Οεχονό|Λθς. Σας λέγω, ότι, μολονότι έχετε έκ τών προ- 

τέρων βεβζίζν τήν παραδοχήν τής συμβάσεώς σας, Οά ίδήτε ότι 

έπί τέλους αΰτη Οά γείνη ράκος.
Ιίεχαγοάς. Διατί, διότι τδ λέγεις σύ ;
Οεκονό]Αος. Διότι τδ λέγει ό Λαός. *Ας  είσέλΟωμεν, 

κύριοι, είς τδ Οερμότερον μέρος τή; ομιλίας, διότι πχρετήρησχ, 
ότι ό κ. βουλευτής ένόησε ποϋ άγει ό αγών. Δεν ήξεύρω άν 

μόνος μου τδν διεξάγω.
ΛΙποϋτος. Δέν είσθε μόνος, έχετε πολλούς μαζή σας.

Τενές. Τούς πλείστους.
Οεκονόμ.ος. Καί άν ποτέ ή μην μόνο; έδώ, έχω τήν πε*  

ποίΟησιν, ότι είμαι μέ πολλούς έξω.

Ί’ινές. Δεν είσαι μόνος· όχι.
Οεχονόμιος. Λοιπόν Οά διαιρέσω τήν έξέτασιν τοϋ τρα

πεζικού προνομίου είς δύο κυρίας επόψεις. ΊΙ οικονομική ση
μασία τοϋ τραπεζικοϋ τής 'Ελλάδος προνομίου είναι ή άκρα 
δυσαρμονία τών μισθών. ’Ενώ κύριοι, ό πρόεδρος της κυβερνή
σεως, τά ανώτατα αξιώματα τοϋ Κράτους, μόλις έχουν έν 
πενιχρόν μισθάριον, ή ’Εθνική Τράπεζα κατορθόνει ενιαυσίου 
άποδοχάς 70 χιλ. δραχμών. Οί άνθρωποι τήςΤραπέζης έσχημά- 
τισαν διά τοϋ προνομίου κολοσσιαίας περιουσίας, ένώ οί άν
θρωποι τής έντιμου έργασίας άποθνήσκουσιν έπί τής ψάθης 
τοϋ πένητος. Ποτέ δέν έγένετο έξέλεγξις αληθής είς τά τα
μεία τής Τραπέζης. ΙΙάντοτε ύπήρξαν είκονικαί, διότι συνα
θροίζουν πληρεξουσίους είς πρόσωπα συγγενών καί φίλων, καί 
κατασκευάζουν τοιαύτχς συνελεύσεις, ενώπιον τών οποίων τδ 
έσχατον τών δημοτικών συμβουλίων δέν καταδέχεται νά πχ- 

ραβληθή. ’Επικρατεί έντός αύτοΰ τοϋ καταστήματος νεπωτι- 
σμος τοϋ χειροτέρου είδους· είναι όλοι τής αύτής ζύμης έκεΐ, 
έξάδελφοι, συντοπίτχι. (Ίλαρότης). Κατηγορείτε τάς κυβερ
νήσεις, ότι ένεργοϋν ρουσφέτιζ’ δέν ύπάρχουν, κύριοι, μεγαλεί- 
τερα ρουσφέτιζ από εκείνα, τά όποια κατασκευάζονται έντός 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. (Εύγε, εύγε). Καίονται τά παλαιά 
της γραμμάτια" άλλ’ άφοϋ τά σφρζγίσγ ή Αμφιβολία. Ύπάρ- 
χουσι, κύριοι, ύποπτα κονδύλια επισφαλών απαιτήσεων, τά
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όποια ύπδ διαφόρου; παραλλαγή; πλησιάζουν κατ’ έτος τδ 

τέταρτον τοΰ εκατομμυρίου. Αύτά είναι μύθοι; Άλλ' είναι 
μύθοι άριθμητικοί.

«Αύτή είναι, κύριοι, ή εσωτερική ή διαχειριστική έποψις 
τοϋ τραπεζικού προνομίου. Έν ολίγοι; περιέχει πολλά δι’ ό
λου;. "Ερχομαι όμω; εΐ; τήν πολιτικήν έποψιν, ή όποια έχρη- 
σίμευσε πολύ έν Αμερική διά νά πέσουν διαδοχικά; τά δύο 

προνόμια, περί τών όποιων έν αρχή σα; ώμίλησα. Δεν είναι, 
κύριοι, μυστήριον δι’ ήμζ; εδώ, οτι ή Έθνική Τράπεζα εννοεί 
νά έπιδρΖ έπί τών μεγάλων αξιωμάτων τής επικράτεια;, ώ; 
καί έπί τών μικρών. 'Άν θέλετε, κύριοι, νά ήσθε ειλικρινείς, 
πρέπει νά όμολογήσητε, ριπτομένη; μιας σκηνή; διά νά μή ά- 
κούη ό συνηθροισμένο; έκεϊ έπάνω λαός, (χαμηλή τή φωνή), 
ότι καί τοΰ Τρικουπικοΰ κόμματος ό πυρήν είναι ή Τράπεζα, 
(μεγαλοφώνως) Δυνασθε νά τό άρνηθήτε ποτέ εΐ; εκείνον, ό 

όποιο; κατέστησε την πολιτικήν, τραπεζικήν πολιτικήν; Διότι, 
δταν, κύριε, ησαι άνθρωπο;, οστι; άξιοι; νά ησαι ηγέτη; μιΖί 
έντιμου μερίδος τή; Βουλή;, και πρό ολίγων μηνών μΖ; είπε;’ 
δτι δέν ύπάρχει άλλη πολίτικη παρά ή τραπεζική, μή άρνη- 
θή; ποτέ εί; ήμας, δτι ό τραπεζικό; πυρήν είναι πολύπλοκο;. 
Καί δύνασθε, κύριοι, σεϊ; οί κατηγορούμενοι βουλευταί, δύ" 

νασθε νά γνωρίζητε, οτι πολύ περισσοτέρου; μεγάλους ύπαλ- 
λήλους διώρισεν ή Τράπεζα, παρ’ όλοι σεϊ; όμοΰ μικρούς. (Μά

λιστα- εύγε, εύγε). Έγώ τούλάχιστον σας απολύω.
«ΊΙ πολίτικη έπούι; τής Τραπέζη; περιλαμβάνει βεβαίω; 

πολ.λά μυστήρια. Δέν έχω σκοπόν νά είσέλθω εί; σκανδαλώ
δεις αποκαλύψεις. Άλλά μίαν έκ τή; δικαστική; έξουσία; 
δέν δύναμαι νά άποφύγω. θά εκπληρώσω χρέος συνειδήσεως. 

Ακούσατε, κύριοι, δημόσιον έγγραφον, τδ όποιον ό ύπουργό; 
των Εσωτερικών πρέπει νά τό ήξεύρή’ είναι τό ύπ’άριθ. 2170, 
χρονολογείται άπό II Μαίου 1878 καί προέρχεται άπό τόν 
Εισαγγελέα τών έν Άθήναι; Έφετών (άναγινώσκει] :

ΪΙρύς το ίηι τών Εσωτερικών Ί’πουργείον.

«Έκ τής χθεσινή; ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείου Αθηνών 
δίκη;, καθήκον θεωρώ, ίνα έπιστήσω τήν κυβερνητικήν προσο

χήν έπι θέματος, τδ όποιον κέκτητζι σπουδαιότατο*  διά τήν
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χώραν διαφέρον. Προκειμένου περί μονομαχία;, καθ' ήν συνέ- 

τρεχον πλεϊστα στοιχεία δολοφονικά, παρετήρησα πρό ημε
ρών σημεία συστηματική; τινο; έπιχειρήσεως εί; άθώωσιν τοΰ 

κατηγορουμένου.
«’Αλλεπάλληλοι πληροφορία·. διεφώτισαν τήν πηγήν τή; 

ένεργεία;. Ή ώθησι; έδίδετο έκ τοΰ καταστήματος τή; Έθνι
κή; Τραπέζη; άπό παντοίων ελατηρίων, ύπαλλήλων, μισθω
τών και πελατών. Έφαίνετο, δτι τήν αγοράν τών ’Αθηνών είχε 
καταλάβει κίνησις τι; περί τήν ορκωτήν δικαιοσύνην, ώ; άν 

εί έπρόκειτονά μετατεθή τό περί τιμήν τοΰσυναλλάγματος φυ
σικόν κέντρον έκάστη; πιστωτική; άγορας εί; τδ Κακουργιοδι- 
κεϊον. Συγχρόνως παοετήρησα, ότι καθ’ δλην τήν περιφέρειαν 
οί τακτικοί ένορκοι έτέθησαν εί; είδό; τι ταχυδρομική; δοκι
μασία;, ύπδ τό κράτος τής όποια; τινές έξ αύτών διά νυκτό; 
έκ μακρών αποστάσεων έφθασαν κατά τήν πρωίαν τής δικα
σίμου. Τήν ώραν καθ’ ήν γράφω, ακούω δύω άναφοράς τακτι
κών ένορκων, λαβόντων έν τή δίκη μέρος καί αίτούντων, μόλις 
ήρχισε τδ Κακουργιοδικεϊον, άδειαν επιστροφή; εί; τά ίδια, 

διότι άφήκαν έκεϊ κατεπειγούσα; ύποθέσει;.
«Τδ αποτέλεσμα τή; δίκη;, αύτό καθ’ εαυτό, ανάγεται 

εί; τάξιν ιδεών άλλοτρίων πρό; τό θέμα- καί άνδέ κατά τοϋτο 

παρεβιάσθη ειδική τι; διάτζξις τοΰ ποινικού νόμου, δέν θέλει 
καθυστερήσει ή άναγκαία έρευνα. "Ο,τι όμω; ενδιαφέρει νΰν, 
είναι ή επίσημο; βϊβκίωσι; τοΰ άποκαλυφθέντος σκανδάλου, 

καθ' δ ή Έθνική Τράπεζα μετά τόλμη; ανήκουστου άντεπε- 
ςήλθε κατά τή; δικαιοσύνη; τοΰ Κράτους. Ί’πολαμβζνων δέ 

ώς δεινότατου σύμπτωμα τήν τοιαύτην άπό τών κανονικών έρ
γασιών τής χρηματιστική; παρέκκλισιν, ήτις έκ πείρας γινώ- 
σκω, ότι δύναται νά κατζστή καί αύτής τής ύψηλοτέρα; πο

λιτικής μάλλον δυσκαταγώνιστος, αισθάνομαι, ότι σημαντι- 
κωτάτην παρέχω έκδούλευσιν εί; τού; άνωτέρου; τή; πολιτεία; 
σκοπούς, επικαλούμενο; τήν άπό τών έκτεθέντων δεδομένων 
ανωτέραν έπιτήρησιν τή; διαχειρίσεως τή; Έθνική; Τραπέζη; 

προ; παν ό,τι έν τή ποικιλία τών τελευταίων έργασιών αυτή; 
δύναται έγγύθεν ή πόρρωθεν νά έχη σχέσιν πρός ευνοϊκήν τίνος 
δ'.αμοιβήν προσωπικών υπηρεσιών, ζ,ποολϊπουοών τό προκίίμ;- 

yov δρά;ΛχΙ
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«Τοιζύτη τις έννοια έπιτηρήσεως ού μόνον ανάγεται πρός 
τχ καθόλου δικαιώματα τής Κυβερνήσεως (ι*δ.  άρθρον 79 τοϋ 

καταστατικού νόμου τής ’Εθνικής Τρζπέζης, άρθρον 29 καί 
58 τοϋ κεφαλαίου Β'τοϋ άπό 5 Δεκεμβρίου 1845 νόμου, § 66 
Banquc τοϋ Dalloz, § 471 Sociitf τοϋ Troplong καί τούς Mc- 
lepcyreet Jourdain), αλλά δύνζτζι, έγκζίρως ένεργουμένη, νκ 
σώση την εθνικήν ύπόθεσιν από τοιούτων παρζκεκινδυνευμένων 
άνζμίςεων τής πιστωτικής εις τήν δικαστικήν, προφυλάττουσζ 
τήν τραπεζικήν οϊκονομίζν άπό τών πειρασμών τής άντιδρά- 
σεως, τούς οποίους τό μέλλον δύνζτζι νά κυοφορήση έν τε τη 
έθνική συνειδήσει κζί έν τοϊς κυριωτέροις δροις τής προόδου 

τοϋ μεγάλου της χώρχς τραπεζικού κζθιδρόμζτος.
Mix φωνή. Ποιος ήτο τότε Είσζγγελεύς ;
Οοχονόμ.ος. ’Εγώ.

ΙΙοϊος ήτο Υπουργός ;
Οικονόμος. Δέν γνωρίζω ποιος ήτο Υπουργός*  τό 

ύπουργεϊον γνωρίζω.
Λραγοόμζ(ς. Τί έκαμεν ή δικαιοσύνη επ’ αύτοϋ τοϋ εγ

γράφου ; διότι άλλως υπάρχει συκοφαντία.
Οικονόμος. Δέν είναι κανείς εδώ, ό όποιος νά παρα

δεχθώ, οτι άπό αύτό το στόμκ δύνζτζι νζ έςέλθη συκοφαντία. 
—Έθέσαμεν, κύριοι, τήν χεϊρζ είς πολλάς πληγάς τοϋ υπο
δίκου προνομίου. Τοιαϋτα πάντοτε υπήρξαν τά προνόμια, καί 
τοιζϋτζι αί καταχρήσεις. Δέν δύνασθε νά πζρζδεχθήτε ποτέ, 
άφοϋ οί επίσκοποι αμαρτάνουν, οτι οί τρζπεζϊται θά μένουν 
αναμάρτητοι. (Τλζρότης). Δύνανται νά πειρζχθώσι τινές*  
άλλ’ εγώ δέν ήλθον εδώ, διά νά περιποιηθώ ούδένα. ’Εγώ νο
μίζω, ότι είμεθα έδώ, διά νά όρθοτομώμεν τον λόγον τής αλή
θειας. Δυνατόν νά πάθη συμφέρον τι άπόκρυφον*  μήπως έγώ 
είμαι ύπόχρεως νά θεραπεύσω τά απόκρυφα συμφέροντα τίνος; 
Δυνατόν νζ στενοχωρώντζι προσωπικαί τινες φιλίζι*  μήπως 
έγώ θέλω νά μάθω τό ιδιαίτερον έλζτήριον αύτών ; Διά τοΰτο 
έλαβον το μέτρον νά ομιλώ περί αλήθειας, κζί περί ούδενός 

άλλου.
αΚρζτήσζτε υψηλά τήν θέσιν σας διά νζ θέσητε τούς τρα

πεζίτης είς τήν εαυτών θέσιν. "Εχετε δύναμιν*  μην άφίνετε νά 
«2» "Ο'ϊοΐίζτοϋν, Δέν έννοοϋμεν —qts νζ κύψωμεν ύπό δικτη- 

τορίζν τραπεζικήν. Σάς λέγω, κύριοι, κρατήσατε υψηλά τήν 

θέσιν σας διά νά προστατεύσατε τόν Λαόν, ό όποιος ένεπι- 
στεύθη τάς τύχζς του είς ύμζς*  διότι ύπονομεύεται ή περι
ουσία του Λαοϋ ύπό σκοτίων συμφερόντων, κινδυνεύει, κατα
στρέφεται, καί θέλω σας αποδείξει τάς καταστροφής της μέ 
έλίγους αριθμούς. Συνεχίζω δύο περιόδους, τήν περίοδον τοϋ 
Λαυρίου καί τήν περίοδον τοϋ Λαχείου. "Οπως έν ταϊς μετο- 
χαϊς τοϋ Λαυρίου κχτεστράφησαν εκατομμύρια έκ τοϋ ίδρώτος 
τοΰ εργατικού Λαοϋ, τοιουτοτρόπως καί έν ταϊς μετοχαϊς τοϋ 
Λαχείου, τό όποιον ή ’Εθνική Τράπεζα συνετέλεσε κατά τό 
παρελθόν θέρος, ύπεξηρέθη μεγάλη περιουσία τοϋ Λαοϋ. "Επρε
πε νά έκτχφώ έκ τής τραπεζικής νομοθεσίας νόμος λησμονη
μένος, διά νά τεθή ε'ί ενέργειαν. Συνεβλήθη λοιπόν ή ’Εθνική 
Τράπεζα μετά τής Φρζγκο-χιγυπτιακής τρζπέζης, ή όποΐζ 
έςησφάλισε τήν πρζγμζτοποίησιν τοϋ λαχείου πρός 362 καί 
1)2 φράγκα τήν μετοχήν, έπί τώ δρω νά ωφεληθώ αΰτη 27 
1)2 φράγκα. Τοΰτο είναι τό πρώτον κέρδος τής έπιχειρήσεως 
τοϋ λαχείου, τό όποιον έπλήρωσαν οί πλανηθέντες. Είχον θέ
σει ένώπιον τοϋ απλού κόσμου κλήρον 1 (10,000 φράγκων*  κζί 
έκαστος έλεγεν .* ?.ς δώσω, ίσως μοϋ τύχη. Κέρδος 27 1)2 
φράγκων κζτζ μετοχήν έπί 181,791 μετοχών άπερρόφησε 5 
εκατομμύρια φράγκων, τούτέστι 5 ζαί 6) 10 εκατομμύρια δραχ
μών. Δεν ήξεύρω Sv αυτός ό στρογγύλος αριθμός τόσων εκα
τομμυρίων δέν είναι αρκετά εύγλωττος. Όμιλεϊ έκ τών κενω- 
θέντων διά τής Τραπέζης βαλαντίων τοϋ ούδέν όλιγώτερον 
λ.ηστευθέντος Ελληνικού Λαοϋ.

σ’Λλ/.ά νομίζετε, κύριοι, ότι είναι αύτή ή μόνη αρπαγή, 
τήν όποιαν κατώρθωσε τό τραπεζικόν λζχεϊον ; Αί μετοχαί 
αύτοϋ ζατά τήν πρώτην δόσιν αύτών, επειδή δέν είχον 
έσωτερικήν βάσιν, έςέπεσαν από 65 φράγκων είς 40 φράγ
κα, τώρα δέ μέ τήν δευτέρζν δόσιν άνέβησζν όσον ήτο δυ
νατόν είς ένζ έκ τών δύο ποδών χωλόν νά άναβή απότομον 
ύψος. ‘Υπάρχει λοιπόν ζημία 25 φράγκων κατά μετοχήν, 
ήτοι έπί 181, 791 μετοχών ζημία 5 έκατομμυρίων δραχμών, 
τά όποια άν προσθέσητε είς τήν προμνηθεΐσαν κλοπήν τών 5, 
6] 10 εκατομμυρίων, φερουσιν είς τό μέσον ληστείαν 12 έκα
τομμυρίων δραχμών, ήτις έςετελέσθη ύπό τό κράτος τών νό
μων διά τοϋ δανειστικού λαχείου τής ’Εθνικής Τραπέζης. "Εγ
κλημα άπαίσιον, τό όποιον πρέπει νά συνδέσωμεν μέ τήν επο
χήν τοϋ Λαυρίου. Τις έκέρδισε τούς καρπούς αύτοϋ ; Αύτά τά 
εκατομμύρια, τά όποια άφηρέθησαν έκ τοΰ βαλαντίου τών πο
λιτών, τά έμοίρασεν ή Φρζγκο-ζιγυπτιζκή Τράπεζα μέ άλλους 

έδώ; κρυπτόμενη ύπβ τήν χί^ίδ» ’ftOvixgj
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Τραπέζης. Καί άν ήθέλετε νά ήσθε δίκαιοι, άν ήθέλετε νά ή
σθε προνοητικοί διά μελλούσχς βαρυτέρας έτι συμφοράς, έπρε- 
πεν άπδ τά; παρατηρήσεις αί όποϊχι κατά τάς μζκράς αύτά; 
συζητήσει; έγένοντο έν τ·7, αίθούσ-ρ ταύτη, έπρεπε νά διορί
σατε έπιτροπήν νά έςελεγξη τδν τραπεζικόν τή; χωρά; οργα
νισμόν. "ΙΐΟελεν αύτη άποκαλύψει τά έλκη τή; ’Εθνική; Τρα
πέζη;, και ήθέλετε τότε ίδεϊ, ότι είναι ταϋτα πολύ χειρότερα 
άπό τά έλκη, τά όποια κατατρωγουν τά; κυβερνήσει; τής 'Ελ
λάδος.

«Άλλά, κύριοι, άφίνων πάντα ταϋτα, έρχομαι εΐ; τήν ά- 
νάγκην τή; Πολιτεία;. ’Εγώ, ό όποιο; πολεμώ τδ προνόμιον 
καί τήν σύμβασιν, αναγνωρίζω τού; όρου; τή; πολιτεία;, βέ
λων νά ελευθερώσω τού; "Ελληνα; τή; Ηπείρου καί τή; Θεσ
σαλία; καί μή έννοών νά διατηρώ εΐ; άδιάκοπον τραπεζικήν 
δουλείαν όλου; τούς λοιπούς, έχω χρέος όταν προσβάλλω ένα 
πόρον, νά προτείνω άλλους. Προτείνω λοιπόν πρώτον, νά προσ
κληθώ ή Τράπεζα έκ μέρους τής Κυβερνήσεως. έντό; δύο ήμε
ρων, έν συντομωτάτν) διορία, νά έκφρασθή : δίδει ή δέν δίδει 
το αίτούμενον δάνειον- καί έν πάση ελευθερία ή Τράπεζα νά 
άποφασίσ·/), ποτένά μή πιεσθ-jj. "Αν άπαντήση άρνητικώς, νά 
έκδοθή άμέσως χαρτονόμισμα κυβερνητικόν 100 εκατομμυρίων 
δραχμών (μάλιστα, μάλιστα), έπί έγγυήσει τών όοειλομένων 
έκ τής διαθέσεως τών εθνικών γαιών καί θέλετε ίδεϊ, κύριοι, 
δτι δυνάμεθα νά έκδώσωμεν καί 200 έκκατομμυρίων. θέλο- 
μεν φθάσει εις μέτρα, τά όποια, όταν παρουσίασή ή άγρια 
τοϋ πολέμου μορφή, τότε Οά ίδοϋν όλοι ότι είναι ορθά' καί 
άλλα ακόμη πολλά δέν θάλείψουν είς τήν κοινήν σωτηρίαν. Νά 
πληρωθώσιν εΐ; τήν Τράπεζαν τά πρό; αύτήν οφειϊόμενα καί νά 
άρθρ άμέσω; ή αναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων αύ· 
τής. Τότε, κύριοι, όταν έπανέλθν] αύτη είς τού; κανονικού; 
όρου; τοΰ μεταλλικού καί τών γραμματίων της, νά έπαναλη- 
φθη ή πρότασι; έκ μέρους τής Κυβερνήσεως πρό; τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν, Sv έπιθυμγ, τό μεταλλικόν της κεφάλαιον νά μένρ 
αργόν καί άτοκον, ή προτιμά νά τδ δανείσρ είςτό ’Έθνος έπί 
τόκω. "Αν δέ δέν Οέλγ, πάλιν ή Τράπεζα, δέν έννοώ ή Κυβέρ- 
νησις νά -/ολοσκάσνΓ (ιλαρότης). ’Επειδή όμιλεϊτε περί πολέ
μου, βλέπετε, ότι οί μή πολεμικοί πειράζονται εϊ; αύτά τά 
μέτρα τά όποια είναι πολεμικά' μικραί τινες δέ φωνχί, αί ό
ποια·. μόλις άκούονται, υποδεικνύουν έκεϊνο τδ κεκρυμμένον 
αίσθημα τό μή πολεμικόν, τό έπαμφοτερίζον. Σέβομαι τά; 
πεποιθήσεις' * άλλ’ έάν έγώ είχον καί έλάχιστον μέρος είς τήν 

υπηρεσίαν τών πολεμικών τής πατρίδας, τα μέτρα τα οποία 
θά τά έπρατταν.

(Έπιτει συνέπεια)


