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ΕΝΑ Ε Π Ε Ι Σ Ο Δ Ι Ο TOT «ΠΟΛΕΜΟΤ ΤΩΝ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ω Ν » 

Είναι γνωστό ότι γύρω στα 1870 η αλλαγή των διεθνών οικο

νομικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των βαλκανι

κών εθνικισμών, έστρεψε το ενδιαφέρον ενός τμήματος του ελλη

νικού κεφαλαίου της διασποράς προς τη μικρή Ελλάδα1. Στα πλαί

σια αυτής της στροφής αναπτύχθηκε μια κινητοποίηση ορισμένων 

κύκλων της Οδησσού και της Κωνσταντινουπόλεως, με στόχο την 

ίδρυση τραπεζών στον ελληνικό χώρο. Η υπόθεση αυτή, που έγινε 

γνωστή ως «το ζήτημα των τραπεζών», με τις συγκρούσεις συμ

φερόντων, τις δολοπλοκίες και το γενικότερο κοινωνικό και πολι

τικό σάλο που προκάλεσε, έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο ενδε

λεχούς ιστορικής μελέτης2. Εδώ θα μας απασχολήσει μία λιγότερο 

γνωστή πτυχή αυτής της υπόθεσης. 

Να θυμηθούμε μόνο, συνοπτικά, ότι οι ενδιαφερόμενοι ομογε

νείς επιχειρηματίες είχαν εμφανιστεί αρχικά συσπειρωμένοι σε 

δύο διαφορετικούς και αντιτιθέμενους ομίλους, περί τον Ευαγγέλη 

Βαλτατζή και τον Ανδρέα Συγγρό αντίστοιχα3. Ο μεταξύ τους 

1. Βασίλης Παναγιωτόπουλος, α Η βιομηχανική επανάσταση και η Ελλά

δα, 1832-1871», Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια 

τον 19ο αιώνα, Αθήνα 1980, σ. 232· Γιώργος Δερτιλής, Ελληνική Οικονομία 

(1830-1910) και Βιομηχανική Επανάσταση, Αθήνα 1984, σ. 60-62. 

2. Γιώργος Δερτιλής, Το ζήτημα των Τραπεζών (1871-1873): Οικονομι

κή και πολιτική 8ιαμάχη στην Ελλά8α του ΙΘ' αιώνα, Αθήνα 1980. 

3. Στη συγκρότηση των ομίλων αυτών συμμετείχαν —πλην των Ευ. Βαλ

τατζή και Α. Συγγρού— ισχυροί ομογενειακοί παράγοντες, όπως ο Γεώργιος 
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ανταγωνισμός είχε κοπάσει τον Απρίλιο του 1872 με την επικρά

τηση του δεύτερου, με τον οποίο εξαναγκάστηκε εκ των πραγμά

των να συμπλεύσει ο πρώτος. Η συγχώνευση οδήγησε στη δημιουρ

γία της Γενικής Πιστωτικής Τράπεζας το Μάιο4, της οποίας 

όμως το καταστατικό δεν υπογράφηκε παρά πέντε μήνες αργότε

ρα, στις 5 Οκτωβρίου 18725. Είχε μεσολαβήσει τον Ιούλιο η απο

πομπή της συμμαχικής κυβέρνησης Βούλγαρη-Κουμουνδούρου6 

και η πρωθυπουργοποίηση του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη· επρό

κειτο για κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας·?·*—μόλις περί 

τους δώδεκα βουλευτές8 στήριζαν τον άλλοτε ηγέτη της «χρυσής 

Ζαρίφης, ο Γ. Ζαφειρόπουλος, ο Στέφανος Α. Ράλλης, ο Ζαννής Στεφάνοβικ 

Σκυλίτσης, οι Αμ. και Θ. Μαυρογορδάτος κ.ά. βλ. Γιώργος Δερτιλής, ό.π., 

σ. 36. 

4. Αιών, 22 Μάιου 1872. 

5. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 10 Οκτωβρίου 1872. 

6. Η παραίτηση προκλήθηκε από το βασιλιά Γεώργιο το βράδυ της 5 

Ιουλίου 1872 - αφορμή στάθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία G. 

Serpieri - Roux Fraissinet και Σία για την εκμετάλλευση του Λαυρίου: η κυβέρνηση 

επεδίωκε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, ενώ για την επίσπευση τους 

πίεζαν οι πρεσβείες της Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και ο Θρόνος. Οι αντιδρά

σεις των ηγετών της αποπεμφθείσας κυβέρνησης —αν και διέθετε κοινοβου

λευτική πλειοψηφία— υπήρξαν μάλλον υποτονικές και διαλλακτικές. Να 

σημειωθεί ότι την επομένη, 6 Ιουλίου 1872, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως δύο βασιλικά διατάγματα - σύμφωνα με το πρώτο «παραχω

ρείται τ ω κ. Δημητρίω Γ. Βούλγαρη δικαίωμα διηνεκούς μεταλλεύσεως χρω

μίου έπί ιδιοκτήτου γης, εκτάσεως στρεμμάτων 4.283, 305 τετραγ. μέτρων 

[...] έν τ ω δήμω ' Ερμιόνης κειμένης»· σύμφωνα με το δεύτερο «παραχωρείται 

είς τόν κ. Άλέξανδρον Κουμουνδοϋρον [και άλλους δέκα] δικαίωμα διηνεκούς 

κυριότητος καί μεταλλεύσεως θειούχου άργυρούχου μολύβδου έπί εκτάσεως γης 

στρεμμάτων 5.252, 296 τετραγ. μέτρων [...] έν τη νήσω ' Ώλιάρω [:Αντίπαρος] 

του δήμου Πάρου». 

7. Η «δεδηλωμένη» και η συνεπαγόμενη υποχρέωση τοϋ Στέμματος ν ' 

αναθέτει την πρωθυπουργία στον αρχηγό του πλειοψηφούντος στη Βουλή κόμ

ματος, επιβλήθηκε ως πολιτικό δόγμα τρία χρόνια αργότερα, επί της πρώτης 

κυβέρνησης Τρικούπη (1875). 

8. Δέκα με δώδεκα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εφημερίδας Κλειώ, 6 

Απριλίου 1872, δώδεκα με δεκαπέντε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αγγλι

κής Πρεσβείας- βλ. Γ. Δερτιλής, Το ζήτημα κτλ., σ. 82, 202. Σύμφωνα με τον 
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νεολαίας»— απολαμβάνουσα όμως της βασιλικής εύνοιας και της 

εμπιστοσύνης των ομογενών κεφαλαιούχων9. 

Οι τελευταίοι επεδίωξαν στο διάστημα αυτό να δημιουργή

σουν την εντύπωση ότι μέσω των πρωτοβουλιών τους, επίκειται 

μεγάλη εισροή κεφαλαίων με στόχο την ανάπτυξη τόσο της ελλη

νικής βιομηχανίας όσο και της γεωργίας. Ας μη λησμονούμε ότι 

οιαδήποτε τραπεζική σύμβαση έπρεπε να τύχει κοινοβουλευτικής 

έγκρισης. 

Ενισχύοντας την εκστρατεία των εντυπώσεων, οι ομογενείς 

επιχειρηματίες εμφάνισαν μεταξύ των ιδρυτικών μετόχων της 

μελλοντικής τους τράπεζας και την αυστριακή Wiener Vereinbank, 

ειδικευμένη στις αγροτικές επενδύσεις . Επιπλέον, στο ιδρυ

τικό καταστατικό της Γενικής Πιστωτικής προβλεπόταν με

ταξύ των άλλων ότι η νέα τράπεζα θα εργαστεί «εις σύστασιν 

καί συμμετοχήν άλλων εταιρειών σκοπόν έχουσών την άνάπτυξιν 

της εθνικής βιομηχανίας καί της γεωργίας, ή άλλων κοινωφελών 

επιχειρήσεων, οίον διευκολύνσεως της συγκοινωνίας καί συστά

σεως Γεωργικής Τραπέζης»1 1. 

Η επίμονη αναφορά των ομογενών στην ανάπτυξη της γεωρ

γίας, έθιγε ένα υπαρκτό πρόβλημα και φαινόταν να ανταποκρίνεται 

στην εκφρασμένη ευαισθησία ενός σημαντικού τμήματος τόσο της 

πολιτικής ηγεσίας όσο και της κοινής γνώμης. Είναι γεγονός ότι οι 

κρατικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλι

σμού της ελληνικής γεωργίας είχαν μέχρι στιγμής καταλήξει σε 

μάλλον πενιχρά αποτελέσματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 

το 98% των ελλήνων αγροτών εξακολουθούσε να οργώνει με το 

χειροποίητο παραδοσιακό ξύλινο άροτρο1 2. Οι δυνατότητες αυτο-

Χαρίλαο Τρικούπη, «επτά ήρίθμει φίλους ό κ. Δεληγεώργης, ότε έγένετο πρω

θυπουργός κατά τό 1872»· βλ. Χ. Τρικούπης, «Τίς πταίει;», Καιροί, 29 Ιουνίου 

1874. 

9. Γιώργος Δερτιλής, ό.π., σ. 96-115 και 121-126. 

10. Γιώργος Δερτιλής, ό.π., σ. 56. 

11. Έφημερίς της Κυβερνήσεως, 10 Οκτωβρίου 1872. 

12. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από συνδυασμό αποσπασματικών στοι

χείων που ανιχνεύονται διάσπαρτα στις πηγές. Ενδεικτικά βλ. Έφημερίς της 
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χρηματοδότησης κάποιων, στοιχειωδών έστω, βελτιώσεων ήταν 

πρακτικά ανύπαρκτες για τους μικρούς αγρότες, που αποτελούσαν 

την πλειοψηφία και των οποίων ο μέσος κλήρος δεν ξεπερνούσε τα 

30 στρέμματα 1 3. Ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει μια 

αγροτική τράπεζα είχε επανειλημμένα επισημανθεί, οι σχετικές 

όμως συζητήσεις δεν είχαν καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα1 4. 

Κάποιες εξάλλου μεμονωμένες απόπειρες εκτεταμένων γεωργι

κών εκμεταλλεύσεων καπιταλιστικού τύπου, σε εκτάσεις είτε ιδιό

κτητες είτε παραχωρημένες με ειδικούς όρους, είχαν ναυαγήσει. 

Οι επιχειρηματίες, «μετά άγονους καί κατά τό μάλλον ή ήττον 

μεγάλας δαπανάς», σημειώνει ο γεωπόνος Π. Γεννάδιος, «ή εγκα

τέλειψαν τά κτήματα ων επεχείρησαν τήν έπί τό τελειότερον καλ-

λιέργειαν ή έμμείναντες παρεδέχθησαν τά εγχώρια συστήματα»1 5. 

Επιστρέφοντας στην υπόθεση της Γενικής Πιστωτικής, να 

σημειώσουμε ότι μεταξύ των στόχων που είχαν στην πραγματικό

τητα θέσει οι επελαύνοντες ομογενείς, ήταν το κερδοφόρο προνό-

Έλληνικής Γεωργίας, αρ. 2, Νοέμβριος 1855" Γεωργική Έφημερίς της εν 

Τίρυνθι Γεωργικής Σχολής, άρ. 1, Απρίλιος 1859" Α. Μανσόλας, Πολιτειογρα-

φικαί πληροφορίαι περί 'Ελλάδος, 'Αθήνα 1867, σ. 17 και 110· Τ π . Εσωτερι

κών, 'Εγκύκλιοι του έτους 1863, σ. 105, και τους κρατικούς προϋπολογισμούς 

«εις προμήθειαν άροτρων καί λοιπών γεωργικών εργαλείων» των ετών 

1856-1862. 

13. Τ π . Εσωτερικών, Στατιστική της 'Ελλάδος: Γεωργία, Αθήνα 1864, 

σ. ι γ ' . 

14. Βλ. πρόταση της κοινοβουλευτικής επιτροπής «περί συστάσεως αγρο

τικής τραπέζης», Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά, 26.7.1852 - αγόρευση του 

Ρήγα Παλαμίδη, Γερουσία, Πρακτικά, 27.8.1853- εγκύκλιο του Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου, Τ π . Εσωτερικών, Εγκύκλιος αρ. 89/4.8.1855 (ΔΑΕ/Δ/Α/-

Εγκύκλιοι/1)· διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

το 1861, Α. Μανσόλας, ό.π., σ. 145-146" έκθεση του Χ. Χριστόπουλου προς 

τον Ό θ ω ν α , Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 28 Δεκεμβρίου 1861" πρόταση του 

Αθανάσιου Ροντήρη «να συστηθη έν 'Ελλάδι Γεωργική Τράπεζα», Επίσημος 

'Εφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίαση 17.5.1863" απόψεις επί του θέματος 

του Ιωάννη Α. Σούτσου, Δοκίμιον περί οικονομικών μεταρρυθμίσεων, Αθήνα 

1863, σ. 134-145. 

15. 'Ελληνική Γεωργία, 1895, σ. 81-82" βλ. επίσης Κ. Βεργόπουλος, Το 

Αγροτικό Ζήτημα στην Ελλάδα, Αθήνα 1975, σ. 165-167. 
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μιο της κυκλοφορίας χαρτονομίσματος, αν όχι σ' όλη την έκταση 

"της ελληνικής επικράτειας, τουλάχιστον εκεί όπου απουσίαζε η 

Εθνική Τράπεζα, δηλαδή πρωτίστως στα Επτάνησα. Η απαίτηση 

τους αυτή είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως εκ μέρους 

των Επτανησίων βουλευτών, οι οποίοι υπεράσπιζαν το σχετικό 

προϋπάρχον προνόμιο της, αγγλικών συμφερόντων, Ιονικής Τρά

πεζας Limited16. Οι αντιδράσεις ενισχύονταν και από το γεγονός 

ότι, τελικά, τα κεφάλαια της νέας Τράπεζας θα καλύπτονταν, σε 

μεγάλο βαθμό, από την έκδοση ακριβώς του χαρτονομίσματος 

αλλά και από τη διάθεση μετοχών στην εσωτερική αγορά17. 

Η Βουλή του 1872 είχε εν τω μεταξύ διακόψει τις εργασίες 

της το καλοκαίρι. Αντί της επαναλειτουργίας της το φθινόπωρο, ο 

Δεληγεώργης προκάλεσε τη διάλυση της με βασιλικό διάταγμα 

στις 28 Νοεμβρίου, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές, έντεκα μόλις 

μήνες μετά τις προηγούμενες. Οι εκλογές του Ιανουαρίου 1873 

δεν υπήρξαν, από πλευράς βίας και νοθείας, ούτε λιγότερο ούτε 

περισσότερο έντιμες από άλλες των ετών εκείνων18. Αξιοσημείω

τη εν τούτοις στάθηκε τη φορά αυτή η παρέμβαση των νέων οικο

νομικών παραγόντων1 9, ενώ ταυτόχρονα καινούργιες υποσχέσεις 

ρίφθηκαν στην πλάστιγγα. 

Στις 29 Ιανουαρίου, και ενώ οι εκλογές βρίσκονταν σε εξέλι

ξη, νέα σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της υπό αίρεσιν κυβέρνησης 

και των ομογενών επιχειρηματιών, υποσχόμενη τη σύσταση ανώ

νυμης Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας με στόχους ατήν έν τω 

τόπω είσαγωγήν των τελειότερων καί καταλληλότερων μεθόδων 

της καλλιέργειας της γης, τήν μόρφωσιν πρακτικών καί θεωρητι-

16. 'Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδριάσεις 14-15 Ιουνίου 

1873" Γιώργος Δερτιλής, ό.π., σ. 90-95. 

17. Γιώργος Δερτιλής, ό.π., σ. 157-172" του ίδιου, Ελληνική Οικονομία 

κτλ., σ. 65. 

18. «Βιαιότερον καί άδεξιώτερον μετήλθον τά υπουργεία τοϋ κ. Βούλγαρη 

τάς κυβερνητικάς επεμβάσεις, ύπουλώτερον δε καί έπιτυχέστερον τά τοϋ κ. 

Ζαίμη καί τοϋ κ. Δεληγεώργη" κατ ' ούσίαν όμως επίσης κακοήθης ύπήρξεν ύφ ' 

όλα τά άπό τοϋ 1868 καί μέχρι της σήμερον [:1874] υπουργεία, ή της κυβερνή

σεως κατά τάς έκλογάς ενέργεια»· βλ. Χ. Τρικούπης, «Τίς πταίει;», ό.π. 

19. Γιώργος Δερτιλής, Το ζήτημα κτλ., σ. 126-129. 



2 9 6 Λ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ 

κών γεωργών καί έν γένει τήν άνάπτυξιν της Γεωργίας έν " Ελλά

δι» 2 0. Η νέα εταιρεία αναλάμβανε την υποχρέωση της δημιουργίας 

ενός πρακτικού αγροκηπίου σε κάθε νομό της Ελλάδας και δύο 

Γεωργικών Σχολών, στην Πελοπόννησο και τη Στερεά, όπου υπό

τροφοι των δήμων και της κυβέρνησης θα σπούδαζαν τη σύγχρονη 

γεωργία. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση παραχωρούσε στην εταιρεία 

39.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και 6.500 στρέμματα 

δασών εθνικής ή εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας' οι εκτάσεις αυτές θα 

επιλέγονταν από την εταιρεία, και η παραχώρηση θα γινόταν 

Βωρεάν για 99χρόνια, χωρίς πληρωμή επικαρπίας* επί πέντε χρό

νια θα ίσχυε και φορολογική απαλλαγή επί των παραγομένων 

προϊόντων. Η κυβέρνηση εγγυήθηκε ταυτόχρονα τόκο 8% επί των 

κεφαλαίων της εταιρείας. Στα κεφάλαια αυτά συμμετείχαν η Γενι

κή Πιστωτική Τράπεζα σε συνδυασμό με τους επί μέρους επιχει

ρηματίες μετόχους της ως άτομα με 345.000 δραχμές, ο Κωνστα

ντίνος Ζάππας με 200.000 δραχμές, η Εθνική Τράπεζα με 

150.000 δραχμές, το Crédit Industriel d' Orient με 50.000 δραχ

μές και διάφοροι άλλοι μεμονωμένοι μέτοχοι με συνολικά 710.000 

δραχμές2 1. 

Οι μεθοδεύσεις των ομογενών κεφαλαιούχων αποδεικνύονταν 

εύστοχες γι ' άλλη μια φορά. Το πρόβλημα της γεωργικής εκπαί

δευσης απασχολούσε επί δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, και η 

«προσφορά» των ομογενών ερχόταν σε στιγμή κατά την οποία η 

20. Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ ' ήμϊν γεωργικής εκπαιδεύσεως, Αθή

να 1936, τ. Α ' , σ. 200 κ.ε. 

21. Ο Κ. Ζάππας, τον οποίο είχε αναλάβει να προσελκύσει στην υπόθεση ο 

εκ των μετόχων Κων. Ι. Παππαρηγόπουλος, αποφάσισε να συμμετάσχει αφού 

ζήτησε κι έλαβε διαβεβαιώσεις περί των «εθνωφελών» σκοπών του εγχειρήμα

τος από το Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Μ. Ρενιέρη (Βλ. παραρτήματα 2 

και 3). Οι ημερομηνίες των σχετικών επιστολών αποδεικνύουν ότι το προσχέδιο 

της σύμβασης είχε ετοιμαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα- βλ. Αρχείο 

Ε.Τ.Ε., Εταιρείες, ΦΙ(209), Ελληνική Γεωργική Εταιρεία. Αποκαλυπτική 

είναι η σύγκριση του σχεδίου συμβάσεως που δημοσιεύεται στο παράρτημα 1 με 

την οριστική σύμβαση, που αναδημοσιεύεται στο παράρτημα 4 (άπό την ' Ιστο

ρία της παρ' ήμϊν γεωργικής εκπαιδεύσεως τοϋ Δ. Ζωγράφου). 
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Σχολή της Τίρυνθας, το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με γεωργι

κό προσανατολισμό, βρισκόταν σε περίοδο πλήρους παρακμής. 

Δημιουργημένη από τον Καποδίστρια και τον πρωτοπόρο Έλλη

να αγρονόμο Γρηγόριο Παλαιολόγο στα 1830, η Σχολή είχε περι

πετειώδη διαδρομή. Διαλύθηκε επί πρωθυπουργίας Rudhart 

(1837), για να ανασυσταθεί από τον Κωλέττη δέκα χρόνια αργό

τερα (1846). Διευθυντές της χρημάτισαν κατά καιρούς μερικοί 

από τους σημαντικότερους Έλληνες γεωπόνους, όπως ο Ιωάννης 

Πρώϊος, ο Σπύρος Χωματιανός, ο Ασημάκης Ηλιόπουλος κι ο 

Ιωάννης Αποστολόπουλος22. Εν τούτοις σ' όλο το διάστημα της 

ύπαρξης της, μέσα από τις σελίδες πλήθους φυλλαδίων, βιβλίων, 

εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στα πλαίσια αλλεπάλληλων 

κοινοβουλευτικών συζητήσεων, κατακρίθηκε έντονα ο τρόπος λει

τουργίας και το περιεχόμενο των σπουδών της και αμφισβητήθηκε 

η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα της. «Κοινή πεποίθη-

σις είναι πρό πολλού σχηματισμένη», έγραφε η Έφημερίς της 

'Ελληνικής Γεωργίας τον Ιανουάριο του 1856, «ότι ή υπάρχει ή 

δεν υπάρχει ή έν Τίρυνθι γεωργική σχολή είναι όλον τό ίδιον», 

εκφράζοντας μίαν εξαιρετικά διαδεδομένη πεποίθηση. Είναι γεγο

νός ότι η εκπαιδευτική της αποστολή δεν βρήκε αξιοσημείωτη 

ανταπόκριση στον αγροτικό χώρο. Από τα αποσπασματικά στοι

χεία που διαθέτουμε, προκύπτει ότι στα εικοσιεπτά χρόνια της 

δεύτερης φάσης της λειτουργίας της (1846-1873), η σχολή δέν 

πρέπει να φιλοξένησε περισσότερους από 200 μαθητές2 3. «Είσηλ-

θον πολλοί καί διάφοροι» σημείωνε ο εκ των διευθυντών της Ι. 

Αποστολόπουλος, αλλά «άλλοι μέν ήρχοντο καί έμενον ολίγους 

μήνας, ολίγας εβδομάδας, ολίγας ημέρας καί αμέσως άνεχώρουν, 

πολλοί άπεβλήθησαν καί μόλις δώδεκα μαθηταί σπουδάσαντες επί 

τριετίαν, έξήλθον μέ διπλώματα, καταρτισθέντες μέ γνώσεις 

γεωργικάς» 2 4. Σ ' όλο αυτό το διάστημα η απήχηση της παρέμενε 

22. Ι. Πρώϊος, "Έκθεσις περί της πρώτης συστάσεως τοϋ έν Τιρύνθι 

Γεωργικού Σχολείου, Αθήνα 1850" Ι. Αποστολόπουλος, Περί της έν 'Ελλάδι 

Γεωργίας καί ιδίως περί τής Γεωργικής Σχολής Τίρυνθος, Ναύπλιο 1868. 

23. Παλιγγενεσία, αρ. 7130-7147, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1888* Δ. 

Ζωγράφος, ό.π., τ .Β ' , σ. 14-21. 

24. Ι. Αποστολόπουλος, ό.π., σ.71. 
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περιορισμένη; «ποτέ δέν ήδυνήθη νά εχη πλέον των 12 ή 15 μαθη

τευομένων» 2 5 . Μετά την έξωση του Ό θ ω ν α , αποφασίστηκε η 

κατάργηση του θεωρητικού κλάδου της διδασκαλίας. Αφού περιο

ρίστηκε ως προς το αντικείμενο της η Τίρυνθα μπήκε σε φάση 

σταδιακής εγκατάλειψης και συνεχούς μείωσης των διατιθεμένων 

για τη λειτουργία της κρατικών πιστώσεων. Η διάλυση της μπήκε 

στην ημερήσια διάταξη το Νοέμβριο του 1871 επί κυβέρνησης Θρ. 

Ζ α ί μ η 2 6 · αλλεπάλληλες όμως υπουργικές μεταβολές κατέληξαν 

ώστε η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης να πραγματοποι

ηθεί επί πρωθυπουργίας Δ ε λ η γ ε ώ ρ γ η (1873), ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιαζόταν, ως από μηχανής θεός, η προσφορά της Ελληνικής 

Γεωργικής Εταιρείας Α.Ε., ώστε να καλυφθεί το δημιουργούμενο 

κενό. 

Η ιδέα της ανάθεσης της γεωργικής εκπαίδευσης στην ιδιω

τική πρωτοβουλία, μέσω εταιρειών κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

δεν ήταν ολότερα καινούργια. Σ τ η διάρκεια σχετικής συζήτησης 

στην Εθνοσυνέλευση το Μάρτιο του 1864 είχε κατατεθεί ανάλογη 

πρόταση από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού ε π ι τ ρ ο π ή . 

Υποστηρίζοντας την πρόταση εκείνη ο Θρ. Ζαΐμης, υπουργός 

τότε των εσωτερικών, είχε μεταξύ άλλων αναφέρει: 

Εις τήν έπιτροπήν έγεννήθη ή ιδέα τοϋ νά συστηθώσι Σχολεία πρα
κτικά έξ εκείνων τά όποια εις τήν Εύρώπην ονομάζουν fermes écoles. Εις 
τά Σχολεία εκείνα, η διδασκαλία της Γεωργίας γίνεται πρακτικώτατα. 
' Εκεί μόνον τό προσωπικόν των διδασκάλων διορίζεται ύπό της Κυβερνή
σεως, άλλα εκεί ενοικιάζεται εν κτήμα καί παραχωρείται εις μίαν έταιρίαν 
ή καλλιέργεια τοϋ κτήματος ύπό τινας Ορους. Ή διεύθυνσις της εταιρίας 
αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά έχη διευθυντήν της καλλιέργειας, όστις 
ως έπί τό πλείστον είναι ό διευθυντής της Σχολής. Υποχρεούται επίσης 
νά έφαρμόζη εις τήν καλλιέργειαν τοϋ κτήματος τούτου τόν καλλίτερον 
καί έπιστημονικώτερον τρόπον της καλλιέργειας. Τρίτον εις τήν καλλιέρ
γειαν αυτήν λαμβάνουν μέρος οί υπότροφοι της Κυβερνήσεως έργάται, οι 
όποιοι εργάζονται εις τήν καλλιέργειαν τοϋ κτήματος, καί λαμβάνουν καί 
έπιχορήγησίν τίνα έκ μέρους της Κυβερνήσεως. Εννοείται ότι διά της 
συστάσεως τοιούτων Σχολείων είναι εύκολώτερον νά διαδοθή ή γνώσις 

25. 'Επίσημος Έφημερίς της Συνελεύσεως, συνεδρίαση 18 Μαρτίου 1864. 
26. Δ. Ζωγράφος, ό.π., σ. 207. 
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τελειοτέρας γεωργίας. Ή επιτροπή σας λοιπόν προτείνασα τήν σύστασιν 

τοιούτων σχολείων πρακτικών, είχεν ύπ' Οψιν νά έφαρμόση είς τήν Ελλά

δα τό σύστημα τοΰτο, τό όποιον έθεώρησε καταλληλότερον, διότι κατ ' 

αυτόν τόν τρόπον, όταν δώση εις μίαν έταιρίαν έν κτήμα, ύποχρεωθή δέ ή 

εταιρία νά ΰποβληθή εις τάς εγγυήσεις καί τάς παραχωρήσεις, περί των 

οποίων σας ανέφερα, τότε ημπορούν πολλοί έργάται νά πηγαίνουν έκεϊ, 

καί ύπό τήν διεύθυνσιν ενός πρακτικού διδασκάλου της Γεωργίας νά 

έκμανθάνουν τήν τελειοτέραν μέθοδον αυτής. Διά τους λόγους λοιπόν 

τούτους, ή επιτροπή δέν αφήρεσε τό ποσόν τοΰτο, άλλ' ηθέλησε μέν νά 

διατήρηση τό ποσόν 50 χιλιάδων, άλλα νά συστήση εις τήν Κυβέρνησιν 

τήν σύστασιν τοιούτων πρακτικών Σχολείων. 'Απόκειται εις τήν Συνέ-

λευσιν νά παραδεχθη οιανδήποτε γνώμην νομίζει καλλιτέραν . 

Ανάλογη πρόταση είχε κατατεθεί την ίδια εποχή και από 

ομάδα βουλευτών υπό τον πρώην υπουργό Γ. Πετιμεζά , η όλη 

υπόθεση όμως δεν είχε συνέχεια, μέχρις ότου επανήλθε στην επι

καιρότητα με την προαναφερθείσα συμφωνία ομογενών-Δεληγε-

ώργη, κατά τις εκλογές του Ιανουαρίου 1873. Οι εκλογές εκείνες 

δεν έδωσαν στο Δεληγεώργη την επιδιωκόμενη απόλυτη πλειο

ψηφία, χωρίς όμως και να καταγράψουν μιαν εμφανή αποδοκιμα

σία, επιτρέποντας του τελικά έτσι να διατηρήσει τον πρωθυπουρ

γικό θώκο, στηριζόμενος στην εύνοια του θρόνου και των ομογε

νών. Παρέμεναν όμως ταυτόχρονα και οι κοινοβουλευτικές δυσχέ

ρειες, εφόσον η ψήφιση των προνομίων της Γενικής Πιστωτικής 

εκκρεμούσε ακόμη. Ο πόλεμος των εντυπώσεων και η άσκηση 

πιέσεων προς τους βουλευτές έπρεπε να συνεχιστεί. Την άνοιξη 

του 1873 κυκλοφόρησε ανώνυμο φυλλάδιο Περί ανάγκης αναπτύ

ξεως της Γεωργίας έν 'Ελλάδι, στου οποίου τον πρόλογο σημειώ

νονταν και τα εξής: 

ΕΤΦΡΟΣΤΝΟΝ Οντως καί παρήγορον θέαμα παρίσταται άπό τίνος έν 

"Ελλάδι. Ό "Ελλην εξεγείρεται προς νέαν ενεργείας τε καί φιλεργείας 

ύπαρξιν, γοργώς βαίνων εις τήν ύλικήν καί ήθικήν εύημερίαν, τά δύω 

ταϋτα στοιχεία, άτινα, συνδεδεμένα μετά της ευνομίας, είναι απαραίτητα 

27. 'Επίσημος 'Εφημερίς τής Συνελεύσεως, συνεδρίαση 18 Μαρτίου 

1864. 

28. Τη σχετική πρόταση συνυπέγραψαν οι πληρεξούσιοι Σ.Χ. Στεφανό-

πουλος και Ν.Ι. Σισίνης· βλ. ό.π., συνεδρίαση 19 Μαρτίου 1864. 
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εις πάντα λαόν προς έπίτευξιν άνετου εθνικής υπάρξεως καί άληθοϋς 

μεγαλείου. Μαρτυροΰσι τά λεγόμενα ημών αϊ ένεργούμεναι μεγάλαι ίδιω-

τικαί επιχειρήσεις, αϊ συσταινόμεναι πάντοϊαι έλληνικαί έταιρίαι, αΐτινες 

προώρισται νά μεταβάλωσι καθ ' ολοκληρίαν την Οψιν της ' Ελλάδος καί 

νά προαγάγωσι τήν έν πάσιν άνάπτυξίν της. 

Ανάγκη νά είπωμεν, Οτι εις τοΰτο κυρίως θέλουν συντελέσει τά 

εισαγόμενα εις τόν τόπον κεφάλαια, δι ' ών δοθήσεται ώθησις εις πάντα 

κλάδον της εθνικής ενεργείας; Παραλείποντες έπί τοΰ παρόντος τους 

άλλους αυτών, άς διαλάβωμέν τίνα περί της γεωργίας, ής τήν έμψύχωσιν 

καί άνάπτυξίν αναλαμβάνει ή προαγγελθεΐσα γεωργική 'Εταιρία, μία, 

καθ ' ήμας, τών κοινωφελεστέρων καί πρακτικωτέρων έκ τών μνησθεισών 

επιχειρήσεων. 

Τήν σύστασιν ταύτης ενίσχυσαν, τη πρωτοβουλία ιδίως της Εθνικής 

τραπέζης της Ελλάδος, πολλοί έκτων πρωτίστων 'Ελλήνων κεφαλαιού

χων, οίτινες προθύμως πάντοτε συντρέχουσιν εις ό,τι κοινωφελές καί αλη

θώς προοδευτικόν. Τίς δέ ό αμφιβάλλων περί της χρησιμότητος της 

γεωργίας, της τροφοδότιδος ταύτης τοΰ ανθρωπίνου γένους, ήτις θεωρεί

ται καί είναι ου μόνον πρωτίστη, άλλα καί ή αρχαιότερα καί αναγκαιότερα 

άμα τών τεχνών; Αύτη ύπήρξεν ή πρώτη μέριμνα τοΰ άνθρωπου. "Ανευ 

τών κόπων καί μόχθων τοΰ γεωργοΰ, ή δεν θά ύπηρχεν άνθρωπότης, ή θα 

διετέλει διηνεκώς εις άγρίαν καί βάρβαρον κατάστασιν. Ή πρόοδος, επο

μένως, ό πολιτισμός καί ή ευημερία τών λαών, ως καί τών ατόμων, εξαρ

τάται ολοσχερώς έκ της αναπτύξεως της γεωργίας. 'Αποβαίνει λοιπόν 

άπαραίτητον, κατεπείγον καί παρ ' ήμϊν, νά έπιστήσωμεν ίδιάζουσαν προ-

σοχήν εις τήν γεωργίαν καί νά έπιμεληθώμεν αυτής. 

Παρ ' άπασι σχεδόν τοις λαοϊς της Ευρώπης τυγχάνει αύτη της μεγα-

λειτέρας μερίμνης, αϊ δέ κυβερνήσεις δαπανώσιν ετησίως ού μικρά ποσά 

προς συντήρησιν γεωργικών σχολών καί πρακτικών αγροκηπίων καί έν 

γένει προς έμψύχωσιν καί προαγωγήν αυτής. Άλλ ' ή ' Ελλάς, ένω προή

χθη θαυμασίως τωόντι εις πολλάς τέχνας καί έπιστήμας, καθυστερεί Ομως 

πλείστον περί τήν γεωργίαν, διατελούσαν εισέτι εις τήν νηπιότητά της. 

Μέγα μέρος τών εύφορων γαιών μας είναι, ως γνωστόν, χέρσοι- πεδιάδες 

έκτεταμέναι μένουσιν αχρησιμοποίητοι, ό δέ έπικρατών εισέτι τρόπος της 

καλλιέργειας επιφέρει αντίθετα τών προσδοκώμενων αποτελέσματα. 

Πάντα δέ ταΰτα, διότι, εξαιρέσει τών άχρι τοΰδε θυσιών της κυβερνήσεως 

υπέρ της γεωργίας, αίτινες εμεινον ατυχώς ατελεσφόρητοι καί τίνων ιδι

ωτικών προσπαθειών, ουδείς ένεψύχωσε, συνέδραμεν ή έχειραγώγησεν εις 

τά έργα του τόν γεωργικόν ημών πληθυσμόν. Γνωστόν δέ, όπόσων μέσων 

καί όπόσων γνώσεων έχει ανάγκην εις καλός γεωπόνος, ευθύς άμα λάβη τό 

άροτρον εις χείρας, έωσοΰ φθάση εις την συγκομιδήν τών καρπών. 

' Η σύστασις άρα της γεωργικής εταιρίας, ήτις άσχοληθήσεται ειδι

κώς εις τά της γεωπονίας, αποβαίνει αληθές ευεργέτημα διά τόν τόπον. 
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Είναι ευχής έργον νά έπιταχύνη τήν Ιναρξιν τών εργασιών της, άφοϋ καί οι 

πόροι αυτής καί τά κεφάλαια ύπάρχουσιν έτοιμα, καί δέν λείπεται άλλο ή 

ή ύπό της βουλής κύρωσις της συμβάσεως τών ιδρυτών μετά της κυβερνή

σεως, περί της οποίας άπό τοΰδε ουδείς δύναται ν ' άμφιβάλλη29. 

Οι τραπεζικές συμβάσεις εισήχθησαν στη Βουλή το Μάιο του 

1873. Επιλέγοντας τον κατάλληλο χρόνο, ο πρωθυπουργός κατέ

θεσε την περί Γεωργικής Εταιρείας σύμβαση στις 20 Ιουνίου 

1873, εν μέσω της θυελλώδους συζήτησης περί των προνομίων 

της νέας τράπεζας 3 0 . Μια βδομάδα νωρίτερα, στις 13 Ιουνίου, η 

Γενική Πιστωτική είχε ήδη παρέμβει στην κοινοβουλευτική διαδι

κασία, παρέχοντας έγγραφη βεβαίωση, η οποία μάλιστα αναγνώ-

στηκε στη συνεδρίαση από τον πρόεδρο του σώματος, ότι «θέλει 

δανείσει καί έν έκατομμύριον δραχμών εις τους μικρούς γεωργούς 

[έν Έπτανήσω] καί είς μικράς ποσότητας έπί τριτεγγυημένοις 

γραμματίοις καί έπί τόκω 6%», αν της παραχωρηθεί το εκδοτικό 

29. [Είς ιδρυτής της 'Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας], Περί ανάγκης 

αναπτύξεως της Γεωργίας έν 'Ελλάδι, Αθήνα 1873, σ. 3-5. 

30. Χαρακτηριστικές του κλίματος οι παρακάτω φράσεις από την αγόρευ

ση του αντιπολιτευομένου βουλευτού Επτανήσου Κωνσταντίνου "Λομβαρδού, 

κατά τη συνεδρίαση της 15 Ιουνίου 1873: «[...] Τί σας εδωκεν ή Πιστωτική 

Τράπεζα διά νά τη παραχωρήσητε όλα αυτά τά μεγάλα προνόμια; Τί παραχωρεί 

είς ήμας, τήν κοινωνίαν, είς εκείνους τους οποίους άντιπροσωπεύομεν; κατα-

στρεφομένων δέ προς τούτοις καί τών προτάσεων της 'Ιονίου Τραπέζης, τί εις 

αντάλλαγμα ή πολιτική μας δίδει; τίποτε! τίποτε! άς μοί έπιτραπη νά είπω ότι 

καί ό Κεδίβης της Αιγύπτου αυτός δέν θέλει τολμήσει άπό τους φελάχους του 

νά ζητήση τοιαύτα νά τω έπιψηφίσωσι. Καί φελάχους της Αιγύπτου έάν μας 

έξελάμβανεν ό αξιότιμος πρωθυπουργός, έπρεπε νά μας σεβασθή περισσότερον 

και νά μή μας ζητη τοιαύτας προτάσεις νά τοΰ ψηφίσωμεν. Είναι τι, τό όποιον 

δέν τό εννοώ, κ. Πρωθυπουργέ- έλθέ νά μας τό εξήγησης* είναι τι, τό όποιον δέν 

ημπορείς νά φανέρωσης δημοσία; άς γείνη μία επιτροπή της Βουλής, ίνα εις 

αυτήν εξήγησης διατί τόσας παραχωρήσεις έκαμες εϊς αυτούς τους κυρίους, 

όποιον μέγα δημόσιον συμφέρον άντ* αυτών επέτυχες, τό όποιον δέν ημπορείς 

νά τό δημοσίευσης- άλλ ' ούτω τυφλώς, καί ως έτυχε νά ζητης τήν ψήφόν μας έπί 

τοιούτων προτάσεων; Ναί, τό έπαναλέγω, κ. πρωθυπουργέ, καί φελάχοι έάν 

ήμεθα, έπρεπε νά μας σεβασθής περισσότερον καί δέν έπρεπε νά μας ζητής 

ψήφον έπί προτάσεων, τάς οποίας, άν παραδεχθώμεν, όπως μας τάς προτείνεις 

θά ήμεθα προδόται τών καθηκόντων μας καί εκείνων, τους οποίους άντιπροσω

πεύομεν». Βλ. 'Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής, συνεδρίαση 15.6.1873. 
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προνόμιο στα Ιόνια 3 1. Συνδέοντας άμεσα τη συγκροτούμενη γεωρ

γική εταιρεία με τις υπό αμφισβήτηση τραπεζικές συμβάσεις, ο 

Δεληγεώργης τις παρουσίασε κατά την αγόρευση του ως ένα 

ενιαίο πακέτο αναπτυξιακών επενδύσεων: 

Τά τής γεωργίας παρ ' ήμϊν δέν εχουσιν ομολογουμένως όσον ήτον 

ήμϊν δυνατόν καλώς, λαμβανομένων ύ π ' όψιν τών μεγάλων προόδων, τάς 

οποίας ή γεωργία άπό πολλοΰ χρόνου καί ιδίως έ π ' έσχατων έποιήσατο 

βοηθούμενη ύπό τής επιστήμης καί τής πεφωτισμένης πείρας. Τάς περί 

τούτου αποδείξεις γνωρίζετε πάντες πολύ κάλλιον έμοΰ - μία δέ καί μόνη 

άπόδειξις άρκεϊ νά πείση τόν άγνοοϋντα, ότι τ ω οντι ή γεωργία είναι έν 

'Ελλάδι στάσιμος σχετικώς προς τόν βαθμόν τής προόδου, είς τόν όποιον 

ήδύνατο νά διατελή. Χώρα λίαν ένδεώς ενασχολούμενη περί τήν βιομηχα-

νίαν καί έχουσα έδαφος έπιτηδειότατον προς γεωργίαν, είναι βεβαίως 

θαυμαστόν π ώ ς δέν δύναται νά ζήση έκ τής ιδίας αυτής παραγωγής, άλλ ' 

αναγκάζεται νά είσάγη έκ τής αλλοδαπής τόσω μέγα ποσόν σιτηρών, 

ώστε εξάγει όλον τό άργύριον καί ετι πλέον, όπερ εισπράττει έκ τοΰ 

πλουσιωτέρου προϊόντος αυτής, τής σταφίδος. Αιτία είναι μεταξύ άλλων 

ή ελλειψις κεφαλαίων προσιτών τή γεωργία, καί ά φ ' έτερου ότι ή γεωργία 

στερείται τής πολυτίμου βοηθείας τής επιστήμης καί της πεφωτισμένης 

πείρας, έτι δέ τών τελειότερων γεωργικών εργαλείων καί μηχανών, δι ' 

ων, ως γνωρίζετε, αί άνθρώπιναι δυνάμεις πολλαπλασιάζονται καί ή φυσι

κή τής γης γονιμότης αυξάνει. [...] 

Τό έ φ ' ήμϊν κύριοι, προσεπαθήσαμεν όσον ήδυνήθημεν, άγνοοΰμεν δέ 

άν εύχαριστήσαμεν τους πάντας, προσεπαθήσαμεν νά ίκανοποιήσωμεν τάς 

δύω ταύτας άνάγκας, δηλονότι νά προσελκύσωμεν κεφάλαια καί καταστή-

σωμεν αυτά προσιτά τή γεωργία καί τή παράγωγη, καθώς επίσης τη 

εμπορία καί τή βιομηχανία, καί νά φροντίσωμεν καί περί της ετέρας ανά

γκης, δηλονότι τής γεωργίας, διά τής εισαγωγής αληθώς καί πράγματι 

τών νεωτέρων προόδων, τάς οποίας ή τέχνη αύτη έποιήσατο εις τόν 

πεφωτισμένον καί ευημερούντα κόσμον. "Ας μοί συγχωρηθη δέ νά παρα

τηρήσω ότι είναι εσφαλμένη ή θεωρία τινός τών χθες άγορευσάντων, όστις 

εΐπεν Οτι έκ τών Τραπεζών μόνη ή Κτηματική είναι κεκλημένη νά συντρέ-

ξη εις τήν γ ε ω ρ γ ί α ν διότι τό αληθές είναι ότι καί ή Κτηματική Τράπεζα 

υποστηρίζει τήν βιομηχανίαν καί τήν έμπορίαν, καί αί λεγόμεναι Προεξο-

φλητικαί Τράπεζαι δέν είναι αποκλειστικώς προωρισμέναι μόνον είς τήν 

ύποστήριξιν τής εμπορίας καί βιομηχανίας, άλλα καί αυτής ακόμα τής 

γεωργίας. "Αλλως τε, οι περί τών Τραπεζών, τών όποιων τάς συμβάσεις 

ύπεβάλομεν είς τήν βουλήν, Οροι καί συμφωνίαι είναι τοιαΰται καί ή πλο-

3 1 . Ό.π., συνεδρίαση 15.6.1873. 
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κή, ώστε δλαι όμοΰ ύπάρχουσαι συντελοϋσι καί διά τών εργασιών αυτών 

καί διά τοΰ συναγωνισμού κατά τό μάλλον καί ήττον είς τό νά ύποστηρί-

ξωσι καί τάς μέν άνάγκας καί τάς δέ. 

[...] Ή ημετέρα συνδρομή συνίσταται είς τοΰτο, ότι τά κεφάλαια τής 

εταιρίας, τά όποια εντός τετραετίας θέλουσι καταβληθή έκ 2.000.000 

δραχμών, θέλει ασφαλίσει ή Κυβέρνησις (καθόσον καταβάλλονται άνά 

500.000 δραχμών κατ ' έτος) δι ' εγγυήσεως τόκου 8 τοϊς %. "Ώστε μετά 

τήν παρέλευσιν τής τετραετίας, έάν ύποτεθή ότι ουδεμία θέλει προσδίδε

ται είς τήν έταιρίαν ωφέλεια καί ότι επομένως ή Κυβέρνησις όλόκληρον 

τήν έγγύησιν τοϋ 8 τοις % θέλει καταβάλει, ή δαπάνη τής ' Ελλ. Κυβερνή

σεως θέλει εΐσθαι 160.000 δραχμών. Φρονώ δέ Οτι ή δαπάνη αύτη, καίτοι 

^ σμικρά προς τοιούτον σκοπόν προωρισμένη, έχει άξίαν μόνον κατά τό 

φαινόμενον διότι, ως προεϊπον, τά εισοδήματα άφ' ενός τής εταιρίας 

θέλουν διά τής καλλιέργειας τών παραχωρουμένων αύτη εκτάσεων πολ-

λαπλασιασθή καί επομένως ή έπιχορήγησις της Κυβερνήσεως θέλει είσθαι 

κατωτέρα τοΰ 8 τοϊς %, καί ώφέλειαν θέλει αποδώσει τη Κυβερνήσει ή 

καλλιέργεια αύτη διά τής φορολογίας τών προϊόντων αυτής32. 

Παράλληλα με τη σύμβαση αυτή ο Δεληγεώργης κατέθεσε 

και σειρά άλλων επενδυτικών συμβάσεων, όπως αυτή της αρτισύ

στατης Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου (Α. Συγγρός) και, 

ελλείψει χρόνου, υποσχέθηκε να φέρει και άλλες προς συζήτηση 

εντός της εβδομάδος* μεταξύ αυτών και σύμβαση κατασκευής 

«επτά σιδηροδρόμων έν Πελοποννήσω»: 

ΤΙΝΕΣ: Ε π τ ά ; 

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ [πρωθυπουργός]: Ε π τ ά . 

ΛΟΤΝΤΖΗΣ [βουλευτής Ζακύνθου]: Τόν δρόμον τοΰ χωρίου μας δέν τόν 

φτιάνετε33. 

Ωστόσο, παρά τον εντυπωσιακό αυτό χείμαρρο των μελλου

σών επενδύσεων, στην πράξη οι ομογενείς δεν επρόκειτο, στη 

φάση εκείνη τουλάχιστον, να επενδύσουν τα κεφάλαια τους σε 

οιονδήποτε παραγωγικό τομέα. Το όλο τους παρελθόν εξάλλου δε 

σχετιζόταν με παρόμοιου τύπου επιχειρήσεις. Παραδοσιακά προ

σανατολισμένοι στην εμπορική κι ακόμη περισσότερο, τη χρημα

τιστική δράση —μέσω των οποίων είχαν σχηματίσει τις αξιόλο-

32. Ό.π., συνεδρίαση 20.6.1873. 

33. Ό.π. 
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γες περιουσίες τους— παρέμεναν κατεξοχήν καχύποπτοι προς 

κάθε είδους μακροπρόθεσμες παραγωγικές επενδύσεις. Η καχυ

ποψία αυτή, γέννημα σε μεγάλο βαθμό του ιδιαίτερου κλίματος 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ενισχύθηκε και από την τότε 

διεθνή συγκυρία: το 1873 ακριβώς ξέσπασε η παγκόσμια οικονο

μική κρίση, οδηγώντας σε δραματική πτώση τιμές, μισθούς και 

κέρδη. Οι χρηματιστικές λοιπόν δραστηριότητες προμηνύονταν, 

και στην περίπτωση της Ελλάδας, πολύ περισσότερο κερδοφόρες, 

έναντι του ρίσκου των καθαυτών αναπτυξιακών τοποθετήσεων. Οι 

συναρπαστικές άρα εξαγγελίες και τα ποικιλώνυμα σχέδια σκό

πευαν κυρίως να εκμεταλλευτούν τη δίψα της ελληνικής οικονο

μίας για κεφάλαια ώστε, υπό το κράτος των εντυπώσεων, να απο

σπαστούν προνόμια και να προωθηθεί η βασική επιδίωξη: «να 

καρπωθούν με παραδοσιακούς τρόπους, χωρίς ιδιαίτερο αναπτυ

ξιακό νεωτερισμό, ένα μέρος του ελληνικού αγροτικού εισοδήμα

τος* να το καρπωθούν όμως όχι μέσω της βιομηχανίας, ούτε φυσι

κά με άμεσα δάνεια προς τους αγρότες, αλλά με τρόπο έμμεσο και 

πιο ασφαλισμένο: με την ίδρυση τραπεζικών και χρηματιστικών 

επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτούσαν τους τοκογλύφους και 

τους μεσάζοντες της αγροτικής αγοράς»34. 

Σ ' αυτά τα πλαίσια, τα γραπτά υπήρξαν τόσο πτερόεντα όσο 

και τα έπεα. Η αυστριακή, λόγου χάριν, τράπεζα αγροτικών επεν

δύσεων, η Wiener Vereinbank, «θα εξαφανιστεί από το προσκήνιο, 

σαν γνήσιος αχυράνθρωπος, μόλις αρχίσει να λειτουργεί η νέα 

ελληνική τράπεζα» 3 5 . Ανάλογη στάθηκε και η τύχη της Ελληνικής 

Γεωργικής Εταιρείας. Μετά τη θριαμβευτική της κατάθεση στη 

Βουλή, η σύμβαση εγγράφηκε... 16η στην ημερήσια διάταξη της 

16 Ιουλίου 1873, και φυσικά δεν πρόλαβε να συζητηθεί. Πέντε 

μέρες αργότερα, στις 21 Ιουλίου, ο Δεληγεώργης κήρυξε αιφνι

διαστικά τη λήξη της συνόδου. Το σώμα συνεδρίασε πάλι μόλις 

τον Ιανουάριο του 1874 και ενώ η κυβέρνηση κατέρρεε υπό το 

βάρος της χρηματιστικής κρίσης του Λαυρίου* κρίσης ευθέως συν

δεδεμένης, επίσης, με το όνομα του Ανδρέα Συγγρού. Η απώλεια 

34. Γιώργος Δερτιλής, Το ζήτημα κλπ., σ. 56. 

35. Ό.π. 
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της πλειοψηφίας οδήγησε στο διορισμό κυβέρνησης υπό τον Δημή
τριο Βούλγαρη (9 Φεβρουαρίου), ο οποίος τελικά προκάλεσε 
εκλογές τον Ιούνιο, τις οποίες και κέρδισε. Το ζητούμενο εκδοτικό 
προνόμιο της Γενικής Πιστωτικής δεν θα επικυρωθεί τελικά και 
τα περί Γεωργικής Εταιρείας θα παραπεμφθούν στις ελληνικές 
καλένδες. 
Ιανουάριος 1989 
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ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΤΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΣΤΣΤΑΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Ε Ν ΠΑΡΑ Τ Η Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, 

ΕΤΟΙΜΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΠΟΓΡΑΦΗΝ 
(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1872) 

Σύμβασις 

Μεταξύ του Κυρίου Έπαμεινώνδου Δεληγεώργη υπουργού τών εσωτερικών 

καί τών Κυρίων συνωμολογήθησαν τά έξης.. 

"Αρθρον 1 

Οι Κ.Κ θέλουσι συστήσει άνώνυμον Έταιρίαν ύπό τήν έπωνυμίαν 
« ' Ελληνική Γεωργική ' Εταιρία» έχουσαν τήν έδραν αυτής έν 'Αθήναις. 
Σκοπός τής 'Εταιρίας Ισεται ή έν τω τόπω εισαγωγή τών νεωτέρων καί 
καταλληλότερων μεθόδων τής καλλιέργειας τής γης, ή μόρφωσις πρακτικών καί 
θεωρητικών γεωργών καί έν γένει ή άνάπτυξις τής γεωργίας έν 'Ελλάδι. 

"Αρθρον 2 

Ό σκοπός τής 'Εταιρίας έπιδιωχθήσεται διά τής ιδρύσεως πλήρους συστήμα

τος γεωργικής εκπαιδεύσεως διαιρούμενης εις δύο στάδια α) είς καθαρώς πρα-

κτικόν καί β) είς θεωρητικόν. Διό καί έν έκάστω τοϋ κράτους Νομώ θέλει 

συστηθή ύπό τής Εταιρίας άνά μία πρακτική σχολή, έν Πελοποννήσω δέ καί έν 

τή Στερεά 'Ελλάδι άνά μία θεωρητική, συγχωνευόμενης ταύτης μετά τής 

καταλληλοτέρας ή κεντρικωτέρας έκ τών πρακτικών. Ή σύστασις τών πρακτι

κών καί θεωρητικών τούτων σχολών θέλει γίνει διαδοχικώς. Ή πρώτη έκ τών 

πρακτικών θέλει ίδρυθή εντός δέκα πέντε μηνών άπό τής εγκρίσεως τοϋ Κατα

στατικού, κατ ' Ιτος δέ έκαστη τών λοιπών. 'Εντός δέ τής πρώτης τετραετίας ή 

πρώτη θεωρητική, βαθμηδόν δέ καί εντός δέκα τριών ετών θέλει συμπληρωθή ό 

όλος αριθμός τών πρακτικών καί θεωρητικών σχολών. Αί υποχρεώσεις αύται 

ίσχύουσιν, έφ' Οσον ή σύστασις τών σχολών είναι δυνατή κατά τά έν τω 

άρθρω 13. 

"Αρθρον 3 

"Εκαστος δήμος οφείλει, Γνα κατ ' Ιτος άποστέλλη είς τήν πρακτικήν σχο-

λήν τοΰ Νομοΰ, είς δν ανήκει, ένα μαθητήν ηλικίας 18-20 ετών κράσεως εύρω

στου, άμέμπτου διαγωγής καί γινώσκοντα τουλάχιστον νά άναγινώσκειν καί 

γράφειν, ή δέ Κυβέρνησις δύναται νά διορίζη έν ταϊς πρακτικαϊς σχολαϊς είκοσι 

τό όλον υποτρόφους τής 'Εταιρίας, μέχρι δέ τοΰ άριθμοΰ τούτου άνά πέντε εις 

έκάστην τών πρώτων. 

Δύναται ωσαύτως νά πρόσθεση άνά Ινα μόνον τοιούτον ύπότροφον εις έκάστην 
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τών θεωρητικών. Οι υπότροφοι τής Κυβερνήσεως έξομοιούνται καθ ' όλα προς 
τους υποτρόφους τών δήμων καί υπάγονται, ώς καί εκείνοι, είς τους Κανονι
σμούς τών σχολών. 

"Αρθρον 4 

' Η έν έκαστη πρακτική σχολή έκπαίδευσις διαρκεί δύο Ιτη, κατά τά όποια ή 

συντήρησις τών μαθητών ήτοι ή τροφή, ενδυμασία, κατοικία καί θεραπεία είναι 

είς βάρος τής 'Εταιρίας. Οι μαθηταί ούτοι θέλουσιν έκπαιδεύεσθαι διανοητικώς 

καί σωματικώς, άλλ ' ή σωματική εργασία δέν θέλει υπερβαίνει τάς πέντε καθ ' 

ήμέραν ώρας. 

"Αρθρον 5 

Οι μαθηταί τών θεωρητικών σχολών απαλλάσσονται διά παντός τής προς στρα-
τείαν υποχρεώσεως, οι δέ τών πρακτικών καθ' δλην τήν διάρκειαν τής μαθη
τείας των καί έπί τρία έτη μετά τήν έξοδόν των έκ τής σχολής. Άλλ ' ή 
Κυβέρνησις θέλει αποστέλλει τους αναγκαίους προγυμναστάς, όπως οι μαθηταί 
έκπαιδεύωνται τάς στρατιωτικάς ασκήσεις συμφώνως τω κανονισμώ τών σχο
λών, Οστις θέλει περιλαμβάνει και ταύτην τήν έκπαίδευσιν, ήτις όμως δέν κατα
λογίζεται είς τήν κατά τό άρθρον 4 πεντάωρον σωματικήν έργασίαν. Ή σχολή 
θέλει παρέχει τοις προγυμνασταις μόνον τροφήν καί κατοικίαν, ή δέ Κυβέρνησις 
τοις μαθηταϊς τά αναγκαία όπλα καί πολεμοφόδια. 

"Αρθρον 6 

' Εάν δήμος τις καθυστέρηση τήν άποστολήν μαθητοΰ ή έάν ό αποσταλείς παρα

βάτης γενόμενος τών διατάξεων τοΰ εσωτερικού Κανονισμοΰ τής σχολής άπο-

βληθή ή αύτογνωμόνως ή καί έξ ασθενείας ή άλλου φυσικοΰ τίνος κωλύματος 

έγκαταλείπη τήν θέσιν του, ειδοποιείται ό δήμος, Οπως άντικαταστήση τόν 

ελλείποντα μαθητήν, έν εναντία δέ περιπτώσει αντικαθίσταται ούτος ύπό τής 

Κυβερνήσεως είτε έκ τοΰ ιδίου δήμου είτε έξ άλλου. 

"Αρθρον 7 

Μετά τό τέλος τής διετίας έκαστη πρακτική σχολή εκλέγει έκ τών άριστευσά-

ντων τελειοδιδάκτων μαθητών αυτής δύο κατ ' έπαρχίαν, τους όποιους απο

στέλλει είς τήν οίκείαν θεωρητικήν σχολήν, έν ή ή έκπαίδευσις διαρκεί τρία Ιτη 

εφαρμοζομένων τών άρθρων 4 καί 6 μέ τήν διαφοράν ότι οι μαθηταί εισίν 

άπηλλαγμένοι τής σωματικής εργασίας, οι δέ άναπληρωταί τών τυχόν καθυστε-

ρούντων μαθητών πρέπει νά λαμβάνωνται κατά προτίμησιν έκ τών διακριθέ

ντων οπωσδήποτε είς τάς πρακτικάς σχολάς. 

"Αρθρον 8 

'Εκ τών άποφοιτούντων μαθητών εκάστης τών θεωρητικών σχολών πέμπεται 
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έν Ευρώπη άνά παν έτος ό έν τω διαγωνισμέ αριστεύσας προς τελειοποίησίν 
του έν είδικώ τινί κλάδω τής γεωργίας. Ή υποτροφία αυτών γίνεται δι ' εξόδων 
τής 'Εταιρίας καί διαρκεί δύο έτη. Μετά τό πέρας τών σπουδών οί υπότροφοι 
ούτοι είναι υπόχρεοι νά ύπηρετήσωσιν έπί τριετίαν έν ταϊς θεωρητικαΐς καί 
πρακτικαϊς σχολαϊς τής 'Εταιρίας, άναλαμβάνοντες τήν προσήκουσαν εις τάς 
σπουδάς αυτών θέσιν κατά τόν όργανισμόν καί απολαμβάνοντες τάς κανονισμέ-
νας κατ' αυτόν άποδοχάς. Προς έκτέλεσιν δέ τής υποχρεώσεως ταύτης ό υπό
τροφος είναι ύπόχρεως νά παράσχη τή ' Εταιρία πρό τής μεταβάσεως του είς 
Εύρώπην έγγύησιν έξακισχιλίων δραχμών αξίας, κτηματικήν ή προσωπικήν. 

"Αρθρον 9 

Παρεκτός τών ετησίων τακτικών εξετάσεων δίδονται καί κατά τό τέλος έκα
στης διετίας καί τριετίας εξετάσεις έν τε ταϊς πρακτικαϊς καί ταϊς θεωρητικαΐς 
σχολαϊς, είς δέ τόν έξ έκαστης σχολής άριστεύσαντα δίδεται ύπό τής 'Εταιρίας 
βραβεϊον έκ κεφαλαίου καταρτιζομένου άφ' ενός έξ είδικοϋ ποσοΰ ύπό τής 
' Εταιρίας εκάστοτε ψηφιζομένου, καί άφ' έτερου έξ εισφορών έπί τούτω είς τό 
ταμεϊον τής ' Εταιρίας καταβαλλομένων ύπό τών φίλων τής γεωργίας. Τό κεφά-
λαιον τοΰτο διανέμεται μεταξύ τών άριστευσάντων όλων τών πρακτικών καί 
θεωρητικών σχολών. 

"Αρθρον 10 

Πάσαι αί δαπάναι τής συντηρήσεως τών σχολών εις μισθούς προσωπικοΰ, διδα-

σκαλίαν, κτίρια, εργαλεία, σποράς φυτείας καί έν γένει είς πάσαν έργασίαν 

βαρύνουσι τήν Έταιρίαν, είς ήν ανήκει καί ό διορισμός τών προσώπων, καθώς 

καί ή έκτέλεσις έν γένει τής γεωργικής εκπαιδεύσεως. Άλλ ' ώς προς ταύτην ή 

Κυβέρνησις επιτηρεί όπως έκτελώνται τά τών σπουδών κατά τό άρθρο 19. 

"Αρθρον 11 

Τά κεφάλαια τής ' Εταιρίας ορίζονται είς δύο εκατομμύρια δραχμών διαιρούμε
να είς 10.000 μετοχάς άνά διακοσίας δραχμάς έκάστην. Ή πραγματοποίησις 
τών μετοχών τούτων γενήσεται ώς έξης. Οι μέτοχοι θέλουσι καταβάλλει πεντή
κοντα δραχμάς άμα τή έγγραφη άνά πεντήκοντα δέ δραχμάς καθ ' Ικαστον τών 
αμέσως επομένων τριών 'Ιανουαρίων. Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής 'Εταιρίας 
δύναται ν ' αύξηθή έγκρίσει τής Κυβερνήσεως. 

"Αρθρον 12 

Τά εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια τής 'Εταιρίας δύνανται νά τοποθετώνται 

μόνον είς προσοδοφόρον άγοράν δημοσίων χρεωγράφων ή μετοχών καί ομολο

γιών 'Εταιριών υφισταμένων δυνάμει Βασιλικών Διαταγμάτων, ή έάν ή αγορά 

αύτη δέν ήθελεν είσθαι επωφελής, δύνανται νά τοποθετώνται είς δάνεια ασφαλή 

μέ προθεσμίαν ουχί μακροτέραν τών ένενήκοντα ήμερων. Κατ ' άμφοτέρας τάς 

περιπτώσεις απαιτείται ή γνωμοδότησις τοϋ Βασιλικού 'Επιτρόπου. 
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Πάσα δέ εναντίον αυτής γενομένη τοποθέτησις χρημάτων μένει είς βάρος τής 
' Εταιρίας διά τάς ένδεχομένας επιζήμιους συνεπείας καί δέν επιβαρύνει τόν 
μετά τοΰ Δημοσίου λογαριασμόν αυτής. 

"Αρθρον 13 

Κατ' έκλογήν τής 'Εταιρίας ή Κυβέρνησις θέλει παραχωρήσει αύτη άνά τρεις 
χιλιάδας στρέμματα καλλιεργησίμου γής καί άνά πεντακόσια στρέμματα δασώ
δους εκτάσεως δι ' έκάστην πρακτικήν καί θεωρητικήν σχολήν. Αί γαϊαι καί τά 
δάση θέλουσιν είσθαι είτε εθνικά είτε εκκλησιαστικά· αί δέ γαϊαι έξ' όλων τών 
ποιοτήτων, καί όσον τό δυνατόν συγκεντρωμέναι. Έάν δέ £ν τινι Νομώ δέν 
ΰπάρχωσι τοσαΰτα δάση καί γαϊαι είς τήν διάθεσιν τοΰ δημοσίου, είς ούδεμίαν 
τοΰτο υπόκειται εύθύνην, άλλα είς τήν περίπτωσιν ταύτην καί ή 'Εταιρία είναι 
άπηλλαγμένη τής υποχρεώσεως τοΰ νά συστήση σχολήν έν τω Νομώ έκείνω έάν 
τή προσφέρωνται όλιγώτερα τών τριακοσίων τουλάχιστον στρεμμάτων δασώ
δους εκτάσεως καί δισχιλίων στρεμμάτων γαιών. Ή δι ' έκάστην σχολήν παρα-
χώρησις τών απαιτουμένων δασών καί γαιών θέλει γίνεσθαι τρεϊς τουλάχιστον 
μήνας πρό τής συστάσεως τών σχολών έπί δικαιολογημένη αιτήσει τής Ε τ α ι 
ρίας. Τά περί ου ό λόγος δάση καί αί γαϊαι είς ούδεμίαν υπόκεινται προς τό 
δημόσιον ύποχρέωσιν ή φόρον δημόσιον καί δημοτικόν είτε ώς προς τήν παρα-
χωρουμένην Ικτασιν είτε προς τά έν αύτοϊς παραγόμενα παντός είδους προϊό
ντα. Ή ατέλεια αύτη διαρκεί έπί μίαν μόνον πενταετίαν άπό τής συστάσεως 
έκαστης σχολής, μετά δέ τό τέλος αυτής τά δάση καί αί γαϊαι τών σχολών 
υπόκεινται μέν είς τους λοιπούς φόρους, άλλ ' ουχί καί είς δικαίωμα επικαρπίας. 
Τά δάση καί τάς γαίας ταύτας έν πασι τοις Νομοϊς τοΰ Κράτους οφείλει ή 
' Εταιρία νά υπόδειξη προς τό δημόσιον εντός δύο ετών άπό τής νομοθετικής 
εγκρίσεως τής παρούσης συμβάσεως, άπό δέ τής εποχής εκείνης τό δημόσιον 
δέν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπον ν ' απαλλοτρίωση αύτάς, άλλα μόνον νά 
καρποΰται, παραδίδον αύτάς διαδοχικώς εις τήν Έταιρίαν κατά τήν σύστασιν 
εκάστης σχολής. Ή ' Εταιρία δύναται νά ύποδείξη έκ τών δασών καί καλλιερ
γησίμων γαιών Νομοΰ, τίνος καί πλέον τής προαναφερθείσης εκτάσεως, ή δέ 
Κυβέρνησις οφείλει καί ταύτην νά παραχώρηση ύπό τόν όρον τής καλλιέργειας 
καί τής συστάσεως πρακτικής σχολής έν άλλω Νομώ, ένθα δέν ευρέθησαν είς 
τήν διάθεσιν τοΰ δημοσίου ή απαιτουμένη προς σύστασιν αυτής κατά τάς προη-
γούμενας διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου έκτασις, άλλα τό ποσόν τών δασών καί 
γαιών, τό όποιον ή ' Εταιρία είτε παρά τής Κυβερνήσεως θέλει λάβει είτε ή ιδία 
θέλει προμηθευθή προς σύστασιν τοιαύτης σχολής απόκειται είς τήν κρίσιν τής 
' Εταιρίας. Τά δάση καί αί γαϊαι αύται υπάγονται είς τάς αύτάς ατέλειας κατά 
τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 14 

' Η Κυβέρνησις εγγυάται είς τήν ' Εταιρίαν τόκον 8% έπί τών κεφαλαίων αυτής, 

καθ ' όσον ταΰτα βαθμηδόν, ώς εξετέθη, κατατίθενται ύπό τών μετόχων καί 

εκτελούνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τής παρούσης συμβάσεως. 
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"Αρθρον 15 

Κατά πάν ίτος εντός τής περιφερείας έκαστης πρακτικής σχολής έν τόπω ύπό 
τής Διευθύνσεως αυτής εκάστοτε προσδιοριζόμενοι συγκροτοΰνται συνελεύσεις 
έν οάς καλούνται πάντες οι γεωργοί καί κτηματίαι τοΰ Νομοΰ, εκτίθενται δέ τά 
προϊόντα, τά εργαλεία τοϋ σχολείου, ώς καί τών λοιπών γεωργικών κοινοτή
των, καθ' Οσον βαθμηδόν ή συνήθεια αύτη εισχωρεί είς τά ήθη τοΰ λαοΰ. Κατά 
τήν πανήγυριν ταύτην διαρκούσαν τρεϊς ημέρας οι μέν διδάσκαλοι τής σχολής 
έξηγοΰσι πανδήμως ύπό γενικήν καί πρακτικήν Ιποψιν τάς νεωτέρας προόδους 
τής καλλιέργειας τής γής, ό δέ Διευθυντής αυτής έν έπισήμω τελετή απονέμει 
τά προς τους άριστεύσαντας ανήκοντα βραβεία. 

"Αρθρον 16 

Κατά τετραετίαν έν εποχή καταλλήλω οι διδάσκαλοι καί μαθηταί τών πρακτι
κών σχολών συνέρχονται έν ταϊς κεντρικαϊς καί θεωρητικαϊς σχολαϊς τής Πελο
ποννήσου καί τής Στερεάς Ελλάδος ή είς άλλας θέσεις εκάστοτε προσδιοριζο-
μένας ύπό τής Διευθύνσεως τών κεντρικών τούτων σχολείων είς τρόπον, ώστε 
διαδοχικώς έν δλοις τοΰ Κράτους τοϊς Νομοϊς νά ένεργώνται τοιαΰται γεωργι-
καί σύνοδοι. Κατ ' αύτάς άνακοινοΰνται αί μελέται τών διαφόρων σχολών επι 
τών γεωργικών περιστάσεων έκαστης περιοχής τής Ελλάδος, εκτίθενται τά 
προϊόντα τής καθ' δλου γεωργίας καί βραβεύονται έξ ώρισμένου κονδυλίου έκ 
τοΰ έν τφ άρθρω 9 κεφαλαίου οι άριστεύσαντες έκ τών γεωργικών έν γένει 
παραγωγών. 

"Αρθρον 17 

Έ ν τοϊς Νομοϊς όπου δέν υπάρχει υποκατάστημα τής Ελληνικής Κτηματικής 

Τραπέζης οι διευθυνταί τών πρακτικών σχολών δύνανται νά ήναι καί αντιπρό

σωποι αυτής. 

"Αρθρον 18 

' Η ' Εταιρία θέλει διαρκέσει 99 έτη μετά τό τέλος τών οποίων τά παραχωρηθέ
ντα δάση καί αϊ γαϊαι επανέρχονται είς τό Δημόσιον μεθ' δλων τών έν αύταϊς 
έργων οικοδομών καί φυτειών. 

"Αρθρον 19 

' Εντός τριών μηνών άπό τής νομοθετικής κυρώσεως τής παρούσης συμβάσεως 

θέλει ύποβληθή τό Καταστατικόν τής Εταιρίας είς τήν έγκρισιν τής Κυβερνή

σεως. Διά τοΰ Καταστατικού δέ τούτου θέλουσι τεθή αί βάσεις τής περί τάς 

διαφόρους μεθόδους τής καλλιέργειας τής γής καί τών δασών κανονικής τοΰ 

Εταιρικού σκοποΰ αναπτύξεως έπί τή βάσει τών επικρατούντων είς άλλα 

Ευρωπαϊκά κράτη, διατελούντα ύπό τάς αύτάς ή παραπλησίας προς τήν ' Ελλά

δα κλιματολογικάς καί γεωλογικάς περιστάσεις. Είς τόν σκοπόν τοΰτον ανάγε

ται καί ή βελτίωσις τοΰ γένους τών ζώων, 

li 
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"Αρθρον 20 

Αί γεωργικαί μηχαναί καί τό λοιπόν ύλικόν τών γεωργικών σχολών πλην τών 
σπόρων εισάγονται είς τό κράτος άνευ πληρωμής τελωνειακού δασμοΰ. 

"Αρθρον 21 

Ή Κυβέρνησις έχει έν τά) διοικητικό) τής Εταιρίας συμβουλίω τό δον τών 
συγκροτουσών αυτό ψήφων, οι δέ άντιπροσωπεύοντες αύτάς έξομοιοΰνται καθ ' 
δλα μετά τών λοιπών συμβούλων τής Εταιρίας. Ή Κυβέρνησις εξελέγχει τήν 
χρηματικήν τής Εταιρίας διαχείρισιν καί διορίζει παρ' αύτη Βασιλικόν Έ π ί -
τροπον, ούτινος ό μισθός μέχρι τετρακοσίων δραχμών θέλει καταβάλεσθαι ύπό 
τής Εταιρίας. Έ π ί τούτω συνετάχθη ή παροΰσα Σύμβασις είς διπλοΰν ών τό 
μέν έμεινεν είς τό ύπουργεΐον τών εσωτερικών, τό δέ παρέλαβεν ή ' Εταιρία. 

"Οτι ακριβές άντίγραφον πιστοποιώ. 

Κ. Παππαρηγόπουλος 

ΠΗΓΗ: Αρχείο Ε.Τ.Ε., Εταιρίες, Φ1 (209), Ελληνική Γεωργική Εταιρία. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2 

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Κ. Ζ Α Π Π Α Π Ρ Ο Σ Μ. Ρ Ε Ν Ι Ε Ρ Η (23.11.1872) 

Έ ν Βρουδανίω τήν 23η Νοεμβρίου 1872 

Τ ω άξιοτίμω Κυρίω Κυρίω Μάρκω Ρενιέρη. 

'Αξιότιμε Κύριε, 

Ό έν 'Αθήναις Κύριος Κωνστ. Ι. Παππαρηγόπουλος, διεβίβασέ μοι διά τοΰ 

ιδιαιτέρου γραμματέως μου σχέδιον συμβάσεως, ής άντίγραφον επισυνάπτω 

ύμϊν ώδε, καί έξητήσατο, δπως κάγώ λάβω μέρος είς τήν έπιχείρησιν ταύτην δι ' 

αγοράς μετοχών. Προκειμένου δέ περί τοιούτου σκοποΰ μάλλον κοινωφελούς ή 

ίδιωτικοΰ, καθ ' όσον οι διά σπουδαίου τινός συνεταιρισμού τήν άνάπτυξίν τής 

γεωργίας σύμφωνα μέ τήν πρόοδον τών τεχνών καί τήν βελτίωσιν αυτής έν 

' Ελλάδι έπιδιώκοντες μεγίστας υπηρεσίας τή πατρίδι προσφέρουσι καί μή δυνά

μενος μακράν τών πραγμάτων ευρισκόμενος νά σχηματίσω όρθήν καί βάσιμον 

περί τής υποθέσεως ταύτης ίδέαν, μή θέλων δε έν περιπτώσει , κ α θ ' ήν τό 

πράγμα ήθελεν είσθαι σπουδαϊον καί άξιον υποστηρίξεως νά μείνω αδιάφορος, 

ένόμισα δτι ο ύ δ ' όλως επιβαρύνω ύμας άποτεινόμενος είς τήν ύμετέραν εύγέ-

νειαν καί επικαλούμενος τήν έπί τής υποθέσεως ταύτης κρίσιν σας. Τοΰτο δέ 

π ρ ά τ τ ω μετά θάρρους δπως ό γνωστός πατριωτισμός υμών καί ή ευγένεια τοΰ 

υμετέρου χαρακτήρας μοι παρέχει, καθ ' δσον μάλιστα τάς υμετέρας κρίσεις καί 

πληροφορίας, τάς οποίας θέλετε εύαρεστηθή νά μοι διαβιβάσητε, δέν ήδυνάμην 

μετά περισσοτέρας πεποιθήσεως νά ζητήσω άλλοθεν, ώστε βασιζόμενος είς 

αύτάς ώς έξ ιδίας αντιλήψεως νά προβώ ή μή εις τήν συμμετοχήν τοΰ έργου. 

Προσθέτω δέ ένταΰθα προς γνώσιν υμών ότι προκειμένου περί τοιαύτης σπου

δαίας διοργανιζομένης επιχειρήσεως δύναμαι νά συμμετάσχω διά σπουδαίου 

χρηματικού κεφαλαίου, δι δ μάλιστα καί Ιλαβον τό θάρρος νά ζητήσω π α ρ ' 

υμών τάς πληροφορίας ταύτας. 

' Εν τούτοις σας παρακαλώ νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής έξοχου ύπολή-

ψεώς μου, μεθ ' ής διατελώ. 
Πρόθυμος φίλος υμών, 

Κ. Ζ ά π π α ς 

Π Η Γ Η : Αρχείο Ε.Τ.Ε. , Εταιρίες, Φ Ι (209), Ελληνική Γεωργική Εταιρία. 

ν 
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Μ. Ρ Ε Ν Ι Ε Ρ Η Π Ρ Ο Σ Κ. Ζ Α Π Π Α (20.1.1873) 

20 'Ιανουαρίου 1873 

'Αξιότιμε Κύριε 

Έ λ α β ο ν ευχαρίστως τήν έπιστολήν Σας τής 23 9βρίου π.έ. μετά τοΰ 

σχεδίου Συμβάσεως περί συστάσεως Γεωργικής Ε τ α ι ρ ί α ς έν Ε λ λ ά δ ι . Σας 

ζ η τ ώ συγγνώμην, διότι ένεκα πολλών ασχολιών, αίτινες πάντοτε μ ' έπιβαρύ-

νουσι κατά τό τέλος τοΰ έτους, δέν ήδυνήθην νά Σας απαντήσω έγκαιρότερον. 

Έ μ ε λ έ τ η σ α τό σχέδιον τής Συμβάσεως, περί ής έγένετο λόγος έν 'Αθή

ναις καί πρίν ή λάβω τήν έπιστολήν Σας. Τό σχέδιον εύρον ώς άριστα έχον 

σχετικώς προς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν, Οστις αναντιρρήτως είνε επωφελής. 

Ή γεωργία έν Ε λ λ ά δ ι , ώς κάλλιον έμοΰ γινώσκετε, είναι ή πρωτίστη π η γ ή 

τοΰ εθνικού πλούτου' όμολογούμενον δε είνε δτι δέν έλαβεν εισέτι τήν δέουσαν 

προαγωγήν καί βελτίωσιν, τό μέν διότι αί πολιτικαί περιπέτειαι, είς άς ευρέθη 

τό άρτισύστατον βασίλειόν μας, δέν έδωκαν τόν άπαιτούμενον χρόνον είς τάς 

κατά καιρούς Κυβερνήσεις νά δώσωσι τήν προσήκουσαν προσοχήν καί ένίσχυσιν 

είς τήν είσαγωγήν τών νέων τρόπων τής καλλιέργειας καί τήν δια^ρύθμισιν τών 

συντελούντων είς τήν προαγωγήν τής γεωργίας μέσων, τό δέ διότι ή έλλειψις 

τοΰ συνεταιρισμού π α ρ ' ήμϊν έκώλυσε τήν σύστασιν εταιρίας, ήτις, ώς ήδη 

σχεδιάζεται, ήδύνατο νά έπιτύχη τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

Κατά τό σχέδιον τής συμβάσεως, δπερ μοί διεβιβάσητε, ή ' Ελληνική 

Κυβέρνησις αναλαμβάνει σπουδαίας υποχρεώσεις απέναντι τών μετόχων, οίτι-

νες έχοντες ήσφαλισμένον τόν τόκον τών καταβληθησομένων κεφαλαίων δέν 

διατρέχουσι κίνδυνον τινά. "Αν ή Σύμβασις αύτη υπογραφείσα ώς έχει ύπό τοΰ 

' Τπουργοΰ τών εσωτερικών έπικυρωθή ύπό τής Νομοθετικής εξουσίας, νομίζω 

δτι ή εταιρία αύτη καλώς διοικούμενη θέλει επιτύχει είς τήν άποστολήν της. 

Υ π ο θ έ τ ω δέ, δτι καί είς τήν κατάρτισιν τοΰ καταστατικοΰ τής εταιρίας, ήτις 

γενήσεται μετά τήν ύπό τής Νομοθετικής εξουσίας έπικύρωσιν τής Συμβάσεως, 

θέλει ληφθή πρόνοια περί τής δσον οίον τε κρήττονος διοικήσεως τών τής 

εταιρείας πραγμάτων είς τρόπον ώστε νά έπιτύχη ολοσχερώς ό επιδιωκόμενος 

έθνωφελής σκοπός. 

' Η συμμετοχή ' Τμών έν τοιαύτη εταιρία παρέχουσα νέαν άπόδειξιν τής 

υπέρ τής φίλης πατρίδος ανεξάντλητου μερίμνης Σας, περιβάλλει τό έργον μέ 

μίαν ήθικήν έγγύησιν καί προδίδει έκ προοιμίου τόν υπέρ τοΰ Έ θ ν ο υ ς εύεργετι-

κόν σκοπόν αύτοΰ. 

Σ α ς παρακαλώ έν τέλει νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής βέλτιστης ύπολή-

ψεως καί φιλίας μεθ ' ών διατελώ 

Ολως υμέτερος 

[Μ. Ρενιέρης] 

Π Η Γ Η : Αρχείο Ε.Τ.Ε., Εταιρείες, Φ1 (209), Ελληνική Γεωργική Εταιρεία. 
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Σ Τ Μ Β Α Σ Ι Σ Π Ε Ρ Ι Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ 

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Α.Ε. ( Τ Ε Λ Ι Κ Ο Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο , 29 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο Τ 1873) 

« Σ ύ μ β α σ ι ς 

Μεταξύ τοΰ Κυρίου Έ π . Δεληγιώργη Προέδρου τοΰ "Υπουργικού Συμ

βουλίου ' Υπουργού τών Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν καί τών κάτωθι τής παρούσης Συμβά

σεως υπογεγραμμένων. 

"Αρθρον Ιον. 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι θέλουσι συστήση Άνώνυμον Έ τ α ι ρ ε ί α ν ύπό 

τήν έπωνυμίαν « ' Ελληνική Γεωργική ' Εταιρεία», έχουσαν τήν έδραν αυτής έν 

'Αθήναις. Σκοπός τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Ισεται ή έν τ ω τ ό π ω εισαγωγή τών τελειότε

ρων καί καταλληλότερων μεθόδων τής καλλιέργειας τής γής, ή μόρφωσις πρα

κτικών καί θεωρητικών γεωργών καί έν γένει ή άνάπτυξις τής Γεωργίας έν 

Ε λ λ ά δ ι . 

"Αρθρον 2ον. 

' Ο σκοπός τής ' Εταιρείας έπιδιωχθήσεται διά τής ιδρύσεως τεχνικού καί 

καταλλήλου συστήματος γεωργικής εκπαιδεύσεως, διαιρούμενης είς δύο στά

δια. α ' ) είς καθαρώς πρακτικόν καί β ' ) είς θεωρητικόν. Διό καί έν έκάστω τοΰ 

Κράτους Νομώ θέλει συσταθή ύπό τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς άνά έν πρακτικόν άγροκή-

πιον, έν Πελοποννήσω δέ καί έν τή Στερέα ' Ελλάδι άνά μία γεωργική Σχολή, 

συγχωνευόμενης ταύτης μετά τοΰ καταλληλότερου ή κεντρικωτέρου έκ τών 

πρακτικών αγροκηπίων. Ή ίδρυσις τών πρακτικών αγροκηπίων καί τών γεωρ

γικών Σχολών θέλει γείνει διαδοχικώς, ήτοι άνά έν τών ιδρυμάτων τούτων κατ ' 

έτος. Τό πρώτον έκ τών πρακτικών αγροκηπίων θέλει ίδρυθή εντός δεκαοκτώ 

μηνών, ή δέ πρώτη έκ τών γεωργικών Σχολών εντός τεσσάρων ετών άπό τής 

Νομοθετικής εγκρίσεως τής παρούσης Συμβάσεως· βαθμηδόν δέ καί εντός δέκα 

πέντε ετών θέλει συμπληρωθή ό όλος αριθμός τών πρακτικών αγροκηπίων καί 

τών γεωργικών Σχολών. Αί υποχρεώσεις αύται ίσχύουσιν έ φ ' δσον εκτελούνται 

τά άρθρα 12 καί 13 τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 3ον. 

Έ κ α σ τ ο ς Δήμος οφείλει, ίνα κ α τ ' έτος άποστέλλη είς τό πρακτικόν 

Ά γ ρ ο κ ή π ι ο ν τοΰ Νομοΰ είς δν ανήκει, ένα μαθητήν δεκαέξ έως είκοσι ετών, 

κράσεως εύρωστου, άμέμπτου διαγωγής καί γινώσκοντα τουλάχιστον τό άναγι-

νώσκειν καί γράφειν. Ή δέ κυβέρνησις δύναται νά διορίζη έν τοις πρακτικοϊς 

' Αγροκηπίοις είκοσι τό όλον υποτρόφους τής ' Εταιρείας, μέχρι δέ τοϋ άριθμοΰ 

τούτου άνά πέντε είς έκαστον έκ τών πρώτων συσταθησομένων. Δύναται ωσαύ

τως νά πρόσθεση, άνά ένα μόνον τοιούτον ύπότροφον είς έκάστην τών γεωργι-
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κών Σχολών. Οι υπότροφοι τής Κυβερνήσεως έξομοιοΰνται καθ ' δλα προς τους 

υποτρόφους τών δήμων καί υπάγονται ώς καί εκείνοι, είς τους κανονισμούς τών 

πρακτικών αγροκηπίων καί γεωργικών Σχολών. 

"Αρθρον 4ον. 

Η έν έκάστω τών πρακτικών αγροκηπίων καί τών γεωργικών Σχολών 

έκπαίδευσις διαρκεί τρία ί τ η κατά τά όποια ή συντήρησις τών μαθητών, ή 

τροφή, ενδυμασία, κατοικία καί θεραπεία βαρύνει τήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν , καθώς καί ή 

έν γένει συντήρησις τών πρακτικών αγροκηπίων καί γεωργικών Σχολών είς 

μισθούς προσωπικού, διδασκαλίαν, κτίρια, εργαλεία, σποράς, φυτείας, κτλ. κτλ. 

κτλ. Είς τήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν ανήκει ό διορισμός τών προσώπων καθώς καί ή έκτέλε-

σις έν γένει τής γεωργικής εκπαιδεύσεως κατά τε τό τεχνικόν καί τό έπιστημο-

νικόν αυτής μέρος κατά τό άρθρον 17. 

"Αρθρον δον. 

Έ κ α σ τ ο ν πρακτικόν άγροκήπιον εκλέγει έκ τών άριστευσάντων τελειοδι-

δάκτων μαθητών αυτής ένα κ α τ ' έπαρχίαν, τόν όποιον αποστέλλει είς τήν 

οίκείαν γεωργικήν Σχολήν εφαρμοζομένων τών άρθρων 4 καί 6, οι δέ άναπλη-

ρωταί τών τυχόν καθυστερούντων μαθητών πρέπει νά λαμβάνωνται κατά προ-

τίμησιν έκ τών διακριθέντων είς τά πρακτικά αγροκήπια. 

"Αρθρον 6ον. 

Έ ά ν Δήμος τ ις καθυστέρηση τήν άποστολήν μαθητού, ή άν ό αποσταλείς 

παραβάτης γενόμενος τών διατάξεων τοΰ εσωτερικού κανονισμού τών πρακτι

κών αγροκηπίων ή γεωργικών Σχολών άποβληθή ή αύτογνωμόνως ή καί έξ 

ασθενείας ή άλλου φυσικού τινός κωλύματος εγκατάλειψη τήν θέσιν του, ειδο

ποιείται ό Δήμος, δπως άντικαταστήση τόν ελλείποντα μαθητήν έν εναντία δέ 

περιπτώσει αντικαθίσταται ούτος ύπό τής Κυβερνήσεως είτε έκ τοΰ ιδίου 

Δήμου είτε έξ άλλου. 

"Αρθρον 7ον. 

Οι μαθηταί τών γεωργικών Σχολών απαλλάσσονται διά παντός τής προς 

στρατείαν υποχρεώσεως, οι δέ τών πρακτικών αγροκηπίων καθ ' δλην τήν διάρ-

κειαν της μαθητείας των καί έπί τριετίαν μετά τήν εξοδόν των έκ τοΰ αγροκη

πίου. Ά λ λ ' ή Κυβέρνησις θέλει άποστέλλη τους αναγκαίους προγυμναστάς, 

δπως οι μαθηταί έκπαιδεύωνται τάς στρατιωτικάς ασκήσεις συμφώνως τ ω 

κανονισμώ τών πρακτικών αγροκηπίων, δστις θέλει περιλαμβάνει καί ταύτην 

τήν έκπαίδευσιν. Ή ' Εταιρεία θέλει παρέχει τοϊς προγυμνασταϊς μόνον τροφήν 

καί κατοικίαν, ή δέ Κυβέρνησις τοϊς μαθηταϊς, τ ' αναγκαία δπλα καί 

πολεμοφόδια. 
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"Αρθρον 8ον. 

Έ κ τών άποφοιτώντων μαθητών έκαστης τών γεωργικών Σχολών π έ μ π ε 

ται έν Ευρώπη άνά παν έτος ό έν δ ι α γ ω ν ι σ μ έ αριστεύσας, προς τελειοποίησίν 

του έν είδικώ τινι κλάδω τής γεωργίας. Ή υποτροφία αυτού γίνεται δι ' εξόδων 

τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς καί διαρκεί δύο έτη. Μετά δέ τό πέρας τών σπουδών ό υπότρο

φος είναι ύπόχρεως νά υπηρέτηση έπί τριετίαν έν ταϊς γεωργικαϊς Σχολαις ή εν 

τοϊς πρακτικοϊς άγροκηπίοις τής ' Εταιρείας άναλαμβάνων τήν προσήκουσαν εις 

τάς σπουδάς αύτοΰ θέσιν κατά τόν όργανισμόν, καί απολαμβάνων τάς κανονισμέ -

νας κ α τ ' αυτόν άποδοχάς. Προς έκτέλεσιν δέ τής υποχρεώσεως ταύτης ό υπό

τροφος είναι ύπόχρεως νά παράσχη τή ' Εταιρεία πρό τής μεταβάσεως του εις 

Εύρώπην έγγύησιν έξακισχιλίων δραχμών άξιας, κτηματικήν ή προσωπικην. 

"Αρθρον 9ον. 

Παρεκτός τών ενιαυσίων εξετάσεων δίδονται καί κατά τό τέλος έκαστης 

τριετίας εξετάσεις ίν τε τοις πρακτικοϊς άγροκηπίοις καί γεωργικαϊς Σχολαις. 

Είς δέ τόν έ φ ' έκαστης Σχολής άριστεύσαντα δίδεται ύπό τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς βρα-

βεϊον έκ κεφαλαίου καταρτιζομένου ά φ ' ενός έξ είδικοΰ ποσοΰ ύπό τής Ε τ α ι 

ρείας εκάστοτε ψηφιζομένου καί ά φ ' έτερου έξ εισφορών έπί τούτω εις τό 

Ταμεϊον τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς καταβαλλομένων ύπό τών φίλων τής γεωργίας. 

Τό κεφάλαιον τούτο διανέμεται μεταξύ τών άριστευσάντων δλων των πρα

κτικών αγροκηπίων καί γεωργικών Σχολών. 

"Αρθρον 10ον. 

Τά κεφάλαια τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ορίζονται είς δύο εκατομμύρια δραχμάς, διαι

ρούμενα είς δέκα χιλιάδας μετοχάς, άνά διακοσίας δραχμάς έκάστην. Τ ά κεφά

λαια θέλουσι καταβληθή εντός τετραετίας άπό τής εγκρίσεως του κατασταστι-

κοΰ είς πέντε ίσας δόσεις. 

Μετά τήν τετραετίαν ταύτην τό κεφάλαιον δύναται ν αυξηθη έπί έν ακόμη 

έκατομμύριον, άν τά κατατεθέντα δέν άρκέσωσι προς έκπλήρωσιν τών κατά τήν 

παροΰσαν Σύμβασιν υποχρεώσεων τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Ή καταβολή θέλει γίνει 

κατά τόν αυτόν χρόνον ώς καί ή τών δύο εκατομμυρίων καί κατά δόσεις. 

"Αρθρον l l o v . 

Τ ά εκάστοτε διαθέσιμα κεφάλαια τής ' Εταιρείας δύνανται νά τοποθετώ

νται μόνον είς προσοδοφόρον άγοράν δημοσίων χρεωγράφων ή μετοχών καί 

ομολογιών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν υφισταμένων δυνάμει Βασιλικών Δ ι α τ α γ μ ά τ ω ν , η «ν η 

αγορά αύτη δέν ήθελεν είσθαι επωφελής, δύνανται νά τοποθετώνται εις δάνεια 

ασφαλή μέ προθεσμίαν ουχί μακροτέραν τών ένενήκοντα ήμερων. Κ α τ ' άμφοτέ-

ρας τάς περιπτώσεις ά π α ΐ τ ε ϊ τ α ι ή γνωμοδότησις τοΰ Βασιλικού Ε π ι τ ρ ό π ο υ . 

Πάσα δ ' εναντίον αυτής γενομένη τοποθέτησις χρημάτων μένει είς βάρος τής 

Ε τ α ι ρ ε ί α ς Μ τάς ένδεχομένας επιζήμιους συνεπείας καί δέν επιβαρύνει τόν 

μετά τοΰ δημοσίου λογαριασμόν αυτής. 

% 
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"Αρθρον 12ον. 

Κ α τ ' έκλογήν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς ή Κυβέρνησις θέλει παραχωρήσει αύτη, έν 

έκάστω Νομώ άνά τρεις χιλιάδας στρέμματα καλλιεργησίμου γής καί άνά 

πεντακόσια στρέμματα δασώδους εκτάσεως δι ' έκαστον πρακτικόν άγροκήπιον 

καί γεωργικήν Σχολήν. Αί γαϊαι καί τά δάση θέλουσιν είσθαι είτ ' Εθνικά, είτ ' 

εκκλησιαστικά. Αί δέ γαϊαι έξ δλων τών ποιοτήτων καί δσον τό δυνατόν συγκε-

ντρωμέναι. Έ ά ν δέ έν τ ω Νομώ δέν ύπάρχωσι τοιαΰτα δάση καί γαϊαι είς τήν 

διάθεσιν τοΰ Δημοσίου είς ούδεμίαν τοΰτο υπόκειται εύθύνην ά λ λ ' είς τήν 

περίστασιν ταύτην, ή ' Εταιρεία είναι άπηλλαγμένη τής υποχρεώσεως τοΰ νά 

συστήση Σχολήν έν τ ω Νομώ έκείνω, άν τή προσφέρωνται όλιγώτερα τών 300 

τουλάχιστον στρεμμάτων δασώδους εκτάσεως καί δισχιλίων στρεμμάτων 

γαιών. 

Ή δι ' έκάστην Σχολήν καί έκαστον Άγροκήπιον παραχώρησις τών απαι

τουμένων δασών καί γαιών θέλει γίνεσθαι τρεις τουλάχιστον μήνας πρό τής 

συστάσεως τών Σχολών έπί δικαιολογημένη αίτήσει τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Τά περί 

ων ό λόγος δάση καί αί γαϊαι είς ούδεμίαν υπόκεινται προς τό Δημόσιον ύποχρέ-

ωσιν ή φόρον δημόσιον καί δημοτικόν, είτε ώς προς τήν παραχωρουμένην έκτα-

σιν, είτε ώς προς τά έν αύτοϊς παραγόμενα παντός είδους προϊόντα. Ή ατέλεια 

αύτη διαρκεί έπί μίαν μόνον πενταετίαν άπό τής συστάσεως έκαστης Σχολής· 

μετά τό τέλος δ ' αυτής τά δάση καί αί γαϊαι τών Σχολών υπόκεινται μέν είς 

τους λοιπούς φόρους, άλλ ' ουχί καί είς δικαίωμα επικαρπίας. 

Τά δάση καί τάς γαίας ταύτας έν πάσι τοις Νομοϊς τοΰ Κράτους οφείλει ή 

' Εταιρεία νά ύποδείξη προς τό Δημόσιον. Ά π ό δέ τής εποχής εκείνης τό 

Δημόσιον δέν δύναται κ α θ ' οιονδήποτε τρόπον ν ' απαλλοτρίωση αυτά, άλλα 

μόνον νά καρποΰται παραδίδουσα αυτά διαδοχικώς προς τήν Έταιρε ίαν τρεις 

τουλάχιστον μήνας πρό τής συστάσεως έκαστης Σχολής καί έκαστου πρακτικού 

'Αγροκηπίου. 

' Η ' Εταιρεία δύναται νά ύποδείξη έκ τών δασών καί καλλιεργησίμων 

γαιών Νομοΰ τινός καί πλέον τής προσφερθείσης εκτάσεως, ή δέ Κυβέρνησις 

οφείλει καί ταύτην νά παραχώρηση ύπό τόν δρον τής καλλιέργειας καί τής 

συστάσεως πρακτικοΰ αγροκηπίου έν άλλω Νομώ, ένθα δέν ευρέθη είς τήν 

διάθεσιν τοϋ Δημοσίου ή απαιτουμένη προς σύστασιν αύτοΰ, κατά τάς προη-

γουμένας διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εκτασις. Ά λ λ α τό ποσόν τών δασών 

καί γαιών, τό όποιον ή ' Εταιρεία είτε παρά τής Κυβερνήσεως θέλει λάβει, είτε 

ή ίδια θέλει προμηθευθή προς σύστασιν τοιούτου 'Αγροκηπίου απόκειται είς 

τήν κρίσιν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Τά δάση καί αί γαϊαι αύται υπάγονται είς τάς αύτάς 

ατέλειας κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου. 

"Αρθρον 13ον. 

' Η Κυβέρνησις εγγυάται είς τήν Έ τ α ι ρ ε ί α ν τόκον 8% έπί τών κεφαλαίων 

αυτής, καθόσον ταΰτα βαθμηδόν, ώς εξετέθη, κατατίθενται ύπό τών μετόχων 

καί εκτελούνται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τής παρούσης Συμβάσεως. 



318 r , Λ. ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ 

"Αρθρον 14ον. 

Κατά πάν ί τ ο ς εντός τής περιφερείας έκαστου πρακτικού αγροκηπίου, έν 

τ ό π ω ύπό τής Διευθύνσεως αυτών εκάστοτε προσδιοριζόμενοι συγκροτούνται 

συνελεύσεις, έν αΐς καλοΰνται πάντες οι γεωργοί καί κτηματίαι τοΰ Νομοΰ, 

εκτίθενται δέ τά προϊόντα καί τά εργαλεία τοϋ αγροκηπίου ώς καί τών λοιπών 

γεωργικών κοινοτήτων, καθόσον βαθμηδόν ή συνήθειο αύτη εισχωρεί είς τά ήθη 

τοΰ λαοΰ. Κατά τήν πανήγυριν ταύτην, διαρκούσαν -·, ημέρας οι μέν διδάσκα

λοι τοΰ αγροκηπίου έξηγοΰσι πανδήμως ύπό γενικήν καί πρακτικήν έποψιν τάς 

νεωτέρας προόδους τής καλλιέργειας τής γής, ό δέ Διευθυντής αύτοΰ, έν έπισή-

μω τελετή, απονέμει τά προς τους άριστεύσαντας ανήκοντα βραβεία. 

"Αρθρον Ιδον. 

Κατά τετραετίαν έν εποχή καταλλήλω οι διδάσκαλοι καί μαθηταί τών 

πρακτικών αγροκηπίων συνέρχονται έν ταϊς κεντρικαϊς καί γεωργικαΐς Σχολαΐς 

τής Πελοποννήσου καί τής Στερεάς Ε λ λ ά δ ο ς ή εις άλλας θέσεις εκάστοτε 

προσδιοριζομένας ύπό τής Διευθύνσεως τών Κεντρικών τούτων Σχολών, είς 

τρόπον ώστε διαδοχικώς έν δλοις τοις τοΰ Κράτους Νομοϊς νά ένεργώνται 

τοιαΰται γεωργικαί σύνοδοι. Κατ ' αύτάς ανακινούνται αί μελέται τών διαφόρων 

Σχολών έπί τών γεωργικών περιστάσεων έκαστης περιοχής τής Ε λ λ ά δ ο ς , 

εκτίθενται τά προϊόντα τής καθόλου γεωργίας καί βραβεύονται έξ ώρισμένου 

κονδυλίου, έκ τοΰ έν τ ώ άρθρω 9 κεφαλαίου, οι άριστεύσαντες έκ τών γεωργι

κών έν γένει παραγωγών. 

"Αρθρον 16ον. 

' Η ' Εταιρεία θέλει διαρκέση ένενήκοντα εννέα έτη μετά τό τέλος τών 

όποιων τά παραχωρηθέντα παρά τής Κυβερνήσεως δάση καί αί γαϊαι επανέρχον

ται είς τό Δημόσιον μεθ ' δλων τ ώ έν αύταϊς έργων, οικοδομών καί φυτειών. 

"Αρθρον 17ον. 

Ε ν τ ό ς τριών μηνών άπό τής νομοθετικής κυρώσεως τής παρούσης Συμβά

σεως θέλει ύποβληθή τό καταστατικόν τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς είς τήν έγκρισιν τής 

Κυβερνήσεως' διά τοΰ καταστατικού δέ τούτου θέλουσι κανονισθή ή διαχείρισις 

καί διάθεσις τών κεφαλαίων, ό οργανισμός τής Διευθύνσεως καί τοΰ Διοικητι-

κοΰ Συμβουλίου, ό κανονισμός τών πρακτικών 'Αγροκηπίων καί γεωργικών 

Σχολών, προς τούτοις θέλουσι τεθή αί βάσεις τής παρά τάς διαφόρους μεθόδους 

τής καλλιέργειας τής γής καί τών δασών κανονικής τοΰ ' Εταιρικού σκοπού 

αναπτύξεως, κατά τά επικρατούντα έν άλλαις Εύρωπαϊκαΐς χώραις διατελούσας 

ύπό τάς αύτάς ή παραπλήσιας προς τήν ' Ελλάδα κλιματολογικάς καί γεωργικάς 

περιστάσεις. Είς τόν σκοπόν τούτον ανάγεται καί ή τελειοποίησις τοΰ γένους 

τών ζώων. 
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"Αρθρον 18ον. 

Αί γεωργικαί μηχαναί καί τό λοιπόν ύλικόν τών γεωργικών Σχολών καί 

πρακτικών αγροκηπίων εισάγονται είς τό Κράτος άνευ πληρωμής τελωνειακού 

δασμοΰ. 

"Αρθρον 19ον. 

Ή κυβέρνησις έχει έν τ ώ Διοικητικω τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς Συμβουλίω τό 

πέμπτον τών συγκροτουσών αυτό ψήφων, οί δέ αντιπροσωπεύοντας αύτάς έξο-

μοιοΰνται κ α θ ' δλα μετά τών λοιπών Συμβούλων τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Ή Κυβέρ-

νησις εξελέγχει τήν χρηματικήν τής Έ τ α ρ ε ί α ς διαχείρισιν καί διορίζη π α ρ ' 

αυτή Βασιλικόν Έ π ί τ ρ ο π ο ν ούτινος ό μισθός μέχρι τριακοσίων δραχμών θέλει 

καταβάλλεται ύπό τής Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 

Έ π ί τούτω συνετάχθη ή παροΰσα Σύμβασις είς διπλοΰν, ων τό μέν έν 

έμεινεν είς τό ' Υπουργεϊον τών 'Εσωτερικών τό δέ παρέλαβεν ή ' Εταιρεία. 

Τό κύρος τής παρούσης Συμβάσεως έξήρτηται έκ τής Νομοθετικής κυρώ

σεως αυτής, προς τοϋτο δέ θέλει αύτη ύποβληθή είς τήν Βουλήν εντός τής 

πρώτης Συνόδου. 

Έ ν 'Αθήναις τή όγδοη Φεβρουαρίου τοΰ χιλιοστού όκτακοσιοστοΰ εβδο

μηκοστού τρίτου έτους. 

' Υπό τους έν τή ανωτέρω Συμβάσει όρους, άν αύτη κυρωθή διά Νόμου, ή 

Ε θ ν ι κ ή Τράπεζα απεφάσισε νά μετάσχη έν τή προκειμένη Ε τ α ι ρ ε ί α κατά 

δραχμάς εκατόν πεντήκοντα χιλιάδας 150.000. 

Έ ν Αθήναις τή 29 'Ιανουαρίου 1873. 

Ό Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης 

Μάρκος Ρενιέρης 

' Υ π ό τους ανωτέρω όρους ή Γενική Πιστωτική Τράπεζα τής Ε λ λ ά δ ο ς 

απεφάσισε νά μετάσχη, έν τή προκειμένη Γεωργική 'Εταιρε ία λαμβάνουσα 

μετοχάς δραχμών έξήκοντα χιλιάδων (60.000). 

Έ ν Αθήναις τή 29 'Ιανουαρίου 1873. 

Διά τήν Γενικήν Πιστωτικήν Τράπεζαν 

Ν.Ι. Βαλσαμής, Μ.Ι. Αντωνόπουλος 

' Υπό τους ανωτέρω όρους ό Κύριος Κωνσταντίνος Βοΰρος απεφάσισε νά 

μετάσχη έν τή προκειμένη Γεωργική ' Εταιρεία λαμβάνων μετοχάς δραχμών 

είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών (2δ.000). 

Έ ν 'Αθήναις τή 31 ' Ιανουαρίου 1873. 

Κωνσταντίνος Βοΰρος 
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' Ομοίως καί έγώ διά τους άνω Ορους διά δραχμάς 2δ.000. 
Ά ρ . Παπούδωφ 

'Ομοίως καί έγώ διά τους άνω όρους διά μετοχάς δραχμών είκοσι πέντε 
χιλιάδων (2δ.000). 

Μ. Βαλτατζής 

'Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω δρους, διά μετοχάς δραχμών εκατόν 
χιλιάδων (100.000). 

Κ. Παππαρηγόπουλος 

' Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς πεντήκοντα χιλιά
δων (50.000). 

Ε. Μπαλτατζής 

'Ομοίως καί ημείς ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς δραχμών είκοσι 
χιλιάδων (20.000). 

'Αδελφοί Κωνσταντίνος καί 'Ιωάννης Δούμας 

'Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς δραχμών είκοσι 
πέντε χιλιάδων (2δ.000). 

Α. Θεοδωρίδης 

' Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς εκατόν ήτοι διά δραχμάς 
20.000 (είκοσι χιλιάδας). 

Άδόλφ. Ραίνεκ 

'Υπό τους ανωτέρω δρους ή Εταιρεία Crédit Industriel [le] d' Orient απε
φάσισε νά μετάσχη έν τή προκειμένη Γεωργική ' Εταιρεία λαμβάνουσα μετοχάς 
δραχμών πεντήκοντα χιλιάδων ( Άρ. 50.000). 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει τή 14)26 Φεβρουαρίου 1873 
Άριστ. Μπαλτατζής, Κ. Καραπάνος 

' Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς δραχμών είκοσι 
χιλιάδων (20.000). 

Α. Α. Ράλλης 
' Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω δρους μετοχάς δραχμών είκοσι χιλιά

δων (20.000). 
Σισμάν Όγλοΰς 

'Υπό τους όπισθεν δρους τής παρούσης συμβάσεως τους αφορώντας 

σύστασιν Γεωργικής Εταιρείας έν Ελλάδι δέχομαι νά μετάσχω κάγώ μέ 

μετοχάς εκατόν, ήτοι μέ Κεφάλαιον δραχμών είκοσι χιλιάδων. Αριθ. δραχ. 

20.000, άνευ οποιασδήποτε άλλης υπέρ εμού ευθύνης. 

Έ ν Κωνσταντινουπόλει τή 17)1 Μαρτίου 1873 
Α. Π. Μαυρογορδάτος 
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'Ομοίως καί έγώ ύπό τους ανωτέρω όρους διά μετοχάς δραχμών είκοσι 
χιλιάδων (20.000). 

Κωνσταντινούπολις 17)1 Μαρτίου 1873 

(Δυσανάγνωστος υπογραφή) 

'Ωσαύτως κάγώ διά δραχμάς είκοσι πέντε χιλιάδας. Αριθ. 25.000. 

Σ. Στεφάνοβικ 

' Ωσαύτως κάγώ διά δραχμάς σαράντα χιλιάδας ήτοι μετοχάς διακοσίας. 

Σ. Σωτηρόπουλος 

Κατ' έντολήν τοΰ Κυρίου Κωνσταντίνου Ζάππα δραχμάς διακοσίας χιλιά
δας (200.000). 

Χ. Παππαρηγόπουλος 

' Ομοίους ύπό τους ανωτέρω όρους δραχμάς εκατόν χιλιάδας. 

Άλεξ. Δόσιος 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους δραχμάς εκατόν χιλιάδας. 

(Δυσανάγνωστος υπογραφή) 

' Ομοίως ύπό τους ανωτέρω όρους δραχμάς πεντήκοντα χιλιάδας. 

Λ. Δόσιος 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους δραχ. πεντήκοντα χιλιάδας. 
Άρ. Ραίνεκ 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους δραχμάς είκοσι χιλιάδας (20.000). 

Α.Π. Κουμελής 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρου όρους δραχμάς είκοσι χιλιάδας (20.000). 

Β. Μελάς 

' Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς δραχμών πεντήκοντα χιλιά
δων (50.000). 

Α. Αντωνόπουλος 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω όρους διά μετοχάς δραχμών έξήκοντα χιλιά
δων (60.000). 

(Δυσανάγνωστος υπογραφή) 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω όρους διά μετοχάς δραχμών πεντήκοντα χιλιά
δων (50.000). 

Λ. Πάγκαλος 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς δραχμών έξήκοντα πέντε 
χιλιάδας (65.000) λέγω έξήκοντα πέντε. 

Δ. Πινιατόρος 

'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω όρους διά μετοχάς δραχμών είκοσιν χιλιάδων. 

(Δυσανάγνωστος υπογραφή) 
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'Ομοίως ύπό τους ανωτέρω δρους διά μετοχάς εκατόν ήτοι δραναών 
20.000. 

Ι.Δ. Καράλης» 

Π Η ΓΗ: Δ. Ζωγράφος, Ιστορία της παρ ' ήμϊν γεωργικής εκπαιδεύσεως, ΆΘΛ-
να1936,τ. Α ' ,σ . 220 κ.έ. 


