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Όπως οί έργάται συνεταιρίζονται πρός ύπερτίμησιν τοϋ 
ημερομισθίου, τοιουτοτρόπως καΐ οί έργοστασιάρχαι συνε- 
νοοΰνται πρός ύποτίμησιν αύτοΰ. Άφίνομεν κατά μέρος τήν 
ποινικήν έποψιν, τήν οποίαν νομίζουσιν τινες ότι δύνανται νά 
έγείρωσΐ κατά τών εργατικών συνδέσμων, καΐ τήν όποιαν έν 
τούτοις δέν έχουσι τήν διάθεσιν νά έκτείνωσι καί πρός τούς 
έργοστασιαρχικούς συνδέσμους. Τό βέβαιον εΐναι, ότι μετά 
τήν έν τώ συντάγματι αναγραφήν τής έλευθερίας τοΰ συνε
ταιρισμού πας δύναται νά ποίηση τοΰ μοχλού αύτοΰ χρήσιν 
πρός ύπεράσπισιν τών δικαιωμάτων του, τό κεφάλαιον τών 
όποιων έν τη βιομηχανική γλώσση συνίσταται εις τήν όσον 
ένεστι μείζονα τοϋ ανθρώπου άπό τών τιμίων ιδρώτων αύτοΰ 
κάρπωσιν. Ούδεμία διάταξις τοΰ φυσικού, δικαίου έπιβαλλει 
είς τούς μικρούς ή τούς μεγάλους βιομηχάνους τήν υποχρέ- 
ωσιν νά πωλώσι ή άγοράζωσι είς ταύτην ή έκείνην τήν τι
μήν τά προϊόντα άπερ παράγουσι ή τά προϊόντα ών έχουσιν 
άνάγκην. Τούτου δοθέντος ή εταιρική συνενόησις συμπληροΐ 
τό όλον. Καΐ δ,τι δύναται νά πράξη τις μόνος έν τή έκτυλί- 
ξιΐ τών πρός αύτόν σχετιζομένων τιμών, δύνανται άπό ίσου 
δικαίου νά τό πράξωσι καΐ πολλοί όμοΰ.

Μεταξύ έν τούτοις τών ενώσεων τών έργατών καΐ τών 
ενώσεων τών έργοστασίαρχών ύπάρχει μία κεφαλαιώδης δια
φορά, ότι ένώ κατά τάς πρώτας άπαντάται είς δλην του 
τήν γυμνότητα ό περί τής ζωής άγών είς τά άπλούστερα 
αύτοΰ στοιχεία, άπειλών αύτήν τήν υπαρξιν τοΰ μικροΰ έρ- 
γάτου καΐ τής οικογένειας αύτοΰ, άφ’ έτέρου κατά τάς ένώ-
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σείς τών έργοστασιαρχών έπικρατεΐ μάλλον τό συμφέρον 
τοϋ κεφαλαίου, και τίθεται τοΰτο έν τοΐς ΰπολογισμοΐς είς 
κρείττονα μοίραν της ζωής τών ανθρώπων. Βεβαίως ύπάρ- 
χουσιν άνυπέρβλητά τινα όρια είς τήν οικονομικήν αρμονίαν 
μεταξύ τών κατόχων τής εργασίας καί τών κατόχων τοϋ κε
φαλαίου, πολλάκις δέ είδομεν τήν απληστίαν έμπνέουσαν 
άμφοτέρας τάς παρατάξεις· όταν όμως λάβωμεν ύπ’ όψιν 
τήν πρακτικήν δύναμίν τοϋ κεφαλαίου και τήν δεσποτικήν 
αύτοΰ επιβολήν, αίσθανόμεθα δτι ή γραφίς ήμών διευθύνεται 
ένστίκτως ύπό κοινής αρχής, τήν όποιαν εμπνέει ή στενή 
μεταξύ τοΰ νοός τοϋ Λαοϋ καί τής καρδίας τοΰ Λαοϋ ένω- 
σις, ήτις βεβαίως είναι ή έμπροσθοφυλακή τοΰ κοινοϋ τής 
άνθρωπότητος συμφέροντος.

Μετά τήν πρώτην ταύτην έζτίμησιν τής άντεργατικής 
τρόπον τινά ένώσεως τών έργοσταρσιαρχών, έρχονται τά ε- 
πόμενα πέντε είδη ένώσεων έργοστασιαρχών έν τώ κύκλω τής 
επιχειρηματικής παραγωγής.Ή κυρία ιδέα τών ένώσεων τού
των αποτείνεται ζατά τής ύπερβολης τής παραγωγής, ύπερ- 
βολής ήτις πολλών έργοστασιαρχών συννέτριψε τά σχέδια, 
διεκινδύνευσε τό μέλλον ζαί έδημιούργησε τήν καταστροφήν. 
Έπομένως αποβλέπει ειςτόν περιορισμόν τοϋ συναγωνισμού, 
τόν όποιον οί έργοστασιάρχαι τοϋ αύτοΰ βιομηχανικού κλά
δου ένεργοϋσι κατ’ άλλήλων, καί είς τόν κατά τό μάλλον ή 
ήττον κανονισμόν τής παραγωγής αύτών άνολόγως τών 
αναγκών τής ζαταναλώσεως.

Τό πρώτον είδος τών ένώσεων τών έργοστασιαρχών στρέ
φεται ιδίως περί τήν παραγωγήν αύτήν καθ’ έαυτήν. Οί έν
τός τής αύτής περιφέρειας έργοστασιάρχαι τοΰ αύτοΰ βιο
μηχανικού κλάδου συμφωνοϋσι πρός άλλήλους περί τής 
ποσότητος τής παραγωγής αύτοΰ έν τη διαρκεία τοΰ ένιαυ- 
τοϋ. Ή ποσότης αΰτη κανονίζεται ή κατά τό μέτρον τής 
προηγουμένης παραγωγής έκαστου ή άναλόγως τοϋ μεγέ
θους έκάστου έργοστασίου. Έν τή ενώσει ταύτη εις ούδένα 

τών έργοστασιαρχών έπιτρέπεται ή παραγωγή πλείονος 
τοϋ άναλογισθέντος αύτω ποσοΰ, έν τούτοις έκαστος δύνα
ται νά πωλή τά προϊόντα αύτοΰ είς ήν εύρίσκει συμφερου- 
σαν τιμήν.

Τό δεύτερον είδος τών ένώσεων τών έργοστασιαρχών συ
νίσταται άπεναντίας εις τόν προσδιορισμόν έλαχίστου τίνος 
όρου τιμής, τόν όποιον δέν δύναται ό έργοστασιάρχης νά ά- 
ναβιβάση κατά τήν πώλησιν τών προϊόντων αυτοϋ. Τό τρί
τον είδος τών έν λόγω ένώσεων περιλαμβάνει τόν προσδιορι
σμόν καί τής παραχθησομένης παρ’ έκάστου έργοστασιάρχου 
ποσότητος βιομηχανημάτων καί τοϋ έλαχίστου όρου τής τι
μής είς ήν ταΰτα θά πωλώνται. Τό τέταρτον είδος τών ένώ
σεων άφορα είς τήν μεταξύ τών διαφόρων έργοστασιαρχών 
διανομήν τών παραγγελιών διά τρόπου καθιστώντος, κατά 
τό δυνατόν, έφικτήν τήν ένασχόλησιν όλων τών έργοστα
σίων. Πρός τοΰτο όργανίζεται κεντρικόν γραφεΐον, έχον τήν 
άποστολήν τής τοιαύτης διανομής. Τό πέμπτον είδος τών 
ένώσεων στρέφεται ιδίως περί τήν μεταξύ τών διαφόρων έρ- 
γοστασιαρχών διανομήν τών τόπων τής καταναλώσεως. Διαι
ρείται λοιπόν ή χώρα κατ’ έπαρχίας καί τμήματα, ορίζεται 
δέ έκάστω έργοστασιάρχη τό μέρος πρός ό θέλει διευθύνει τά 
βιομηχανήματά του.

Τοιαύτη είναι ή γενική έννοια τών διαφόρων ένώσεων τών 
έργοστασιαρχών. Πρόκειται βεβαίως περί τεχνητής τίνος 
αρμονίας, τήν όποιαν τό άτομικόν έκάστου συμφέρον έπι- 
διώκεί. Έν τούτοις ύπεράνω όλων αύτών τών σκέψεων 
είναι ή φυσική αρμονία, τήν οποίαν ή ύπό τό πνεύμα του 
συναγωνισμού κοινωνική έργασία άκαταπαύστως δημιουργεί. 
Τά παθήματα έν τη έπόψει ταύτη είναι μαθήματα καί λεπτο
μέρειας έκ τών όποιων αί γενικαί τάσεις τής έθνικής οικο
νομίας όφελοϋνται.
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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

~δ?
Έν τώ προηγουμένω φυλλαδίω τής Οικονομικής Έπιθε- 

ωρήσεως έξετέθησαν και συνεζητήθησαν αί ένδεχόμεναι αν
τιρρήσεις ζατά τοΰ προσδιορισμού τοΰ άνωτάτου ορού τής 
κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων, έφ' όσον ή αναγ
καστική κυκλοφορία ήθελε διαρκέσει, συνάμα δέ ύπεδείχθη, 
ότι τό πρώτον μέτρον, όπερ πρέπει νά ληφθή, είναι ό περι
ορισμός τοΰ ποσού τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων έντός του ορίου, τό όποιον τό πρός τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν χρέος τής κυβερνήσεως δικαιολογεί. Συνεζητήθη δέ 
έκ τοΐς έκτεΟεϊσιν ή σύμβασις τής 8 ’Οκτωβρίου 1880, άλλά 
χωρίς νά ληφθή ύπ’ όψει έξάσκησίς π'έσεως τοΰ ένόςτών 
συμβληθέντων μερών κατά τοϋ έτέρου. Διότι δέν είναι δυνα
τόν νά πιστευθή, ότι τοιαύτη πίεσις ήδύνατό νά έξασκηθ?.

Ή κυβέρνησις ύποχρεωθεϊσα ύπό τών περιστάσεων νά 
καταφυγή εις τό μέσον του καταναγκαστικοΰ δανείου πρός 
προμήθειαν κεφαλαίων, δύο είχεν ένώπιον της οδούς δπως 
φθάση εις τόν σκοπόν ή νά θέση εϊς κυκλοφορίαν ίδια αύ
τής χαρτονομίσματα, ή νά ποιήσηται χρήσιν τών γραμμα
τίων τής Εθνικής Τραπέζης. Άλλ’ ή έκδοσις και κυκλοφο
ρία χαρτονομισμάτων τής κυβερνήσεως ήθελεν άναιρέσει κατ’ 
ούσίαν τό προνόμιον τής ’Εθνικής Τραπέζης πρός έκδοσιν καί 
κυκλοφορίαν γραμματίων της πληρωτέων έπι τή έμφανί- 
σει. Διότι είναι άδύνατον νά συνυπάρξωσιν έν τή κυκλοφορία 
χαρτονομίσματα τής κυβερνήσεως και γραμμάτια τής Εθνι
κής Τραπέζης· άμα δέ ώς ήθελον τεθή εϊς κυκλοφορίαν χαρ
τονομίσματα τής κυβερνήσεως, τά γραμμάτια τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ήθελο ν άποσυρθή τής κυκλοφορίας, διότι ήθελον 
άνταλ)<άσσεσθαι έπί τη ονοματική αύτών άξια διά χαρτονο
μισμάτων τής κυβερνήσεως.

’Επειδή δέ διά τής κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων τής 
κυβερνήσεως, τών όποιων ή εί; μεταλλικόν αξία ήθελε κα- 
/ονίζεσθαι έκ τοϋ ποσού αυτών, δπως καί ή τών τραπεζικών 
γραμματίων, άναίρεϊται κατ’ ούσίαν τό προνόμιον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης, δέν έπεται βεβαίως έκ τούτου, ότι ή κυβέρ- 
νησις δέν ήδύνατό νά θέση είς κυκλοφορίαν ίδιά της γραμ
μάτια· έξ έναντίας έπειδή τό κράτος κατά τήν άπονομήν είς 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν τοϋ προνομίου τής έκδόσεως καί κυ
κλοφορίας γραμματίων της, πληρωτέων έπί τή έμφανίσει,δέν 
παρητήθη τοΰ δικαιώματος αύτοϋ τής έκδόσεως καί κυκλο
φορίας ίδιου χαρτονομίσματος,καί έπειδή ή κυκλοφορία χαρ
τονομισμάτων τής κυβερνήσεως ισοδύναμε? πράγματι πρός 
τήν άναίρεσιν τοΰ προνομίου τής ’Εθνικής Τραπέζης, δύνα
ται νά έξαχθή τό συμπέρασμα, δτι τό προνόμιον τής ’Εθνι
κής Τραπέζης άναστέλλεται, άμα τή κυκλοφορία χαρτονο
μισμάτων τής κυβερνήσεως καί κατά τήν διάρκειαν τής ανα
γκαστικής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων, άφοΰ 
οιά τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τά γραμμάτια τής ’Εθνι
κής Τραπέζης μετατρέπονται είς χαρτονομίσματα τής κυ
βερνήσεως.

‘Η αναγκαστική έπομένως κυκλοφορία τών τραπεζικών 
γραμματίων, έάν Οεωρήται προτιμοτέρα τής κυκλοφορίας 
χαρτονομισμάτων τής κυβερνήσεως καί δΓ άλλους λόγους, 
εξασφαλίζει ούχ ήττον καί τή Τραπέζη τήν κάρπωσιν τών 
προνομίων της κατά τήν διάρκειαν τής άναγκαστικής κυκλο
φορίας. Οί άλλοι λόγοι, οί ύπέρ τής προτιμήσεως τών τρα
πεζικών γραμματίων άπό τών χαρτονομισμάτων τής κυ
βερνήσεως συνηγοροϋντες, είσίν, ότι διά τών γραμματίων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ύπάρχει άσφαλής ό έλεγχος τοϋ τε 
ποσοϋ τών κυκλοφορούντων γραμματίων τοϋ δανείου τής 
κυβερνήσεως, μολονότι έν συνταγματική κράτει ή έγγύησις 
αΰτη δύναται νά ύπαρξη καί κατά τήν κυκλοφορίαν χαρτο
νομισμάτων τής κυβερνήσεως, καί ότι τό κοινόν έξακολοϋ- 
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θεΐ τάς ληψοδοσίας του δ:’ οργάνου, διαφόρου μέν κατ’ ου
σίαν τοΰ έν χρήσεί πρό τής άναγχαστιχής κυκλοφορίας, ό
μοιου δμως αύτώ χατά τά εξωτερικά αύτοϋ γνωρίσματα, 
έφ’ ά ούχ ήττον τό πλείστον τοϋ κοινοϋ άποβλέπει, κλπ.

Άλλά ταϋτα πάντα, συντελοΰντα εις τόν έπί εύλόγοις 
όροις κανονισμόν τών άμοιβαίων δικαιωμάτων καί ύποχρεώ- 
σεων, δέν δύνανται νά ύποτάξωσι τό έν τών συμβαλλομέ
νων μερών είς τάς τυχόν άπληστους άξιώσεις τοϋ έτέρου· 
ώστε, άφοΰ άνάγκη ύποχωρήσεως είς όρους έπαχθεΐς δέν 
δύναναι νά προβληθή, συμφέρον τι κοινόν βεβαίως ύπηγό- 
ρευσεν είς τήν κυβέρνησιν νά παραδεχθή ή νά έπιβάλη τόν 
δρον τοΰ προσδιορισμοΰ τοϋ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τρα
πεζικών γραμματίων είς τό τριπλάσιον τοΰ μεταλλικοΰ έ- 
ναποταμιεύματος τής Εθνικής Τραπέζης χαί είς τό τριπλά
σιον τοϋ είς μεταλλικόν δανείου πρός τήν κυβέρνησιν. Ποιον 
όμως τό κοινόν τοϋτο συμφέρον δέν δυνάμεθα νά έννοή- 
σωμεν.

Μετά τά είρημένα μεταβαίνομεν είς έτερον ζήτημα μεγί
στης σπουδαιότητος, ήτοι είς τό ζήτημα τών έκ τής ύπο
τιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων ζημιών. ’Επειδή ή 
ύποτίμησις τών τραπεζικών γραμματίων έφθασε μέχρις 20 
περίπου τοΐς °/0, κοινώς πιστεύεται, ότι άπασα ή Ελλάς 
ύφίσταται ζημίαν πρός 20 τοΐς °/0 άπάσης τής ένεργουμέ- 
νης ληψοδοσίας καί καθ’όσον αύτη έπανα/<αμβάνεται. Δέν 
είναι δέ ύπερβολή, έάν προστεθή, ότι ή έκ τής άναγκαστι- 
κής κυκλοφορίας ζημία, θεωρείται οίονεί φόρος, δν ή Ελλάς 
πληρόνει είς τό εξωτερικόν, ένεκεν τής μετά τοϋ έξωτερι- 
κοΰ ληψοδοσίας της. "Απορον τη άληθεία πώς ό τόπος ου- 
τος δέν κατεποντίσθη μέχρι τοΰδε ύπό τό βάρος τής ζημίας 
ταύτης, καθ’ έχάστην, τί λέγομεν, κατά πάσαν στιγμήν 
έπαναλαμβανομένης!

Άλλ’ άφέντες τά γενικά χαί μεμαχρυσμένα συμπεράσμα
τα, άς έξετάσωμεν εγγύτερον τά πράγματα, δπως έννοή- 

σωμεν, εί δυνοτόν, ποία ή έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπε
ζικών γραμματίων ζημία, τίνας επιβαρύνει, καί τινάς, έάν 
καί τοϋτο συμβαίνη, ώφελεΐ.

Λαμβάνομεν δέ κατά πρώτον τάς μετά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ληψοδοσίας τοϋ κοινοϋ καί έξετάζομεν τάς έπο- 
μένας περιπτώσεις.Πρώτον, τήν περίπτωσιν, καθ' ήν τά τρα
πεζικά γραμμάτια τίθενται είς κυκλοφορίαν πρό τής άνα- 
γκαστικής κυκλοφορίας, και έπομένως δέν ύφίστανται ύποτί
μησίν τινα, έπιστρέφονται δέ είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
διαρκούσης τής άναγχαστιχής κυκλοφορίας καί ότε κυκλο- 
φοροϋσιν είς τήν άγοράν έπί ύποτιμήσει πρός 10 τοΐς 0/0. 
Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Α. π. χ. δίδει είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν συναλλαγματικήν του έκ δραχ. 1 0,000 καί 
λαμβάνει είς τραπεζικά γραμμάτια δραχ. 1 0,000. Έπειδή 
δέ τά τραπεζικά γρρμμάτια κυκλοφοροϋσιν είς τό άρτιον ό 
Α. άγοράζει άπό τόν Β. συνάλλαγμα έπί τοϋ έξωτερικοΰ ή 
μεταλλικόν δραχ. 10,000, ούτω δέ ή μέν Τράπεζα έχει είς 
τό χαρτοφυλάκων της τό συνάλλαγμα τοΰΑ., όΑ. έχει 
είς τό ταμεΐον του τό μεταλλικόν ή τό συνάλλαγμα, όπερ 
ήγόρασε παρά τοΰ Β.,ό δέ Β.έχει είς τό ταμεΐον του τά τρα
πεζικά γραμμάτια, άτινα έλαβεν παρά τοΰ Α. Τούτων οΰτως 
έχόντων, επέρχεται ή άναγκαστική κυκλοφορία και τά 
γραμμάτια τής Έθνικής Τραπέζης ύποτιμώνται κατά 10 
τοΐς %. Τότε ό Α.ΐνα λάβη παρά τοΰ Β. τραπεζικά γραμμά
τια 10,000 δραχ. δέν θέλει δώσει αύτώ είς μεταλλικόν ή 
εξωτερικόν συνάλλαγμα, όπερ είναι ύπερτετιμημένον κατά 
1 0 τοΐς ®/0, είμή μόνον δραχ. 9,000, λαμβάνων δέ τραπε
ζικά γραμμάτια δραχ. 10,000 δίδει ταϋτα είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν καί έξοφλει τό είς τό χαρτοφυλάκων τής ’Εθνικής 
Τραπέζης εύρισκόμενον συνάλλαγμά του, άλλά ταύτοχρόνως 
θέλει έχει ό Α. καί περίσευμα είς χεϊράς του δραχ. 1000 
είς μεταλλικόν ή εξωτερικόν συνάλλαγμα· οΰτως ή μέν 
Τράπεζα έξισόνει τόν λ/σμόν του Α. καί τών γραμματίων 
της άνευ κέρδους τίνος ή ζημίας, ό Α. εύρίσκεται μέ κέρδος 
δραχ, 1000 εις μεταλλικόν ή έξωτερικόν συνάλλαγμα, ό 
δε Β. εύρίσκεται μέ μεταλλικόν ή έξωτερικόν συνάλλαγμα 
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έζ δραχ. 9,000 άντί τών 10,000, ας είχε πρότερον. “Αρα ή 
μέν Τράπεζα ούδέν έκέρδισεν ή έζημιώθη, ό Α. έκέρδισε οραχ. 
1 000 και ό Β. έζημιώθη δραχ. 1 000.

Δεύτερον. Τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν τίθενται είς κυκλοφο
ρίαν καί έπιστρέφονται είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν γραμμά
τιά της, έν ύποτιμήσει κυκλοφοροΰντα ένεκεν τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Α. π. 
χ. δίδει είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν συναλλαγματικήν του 
έκ δραχ. 10,000 και λαμβάνει τό ποσόν τοΰτο είς τραπεζι
κά γραμμάτια. ’Επειδή δέ τά τραπεζικά γραμμάτια είσίν ύ- 
ποτετιμημένα πρός 10 τοΐς °/0, ό Α. άγοράζει διά τών έκ 
δρ.10,000 τραπεζικών γραμματίων εξωτερικόν συνάλλαγμα 
δραχ. 9,000 καί διά τοΰ συναλλάγματος τούτου, όπερ άπο- 
στέλλει είς τό έξωτερικόν, προμηθεύεται έμπορεύματα έκ 
φράγκων 9,000, έχόντων άξίαν είς τραπεζικά γραμμάτια 
δραχ. 10,000 καί άπαντα τά έξοδα καί τά κέρδη του, θέλει 
προσδιορίσει έπί τή βάσει ταύτη τήν τιμήν τών εμπορευμά
των του, διά τής πωλήσεως τών οποίων θέλει είσπράξει, 
πλήν τών έξόδων καί τών κερδών του, δραχ. 10,000 είς 
τραπεζικά γραμμάτια, δίδων δέ ταΰτα είς τήν Τράπεζαν θέ
λει εξοφλήσει τό συνάλλαγμά του. Ούτως ούτε ή τράπεζα, 
ούτε ό Α. έημιώθη σαν ή ώφελήθησαν έκ τής ληψοδοσίας 
ταύτης, καίτοι ύφισταμένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, 
καίτοι ύποτετιμημένων έν τή άγορψ τών τραπεζικών γραμ
ματίων κατά 1 0 τοΐς °/θ. Καθ’ όσον δ’ άφορα τούς άγορα- 
στάς τών εμπορευμάτων, είς τούτους θέλομεν έλθει άκο- 
λούθως.

Τρίτον. Τήν περίπτωσιν καθ’ήν, όταν τά τραπεζικά γραμ
μάτια τίθενται είς κυκλοφορίαν είσίν ύποτετιμημένα, όταν 
δέ έπιστρέφωνται είς τήν τράπεζαν κυκλοφοροΰσιν είς τό άρ
τιον. Κατά τήν περίπτωσιν ταύτην ό Α. έδωχεν είς τήν Τρά
πεζαν συναλλαγματικήν του έχ δρ. 10,000 καί έλαβε τό 
ποσον τοΰτο είς τραπεζικά γραμμάτια. ’Επειδή δέ τά τραπε- 

ζιχά γραμμάτια ήσαν ύποτετιμημένα κατά 10 τοΐς °/0, ή- 
γόρασε δι’ αυτών έξωτερικόν συνάλλαγμα έκ φραγ. 9,000, 
διά δέ τοΰ συναλλάγματος τούτου, όπερ άπέστειλεν είς τό 
έξωτερικόν έπρομηθεύθη έμπορεύματα φραγ. 9,000, έχόν
των άξίαν είς τραπεζικά γραμμάτια δραχ. 10,000. ΙΙρίνή 
όμως φθάσωσι τά έμπορεύματα ή καί πριν πωληθώσιν αίρεται 
ή άναγκαστική κυκλοφορία καί τά τραπεζικά γραμμάτια κυ- 
κλοφοροΰσιν έν ισοτιμία πρός τά μεταλλικά νομίσματα. 
Ούτω δέ τών πραγμάτων έχόντων, ό Β. δίδει καί αυτός είς 
τήν τράπεζαν συναλλαγματικήν έκ 10,000 δραχ. καί λαμ
βάνει ίσου ποσοΰ τραπεζικά γραμμάτια, καί έπειδή μετέρ
χεται τό αύτό είδος έμπορίου, όποιον καί ό Α. άγοράζει διά 
τών τραπεζικών γραμματίων συναλ/^αγματικήν 10,000 φρ· 
ένώ ό X. ήγόρασε τοιαύτην 9,000 φράγκων, καί διά τής 
συναλλαγματικής τών 10,000 φράγκων προμηθεύεται έμ
πορεύματα τοΰ αύτοΰ είδους, όποια καί ό Α. Άλλ’ ό μέν Α. 
διά τραπεζικών γραμμ,ατιων δραχ. 10,000 έπρομηθεύθη έμ
πορεύματα άξίας είς χρυσόν 9,000 φράγκων, ό δέ Β. διά 
τραπεζικών γραμματίων 10,000 δραχ. έπρομηθεύθη έμπο
ρεύματα άξίας είς χρυσόν 10,000 φράγκων. Καί έπειδή ήδη 
τά τραπεζικά γραμμάτια ύπερετιμήθησαν καί έφθασεν ή 
άξια αυτών είς τό άρτιον, οί δέ έμποροι Α. καί Β. δέν δύ
νανται νά διατιμήσωσι διαφόρως τά έμπορεύματά των, άφ’ 
ού είναι τοΰ αύτοΰ είδους καί τής αυτής ποιότητος, ό Α. διά 
τής πωλήσεως τών έμπορευμάτων του θέλει είσπράξει, 
πλήν τών έξόδων κλπ. περί ών δέν πρόκειται, δρ. 9,000. Διά 
νά πλήρωσή δέ ό Α. τό είς χεΐρας τής ’Εθνικής Τραπέζης 
συνάλλαγμά του,θέλει λάβειάνάγχην ετέρων 1,000δραχμών, 
άς θέλει ζημιωθή,ένώ ό Β. θέλει πληρώσει τό εις χεΐρας τής 
Εθνικής Τραπέζης ευρισκόμενον συνάλλαγμά του άνευ τίνος 
ζημίας. Ούτως ή Τράπεζα ούδέν θέλει κερδίσει ή ζημιωθή, ό 
Λ. θέλει ζημιωθή δραχ. 1000 ό δέ Β. ούδέν θέλει ζημιωθή 
ή κερδίσει,

Έκ τών προηγουμένων παραδειγμάτων, τά όποια δύναν- 



314 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΝΑΓΚ ΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΑΟΦΟΡΙΑ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ 315

ται νά έφαρμωσθώσι καθ’ άπασαν τήν μετά τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ληψοδοσίαν τοΰ κοινού, άποδεικνύεται, δτι ή Ε
θνική Τράπεζα ώς κατάστημα έκδο'σεως καί κυκλοφορίας 
τραπεζικών γραμματίων κατ’ ούδέν ώφελεΐται ή ζημιοΰται 
έκ τής ύπερτιμήσεως ή ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμ
ματίων. Ή Τράπεζα ώφελεΐται τούς τόκους έκ τών προε
ξοφλήσεων καί δανείων, άτινα διά τραπεζικών γραμματίων 
ένεργει, ώφελεΐται δέ ή ζημιοΰται έκ τής αγοράς καί πω- 
λήσεως μεταλλικού ή έξωτερικοϋ συναλλάγματος, όπως καί 
πας έτερος τραπεζίτης, μετά μόνης τής διαφοράς, δτι ή 
Εθνική Τράπεζα ώς έκ τοΰ εύρέος σταδίου, δπερ έχει ένώ- 
πιόν της πρός έκδοσιν καί κυκ/,οφορίαν τραπεζικών γραμ
ματίων,δύναται μέχρις ορίου τίνος νά ύψώση ή έκπέση κατά 
τό έκάστοτε συμφέρον της τό έξωτερικόν συνάλλαγμα.

Έξακολουθοΰντες τήν σειράν τών παραδειγμάτων, μετα- 
βαίνομεν νΰν άπό τής ληψοδοσίας μετά τής Τραπέζης εις 
έτερον είδος ληψοδοσίας μεταξύ έμπορου καί τραπεζίτου. 
Έμπορος έχων εις τραπεζικά γραμμάτια δραχ. 10,000, 
εϊς τό άρτιον κυκλοφοροΰντα, αγοράζει παρά τραπεζίτου 
συναλλαγματικήν 10,000 φράγκων. Ένώ δέ ό τραπεζίτης 
εύρίσκεται έχων εϊς χείράς του τά τραπεζικά γραμμάτια, έ- 
πέρχεται ή αναγκαστική κυκλοφορία καί τά τραπεζικά γραμ
μάτια ύποτιμώνται κατά 10 τοΐς ο/ο. Έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ό τραπεζίτης διά νά έξισώση τήν ληψοδοσίαν του μετά 
τοΰ έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτοΰ του, εϊς βάρος τοΰ ο
ποίου έξέοωκε συναλλαγματικήν έκ 1 0,000 φράγκων ύπέρ 
τοΰ έμπορου, ή πρέπει νάάποστείλη αύτώ είς χρυσόν τό 
ποσόν τοΰτο, ή πρεπει νά άγοράση έτερα έπί τοΰ έξωτερι- 
κοΰ συναλλάγματα έκ τών έχόντων λαμβάνειν έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ. Άλλ’ είτε τό έν είτε τό έτερον πράξη, θέλει ύπο- 
στή τήν ζημίαν τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμμα
τίων. Οΰτω δέ ό μέν έμπορος ούδέν έζημιώθη ή ώφελήθη, ό 
τραπεζίτης όμως έζημιώθη δραχ. I 000, ήτοι τήν ύποτίμη- 

σιν τών τραπεζικών γραμματίων, ήν ταϋτα ύπέστησαν με
ταξύ τής άγορας καί πωλήσεως αύτών, ήτοι μεταξύ τής 
παραλαβής των ύπό τοΰ έμπορου καί τής δι’ αύτών πληρω
μής συναλλάγματος ή χρυσοΰ πρός έξίσωσιν τοΰ μετά τοΰ 
έν τώ έξωτερικώ άνταποκριτοΰ τοΰ λ)σμοΰ.

Έτερον παράδειγμα. Ό έχων είς χείράς του τραπεζικά 
γραμμάτια 10,000 δραχμών ύποτετιμημένα κατά 10 τοΐς 
°/0 άγοράζει παράίτινος τραπεζίτου συναλλαγματικήν έπί τοΰ 
έξωτερικοϋ έκ φρ. 9,000· άλλ’ εύθύς μετά τήν αγοράν ταύ
την αίρεται ή άναγκαστική κυκλοφορία καί ό μέν Λ. εύρί
σκεται έχων τήν συναλλαγματικήν τών 9,000 φράγκων, ό 
δέ τραπεζίτης τά τραπεζικά γραμμάτια. Έν τοιαύτη περι- 
πτώσει ό τραπεζίτης ώφελεΐται δραχ. 1 000, διότι διά τών 
10,000 φράγκων τραπεζικών γραμματίων δύναται νά ά
γοράση μεταλλικόν έπίσης 10,000 φράγκων, άφοΰ ούδεμία 
θέλει ύπάρχει διαφορά τιμής μεταξύ τραπεζικών γραμμα
τίων καί μεταλλικού. Άλλ’ ό Α. έζημιώθη ; ούχί. Διότι 
κατά τήν ύπόθεσίν μας ό Α. είχεν είς χείράς του τραπεζικά 
γραμμάτια δραχ. 1 0,000 ύποτετιμημένα, τουτέστιν έλαβε 
ταϋτα δι’ άνταλλάγματος άξίας δραχ. 9,000 εϊς χρυσόν.

Έκ τών άνωτέρω δύο τελευταίων παραδειγμάτων άπο- 
δεικνύεται, δτι έν ταΐς ληψοδοσίαις μεταξύ εμπόρου καί τρα
πεζίτου ζημιοΰται ό λαμβάνων τά τραπεζικά γραμμάτια ύ- 
περτετιμημένα καί δίδων αύτά ύποτετιμημένα, ώφελεΐται δέ 
έξ έναντίας ό λαμβάνων τά τραπεζικά γραμμάτια ύποτετιμη- 
μένα καί δίδων αύτά ύπερτετιμημένα, ό δέ λαμβάνων καί 
δίδων αύτά ύποτετιμημένα, ή ύπερτετιμημένα ούτε ζημιοΰ- 
ται ούτε ώοελειται.

Μεταβαίνοντες ήδη είς έτερον είδος ληψοδοσίας μεταξύ 
δανειστοΰ καί οφειλέτου, λαμβάνομεν τά επόμενο παραδείγ
ματα. Ό Α. δανείζει είς τόν Β. δραχμάς 10,000 πρό τής ά- 
ναγκαστικής κυκλοφορίας, ό δέ Β. διά τών 10,000 δραχ
μών αγοράζει έμπορεύματα ή χρησιμοποιεί αύτάς είς τήν
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βιομηχανίαν του. Κατά τήν εποχήν όμως τής άποοόσεως 
τοΰ δανείου επέρχεται ή άναγκαστική κκκλοφορία και συνέ
πεια ταύτης τά τραπεζικά γραμμάτια ύποτιμώνται κατά 10 
τοϊς °/0. Έάν ό Β. εκποίηση έμπορεύματα ή προϊόντα τής 
βιομηχανίας του πρός είσπραξιν τών 10,000 δραχμών, θέ
λει βεβαίως οιατιμήσει ταΰτα, ύπολογίζων καί τήν ύποτί- 
μησιν τών τραπεζικών γραμματίων, ώστε διά τής έκποιή- 
σεως εμπορευμάτων ή προϊόντων άξίας δραχ. 9,000 εις χρυ
σόν, θέλει είσπράξει δραχμάς 10,000 είς τραπεζικά γραμ
μάτια, διά δέ τούτων θέλει εξοφλήσει τό πρός τόν Α. 
χρέος του, θέλουσι δέ μένει παρά τώ Β- ώς κέρδος είς έμπο
ρεύματα ή προϊόντα δραχμαί 1000. Ούτως ό οφειλέτης Β. 
θέλει κερδίσει δραχμάς 1 000, άς θέλει ζημιωθή ό δανειστής 
Α.

Έάν όμως τάς είς τραπεζικά γραμμάτια 1 0,000 δραχ. 
ό Α. δανείση ακολούθως είς τόν Γ. ουτος δέ άγοραση δι’ αύ
τών εμπορεύματα ή προϊόντα, θέλει άγοράσει τοίαΰτα ά
ξίας δραχ. 9,000 είς χρυσόν, καί έάν κατά τήν εποχήν τής 
πληρωμής του χρέους του Γ. πρός τόν Α. άρθή ή καταναγ- 
καστική κυκλοφορία, ό δέ Γ. πώληση τά έμπορεύματα ή προ
ϊόντα πρός προμήθειαν τών χρημάτων, θέλει είσπράξει διά 
τής πωλήσεώς των είς τραπεζικά γραμμάτια, έχοντα άξίαν 
ίσην πρός τά μεταλλικά νομίσματα, δραχ. 9,000 χ»ί έπο
μένως θέλει ζημιωθή δραχμάς 1,000. Έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ό μέν Α. ούδέν θέλει ζημιωθή ή ώφεληθή,ό Β. θέλει ώφε- 
ληθή δραχμάς 1,000 ό δέ Γ. θέλει ζημιωθή τό ποσόν τοΰτο.

Άλλ’ έάν τό δάνειον δοθή ύπό τοϋ Α. είς τόν Β. και έπι- 
στραφή, ύπό τοΰ Β. είς τόν Α. ύφισταμένης τής άναγκαστι
κής κυκλοφορίας καί τών τραπεζικών γραμματίων κυκλοφο- 
ρούντων έν ύποτιμήσει κατά 10 τοΐς °/0, τί θέλει συμβή; ό 
Α. θέλει οόσει είς τόν Β. τάς 10,000 εϊς γραμμάτια, έ
χοντα άξίαν είς χρυσόν οραχ. 9,000, ό Β. θέλει άγοράσει έμ
πορεύματα ή προϊόντα άξίας δραχ. 9,000 είς χρυσόν, Οέ- 

λει πωλήσει ταΰτα καί είσπράξει είς τραπεζικά γραμμάτια 
δραχ. 10,000 καί διά τούτων θέλει έξοφλήσει τό πρός τόν 
Α. χρέος του. "Ωστε ούδετερος τούτων θέλει ώφεληθή ή ζη
μιωθή έκ τής ύποτιμήσσω- τών τραπεζικών γραμματίων.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων τής μεταξύ δανειστοΰ 
καί οφειλέτου ληψοδοσίας άποδεικνύεται ότι, έάν μεν τό δά
νειον δοθή πρό τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, έπιστραφή 
δέ διαρκούσης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, ζημιοΰται 
ό δανειστής και ώφελεΐται ό οφειλέτης. Έάν δέ τό δάνειον 
δοθή και έπιστραφή διαρκούσης τής άναγκαστικής κυκ/.ο- 
φορίας, ούτε ό δανειστής ούτε ό όφειλέτης ζημιοΰνται ή 
κερδίζουσί τι έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμμα- 
ματίων. Καί έάν τό δάνειον δοθή διαρκούσης τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας, έπιστραφή δέ μετά τήν άρσιν αύτής, 
ώφελεΐται ό δανειστής, όστις έδωκεν ύποτετιμημένα τραπε
ζικά γραμμάτια καί έλαβε τοιαΰτα ισότιμα πρός τον χρυσόν, 
ζημιοΰται δέ ό οφειλέτης.

Άπό τοΰ δανειστοΰ καί τοΰ οφειλέτου μεταβαίνομεν είς 
τόν έμπορον ή τόν βιομήχανον καί τόν καταναλωτήν, ύφι- 
σταμένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας καί έπομένως τών 
τραπεζικών γραμματίων κυκλοφορούντων έν ύποτιμήσει. 
ΙΙρόδηλον ότι ό έμπορος καί ό βιομήχανος θέλουσι κανονίσει 
τήν τιμήν τών πραγμάτων των έπί τή βάσει τής είς χρυσόν 
άξίας τών τραπεζικών γραμματίων, ύπερτιμώντες τά πράγ
ματά των κατά λόγον τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών 
γραμματίων. ’Ώστε ό καταναλωτής θέλει ζημιωθή ή μή, 
ούχί έκ τής ύπερτιμήσεως τών πραγμάτων, άλλ’ έκ τής 
είς χρυσόν άξίας, έφ’ ή έλαβε τά τραπεζικά γραμμάτια, 
διότι, έάν ό καταναλωτής έλαβε καί έδωκε ταΰτα ύποτετι- 
μημένα κατ' ούδέν έζημιώθη.

Έάν τις π. χ. είναι σταφίδοΰχος, ή δέ σταφίς έχη άξίαν 
είς χρυσόν δραχ. 200 κατά χιλιάδα, τά δέ τραπεζικά γραμ
μάτια ύποτιμώνται κατα 10 τοΐς °/0, ό έμπορος θέλει προσ
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φέρει αύτώ εΐς τραπεζικά γραμμάτια δραχ, 120. Έάν λοι
πόν κα'ι ό σταφιδοΰχος άγοράση τά διάφορα έμπορεύματα 
ή πλήρωσή τά ημερομίσθια διά τήν καλιέργειαν τών σταφι
δαμπέλων του μέ ύπερτίμησιν κατά 10 τοϊς °/0 κατά τί έζη- 
μιώθη; ούδέ κατ’ έλάχιστον.

Έάν έτερος πορίζηται χρήματα έκ τής πωλήσεως τών 
προϊόντων τών κτημάτων ή τής βιομηχανίας του, ένεκεν δέ 
τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων υπερτιμά 
καϊ ούτος τήν τιμήν τών προϊόντων του άναλόγως τής ύπο
τιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων, κατά τί έζημιώθη, 
άγοράζων πρός ιδίαν του χρήσιν τά προϊόντα τών κτημάτων 
ή τής βιομηχανίας τών άλλων κατά τήν αύτήν άναλογίαν 
ύπερτετιμημένα; ούδέ κατά ?<επτόν.

Έάν τρίτος λαμβάνη τά έσοδά του έκ χρημάτων ή κτη
μάτων του εύρισκομένων είς τό έξωτερικόν, ή μετέρχηται 
τό έξωτερικόν έμπόριον, πωλή δέ τά έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
εΐς χρυσόν ή είς συναλλάγματα έπι τοΰ έξωτερικοΰ προερ
χόμενα χρήματα άντί τραπεζικών γραμματίων, κατά τί ζη- 
μιοϋται, άγοράζων τά πρός συντήρησίν του μέ τήν αύτήν 
ύπερτίμησιν, μέ τήν οποίαν έπώλησε τά χρυσά του νομίσ
ματα ή τά έπι τοΰ έξωτερικοΰ συναλλάγματά του ; ούδέ 
κατά λεπτόν.

Έάν τέταρτος είναι ημερομίσθιος καϊ κατ’ άναλογίαν 
τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων αύξάνη καϊ 
ουτος τήν τιμήν τοΰ ήμερομισθίου του, κατά τί ζημιοΰται, 
έάν άγοράζη δι’ αύτών τούτων τών ύποτετιμημένων τρα
πεζικών γραμματίων τά πρός συντήρησίν του πράγματα εΐς 
άνάλογον πρός τήν αύξησιν τοΰ ήμερομισθίου του ύπερτί- 
μησιν ; ούδέ κατά λεπτόν.

Έάν δέ ό βίομήχανος δέν αύξάνη τήν τιμήν τών προϊόν
των του καί ό ήμερομίσθιος τήν τιμήν τοΰ ήμερομισθίου του, 
διατί τότε ό καταναλωτής τών προϊόντων τοΰ βιομηχάνου 
καϊ ό μισθωτής τοΰ έργάτου παραπονοΰνται δι’ ύπερτίμησιν, 

έκ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας προερχομένην ;
Ό εκδότης τής έφημεριδος παραπονεΐται διότι εισπράττει 

τήν συνδρομήν είς ύποτετιμημένα τραπεζικά γραμμάτια, 
άλλά δέν λείπουσι καί τά παράπονα τοΰ συνδραμητοΰ έπϊ τή 
ζημία τοΰ καϊ δι’ αύτήν τής έφημεριδος τής συνδρομήν, ύπο- 
λογίζων ζημίαν πρός 20 τοϊς % έπϊ τών ετησίων δαπα
νών του.

Έκ τών άνωτέρω παραδειγμάτων δυνάμεΟα νά συναγάγω- 
μεν τούς επομένους κανόνας, οίτινες είσί κοινοί έπϊ πάσης 
ληψοδοσίας. Πρώτον, οτι ζημιοΰται ό λαμβάνων τά τραπε
ζικά γραμμάτια ύπερτετιμημένα καϊ δίδω ν αύτά ύποτετιμη- 
μένα, είτε διότι είναι ύποχρεωμένος νά δεχθή αύτά κατά τήν 
διατίμησιν των, είτε διότι ή ύποτίμησις έπέρχεται άκολού- 
Οως. Δεύτερον, ότι ώφελεΐται ό λαμβάνων τά τραπεζικά 
γραμμάτια ύποτετιμημένα καϊ δίδων αύτά ύπερτετιμημένα, 
είτε διότι έβελτιώθη έν τώ μεταξύ ή άξια των, είτε διότι ό 
δανειστής του είναι ύποχρεωμένος νά δεχθή αύτά είς τό άρ
τιον. Τρίτον, ότι κατ’ ούδέν ώφελεΐται ή ζημιοΰται ό λαμ
βάνων κο.ϊ δίδων τά τραπεζικά γραμμάτια ύποτετιμημένα.

"Ωστε ή έκ τών τραπεζικών γραμματίων ζημία ή τό έξ 
αύτών κέρδος δέν δύνανται νά έξακριβωθώσιν, άν δέν ληφθή 
ύπ’ όψει ή άξια αύτών κατά τε τάς δι’ αύτών εισπράξεις καϊ 
τάς δι’ αύτών πληρωμάς. Πλανάται δέ ή δέν λέγει τήν αλή
θειαν ό ίσχυριζόμενος, ότι ζημιοΰται ό ένεργών πληρωμάς 
οι’ ύποτετιμημένων τραπεζικών γραμματίων, άν καϊ ουτος 
έλαβε ταϋτα ύποτετιμημένα.

"Οπως ό έμπορος δέν δύναται νά έκκαθαρίση τό κέρδος ή 
τήν ζημίαν έκ μόνου τοΰ προϊόντος τής πωλήσεως τών έμ
πορευμάτων του, έάν δέν λάβη ύπ’ όψει καϊ τήν άξίαν τής 
άγοράς, διά τόν αύτόν άκριβώς λόγον καϊ ό κάτοχος τραπε
ζικών γραμματίων δέν θέλει δυνηθή νά έξακριβώση τήν έξ 
αύτών ζημίαν διά μόνης τής τιμής έφ’ή δίδει αύτά, χωρίς 
να συγκρίνη τήν τιμήν ταύτην πρός έκείνην, έφ’ ή τά έλα.
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6ε. Πράγματι έπομένως ζημιούνται έκ τής άναγκαστικής 
κυκλοφορίας καί τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμ
ματίων, οί μή ουνάμενοι κατά τήν παραλαβήν των νά τά δε- 
χΟώσιν έπί τή άναλογούση εϊς χρυσόν άξια των, ή νά ύπερ- 
τιμήσωσι καί ούτοι άναλόγως τό διδόμενον άντάλλαγμα.

Ιδίως δέ ζημιούνται, πρώτον, οί ύπάλληλοι, οί συντα
ξιούχοι καί άπαντες οί δικαιούχοι τοΰ δημοσίου ταμείου, 
καθ’ όσον καί αί απαιτήσεις τών τελευταίων δέν προέρχονται 
έκ παροχής ύλικοΰ ή έργασίας, ύπερτιμηΟέντων κατά λόγον 
τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων.

Άλλά πίνες οί ώφελοόμενοι έκ τής ζημίας τών ύπαλλή
λων, τών συνταξιούχων καί τών λοιπών πιστωτών τού δη
μοσίου ; ΙΙροδήλως οί φορολογούμενοι καί οί πρός τό δημό
σιον οφείλεται, οϊτινες διά νά προμηθευθώσι τά άναγκαΐα 
πρός πληρωμήν γ ρήματα θέλουσι μέν πωλήσει τά προϊόντα 
των, ή θέλουσιν έργασθή έπί ήμερομισθίω, άλλά θά κανονί- 
σωοι βεβαίως τήν τιμήν τών προϊόντων καί τών ήμερομι- 
σθίων των έπί τή είς χρυσόν καί ούχί έπί τή ονομαστική 
τιμή τών τραπεζικών γραμματίων Οέλουσιν έπομένως λά
βει εις τραπεζικά γραμμάτια ποσόν άνώτερον ή όσον ήΟελον 
λάβει έάν τά τραπεζικά γραμμάτια δέν ήσαν ύποτετιμημέ- 
να. Καί ό εις όμως καί ό έτερος θέλουσι π)»ηρώσει τούς φό
ρους των εϊς τραπεζικά γραμμάτια, διότι οί φόροι καί τά 
πρός τό δημόσιον χρέη δέν αύξάνουσι κατά λόγον τής ύπο
τιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων. Θέλουσιν έπομένως 
ώφεληθή τήν διαφοράν.

Έάν ό φορολογούμενος, ό έπιτηδευματίας, ό έμπορος καί 
πας άλλος οφειλέτης πρός τό δημόσιον δέν προσΟέτωσι τήν 
ύποτίμησιν τών τραπεζικών γραμματίων είς τήν τιμήν τών 
προϊόντων, τών ήμερομισΟίων καί τών έμπορευμάτων των, 
εννοείται, ότι ή μή προσθήκη αΰτη ώφελεϊ τους καταναλω- 
τάς, ήτοι άπασαν τήν κοινωνίαν, μηδ’ αύτών τών ύπαλλή
λων έξαιρουμένων. 

τάς, ήτοι άπασαν τήν κοινωνίαν, μηδ' αύτών τών ύπαλλή
λων έξαιρουμένων.

Ότε ύπεβλήΟη είς τήν Βουλήν ό νόμος περί τής περιω- 
ρισμένης παραδοχής τών χάλκινων νομισμάτων είς τά δη
μόσια ταμεία, οί άντιπρόσωποι ή μάλλον οί κάτοικοι τών 
νέων έπαρχιών κατεξανέστησαν κατά τοΰ μέτρου τούτου, 
διότι διά τών χάλκινων νομισμάτων έπλήρονον τούς φόρους 
καί τά διάφορα τέλη είς τό δημόσιον ταμεΐον, ώς εί έπλήρο
νον ταϋτα διά γραμματίων τής Έθνικής Τραπέζης, καθ’ 
όσον έντεύθεν διά τραπεζικών γραμματίων έπρομηθεύοντο 
χάλκινα νομίσματα, τά όποια μετέφερον είς τάς νέας έπαρ
χίας πρός πληρωμήν τών φόρων. Ή διά τραπεζικών έπο
μένως γραμματίων πληρωμή τών φόρων καί τελών, ίσοδυ- 
ναμεϊ προς έλάττωσιν τών φόρων, άνάλογον πρός τήν ύπο- 
τίμησιν τών τραπεζικών γραμματίων.

Ζημιούνται, δεύτερον, έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπζι- 
κών γραμματίων, οί δανεισταί τού δημοσίου καί τών ιδιω
τών, καθ' όσον δέν δύνανται νά ζητήσωσι τήν πληρωμήν 
τών τόκων καί τών κεφαλαίων είς χρυσόν, διά τά πρό τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας πραγματοποιηθέντα δάνεια, άλλ’ 
ώφελούνται οί όφειλέται, καθ’ όσον λαμβάνουσι τά τραπε
ζικά γραμμάτια ύποτετιμημένα.

Ζημιούνται τρίτον, έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών 
γραμματίων, οί Ιδιοκτήται διά τά πρό τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας συμφωνηθέντα ενοίκια, άλλ’ ώφελούνται οί ένοι- 
κιασταί, καθ’ όσον καί ούτοι λαμβάνουσι τα τραπεζικά γραμ
μάτια ύποτετιμημένα. Άν όμ.ως άνανεωθώσι τά ένοικιαστή- 
ραχ ύφισταμένης τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμμα
τίων, αίρομένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας θέλει έλθει 
ή σειρά τών ίδ’οκτητών κατά τών ενοικιαστών.

Δέν δύναται τις βεβαίως νά ίσχυρισθή, ότι όλος ό κόσμος 
καί κατά πάσαν στιγμήν κανονίζει τήν τιμήν τών έμπορευ
μάτων, τών προϊόντων καί τών ήμερομισθίων κατά τάς δια-
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χυμάνσεις τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων. Άπόδει- 
ξιν πρόσφατον περί τοϋ εναντίου έχομεν τήν εφαρμογήν τοϋ 
νέου νομισματικού συστήματος. Άλλ’ ούτε είναι βέβαιον, 
ότι ή αξία όλων τών πραγμάτων ύπερετιμήθη έκ μόνης τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας, άφ’ ού και οί πωληταί καί οί 
άγορασταί έξ ίσου παραπονοΰνται. Ούτε επομένως δύνανται 
νά δικαιολογηθώσιν άπασαι αί καταστροφαί αί εϊς τήν αναγ
καστικήν κυκλοφορίαν άποδιδόμεναι. Ούχί ή ύποτίμησις, 
άλλ’ ούξουσα ύποτίμησις τών τραπεζικών γραμματίων, ή 
έκ τήν αύξήσεως τοϋ έν χυχλοαορία ποσοΰ αύτών προερχο- 
μένη και ή διακύμανσις τής άξίας τών τραπεζικών γραμμα
τίων, ή τήν αυτήν κυρίως αιτίαν έχουσα, προξενοΰσι τάς με- 
γαλειτέρας ζημίας. Ή διαρκής δέ ύποτίμησις ζημιοΐ μόνον 
τάς τάξεις, άς άνωτέρω άπηριΟμήσαμεν καί ει τινα έτέραν, 
ύπό τούς αύτούς διατελοΰσαν όρους.

Ε'·
Μετά τήν έν τοΐς άνωτέρω ειδικήν άνάπτυξι > τών έκ τής 

άναγκαστικής κυκλοφορίας προζυπτουσών ζημιών καί τής 
διανομής αύτών κατά μέρος, μεταβαίνομεν νΰν εις τήν έξέ- 
τασιν τών Θεμάτων τούτων ύπό γενικωτέραν έποψιν.’Εξετα
στέου δέ έάν καί κατά πόσον ό τόπος ζημιοΰται, έν συνόλω 
έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων, τίνας έν 
γένει έπιβαρύνει ή ζημία, τίνας πιθανώς ώφελει καί κατά 
πόσον επαναλαμβάνεται.

’Επειδή τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων άνήλθε μέχρις 98 έκατομμυρίων, ή δέ ύποτίμησις 
αύτών σχετικώς πρός τήν άξίαν τοϋ μεταλλικού και τοϋ έπί 
τοϋ έξωτερικοϋ συναλλάγματοςέφθασε μέχρι 17 τοΐς °/θ, ή 
έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων ζημία 
ύπολογίζεται έπί 98, 000,000 πρός 17 τοΐς °/0 ήτοι εις 
δραχμάς 16,660,000 συχνάκις έπαναλαμβανομένη, καί ύπο- 
τίθεται ότι ούδείς έκ τής ζημίας ταύτης ώφελεΐται.

Πρός έρευναν τοϋ κατά πόσον ή ζημία αΰτη εΐναι πραγ*  
ματική θέλομε / διακρίνει τό σύνολον τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων, εϊς τραπεζικά γραμμάτια κυκλο- 
©οροϋντα πρό τής αναγκαστικής κυκλοφορίας είς τό άρτιον 
(δραχ. 32,000,000), είς τραπεζικά γραμμάτια προστεθέντα 
είς τήν κυκλοφορίαν μετά τήν άναγκαστικήν κυκλοφορίαν 
διά τοϋ δημοσίου ταμείου (40,000,000), καί είς τραπεζικά 
γραμμάτια προστεθέντα εις τήν κυκλφορίαν μετά τήν ά- 
ναγκαστίκήν κυκλοφορίαν διά τής ’Εθνικής Τραπέζης(26, 
000,000).

Καί πρώτον μέν όσον άφορα τά κυκλοφοροϋντα πρό τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας τραπεζικά γραμμάτια πρόδη
λον ότι, καθ’ όσον προσετίθεντο είς τήν κυκλοφορίαν νέα 
τραπεζικά γραμμάτια, ή ύποτίμησις δέν περιωρίζετο έπί μό
νον τών προστιθεμένων, άλλ’ έπεξετείνετο καί έπί τών ποο- 
ϋπαρχόντων έν κυκλοφορία τοιούτων. Υποτίθεται άρα ότι 
ή έκ τής ύποτιμήσεως προερχόμενη ζημία έπεβάρυνεν, ώς 
πρός τά προυπάρχοντα έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμά
τια, άπαντας τούς κομιστας αύτών, ’Αλλά τοΰτο δέν Φαί
νεται έν γένει όρθόν.

Οί κομισταί τών τραπεζικών γραμματίων ή έλαβον ταΰτα 
έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης, δόντες πρός αύτήν χρεωστικός 
ομολογίας των καί συναλλάγματα ή έλαβον ταΰτα έκ τής 
λοιπής κοινωνίας, δόντες αύτή τήν άξίαν των εις προϊόντα 
ή ύπηρεσίας οίαςοήποτε.

Καθ’ όσον λοιπόν άφορα τούς πρώτους τούς λαβόντας τά 
γραμμάτια έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης καί δόντας πρός αύτήν 
χρεωστικας ομολογίας και συναλλάγματά των,τουτέστι τούς 
έχοντας όφειλήν πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ουτοι ούδα- 
μώς έζημιώθησαν έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών 
γραμματίων, διότι, έάν μέν έπέστρεψαν ταΰτα είς τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν, έδωκαν αύτα είς τό άρτιον πρός έξόφλησιν 
τοΰ χρέους των, έαν δέ ήγόρασαν δι’ αύτών έτερα πράγμα-
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τα, έχουσιν εΐς πράγματα ολόκληρον τό ποσόν τών τρα
πεζικών γραμματίων, άτινα έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης έλα
βον κα'ι διά τών όποιων εξοφλείται τό πρός αύτήν χρέος των. 
Εύρίσκονται δηλαδή εΐς τήν αύτήν θέσιν πρός έκείνους, οίτινες 
λαμβάνουσιν έκ τής ’Εθνικής Τραπέζης τά γραμμάτιά της, 
ένώ κυκλοφοροϋσιν ύποτετιμημένα, διαρκούσης τής αναγκα
στικής κυκλοφορίας, καί οίτινες ούτε ζημιοϋνται ούτε ώφε- 
λοϋνται έκ τής ύποτιμήσεως ταύτης, όπως έν τώ προ
ηγούμενα» άρθρω άπεδείχθη καί κατωτέρω θέλει έπανα- 
ληφθή.

Καθ’ όσον δ’ άφορα τούς δευτέρους, ήτοι έκείνους οίτινες 
έλαβον τά τραπεζικά γραμμάτια εΐς τό άρτιον, δόντες ώς 
άντάλλαγμα προϊόντα ή προσενεγκόντες έργασίαν, ούτοι βε
βαίως θέλουν υποστή τήν ζημίαν τής διαφοράς τής Ανταλ
λακτικής άξίας τών γραμματίων, άλλ’ ή ζημία αύτών θέλει 
στροφή είς ώφέλειαν τών οφειλετών τής Τραπέζης, οίτινες 
διά πραγμάτων καί έργασίας όλιγωτέρων, τών όσα έλαβον 
διά τών τραπεζικών γραμματίων, δύνανται νά έξαγοράσω- 
σι ταϋτα καί νά πληρώσωσι δι’ αύτών τό πρός τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν χρέος των.

Έπομένως ή ύποτίμησις τών ύπαρχόντων έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων πρό τής άναγκαστικής κυκλοφο
ρίας ούδεμίαν έπήνεγκε τώ τόπω ζημίαν. Έζημίωσε τούς κο- 
μιστάς τών τραπεζικών γραμματίων, καθ’όσον δέν ήσαν 
όφειλέται πρός τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν, καί ώφέλησε τούς 
όφειλέτας τής ’Εθνικής Τραπέζης. Έκ τοϋ συμπεράσματος 
τούτου προκύπτει τό έτερον συμπέρασμα περί τών αποτελε
σμάτων τής άρσεως τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, καθ’ δ 
δηλαδη ή άρσις τής άναγκαστικής κυκλοφορίας θέλει ζη
μιώσει τούς όφειλέτας τής Έθνικής Τραπέζης καί ώφελή- 
σει τούς κομιστάς τών τραπεζικών γραμματίων. Διότι οί 
όφειλέται τής Έθ /ΐκής Τραπέζης, διά νά έξαγοράσωσι τά 
άναγκαιοϋντα αΰτοϊς πρός πληρωμήν τοϋ χρέους των τρα

πεζικά γραμμάτια, όταν κυκλοφορώσιν είς τό άρτιον, θέ
λουσι δώσει προϊόντα ή προσενέγκει έργασίας πλείονα εκεί
νων τά όποϊα ήθελον δώσει πρός έξαγοράν ύποτετιμημένων 
τραπεζικών γραμματίων.

Δεύτερον δέ όσον άφορα τά τεθέντα εΐς κυκλοφορίαν τρα
πεζικά γραμμάτια διά τοϋ δημοσίου ταμείου (δρ. 40,000, 
000 περίπου), πρέπει νά διακρίνωμεν είς δύο κατηγορίας 
τούς λαβόντας τά τραπεζικά γραμμάτια έκ τοϋ ταμείου 
τούτου μετά τήν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν. Α') είς πιστω- 
τάς τοϋ δημοσίου, οίτινες έλαβον τά τραπεζικά γραμμάτια 
είς τήν πραγματικήν αύτών άξίαν, ύπερτιμήσαντες κατά λό
γον τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων τήν ά
ξίαν τοϋ ύλικοϋ ή τής έργασίας, άτινα έχορήγησαν είς τήν 
Κυβέρνησιν καί Β') είς πιστωτάς τοϋ δημοσίου, οΐον ύπαλ- 
λήλους, συνταξιούχους, δανειστές τοϋ δημοσίου κλπ. οίτινες 
δέν ήδύναντο νά ύπερτιμήσωσι τήν άξίαν τών πραγμάτων ή 
τής έργασίας των, όπως ματαιώσωσι τήν ύποτίμησίν τών 
τραπεζικών γραμματίων.

Πρόδηλον, ότι οί πρώτοι ούδεμίαν ύπέστησαν ζημίαν ή 
έκαρπώθησαν ώφέλειαν, διότι ούτοι τά τραπεζικά γραμμά
τια καί κατά τήν παραλαβήν των καί κατά τάς δι’ αύτών 
πληρωμάς ύπελόγισαν είς τήν πραγματικήν καί ούχί είς τήν 
ονοματικήν των άξίαν. Ούχ ήττον όμως οί έκδοχεΐς των, 
ήτοι οί κομισταί τών τραπεζικών γραμματίων, τά όποϊα οί 
τής κατηγορίας ταύτης πιστωταί τοΰ δημοσίου έλαβον έκ 
τοϋ δημοσίου ταμείου, Οέλουσιν ώφεληθή κατά τήν άρσιν τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας, άλλ’ άναλώμασι τών φορολο
γουμένων, τήν διαφοράν τής μέχρι τοϋ αρτίου ύψώσεως τής 
τιμής τών τραπεζικών γραμματίων.

Οί τής δευτέρας κατηγορίας πιστωταί τοϋ δημοσίου ύπέ
στησαν τήν έκ τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμμα
τίων ζημίαν, καθ’ όσον τό άντάλλαγμα, όπερ άντί τών γραμ
ματίων τούτων έλαβον, ήτο όλιγώτερον εκείνου, όπερ ήθε
λον λάβει διά γραμματίων, κυκλοφορούντων εΐς τό άρτιον.
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Άλλά τήν ζημίαν ταύτην ώφελήΟη προσωρίνώς τό δημόσιον· 
λέγομεν δέ προσωρίνώς, δ'ότι θέλει αποδώσει αύτήν εις τούς 
έζδοχεΐς τών δικαιωμάτων τών πιστωτών τούτων, ήτοι είς 
τούς ζομιστάς τών τραπεζικών γραμματίων ζατά τήν άρσιν 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας άναλώμασι τών φορολογού
μενων. Άλλ’ επειδή, ώς είρηται, οί φορολογούμενοι έλαβον 
διά τοΰ δημοσίου, όπερ αντιπροσωπεύει αυτούς, πράγματα 
και έργασίαν άξίας ίσης πρός τήν εις τό άρτιον αξίαν τών 
τραπεζικών γραμματίων, όταν έτέθησαν τά τραπεζικά γραμ
μάτια εις κυκλοφορίαν ύπό τοΰ δημοσίου ταμείου, τό τε/ικόν 
άποτέλεσμα έσται ή ζημία τών τής δευτέρας κατηγορίας 
πιστωτών τοΰ δημοσίου και ή ώφέλεια τών κομιστών τών 
τραπεζικών γραμματίων ώστε γενική τοΰ τόπου ώφέλεια ή 
ζημία δέν προκύπτει.

θί "ήζ δευτέρας όμως κατηγορίας πιστωταί τοΰ δημο
σίου οιαρκώς ύφιστανται τήν ζημίαν τής ύποτιμήσεως, έφ’ 
όσον ή ύποτίμησις αύτη εξακολουθεί. Τοΰτο είναι βέβαιον, 
άλλ’ είναι έπίσης βέβαιον, ότι οί ώφελούμενοι έκ τής ζημίας 
ταύτης τών πιστωτών τοΰ δημοσίου, είναι οί όφειλέται τοΰ 
δημοσίου, ήτοι οί φορολογούμενοι, διότι τό δημόσιον δέχε
ται έκ τών οφειλετών του τά τραπεζικά γραμμάτια ούχί είς 
τήν πραγματικήν, δηλαδή τήν έν ισοτιμία πρός τα μεταλ
λικά νομίσματα, άλλ’ είς τήν ονοματικήν αύτών αξίαν.

I ριτον οε όσον άφορα τά ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης κατ’ 
εύΟεΐαν προστεΟέντα εις τήν κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμ
μάτια (δραχ. 26,000,000) μετά τήν αναγκαστικήν κυκλο
φορίαν, ώς πρός ταϋτα τό κοινόν έν γένει ούδεμίαν ύφίστα
ται ζημίαν, διότι αύτά ταϋτα είς τήν ονοματικήν των αξίαν 
έπιστρέφονται είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν πρός άπόσβεσιν 
τών χρεών, άτινα έδημιουργήθησαν δι’αύτών. Άφοΰ δέ ά
παντα τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια έπιστραφώ- 
σιν άπαξ εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, τιθέμενα κατόπιν αύτά 
ταϋτα εις κυκλοφορίαν, ήτοι όταν δέν αύξάνη τό ποσόν 

αύτών διά προσθήκης νέων, ούδεμίαν προξενοΰσι καί έν συ
νόλω ζημίαν ή ώφέλειαν, διότι καθ’ όσον μεν άφορα τήν Ε
θνικήν Τράπεζαν έξ αύτής λαμβάνονται εις τό άρτιον καί 
είς τό άρτιον έπιστρέφονται είς αύτήν, καθ' όσον δ’ άφορα τό 
κοινόν ύποτετιμημένα λαμβάνει καί οίοει ταϋτα, ύπερτιμών 
κατάλόγοντήςύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων τήν 
αξίαν τών δΓ αύτών άνταλλασσομένων πραγμάτων,πλήν, ώς 
είρηται,τώνπιστωτών τοΰ δημοσίουτήςδευτέραςκατηγορίας.

Νομίζομεν, ότι τό ύποτετιμημένον τραπεζικόν γραμμά
των κατ’ ούδέν διαφέρει τοΰ μειοβαροΰς νομίσματος τό 
όποιον ό έκδοτης αύτοϋ δίδει και λαμβάνει έπί τή ονοματι
κή αύτοϋ αξία, άλλά δέν διατιμα τήν αξίαν τών δΓ αύτοϋ 
άνταλλασσομένων πραγμάτων. "Οπως λοιπόν τό μειοβαρες 
νόμισμα δέν δύναται νά ζημιώση τινά, ένόσω άφίεται έλεύθε- 
ρος νά διατίμηση τά δΓ αύτοϋ ανταλλασσόμενα πράγματα, 
ούτω καί ή κυκλοφορία ύποτετιμημένων τραπεζικών γραμ
ματίων κατ’ ούδέν δύναται νά ζημιώση τούς άφιεμένους ελευ
θέρους είς τήν διατίμησιν τών δΓ αύτών άνταλλασσομένων 
πραγμάτων. Όπως δέ ό διά μειοβαρών νομισμάτων άγο- 
ράζων έτερα πράγματα, ούδέν πλέον τής πραγματικής άξίας 
τών νομισμάτων του δύναται νά λάβη, οΰτω καί τό δημό
σιον διά τά τεθέντα ύπ’ αύτοϋ είς κυκλοφορίαν τραπεζικά 
γραμμάτια ούδέν πέραν τής είς χρυσόν άξίας τών τραπεζι
κών γραμματίων έλαβεν έκ τών πιστωτών αύτοϋ έκείνων, 
οϊτινες εϊχον τήν ελευθερίαν νά διατιμήσωσι τήν άξίαν τοΰ 
ύλικοΰ καί τής έργασίας των κατά λόγον τής ύποτιμήσεως 
τών τραπεζικών γραμματίων. Αλλ' ούχ ηττον τό οημοσιον, 
ήτοι φορολογούμενοι, διά τής άρσεως τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας καί κατά συνέπειαν τής διά χρυσοΰ είς τό άρτιον 
πληρωμής τών τραπεζικών γραμματίων, θέλει ύποστή πρός 
όφελος τών καμιστών τών τραπεζικών γραμματίων τήν ζη
μίαν τής διαφοράς μεταξύ τής άξίας τοΰ χρυσοΰ καί τής ά
ξίας είς χρυσόν τοΰ ύλικοΰ καί τής εργασίας, τά όποια έλα-



328 01K0N0MJΚΗ El 11ΘΕΩΡΗΣ1Σ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΥΚΑΟΡΟΡΙΑ ΕΝ ΕΑΑΧΔΙ 329

βεν εις άντάλαγμα, όταν έθηχεν εις κυκλοφορίαν τά τρα
πεζικά γραμμάτια.

Δια τής ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων ώφε- 
λήθησαν έν γένει οι όφειλέται πρός ζημίαν τών δανειστών. 
Διο'τι οί οφείλεται, λαβόντες τά δάνεια εϊς τραπεζικά γραμ
μάτια, κυκ/.οφοροΰντα είς τό άρτιον, έπλήρωσαν αύτά διά 
γραμματίων ύποτετιμημένων. Άλλ’έλεύσεται μετά τήν άρ- 
σιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας και ή σειρά τών δανει
στών κατα τών οφειλετών, διότι οί όφειλέται, οί λαβόν- 
τες τά δάνεια εις ύποτετιμημένα τραπεζικά γραμμάτια, 
οιαρχούσης τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, θέλουσι αποδώ
σει αύτά μετά τήν άρσιν αύτής διά γραμματίων κυκλο- 
φορούντων εις τό άρτιον, πρός αγοράν τών οποίων απαιτεί
ται μείζων ποσότης προϊόντων καί εργασίας. Κατά τήν δια- 
κύμανσιν τής άξίας τών τραπεζικών γραμματίων ή πάλη 
οιεξάγετοι μεταξύ τών κομιστών τών τραπεζικών γραμμα
τίων καΐ τών κατόχων τών πραγμάτων, άτινα διά τραπεζι
κών γραμματίων αγοράζονται. Άλλ'ευθύς ώς ήθελε παυ
σει ή προσθήκη νέων έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμμα
τίων, ήτοι άμα τεθή τό άνώτατον όριον ττς έκδόσεώς των, 
ή διακύμανσις τής άξίας αύτών θέλει σημαντικώς μετρίασθή.

Τό άντίκείμενον όμως τής άναγκαστικής κυκλοφορίας 
οέον νά έξετασθή καί υπό έτέραν τινά έποψιν, σχετιζομένην 
καΐ πρός τήν άρσιν αύτής. Τά έσοδα τοΰ Κράτους άνήλθον 
εις 72 έκατομμύρια (προϋπολογισμός τοΰ 1883), ταΰτα δέ 
πάντα εισπράττει τό δημόσιον ταμεΐον είς τραπεζικά γραμ
μάτια ύποτετιμημένα, καί έάν ή ύποτίμησις τών τραπεζικών 
γραμματίων ύποτεθή πρός 15 μόνον τοΐς %, έπί τών 72 έ
κατομμυρίων ή ύποτίμησις ανέρχεται είς δραχ. 10,800,000. 
'Επομένως οί φορολογούμενοι καί οί πρός τό δημόσιον οφεί
λεται οιά προϊόντων καί έργασίας άξίας εις χρυσόν δραχ. 
61,200,000 άποτίουσι φόρους καί τέλη έκ δραχ. 72 έκα
τομμυρίων, ήτοι όφελοΰνται έτησίως δραχ. 10,800,000 

Αίρομένης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, τί θέλει συμβή ; 
Οί φορολογούμενοι καί οί πρός τό δημόσιον όφειλέται, έν 
οις καί οί καταναλωταί, ούς έπιβαρύνουσι τά τελωνιακά τέ
λη, θέλουσι πληρόνει τούς φόρους καί τά τέλη ταΰτα διά 
προϊόντων καί έργασίας άξίας εις χρυσόν δραχ. 72 εκατομμυ
ρίων ζαί περιπλέον Οέλουσιν έπιβαρύνεσΟαι διά τοΰ τόκου 
καί τοΰ χρεωλυσίου τοΰ συνομολογηθησομένου πρός άρσιν 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας δανείου, τά όποια δέν θέλου
σι > είσθαι έλαττον τών ί· */ 2 έζαττομμυρίων.

Θέλει άντιταχθή έΐς τά άνωτέρω, ότι, αΐρομένη; τής α
ναγκαστικής κυκλοφορίας, πρώτον τό δημόσιον θέλει απαλ
λαγή τής ύπερτιμήσεως τοΰ χρυσού, ού τίνος έχει ανάγκην 
διά τήν πληρωμήν τών τόκων και χρεωλυσίων τών δανείων, 
ών ή πληρωμή συνωμολογήθη εις χρυσόν, δεύτερον τό δημό
σιον θέλει αγοράζει τό ύλιζόν έπί τιμήματι μιζροτέρω, καί 
τρίτον τό δημόσιον δέν θέλει άδιχεΐ τούς ύπαλ?.ή\ους, τούς 
συνταξιούχους καί τούς λοιπούς δικαιούχους, οίτινες δέν δύ
νανται νά διατιμήσωσι τάς απαιτήσεις των κατά λόγον τής 
ύποτιμήσεως τών τραπεζικών γραμματίων. Άλλά οιά τής 
άρσεως τής αναγκαστικής κυκλοφορίας θέλουσι περιορίσθή 
αί διά τό ύλικόν τούλάχιστον χορηγούμενα*.  πιστώσεις καί 
θέλουσι μετρίασθή άναλόγως οί φόροι; Ούχί βεβαίως. Ό 
λαός θέλει ύποστή τό βάρος ζαί τής άρσεως τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας ζαί τής εις τό άρτιον πληρωμής τών φό
ρων καί λοιπών δικαιωμάτων.

Άλλ’ ούτε είναι ακριβές, ότι όλων τών πραγμάτων ζαί 
τών ημερομισθίων ή άξια ύπερτιμάται κατά τήν αύτήν άνα
λογίαν, καθ’ ήν ύποτιμώνται τά τραπεζικά γραμμάτια έν 
συγκρίσει πρός τά μεταλλικά νομίσματα καί τό έπί τοΰ εξω
τερικού συνάλλαγμα. Έάν τοΰτο ήτο καθ’ ολοκληρίαν α
κριβές, άν δηλονότι έκαστος, έχων εις χεΐρας του τραπεζι
κόν γραμμάτιου δραχ. 100, δέν κρατεί εΐμή δραχ. 80, π. χ. 
εις χρυσόν, πράγματα, ή εργασίαν, τό έν τοιαύτη περιπτώ- 
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δικαιότερου ήθελεν εισθαι ή μεταβολή τής διατιμήσεώς τών 
τραπεζικών γραμματίων, ήτοι ή διατίμησίς των είς 80 τοΐς 
°/0 και έπομένως ή διατίμησίς τοΰ τραπεζικού γραμμα
τίου τών δραχ. 100 είς δραχ. 80, τοΰ τών δραχ. 25 είς 
δραχ. 20 καί τοΰ τών δραχ. 5 είς δραχ. 4.

Διά τής διατιμήσεώς ταύτης ή ‘Εθνική Τράπεζα έξ ένός 
μέν ήθελε περιορίσει τήν χρέωσίν της έν -ή μερίδι τής κυ
κλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων, ύποτιθεμένων τών 
έν κυκλοφορία τραπεζ. γραμματίων είς 98.000,000 κατά 
δραχ. 19.600,000, ήτοι ήθελε περιορίσει τήν χρέωσίν της 
είς δραχ. 78.400,000 και ήθελεν έλαττώσει κατά δραχμάς 
19,600,000 τό πρός αύτήν χρέος τής Κυβερνήσεως, περιο- 
ριζόμενον ούτως άπό δραχ. 63 000,000 (κατάστασις 31 
Μαΐου) είς δραχ. 43,400,000. Μετά δέ ταϋτα τά τραπεζικά 
γραμμάτια ήθελον δίδοσθαι καί λαμβάνεσθαι πρός 80 τοΐς 
%, μέχρι τής έ ιδόσεως νέων τοιούτων, δι'ών Οά άντικατα- 
σταθώσι τά παλαιά. Ταϋτα όμως ύπό τόν όρον όχι μόνον 
τής μή αύξήσεως τοϋ ποσοΰ τών έν κυκλοφορία τραπεζικών 
γραμματίων, άλλά καί τοϋ περαιτέρω περιορισμού αύτών, 
έκτός, όταν ή αύξησις ούδεμίαν ήθελεν επιφέρει ύποτίμησίν. 
Ή έγχείρισις φαίνεται οδυνηρά, άλλ’ άν ή ύποτίμησις τών 
τραπεζικών γραμματίων έφθασεν εΐς 20 τοΐς °/0, ήτοι άν ή 
άνταλλακτική των άξια περιωρίσθη είς 80 τοΐς °/0, ή έγχεί- 
ρισις αύτη δέν είναι άδικαιολόγητος.

"Οτι όμως ή διατίμησίς όλων τών πραγμάτων καί τών -η
μερομισθίων δέν αύξομειοϋται άναλόγως τής είς τραπεζικά 
γραμμάτια άξίας τών χρυσών νομισμάτων και τοϋ έπί τού 
έξωτερικοΰ συναλλάγματος τοϋτο εινε προφανές, τής τιμής 
πολλών πραγμάτων μή παρακολουθούσης τήν ύποτίμησίν 
τών τραπεζικών γραμματίων, πρόσφατον δ’ έχομεν καί τά 
παράδειγμα τής εφαρμογής τοϋ νέου νομισματικού συστήμα
τος, καθ’ ήν δέν έγένετο ή αναγωγή τής άξίας όλων τών 
πραγμάτων κατ’ άναλογίαν τής νέας νομισματικής μονάδος.

Έν τώ πέρατι τής μελέτης ταύτης περί τής άνσγκαστι- 
κής κυκλοφορίας προστίθεται, ότι ούτε αί Ιερεμιάδες περί 
τών έκ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας ζημιών τοΰ τόπου 
έν τώ συνόλω αυτού, ούτε οί παιάνες περί τών έκ τής άρ- 
σεως αυτής μεγίστων ωφελειών έχουσιν έν γένει εύλογον αι
τίαν. Γό ζήτημα τοϋτο δεϊται πρό πάσης άποφάσεως σπου
δαίας μελέτης καί άπαθεστέρας συζητήσεως. Ή έποχή τών 
χαλκονομισμάτων καί τής εφαρμογής τού νέου νομισματι
κού συστήματος, καθ' ήν τοσαύτη άνεπτύχθη κερδοσκοπία 
δέν άπέχει μακράν άφ’ήμών. Πόσοι καί νΰν κομισταί τραπε
ζικών γραμματίων, μέ ύποτίμησίν άγορασθέντων, δέν καρα- 
δοκοΰσι νά πληρωθώσι διά χρυσού; ’Εκείνο όπερ έπείγει εί
ναι νά υποχρεωθή ή νά στέρξη ή ’Εθνική Τράπεζα νά περι- 
ορίση τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων 
έντός τοΰ εύλογου ορίου, τό όποιον τό πρός τήν Κυβέρνησιν 
δάνειον δικαιολογεί· νά πραγμ.ατοποιήση δέ τόν περιορισμόν 
τούτον διά τής διαθέσεως μέρους τοΰ μεταλλικού της καί 
τών έπί τού έξωτερικοΰ συναλλαγμάτων καί ούχί διά τοΰ 
περιορισμού τών πιστώσεων, όπεο ήθελε στενοχωρήσει τήν 
ο.γοράν.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΣ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ-

Ό τελευταΐον ψηφισθείς έν Γαλλία νόμος τής 39 Αύγού
στου 1 883 έλυσε μεταξύ άλλων καί δύο ουσιωδέστατα τοΰ 
οργανισμού τής δικαστικής εξουσίας ζητήματα. Έν πρώτοις 
περιόρισε τόν άριθμόν τών δικαστών καί ήνοιξε τήν οδόν 
τού καθαρισμού τών δικαστηρίων, χωρίς νά οοκιμάση μεγά- 
λας δυσχερείας έκ τοΰ θεσμού τής ίσοβιότητος ή, όπως λέ- 
γουσιν έν Γαλλία, τοϋ άμετακινήτου τών δικαστών. ’Ακο
λούθως έτροποποίησε τό μισθολόγιον τών μελών τής δι-
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καστιζής εξουσίας, έπί βάσεως τήν οποίαν έπέβαλλον αί το
πικοί και καιρικοί περιστάσεις.

"Οσον άφορα τούς διά τοϋ προκειμένου νόμου άπομακρυ- 
νομένους τής ύπηρεσίας δικαστάς ή μή άποδεγομένους τήν 
νέαν αυτών έν τή διχαστική λειτουργία τοποθέτησιν, τίθεν
ται ούτοι υπό σύνταξιν λαμβάνοντες τό ήμισυ μέν τοϋ 
μισθού έάν ύπηρέτησαν 20—30 έτη, τά δύο οέ πέμπτα έάν 
ύπηρέτησαν 10—20 έτη, τό έν τέταρτον δέ του ζατά τα 
τελευταία έξ έτη κατά μέσον όρον μισθού αύτών έάν ύπηρέ
τησαν 6—10 έτη, τό έν πέμπτον οέ τοΰ τοιούτου μέσου 
μισθού έάν ύπηρέτησαν όλιγώτερον τών 6 έτών.

"Οσον άφορα τούς μισθούς τών έφετείων ζαί τών πρωτο
δικείων, ιδού πώς έζανονίσθησαν ούτοι ένιαυσίως άπό τής 1 
’Ιανουάριου 1 884 :

ΕΦΕΤΕΙΑ.— α) Παρισίων : πρώτος πρόεδρος 25,000 
φράγζα,αντιπρόεδρος 1 3,750, έφέτης 11,000, γενικός είσαγ- 
γελεύς 25,000, γενικός ύποεισαγγελεύς 1 3,000, άντεισαγ- 
γελεύς 11,000, γραμματεύς 8,000, ύπογραμματεύς 5,000. 
β') "Αλλων πόλεων: πρώτος πρόεδρος 18,000, αντιπρόεδρος 
10.000, έφέτης 7,000, γενικός είσαγγελεύς 18,000, γενικός 
ύποεισαγγλεύς 8,000, άντεισαγγελεύς 6,000, γραμματεύς 
4,000, ύπογραμματεύς 3,500.

ΙΙΡΩΤΟΔΙΚΕΙ Α. — α') Παρισίων: πρόεδρος 20,000 
φράγζα, άντιπρόεδρος 10,000, άνακριτής 10,000, δικαστής 
8,000, είσαγγελεύς 20,000, άντεισαγγελεύς 8,000, γραμ
ματεύς 6,000 ύπογραμματεύς 4,000- β') "Αλλων πόλεων, 
πληθυσμού άνω τών 80,000 κατοίκων; πρόεδρος 10, 
000, άντιπρόεορος 7,000, ανακριτής 6,500, δικαστής 6, 
000, είσαγγελεύς 10,000, άντεισαγγελεύς 5,000, γραμμα
τεύς 3,000, ύπογραμματεύς 2,400. γ') "Αλλων πό
λεων, πληθυσμού άνω τών 20,000 κατοίκων : πρόεδρος 
7,000, αντιπρόεδρος 5,500, ανακριτής 5000, δικαστής 4, 
000,είσαγγελεύς 7,000,άντεισαγγελεύς 3,500,γραμματεύς 

2,500 ύπογραμματεύς 1,500. δ') "Αλλων πόλεων, πλη
θυσμού κάτω τών 20,000 κατοίκων : πρόεδρος 5,000, άν- 
τιπρόεβρος 4,000, άνακριτής 3,500, δικαστή; 3,000, εί
σαγγελεύς 5,000,άντεισαγγελεύς 2,800,γραμματεύς 2,000 
ύπογραμματεύς 1,200.—Τά πρωτοδικεία τής Νίκαιας, Βερ- 
σαλιών ζαί ’Αλγερίας έξομοιοΰνται πρός τά τής δευτέρας κα
τηγορίας, τά δέ τού Σαμπερύ, Κωνσταντίνας, Όράν, Βλιδάχ, 
Βόνης καί Τλέμσεν πρός τά τής τρίτης κατηγορίας. ’Εν δέ 
τοΐς πρωτοδικείοις Βάτνας, Βουγής, Γουέλμας, Μασχέρας, 
Μοσταγανέμης, Όρλεανοπόλεως, Φιλιππόλεως, Σατίφ, Σι- 
διβελ-Αββές ζαί ΤιζιΟυζοΰ οί μισθοί ορίζονται ώς ακολού
θως : πρόεδρος 6,000, άνακριτής 4,300, δικαστής 3,730, 
Είσαγγελεύς 6,000, άντεισαγγελεύς 3,500. Διατηρούνται 
ώς έχουσι νΰν οί μισθοί τών παρέδρων ζαί δικαστών ζαί τών 
Μωαμεθανών ή Καβάλων βοηθών καί διερμηνέων ώς καί τών 
γραμματέων τών πρωτοδικείων τής ’Αλγερίας, ζαί αύξά- 
\ονται οί τών έν αύτοΐς ύπογραμματέων ζατά 500 φρ.

Ε1ΤΛΙΙΑΙΚΙΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ.

Αί καταστατικοί πληροφορίαι τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
τών τηλεγραφικών γραμμών τής Εύρώπης άπέληξαν τελευ
ταίου είς τά άζόλουθα πορίσματα.

"Οσον άφορα τόν άριθμόν τών τηλεγραφικών γραμμών 
διαμοιράζονται αύται ώς έξής μεταξύ τών διαφόρων έπι- 
κοατειών : Γερμανία 10,308 γραμμαί, Γαλλία 5,885, ’Αγ
γλία 5,600, Αύστρο-ουγγαρία 3,673, Ρωσσία 2,731, ’Ιτα
λία 2,470, ’Ελβετία 1,139, Βέλγιον 827, Σουηδία 788, 
’Ολλανδία 418, ’Ισπανία 387, Δανία 385, ΐΝορβεργία 260, 
Γουμουνία 206, Πορτογαλλία 202, Ελλάς 100, Βοσνία 
69, Αουξεμβούργον 64, Σερβία 60, Βουλγαρία 37.
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Όσον άφορα τήν έζτασιν τών τηλεγραφικών συρμάτων, 
ιδού πόσην περιλαμβάνει έζάστη έπικοάτεια : Γερμανία 260, 
636 χιλιόμετρα, Ρωσσία 223, 588, Γαλλία 211,607? Αγ
γλία 197,715,Αύστρο-ουγγαρία 147,424,'Ισπανία 40,742, 
Σουηδία 29,879, Βέλγιον 27,922, ’Ελβετία 16,155, Νορ
βηγία 15,601, ’Ολλανδία I 4,1 33, Πορτογαλλία 10,964, 
Ρουμουνία 8,662, Δανία 8,450, Ελλάς 4,644, Βουλγαρία
3,400 , Βοσνία 3,180, Σερβία 3,134, Λουξεμβούργο·? 336.

’Ιδιαιτέρως ή έζτασις τών υπογείων τηλεγραφικών συρ
μάτων ύπολογίζεται ζατά τάς διαφόρους χώρας ώς έξής : 
Γερμανία 37,604 χιλιόμετρα, Αγγλία 17,700, Γαλλία 
11,656, 'Ολλανδία 591, \ύστρία 571, Ελβετία 327, Ρωσ
σία 250, Βέλγιον 232, Δανία 79, Ρουμουνία 56.

ΊΙ άναλογία τοΰ πληθυσμού έζαστης έπικρατείας πρός 
έκαστον τηλεγραφικόν σταθμόν αύτής ζατά μέσον όρον έχει 
ώς εξής; Έν Γερμανία πρός έκαστον σταθμόν άναλο- 
γοΰσι 4,388 κάτοικοι, έν Σουηδία 5,794, έν Αγγλία 
6,294, έν Γαλλία 6,442, έν Νορβηγία 7,411, έν Αυστρία 
8,504, έν Ιταλία 10,850 έν Ρωσσία 27,091, κα έν ’Ισπα
νία 43,358.

ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΑΞΦΑΛΕΙΑΙ

ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.
<

Παρά τοΐς πλείστοις τών Γερμανικών Κρατών λειτουρ
γεί ήδη πρό καιρού σπουδαιότατος οίζονονομικός θεσμός 
σχετικός πρός τήν άσφάλειαν πών εργατών έν περιστώσει 
άσΟενείας.Ό θεσμός ουτος ευθύς έξ αρχής ήτο ιδίως υποχρε
ωτικός διά τήν βιομηχανίαν τών μεταλλείων, νόμος δέ τοΰ 
1876 ανέγραψε καθ’άπασαν τήν Γερμανίαν τό δικαίωμα 
είς τάς άοχάς τής έπιτοπίου διοικήσεως,ίνα έπιβάλλωσιν εις 

τάς έργατιζάς τάξεις τής περιφέρειας των τήν ύποχρέωσιν 
ίνα άποτελώσι άσφαλιστιζούς ζατά τών ένδεχομένων νόσων 
αύτών συνεταιρισμούς. Άλλά τό δέμα ήτο τόσον ευρύ και 
τόσον δυσχερές περί τήν εφαρμογήν, ώστε έδέησεν ό Γερμα
νός νομοθέτης νά άναΟεωρήση τάς ύπάρχουσας διατάξεις 
ζαί νά έκοώση τελευταίου ειδικόν περί άσφαλείας τών έρ- 
γατών έν περιπτώσει άσΟενείας νόμον, όστις πρόκειται νά 
άποτελέση τμήμα ιδιαίτερον τής μεγάλης προνοίας, ήτις 
είναι ύπό συζήτησιν έν Γερμανία σχετιζώς πρός τόν όλον 
κύκλον τών εργατικών ασφαλειών.

Κατά τόν νέον νόμον οί έργάται,τούς όποιους συγκεντρώ- 
νουσιν οί διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι, ύποχρεοΰνται ίνα 
λαμβάνωσι μέρος είς τήν κατά τής νόσου όργανισΟεΐσαν ά- 
σφάλειαν. Οί έργάται ουτοι είναι όνομαστικώς οί έξής : ά) οί 
εργαζόμενοι έν μεταλλείοις, έν λατομείοις, έν εργαστη
ρίου, έν κλιβάνοις, έν σιδηροδρόμοις, έν άτμοπλοίοις, έν 
άποΟήζαις καί έν οίζοδομαΐς, β') έν μηχανικοΐς έργοις καί 
έν έργοις διεξαγομένοις ζατά τόπους καΟωρισμένους, γ) έν 
έργοις καθ’ ά διαρκώς γίνεται χρήσις λεβήτων ή μηχανών, 
κινούμενων δι’ ϋδατος, άνεμου, άτμοΰ, θερμού άέρος, φωταε
ρίου κλπ. ’Εξαιρούνται τής πρός άσφάλειαν ύποχρεώσεως 
οί έργάται τών οποίων ή εργασία είναι πρόσκαιρος, καί οί 
ώς υπάλληλοι, διευΟυνταί ζαί έν γένει οί έχοντες ημερήσιον 
εισόδημα άνω τών 9 δραχμών. Έν τούτοις άφίνεται εϊς τήν 
κατά τόπους ιδιαιτέραν Ο'έλησιν ή άσφάλεια ά) καί τών ερ
γατών εκείνων ών τά έργα είναι πρόσκαιρα, β') τών ύπαλλή- 
λωνκαί μαθητών έμποριζών καταστημάτων ζαί φαρμακείων, 
γ') τών ύπηρετούντων έμπορους έκτος τού τόπου έν ώ διε
ξάγεται τό έμπόριον αύτών, δή τών εργαζομένων έν τοΐς 
ίδίοις έαυτών έργοστασίοις πρός παραγωγήν βιομηχανικών 
προϊόντων διά λ/σμόν άλλων, έ) τών άσχολουμένων περί 
τήν γεωργίαν καί τά δάση.

Κατά τόν προζείμενον νόμον οί έργάται τοΰ αύτοΰ βιο
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μηχανικού κλάδου γίνονται κατά γενικόν κανόνα μέλη τοΰ 
αύτοΰ ταμείου έν τή οποία δίαμένουσιν συνοικία, έάν δέ δέν 
είναι ίζανώς πολυπληθείς δπως άποτελέσωσιν ίδιον ταμεΐον 
ένοΰνται εΐς κατάρτησιν ένός τοιούτου καί διαφόρων έπαγ- 
γελμάτων έργάται. Οί έργαζόμενοι έν τώ αύτώ βιομηχανι
κοί ζαταστήματι δύνανται νά σχηματίσωσι κοινόν ταμεΐον, 
έάν έπαρζή ό αριθμός αύτών, κατά τόν αύτόν δέ τρόπον ανά
λογα ταμεία δύνανται νά σχηματισθώσι καί διά τούς έργά- 
τας τών μεγάλων οικοδομικών έργων. Ιϊρός τά όργανισθη- 
σόμενα νέα ασφαλιστικά ταμεία διατηρούνται καί τά πα
λαιό, ύπό τόν δρον τής τροποποιήσεως τών κανονισμών των 
έπί τή βάσει τοΰ νόμου. ΓΙρόκειται είδιζώς περί τών ταμείων 
τών έν τοΐς μεταλλείοις έργατών, περί τών ταμείων 
τών συντεχνιών, και περί τών ταμείων τών άλληλοβοηθητι- 
ζών συνεταιρισμών. Έν γένει έν τή άνά χεϊρας Θεσμοθεσία 
επικρατεί τό αποκεντρωτικόν σύστημα, συνδυαζομένων τών 
εργατικών κατά τής νόσου ασφαλειών μετά τών κατά τό
πους ζαί βιομηχανίας ταμείων, διά τρόπου έπιτρέποντος 
τήν ταχείαν ζαί πρός τάς έζάστοτε περιστάσεις λειτουργίαν 
τής θεμελιώδους έν αύτοΐς ιδέας, άνευ τής παρεμβάσεως τών 
δεσμών, τά όποια έπιβάλλει ή γραφείο κρατιζή τών συγκεν
τρωτικών οργανισμών μηχανή. Ιδιαιτέρως άξιομνημόνεντος 
είναι ή πρόνοια τοΰ προκειμένου νόμου ύπέρ τών έργατών 
έζείνων, οίτινες ώς έζ του μιζροΰ άριΟμοΰ των άδυνατούσι 
έν τινι περιφερεία νά άποτελέσωσιν ίδιον ταμεΐον ή νά προ- 
στεθώσι εΐς άλλο σχετιζόν,διότι έν τοιαύτη περιπτώσει ύπο- 
χρεοΰται νά τούς άσφαλίση ή κοινότης.

Ιδού πώς ζατατάσσονται τά διάφορα ταμεία τών,πρός περί- 
Οαλψιν τών νοσούντων, όργανισθεισών ύπό τοΰ νόμου εργα
τικών ασφαλειών : ά) Γενικά κατά τόπους ταμεία ένός ή 
πλειόνων βιομηχανικών κλάδων, β') ταμεία τών έν τοΐς έρ- 
γοστασίοις έργαζομένων, γ') ταμεία τών έργατών τής οικο
δομικής, δ') ταμεία τών έν τοΐς μεταλλείοις έργαζομένων, 

έ) ταμεία τών συντεχνιών, ς') ταμεία τών άλληλοβοηθη- 
τικών συνεταιρισμών, ζ') κοινοτικά ταμεία. Ή διαχείρισις 
τών ταμείων τούτων διαφέρει καθόσον είναι ταϋτα κοινο
τικά ή μή. Τά μέν κοινοτικά άποτελοΰσι κλάδον τής διοι- 
κήσεως τών κοινοτήτων, τά δέ λοιπά άποτελοΰσι ίδια νομι
κά πρόσωπα καί διοικοΰνται άναλόγως. Κατ’ άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις ύπάρχουσιν ειδικοί ζαθ’ έζάστην τών κατη
γοριών νομικοί ορισμοί. Καί δσον μέν άφορα τά κοινοτικά 
ταμεία, οί άσφαλιζόμενοι ύποτάσσονται εΐς τόν ύπάρχοντα 
κοινοτικόν οργανισμόν, ούδεμίαν έχοντες ψήφον ώς πρός τήν 
λειτουργίαν τών ταμείων τούτων. Όσον δμως άφορα τά λοι
πά ταμεία, τό διοικούν αύτά προσωπικόν εκλέγεται διά τής 
ψήφου τών μελών του, τά όποια είναι αύτοί οί άσφαλιζόμενοι 
έργάται. Αί δαπάναι τής διαχειρίσεως τών ταμείων τούτων 
καταβάλλονται ύπό τής κοίνότητος μέν άν πρόκειται περί 
κοινοτικών, ύπό τών έργοστκσίαρχών δέάν πρόκειται περί τα
μείων εργοστασίων, καί ύπ’ αύτών τών ταμείων άν πρόκειται 
περί τών λοιπών ώς άνω άπαριθμηθεισών κατηγοριών.

Εννοείται άφ’ έαυτοΰ, δτι τόσον αί βοήθεΐαι τάς όποιας 
θέλουσι χορηγεί τά διάφορα ταμεία, δσον καί αί χρηματικαί 
καταβολαί τών μελών αύτών σχετίζονται πρός τά λαμβα- 
νόμενα ύπό τούτων ημερομίσθια. Ή κυρία δύναμις τοΰ προ
κειμένου οργανισμού είναι τό ήμερομίσθιον. "Οσον άφορα τά 
κοινοτικά ταμεία, λαμβάνεται ώς βάσις τό μέσον ήμερομί- 
σθ'.ον κοινών έργατών. "Οσον άφορα τά ταμεία τών έργοστα- 
σιων, λαμβάνεται ώς βάσις τό πραγματικώς λαμβανόμενον 
ύπό έκάστου εργάτου ημερομίσθιον. Όσον άφορα τά λοιπά 
ταμεία, λαμβάνεται ώς βάσις τό ζατά μέσον δρον ημε
ρομίσθιον τοΰ βιομηχανικού κλάδου εΐς δν άνήκει ό έργάτης.

Έν περιπτώσει άσθενείας, τό είς δ άνήκει ό έργάτης τα
μεΐον χορηγεί πρός αύτόν δωρεάν τήν ιατρικήν βοήθειαν 
καί τά φάρμακα, πρός δέ, άν άδυνατή νά έργασθή, και κατά 
τήν κρίσιν τής διοιζήσεως τοΰ ταμείου, μέχρι τοΰ ήμίσεως, 
καί είς εκτάκτους περιστάσεις μέχρι τώ / 3/4 τοΰ ήμερομι-

ΕΤΟΣ 41—ΦΤΛ. 128—-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1885. 25 
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σΟίου όπερ έλάμβανεν ό εργάτης ότε είργάζετο. Ή χο
ρηγία τής μέν ιατρικής βοήθειας ζαί τών φαρμάκων διαρκεΐ 
όσον ζαί ή άνάγχη, τής χρηματικής οέ αρωγής άπό τής τρί
της ημέρας τής νόσου μέχρι δεκατριών έβδομάδων καί είς 
εκτάκτους περιστάσεις μέχρι ένός έτους Ή χρηματική αρω
γή δύναται νά άντιζατασταθή διά τοποθετήσεως τοΰ άσΟε- 
νοΰς έντός τίνος νοσοκομείου. "Οσον άφορα τάς έργάτιδας 
ιδιαιτέρως, ή περίΟαλψις έκτος τών άσθενειών περιλαμβάνει 
και τούς τοκετούς αύτών έπί τρεις εβδομάδας ζαΐ είς έκτά- 
ζτους περιστάσεις μέχρις έξ έβδομάδων. Χορηγούνται οέ 
βοηθήματα ζαί πρός τά τέκνα ζαί τούς γονείς τών άποθνη- 
σζόντων μελών τοΰ ταμείου, έάν έξαύτών έξαρτώνται, μέχρις 
εΐκοσιν ημερομισθίων καί εις έκτακτους περιστάσεις μέχρι 
τεσσαράκοντα ήμερομισθίων. Εις τά τέκνα καί τάς συζύ
γους τών μελών τοΰ ταμείου χορηγοΰνται έν περιπτώσει 
άσθενείας ιατρική βοήθεια καί φάρμακα· ιδιαιτέρως δέ τό 
βοήθημα τών τικτουσών γυναικών τών μελών τοΰ ταμείου 
είναι ώς τό πρός τάς έργατίδας γυναίκας χορηγούμενον, 
όταν αύται είναι μέλη τοΰ ταμείου. "Οσον άφορά τούς είς 
ανίατον καί διαρκή νόσον περιπίπτοντας έργάτας, τάς χή
ρας καί τά τέκνα αύτών, ή έπιζουρία έξέρχεται τών ορίων 
τοΰ προκειμένου Οεσμοΰ, έπομένως τά ταμεία αύτοϋ ούδε
μίαν ύποχρέωσιν πρός αύτούς άναλαμβάνουσιν, είς άλλας 
τής κοινωνίας φιλανθρωπικός πηγάς άνηζούσης τής περι- 
πτώσεως ταύτης.

'Ο μηχανισμός τών καταβολών εις τά ταμεία τών έργα- 
τικών ασφαλειών έχει ώς έξής. Όσον άφορα τά κοινοτικά 
ταμεία έκαστος τών άσφαλιζομένων καταθέτει 1 1/2 τοΐς °/θ 
τοΰ ώς έρρέθη μέσου ήμερομισθίου κοινών έργατών, καί δύ
ναται πρός έπάρκειαν πρός τούς σκοπούς τοΰ ταμείου ή κα
ταβολή αύτη νά άναβή μέχρι 2 τοΐς °/0. Είς τήν πρώτην 
περίπτωσιν τό ι/2 τοΐς υ/0 καί είς τήν δευτέραν τά 2/3 τοΐς 
°/0 καταβάλλονται ύπό τοΰ έργοστασιάρχου. Έάν καί οΰτω 

δέν επαρκή τόζοινονικόν ταμεΐον εϊς τόν Ασφαλιστικόν σκοπόν 
αύτοϋ,συγχωνεύεται μετ’ άλλων κοινοτικών ταμείων. Όσον 
άφορα τά ταμεία τών έργοστασίων, τό */ 3 ζαταβάλλουσιν οί 
έργοστασιάρχαι καί τά 2/3 οι έργάται. Έν περιπτώσει 
άνεπαρκείας τών ταμείων τούτων εις τόν σκοπόν αύτών, 
οί έργοστασιάρχαι καταβάλλουσι τά άναγκαΐα είς συμπλή- 
ρωσιν ποσά. Έπί τών λοιπών ταμείων τά καταστατικά αύ
τών όρίζουσι τό ποσόν τής καταβολής τών έργατών άπό 2 
τοΐς °/0 τών ήμερομισθίων αύτών μέχρι 3 τοΐς °/0, έάν το ά- 
παιτή ή άνάγχη. Έν περιπτώσει άνεπαρκείας τά ταμεία 
ταϋτα διαλύονται.

Έν γένει έν τή προκειμένη ύπέρ τών έργατών Γερμανική 
θεσμοθεσία μόνη ή ίδιότης τοΰ έργάτου ώς τοιούτου άποτε- 
λεΐ τό δικαίωμα αύτοϋ είς ασφάλειαν. Όσον αφορά τόν άναγ- 
καΐον όρον τών είς τό ταμε'ον καταβολών αύτοϋ, ή έκπλήρω- 
σις αύτοϋ έξασφαλίζεται άπό νομικής προνοίας καί τάξεως, 
ένώπιον τών όποιων ή δυστροπία τοΰ άσφαλιζομένου άφο- 
πλίζεται καί οί πόροι τοΰ ταμείου κανονιζώς είσάγονται έν 
αύτώ ΙΙρός συμπλήρωσιν δέ τοΰ όλου σκοποΰ τής προκειμέ- 
νης άσφαλιστικής θεσμοθεσίας έζηρύχθη άνίσχυρος πάσα 
έναντίον αύτής μεταξύ έργοστασιαρχών καί έργατών πρός 
βλάβην τών τελευταίων συμφωνία.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ*  ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ·

'Αφησον τό σοβαρόν σπουδαστήριόν σου, άναγνώστα, λά
βε τόν οδοιπορικόν σάκζον σου, όταν αί ύποθέσεις σου τό 
έπιτρέψωσιν,—καί είναι άδύνατον, άν θέλης, νά μή οίκονο- 
μήσης όλίγας ήμέρας κατ’ έτος,—καί μετάβηθι είς έπίσκε- 
ψιν άλλων μερών έχτός τής συνήθους διαμονής σου. Μήπως 
έγεννήθη ό άνθρωπος μέ τάς ιδιότητας καί τόν προορισμόν 
τοΰ φυτοΰ; όχι· τά πάντα μαρτυροΰσιν έν αύτφ τό έναντίον
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τής ακινησίας, τήν δρασιν, τήν ζωήν. Άλλά μή νομίσης δτι 
σέ συμβουλεύω νά γίνης περιηγητής τ ο ΰ σ υ ρ μ ο ΰ, ή νά 
ζηλεύσης τήν δόξαν έχείνων, οίτινες πολλών ανθρώπων εΐ- 
οον άστεα, άλλά νόον ούχ έγνων· όχι- πριν ή τό κίτρον τής 
ματαιότητος σέ ώΟήση εις ξένας χώρας, έπισκέφΟητι πρώ
τον τήν ίδιζήυ σου, πολλά Οά ίδης καί διδαχθής καί εις τό 
μικρότερου χωρίου τής πατρίδος σου. Εις εποχήν, ζαΟ’ήν 
τά έθνη άποτελοΰσι μίαν οικογένειαν, και έχουσιν αλληλεγ
γύην συμφερόντων, ώστε ή ευημερία ή κακοδαιμονία τοΰ 
ενός νά μή ήναι αδιάφορος εις τό άλλο, τί νά είπη τις 
περί του 'υφισταμένου μεταξύ τών τμημάτων μιας καί τής 
αύτής έπικρατείας δεσμού; Καί όμως δύναται τις νά ίσχυρι- 
σδή, χωρίς ν’ άπομαζρυνΟή τής άληΟείας, ότι ή μικρά χώ
ρα μας αγνοεί έαυτήν τόσον εΐναι χαλαρά ή μεταξύ τών δι
αφόρων επαρχιών μας επικοινωνία, όφειλομένη ιδίως είς τήν 
έλλειψιν οδών.'Ο έρως τών περιηγήσεων, ό αντί πάσης Ου
σίας, αποτελεί, ώς γνωστόν, τόν κλήρον ού μόνον εξαιρε
τικών ψυχικών κλίσεων, άλλά συγχρόνως καί προνομιούχων 
βαλαντίων πλήν ανάγκη, έν τίνι τουλάχιστον μέτρω, νά 
γνωρίσρ ό "Ελλην τήν 'Ελλάδα, έστω καί οιά τινων μι
κρών κόπων καί Ουσιών, ό έν τή πρωτευούση οΐζών νά ίοη 
τάς έπαρχίας, ό έπαρχιώτης τήν πρωτεύουσαν. Εύτυχώς ή 
ή ύγρά οδός ήνεώχΟη ήδη χάρις είς τόν έλεύθερον συναγω
νισμόν τών ατμόπλοιων μας, άπόπειραί δέ τινες γίνονται ό
πως άνοιχθή ζαί ή ξηρά. Κάλλιον αργά παρά ποτέ!

Άς άποβιβασΟώμεν είς Πάτρας· εΐναι νύξ καί τό φωταέ- 
ριον λάμ,πει είς δρόμους καλούς. Τήν πρωίαν ζίνησις πυρε- 
τώδης τοΰ κόσμου πρός έργασίαν, ζωή, πλοΰτος κατάδηλος 
καί είς τόν μάλλον έπιπόλαιον παρατηρητήν· άμαξαΐ προσ- 
φέρονται είς τόν Οέλοντα νά έπισζεφΟή τά περίχωρα, άς 
έξέλβωμεν. ΈξωραϊσΟεισαι πλατεϊαι ζαί τερπνοί περίπα
τοι συνεχίζουσίν την καλήν έκ τής πόλεως έντύπωσιν, πο
λύτιμοι δέ φυτεϊαι, καθ’ άς ή σταφιδάμπελος καί ή άμπελος 

κατέχουσι τής είκόνος τό έδαφος, κήποι δέ όπωροφόρων 
δένδρων μετά πυκνών αγροικιών άποτελοΰσι τά ποίκίλ- 
μ α τα αύτής,άπεράντως έζτεινόμεναι,συμπληροΟσι τό όντως 
εύάρεστον θέαμα. Καί είναι όλα ταΰτα έργα μιας πεντηζον- 
ταετηρίδος, άνέστησαν ώς διά μαγείας έν τώ μέσω τών ερει
πίων τοΰ μεγάλου r γώνος μας; ναί· ούδείς δύναται νά άρ- 
νηΟή τοΰτο.’Ήθελε μάλιστα νομίσει τις,άν δένέξετάση έμβρι- 
Οώς τόν σύνδεσμον τών αιτίων πρός τά άποτελέσματα, ότι 
ύπέρ τόπου, τηλικαύτην ποιήσαντος πρόοδον, τό παν προσε- 
φέρΟη, ύπό τήν έποψιν τής συμμετοχής τού Κράτους, είς τό 
μέγα έργαστήριον τής εθνικής φιλοπονίας. Καί δμως ύπό 
τήν έποψιν ταύτην, ίσα ίσα, ανάγκη νά όμολογήση τις, άν 
Οέλη νά ήναι έντός τής άληΟείας, ότι τά βήματα ήμών ύ- 
πήοξαν βήματα χελώνης. Τό παράδειγμα δέ μας παρέχου- 
σιν αύται πάλιν αί Πάτραι, διά νά μή τρέχωμεν μακρύτερα. 
Άν ζητήσητε π. χ. νά μεταβήτε διά τής αύτής άμάξης σας 
είς Αΐγίονή Καλάβρυτα, πόλεις, ών ή μέν οχτάωρον ή δέ 
δωδεζάωρον άπέχουσι τών IΙατρών, πρωτευούσας έπαρχιών 
τοΰ αύτοΰ νομοΰ, καί είς τό αύτό πρωτοδικείου ύπαγομέ- 
νας,Οά μάΟητε ότι κ’Αρζαδίην αιτείτε», καθόσον μόλις εσχά
τως έγένετο ή μειοδοτική δημοπρασία πρός κατασκευήν ένός 
τμήματος αμαξιτής όδοΰ άπό IΙατρών είς Αίγιου, τών δέ 
Καλαβρύτων ή πρό δεκαπενταετίας άρξαμένη οδός είσέτι 
δέν έτελείωσεν! Πώς τοΰτο; είναι άράγε πολύ μεγάλη η ά 
ξίωσις τοΰ 
νιας εΐναι, 
λαού τίνος
είς τόν πολιτισμόν, συγχρόνως δέ εις τών ΐσχυροτέρων 
παραγόντων τοΰ εθνικού πλούτου.Δέν είναι λοιπόν πολυτελές 
τι χρήμα, άλλ’ άποτελοΰσι τόν έπιούσιον άρτου τών έθνών. 
Καί μή τις άντιτάξη ότι ταΰτα ήσαν έργα ύπερβαίνοντα 
τούς πόρους τής χώρας, καθόσον άποτελοΰσιν, ώς είρηται, 
προσθήκην είς τάς παραγωγικός δυνάμεις της καί έδεε νά 

έχειν άμαξιτάς οδούς; Τά μέσα τής συγκοινω- 
ώς γνωστόν, τό πρώτον σημεΐον τής έξόδου 
άπό τής βαρβαρότητος, ζαί τής εισόδου αύτοΰ 

συγχρόνως δέ ""
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γίνωσιν άντί πάσης Ουσίας· ευκόλως δέ θέλει πεισθή χαί περί 
τοϋ άνυποστάτου τής τοιαύτης άνεπαρζείας, άμα θεώρηση τί 
χατώρθωσεν ή ιδιωτική πρωτοβουλία μεμονωμένων έπαρχιών, 
έπιληφθεΐσα έργων άληθώς μεγάλων,ώς ή κατασκευή λιμένων, 
καί εύτυχήσασα νά φέρη ταϋτα είς πέρας. Ώστε ούδέν έκώ- 
λυεν, όπως τό Κράτος συντελέση έν μίατό πολύ τριακονταε
τία τό σύμπλεγμα τώνζυριωτέρων όδών.Ήθελεν ούτως εύθύς 
έξ άρχής παραστήσει είς τόν κόσμον,ότι τό μικρόν βασίλειον 
άποτελεϊ άληθές κέντρον έκπολιτιστικόν τής Ανατολής, 
ήθελεν έμπεοώσει τήν ίσχύν τών νόμων είς τήν έπικράτειαν, 
ζαί έξουσιάσει αληθώς ολοκλήρου τοϋ έδάφους, ούδαμοΰ εύ- 
ρισκούσης πλέον ζαταφύγιον τής άποτροπαίου ληστείας, ής 
τήν έξάλειψιν ούδείς άγνοεΐ πόσον άζριβά έπληρώσαμεν έπί 
τέλους. Διπλοϋνθά ήτο οΰτωτό ζέρδος τοϋ φορολογουμένου, 
ή δέ Κυβέρνησις Οά ήδύνατο νά παράσχη πρός αύτόν δ,τι κυ
ρίως τφ οφείλει άντί τών φόρων του, ήτοι στάδιον ένεργείας 
εύκόλως προσιτόν, και άσφαλές έν ταύτώ άπό πάσης άλλο- 
τρίας έπιβουλής.

Άλλ’ άν έχρειάσθη τό δράμα τοϋ Δήλεσι, δπως μάς έξε- 
γείρη κατά τοϋ ειδεχθούς τέρατος τής ληστείας, μήπως άρα
γε δέον νά έπέλθη νέα τίς έθνική συμφορά, διά νά θελήσω- 
μεν νά άπαλλαχθώμεν δύω άλλων κοινωνικών νοσημάτων» 
ήττον μέν κακοήθων, πλήν άρκετών δπως παριστώσι πάν
τοτε,δτι άπό τοΰ τόπου ήμών λείπει ή εύνομία, άπό τής πα
ρανόμου, λέγω, όπλοφορίας καί τής πρωτοτόκου θυγατρός 
της φυγοδικίας; Τί δ’ άλλο σημαίνει Κράτος σιδηροφορούν- 
των έν ζαιρώ ειρήνης, ή κοινωνίαν ήμιβαρβάρων; Είς τό πρώ
τον σημεΐον έριδος, είς τόν πρώτον τυχόντα διαπληκτισμόν 
—ούδέν δέ εύκολώτερον, ούδέ συμφυέστερον, τή ανθρώπινη 
άδυναμία—τραγιζαί σκηναί θά έπαχολουθήσωσι -μετά βεβαι- 
ότητος, τό αΐμα θά ρεύση, καί ένώ άφ’ ένός θά οίκτείρωμεν 
τά Ούμ.ατα, άφ’έτέρου θά βλέπωμεν αύξανόμενονόσημέραι τόν 
άριθμόν τών έν φυλαχαΐς κρατουμένων ή φυγοδικούντων 

πολιτών, έπί ζημία ηθική τε καί οικονομική τής πολιτείας. 
Ό άμφιβάλλων καί έπ’ έλάχιστον περί τούτου πρέπει βε
βαίως νάμή ζή έν Έλλάδι, ούδέ ν’άναγινώσκη Έλληνιζάς 
έφημερίοας, μέγα μέρος τής ύλης τών οποίων άποτελοΰσι 
αί καθ’ έκάστην διαπραττόμεναι άνθρωποκτονίαι, αί άπόπει- 
ραι αύτών καί τά τραύματα, μαζροί κατάλογοι φυγοδίκων, 
καί μακρότεροι βασιλικών χαρίτων, πρός άραίωσιν τών ανε
παρκών πλέον φυλακών. Τί σημαίνουσι ταϋτα πάντα; Φυ- 
γοδικία καί νομού ισχύς είσί βεβαίως πράγματα ασυμβί
βαστα, ή δέ περιφοόνησις τής ζωής τοϋ πλησίον δεινόν νο
σολογικόν σύμπτωμα, άλλά καί τούτου δεινότερον ή κατά- 
χρησις τοϋ ύψίστου δικαιώματος τής χάριτος, έξουοετεροΰσα 
τό έργον τής ποινικής δικαιοσύνης, είς τρόπον ώστε, εύφυο- 
λογών τις, έλεγεν δτι εύτυχώς έλύθη παρ' ήμϊν άπλούστατα 
διά τών χαριτων τό άλλαχοΰ μέγα ζήτημα τών φυλαζών. 
Άλλ’ άς μή παίζωμεν έν ού παικτοΐς*  φροντίσωμεν μάλλον 

περί βελτιώσεως.
Καί μή τις ύποθέσει, δτι διά νά έξαζολουθή είς μαχρούς 

ένιαυτούς ή κατάστασις αύτη, πρέπει νά κατέστη ό τόπος ά- 
ναίσθητος είςτά δεινά ταϋτα. "Οχι· ότόπος άλγεΐ,άπεχθάνεται 
τήν οίζτράν αύτήν κατάστασιν,άλλά δέν έχει τήν δύναμιν, δ
πως φέρη τήν διόρθωσιν.’Αν τό τελευταΐον τοϋτο ήναι σφάλ
μα του ή ατυχία του, άποτελεϊ ζήτημα,ούτινος ή έξέτασις ύ- 
περβαίνει τά όρια τής παρούσης μελέτης. Άλλά διά νά πει- 
σθή τις δτι άληθώς ό τόπος άποδοκιμάζει ταϋτα, άρκεΐ νά 
παρατηρήση τήν δεινήν έντύπωσιν, τήν άπελπισίαν, ήν προ
ξενεί ή αιφνίδια έμφάνισις έν τινι πόλει, έν τινι χωρίω, τοΰ 
βαρυποίνου εκείνου καταδίκου, δν ή κατάχρησις τής βασιλι
κής χάριτος ρίπτει πάλιν άποτόμως είς τούς κόλπους τής 
κοινωνίας, ήν καιρίως ήδικησεν. Αύτός είναι,λέγουσιν, ό πρό 
ολίγων έτών είς δεσμά ή είς θάνατον ζαταδικασθείς ; Αύτός 
ό φονεύς τοΰ δείνα καλοΰ συμπολίτου, ό ελεύθερος ήδη με
ταξύ ήμών άναστρεφόμενος; Καί κινοΰσΐ τάς κεφαλάς άπέλ- 
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πιδες περί τής ιδίας των άσφαλείας ! Καί διατί νά μην έχω- 
μεν εύρυχώρους καί καλάς φυλακάς ; Διά τόν ίδιον λόγον, 
δι’ δν δέν εχομεν καί δρόμους· διότι δέν έφροντίσαμεν νά έ- 
χωμεν. Έρωτήσατε εις τήν μεγαλούπολιν αυτήν τών Πα- 
τρών, ποΰ είναι τά καταστήματα τών φυλακών, έπισκεφθήτε 
αύτάς, καί μήν άπελπισθήτε, άν δύνασθε, οσον αισιόδοξος 
καί άν ήσθε.

Δυτικομεσημβρινώς τής έπαρχίας ΤΙατρών εκτείνεται τό 
εύφορον πεδίον τής ’Ηλείας. Έκεϊ δύναται τις νά μεταβή 
καί έφ' άμάξης, άλλά τοΰτο ποσώς δέν έμποδίζει νά μένωσιν 
είσέτι άγεφύρωτοι οϊ ποταμοί καί αχάρακτος ό δρόμος. Μόνη 
ή εύεργετική φύσις παρέχει μέρος βατόν τη άμάξη διά του 
δάσους καί τών άγρών, έξελέγχουσα ένταΰθα πλέον ή άλ
λοθι τήν απρονοησίαν τών άνΟρώπων. Είς τήν άρχήν τής 
όδοΰ κατεσκευάσθη έσχάτως κρηπίδωμά τι αύτής πρός τήν 
θάλασσαν, έργον τής Γαλλικής έταιρίας Magnac· καί πάλιν 
περί τό τέλος τής αύτής όδοΰ, πρός τήν Γαστούνην δηλ. καί 
τόν Πύργον, άρχεται τακτικός δρόμος τετραώρου διαστήμα
τος. Καί όμως έξ άντιθέτου παρατηρήσατε τάς κατακτήσεις 
τής ιδιωτικής φιλοπονίας· ή άπέραντος αύτη πεδιάς άποτε
λεϊ ούδέν έλαττον ή συνέχειαν σταφιδαμπέλων, άμπέλων 
καί άγρών καλλιεργημένων, έν τώ μέσω τών όποιων προ- 
βάλλουσι νέοι καθ’ έκάστην συνοικισμοί, έν ω είς τούς πα
λαιούς συνοικισμούς εύποεπεϊς οίκίαι άντικαθιστώσι τάς τέως 
καλύβας. Έργασία καί βίος ‘λιτός τοΰ έργάτου υπήρξαν αί ά- 
σάλευτοι βάσεις, έφ’ ών τεθεμελίωται τό όσημέραι άνυψούμε- 
νον μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τής ιδιωτικής προόδου. ΙΙλήν 
καίένταΰθα τόαύτό θέαμα κοινωνίας σιδηροφορούσης,τά αύτά 
περί καθημερινών άνΟρωποκτονιών καί φυγοδικίας παράπο
να, ήν κατάστασήν διακόπτει άπό καιρού είς καιρόν ή αιφνί
δια έμφάνισις στρατιωτικού τίνος άποσπάσματος, μακρόθεν 
άποστελλομένου, όπως έπαναφέρη τήν τάξιν, ώς εί αί άρχαί 
τοΰ τόπου,πολιτικαί τε καί στρατίωτικαί,έτάχθησαν διά σκο

πόν άλως άσχετον πρός τήν δημοσίαν άσφάλειαν· καί όμως 
καί ταύτας τάς σπασμωδικάς ένεργείας τής άρχής, zat τοι 
συνοδευομένας διά βιαιοπραγιών, είς ας ούχί σπανίως κιν- 
δυνεύουσιν καί άθώοι, άπεκοέχεται ή κοινωνία ώς άναγκαϊον 
κακόν πρός καταστολήν τής άναρχίας. Τόσον είναι μεγάλη 
ή δίψα τής εύνομίας! Διατί άραγε νά μή ζητήσωμεν ήπι- 
ώτερα καί ένταυτώ διαρκέστερα άποτελέσματα ύπό τήν σκε
πήν τής έφαομογής τών νόμων ; Άφ’ ου π. χ. ό περί όπλο- 
φορίας νόμος κατηργήθη τέλεον.έν ταΐς χερσί τών δημοτι
κών άστυνομιών, τί άπλούστερον τής ψηφίσεως αύστηροτε- 
ρου νόμου, άναθέτοντος τήν καταδίωξιν τοΰ άδικήματος 
τούτου είς τούς εισαγγελείς, καί τήν έκδίκασιν είς τά πλημ
μελειοδικεία; Έν τούτοις, ένώπιον τής γενικής ταύτης τοΰ 
τόπου ευχής, σιγώσιν αί κυβερνήσεις, σιγά δέ τό βήμα τής 
Βουλής, έν τούτω δέ τώ μεταξύ άλληλοκτονοΰμεν άνέτως, 
ώς εί υπήρχε καθ’ όλον τό βασίλειον μικροπόλεμός τις άκή- 
ρυκτος και άτελεύτητος, προπηλακίζομένης οΰτω τής άρ
χής τής έννόμου τάξεως, τής τόσον άναγκαίας είς τήν πλή
ρη δραστηριότητα τού άτόμου.

Άλλ’ εύρίσκεσαι έν Πύργω, θά μάς είπη τις, έν τώ τοπω 
τούτω τής κατ' εξοχήν προόδου, μέ τήν πλουσίαν παραγω
γήν του, μέ τόν καλόν λιμένα του, μέ τόν μικρόν τέλος, 
άλλά τόσον χρήσιμον σιδηρόδρομόν του. ’Ενώπιον τοιαύτης 
ψηλαφητής ευημερίας δέν έπιτρέπονται πλέον μεμψίμοιρίαι. 
Έάν ό ταϋτα λέγων ένθουσιά είς τό όντως εύφρόσυνον θέα
μα λαοΰ, προαγομένου διά τής έργασίας αύτοϋ, συμμεριζό- 
μεθα πληρέστατα τόν ένθουσιασμόν του, άποδίδομεν μάλιστα 
καί τόν όφειλόμενον φόρον ευγνωμοσύνης είς τούς οπωσδή
ποτε συ ιτελέσαντας είς τά κοινωφελή έργα διά τής προσωπι
κής των ένεργείας. Άλλ' άν τουναντίον άξιοι, οτι είς όλα 
αύτά τά ευχάριστα άποτελέσματα ή κυβερνητική ένέργεια 
έσχε τό μέρος αύτής, ύπό τόν τύπον τής γενικής προ
νοίας, ύφ’ όν, κατα τήν ύγιεστέραν θεωρίαν, κέκληται νά 
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αυντρέξη έν τή καθόλου παραγωγή, άν, λέγομεν, τοιαΰτά 
τινα άξιοι, λυπούμεθα μή δυνάμενοι νά τόν άχολουθησωμεν 
εις τόν ένθουσιασμόν του.Ή πρόοδος είναι τωόντι μεγάλη,κα
τάδηλος, άλλά τό συμπέρασμά του θά είναι άληθές τότε μό
νον, όταν συγχρόνως άποδείξη ότι ούδέν άλλο συνέτρεξεν είς 
τήν δημιουργίαν της, καί ότι βαθμός άλλος μείζων τής αύ
τής προόδου ήτο άδύνατος. Δέν εΐναι τοΰτο ιδέα ήμών, άλλά 
τοΰ J. Β. Say, λέγοντος «πρέπει, όπως φθάση τις τήν αλή
θειαν, νά γνωρίση τά ούσιώδη γεγονότα, νά τά έξετάση ύπό 
πάσαν έποψιν, καί πρό πάντων νά έξαγάγη τάς όρθάς αύ
τών συνέπειας, νά βεβαιωθή ότι τό άποδιδόμενον αύτοΐς ά
ποτέλεσμα προέρχεται τωόντι έξ αύτών, καί όχι άλλοθεν» 
(Trail? d’ dconomie politique σελ. 23). 'Οθεν με τό μέτρον 
τοΰτο μετρητέα έστί καί ή παρ’ ήμΐν πρόοδος πρός άκριβή 
αύτής έχτίμησιν.

Βεβαίως όταν τό έθνος έστέναζεν ύπό τόν Τουρκικόν ζυ
γόν καί ή ιερά χώρα τής Ήλιδος κατέστη τιμάριον τών 
Χωτομαναίων καί Λαλαίων αγάδων,ούδεμία πρόοδος ήτο δυ
νατή. Κοινωνία, έν ή τινές μόνον εργάζονται, οί δέ λοιποί 
άρπάζουσι τό προϊόν τήςέκείνων φιλοπονίας πρός συντήρησίν 
των, άποτελεϊ τήν άρνησιν τής κοινωνικής ιδέας, άποκλείει 
πάσαν πρόοδον, καί άγει εύθύ πρός τήν οικονομικήν φθί- 
σιν καί τήν εντεύθεν έλάττωσιν τοΰ πληθυσμού. Ούτως 
εΐδεν ή πατρίς ήμών τάς δύσμοιρου; έκείνας ημέρας, καθ’ άς 
αί ίοστέφανοι Άθήναι καί τόσαι άλλαι πόλεις, έπί δόξη και 
πλούτω διαπρέψασαι κατά τάς διαφόρους τοΰ Ελληνισμού 
περιόδους, κατεβιβάσθησαν, μετά τήν συντελεσθεισαν ύπό 
τόν Τουρκικόν ζυγόν πολιτικήν καί οικονομικήν πανωλε
θρίαν, εις τόσα έλεεινά πολίχνια, μόλις δηλοΰντα τήν θέσιν, 
όπου άλοτε έκειντο αί άνθηραί πόλεις, καί κινοΰντα τόν οί
κτον τοΰ ξένου περιηγητοΰ μνήμονος τών παλαιών καλών 
ημερών τής άτυχοΰς χώρας. Άλλ’ ή αύρα τής έλευθερίας 
ούδαμοΰ καί ουδέποτε έπνευσεν είς μάτην· οθεν καί μόνος ό 

λόγος τής έθνικής άποκαταστάσεως έπρεπε νά γίνη, καί ύ
πήρξεν ό πανίσχυρος μοχλός πρός οικονομικόν προβιβασμόν 
τής χώρας· ό πρώην δούλος ήρχισεν έργαζόμενος δι’ εαυτόν, 
έπρεπε λοιπόν άναγκαίως καί πλείω νά παραγάγη, καί μέρος 
τών παραγομένων νά άποταμιεύση, σχηματίζων, κατά μι
κρόν, καί κεφάλαια, πλούτον. Προσθέσωμεν εις ταϋτα ότι, άμα 
τοΰ ξένου κατακτητοΰ άπελθόντος, τό πεδίον έμεινεν έντε
λώς έλεύθερον, άτε έλλειπόντων παρ’ ήμΐν τών ένεκα ιστο
ρικών λόγων ύφισταμένων άλλοθι άτοπων. Δέν ύπήρχον 
π. χ. διακεκριμένοι κανωνικαί τάξεις, ούδ’ ό τόσον ολέ
θριος άλλοθι άνταγωνισμός μεταξύ τούτων, ή μεταξύ Κρά- 
τούς καί Εκκλησίας. Ό βαρύς τής κατακτήσεως κύλινδρος 
είχε τά πάντα ισοπεδώσει έν τή κοινή δουλεία. Τό ήμέτερον 
λοιπόν έδαφος, καί τοι κεκαλυμμένον ύπό έρειπιων,ήτο πρόσ- 
φορον πρός ταχείαν άνοικοδόμησιν. Καί μήπως άραγε πρέ
πει νά παρίδη τις τάς σημαντιχάς προόδους τών καθ’ ημάς 
ήμερών έν ταΐς τέχναις καί έπιστήμαις, τάς θαυμασίας εφευ
ρέσεις του άτμοΰ καί τοΰ ήλεκτρισμοΰ, άληθεΐς κατακτή
σεις τής άνθρωπότητος , έξ ών άναγκαίως έπρεπε νά ώφε- 
ληθώμεν ; Εΐναι κακή λογική ή έξετάζουσα πρός παρηγο
ριάν μας τί ήτο ή Αγγλία ή ή Γαλλία πρό τινων εκατον
ταετηρίδων, καθόσον, όταν ή δάς τής προόδου άναφθή άπαξ 
είς έν μέρος, μόνον τοΐς τυφλοΐς εΐναι επιτετραμμένου νά 
ίσχυρίζωνται ότι ούδέν κερδαίνουσιν. «Ούδέ άπτουσι λύχνον 
χαί τιθέασιν αύτόν ύπό τόν μόοιον, άλλ’ έπί τήν λυχνίαν 
καί λάμπει πάσι τοΐς έν τή οικία»· καί τί άλλο παρά 
μία μεγάλη οικογένεια εΐναι ή όλη άνθρωπότης έν τώ καθ’ 

ημάς αίώνι ;
Οί είρημένοι εύνοϊκοί όροι, ύφ’ ους ή έθνική φιλοπονία 

ήγωνίσθη τόν καλόν άγώνα τής έργασίας, ύπήρξαν το καθ’ 
ήμάς, οί κύριοι παράγοντες τοΰ ήδη ύφισταμένου έθνιχοΰ 
πλούτου. Άν ήδη «ίς τοΰτο τό φυσικόν, ούτως εΐπεΐν, άγα- 
θόν κεφάλαιον πρβσετίθετο και ή άπό τής κυβερνητικής 
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μερίμνης συμβολή, ήτο δυνατόν νά μή έχωμεν ζαί συγκομι
δήν πλουσίωτέραν ; Άλλ’ή συμβολή αΰτη έχορηγήθη λίαν 
γλίσχρως, είμή τέλεον έλειψε. Καί δια νά μή έπαναλαμβά- 
νωμεν τά άρτι είρημένα σχετικώς πρός τοΰτο, άρκούμεθα 
είς τήν επαφήν πάλιν τοΰ ζητήματος τής δημοσίας ασφα
λείας, καθ’ όσον μόνον συνδέεται πρός τήν απονομήν τής ποι
νικής δικαιοσύνης. "Οτι τό όρκωτικόν σύστημα έλειτουργ/;σε 
πάντοτε παρ’ήμΐν χαλαρώς, είναι παλαιά παοατήρησις· άλλ’ 
άπό τινων ενιαυτών ή νόσος, ή λυμαινομένη τόν θεσμόν τού
τον, έλαβε δυστυχώς κακοήθη χαρακτήρα, ούδέ πρόκειται 
πλέον περί ευαρίθμων έξαιρέσεων τό κακόν άνυψώθη εις 
σύστημα, υπό τήν σζέπην τοΰ οποίου εύρον τό ατιμώρητου 
τά δεινότερα τών άδικημάτων. Αί παραινέσεις, αί άπειλαΐ, 
και αύται αί καταδιώξεις έζ μέρους τών αρμοδίων ούδόλως 
ισχυσαν νά ζάμψωσιν τό σκληροτράχηλου τών παρ’ άξίαν 
καταλαμβανόντων τήν ύψηλήν του ύπατου δικαστοΰ έδραν. 
Αληθώς έδόθησαν τά άγια τοΐς ζυσίν, και οί μαργαρΐται 
έρριγΟητα·/ τοΐς χοίροις. Ή άπλουστάτη σκέψις θά ττο 
έν τοιαύτη περιπτώσει, πώς νά βελτιωθή νομοθετιζώς τό 
ποιόν τών ενόρκων, άπαιτουμένων πλειόνων εγγυήσεων. Είς 
αύτό δ’ έστράφη τωόντι ή κοινή γνώμη· τοΰτο κατ' έπανά- 
ληψιν έσύστησαν αί άρμόδιαι άρχα'ι, παραστήσασαι ότι τό 
κακόν έφθασε τήν τελείαν αρνησιδικίαν. Έν τούτοις τά έτη 
παρήρχοντο εις μάτην, όλη δ’ αϋτη ή σθεναρά προσπάθεια 
μόλις ζατέληξεν είς τήν σύνταξιν ένός νομοσχεδίου, μένον- 
τος έν τοΐς άρχείοις, ούδέ τολμήσαντος νά βάλη τόν πόδα 
είς τόν ούδόν τής Βουλής! Άν τοΰτο λέγεται πρόνοια ή του
ναντίον, άλλοι κρίνέτωσαν.

Συμπεραίνοντες λέγομεν, ότι όντως μεγάλη έγένετο παρ’ 
ήμΐν ιδιωτική πρόοδος,άλλ’ αΰτη θά ήτο άναντιρρήτως πολύ 
μείζων, έάν και τό Κράτος συνέτρεχεν τάς ϊδιωτιζάς προσ
πάθειας· ώστε ό άπό άνωτέρας περιωπής έξε ιάζων τά πράγ
ματα διστάζει ήδη άν πρέπη νά χάρη έπί τή παρουσιαζομένη 

οικονομική εύπραγία τής χώρας μάλλον, ή νά οίκτείρη τήν 
έλείπουσαν. Ή αλήθεια όμως, ήτις πάντοτε σώζει καί διά 
τούτο δέν πρέπει ποτέ νά άποκρύπτηται, είναι ότι μέγα μ.έ- 
ρος τής εθνικής δραστηριότητος μάτην άπόλλυται, ένεκα 
τών δυσχερειών, άς παρεμβάλλει αύτή ή είσέτι προβλημα- 
τεκή δημοσία άσφάλεια, ζαί ή έλλειψις μέσων συγκοινωνίας. 
Καί είναι άξια πολλής Ολίψεως ή τοιαύτη άπώλεια , ήτις, πα- 
ρατεινομένη, είναι άδύνατον νά μή επίδραση ό/ εθρίως έπί 
τής ήμετέρας παραγωγής. Μή έξετάζωμεν λοιπόν μόνον τό 
παρόν· αί νεαραί ζαί σφριγώσαι ύπάρξεις άντέχουσι πλειό- 
τερον έν ταϊς κακουχίοις, ή αί καθεστηζυΐαι ήλικίαι, αίτινες 
διά τοΰτο χρήζουσι και πλειόνων φροντίδων. ΙΙαρατηρήσατε 
τόν σημερινόν κτηματίαν, όστις ύπήρξε παρ’ήμΐν ό άληθής 
τής προόδου έργάτης· τρώγει ά'ληθώς τόν άρτον του έν τώ 
ίδρώτι τοΰ προσώπου του, ούχί τωψυχρώ έκείνω ίδρώτι, τώ 
περιρρέοντι τό πρόσωπον τοϋ θαμώνος τών χρηματιστη
ρίων —άξιοΰντος καί τούτου παραδόξως μυστηριώδη τινα 
παραγωγήν έν τώ παίζειν τυχηρά παιγνίδια,—άλλά τώ Οερ- 
μώ ίδρώτι τής έργασίας, ένώ άφ’ έτέρου, ελάχιστα κατα- 
ναλίσκων, διά τήν λιτότητα αύτοΰ, καθίσταται ό αύτουρ- 
γός τής όσημέραι αύξανούσης εύημερίας του. Άλλ’ όλοι ού- 
τοι οί εύνοϊκοί όροι θά συντρέχωσιν άρά γε έσαεί; Καί μόνον 
τό αναμφισβήτητου γεγονός, ότι αί παραγωγικώτεραι γαΐαι 
είσιν έζεϊναι, έφ’ ών ζατά προτίμησιν στρέφεται ή φιλοπονία 
τών νεαρών κοινωνιών, έν ω άφ’ έτέρου μετά τού πλουτι
σμού αύξάνουσίν καί αί άνάγζαι, αποτελεί άποχρώντα λόγον 
όπως διστάση τις περί τού μέλλοντος τής ήμετέρας παρα
γωγής, εί μή ζαλλιτέρα τις ληφθή περί αύτής φροντις. Τάς 
όλίγας ταύτας παρατηρήσεις άπευθύνομεν ιδίως πρός 
τούς καλή τή πίστει άποθαυμάζοντας τό παρόν ζαί λίαν 
αισιόδοξους περί τού μέλλοντος. Ουτοι, πρός μετριασμόν 
τής αισιοδοξίας των, άρζεΐ νά σπουδάσωσι τούς έξής σημαν
τικούς λόγουςτοΰ αύτού μεγάλου οικονομολόγου,ον ζαί.προ_
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ηγουμε'νως παρεθέσαμεν: σΤά λοιπά μέν προσκόμματα,λέγει 
ούτος, περιστέλλουσι τήν άνάπτυξιν τής παραγωγής τοΰ 
πλούτου, ή έλλείψις όμως τής ασφαλείας τήν καταργεί τέ- 
λεον». (Say. Proe. des richewes βιβλ. ά κεφ. 18). ΔυνάμεΟα 
άρά γε νά έλπίσωμεν, δτι Οά δυνηθώμεν μέχρι τέλους νά 
διαψεύσωμεν τοιαϋτα τής έπιστήμης αποφθέγματα ; Ήμεϊς 
τούλάχιστον δέν τό πιστεύομεν, καί διά τοϋτο προτιμώμεν 
νά έχωμεν άνά στόμα, άντι λόγων πανηγυρικών, τό «Cavesnt 
Consules»

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗϊ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ XPYCOY ΕΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ·

Ή γονιμότης τών χρυσωρυχείων τής Βρασιλίας είναι είς 
έκ τών μεγαλειτέρων εΐς πολύτιμα μέταλλα παραγόντων. 
Είς 4 */2 περίπου δισεκατομμύρια δραχμών αναβιβάζεται 
άπό τοϋ έτους 1680—1 879 ή παραγωγή τοΰ χρυσοϋ έν 
Βρασιλία. ’Ιδού πώς κατατάσσεται αύτη κατά δεκαετηρίδας
έν τή περιόδω ταύτη τών δύο αιώνων :

Έτη έκατομ. δραχ.
4680—1689 .......................................... 50,000,000

—4699 .......................................... 15,000,000
— 4109.......................................... 400,000,000
— 1119.......................................... 250,000,000
—4129.......................................... 500,000,000
— 4139.......................................... 4,250,000,090
—4149.......................................... 150,000,000
—4159.......................................... 315,0'9,000
—4169.......................................... 250,000,000
— 4119.......................................... 250,000,000

4189.......................................... 250,000,000
— 4199 .......................................... 245,000,000

—4809 
—4819 
—4829
— 4859
—4849
—4859
— 4869
—1819

45,000,000
42.000,000
4 0,000,000
40.000,000
6,500.000
1,500,000

41,500,000
41,500,000

Το δλοκ 4,4 I 4,500,000

Ή μεγαλειτέρα έντασις τής χρυσοπαραγωγής έν Βρασι
λία παρατηρείται έν τή δεχαετηρίδι 1729— 1739 χαί ή μι
κρότερα έν τή δεχαετηρίδι 1839—1849. <>ί σταθμοί ουτοι 
διαχωρίζονται ύπό ένός αίώνος. ’Εν γένει έπί τών περί ών 
πρόκειται διακοσίων έτών ή χρυσοπαραγωγή τής Βρασιλίας 
ήκολούθησε τήν οδόν τής αύξήσεως μέχρι τοΰ έτους 1739, 
μετά τό όποιον είσήλθεν είς τήν οδόν τής έλαττώσεως, ίνα 
πάλιν άπό τοΰ 1859 άρχίση τάσις τις πρός αύξησιν. Τρεις 
μόναι δεκατηρίδες (1720—1729, 1730—1739 καί 1740 
—1749) παρήγαγον έν Βρασιλία 2.500,000,000 δρ. είς 
χρυσόν, πλείονα δηλαδή τοΰ όσον παρήγαγον αί λοιπαί οεκα 
καί επτά δεκαετηρίδες όμοΰ, τών όποιων ό χρυσός ύπολογί
ζεται είς 1,911,500. Η είς τό δέκατον περίπου πτώσις τής 
έν Βρασιλία χρυσοπαραγωγής άπό τών άρχών τοϋ παρόντος 
αίώνος συνετέλεσεν είς τήν άποσόβησιν τής μεγάλης ύπο
τιμήσεως τοϋ χρυσοϋ, ήτις ήθελε βεβαίως έπέλθη, έάν ή ορ
μητική παραγωγή τών μέσων τοϋ παρελθόντος αίώνος έξη- 
κολούθει τήν καταπληκτικήν πορείαν της.
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