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θxτ6g dπ6 τ6 xαθρ6φτιoμα τΦv iνδιαφε-
ρ6vτωντoi xυqioυ Λαγαvi, Eνα δqγαλεio
πoλr1τιμo γι<i τ6ν i,ατοqιx6 τ{g δλληνιxfg
παιδεiαE. "Eνα θqγαλεΤo τ6 δπoΤo, d,ναδει-
xνυovταg την dξiα τo0 δημιoυργ{1ματog
τoσ λ6γιoυ βιβλι6φιλoυ, πρoετoιμαζει τιiν
παλυτεqη δυνατιi δεξiωοη τoυ. Kαi αι]τ6
E1ει τri οημαoiα τoυ, xαθιbg { ixφqαoμ6νη
βοriληoη τoσ ουλλdxτη ιαi αυνταxτη τoσ
ιαταλ6γoυ εivαι f βιβλιoθητη τoυ να δω-

ρηθεT o6 φoqθα πot θιi μπoq6oει να ττiν
dξιoπoηoει μ6 τ6ν xαλriτερo δυνατ6 τρ6-
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KoRΙNNA SCHoNΗΑRL, Finαnziers in
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Στ6 βιβλio μ6 τiτλo Finαnziers in Sehn-
suchtsrijumen. Εuropiiische B αnken und
Griechenlαnd im 19. Ιαhrhundert (Tραπε-
ξiτεg αθ τ6πoυ9 voαταλγiαg. Eδqωπαixθg
τgαπεζεg ιαi'Ελλιiδα ατ6ν 19o αiιilνα), f
Korinna Schδnhδrl διεqευνd' τr]ν iξ6λιξη
τ{g δλληνιxξg oiπoνoμiαg δg Bπενδυτιxη
dγοqd dπ6 τηviδρυαη τo0 δλληνιxo0 xρα-
τoυg μ61ριτ6ν Α' Παγπ6ομιo Πoλεμo. Στα
πλα[οια τ(g 1qηματooιχoγoμιx{g xαiτρα-
πεξιx{g ioτoqiαg, f1 Schδnhiirl αυνδυιiξει
τη μεθoδoλoγiα τ{g πoλιτιομιxijg ioτo-
qiαg, τξg ioτoqιx,{g iqευναg τΦν αυναιαθη_

μιiτων, μ6 iπιqρo6g &π6 ττ]v α1oλι] τΦν
Αnnales xαi &π6 τriν μιxqo-ιoτoqιxf πρo-
o6γγιαη, μ€ τig μεθ6δoυg τδν ν6ων θεoμι-
xΦν xαi oυμπεριφoριιΦν oixoνομιxiν.'H
Schδnhδrl θdτειτι1, δξηg θρωτηματα: Ποιιi
frταν τιi xlητqα τΦν εliqωπαiων δριilvτων
τo0 19oυ αiιilγα πoυ τoιig δδηγηoαv vα
θπεγδdαoυγ ατr]ν δλληνιπι] dγoqιi iiνιi oυ-

πo. Kαi δdν μπoqοtμε παqιi νιiι εi1ηθoi-
με τ6 θqγαoτ(ρι iθνιxfg αtτoγvωαiαg πoυ
πρ6πειxαi μπoρεΤνιi δημιoυργηθεi μ6 πυ_

ρηνα τη βιβλιoθηxη αιiτη, ε'dτε ατηθεΤ o6

φoq6α πori ουγxεvτριilνει xα[ ciλλεg δμοει-
δεT5 oυλλoγθg εiτε dπoτελ6oει τ6ν d'φετη-

ριαι6 xoρμ6 ν6oυ φoq6α, νιi i1ει τr11η
d'vτιiξια τιi-lν πρooπαθειιilν πoυ dπαιτηθη-
xαv γιιi τη oυγxρ6τηoι] τηg xαi νιi ltαρπo-
φoqriοει γιιi τ6 xοιγ6 ιαλ6.

Π6πη Πoλ6μη

'Eλλdδα oτ6v 19o α1ιilvα

o1ετιατoiν μ6 πιiπoιoτρ6πo μ6 αtτη. Πoωg
τε1νιx6g ιivτληoηg πληqoφoqιδν &xoλoυ-
θηoαν δατε νιi θνημερωθoσν γιιi τiE πρo-
οπτιx6g παi τ6 qlοxo πori 1αραπτι]qιξαν
τr!ν δλληνιxι] &γoρ<i. Πoιoi παρtiγoντεg
θπηρdαξαν την θρμηνεiα τoν πληqoφoqιδν
xαLτt1ν θxτiμηοη τoi ρiαxoυ πoυ παρoυ_
oiαξε μιιi iπiνδυoη. δνα dργo δπoδoμηg iι
f Ξxδoαη €ν6g δαγεioυ' Ποι6g ατqατηγιx6g
δια1εiριoηg τoi qiαxoυ θπθλεξαν τελιτιi.
Δανειξ6μενη τ6 μoντ6λο τo0 J. A. Litterer
για τfν δργανωoη παi δια1εiqιoη τΦν δπι-

1ειρι]oεων, πoιj dναδειινtει πιbg f πληqo-

φoqiα τig διατρ61ει, f Schδnhiirl δργανιb-
νειτα θρωτηματιi τηg.

Πι6 αυγlιεxριμ6να τιi θννιιi ιεφιiλαια
τoi βιβλ[oυ o1ετiξoνται μ6 θπενδυτιxdg
δραατηqι6τητεg, δπωg ξ6νε9 ιiμεοεg δπεν-
διiαειE ατην'Eλλ<iδα (μεταλλεΙα Λαυ-
ρioυ-rιεφ.4, δκbρυγα Koqiνθoυ-xεφ. 6' λi-

μνη Kωπαtδα-xεφ.7), μ6 θπδoαη δαγεiων
ατα ει}ρωπαiπιi 1qηματιoτηρια δπdq αriτξg
(διiνεια Ανεξαqτηoiαg-xεφ. 1, δημ6oιog δα-
νειομ6g τ{g πεqι6δoυ 1879-1893-ιεφ. 5), μ6
θεoμιx6g μεταρqυθμiαειE πot διαμ6ρφω-
oαγ τ6 oixoνoμιx6 περιβαλλoν (Διεθvηg
oiπονoμιx6E "Eλεγ1og [ιoε]-xεφ. 8, Mo-
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νoπωλιαιη'Eταιρεiα'Eμπoqioυ Σταφ[-
δαg-πεφ. 9), dλλιi xαi μ6 rtινηματα xαi iδε-
oλoγiεg πoιi δδιiγηoαν δπιbνυμoυg τQαπε-

ξiτεg, Eλληνε5 ιαi ξ6νoυg μη1ανιxoυg, tιαi

φιλ6λληνεg να λειτoυργηαουν δg oiπoνoμι-
xot xαL πoλιτιoμιxoi μεoiτεg (cultural
brokers) γui την E,λλιiδα (Jean-Gabriel Ey-
nard-xεφ. 2, oiπογ6νεια von Eichtal-ιεφ. 3).

Τα περιαo6τερα &π6 τιi oixoνoμιιιi
θπειo6δια πoυ παταγραφoνται oτ6 βιβλio
θxxινoiν μ6 παπoιo πρ6αωπo πot ατ6 iαro-

ριx6 τoδ πλαιαioυ dδεξε Eνα oiιovoμιxf g

φυoηg Bνδιαφ6qoν γιιi την'Eλλιiδα. Τ<i zi
νητρα τCυν δqιbντων πoυ dγαδειxγt]oνται
oτη μελ6τη εiναι πoιx,[λα xαi διαφoρετιπf E

φrioηg: τ6 dyyog τoi dνταyωνιoμoi xαl f1

διεxδiκηoη μεριδlων τfiE dyoρd6 xαθιοτoO-
οαν oυ1να τη oυμπεριφoqα τoσ &νταγω-
νιoτη, ii uτιbν ciλλωνr, xqioιμο rιqιηριo τfrE

iδιαg oυμπεqιφoqig. T6 θνδε16μενo Exδo-
αηg τoi θγμημ6νoυ δαγεloυ τo0 1833 &π6

d,νταγωνιoτr] &πoδειπνυεται xρioιμog πα-
qαγoνταg γιιi την &π6φαοη τoi J. Roths-
child (Παqiαι) νιi oυμμετιiο1ει oθ αiτη. Θε-
τιrt6E θxτιμιioειg τffg dγoρOE γιιi τ6 διiγειo
τ6ν δδηγoOv νιi διεxδιxηοει &x6μη xαi τηv
dπoxλειoτιπ,6τητα τξg iπδoαηg, dπoxλεi-
ovταg τελιπιi τ6ν d'νταγωνιατη. Δθν &πoυ-
αιιiξoυν oi περιπτωoειg xαταγγελiα5 τo0
&νταγωvιoτfl για dνηθιι6τητα xαi δg θx
τoυτoυ &πoφυγξg oriμπqαξηg. T6 1909 δ
Ηervard Hambro ιατηγoqεΤ τ6ν d,νταγω-
νιατη τoυ Erlanger για &νηθιx6τητα παi
για θπιδiωξη εioπqαξηg προμηθειΦν, δταγ
εiγαι διατεθειμ6νog νιi θxδιboει διiγεια δπ6
iδιαιτ6ρωg &β6βαιεE αυνθξπεg.'o &vταγω-

νιoμ6g δ6ν πεqιoqiξεται α6 iδι(lτεg,,&λλα
παρατηqεiται xαi &νιiμεαα o6 1Φqεg.'Η
Γαλλiα ιαi f Mεγιiλη Bρετανiα &νταγωνi-

ζovται, δ1ι μ6νo για τ6 πoιιi θιi dαιεi με-
γαλιiτεqη θπιρρoη ατr]ν'Eλλιiδα, dλλιi παi

γιιi τ6 πoιιi θα θεωqηθεΙ dξια τflg &q1αiαg
iλληνιιfig ιληqoνομισg. Στ6 iδιo πνε0μα,
oi Γερμανo[ διπλωματεg dαxoσγ Eντoνη
πiεαη την πεqioδo 1879-1893, δοτε νιi αυμ-
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μετ61ει τ6 μ61qι τ6τε dπ6ν γεqμανιπ6 xε-

φιiλαιo ατ6 δανειoμ6 τiig'Eλλαδαg, διεx-
διιιiiνταg μεqlδιo ατ6γ oixoνoμιι6 δπεπ'τα-

τιoμ6 dπ6ναττι αrη Γαλλiα xαl τr] Mεγιiλη
Bρεταviα.

"Eνα dλλo xiγητρo πori dvτιοτoι1εT ατ6
riπ6βαθqo τΦν iατoριπιilν πqoαιbπων εiναι

f iδεoλoγlα zα [ταxινi1ματατηq ΒπoyηE.'o

φιλελευθεριομ69 xαi δg μ6ρog αiτoδ δ φι-
λελληνιoμ69 dπoτελεT τ6 iδεoλoγιx6 δπ6-

βαθρo γι<i τ6 θνδιαφdqoν πoυ iδεξαν πoλ-
λιi iατoριxιi πρ6αωπα γκi την δλληνιxη &γo-

q<i. Aξιoαημεiωτo παριiδειγμα εiναι δ Jean-
Gabriel Eynard, μ6 τ6 πλoυoιo, θπiμoνo ιαi
dμπραxτα &πoδεδειγμ6νo φιλελληνιx6 δν-

διαφ6ρoν τoυ.'Eπioηg δ oαιναιμoνιαμ69

1αqαxτηqιoε τ6 frθog πoλλ(i)ν τqαπεξιτΦν,
δπωg τo0 Gustave d'Eichtal, πoυ πiοτει}rε
oτην πq6oδo τξE νειbτεqηg'Eλλ<iδαg. Aq-
xετoi εiγαι oi θπιατι]μoνεg (μη1ανιxoi, νo-

μιxoi) πoιi, δπηqεααμ6νoι dπ6 ττiν πioτη
oτην πq6oδo τof οαινoιμoνιαμoi, riπooτη-

ρiξoυν δτι { 'Eλλιiδα μπoρεΙ νιi &ναπτηθεT

μ6 τig xατιiλληλεg θπενδιiοειg xαi μεταQ-
ρυθμioειg, τr]ν εiαqoη τηνoλoγiαg, xαiτfrg
δπιoτημoνιιfr g πρo6δoυ.

Κlνητqα πoλιτ ιxfi g φιj oη E παqατηqo0ν-
ται oτη oriμπλευαη μd τ[g δποδεlξειg τo0
τ6τε'YπoυqγoΦ θξωτεριπδν Bismarck
πρ69 τ6ν Γερμαν6 τqαπεξiτη Gerson von
Bleichroder. Ο Gerson von Bleichroder,
dν xαi &ρ1ιxιi διoταlιτιι69' τελιπιi oυμμε-
τ61ει oτ6 δανειαμ6 το0 Ελληνιxo0 xριiτoυE

μεταξt \879 xαLt893,παq6τι τ6ν θεωqo0-
oε iδιαιτ6ρωg ριιpoxiνδυνo, γιιi να διατη-

ρr]oειτην xαλη τoυ q6αη μ6 τ6ν Bischmark.
T6λog f] Βξαqτηoη dπ6 πρ6τεqεg Βπιλoyi6
(path dependence) εi1ε ου1νιi δg dπoτ6λε-
oμα την θπιμoνri oτην δλoπληρωαη δν6E
iqγoυ πot παqουolαξε δυαιoλiεg. Tα iρ-
1ιlιιi ι6οτη ιαi θπεγδιjoειg ατηv περiπτω-
οη τf1g διιiνoξηE τξg διιilρυγαg τfrg Koρiν-
θoυ δθν θπ6τqεπαν τη διαxoπη τΦν iqγα-
oιΦν dι6μη ιαi δταν dπoδεi1θηxε τε1νι-
xα iδιαιτ6qωg δυοxoλη { δλoxληqωοη τoδ
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iqγoυ. Tα oυνε16μενα διiνεια γιιi τιjν δλo-
xληqωαη τοσ αιδηρoδqoμιxoσ διxτυoυ
&πoτελotν iγα 8πιπλ6oγ o1ετιx6 παριi-
δειγμα.

"Eνα δπoμενo oτιiδιo oτην θξ6λιξη τηg
oυμπεριφoρdE τ6v ioτoριxΦν δπoπειμ6νων
frιαιflαυλλoγrj πληqoφoqιdιu γκi την δλ-
ληνιιη dγoqα &π6 τor1g iνδιαφερ6μενoυg.
'Η αυoτηματιxη ιiντληoη xαi δ 1ειqιαμ6g
πληqoφoqιiν θμφανiξεται γιιΙ πqιbτη φo-
ρ<i τ6ν 19o αiιbγα, d'ναπτυοοovταg μιιi oει-
gιi dπ6 τε1νιx6g. Mιd πρωτη πηγη πληρo-
φoριΦν εiναι oi yραπτlg που d,πευθrjγo-
γται od Eγα ειjρt xoιν6, δπωg δημoαιευoειg
oi θφημεqiδεg i| θνημεqωτιxιi δελτiα πot
δxδlδoυγ oi θγδιαφερoμεvoι φoρεig, λ6γoυ
1ιiqιν fi Διεθνηg'Eταιqεiα τηg Θαλιiαoιαg
Διιilρυγαg τfjg Κoqiνθoυ, xαi oi θτηοιεg ix-
θ6oειg τi1g'EπιτρoπQg τo0 ΔoE.

Mιιi ιiλλη τε1νιπη &ιτληoηg πληqoφo-
qιδν εiναι { dvαθεoη α6 εiδιxoυg νιi oυγ-
γqιiψoυν θπιoτημoνιια δ πo μνrj ματ α xαl
ΒxθiαειE,xυρLωg oτην περiπτωoη τΦν ciμε-
oων ξθνων iπενδυoεωγ. oi δνδιαφεq6με-
γoι &ν6θεταν ο6 Bπιoτημoνεg (νoμιxorig,

μr11ανιxoιig μεταλλεiωv, γεωλ6γoυ9) τη
αυγγqαφη θxθ6oεων o1ετιxιi μ6 την τε1νι-
rι,r] oxoπιμ6τητα ιαi τι]ν θxτiμηαη τoσ ι6-
oτoυg τo0 iργoυ. Eνδειxτιxιi παραδεiγμα-
τα εiναι oi θxθ6oειg τo0 A. Koqδ6λλα γιιi
τιi μεταλλε[α τoi Λαυρioυ, τo0 μη1ανιιtoδ
Dauzat γιιi τη διιbρυγα τ{g Koqiνθoυ, xαi
1ημιπΦν xα[ νoμιxiν γιιi την dπoξηqαναη
τηE λiμνηg Kωπα'[δαg. Xαqαxτηqιατιxfg
i1ταν xαL oi yη μ ιx {. g dυ αλ6 α ε ι5 δειγμιiτων
(παραγγελiα δεiγματog ol.ι,ωριΦγ τoi Λαυ-
ρioυ dπ6 τ6ν πατ6ρα τoi Serpieri o6 ναυ-
τιπoιiE xαl dν<iλυοri τoυ oτlj Σαqδηvlα,
dπooτoλri δεiγματog iδιiφoυg d,π6 τι]ν πε-
qιo1η τfrg λiμνηg Kωπαiδαg oτ6 &γιilτατo
1ημιπ6 iργαατηgιo τηg Γαλλiαg &π6 τ6ν
'Αγγλο xεφαλαιoσ1o J. C. F. Lee). Ax6μη,
αξιξει να πQoστεUει oτι συγγQαφo\ται υπo-

μvι]ματα o6 α16αη μ6 την oixoνoμιxη πα-
τιioταoη τfrg 1ιilqαg αiτr] την iπo1ιi (δπ6-

μvημα Bρετανo0 E.F. Law xα(, Γαλλoυ
Roux λiγo πρiν τηv πτω1ευoη τoΟ 1893)'

"Eνα δ1ι xαi τ6αo μωατ6 ξητημα ατηv
δλληνιxrj iατoqιoγραφiα εiγαι f πεqiπτω-
oη τ{g βαυαρo-γαλλιxfrg oiιoγ6νειαg τqα-
πεξιτδν von Eichtal. Στ6 βιβλio ιαταγριi-
φεται { δqγανωαη τηg μ6 orιoπ6 τιiν πλη-
qoφ6ρηαη γιιi την &γoqιi τi]g'Eλλαδαg,
d,ναδειxγt]oνταg iiτoι τα xoινωνιxα xαi
oixoyενειαxd' δlxτυα δg μιιi &x6μη πηγη
ιiιτληoηg πληρoφοριΦν για μιιi dγoqιi. oi
τραπεξiτεg von Eichtal &ν6λαβαν θ6oειg
πoυ o1ετiξοπαν μ6την'Ελλιiδα (δ Simon
iξd1oυoα θ6οη θπi τΦν oixoνoμιιδν ατι]ν

βαυαριxri αιiλη, δ Wilhelm, &νιιpι6g τoi
Simon, θqγαoiα γραμματεiαg oτιj βαυαqι-
xη αiλη oτ6 Nαυπλιo, δΑdolphe, γενιx6g
πρoξενog τ{E'Eλλιiδαg oτ6 Παqiαι) παi
μιiλιατα ivα νειbτεqο μ6λo9 τfjg oixoγ6-
νειαg αriτξg' δ Gustave, dνθερμog σαινσι-
μoνιατηg, θπιox6πτεται την 'Eλλιiδα (1833-
1835) μd oιoπ6 την διερειiνηαη iπενδυτι-
xΦν εriιαιριΦν. 'o Gustave δ6ν μπoqεΤ νιi
δμαδoπoιηθεΙ &πλΦg o6 μιιi dπ6μη πηγη
πληqoφoqιδν' αriτη τΦν ταξιδ ιωτ6ν. T6
f μερoλ6γιo lιαi f dλληλoγqαφlα τoυ d,vα-
δειπγdoυν μιιi iδιαiτεqη πqoοωπιx6τητα,
ουγxινημ6νη &π6 την περiπτωαη τξg'Eλ-
λιiδαg, πori διαθ6τει iδια[τερη δξυνoια ατην
θπιoημανoη μεταρqυθμioεωγ xαi θπεγδυ_
αεων πot E1ει dνιiγπη f oiπoνομiα τηg. Kιi-
πoιεg &π6 αιiτ6g πραγματoπo(θηxαν με-
ταγεν6oτεqα (διανoμη θθνιπΦν γαιΦν, &πo-

ξηρανoη λiμvηg Kωπαiδαg) xαi ιιiπoιεg
παqαμ6νoυν θν μ6qει ξητoriμενo μ61gι αη-

μερα (δημιoυργ[α xτη1iατολoγiου, &πoοα-

φηνιαη iδιοπτηαιαxΦγ σχιiσεωγ ιαi iδιο-
xτηoiαg μoναoτηριdlν).

'Ιδιαιτ6qωg oημαντιx6g παqιiγoνταg γκi
τiγ iqμηνεiα τdlν πληqoφoριrDv d'ναδει-
ινriεται f φημη παi f δπ6ληψη πoυ εi1ε ιi
πqoωθoioε oτiE εiρωπαΙx6g dγoq6g δ φo-
q6αEτηg. 'H φημη xα[ τ6 xriρog πoυ θπι-
l,ι,ρατoσoε οτην &γoqα γιι1 iναν τραπεξιι6
oixo frταν Eνα εΙδog xoινωνιιoi xεφα-
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λαloυ πo^(s oi τραπεξiτεg xαλλιεqγoσααν
πρoαειτιxα παi φq6ντιξαν να μι]v "πλη-
γιbαoυν, μ6 dπoτυ1ημ6νεg θπιλoγ6g.'o J.
Η. Roux, λ6γω τflg φημηg τoυ δg "βαoιλισ
τoi iμπoρioυ μoλtβδoυr, dπoλαμβιiνει
πqoνoμιαιflg μετα1εi,qιoηg (μεγαλriτε-
qo μερiδιo οτα x6ρδη, δvοματoδooiα θται-

ρεiαg) oτην Hilariοn Roux et Cie, πot θπεγ-

διjει ατιi μεταλλεΙα τoi Λαυρioυ.'H φημη
τo0 Dauzat, δg α1εδιαoτξ τ{g δι<iνoιξηg
τξg διιbqυγαg τoδ Souez, θxτιμηθηxε &π6
τorig τραπεξiτεE περιoο6τεqo &π6 τ6 γεγo-
ν69 δτι δ6v θπιoπ6φθηxε την K6qινθo γιιi
τrj αυγγqαφη τ{g Εxθεαηg πoti iixqινε πα-
τ<i π6αoγ frταν θφιxτη f δπ6νδυαη.'H γα-
μηλια θπιλoγη το0 Ι. Tiirr νιi παντρευτεΤ
την θγγoνη τoσ Lucien Bοnapartes πρoo6-
δωοε oτ6 xoιγωγιι6 τoυ xεφιΙλαιo τ6ν 1α-
qαxτηqιoμ6 τoδ φιλελειiθεqoυ. Kαπoιoι
τgαπεξiτεg παλλιεqγo0oαν την εiπ6να τo0

flθιxoi τραπεξiτη μθ μι<i διιioτααη δπευ-
θυν6τητα9 &πdναγτι ατotig πελιiτεg τoυg

xαi ατ6 xoιγ6 πoι] τoιig δμπιoτευεται
(Ηambro) iiαιiτoi μ6 φιλανθρωπιι6, xoι-
γωνιxιi δπευθυνo πqoφlλ (Πεομαξ6γλoυ).

T6λog, f θετιπrj fi η dqνητιπli εix6να πori
δπιxρατoOoε oτ6γ Ttπo γιιi τιiν'Eλλαδα
ιαθ6ριoε πoλλ6g φoρ6g αυvαιoθηματιxα
τoυg δρΦιπεg xαi δπηρ6αοε τελιπα τig oiιo-
νoμιx6E &πoφααειg τoυg. T6 Θετιx6 d'φrj-

yημα &ναφερ6ταν oτιiν dq1αlα κληgoνo-

μιιi, oτην πλoυοια παqαδοoη, oτην δλλη-
νιrιη φιλοξεν[α, οτιi γqαφιxα τoπiα, οτ6 εri-

1αριoτo xλiμα, oτig πλotoιεg πρΦτεg {iλεg,

οτoιig δμπιoτoυg δταiρoυg, ατig δυνατ6τη-
τεg διβιoμη1ανιοηg xαi oτην iiπαqξη μισg
dγoρdg μ6 πλoυαιεg πqooπτιι6g. Aπ6 την
ciλλη, τ6 d,ρνητιx6 dφηγημo xαταδε[ιγυε
την Eλλιiδα δg μιιi dνατoλιπι]1ιilρα' ατα
δρια τoσ δυτιxoσ πoλιτιoμoσ, dπειλotμε-
vη &π6 την iδια την διαφoqετιx6τητα τηg,

dναπαραγovταg ατεqε6τυπα δπωg διαφθo-
qα, &ναπoτελεαματιl.ι,6τητα, νεπoτιoμ69,
π,αi θπιιρατηoη τξg ληατεiαg.'Η Schδnhiirl
&φιεqιbνει τig πqδτεg oελiδεg τfrg εioαγω-
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γ{g oτην εix6να τ{g Eλλαδαg πot παρoυ-
oκiατηιε αrιi γερμανιιιi μ6αα θνημ6qωαηg
xατα την πg6oφατη xρioη τoi 201Ο, δια-
πιατιbνοιταg Evτoνεg αυν61ειεg.

oi τqαπεξiτεg ιαi xεφαλαιoξoι, &νιi-
λoγα μ6 τηv iρμηνεiα xαi την δπτiμηoη τΦν
πληρoφoριΦν πoιi δ61oνταν' iπ6λεγαν
oτρατηγιπ6g γιιiτr] δια1εiqιoη τo0 qioxoυ.
'Η διαφoqoπolηoη τoσ yαqτoφυλαxbυ tται
δoτε να ιατανθμoνταιτα rtεφιiλαια α6 δι-
αφoqετιx6g δραατηqι6τητεg μ6 διαφoqετι-
x6 ρloxo dπαιτσ,ται ατιiν πεqiπτωoη τοδ

1αρτoφυλαxioυ τ{5 Roux de Fraissinet et

Cie, πoυ διαφoρoπoιoδνταν &νιΙμεαα od
iξoρυlιτιx6g δραoτηqι6τητεg, oτην δμπo-

ρiα δπλων xαi μεταξιοσ. Mιιi dλλη μ6θo-
δog εiναι 6 διαμoιqααμ6E τoσ gloxoυ ot'
διαφoρετιιotζ πατχτεS, δπωg φαiνεται dπ6
τη αιiμπραξη τo0 Serpieri μ6 τ6ν Roux xαi
μ6 ιiλλoυg δταiqoυg γκi την δπ6θεοη τΦν

μεταλλεiων τoΦ Λαυqioυ. T6iδιo xιΙνει xαi
δ J. C. F. Lee δταγ oυμπριiττει μ6 &λλoυg
δπενδυτ6g για τι]ν[δqυαη τfrg Lake Copais
Company.'Eπιπλ6ογ, δ BΙeichroder φρ6v-
τιoε γιi θxδιboει διiνειo για τriv Eλλιiδα τ6
1889 οτ6 πλαioιo μισ'g διεΘνortgxoινoπρα-

ξiαE ψ['τotgτραπεξιτoιig oilιoυg Gibbs &
Sons rιαi Ηambro & Son.'H iδια ταxτι,xi1
dιoλoυθεΙται rtαi ατην πεgLπτωαη τξ5 1ρη-
ματoδ6τηαη9 τ{g μoνoπωλιαx{g iται-
qεiαg Bμποqiαg τiig αταφiδαg dπ6 τorig
Hambro, Erlanger xαi Banque de l'Union
Parisienne.

'Η oιiναιpη oυμβoλαkιv frταν μιιi θπι-
πλ6ον ατρατηγιxη δια1εiριαηg ρiοιoυ.'o
Serpieri διενεqγεT μιιi θιτεταμ6νη dγoqα

γξg dπ6 iδιδτεE' xατοixoυg τξg περιo1ξg
τξg Kερατ6αg, &λληλoγqαφιilνταg ταυτ6-

1ρoνα μ6 τ6 δλληνιι6 ιqιiτog' δoτε νιi xα-
το1υριbαει δτι θιi &ναγνωρioει αriτ6g τig
dγoqαπωληο(εg. T6 δλληνιx6 xριiτog,
πριiγματι παραιτεΤται dπ6 τr] διειδiτηοη
γξg ατην δπoiα frταν γvωαττ] f δπαρξη
oxωqιΦν. Στην περiπτωαη τ{g θξαγoρig
τ{g δταιρεiαg πoυ εi1ε ξεxινηαει τ6 dgγo
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τflg dπoξηρανoηg τ{g λiμνηg Kωπα'iδαg, δ
Lee θξαoφιiλιοε τr]v θταιρεlα-&γοραατι] μ6
δνα oυγθετo πλ6γμα dπ6 oυμβ6λαια dπi_
ναντι ο6 δλα τιi πιθανιi ρiαlια, iναγτι &π6-

μη xαi τηg πιθανξg δυoxoλiαg τr1g νιi d,πo-
πληqιbαει τ6ιoυg δανεiων oτr]v Plate Tlust
Loan Company.

Xαqαxτr1qιοτιπη εiναι μιιi δστατη στQα-
τηγιxη dντιμετιilπιoηg το0 ρiοιου, αr)τη τ{g

τιxi1δπomfiριξη.'o Serpieri dπ6 πολιj γω-

ρig δμπλ6πει τ6γ Γαλλo xαi'Ιταλ6 πq6oβη
oτην Aθηνα, xοινoπoιιilγταE τoυg τliν d,λ-

ληλoγqαφiα του μ6 τrjν 8λληνιxrj xυβ6ρνη-
oη. Στ6 &π6γειo τoi Λαυqεωτιxo0 ξητη-
ματog δ Serpieri διεxδιιεi δνα διεθν6g δι-
αιτητιx6 διιαοτηριo, dπευθυν6μενog οτη

γαλλιιη, iταλιxη ιαi δλληνιxη xυβ6ρνηαη.
'Eπioηg, f βρεταvιxη διπλωματiα θμπλdxε-
ται oτlg &ρ169 τoσ 20oi αiιbνα oττ] δι6νεξη

μεταξri τi1g Lake Copais Company rιαi τi]g
δλληνιrιfig ιυβ6qνηοηg, μ6 οιoπ6 τri διευ-
θ6τηoη τηg.'Eργαλειoπoιεi τ6 Bνδε16μενo
dxδooηg δν6E νdoυ δανεloυ γιιi την d,πoxα-
τιioταoη τΦν προοφυγων δg μo1λ6 πlεαηg

γιιi την θξευqεαη λriαηg.
T,πιoτq6φoνταg ατιi θρωτηματα πoι}

θ6τει f Schδnhδrl, f dρευνα τr1g &'ναδει-
xνtiει μιιi αειqιi dπ6 oυμπεqιioματα πoυ
παρουoιαξoυν iδιαiτεqo θνδιαφ6qoν για
τrj διαλεπτιxη πoυ d,ναπτriloαεται d,νιiμε-
oα ατην Bπιoτημη τfg ioτoρiαg παi αriτη
τΦν oixoνoμιxδγ. Tιi ioτoqιxα εδqηματα
τi]g θπιτqiπoυν νιi dναδoμηαει &ναλυτι-
xα xαLεδριoτιxιi θργαλεΙα τΦν oυμπερι-
φoριxΦν xαiν6ων θεoμιxδv oiιονoμιxΦν.
'H dρευνα τξE Schδnhδrl d,πoδειxγrjει δτι
f μεγιατoπoir1oη τΦν ιεqδdlν fi θλα1ιoτo-
πoiηoη τoi ρlαxου oυ1να δ6ν d,πoτελoσν
oτ61o τδν oixoνoμιxδν &πoφιioεων, &λ-
λα μια πoιxιλiα &π6 στoχεtσειE μσg iπι-
τq6πεινιi μιλσμε γκi δεαμευμ6νη 6qθoλo-

γιxοτητα (bounded rationality). T6 x6οτog
αυναλλαγδv (transaction costs), dπoτυ-
πωμ6vo oτ<i δψηλιi dq1ιxα x6ατη τ(lν

θπενδriαεωv iiτηg μli ξεxαθαρηg ιυρι6τη-
ταg γf,g, εΤναι παρ6ν od &qxετ6g περιrιτιb-
oειg.'H μερoληιp[α, δπωg αττ]ν περiπτω-
ση τηs oixoγ6νειαg Eichtal, f δπoiα,
παρ6λο τ6 πρooεxτιιιΙ δoμημ6νo oixoγε-
νειαι6 δiπτυo dvτληοηg πληqoφoρι6ν, τε-
λιπα iπιλiγει να μην θπενδι]oει oτην Eλ-
λιiδα, dλλιi α6 dγoρ6g πoιi γνωρiξει xαλυ-
τερα (home bias), εiναι Evα d,x6μτ1 oτοι-

1εio πoιi Eq1εται α6 dντiθεαη μ6 τig δπo-
θ6oειg τΦν νεoxλαoιxΦν oixoνoμιxΦν.'Η
&γελαiα αυμπεριφoqα (herding) &πoτυ-
πιbvεται oτ6 γεγοv6g δτι αυ1νιi f αυμμε-
τo1η τfrgE,θνιxξg Tριiπεξαg α6 μια xoινo-
πραxτιπr] dπδooη δανεioυ &πoτελo0oε d,ρ-

πεττ] θξαoφιiλιoη γιιi νιi oυμμετ61ει μιιi ξ6-
νη τραπεξα α6 αriτri (Hambro, διαπραγ-
ματευαειg μ6 την δλληνιπη xυβ6ρνηοη τ6
1910), &φo0 πρoodδιδε μια διαoταoη δμπι-
oτootiνηg xαi δ6αμευoηE τflE θγ1ιbqιαg
oiπoνoμiαE oτιiν ixδoοη τoσ δανεioυ. Tιi
x[ητρα τdlν τgαπεξιτδν, ιj dουμμετqη xαi
Βλλιπηg πληρoφ6ρηαη πoυ πρoαπαθoσν
νιi xαλυψoυν μt τLg τε1νιxt'g &ντληoηg πλη-

ρoφoqι6ν, rιαi { θξιiqτηαη dπ6 πq6τεqεg
θπιλoγ6g πρoοτiθενται oτα ξητ{ματα πoυ
δ6v μπoqo0ν νιi 6qμηνευθο0ν dπ6 τιjν δq-
θ6δoξη αxθψη τΦν οixονoμιxΦν. o τρ6-
πog μ6 τ6ν δπoTo iπενεqγoiν τ6 χoιγωγι-
x6 x.εφιiλαιo, habitus ιαi τ6 θετιι6 ii d,ρ-

νητιx6 dφriγημo γιiρω &π6 τr|ν'Eλλαδα
oτ{ ληψη oiιoνoμιxdν δπoφααεων dπoq-

ρlπτoυν την δπ6θεoη τoi δρθoλoγιtιοΟ ho-
mo economicus τΦγ γεoxλαoιι6ν oixoγo-
μιxΦν.

Παqιiλληλα, εΙναι oηματτιx6 νιΙ oημει-
ωθεT δτι τα oilιovoμιιιi xαi iπαγγελματι-
xα xiνητqα δ6ν &πoqqlπτoνται &π6 τι]v
dvαλυoη.'Eπηqεαξoυν τig oixoνoμιx6g
&πoφtioειg, d'λλoτε περιoo6τερo πα[, dλλo-
τε λιγ6τερo. Δ6ν μπορo0ν δμωg να &πoδιb-
οoυν μια πληqη εix6να τf]g ioτoριxlg πqαγ_

ματιx6τηταg &γ δ6γ αυγδυαατο0ν μ6 τι1 θq-

γαλεΙα πot θπιλ6γει f1 Schδnhiirl νιi &να-
δεiξει. Σ6 αι]τ6 τo πλα(oιo dξiξει νιi dνα-
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φεqθεT τ6 ουμπ6ραoμιi τηE o6 ο16oη μ6 την
'Eππρoπη τo0 ΔoE ιαiτ6ν dντiιτυπo πoυ
εi1ε oτην'Eλλιiδα.'Η Schδnhδrl παqαδ6-

1εται δτι δ ιoε dπoτελεT μ6ν Evα μηχαγι-
ομ6 xιiλυψηg τoi xεγoΦ πori δημιoυργoΟν
οi &ναξι6πιατoι θεoμo[. T6ν 1αραxτηρiξει
δμωg δg ivαν dνεπioημo ιυρωτιx6 θεαμ6
πo6 δ6ν μπoρoiαε de facto γιi δπo1ρειiloει
την'Eλλιiδα νιi &πoπληριbαει τιi δαγεια
τηg. "Eται d'ναρωτι6ταιγιιi τotg παqαγον-
τεg πoυ δδηγηααν ατην &πoxατιiαταoη τξE
θμπιατoαυνηg τ6lν 1qηματαγoρdlν ατην'Eλ-
λιiδα μετα τr]ν πτtil1ευοη τoΦ 1893: τη θε-
τιχη εξεΛιξη τηE ισoτιμιαE στιE αQχεE τoυ
20oi αiιilνα πot παρηγαγε θξαφετιια θε-
τιxθg dναφορθg για τriν δλληνιπη &γoρα
xαi βελτiωνε τig πρooπτιιθg rιεqδoφoρiαg
τoπoθετηαεων oτην Eλλιiδα' τη βελτ[ωoη
τΦν δημ6oιων oiιoνoμιιΦν μ6αω τ{g μεi-
ωαηg τΦν εiααγωγΦν παl τfg αiξηοηg τΦν
θμβαoμιiτων &π6 iλληνεg μετανιiατεg' την
θξααφιiλιαη παλαι6τεqων θπεγδυαεωγ xαi
τ6 dψog dπιbλειαg μεριδ[ων τ{g dγoqσg
dπ6 πλευρrg iπενδυτΦν.'Ωg θπ τoι]τoυ, δ
q6λog τo0 ΔoE oτriν d,πol.ι,ατιioτααη τ{g
θμπιατooιiνηg τΦν &γoρΦv ατην Eλλιiδα
α1ετιιoπoιεTται θξαιqετιxα lιαi παθiοτα-
ται δευτερειiων, θ6oη ι] δπoiα θιi μπoqo0-
αε να πρoxαλ6oει Eγαγ ξωηq6 διιiλoγo.

"Eνα &ι6μη dξι6λoγo dπoτ6λεoμα τflg

μεθoδoλoγιπξg πqοo6γγιαηg τijg Schδnhδrl
εiναι f1 dνιiδεξη μισg πλorioιαg xαi oυνε-
tιτιxιi παqoυαιαξ6μενηg ιivθ QωΙtoy εωy Qα-

φ[αg.'Η Eρευνα τΦν ioτoριxδν δπoxειμ6-
γων συγδ6εται μθ τ6 oixoνoμιx6 xαi xoι-
νωνιx6 πεqιβιiλλoν τoυg. Aναδειxγtoγται
χαQαχτηQιστιxιi τol χoιγωγι?ιoi χεφα-
λαioυ τoυE, δπωg f xαταγωμ τoυg, f μ6ρ-
φωαη πori Ξ1oυν λιiβει, τιi αυναιoθι]ματα,

βκbματα, oi dξiεg, oi {θιπ69, πoλιτιoμιι6g
xαi πoινωγιι69 &ναφoρ6g πoυ d1oυν"'Eται
τ6 βιβλio παρoυαιαξει μκi πλotoια oυλλo-

γη dπ6 βιoγραφιxιi ατoι1εΙα τΦν ioτoρι-
xΦv πρoαιilπωv, πoι1 αυμπλr1qιbνoυν τα
θρωτηματα τηE' Td ιiνητρα τ6ν δρ6τπων
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dγαλdoγται διεξoδιπ<i, 1ωqi5 να ταξινo-

μoσιται δλα ιαi δνιαΤα δg "iδεoλoγiαr.
'oλoπληqιbvoιπαg, δυo xριτιι65 παqα-

τηρηαειg γιιi τ6 βιβλi.o. Πq6τoν, oi θγγυ(-
αειg (collateral) τΦν δανεi,ων δ6ν πεqιλαμ-

βανoνται ατr'1ν dναλυαη. Διio διαoτααειg
τι}ν δγγυτioεων oυo1ετ[ξoνται μθ τα θqω-
τηματα τflg Schδnhδrl. oi θγγυηoειg θιi
μπoqoioαν νιi θεωρηθoiν €να μ6oo δια-

1εiριαηg πιατωτιxo0 πινδt]γoυ xα[ να δμα-
δoπoιηθoiν &ιπιoτoi1ωg oτig τε1νιx6g δι-
α1εiριoηE τo0 ρioxoυ''Eπioηg f oυναψη
xιiθε δανεioυ θνδε1oμdνωg γιi αυγoδευ6-
ταγ d,π6 oγετιxi1 dντληαη πληρoφoqιiν
γυqω &π6 τig πιθαν6g θγγυηoειg. Δευτερον,

μια τοπoθ6τηαη dπ6 τriv πλευρα τ{g
Schδnhδrl γιιi την θπιλoγη τΦγ συμπεQιφo-

ριι6ν xαiν6ων θεoμιxδν oitι,oνoμιιΦν δg
θεωρητιxoδ πλαιoioυ θ<1ι frταν βoηθητιιη.
T<i ει3ρηματ<i τηg θα μπoqoσααν iνδε1o-

μ6νωg νιi dπoδει1θoiν 1ρηαιμα rι,αi γιιi πι6
δτεq6δoξεg α1oλ69 τΦν oiπoνoμιπ6ν, δπωg
αιiτri τΦν μετα-xεtνoιανιilν ii xαiτ{g μαρ-
ξιoτιxiig πoλιτιιfi g oixoνoμiαg.

M6 dφoρμη τf μελdτη ιαiτιi εδgηματα
τξg Schδnhδrl, θιi fiθελα νιi xαταγραψω

μεqιxιi oυμπερααματα πori φιλoδoξΦ να
πρoιαλ6ooυν Eναν παqαγωγιx6 πqoβλη-

ματιoμ6 xα[ να θλεγ1θo0ν δg πρ6E τιi oυ-
ν61εια πoυ παρoυαιιiξoυν o6 q6αη μ6 την
αημεqινη θπo1ri. ΠqΦτoν, f μελ6τη τ{g
Schδnhiirl πρoαφ6ρει iατoqιxιi παραδεiγ-

ματα πoιi d,ποδειxγιjoυγ δτι f1 θxτiμηoη τoi
ρiοxoυ θπηρεαξεται &π6 δπoπειμενιι65
&ξιαι6g xρiοειg. "Ωg θx τoιiτoυ μια €νιαiα,
&,vτιxειμενιιη &ντiληψη xαi πoαoτιxη θπτi-

μηoη τoσ qiαπoυ πoυ νιi &φoqσ o6 δλoυg
τoυg παTιτεg εΤναι dδrivατη. Δειiτεgoν, f1

oαφι]νεια xαiτ6 ξεxαθαριοματΦν iδιοιτη-
αιαxdlγ διπαιωμιiτων xαL τ\g ιυρι6τητα9
θπi τηg γfig dπoδειπγtoνται ιqioιμo μ6λη-
μα τδν iπεγδυτΦγ oτ{ν πεqlπτωoη τ6ν
ciμεαων ξθνων θπενδtoεων.'Eπιπλ6oν, δ
θντoπιoμ69 τoi qioπoυ ιαl f1 πqoαπιΙθεια
διαoφιiλιαηg dπ6ναγτi τoυ δdν δδηγεT dπα-
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Qαιτητα χαι στηγ επιτυχη απoφυγη τωγ
xινδriγων πoυ oυγδθογται μ6 αιiτ6. Kαi
οτηv πεqiπτωoη τdlν μεταλλεiωγ τoσ Λαυ-
qioυ ιαi ατην πεgiπτωoη τflg λiμνηg Kω-
παtδαg οi δπεvδυτ6g θντ6πιααν δg πρoβλη-

ματιια τα πυριαρ1ιxιi διxαιιilματα θπi γ{E
(property rights), πqooπιiθηoαν νιi τιi d,πo-
oαφηνiαoυν, dλλα τελιxιi αιiτιi frταν πoυ
δημιoυργηoαv πρoβληματα oτην iπ6νδυ-
oη, μ6 γεvιι6τεQεE ?{,oινωγι}.(,dg xαi oixονo-
μιxθg διααταoειg. T6λog, θννoιεg δπωg f
flθιιη, f1iδεoλoγiα, f xoυλτoυqα, i φriμη
xαi τ6 xυρog &πoτελo6γ xαθoqιατιxoυg
παqιiγoντεg, πoυ θπηρειiξoυν τη ληψη
oixoνoμιιiν d,πoφαoεων. ΣυνεπΦE iναλ-
λαxτιι6g oilιoνoμιιdg πqoαεγγ[αειg, πoιi
εiναι od θ6oη νιi αυμπεριλιiβoυν αriτ6g τig
dννoιεg ατr]ν dνιiλυoτ] τoυg, δρμηνεrjουν μ6
πoλυ πι6 dπoτελεoματιx6 τq6πο την oixo-
νoμιxη πραγματιx6τητα, α6 &ντiθεαη μ6τιi
νεoxλααιxιi oitιovoμιια.

Συμπεgαoματιxιi, f1 μελ6τη τflg Schdn-
hδrl αυμβαλλει πoλλαπλδg οτιi θqευνητι-

xιi πεδiα τηg χQηματooιχoνoμιxfrg Ι,ατορ(,-

αg xα[ τηg oiιoνoμιx(g ioτoqiαg τηg T,λλd-
δαg.'H πoιxιλlα xαi τo πλi1θog τΦν oiπoνo-

μιπΦν θπειooδiωγ πoιj πεqι61ovται oτ6 βι-
βλio &ναδoμo0ν μ6 θξαφετιxri πληq6τητα
τ6 δλληνιι6 xαi ειiρωπαix6 ioτoριx6 πλαi-
oιo τol 19oυ αiιbγα. Tα iρωτηματ<i τηg o6

o16oη μ6 τo ρiοxo παi, xυqiωg, f dλληλo-
αι1νδεοι] τoυg γιιi την πεqiπτωαη τηg'Eλ-
λιiδαg τoδ 19oυ αiιbνα εiγαι xιiτι ιαιγoτ6-
μo. oi πηγ6g πoυ μελετσ δπ6 τ6 πqioμα τΦν
α1ετιιδν θρωτημιiτων dναδειινιioυν μια
ν6α iατoριxτ] πραγματιι6τητα. oi διαοτιi-
oειg τfrg dνθρωπoyεωyραφ[αE xαLτois Θε-

τιxo6 ii dρητιιoσ dφημματog βρω &π6
την'Eλλιiδα πoιi dναλιiθηπαν παqαπιiνω
εiναι θεματιπ69 iδιαiτεqου θνδιαφ6qorπog.

Το βιβλiο τfg Schδnhδrl dπoτελεΤ μιιi
θξαιρετιxη δργααlα, πρoαφθρει μκi φρ6-
oxια ματιιi ο6 παλιιi γεγoνoτα xαi dξiξει
να μεταφραoτεΤ ατιi 3λληνιιιi'
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