
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΙΑ-

Ιδού δύω λέξεις, ή σημασία τών οποίων είς πάντας εϊ 
να', γνωστή- τωόντι, ούδείς αγνοεί ότι ή βιομηχανία, έν τή 
εύρυτέρα σημασία αύτής, περιλαμβάνει πάσαν έπιχειρησιν 
γεωργικήν, τεχνουργιζήν, εμπορικήν, ή μεταλλευτικήν, 
χρηματοποιόν προτιΟεμένην σκοπόν, σκοπούσαν, λέγω, πα
ραγωγικήν τινα πραξιν ότι διά τής βελτιώσεως, τής επε- 
κτάσεως καί άναπτύξεως των τοιούτων βιομηχανικών έρ
γων, αυξάνει ό εθνικός πλούτος, χρησιμοποιούνται οί φυ
σικοί πόροι τής χώρας καί πολλαπλασιάζονται τά μέσα 
τής εύζωίας- ότι ή βιομηχανία προάγεται διά τής εύνομίας, 

τής ασφαλείας τών προσώπων καί τών κτήσεων, τής ε
φαρμογής τών επιστημονικών καί μηχανικών δυνάμεων 
είς τάς τέχνας, τής βελτιώσεως τών μέσων τής συγκοι
νωνίας ζ.τ.λ. ότι είς την άνάπτυξιν αύτής ούχ ήττον συν
τελεί καί ό συνεταιρισμός τών κεφαλαίων, ό ζαΟιστών τάς 
άτομικάς δυνάμεις όνησιμωτέρας. Διά τών συνεταιρισμών 
δέ τούτων, πολλά μέν μικρά κεφάλαια συνενούμενα γονι- 
μοποιοΰνται, ή δέ καταβολή έζάστου τών συνεταίρων, εκ
προσωπείται διά τών μετοχών, είς άς διηρέΟη άπ’ αρχής 
τό κεφάλαιον τής έταιρίας- ώστε αί μετοχαί τών ανωνύ
μων έταιριών, ώς καί άπασαι αί πιστωτικαί άξίαι, οίον τά 
εμπορικά γραμμάτια, τά γραμμάτια τών τραπεζών, τά δη
μόσια χρεώγραφα κ.τ.λ. άπαρτίζουσι τόσας κλασματικός 
απαιτήσεις τών δικαιούχων, έπί τής περιουσίας του έκδόν- 
τος αύτάς- καί έκάστη μέν μετοχή έχει ονομαστικήν άξίαν, 
σχετικήν πρός τό μετοχικόν κεφάλαιον, έχει δέ καί άγο-
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ραία·) άξίαν επιδεκτικήν αύξήσεως ή έλαττώσεως, κατά 
Λόγον τών πραγματικών ή τών προσδοκωμένων ώφελημά- 
των τής έπιχειρήσεως.

Παρατηρητέον όμως, ότι αί μέν αύξήσεις ή αί μειώσεις 
τής αγοραίας άξίας τών μετοχών, αί έκ τής αύξήσεως ή 
μειώσεως τών ωφελημάτων καί κερδών τής έπιχειρήσεως 
πηγάζουσαι, είσί κατά πάντα ευλογοι καί εύκατανόητοι, 
ένώ αί περί τήν άγοραίαν άξίαν τών μετοχών μεταβολαΐ, 
αί όλως άσχετοι πρός τά παραγωγικά έργα καί πρός τά 
πραγματικά κέρδη τής έπιχειρήσεως, πηγάζουσαι, ώς έπί 
τό πλεΐστον, έξ ύποθέσεων άνυποστάτων καί έξ ιδιορρύθ
μων ύπολογισμών, .ούδέν άλλο μαρτυρούσιν, ή τήν πρός 
τάς τερατολογίας εύπιστίαν καί τήν πλεονεκτικήν έπιδε- 
ξιότητα τών συμβαλλομένων. Αί τοιαΰται περί τήν άγο
ραίαν άξίαν τών μετοχών ραγδαιαι μεταβολαΐ καί ή έκποίη- 
σις μετοχών, είς τιμήν άνωτέραν τής καταβληΟεισεις πρός 
άπόκτησιν αύτών, περιποιεΐ μέν κέρδος τώ έτέρω τών 
συμβαλλομένων, αΚ/Λ πολλάκις έπί βλάβη τοΰ έτέρου, κα
θότι ή πράξις αύτη τής έκποιήσεως μετοχής, έπί τιμήματι 
ανωτέρω τοΰ πρό μικρού, τοΰ χθές ίσως καταβληθέντος 
πρός άπόκτησιν αύτής, ούδόλως συσχετιζομένη, κατά τήν 
ύπόθεσιν ήμών, πρός τήν πραγματικήν κατάστασιν τής 
έπιχειρήσεως, ής τό κεφάλαιον έκπροσωπεΐ ή μετοχή, εκ
θέτει προδήλως τόν άγοραστήν είς ζημίαν πολλάκις άνα- 
πόδραστον.

’Αληθώς, οσάκις τά βιομηχανικά έργα αναπτύσσονται, 
ένεκα τής τεΛειοποιήσεως τών παραγωγικών οργάνων, τής 
έλαττώσεως τής παραγωγικής δαπάνης καί τής έπεκτά- 
σεως τής άγοράς, τά έξ αύτών προκύπτοντα κέρδη, ώφε- 
λοΰντα καί παραγωγούς καί άναλωτάς, ούδένα ζημιοΰσιν 
ώστε δι’ αύτών ό εθνικός πλούτος πολλαπλασιάζεται, κα
θότι άξίαι καιναί, άξίαι μή ύπάρχουσαι πρότερον, παρήχ- 
Οησαν διά τής φιλοπονίας καί τής τεχνικής δραστηριότη- 
τος τών περί τάς βιομηχανικός έπιχειρήσεις άσχολουμέ- 
νων, "Ενεκα δέ τούτου, ούδέν έθνος σήμερον έπιζητεϊ τήν 

εύπορίαν αύτοΰ, έπί βλάβη έτέρου· τούναντίον μάλιστα, α
πάντων τών πεπολιτισμένων έθνών ή εύημερία προάγεται, 
καθότι ή αύξησις τών μέσων τής εύζωίας δέν προκύπτει έκ 
μεταθέσεως πλούτου άλλ’ έκ τής μείζονος καί κρείττονος 
παραγωγής. Τοιαύτη όμως δέν είναι ή παρ’ ήμΐν προσαγο- 
ρευθεΐσα «κυβεία.» Άναλύσωμεν επιμελέστερου τήν ούσιν 

αύτής.
Αάβωμεν ομάδα κεφαλαιούχων, σκοπούντων νά έπιχει- 

ρήσωσι λ. χ. βιομηχανικήν τινα εργασίαν. Οί κεφαλαιού
χοι ούτοι προσδιορίζουσι τό κεφάλαιον τής έταιρίας καί 
διαιροΰσιν αύτό είς μετοχάς, ών έκάστη έχει ονομαστικήν 
άξίαν ώρισμένην. Αί μετοχαί αύται, ώς έκ τής φύσεως αύ
τών, άδιαλείπτως κυκλοφορούσιν είς πάσαν δέ πράξιν με- 
ταβιβάσεως, ή άγοραία άξια τής μετοχής, ότέ μέν ύπερ- 
βαίνει τψ ονομαστικήν αύτής άξίαν, ότέ δέ είναι ίση πρός 
αύτήν ή καί κατώτερα, κατά τάς άείποτε μεταβαλλομένας 
περιστάσεις τής άγοράς καί τάς προθέσεις καί διαθέσεις τών 
συμβαλλομένων. Ώς έρρέθη δέ, έάν ό Οέλων ν’ άποκτήση 
μετοχήν καταβάλη τίμημα πάντη δυσανάλογον πρός τά 
πιθανά κέρδη τής έπιχειρήσεως καί τό προςδοκώμενον μέ
ρισμα, θέλει ύποστή άναπόδραστον ζημίαν, καθόσον, όσοι 
ή τής μετοχής ύπερτίμησις εΐναι μείζων, τόσω τό διανεμη- 
τέον μέρισμα, ήτοι τά τόσα τοϊς έκατόν έσονται έλάσσονα.

Άλλ’ ή έκ τής δυσαναλόγου προς τό μέρισμα ύπερτι- 
μήσεως τών μετοχών ζημία δέν περιορίζεται είς τά άνω
τέρω, δέν επιβαρύνει, λέγω, μόνον τόν τελευταΐον, καθ’ έ- 
ξαμηνίαν ή κατ’ έτος, προσερχόμενον μέτοχον είς τό τα- 
μεΐον τής έταιρίας, ίνα λάβη τό διανεμητέον μέρισμα, κα
θότι κατά πάσαν μεταβίβασιν μετοχής άπό τοΰ ένός είς 
τόν άλλον, αί έκ τής ύπερτιμήσεως καί έκ τών άδιαλείπτων 
μεταβολών, περί τήν άγοραίαν τών μετοχών άξίαν, ζημίαι 
ή ωφέλεια'. είσίν άναπόφευκτοι. Τωόντι, ό μέν ήγόρασε μέ 
ύπερτίμησιν φράγκων 90 καί έπώλησε μέ ύπερτίμησιν 100· 
έκέρδησεν επομένως διά τής πράξεως ταύτης φράγκα 10· 
άλλ’ ό άγοράσας μέ ύπερτίμησιν 100, ήναγκάσθη νά πω-
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λήση μέ ύπερτίμησιν 95 μόνον, έζημιώθη λοιπόν φράγζα 
5· ό δέ άγοράσας μέ ύπερτίμησιν 93 έπώλησε μέ ύπερτί- 
μησιν 120, έκέρδησε λοιπόν φράγζα 25· ό δέ άγοράσας 
■κρός 120 ήναγκ.άσθη νά πώληση πρός φράγζα 110 ζαΐ 
έζημιώθη ούτω φράγζα 10. ΙΙαρατηρητέον δέ, ότι αι αλλε
πάλληλοι αύται ώφέλειαΐ ζαΐ ζημίαΐ, αί έζ της κυκλοφορίας 
τών μετοχών πηγάζουσαι, είσίν, ώς έπί τό πλεΐστον, άσ 
χετοι πρός τήν έπιχειρησιν ζαΐ δέν έζπροσωποϋσι τήν πραγ
ματικήν αύτής ζατάστασιν καθότι είναι φυσικώς άδύνατον, 
τα στοιχεία καί τά προσόντα τών βιομηχανικών έπιχειρή
σεων νά μεταβάλλονται έν άζαρεϊ, νά μεταβάλλονται, λέ 
γο, έν μιά νυκτί ή ήμερα, όπως μετεβάλλετο ή αγοραία 
τών μετοχών τοΰ Λαυρίου άξια, έν τώ ’Αθηναϊκό χρημα- 
τηστηρίω.

Εζ τών προειρημενών άρα καταφανέστερα γίνεται ή 
ύπάρχουσα μεγίστη διαφορά μεταξύ βιομηχανίας καί τής 
προσαγορευθείσης «κυβείας»· καθότι, ώς προεΐπον, τά μέν 
κέρδη τής βιομηχανίας, έκ τής μείζονος ήμών δραστηριό
τητας καί τής τεχνιζωτέρας ήμών έργασίας προκύπτοντα, 
άποβαίνουσι τοΐς πασι λυσιτελή, ούδένα δέ ζημιοΰσιν, ένώ 
απεναντίας, αι εκ τής άδιαλείπτου άγοραπωλησίας τών με
τοχών πηγά,ουσαι άτομικαί ώφέλειαι, συμψηφίζονται πολ- 
λάζις μέ τήν ζημίαν τοϋ έτέρου τών συμβαλλόμενων, καί 
έπομένως, ο κερδαίνων έκ τής τοιαύτης πράξεως, ωφελείται 
εκ μεταθεσεως, ούχί δέ έκ παραγωγής πλούτου.

Άλλά τήν τοιαύτην εργασίαν, τής άδιαλείπτου ωνήζ 
και πράσεως τών μετοχών, δυνάμεΟα, άκριβολογοΰντες, νά 
όνομάσωμεν κυβείαν;

Απαντες γινώσκουσιν, ότι αι κερδοσκοπία’, δέν περιορί
ζονται εις τήν μεταγωγήν τών προϊόντων η τών έμπορευ- 
μάτων άπό τοΰ τόπου τής παραγωγής εις τόν τής κατα- 
ναλώσεως, άλλά και εις τήν μεταπωλησιν τών πραγμάτων, 
ούχί έν άλλο τόπο, άλλ’ έν άλλο χρόνω. Προβλέποντες 
λ. χ. ένδειαν έλαιου ή σίτου, προσποριζόμεθα ταϋτα είς 
μετρίαν τιμήν καί ζαραδοκοϋμεν τόν χρόνον τής άνατιμή-

σεως, όπως μεταπωλήσωμεν έπιζερδώς αύτά. Άλλ’ ό,τι 
πράττει ό έμπορος ό κεροοσζοπών επι τοΰ χρόνου, οεν ου- 
ναται νά ένεργήση καί ό έπί πιστωτικών άξιών επιχειρών 
κερδοσκοπικήν τινα πράξιν ; δηλ. δέν δύναται ν’ άγοράση 
μετοχήν, καθ’ ον χρόνον ή ύπερτίμησις είναι μικρά, όπως 
μεταπωλήση αύτήν έν άλλο τινι χρόνω, είς τιμήν άνωτέ- 
ραν ; Αναντίρρητος- καθότι κατ’ ούσίαν, αί πράξεις αύται 
δέν διαφέρουσιν άπ’ άλλήλλων καί πηγάζουσιν έκ τοϋ εύμε- 
ταβλήτου τής τιμής τών τε έμπορευμάτων καί τών πιστω
τικών άξιών. Δι’ δν λοιπόν λόγον δέν δυνάμεΟα, άκριβολο- 
γοϋντες, νά όνομάσωμεν «κυβείαν» τάς πράξεις τών έμπο
ρων τών προσποριζομένων σίτον ή έλαιον είς τιμήν μετριω- 
τέραν, καί μεταπωλούντων τά προϊόντα ταϋτα είς τιμήν 
άνωτέραν, ωσαύτως δέν δυνάμεΟα νά Οεωρήσωμεν ως κυ
βείαν, τήν έπί τών μετοχών κερδοσκοπίαν. Βεβαίως ούδείς 

σωφρονών, θέλει επιδοκιμάσει τό παιζόμενον πρό τίνος και
ρού, έν Άθήναις, λυπηρόν δράμα τής πυρετώδους άγοραπω
λησίας τών μετοχών τών μεταλλουργείων τοΰ Λαυρίου- 
τούναντίον μάλιστα, πας όστις δέν θεωρεί άλλότρια έαυτοΰ 
τά γενικά τής πολιτείας συμφέροντα, μετ εύλογου άγανα- 

συνεννοήσεις καί τάςκτήσεως καταδικάζει τάς άθεμίτους 
διαδιδομένας πολλάκις, έζ προθέσεως, ψευδείς φήμας, δι ών 
ποοζαλοϋσι τινές καί προπαρασζευάζουσι τάς ραγδαίας ά- 
νατιμήσεις καί -υποτιμήσεις τών μετοχών και θρηνεί τήν 
τύχην έκείνων, οιτινες έξ άφροσύνης ή έκ πλεονεξίας πα- 
ραμελήσαντες τά κύρια αύτών έργα καί διακινδυνεύσαντες 
τήν δι’ έντιμου έργασίας σχηματισθεΐσαν περιουσίαν αύτών, 
άφρόνως έρρίφθησαν εις τόν στρόβιλον έπισφαλών καί πολ
λάκις άνηθίκων κερδοσκοπιών. Άλλ’ έρωτώμεν, δυνάμεΟα 
νά άπαγορεύσωμεν τάς τοιαύτας πράξεις; δυνάμεΟα νά 
διακωλύσωμεν τήν κυκλοφορίαν τών μετοχών και τό εύμε- 
τάβλητον τής άγοραίας αύτών άξίας, έξ ού προκύπτουσιν 
αί κερδοσκοπία'. ; Βεβαίως όχι. Ο,τι όμως ουναμεθα καί 
όφείλομεν νά πράξωμεν, εϊναι νά περιστείλωμεν τάς περι
στάσεις ή τάς άφορμάς, ένεκα τών οποίων, καθ’ έκαστην

τα
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εύρύνεται τό στάδιον τών πονηρών αγώνων, οΐτινες, άφ’ένός 
μέν, τείνουσιν είς τόν ηθικόν της κοινωνίας εκφαυλισμόν, 
ά©’ έτέρου δέ, παραβλάπτουσι καιρίως τήν βιομηχανίαν.

Καί πρώτον, ενόσω μετά μεγίστης ευχερείας πολλαπλα- 
σιάζονται αί δι’ έκδόσεως μετοχών σχηματιζόμεναι εται
ρία·., αυται δέ, έπί ανυπόστατων ελπίδων ή επαγγελιών έρει- 
δόμεναι, δέν δύνανται ν’ άποφέρωσιν ώρισμένον τι μέρισμα 
τοΐς μετόχοις ή τούλάχιστον νά οιαφωτίσωσι τό κοινόν 
περί τοΰ πιθανού μερίσματος, άδύνατον εΐναι νά κανονισθή 
καί όπωσοΰν έξακοιβωθή ή πρέπουσα τών τοιούτων μετο
χών άγοραία άξια. Παρατηρητέον δέ, ότι, έν μέσω τοΰ κυ- 
κεώνος τούτου τών αυτοσχεδιαζόμενων ποικίλων καί παν- 
τοίων εταιριών, όλίγας μόνον δύναται τις νά διακρίνη, δυ- 
ναμένας νά παράσχωσι «οιαύτας πληροφορίας είς τούς με
τόχους αύτών. Έν έλλείψει λοιπόν τοιούτων πληροφοριών, 
ή άγοραία άξια τών μετοχών μένει μετέωρος καί διακυ- 
μαίνεται άτάκτως καί άκανονίστως, ώς τά άνευ πηδαλίου 
καί πυξίδος κλυδωνιζόμενα σκάφη.

Άλλ’ ή πληθύς τών δι’ έκδόσεως μετοχών συνεταιρι
σμών, δέν συνεπάγεται μόνον τό άτόπημα τοϋτο, καθότι 
πλεϊστα κεφάλαια, παραγωγικήν έχοντα χρήσιν, δελεαζόμε

να ύπό τής έλπίδος τών ύπερτιμήσεων, άφαιροΰνται άπό τήν 
καθ’ αύτό βιομηχανίαν, καί καταβάλλονται είς έπιχειρήσεις 
άκάρπους καί έτοιμορρόπους, έπί μεγίστη βλάβη τών ιδιω
τών καί σπουδαία διαταράξει τών πλουτολογικών τής κοι
νωνίας λειτουργιών έπειδή δέ τά ιδιωτικά αποταμιεύματα 
δέν έπαρκοΰσιν είς τό πλήθος τών όσημέραι σχηματιζομέ- 
νων έταιριών, πλεϊστοι όσοι αναγκάζονται νά ύποΟηκεύωσι 
τά κτήματά των, νά ένεχυριάζωσι τά κινητά των καί νά 
δανείζωνται έπί βαρυτάτοις τόκοις, όπως έκπληρώσωσι τάς 
πρός τάς έταιρίας, τών όποιων άποτελοΰσι μέρος, ύποχρεώ- 
σεις των. Αϋτη ή κατάστασις εΐναι πράγματι λυπηρά καί 
χρήζει τής σοβαράς προσοχής τών δυναμένων νά προλάβωσι 
τό οργανικόν τοϋτο νόσημα καί νά μεταρρυΟμίσωσι τά μή 
καλώς κείμενα. Τά πρό μικρού διαδραματισθέντα έν Βιέννη
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αξιοθρήνητα συμβεβηκότα παρέχουσιν ήμϊν διδακτικότατα 

περί τούτου μαθήματα.
Πρό 6 ή 7 έτών, πλεϊσται έταιρίαι συνεστήθησαν έν Βιέν

νη, τών οποίων αί μετοχαΐ έκυκλοφόρουν μέ ύπερτίμησιν 
20 καί 50 τοϊς °|0. Άλλ’ έπειδή τά ιδιωτικά αποταμιεύμα
τα ήτον άδύνατον νά έπαρκέσωσιν είς τό πλήθος τών έν 
κυκλοφορία πιστωτικών αξιών, οί μέν έδανείζοντο όπως ά- 
γοράσωσι μετοχάς, οί δέ μετέτρεπον τά κεφάλαια αύτών έξ 
έπιχειρήσεων άποφεοουσών τακτικά κέρδη, έπιζητοΰντες τήν 
έκ τής ύπερτιμήσεως τών μετοχών ωφέλειαν. Άλλά τέλος 
πάντων, ή ήμέρα τής έκκαθαρίσεως τών τοιούτων άπερι- 
σκέπτων ληψοδοσιών έπήλθεν, έπενεγκοϋσα τήν πλήρη ά- 
μηχανίαν τής Βιενναίας αγοράς· καθότι ή άρνησις τής 
πληρωμής, κατά πρώτον, εύαρίθμου τινός όμάοος οφειλε
τών, έγένετο παραίτιος τής άρνήσεως πολλών άλλων καί 
ούτω τό σαθρόν, νήμα, δι’ ού συνεκρατοΰντο άπασαι αυται 
αί άκροσφαλεϊς σχέσεις, άπεκόπη διά μιας, καί τό κερδο
σκοπικόν ύφασμα καταρρεύσαν, άπεκάλυψε τήν κουφότητα 
καί τήν πλεονεκτικήν άγυρτείαν τών καταχρωμένων τής 
εύηθείας ή τής εύπιστίας τών πολλών.

Άλλά μεταβώμεν είς τήν έκθεσιν έτέρων τινών πράξεων, 
γινομένων έν άπασι τοϊς χρηματιστηρίοις, καί παρ’ ήμϊν, 
καί έξετάσωμεν κατά πόσον, αί πράξεις αυται μετέχουσι 

τής λεγομένης «κυβείας».
Ώς γνωστόν, πολλάκις έμπορος πριν ή μεταφέρη έμπο- 

ρεύματα έκ τής άλλοδαπής, Οέλων νά έξασφαλίση τήν έκ 
ποίησιν αύτών, επιζητεί αγοραστός· καί εί μέν εύρη τοιού- 
τους, έκποιεϊ πρός αυτούς τά μήπω είσέτι είς τήν κατοχήν 
αύτοϋ ύπάρχοντα έμπορεύματα, δηλ. πωλεϊ ύπό προθε
σμίαν, ό ο ι ζ ο μ έ ν ο υ μέν τοΰ τιμήματος, καθ’ δν χρό
νον συνάπτεται ή σύμβασις, μή γινομένης δέ τ ή ς π α- 
ραδόσεως τών έμπορευμάτων, είμή κατά τήν λήξιν 
τής όρισθείσης προθεσμίας. 'Ωσαύτως δέ, έτεροι άγοράζου- 
σιν ύπό προθεσμίαν, άτε μή εύποροΰντες χρημάτων, κατά 

τόν χρόνον τής συμβάσεως.
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"Ο,τι δέ λέγομεν περί εμπορευμάτων, εφαρμόζεται χαί 
είς τάς πιστωτιχάς άξίας, αϊτινες, χατά τούς καθ’ ήμάς χρό
νους, χ.υχλοφοροΰσι χαί είς χώρας άπωτάτω χειμένας τοΰ 
τόπου τής έχδόσεως αύτών, ένεκα τής άλληλλουχίας τών 
παγκοσμίων εμπορικών σχέσεων καί συναλλαγών. Τωόντι, 
τραπεζίτης τής Αλεξάνδρειάς ή τής Μασσαλίας λ. χ. προ- 
τιθέμενος νά εκποίηση μετοχάς τών μεταλλουργείων τοΰ 
Λαυρίου έν Άθήναις, δίδει τοιαύτην εντολήν είς τόν έν Άθή- 
ναις παραγγελιοδόχον αύτοΰ, όστις, προσδοκών τήν άπο- 
στολήν τών μετοχών διά τοΰ τακτικοΰ ταχυδρομείου, εκ

ποιεί αύτάς ύπό προθεσμίαν, βριζόμενης τής ύπερτιμήσεως, 
καθ’ ον χρόνον συνάπτεται έν Άθήναις ή σύμβασις, είς 
φράγκα 100. Τό αύτό δέ πράττει καί ό μή κατόχων μέν 
κατά τόν χρόνον τής συμβάσεως, τάς οποίας εκποιεί μετο
χάς, άλλά μέλλων νά έχη αύτάς είς τήν κατοχήν του κατά 
τόν χρόνον τής παραδόσεως. 'Ιδού τό σπουδαιον ύπό προ
θεσμίαν συμβόλαιο·?.

Άλλ’ αί τοιαΰται ύπό προθεσμίαν συμβάσεις, γίνονται 
πολλάκις ούχί έπί σκοπώ τής πραγματικής άποκτήσεως 
ή έκποιήσεως μετοχών, άλλ’ έπί τή προσδοκία τής ώφε- 
λείας τής περί τό τ ί μ η μ α διαφοράς, ή τής έ π ι κ α- 
τ α λ λ α γ ή ς, κατά τόν χρόνον τής παραδόσεως· λ. χ. 
έκποιοΰνται μετοχαί παραδοτέα·, τέλος τοΰ τρέχοντος, μέ 
ύπερτίμησιν φράγκων 100. Έάν δέ τή 3Το Αύγουστου ή 
ύπερτίμησις περιορίζεται είς 93 μόνου φράγκα, ό πωλητής 
ωφελείται φράγκα 5· έάν δέ ή ύπερτίμησις φθάση τή31η 
Αύγούστου είς φράγκα 105, ό πωλητής θέλει ζημιωθή τό 
ποσόν τών φράγκων 5, έκτος έάν συνομολογηθή ύπό τών 
συμβαλλομένων, άνυπέρβλητος τις όρος ζημίας 2 ή 3 
φράγκων, δν έμφαίνουσι τά χρηματιστήρια, διά τών λέ
ξεων dont 2, dont 3 κτλ.

Έκ τούτων δήλον, ότι οί μέν ύπό προθεσμίαν άγορασταί 
στοιχηματίζουσιν, ούτως είπεϊν, έπί ύύώσει, οί δέ ύπό προ
θεσμίαν πωληταί έπί έκπτώσεί· ή δέ διαφορά τοΰ τιμήμα

τος κατά τόν χρόνον τής παραδόσεως, είναι τό άθλον τής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΙΑ, 

τοιαύτης κερδοσκοπίας. "Ωστε τάς τοιαύτας κερδοσκοπικός 
πράξεις δυνάμεθα άληθώς, νά όνομάσωμεν «κυβείας», καθό

σον αύται μετέχουσιν, ώς προερρέθη, τής φύσεως τών π ε- 
ρ ι δ ό σ ε ω ν ή τών στοιχημάτων. Οί συνάπτοντες τοιαύ

τας συμβάσεις, δέν προτίθενται νά πωλήσωσιν ή ν’ άπο- 
κτήσωσι πιστωτικός άξίας, άλλ’ είναι άπλοι ojobers» ή 
«agioteurs» δηλ. τιμηματοπαΐκται ή τίμηματοκάπηλοι, ά- 
ποβλέποντες είς μόνην τήν διαφοράν τοΰ τιμήματος, κατά 

τόν χρόνον τής παραδόσεως.
Άλλά τίς ή τοΰ κακοΰ θεραπεία ; ΙΙώς δύναται ό νομο- 

θέτης νά καταστείλη τάς άθεμίτους ταύτας κερδοσκοπίας ; 

Καταργών άρα τάς ύπό προθεσμίαν συμβάσεις ; Τοΰτο εί
ναι άδύνατον. Ό Γαλλικός Ποινικός νόμος, όστις δΓ αυ
στηρών διατάξεων, ήθέλησε νά περιστείλη τά στοιχήματα 
ή τάς περιδόσεις τών χρηματιστηρίων, άπέσχε τοΰ νά κα
τάργηση τάς ύπό προθεσμίαν συμβάσεις, όπως μή διακωλύ- 
ση σπουδαίας συναλλαγάς· άπηγόρευσε δέ μόνον διά τών 
άρθρων 421 καί 422 τά στοιχήματα καί τάς περιδόσεις, 
Οεωρήσας ώς τοιαύτας «πάσαν σύμβασιν έκποιήσεως ή πα
ραδόσεως δημοσίων χρεωγράφων, τά όποια ό πωλητής δέν 
δύναται ν’άποδείξη, ότι ύπήρχου είς τήν κατοχήν του κατά 
τόν χρόνον τής συμβάσεως, ή ότι έμελλον νά ώσιν είς τήν 

κατοχήν του κατά τόν χρόνον τής παραδόσεως.»
Έκ τών προεκτεθέντων συνάγεται, ότι ή πρόληψις ή ή 

περιστολή τών πρό τίνος καιρού διαδραματιζόμενων παρ’ 
ήμΐν κερδοσκοπικών παρεκτροπών καί αποπλανήσεων, δέν 
κατορθοϋται διά νομοθετικών μόνον διατάξεων. Βεβαίως νο- 
μοθετικαί διατάξεις, καλώς έχουσαι, δύνανται μεγάλως πρός 
τοΰτο νά συυτελέσωσιν, ούχ ήττον όμως φρονώ, ότι ή σώ- 
φρων καί περιεσκεμμένη διαγωγή τών περί τάς κερδοσκο
πικός έπιχειρήσεις άσχολουμένων, είναι ό πολύτιμος καρ
πός τής πείρας, τών παθημάτων, τής άτομικής συνέσεως 
καί χρηστότητος, καί έν τών σπουδαίων μελημάτων τής 
διοικητικής ένεργείας τών κυβερνήσεων, είς άς ύπάρχει ά-

r
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νατεθειμένη ή άνωτάτη έποπτεία τών ύλιζών χαϊ ηθικών 
τής πολιτείας συμφερόντων.

Σήμερον ούδ’ οί δυσμενώς πρός ήμάς έχοντες, δύνανται 
νά άρνηΟώσι τήν πνευματικήν ζαΐ βιομηχανικήν τής Έλ- 
λαοος πρόοδον, προσπαΟήσωμεν λοιπόν νά άποδείξωμεν έμ- 
πράζτως, ότι ζαΐ ήθιζώς τήν αύτήν βαοίζομεν οδόν, φρον- 
τίζοντες νά περιστείλωμεν, όσον ενεστι, τάς άφορμάς, δι’ 
ών δηλητηριάζονται τά δημόσια ήθη, καί ένισχύεται ή πρός 
τάς άσκοπους καί επιβλαβείς δαπάνας απερίσκεπτος φορά, 
τών άπόνως μεν άποκτώντων τά χρήμιτα, εύκολώτεοον 
ο’ έτι σπαταλώντων αύτά.

ι. λ. somos.

ΠΕΡΙ

NO ΜΙΣΜΑΤΟΣ-

Έάν διά τοΰ φωτός τής ιστορίας άναλύσωμεν τόν οικο
νομικόν βίον τής άνθρωπότητος, είναι ούτος σύμπλεγμα 
χρησιμοτήτων, αιτινες άνταλάσσονται μεταξύ ατό
μων, κοινωνιών καί εποχών. Ένω ό μ έ γ α ς τών ούρα- 
νών χρόνος συντρίβει τό σύμπλεγμα τοΰτο, ό μικρός 
τής γής άνθρωπος τό συνδέει. Ό αδιάλειπτος ούτος άγών 
μεταξύ δύο άνισοτάτων δυνάμεων αποτελεί τήν ούσίαν τοΰ 
μυστηρίου, οπερ ένόνει τά ούράνια μετά τών επιγείων. Κα
θώς δέ ή φαντασία, συνδέουσα τάς παρελθούσας γενεάς πρός 
άλλήλας, φθάνει τήν πρώτην όλων αρχήν, ούτω καί ό πυ- 
ρήν τοΰ ένεστώτος αθροίσματος τών οικονομικών τής άν
θρωπότητος χρησιμοτήτων, ανήκει είς τήν αρχικήν εκείνην 
εποχήν, καθ’ ήν ή ανάγκη τής συναλλαγής ήνωσε τούς 
πρώτους άνθρώπους.

Ή μεγάλη αύτη τής άνθρωπότητος ζωή διαιρείται είς 
δύο περιόδους· τήν τής ανταλλαγής καί τήν του νομίσμα

τος. Έπί τής πρώτης, τά αντικείμενα τής ζαταναλώσεως 
άνταλλάσσονται απλώς πρός άλληλα. Ό έχων περίσσευμα 
τροφών καί έλλειψιν δερμάτων άνταλλάσσει μετά τοΰ έ
χοντος περίσσευμα δερμάτων καί ελλειψιν τροφών. Η πε
ρίοδος αύτη έχει όλα τά δικαιώματα τής άρχαιότητος, οπερ 
δέν εμποδίζει ινα καί είς σχετικώς νεωτάτας έποχάς απαν
τάται έν πολλαϊς άρχαϊκαΐς κοινωνίαις. Μέχρι τέλους τοΰ 
παρελθόντος αίώνος έν ’Αμερική (Vermont) αί εφημερίδες 
άντηλάσσοντο πρός σίτον καί βούτυρον, ό νομοθέτης (Mary
land) έκανόνιζε τήν ανταλλακτικήν σχέσιν μεταξύ κρέα
τος, σίτου καί καπνοΰ, οί δέ παΐδες (Corrientes) έφώναζόν 
έν ταΐς όδοΐς «άλας άντί κηρίων, καπνός άντί άρτου.» Και 
νΰν άκόμη αί έν τή καθ’ ήμάς Ανατολή εμπορικαί πανη- 
γύρεις διατηροΰσιν έν πολλοΐς τό σύστημα τής άνταλ/.α- 
γήςπ. χ. έπί τών κτηνών. ΣυνηΟέστατον δέ έν τή Ελληνική 

έξοχή συνάντημα εμπόρων μ ε τ α β α τ ικ ώ ν, άνταΑΑασ- 
σόντων τάς πραγματείας αύτών πρός εγχώρια προϊόντα.

Έν γένει τό σύστημα τοΰτο ύποθετει κοινωνίαν περιωρι- 
σμένην, τής οποίας τά εφόδια είναι εύάριθμα. Μόλις ή κοι
νωνία είσέλθη είς εύρύτερον στάδιον, εύΟύς ανυπέρβλητοι 
παρίστανται δυσκολία'.. Διότι δέν άρκεΐ νά συναντηθώσιν 
άμοιβαΐαι άνάγκαι, άλλά πρέπει καί αντάξιοι. Τί Θέλει συμ- 
βή π. χ. όταν, δίδων τις ίππον είς ανταλλαγήν, ζητεί μό
νον μίαν μάχαιραν; Καθώς δέ λέγει ό Mill, ράπτης, έχων 
μόνον ενδύματα, Οά άπέθνησκε τής πεινης πριν εύρη τόν 
έχοντα ανάγκην μέν ενδυμάτων άρτον οε πρός πω/.ησιν. 
Έπειτα δέν Οά έχρειάζετο όλους τούς άρτους, τούς όποιους 
ήδύνατο νά άγοράση δι’ ένός ενδύματος, τό όποιον έν τού- 
τοις δέν δύναται νά διαιρεΟή. Αί δυσκολίαι αύται έπιτεί- 

νονται είς ύπερβολήν έκ τής φύσεως τής εμπορικής συναλ
λαγής, διότι, καθώς παρατηρεί ό Schultze, έπί Ί 00 πραγμα
τειών ό άνθρωπος εκείνος, όστις ήθελε νά έμπορευθή αύτάς 
δι’ ανταλλαγής πρός άλλήλας, Οά ήτο βεβιασμένος νά έν- 
Ουμήται 4 950 συναλλακτικάς σχέσεις, ήτοι 100(100—1).

• 2
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Έν προκεχωρημένη λοιπόν κοινωνία προφανής ή αδυ

ναμία τοΰ συστήματος τής ανταλλαγής. Τό εμπορικόν 
πνεύμα, άναβαϊνον είς ύψηλότερον ορίζοντα, αισθάνεται τήν 
ανάγκην οργάνου δεξιωτέρου έν ταϊς συναλλαγαϊς, δυνα- 
μένου ίνα καταμέτρα καί διαμοιράζη εύχερώς τάς λοιπάς 
αξίας. Τό όργανον τοϋτο είναι τό νόμισμα. ’Ανεξαρτήτως 
τών ιδανικών τής ’Αφρικής νομισμάτων (μακούτ), τά όποια 
ό Montesquieu (ΙΙερί τού Πνεύματος τών Νόμων 2 2,8) έκ 
τών περιηγητών παρέλαβεν, ή άνθρωπότης απανταχού άπέ- 
βλεψε μετά σταθερότητας είς τήν άνάγκην εύρέσεως ύλικού 
συναλλακτικού οργάνου, άπό τών δερμάτων τής κυνηγετικής 
έποχής, τών κτηνών τής νομαδικής καί τών καρπών τής 
γεωργικής μέχρι τών μεταλλικών νομισμάτων τής πεπολι- 
τισμένης. Έάν αί έποχαί αυται πολλαχού συγχέωνται, τό 
οικονομικόν γνώρισμά των εΐναι πάντοτε σαφές. Έτι και 
νυν τό δέρμα τού κάστορος έκτελεϊ είς τά παράλια τού Ούδ- 
σωνος νομισματικήν διακονίαν. Άπό δέ τοΰ 'Ομηρικού τών 
συναλλαγών βοός (Ίλιάδ. Ζ. 236), τού έως Σόλωνος έπί 
τών ’Αθηναϊκών νομισμάτων έκτυπουμένου, άπό τών είς 
κτήνη προστίμων τοΰ Δράκοντος, τών 'Ρωμαίων καί τών 
συγχρόνων τούτοις Γερμανών, ή Κεντρική Άσία διατηρεί 
ριέχρι σήΗ·εΡ0'' "ά κ τ η νώδ η αύτής νομίσματα. Ύπό έτέραν 
έποψιν μεταξύ τής κριθής, ήτις έν τή άρχαία Δανιμαρκία 
έχρησίμευεν είς καταμέτρησιν τών λοιπών αξιών καί τού 
καπνού, τού οποίου τώ 1618 μ. X. έψηφίζετο έν Βιργινια 
ή αναγκαστική κυκλοφορία, μέχρι τών λευκών κογχυλίων 
(κωρίς) τής’Ινδίας (1280=--σελ.) ζαί τού άλατος έν τή 
ένδοτέρα ’Αφρική (τεμάχιον μήκους 2) ποδ. πλάτους 1 
ποδ. 2 δακτ. και πάχους 2 δακτ.=2 λίρ. στερλ.), υπάρχει 
ικανή άπόστασις, ίνα περιλάβη τήν μεγάλην ποικιλίαν τών 
άρχαικών έν γένει οργάνων τής συναλλαγής.

Τό μεταλλικόν όργανον ανήκει είς μεταγενεστέραν έπο- 
χήν, τουλάχιστον έζείνην, καθ’ ήν ή μεταλλουργική άπε- 
τελέσθη τέχνη. 1 Ιρό τών χρόνων, καθ’ οΰς ό Αβραάμ (Γεν. 
Α. 24) έπλήρωνε δι’ αργυρών νομισμάτων, ύπήρξαν βε

βαίως πολλοί αιώνες τής λ ι 0 ί νης έποχής, τής όποιας έπί 
τοσοΰτον πολυπλασιάζονται νυν τά ίχνη, έφ’ όσον αναπτύσ
σονται αί ερευναι. 'Οπωσδήποτε μεταξύ τών διαφόρων με
τάλλων τά πλεϊστα ήγωνισθησαν τόν νομισματικόν τής 
ιστορίας άγώνα, άπό τού σιδήρου, όστις άπετέλει τό βαρύ 
τής Σπάρτης νόμισμα, ζαί τού κασσιτέρου, όστις λειτουργεί 
ήδη έν Κίνα, μέχρι τού αργύρου ζαί τού χρυσοϋ, οΐτινες 
έπί τέλους έμειναν κύριοι τού πεδίου τής μάχης ύπό τόν 
τίτλον «πολύτιμα μέταλλα». Έάν μεταξύ τών αρχαίων 
έθνών οί μέν Εβραίοι έγνώρισαν έπί Δαυίδ τό χρυσοΰν νό
μισμα, οί δέ "Ελληνες ζατά τόν όγδοον π. X. αιώνα παρέ- 
λαβον έζ τών Άργείων τό άργυρούν, θεωροΰντες έπί τής 
έποχής τού Άριστοφάνους ώς νέα τά χρυσά· μεταξύ τών 
νεωτέρων οί Βενετοί πρώτοι έκοψαν χρυσά νομίσματα καί 
μετ’ αύτούς οί "Αγγλοι ζατά τόν 13 μ. X. αιώνα. Άλλά 
ούτε δύο ζεφαλαί χωρούσιν έντός ενός πίλου, ούτε ούο κύ
ριοι έπί τού αύτού θρόνου. Διά τούτο μεταξύ τού χρυσού ζαί 
τού άργύρου συνέβη εύθύς μετά τήν νίκην ή φυσιζωτέρα 
τών διαστάσεων. Έάν πολλαχού έτι τά δύο ταΰτα μέταλ
λα συμβασιλεύωσι τήν νομισματικήν βασιλείαν, τό μέλλον 
ζατά τάς συμβουλάς τοΰ Smith (περί τής Εύδαιμονίας τών 
Εθνών 1, 5) άνήκει είς τόν χρυσόν, όστις πρό καφοΰ ήδη 
κυριαρχεί έν Αγγλία ζαί διά προσφάτου νόμου τού Beiclistag 
πρόκειται νάέπικρατήση έν Γερμανία, περίοριζομένου τοιου
τοτρόπως τού άργύρου, όπως έν τή λοιπή Εύρώπη τού 
χαλκού, είς συμπληρωτικήν μόνον αποστολήν.

Ή έν τώ έζτεθέντι νομισματιζω καθόλου άγώνι νίκη τών 
πολυτίμων μετάλλων δέν εΐναι έργον αύθαίρετον. "Οσοι νο- 
μίζουσιν, ότι ή Κυβερνητική έπί τού μετάλλου σφραγίς ά- 
ποτελεΐ τό νόμισμα (Montesquieu περί τοϋ Πνεύματος τών 
Νόμων 21, 22), έκλαμβάνουσι τόν τύπον άντί τής ούσίας. 
Ούδεμία δύναμις δύναται νά καταστήση χρυσοΰν νόμισμα 
ό,τι δέν είναι τοιούτον. Καί άν κηρύξη Κυβέρνησις τις τήν 
άξίαν αύτού μείζονα τής ήν πράγματι έχει, ή άγορά, ούσα 
μέν ελεύθερα, δίδει τήν άρμόζουσαν, ούσα δέ δούλη, εύρι- 
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σζεε τρόπον, ίνα δώση πάλιν τήν πρέπουσαν, ύπερτιμώσα 
τά λοιπά αύτής εμπορεύματα. Ή ιδέα ότι τό νόμισμα εί
ναι δημιούργημα τής πολιτείας εύρε πολλήν ηχώ έν τή Ελ
ληνική γλώσση, καθ' ήν τό ν ό μ ι σ μ α παρήχΟη έκ τοΰ 
νόμος. Έκ τών μεγίστων δε πνευμάτων τής άρχαιότη- 
τος, τό ωραιότερου ό ΙΙλάτων καί τό βαΟύτερον ό ’Αριστο
τέλης, ένέπεσαν εις τήν παγίδα, παραδεχθέντα τό «νόμι
σμα ξύμβολον τής αλλαγής ένεκα», ένώ ή αληθής κοι
νωνική έπιστήμη αναγνωρίζει έν τώ συμβόλω τούτω μό
νην τήν οποίαν ή ούσία του ζέκτηται άξίαν.

Τά πολύτιμα μέταλλα καί έξαιρέτως ό χρυσός συγκεν- 
τρουσιν έν έαυτο'ις τά ούσιωδέστερα προσόντα είς κατάρτι- 
σιν άποτελεσματιζωτάτου οργάνου συναλλαγής. Ή λάμ- 
ψις των ελκύει πάσαν προσοχήν. Ή σπανιότης των, εις ήν 
προσθέτει ή μεγάλη δαπάνη τής παραγωγής των, αύξάνει 
έτι μάλλον τήν γοητείαν, ίνα άμέσως μετατραπώσιν εις άν- 
τιζείμενα πολυτελείας. ΆνΟίστανται μετά πάσης έπιμονής 
κατά τής φυσικής τοΰ χρόνου φθοράς, καθ’ όσον τό μέν 
ύοωρ καί ή άτμοσφαίρα οΰδεμίαν έξασκοΰσιν έπ’ αύτών έ
πιρροήν, ή δέ τριβή τής χρήσεως διά τεχνικής πρός άλλα 
μέταλλα άναμίξεως καταπολεμείται δραστικώτερον κατ’ 
αύτά ή έπί παντός άλλου. ’Απέναντι τών πολυτίμων λίθων 
έχουσι τό πλεονέκτημα, ότι διαιρούνται εύκόλως είς μικρά 
τεμάχια καί ύπόκεινται όλιγώτερον είς τήν άπάτην. Ή 
μεγάλη άξια καί τό διαιρετόν αύτών άναβιβάζουσι τά πλεο
νεκτήματα των μέχρι τοΰ σημείου καθ’ δ προσαρμόζονται 
πρός πάσαν άνάγκην τής έμπορικής κυκλοφορίας, καί, άν- 
ταλλασσόμενα πρός άλλα προϊόντα, δύνανται νά άποταμι- 
εύωσι μεγάλας τούτων ποσότητας έν μικρω καί εύφυλά- 
κ"ω χώρω. Ή σταΟερότης τών τιμών των άγνοεΐ τάς δια
κυμάνσεις έκείνας, τάς οποίας ή αφθονία καί ή σιτοδεία ει
σάγει έπί τών δημητριακών π. χ. καρπών. Διότι ίμειοϋται 
ή έν τινι τόπω προμήθεια τών πολυτίμων μετάλλων ; Εύ
Ούς τά χρυσά καί άργυρά σκεύη συνεισφέρουσι είς τήν νο- 
μισματοποιίαν. ξΠλεονάζουσιν άπ’ εναντίας τά πολύτιμα 

μέταλλα; ΕύΟύς τά χρυσά καί άργυρα νομίσματα μετα
βάλλονται είς σκεύη καί κοσμήματα. Έντεΰθεν ή τιμή τών 
πολυτίμων μετάλλων έχει τι σχετικώς σταΟερώτερον τών 
λοιπών πραγματειών (Roscher Πολιτική Οικονομία § 120). 
Βεβαίως ή άνακάλυψις τών πλουσίων τής νέας έποχής χρυ- 
σοφόρων στρωμάτων έξήσκησαν μεγάλην έπιρροήν έπί τής 
άρχαιοτέρας άξίας τών πολυτίμων μετάλλων. Άλλ’ ή δια
φορά εΐναι αισθητή μόνον είς τήν διάρκειαν τών αιώνων. 
Έάν ποτέ συμβή έν τινι τόπω πληθώρα πολυτίμων με
τάλλων, ή εύκινησία των (συνέπεια τής έν μικρω όγζω με
γάλης αύτών άξίας) εΐναι τοιαύτη, ώστε δέν βραδύνει νά 
έπέλΟη ή ισορροπία, προμηΟευομένων τό περίσσευμα τών 

λοιπών τοΰ κόσμου άγορών.
Τώ οντι όταν ένΟυμηΟή τις τούς άργυρούς άνΟρώ 

πους τής Πολιτείας τοΰ Πλάτωνος, δέν εύρίσχει παραδό
ξους τούς λόγους τοΰ Ad. Muller, ότι τά πολύτιμα μέ
ταλλα περιέχουσιν έν έαυτοϊς τάς κυριωτέρας ιδιότητας τοΰ 
ανθρώπου, «σπανιότητα, έλαστιζότητα, ομοιομέρειαν, εύ- 
κινησίαν, διάρκειαν καί ώραιότητα.» Τόσα προσόντα έξη- 
γοΰσι τήν θεωρίαν τοΰ Ganilli, ότι τό έζ τοιαύτης ύλης νό
μισμα εΐναι άναγκαίως π ρ ο τ ι μ ώ μ ε ν ο ν προϊόν. 
Έάν ούτω σύμπασα ή οπωσδήποτε προζεχωρημένη άνΟρω- 
πότης σπεύδει νά άνταλλάξη πρός αύτό τά περισσεύματα 
τών λοιπών αύτής προϊόντων, ιδού όργανον καθολικόν εις 
αίωνίαν ένωσιν τών πωλητών καί τών αγοραστών, τούτέστι 
τοΰ κόσμου ολοκλήρου. Πόσον πολύτιμον εΐναι τό όργανον 
τοΰτο δέν Οά μάΟωμεν βεβαίως έζ τής Ε ύ τ ο π ί α ς τοΰ 
θωμά Μόρου, έν ή αί άλύσσεις τών έγζληματιών εΐναι χρυ- 
σαί. Άπ’ έναντίας ή νομισματική οικονομία συμβαδίζει κατά 
βήμα μετά τής προσωπικής έλευΟερίας. "Οταν εύρέΟη ό 
τρόπος τής νομισματικής πληρωμής τών ύπηρεσιών, τότε 
έχωρίσΟη ή έλευΟέρα έργασία τής δουλικής. Τότε άνεπτύ- 
χΟη μεταξύ τών ανθρώπων ό νόμος τής διαιρέσεως τών έρ
γων, τό δραστηριώτερον ήτοι έλατήριον τής κοινωνικής 
προόδου, διότι, δυνάμενος έκαστος διά τής μεσολαβήσεως
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τοϋ νομίσματος ευκόλως νά προμηθεύηται τά άναγκαΐα, 
ήσχολήθη είς ιδιαίτερον βιομηχανικόν κλάδον, ίνα άπό τής 
εποχής ταύτης αί έπιστήμαι καί αί τέχναι είσέλΟωσιν είς 
τό εύρύ στάδιον, τό όποιον καλλιεργουσι μετά τοσαύτης 
γονιμότητος αί νεώτεραι τών άνΟρώπων γενεαί.

Μεταξύ τών μηχανών, τάς όποιας έπενόησεν ό άνθρω
πος ζατά τών αποστάσεων τών χρόνων ζαΐ τών τόπων, ή 
νομισματική μηχανή άναμφισβητήτως Οέσιν περι-
φανεστάτην, διότι μετακινεί τήν κοινωνικήν περιουσίαν διά 
τόσων μοχλών, όσα δύναται νά κατασκευάσω κεφαλαίων 
αθροίσματα. Άν έλειπεν ή νομισματική αύτη μηχανή, ή 
δύναμις τοϋ κεφαλαίου Οά έμενε διά παντός είς τά σπάρ
γανα αύτής. Τίς π. χ. γεωργός ή κτηνοτρόφος ήδύνατο νά 
άποταμιεύση τόσην οικονομικήν δύναμιν είς σίτον ή κτήνη, 
όσην τραπεζίτης είς νομίσματα; Χάρις είς τήν μηχανήν 
ταύτην, ένώ ό χρόνος παρέρχεται, ή έργασία κατορθόνει νά 
διαιωνισθή διά τής μεταβολής τών καρπών αύτής είς νό
μισμα, τό όποιον, άλλος Πρωτεύς, ένδύεται τόσα σχήματα 
όσα ορέγεται ή Οέλησις τοϋ δι’ αύτοΰ καταζτώντος τι; τόν 
χ ρ ό ν ο ν! Τώ όντι, έάν άληθεύη ότι ή γραφή κρατεί τά 
πτερόεντα έπεα, τό νόμισμα συνδέει τάς έργατικάς στιγμάς, 
μεταβάλλον αύτάς είς κεφάλαιον διαρκές καί πρός πάσαν 
χρείαν εύάρμοστον. Τά μέγιστα τών ανθρωπίνων έργων, 
άπό τής φιλανθρωπίας μέχρι τοϋ πολέμου, έν τοΐς χρήμα- 
σιν εύρον τήν στερεωτέραν αύτών βάσιν. Καί όμως φεϋ ! 
Πόσον άληΟεύει, ότι «ούδέν καλόν άμικτον κακού .'» ΙΙοσα 
πάθη αισχρά ύπηρέτησεν ή γραφή καί πόσας άσχημοσή- 
νας τής ψυχής έκάλυψε τό νόμισμα 1 Εϊναι άρά γε τοΰτο 
άποχρών λόγος, ϊνα εύχηθή τίς τήν κατάργησιν άμφοτέρων; 
"Οταν ό ΙΙλίνιος (Φυσ. Ίστορ. 33, 3) έλεγεν «ό χρυσός, 
αντικείμενου άποστροφής όλων τών εύγενών ψυχών, άνεζα- 
λύφΟη πρός όλεθρον τής άνθρωπότητος· είθε νά διώξωσιν οι 
θεοί τήν δίψαν αύτοΰ έκ τής κοινωνίας τών άνθρώπων εύ- 
τυχής δέ ό αιών, καθ’ ον τό έμπόριον περιορίζεται είς άπλήν 
τών πραγμάτων ανταλλαγήν.» έλησμόνει, οτι όσον προά-
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γεται ό πολιτισμός τόσον εύρύνεται τό ανοικτόν τής ζωής 
πέλαγος, καί ότι τά καλλίτερα τών όπλων εϊναι πάντοτε καί 
τά έπικινδυνωδέστερα. "Οσοι είς τό ειδεχθές θέαμα τοϋ πλεο- 
νέζτου καί τοϋ φιλαργύρου εϊπον «ζ α τ η ρ α μ έ ν ε χρυ
σέ,» δύνανται νά είναι δεινοί ηθικολόγοι, δύσκολου όμως νά 
άποδείξωσιν, ότι μελετών τες τήν κοινωνίαν δέν έκλαμβά- 
νουσι τόν κώνωπα άντί βοός καί ότι δέν έμπνέονται ύπό 
τοΰ παραδείγματος τών άγριων Goahiros, οιτινες, μόλις δε
χόμενοι είς ανταλλαγήν τά άμέσως είς τάς χρείας αύτών 
αναγκαία, άποτελοϋσι τό ιδανικόν παντός ειλικρινούς νομισ- 
ματοφόβου

Καθόλου είπεΐν, ό,τι είναι το αιμα έν τή ζωική οικονο
μία είναι τό νόμισμα έν τή εθνική οικονομία. Άμφότερα 
διαλύουσι τά μέσα τής ύπάρξεως, έξάγουσι τάς ΟρεπΓτι- 
ζάς ύλας καί διαδίδουσιν άπανταχοϋ τοϋ ζωικού ή τοϋ 
κοινωνικού σώματος τά μόρια τής ζωής. Ή εύτυχία έν τού 
τοις αύτής, είτε περί ατόμων είτε περί ομάδων πρόκειται, 
σώζεται έν μόνη τή άρμονία έζείνη, τήν όποιαν ιδιαιτέρως 
γνωρίζει ή μεγά?.η τής κοινωνίας φύσις, έν ή αί παρεκτρο- 
παί συμψηφίζονται πρός άλλήλας καί ό άληΟής βίος άπο- 
τελεΐται έκ τοϋ μέσου όρου όλων τοϋ έθνους τών στοιχείων. 
'Όταν ό Μίδας έν τή φιλοχρηματία αύτού ηύχήΟη ώστε 
παν ο,τι άπτεται νά γίνηται χρυσός, έκινδύνευσε νά άπο- 
Οάνη τής πείνης· όταν δέ ηύχήΟη ώστε παν ό,τι άπτεται νά 
γίνηται άρτος (Galliani), έκινδύνευσε νά έζμετρήση τό ζήν 
έζ τής δίψης καί τοϋ ψύχους.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣϊιΛΟΙΚΙΣΗΟΙ·

Έν Έρμουπόλει καί έν Πειραιεϊ όργανίζεται άπό τινων 
έτών βιομηχανική κοινωνία τοιαύτη, ώστε αμφιβάλλω πολύ, 
άν ό ειλικρινέστερος βασιλεύς ήδύνατο νά άποφύγη τόν πει- 

ΕΤΟΣ ί —ΦΓΑ. Ζ·.—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1873. £0 
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ρασμόν νά άναρτήση αύτήν μεταξύ τών ζατωρθωμάτωύ 
τοΰ κεχονιαμένου στέμματος αύτοϋ. Τό βέβαιον έν τούτοις 
εΐναι, ότι ή βιομηχανική αύτη κοινωνία εΐναι κατόρθωμα 
τοΰ λαοϋ ζαί ούδενός άλλου ή τοΰ ΛΑΟΥ.

"Αμεσον άποτέλεσμα τών βιομηχανικών τοιούτου είδους 
συγκεντρώσεων είναι ή ζατά τό μάλλον ζαί ήττον συμπύ- 
κνωσις τοΰ εργατικού πληθυσμού. '.Εάν κρίνωμεν έζ τών 
κοινωνιών, αιτινες είσήλθον ήδη εις τήν ανδρικήν αύτών 
ηλικίαν, έζ τής φύσεως τών πραγμάτων έντός τοΰ βιομη
χανικού οργανισμού αναπτύσσεται βαθμηδόν ανταγωνισμός 
τις μεταξύ κεφαλαιούχου καί έργάτου, έπιτηδειότατος είς 
τήν μετά τών καλών σπόρων συμβλάστησιν καί τών πο
νηρών. Τότε, ένώ ή πρόοδος εΐναι άναμφισοήτητος, εισέρ
χεται έν τω κοινωνιζώ σώματι ποσότης δυσδιάκριτου καχε
ξίας, ήτις, άπό τοΰ βαλαντίου είς τό αίσθημα καί άπό τοΰ 
αισθήματος είς τό βαλάντιον, άπειλεΐ τήν κοινωνικήν αρμο
νίαν. Τότε αναφαίνεται ή δεινή μεταξύ τών εργατών άπο- 
ρία, πώς οί έμποροι τών πραγματειών γίνονται έμποροι 
τών μυώνων τών παραγόντων αύτάς άνθρώπων. Αί πολυ- 
πλασιαζόμεναι έν τή έποχή ήμών ά π ε ρ γ ί α ι τών εργα
τών όμοιάζουσι τόν μυκηθμόν φοβέρας τρικυμίας, ήτις, έζ 
τοΰ ότι εΐναι είσέτι πολύ μακράν, δέν έπεται, ότι εΐναι καί 
άδύνατον νά καταλάβη έν τινι περιστάσει τό κοινωνικόν 
τών νεωτέρων χρόνων σκάφος. "Εκαστος λοιπόν έννοεΐ πό
σον σημαντικόν μελέτημα εΐναι ή βιομηχανική διαι
τητική, έάν αϋτη ήδύνατο νά προλάβη τάς συνέπειας τό
σον μεγάλης συμφοράς. Υποθέτω δέ εκείνον τόν λαόν σο- 
φώτερον, όστις, ώφελούμενος έζ τών παθημάτων τών άλ
λων, Αναπτύσσει τόν βιομηχανικόν αύτοϋ οργανισμόν είς 
τρόπον, όσον ένεστιν, έν ταΐς τελευταίαις συνεπείαις άκίν- 
δυνον.

.Μεταξύ τών διαφόρων διδαγμάτων τής βιομηχανικής 
διαιτητικής ή μεταβολή τοΰ έργάτου είς ιδιοκτήτην έχει 
τοιαύτην σημασίαν, ώστε δύνασθε νά διδάσζητε τούς πει
νώντας καί διψώντας όλους τούς ηθικούς ζατά τής Αδικίας 

ορισμούς ζαί να ύπόσχεσθε αύτοΐς τούς κόλπους τοΰ ’Α
βραάμ εις μάτην, άμα όμως ένδύσητε αύτούς τήν τήβενον 
τής ιδιοκτησίας, άμέσως θέλετε ίδεΐ πόσον ύψοϋται τό φρό
νημα των καί πόσον μετ’ αύτοϋ βελτιουται συνάμα ό 
έσω καί έξω άνθρωπος. Τό οικονομικόν έντεΰθεν άποτέλε
σμα είναι πρόδηλον, άμα θελήσει τις νά συγκρίνη τήν ερ
γασίαν τοϋ φρονηματίου έργάτου πρός τήν τοϋ διατελοϋν- 
τος είς τήν κατωτάτην βαθμίδα τής κοινωνικής κλίμακος. 
Διά τοϋτο εΐναι γενικός κανών, ότι όσιο άνορθοΰται ό εργά
της, τόσω τά προϊόντα αύτοϋ καθίστανται τελειότερα· μάρ- 
τυς ολόκληρος ή ιστορία τής δουλικής έποχής, καθ’ ήν ό 
έργάτης δέν έχει τήν ιδιοκτησίαν ουδέ τοΰ έαυτοΰ σώματος.

Ή άρχή τής ιδιοκτησίας έπί τοΰ εργατικού πληθυσμού 
έχει τρεις όψεις· ή πρόκειται περί συμμετοχής τών εργα
τών είς τά κέρδη τής έπιχειρήσεως, όταν εΐναι ούτοι συγ
κύριοι μετά τοϋ κεφαλαιούχων· ή πρόκειται περί έταιρικής 
μεταξύ τών εργατών έπιχειρήσεως· ή, τιθέμενων ζατά μέ
ρος τών δύο τούτων μεμακρυσμένων έτι (σχετικώς πρός 
τήν ενεστώταν κοινωνικήν άνάπτυξιν) ιδεών, πρόκειται περί 
μεταβολής τών εργατών είς οίζοδεσπότας, είδος ιδιοκτησίας 
δυνάμενον νά συνδύασθή εύχερώς πρός τήν βιομηχανικήν 
τοϋ έργάτου Αποστολήν. Περί τής τελευταίας όψεως τοΰ 
νεωτέρου τούτου τών εργατικών κοινωνιών θέματος θέλω 
ήδη άσχοληθή.

Έν πρώτοις παρίστανται δύο μέθοδοι- ή οίέργάται έχουσι 
φυλετικήν τήν τάσιν πρός άπόκτησιν άκινήτου ιδιοκτησίας, 
οικονομικόν φαινόμενου ίζανώς Ανεπτυγμένου έν τή Ελλη
νική /ώρα, καθ’ ά προχείρως μαρτυροϋσιν αί πέριξ τώυ 
’Αθηνών παρά τόν Ίλισσόν ζαί μεταξύ Αυζαβητοΰ καί Πι
νακωτών έργατιζαί τό πλεϊστον οίζίαι· ή τό πνεύμα τοΰ 
συνεταιρισμού καλλιεργείται είς τοιούτου έν τώ τόπω βαθ- 
μώ, ώστε τό φώς, όπερ οδηγεί έργοστασιάρχας ζαί έργά- 
τας, ένόνει αύτούς είς τό κοινόν έπιχείρημα τής έπί τοϋ ε
δάφους τόσον αποτελεσματικής προσηλώσεως τώυ δευτέ
ρων διά τών ιερών τής ιδιοκτησίας δεσμών. Εΐναι δέ πρό-
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οηλον, ότι ή οικονομική αύτη τοΰ εργατικού πληθυσμού 
μεταβολή είναι συνέπεια αύτοβούλου ένεργείας. "Οσον α
φορά ΐοιως τήν δευτέραν περίπτωσιν, τό όρΟώς έννοού- 
μενον συμφέρον τοΰ κεφαλαιούχου έρχεται απλώς εϊς επι
κουρίαν. Περί δέ Κυβερνητικής άναμίξεως ούδείς λόγος. 
Καί άν αύτη ήτο έπί τοΰ προκειμένου δυνατή, έπρεπε νά 
τήν άποφεύγωσιν οί λαοί μετά μεγάλης έπιμονής διά τόν 
κίνδυνον τής έξευτελίσεως τοΰ έθνικού χαρακτήρος, όστις 
μόνον είς ανοικτόν ορίζοντα, έν ταΐς δοκιμασίας τής έλευ
Οερίας καί έν τοΐς παραδείγμασι τών άλλων 'λαών έμπεδοΰ- 
ται καί μεγαλύνεται.

Έν τή μεταξύ τών διαφόρων λαών άλληλοοιοασκαλία 
προέχουσαν έπί τοΰ προκειμένου κέκτηται Οέσιν είς μικρός 
μέν άριθμητικώς, μέγας δέ βιομηχανικώς λαός τής παρά 
τόν 'Ρήνον χώρας. Λαός δημοκρατικός καί μέλος τής Ελ
βετικής 'Ομοσπονδίας πρό τοΰ 1798, διά πολλών συμφορών 
άπολέσας τήν αυτονομίαν του, ϊνα συσωματωΟή μετά τής 
Γαλλίας, ή (πρό 2 έτών) μετά τής Γερμανίας, ό λαός ού
τος οίκεΐ τήν έν ’Αλσατία πόλιν τής Μυλούζης (Mulhouse, 
Mulhausen). Ετι καί σήμερον ύπενθυμίζει τόν Ελβετικόν 
χαρακτήρα καί ένεργεΐ έν τώ κέντρω τής Εύρώπης τά τό
σον συνήθη έν τή άρκτώα Αμερική έκπολιτιστικά τής έρ- 
γατικής κοινωνίας θαύματα. Εΐναι ό τύπος τής έργασίας. 
Έπί 55 χιλ. ψυχών τώ 1856 αί 30 χιλ. ήσαν έργάται. 
Τό μεγαλείου τής πόλεως ταύτης δέν είναι πομπικόν. Η
συχία είς τάς οδούς, δραστηριότης άπερίγραπτος έν τοΐς 
έργοστασίοις. "Οταν ή Γαλλία άπώλεσε τήν Αλσατίαν, ό
λοι άνεγνώοισαν, ότι έν τή Μυλούζη έστερήθη πολυτιμώτα- 
τατον τοΰ βιομηχανικού αυτής στέμματος άδάμαντα. Έν 
γενει δ,τι είναι διά τήν ’Αγγλίαν τό Manchester, ήτο διά τήν 
Γαλλίαν ή ’’ulhouse, ούχί όσον αφορά τό γιγαυτώδες τής 
παραγωγής, άλλ’ όσον αφορά τήν άξίαν τής τεχνουργικής 
τελειοποιήσεως έν τή ιδιοφυία τής Γαλλικής βιομηχανίας 
(Ch. Vogel;.

Βεβαίως ή Έρμούπολις καί ό Ιίειραιιύς άπέχουσιέτι πολύ 
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τής Μυλούζης. Έάν συνεβούλευον είς τάς Έλληνίδας πό
λεις τήν άπόκτησιν βιομηχανικής έταιρίας, οΐαν κέκτηται 
ή Παραρρήνιος άπό τοΰ 1825, έννοώ τήν δυσκολίαν τοι- 
ούτου συνεταιρισμού έν χώρα καί εποχή, καθ’ ας ή ματαιό- 
της τής έπιδείξεως ένέπνευσε πολλάκις δαπανηρότατα καί 
ανωφελέστατα οικοδομικά έργα, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή βιο
μηχανική έταιρία τής Μυλούζης διανέμει κατ’ έτος 30 χιλ. 
φρ. είς βραβεία άνακαλύψεωυ καί τελειοποιήσεων τεχυουργι- 
κών ! Άλλ’ έάν τοιοΰτος συνδυασμός τής επιστήμης μετά 
τής τέχνης εΐναι πόρισμα πολλών κανωνικών όρων, έν τοΐς 
όποίοις τό ήμέτεοον έθνος πρέπει είσέτι νά. έκ.γυμνασθή, ό 
βιομηχανικός τής Μυλούζης λαός έπί τοΰ έπασχολοΰντος 
ημάς ζητήματος, τής άποκαταστάσεως τούτέστι τοΰ έργά- 
του είς οικοδεσπότην, παρέχει σωτηριωδέστατον καί δή έγ- 
καϊρότατον μάθημα, καθ’ ον δηλαδή χρόνον τίθενται τά θε
μέλια τής βιομηχανικής ημών ζωής.

Ό έργατικός τής Μυλούζης συνοικισμός είναι περιφημό
τατος έν τή συγχρόνω οικονομική ιστορία. Κατά τό 1853 
δώδεκα άτομα συνέστησαν έταιοίαν μετά κεφαλαίου 300 
000 φράγκων, τής οποίας τάς έκ 500 φρ. έξακοσίας μετο
χάς διένειμον πρόςάλλήλλους. Μετά δέκα περίπου έτι τό κε
φαλαίου τής έταιρίας άυεβιβάσθη είς 355 000 φρ. οί δέ έταΐ- 
ροι είς δέκα καί εννέα. Σκοπός τής έταιρίας εΐναι ή άνέγερ- 
σις οικοδομών δι’ έργατικάς οικογένειας καί ή πώλησίς των 
έπί μακραΐς προθεσμίας πρός τούς έργάτας, οϊτινες, μέχρις 
ού καταστώσι ίδιοκτήται, δύνανται νά κατοικώσιν έν αύταϊς 
ώς ένοικιασταί. Κατά τό καταστατικόν τής έταιρίας άπα- 
γοοεύεται πρός τούς μετόχους μέρισμα έκ τής έπιχειρήσεως 
ανώτερου τοΰ 4- τοΐς ογ έπί τών άρχικώυ αύτών κεφα
λαίων. Πρόδηλον λοιπόν, ότι έν τή έπιχειρήσει ύποκρύπτε- 
ται μείζων ποσότης κοινωνικής έπόψεως ή χρηματιστικής.

Απέναντι τοΰ τιμήματος τής οικοδομής, ήν θέλει ό έρ- 
γάτης νά άγοράση, καταβάλλει ούτος έν άρχή μέν 400 φρ. 
καθ’ έκαστον δέ μήνα είς τό έξής πληρόνει 18 — 25. 
Αί καταβολαί αύται έγγράφονται έν τώ βιβλιαρίω τοΰ έρ- 
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γάτου καί άποφέοουσι τόκον 5 τοΐς η/0. "Οσω αύξάνουσιν 
αί καταβολαί, τόσω τό χρέος τοϋ έργάτου έλαττοΰται. Τοι
ουτοτρόπως βαθμηδόν τό κεφάλαιον καί οί τόκοι της άγο
ράς συμψηφίζονται πρός τό κεφάλαιον καί τούς τόκους τών 
καταθέσεων, αναπτύσσεται δέ έν τώ πνεύματι τοΰ έργάτου 
ισχυρόν έλατήριον οικονομίας καί άποταμιεύσεως, συνέπεια 
τοΰ οποίου είναι, ότι έντός τό πολύ 13 έτών ό έργάτης κα
θίσταται οικοδεσπότης, δυνάμενος νά άπαλλοτριώση τήν 
οικίαν του, τή έγκρίσει τής έταιρίας, πάλιν πρός έτερον έρ- 
•γάττν. Οί καρποί τοΰ μχγανισμοΰ τούτου είναι ένδεικτι- 
κώτατοι. Μέχρι τοΰ 1862, έντός τούτέστι εννέα έτών, έ- 
πωλήθησαν 538 οικία.'., μεταξύ τών όποιων αί 50 άπεπλη- 
ρώθησαν έντελώς, άπεταμιεύΟη δέ ύπό τών έργατών παρά 
τή έταιρία είς συμπλήρωσιν τών όλων αγορών ή μεγάλη 
ποσότης φρ. 650 000!

Έν γένει ή οικοδομική τής έταιρίας έργασία συνεκεντρώθη 
έν τώ προαστείω τοΰ Colmar, ήκολούθησε δέ τήν έξής πρόο · 
δον. Μέχρι μέν του 1857 ώκοδομήΟησαν 304 οίκίαι, μέχρι 
δέ τοΰ ’Ιουνίου 1861 έτεραι 256, μέχρι δέ τοΰ Σεπτεμβρίου 

1862 έτεραι 58, ύπελογίζετο δέ έζτοτε ή άνά παν έτος 
οικοδομή 80—100 νέων οικιών. Αί τιμαί, είς άς πωλοϋν- 
ται αί οίκίαι αύται ύπό τής έταιρίας, περιορίζονταιείς 2650 
φρ. όσον αφορά τάς ισογείους, καί είς 3000—3300 όσον 
άφορά τάς έχούσας έν πάτωμα. Έπειδή δέ καί έν τή έρ- 
γατική κοινωνία, καθώς καί έν ταΐς λοιπαΐς, περιλαμβάνον
ται έγγαμοι καί άγαμοι, ώκοδομήΟησαν και μεγαλειτέρων 
διαστάσεων οίκίαι, δύο πατωμάτων μετά δωματίων έπί τοϋ 
ισογείου καί έπί τής οροφής. Έν τώ κέντρω τοϋ έργατικοΰ 
τούτου συνοικισμού άνηγέρΟη άρτοποιεΐον, έν ώ πωλείται ό 
άρτος εύθυνότερον τής άγοραίας διατιμήσεως, ξενοδοχείου 
έν ω οί άγαμοι, πολλάκις δέ καί έργατικαί οίκογένειαι ολό
κληροι, είς μετριωτάτας τιμάς προμηθεύονται τά τής τροφής 
αύτών, λουτρόν, έν ώ λούονται άντί 20 λεπτών, πλυντη
ρίου καί στεγνωτήριου διά τοϋ άέρος ή διά τής Οερμότη- 

τος), έν ώ, άντί 5 λεπτών ζατά δύο ώρας, καθαρίζονται τά 

φορέματα τής έργατικής ζοινότητος.
Έάν μελετήσωμεν τά πρακτικά άποτελέσματα τοΰ εργα

τικού τούτου συνοικισμού, έντύπωσιν πρό πάντων προξενεί 
ή εύτυχής συνένωσις τοΰ άτομικοΰ καί τοϋ γενικού συμφέ
ροντος, ινα άμφότερα συμπράξωσιν είς τήν προκοπήν τού 
έργου. "Οταν πρόκειται νά ένεργήση ή έπιχείρησις έπί τού 
άτόμου ζαΐ μόνου αύτοΰ, τό έλατήριον τής ιδιοκτησίας 
καί τής δι’ αύτήν οικονομίας άναφαίνεται είς τόν άριθμόυ 
τών έργατών, οιτινες παρουσιάζονται νά άγοράσωσι καί νά 
καταβάλωσι τάς μικράς αύτών άποταμιεύσεις. "Οταν δέ ό- 
μιλή ή ενδόμυχος φωνή τής μετά τών όμοιων συμβιώσεως,ό 
έργατικός συνοικισμός έχει κοινά μέρη καί δύναται νά άπο- 
κτήση πλείονα καί τελειότερα έτι τών ήδη μνησΟέντων. Είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις είναι προφανές τό οικονομικόν 
κατόρθωμα. Διότι άνεπαισΟήτως σχεδόν αί μιζραί μέν κα
ταθέσεις όδηγοϋσι τόν έργάτην πρός τήν ιδιοκτησίαν δι’ 
όλης τής πρακτικής καλλιέργειας τού πνεύματος τής οικο
νομίας, τής τάξεως καί όλων τών συναφών τή έγκρατεία 
αρετών, τά δέ αντικείμενα τής κοινής χρήσεως έλαττόνουσι 
είς ύπεροολήν τάς δαπάνας τής κατ’ άτομον ή οικογένειαν 

ιδιαιτέρας βιοτικής.
Ύπό τήν έποψιν τής ύγιεινής τα άποτελέσματα του ερ

γατικού συνοικισμού περιβάλλονται έξοχον τώ οντι σημα
σίαν. Μόνον όστις δέν έπεσκέφθη ποτέ τών κατωτέρων 
έργατικών πληθυσμών τάς οικίας δύναται νά άγνοή τούς 
ολέθριους όρους, ύφ’ ούς αύται διατελοϋσι. Κατά τό άρκτι- 
ζοδυτικόν π. χ. τού Πειραιώς, έν ώ προάγεται νΰν βιο
μηχανικός ή πόλις, διατελεϊ τό έδαφος τής γής ύπό τοιαύ- 
τας νοσηράς περιστάσεις, ώστε μόνον συνενόησίς τις τών 
αυτόθι έργοστασιαρχών δύναται, διά τίνος κοινού σχεδίου 
έργατικοΰ συνοικισμού, νά έπιφέρη τήν δέουσαν θεραπείαν. 
Καί έν τούτοις τά οικονομικά άποτελέσματα τοιούτου τί
νος συνοικισμού έν ταΐς βιομηχανικαΐς πόλεσιν είναι πολύ 
τών απλώς φιλανθρωπικών αίσθητότερα. Οί έργάται, κα-
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Οιστάμενοι κεφαλαιούχοι ζαί ίδιοζτήται, εισέρχονται είς τήν 
μ .γαλήν έζεινην τάξιν τών κοινωνικών συμφερόντων, τής 
οποίας ή έξασθένησις αναφαίνεται ιδιαιτέρως έν ταΐς χώραις 
έζείναις, έν αίς ό εργάτης ζεϊ δίκην θητός. Τό έργατιζόν 
ζήτημα τών ήμετέρων χρόνων, τό όποιον έν τή βορειοδυ
τική ιδίως Ευρώπη λαμβάνει όσημέραι εύρυτέρας διαστάσεις, 
ζαί όταν άγωνίζηται ζαί όταν ήσυχάζη, δέν είναι τής τύ
χης αύθαιρετον προϊόν. ΙΙαραζολουθει ζατά βήμα τήν άνά- 
πτυξιν τής νεωτέρας βιομηχανίας. "Ινα σταματήση λοιπόν 
εις τά όρια τής ήμετέρας χερσονήσου, ζαθ’ ήν εποχήν αύτη 
εισέρχεται οωμαλαια είς τάς νέας τής βιομηχανίας οδούς, 
αναπόφευκτος άποοαίνει ή έγκαιρος άπό τοΰδε μελέτη τής 
βιομηχανικής ύγιεινής, τής οποίας έν τοϊς ανωτέρω έδωσα 
απλώς μικρόν σχεδιάγραμμα.

ΠΕΡΙ

ΟIΚ ()ΛΌ Μ ί Α Σ ΕΦΤIAΙΕΡΙΩΙΝ
(Συνίχηα και τέλος. "15. φυλ. 'Τ*·)·

Γ.

ΙΙΟΡΟΐ.

Ή αρχική ήμών πρόθεσις ήτο τήν παρούσαν μελέτην νά 
περιορίσωμεν εις τά δύω πρώτα αύτής μέρη, Διότι περί πό
ρων είναι άρμοδιώτατος εκείνος μόνος νά κρίνη, όςτις μέλ
λει καί νά άνευρη αύτούς καί πορισΟή. Άλλά ζαί περί πό
ρων έχομεν έν πολλοΐς, ώς ζαί περί τών ά'.λων, ίδιάζουσαν 
γνώμην, διά τοϋτο έζρίναμεν ούζ άπό σκοπού ζαί περί πό
ρων νά είπωμεν τά δοζοϋντα ήμΐν ζάλλιστα. Ούτω Οά έχη 
ή παρούσα μελέτη πέρας ζαί πέρας τό προςήκον αυτή. Ειεν. 
ΠόΟεν δή Οά πορισΟώμεν τό πρός καταρτισμόν αξιοπρεπών 
ένοριακών πρόιζοδοτημάτων άναγζαΐον ποσόν ;

Ή ύπόθεσις τών εφημερίων όρα πρώτιστα ζαί ζυριώτα- 

τα τήν ’Εκκλησίαν, άλλά καί πολιτεία καί κοινωνία ζαί 
ίδιώται δικαιούνται νά προςδοζώσιν ώφελείάς ήθικάς σπου
δαίας έκ τής καλής αύτών καταστάσεως καί τής δεούσης 
εύθετίσεως τών κατ’ αύτούς. "Οςτις ώφελεϊται είς αύτόν 
καί ζαΟήζει, ηθικώς τούλάχιστον, νά συνεισφέρη είς κα
τόρθωσαν τοΰ εύεργετικοΰ ζαθιδρύματος. Κατά ηθικόν λοι
πόν τούλάχιστον καθήκον όφείλουσι έζζλησία, πολιτεία, 
δήμοι καί ίδιώται νά συνεισφέρωσιν είς άποζατάστασίν οι
κονομικήν τών έφημερίων. Άλλά τό καθήκον έχει όρια καί 
λίαν μεμετρημένα τινά· τά όρια ταΰτα μόνη ή έλευθεριότης 
ζαί ή γενναιοδωρία δύνανται νά ύπερβώσι. Καί είς ταύτας 
πρέπει νά άφεθή χώρος πρός έξάσζησιν, χωρίς όμως ποτέ 
έξ αύτών νά έλπίζωμεν τό παν ού μήν άλλ’ ούδέ τό ήμισυ.
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Πλήν τής μοναστηριακής ώς καί πρότερον είπομεν, ή 
έζζλησία δέν έχει περιουσίαν λόγου τίνος άξίαν. Πρέπει 
τής περιουσίας τών μοναστηριων μέρος ή ζαί τό όλον νά 
δίατεθή ύπέρ άποκαταστάσεως έφημερίων ; Τά μοναστή
ρια καί οί μοναχοί είχον τό πάλαι προορισμόν ίδιον καί αύ- 
τοτελή. Τόν προορισμόν τούτον δυστυχώς άπώλεσαν τήν 
σήμερον ώς τά πολλά. Τούτο έγένετο καί έν τή ρωμαϊκή 
έζζλησία, άλλ' έν τή Δύσει ανέκτησαν νέον τινά προορι
σμόν κοινωφελή ζαί κοινωνικόν, τούτο δέ δέν ζατορθώθη είς- 
έτι παρ' ήμϊν. Τά μοναστήρια προςφέρουσι παρ' ήμΐν έλαχί- 
στην ώφέλειαν τή έζζ?>ησία έτι δέ έλαχιστοτέραν, εί συγ- 
χωρητή ή έζφρασις, ή μάλλον μηδεμίαν είς τήν κοινωνίαν. 
Τά μοναστήρια είναι λοιπόν σχεδόν πάντη άσκοπα παρ' 
ήμΐν, είναι άρα ζαί ζαταργητέα ; Οί περί πάσαν δυσχέρειαν 
ράδιοι δέν Οά δυσκολευθώσιν ούδαμώς νά καταφήσωσι τήν 
έρώτησιν, ημείς όμως γνωματεύομε·? ότι ούδαμώς καί ελ
πίζομε·? είς τοϋτο νά έχωμεν συμφώνους τούς φρονιμωτέ- 
ρους. Ή μοναχική τάξις είναι άναγζαΐον ή τούλάχιστον έν 
τών κοσμητικών προςόντων τού ορθοδόξου τής εκκλησίας 
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βίου, δύναται δέ ακριβέστερον κανονιζομένη καί αύστηρότε- 
ρον επιτηρούμενη καί τη εκκλησία νά γένηται χρησιμωτά- 
τη καί κοινωνικώς λίαν ώφέλιμος νά καταστη. Νά μή κα- 
ταλυθή λοιπόν άλλά νά διαρρυθμισθή έπί τό βέλτιον, νά 
περιορισθή ό άριθμός τών μοναχών καί ή ιερά αύτών τά
ξις νά καταρτισθή έκ τών εύσεβεστέρων καί τών προθυμό
τερων πρός ακριβή μονάζουσαν σχολήν καί άρετήν. Πώς 
ταΰτα πρέπει νά γείνωσιν εΐναι έξω τής παρούσης μελέτης, 
έπί τοΰ προκειμένου ημάς διαφέρει μόνος ό περιορισμός 
τοΰ αριθμού τών μοναχών καί τών μοναστηριακών δαπα
νών, ινα έντεΰθεν έξοικονομηθή τι χάριν τών ένοριακών έκ
κλησιών, περί τούτου δέ δέν ύπάρχει παρ’ ήμΐν ποί.λή δια
φωνία.

Καθ’ ας έχομεν ήμεΐς πληροφορίας ή μοναστηριακή 
περιουσία έν τή έλευθέρα Έλλάοι άνέρχεται μετρίως έκτι- 
μωμένη είς 20 περίπου εκατομμύρια. Έάν τής περιουσίας 
ταύτης τό ήμισυ διετίθετο ύπέρ τών ένοριακών έκκλησιών, 
ποέπον θά ήτο πάντως καί δίκαιον, τό ζήτημα δέ τής οι
κονομικής άποκαταστάσεως τών έφημερίων Οά ήτο κατά 
τό τρίτον εύχερώς λελυμένον.

2. Τί όφεί.Ιει ί/ -ό.Ιιίεία, τί όί οί dijtcc>t.

Ή πολιτεία έχει όφει’/.ήν πρός τήν εκκλησίαν. Ή πολι
τεία διέ/ωσε μονάς καί έδήμευσε εκκλησιαστικά κτήματα, 
άντ’ αύτών δ’ άνέλαβε τήν μισθοδοσίαν τών άνωτέρων κλη
ρικών καί άλλας τινάς έκκλησιαστικάς δαπάνας. Έν τού- 
τοις τά χάριν τής εκκλησίας παρά τής πολιτείας δαπανώ- 
μενα εΐναι πάντοτε έλάσσονα τών είςπραττομένων παρά τών 
εκκλησιαστικών κτημάτων καί τήν σήμερον έτι δτε, μετά 
τήν ένωσιν μάλιστα τής Έπτανήσου, αί χάριν τής έκκ/νη- 
σίας δαπάναι ηύξήθησαν. Τό περίσσευμα τοΰτο εΐναι 40— 
50000 δρ. κατ’ έτος· Έάν τό περίσσευμα τοΰτο έπί 40 πε
ρίπου έτη έπαναλαμβανόμενον συλλογισθή, έάν Οεωρηθήώς 
τόκος κεφαλαίου τίνος αρχικού έν εΐδει δανείου τή πολιτεία 

δοθέντος, έάν προστεθώσι τόκοι έπί τοΐς τόκοις, καταρτίζε
ται ούτω όφείλημα πρός τήν έκκλησίαν 4—5 εκατομμυ
ρίων περίπου. Έάν τήν ιδιωτικήν ταύτην οφειλήν ώμολό- 
γει ή πολιτεία καί άνελάμβανε τήν άπότισιν αύτής έστω 
καί έν εΐδει άποοόσεως εκκλησιαστικών κτημάτων καί έάν 
τό ποσόν τοΰτο προςετίθετο είς τά ΊΟ εκατομμύρια τά έκ 
τής μοναστηριακής περιουσίας κατά τά ανωτέρω ληφθησό- 
μενα, τό ζήτημα τής οικονομικής άποκαταστάσεως των έ
φημερίων Οά ητο κατά τό ήμισυ άν όχι κατά πλέον τι λε- 

λυμένον.
ΙΙλήν τής ιδιωτικής ταύτης οφειλής έχει ή πολιτεία πρός 

τήν έκκλησίαν καί δημοσίαν τινά. Έάν ή πολιτεία κέκτη
ται παρ’ ήμΐν μεγάλα δικαιώματα έπί τής ’Εκκλησίας έχει 
πρός αύτήν καί κατ’ ούδέν ήττονα καθήκοντα. Έάν δέ οφεί
λει περί παιδείαν καί έπιστήμην περί δικαιοσύνην καί δημο
σίαν ηθικήν πάσαν έπιμέλειαν νά δεικνύη, οφείλει πολλώ 
μάλλον νά ποιή τό αύτό περί τήν έκκλησίαν καί τοιούτους 
μάλιστα έκκΆησιαστικούς σκοπούς, δι’ ών σκοπεΐται κυριώ- 
τατα ή άνάπτυξις καί τελείωσις τοΰ ήθικοΰ καί θρησκευ
τικού τών πολιτών βίου.

Άλλ’ όταν λέγωμεν περί δημοσίου όφειλήματος τής πο
λιτείας πρός χρηματικήν βοήθειαν έννοουμεν κυρίως χρέος 
τών πολιτών διά τής πολιτείας είςπραττόμενον καί πρός 
τόν σκοπόν διατιθέμενον. Διότι ή πολιτεία δέν είναι άμέσως 
οικονομική παραγωγός δύναμις, ό,τι δέ αύτή χρηματικώς 
είςφέρει τοΰτο κατά κανόνα λαμβάνει παρά τών πολιτών, 
όσοι εΐναι οίκονομικώς παραγωγοί έν αύτή. Άλλά τό είς- 
πράττειν τοΰτο τής πολιτείας καί διατιθέναι πρός πρότερον’ 
δοκιμασθέντα σκοπόν δέδοται κατά τά παρ’ ήμΐν κείμενα 
καί τοΐς δήμοις, ζητείται λοιπόν άν πρέπει παρά τής κυ
βερνήσεως αύτής ή παρά τών δήμων κατά μέρος ή άπό 
κοινοΰ παρ’ άμφοτέρων νά ληφθή ή φροντίς τής εΐςπράξεως 
τών αναγκαίων δόσεων τών πολιτών πρός καταρτισμόν έ- 
νοριακών περιουσιών.

Ή κυβέρνησις δύναται έποπτικώτερον νά έπιληφθή τοΰ
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ζητήματος έχουσα δέ ζατά νουν τό κοινόν καλόν καί συμ
φέρον Οά έδύνατο διζαίοτέραν καί άρμονιζωτέραν νά φέρη 
έπ’ αύτοΰ έν τοΐς έπί μέρους λύσιν. Οί δήμο', δύνανται επι
μελέστερου καί άκριβέστερον έν τοΐς καθ' έζαστα νά έκτιμή- 
σωσι περιστάσεις ζαΐ άνάγκας. Έπειδή καί ή μέν καί οί 
δέ έχουσι ιδίας άρετάς, τό ζάλλιστον Οά ήτο άμφοτέρων τάς 
άρετάς, εί δυνατόν, νά συυουάσωμεν. Ημείς Οεωροΰμεν 
αύτάς συνδυαστάς καί ιδού πώς.

Ό κανονισμός τοΰ άριθμοΰ τών ενοριών ζαΐ έφημερίων 
πρέπει νά γένηται νομοθετιζώς ζαΐ τή συμπράξει τής πολι
τείας καί έζζλησίας, ώς καί πρότερον ειρηται. Ό αριθμός 
τών ένοριών πρέπει νά προςδιορισθή ζατά κοινόν τι μέτρον 
ζαΐ κατά ακριβείς στατιστικός πληροφορίας· τό αύτό πρέ
πει νά γείνη καί έπί προςδιορισμοϋ τοΰ τών έφημερίων 
καθόλου. Άλλ’ έν τοΐς καθ’ έκαστα έπί τοΰ προςδιορισμοϋ 
τής περιοχής έκάστης ένορίας καί τοΰ άριθμοΰ τών έν αύτή 
έφημερίων πρέπει νά άζουσθή ζαΐ ή γνώμη τών δημοτικών 
αρχών καί τών ζατά τόπους έπισζόπων. Έπί τοΰ κανονι
σμού τοΰ άριθμοΰ τών ένοριών καί τών έφημερίων λοιπόν 
ή σύμπραξις τών δήμων πρέπει νά ήναι ότι μετριωτάτη. 
Σπουδαιοτέρα πρέπει νά ήναι έν τώ προςδιορισμώ τοΰ μεγέ
θους τοϋ προ'.κοοοτήματος τών εκκλησιών έκάστων.

Τά προιζοδοτήματα τών εκκλησιών έκαστων δέν δύναν
ται νά ήναι πάντα ίσου μεγέθους, διότι πρώτον ούδέ αί έ- 
νορίαι είναι ϊσαι, έπειτα δέ ούδέ αί ϊσαι πρέπει άπασαι έξ 
ίσου νά προιζοδοτηθώσι, άλλά πρέπει νά γένηται διαστολή 
κατά τήν σπουδαιότητα τών ένοριών. Τήν σπουδαιότητα 
τών ένοριών συνιστα κυριώτατα ή σπουδαιότης τών ένορι- 
τών καί ή έξ αύτής άπορρέουσα σπουδαιότης τών καθηκόν
των τών εφημερίων. Έν άπλοΐς καί έργατιζοΐς δύναται καί 
μετρίως πεπαιδευμένος έφημέριος νά πληρή τόν προορι
σμόν τοΰ ίερέως, δι’ εύπορους όμως καί ανεπτυγμένους εί
ναι ανάγκη ακριβώς πεπαιδευμένων καί άξιοπρεπώς βιούν- 
των. Ή τοιαύτη διαστολή έν ταΐς ένορίαις είναι άμα καί 
δίκαια, διότι άν και οι υπέρ τής εκκλησίας φόροι διανεμη- 

θώσι κατ’ ισότητα καί αναλογίαν διζαίαν, ώς έπί πάντων 
τών φόρων γίνεται καί πρέπει, τότε καί έπί τοΰ έκκλησια- 
στιζοΰ φόρου αί εύπορώτεραι τάξεις Οά ήναι αί μάλλον 
συνειςφέρουσαι τών άλλων, διά τοΰτο δέ καί αί κάλλιον δι
καιούμενα! νά άμείβωνται.

Έν τώ προςδιορισμφ τοΰ μεγέθους τών προιζοδοτημά- 
των τών ένοριών πρέπει νά ταχθή έλάχιστός τις και μέγι
στος όρος. Ό μέγιστος διά τάς σπουδαιοτάτας τών ένοριών, 
ό έλάχιστός διά τάς μετριωτάτας, τήν μέσην τάξιν νά λά- 
βωσιν αί μέσαι. Καλόν Οά ήτο ζαΐ έν μια ζαΐ τή αύτή έζ- 
ζλησία, ένθα πλείονες ιερείς, νά ύπάρχη διαφορά τις έν τοΐς 
προικοδοτήμασι τών έφημερίων έκάστων, ϊνα άμείβωνται 
άξιοπρεπέστερον οί ικανότεροι καί επιμελέστεροι καί ίνα 
ύπάρχη καί τις προαγωγή μεταξύ τών έφημερίων καί τά 
εκκλησιαστικά άξιώματα έχωσι ζαΐ οικονομικήν τινα βα
ρύτητα. Έπί τών τοιούτων προςδιορισμών τοϋ μεγέθους 
τών ένοριαζών προιζοδοτημάτων αί δημοτικά! άρχαί καί οί 
κατά τόπους έπίσκοποι δέν πρέπει απλώς νά έρωτηθώσι, 
άλλά καί είς άληθή σύμπραξιν νά ζληθώσι·

Έρχόμεθα νΰν είς τό σπουδαιότερου θέμα, τόν καταρτι
σμόν τών ένοριαζών περιουσιών. Έπ’ αύτοΰ δύω οδούς ή 
μάλλον τρεις έχομεν πρό ήμών. ΊΙ πρώτη είναι τό δλον 
πρός καταρτισμόν τών ένοριαζών περιουσιών (μετά τήν συ
νεισφοράν τοΰ μέρους τής μοναστηριακής περιουσίας καί 
τήν καταβολήν τοΰ οίονεί δανείου τής πολιτείας) ύπολειπό- 
μενον ποσόν νά ληφθή άμέσως καί διά μιας παρά τών πο
λιτών κατά διζαίαν αναλογίαν, εννοείται, πάντοτε. Ή τοι
αύτη οδός είναι βεβαίως ή άστοχωτάτη, διότι πλήν τοΰ 
βάρους καί τοΰ όχλου, τόν όποιον θά έπαγάγηται χρημάτων 
όγκος τόσος διά μιας λαμβανόμενος, τό πράγμα Οά ήναι 
άμα καί άδικον, διότι ή καταρτισθησομένη περιουσία δέν θά 
ήναι είς όφελος μόνον τής παρούσης γενεάς άλλά καί διά 
τάς μελλούσας, διά τί λοιπόν νά ζαταθλιβή ή παρούσα χά
ριν τών μελλουσών ;

Συνετώτεραι καί δικαιότεραι είναι αί εξής. Τό βάρος νά 
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διαμοιρασΟή είς πλείονα έτη καί πλειονας γενεάς, ούτω 
τούλάχιστον οέν Οά ήναι ζαταΟλιπτιζόν. Κατά τήν ζατ’έτη 
ζαί γενεάς διανομήν τοΰ βάρους είναι μέθοδοι δύναται δύω. 
ΊΙ μία εΐναι ή άπλουστάτη, αύτη εΐναι ή τής μισθοδοσίας, 
όταν άντί νά καταρτισΟώσι ένοριακαί περιουσία', ορίζονται 
μονον έζ τών προτέρων οί μισθοί τών έφημερίων, ούτοι δέ 
πληρώνονται έκ τών κατ’ έτος συλλεγομένων έζζλησιαστι- 
ζών φόρων. Τάς άστοχίας τής τοιαύτης μεθόδου ζαί τό ή
κιστα πρακτικόν αύτής, μάλιστα τήν σήμερον ότε ύπάρχει 
τόση πληΟύς ιερέων έν ένεργεία γνωρίζουσιν ήδη οί άνα- 
γνώσται, έξ ών έν ταΐς δύω πρώτοις μέρεσι είπομεν.

Λείπεται νά έξετάσωμεν πώς δύναται νά οίκονομηΟή ή ύφ’ 
ημών προτεινομένη μέθοδος τοΰ καταρτισμού έκζ.λησιαστι- 
κών προικοδοτημάτων έξ ακινήτου περιουσίας διά διανομής 
τοΰ βάρους είς έτη καί γενεάς. Τό πράγμα φαίνεται πως 
έχον άντίφασίν έν έαυτώ. Καθόσον προτείνοντες ζαταρτι 
σμόν προικοδοτημάτων προτείνομεν άμεσον διάΟεσιν τοΰ 
όλου πρός τοϋτο αναγκαίου ποσού, ύποΟέτομεν δηλονότι 
τήν ΰπαρξιν αύτού όλου, δεχόμενοι δέ αύΟις τήν διανομήν 
τοΰ βάρους είς γενεάς προτείνομεν τήν κατ’ ολίγον συλλο
γήν αύτοϋ. ΙΙοία είναι ή λύσις τής άντιφάσεως ταύτης; Τό 
δάνειον. Έάν διά τό ύπόλοιπον (μετά τάς πρότερον μνημο- 
νευθείσας καταθέσεις έκ τής μοναστηριοζής περιουσίας ζαί 
παρά τής πολιτείας ποιήσωμεν δάνειον έπί τόζω ζαί έζ τών 
ζατ’ έτος είςπραττομένων πληρόνωμεν τόν ένιαύσιον τόκον 
ζαί τοΰ χρέους μέτριον μέρος, έχομεν πληρεστάτην ζαί 
άσφαλεστάτην τής φαινομένης άντιφάσεως λύσιν.

Τό δάνειον πρέπει νά ήναι 10—15 εκατομμυρίων νά δια
νεμητή δέ είς ομολογίας μικρές μέχρι 50 δραχμών ή ζαί 
όλιγωτέρων, ϊνα δύνανται ζαί οί απορότεροι νά μετάσχωσιν 
αύτοϋ. Ό τόκος νά τεΟή μέτριος, τό ζατ’ άρχάς τούλάχι
στον, 6 °;0 εί δυνατόν, διότι όπωςδήποτε ύπάρχει έλπίς τις 
ότι ύπέρ τοιούτου εύεργετιζοΰ σκοποΰ Οά εύρεΟώσι οί άν
θρωποι πρόθυμοι καί έπί μετρίω άλλά βεβαίω τόζω νά δα- 
νείσωσι τά αναγκαία χρήματα. ’Αλλ’ έάν πράγματι τοιαύ- 
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τη προθυμία δέν εύρεΟή, τούλάχιστον όχι διά τό όλον,τότε 
τό ύπόλοιπον ή καί τό όλον, όταν δέν δανεισΟή σπουδαΐον 
ποσόν έπί μετρίοις όροις, νά ληφΟή έπί βαρυτέροις ζαί ό- 
μοίοις όροις ώς ζαί τά συνήθη δάνεια. Ή πραγματεία του 
δανείου νά άνατεΟή είς μίαν, τήν έΟνικήν λ. χ. ή καί είς 
άπάσας τάς παρ’ ήμϊν τραπέζας· ήμεις έχομεν δι’ έλπίδος 
ότι αύται προΟύμως Οα άναδεχΟώσι τό βάρος ζαί ίσως ζαί 
δωρεάν ή τούλάχιστον έπί μετρίοις όροις, ήμέις έλπίζομεν 
έτι ότι καϊ αύται Οά μετάσχωσι σπουδαίως τοΰ δανείου, 
άλλ’ έάν αί περί γενναιότητος αύτών ελπίδες ήμών ψευ- 
σθώσι, πρέπει ζαί αύτών οί διά τήν πραγματείαν τοΰ δα
νείου κόποι νά άμειφΟώσι δικαίως καί πρεπόντως.

Ή σύμπραξις τής Κυβερνήσεως καί τών δήμων έπί τοΰ 
δανείου πολλαπλώς είναι δυνατή, ή τών μέν δανειζομένων 
τής δέ έγγυωμένης, ή τής μέν δανειζομένηξ τών δέ έγγυω- 
μένων, ή άμφοτέρων άλληλεγγύως δανειζομένων. Καί άλ
λως είναι ή σύμπραξις δυνατή· τής μέν Κυβερνήσεως δα
νειζόμενης ιδία τό μεΐζον μέρος τοΰ προταΟέντος δάνειου 
καί τοϋτο διανεμούσης δικαίως καί άναλόγως είς τάς ένο- 
ρίας έκάστας, διά τό ύπόλοιπον δέ ύποχρεούσης τούς δή
μους νά ποιήσωσι ίδια έπί μέρους δάνεια ή δι’ όποιουδήπο- 
τε άλλου αύτοΐς δυνατού τρόπου νά συμπληρώσωσι τό έλ- 
λειπον τών ένοριακών περιουσιών. Ύπέρ ούδενός τών τρό
πων τούτων τής συμπράξεως γνωρίζομεν νά φέρωμεν εξαι
ρετικούς σπουδαίους λόγους. "Ο,τι λοιπόν έν τή έφαρμογή 
δόξει κάλλιον τούτο καί αίσιώτερον πέρας έχοι. Τούτο μό
νον προςΟέτομεν έτι, ότι έν ανάγκη πρός άσφάλειαν τών 
δανεισόντων νά τεΟώσιν τά άγορασΟησόμενα εκκλησιαστι
κά κτήματα ύπέγγυα μέχρι άποτίσεως τοΰ όλου δανείου.

Μετά τόν πορισμόν τών αναγκαίων χρημάτων ή φροντίς 
ή περί τής ζαταρτίσεως τών προικοδοτημάτων έκάστων διά 
τής αγοράς κτημάτων εύφορων πρέπει νά άνατεΟή είς τούς 
δήμους συμπράττοντας μετά τοΰ ζατά τόπους έπισκόπου, 
τών παρά τών ενοριτών έζλεχθησομένων επιτρόπων καί 
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τών εφημερίων τής προικοδοτουμένης Εκκλησίας. Έν δια
φωνία νά άποφασίζωσι αί διοικητιχαί άρχαί.

3. Ιδιωτικά. '/ι.Μωι>ι'ψατα.

Έάν τής μοναστηριακής περιουσίας μέρος τό δηλωΟέν 
δέν άποφασισΟή νά διατεθή πρός τόν έν λόγω σκοπόν, έάν 
ή πολιτεία δέν θέληση νά άναγνωρίση τό ιδιωτικόν όφείλη- 
μα μηδέ νά όμολογήση δάνειον, ώς προύτείναμεν, τότε τί 
δυνατόν άλλως γενέσθαι ; Ούδέν. Έάν όμως οί προταθέν- 
τες πόροι πορίσωσιν ήμΐν τό δηλωθέν ποσόν ή καί μετριώ- 
τερον τι, τότε θά λείπηται πάντοτε χώρος πρός συμπλή- 
ρωσιν καί έπί τό αξιοπρεπέστερου τελείωσιν τών προίκοδο- 
τημάτων είς ίδιωτικάς φιλοδωρίας καί είς έξάσκησιν τής 
γενναίας άρετής τής έλευθεριότητος.

Επειδή καθόλου δέν προτείνομεν δεύτερον πλοΰυ τοΰ 
«έθνικοΰ στόλου», δέν προτείνομεν ούδέ σύστασιν συλλόγου 
ή έπιτροπής πρός συλλογήν τών ιδιωτικών φιλοδωριών. 
Τουναντίον ή ήμετέρα γνώμη είναι ουδέ κατ’ ελάχιστου νά 
άυαμιχθώσιν ίδιώται είς τήν καταβολήν αύτών.

Αί κατοβολαί πρέπει νά γίνωνται καθ’ ένα τών έξής τρό
πων. Παρ’ έκάστη τών ένοριακών περιουσιών νά άφεθή κε
νόν τι μέρος είς συμπλήρωσίυ δι’ ιδιωτικών φιλοδωριών 
όταν δέν ύπάρχη τοιοΰτου κενόν τότε αί ίδιωτικαί φιλοοω- 
ρίαι νά γίνονται έν εΐδει άγοράς ομολογιών τοΰ δανείου καί 
δωρεάς αύτών χάριν τοΰ καθόλου σκοποΰ ή είοικώς χάριν 
ώρισμένης τίνος εκκλησίας ύπέρ τής άπολυτρώσεως τών 
προικοδοτημάτων αύτής. Καί τό τελευταίου τοΰτο, τό χά
ριν ώρισμένης εκκλησίας, πρέπει νά συγχωρηθή καί Οά ή
ναι, έλπίζομεν, συντελεστικώτατον, διότι οΰτω Οά δύνανται 
νά άποδίδωνται είς άυτίδωρον τοΐς εύεργέταις έκκλησιαστι- 
καί τιμαί, ώς φερ’ είπεϊν ή τιμή τοΰ μνημονεύεσθαι έπ’ Εκ
κλησίας καί τής δεήσεως ύπέρ αύτών. Είς τούς έξογοράζον- 
τας τό ολον προικοοότημα μιας έκκλησίας καλόν Οά ήτο 
νά δοθώσι ώς καί τό πάλαι πατρωνικά δίκαια, ιδία μάλι

στα τό δικαίωμα τοΰ προτείνεινΤέφημερίους είς χηρευούσας 
τής εκκλησίας θέσεις.

Παρήλθεν βεβαίως ή εποχή τών γενναίων αφιερώσεων 
καί αναθημάτων έκ τής ιδιωτικής φιλοδωρίας μικρά δικαι
ούμεθα διά τοΰτο νά έλπίζωμεν. Άλλά καί τόν οβολόν τής 
χήρας ή εκκλησία Οά δεχθή πάντως εύγνώμων.

ΙΩΑΝΝΙΙΣ ΠΑΠΠΛΛΟΪΚΛ ΕΠΆΞΙΑΣ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙίΑΣΙΣ-

Υπάρχει έν τή Δημοσιονομία αξίωμα περί φόρου, τό 
οποίον, διατυπωθέν ύπό τοΰ αρχηγού τής Πολιτικής Οικο
νομίας Adam Smith, έγένετο κατόπιν δεκτόν ύπό τών λοι
πών τής επιστήμης διδασκάλων. Κατά τό άξίωμα τοΰτο οί 
πολϊται τής έπικρατείας έξομοιοΰνται πρός τούς συνιοιο- 
κτήτας μεγάλου κτήματος, διότι, όπως ούτοι άναλόγως 
τοΰ έπί τοΰ κτήματος τούτου συμφέροντος των καταβάλ- 
Λουσι είς συντήρησιν αύτοΰ, οΰτω καί οί πολϊται άναλόγως 
τοΰ εισοδήματος, όπερ έκαστος άπολαμβάνει ύπό τήν προ
στασίαν τής έπικρατείας, συνεισφέρουσιν είς τήν συντήρη
σήν τής Κυβερνήσεως αύτής.

Π αρχή αύτη είσηχθη βαθμηδόν έν όλαις ταΐς πεπολιτι- 
σμέναις κοινωνία:;, τά προνόμια τής άτελείας κατέπεσαν 
και τά συντάγματα τών ελευθέρων λαών άναγράφουσι με
γάλοι; γράμμασι τήν αρχήν, ότι οί πολϊται άναλόγως τής 
περιουσίας των συνεισφέρουσι είς τά βάρη τής έπικρατείας. 
Τοιουτοτρόπως έπί συστήματος φορολογίας 10 τοΐς “|0 ό 
εχων εισόδημα 50 000 δραχμών, καταβάλλει είς τό δημό
σιον ταμέΐον 5 000, ό δέ έχων 500 δρ. εισόδημα, καταβάλλει 
50. Ή άναλογική ίσότης είναι προφανής. Έάν όμως ύπο- 
θέσωμεν δεκαμελή αμφοτέρωθεν οικογένειαν, αί 50 δραχμαί 
άφαιροΰνται έζ τών άπολύτως είς ζωάρζειαν αναγκαίων, 
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ένώ μετά τήν άφαίρεσιν τών 5 χιλ. μένουσι 43 y(K. δραχ- 
μών διά τήν συντήρησιν τής πλούσιας οικογένειας. Ή ανα
λογική λοιπόν ίσότης μεταβάλλεται εις φοβέραν βιωτιζήν 
ανισότητα.

Έντεΰθεν μεγάλης σημασίας είναι ή ιδέα τού Bentham, 
καθ’ ήν πρέπει έν ταΐς κοινωνίαις νά όρίζηται κατ’ έλάχιστον 
όριον τό πρός συντήρησιν τής οικογένειας άπολύτως άναγ
ζαΐον εισόδημα καί νά άφίητα». τούτο παντελώς Αφορολόγη
τον. Έάν ύποθέσωμεν, ότι πρός συντήρησιν έξοχικής οικο
γένειας έν Έλλάδι άρκοϋσι διά τά άπολύτως αναγκαία 
400 κατ’ έτος δραχμαι, θά φορολογήσωμεν μόνα τά Ανώ
τερα εισοδήματα, καθώς έπίσης έν τή πόλει, ύποτιθεμένου 
ότι τό Αναπόφευκτο»» εισόδημα άναβαίνει εις δρ. 600. Τοι
ουτοτρόπως έπί εισοδήματος 1000 δραχ. έν τή έξοχή μέν 
φορολογητέα». αί 600, έν τή πόλει δέ αί 400, έπί Αστικού 
δέ εισοδήματος 20 000 φορολογητέα», αί 19 400. Ή άρχή 
αύτη, έφαρμοζομένη έπί τής ένεστώσης φορολογικής νομο
θεσίας, θέλει έπιφέρει έλάττωσιν τών έγγειων φόρων καί 
τού δικαιώματος τής έπικαρπίας, καθόσον πρέπει νά μείνη 

Αφορολόγητον τό πρός συντήρησιν τής οικογένειας άπο
λύτως άναγκαΐον. Έπί δέ τής λοιπής φορολογικής ύλης 
δικαιολογεί τήν ατέλειαν τών πρός συντήρησιν τής ζωής ά
πολύτως Αναγκαίων εφοδίων (άρτος, κρέας) καί παραδίδει 
είς τούς όνυχας του ταμιευτικού πνεύματος (καθ' όσον δυ
νατόν) ολόκληρον τήν σειράν τών αντικειμένων τής πολυ
τελείας.

Ή ιδέα τής άτελείας τών μικρών εισοδημάτων, κατά το 
όριον όπερ έκάστη κοινωνία σύνοιδεν έπί τής έν μέσω αύτής 
Ανθρώπινης ύπάρξεως, είναι άρχαιοτάτη, διότι άπαντώμεν 
αύτήν έν τή Σολωνείω νομοθεσία, όταν άπήλλασσεν αύτη 
παντός φόρου τά έλαττον τών 150 δρ. Οητικά εισοδήματα. 
Ή πρακτική σημασία τής άτελείας τών μικρών εισοδημά
των δέν είναι έργδν άπλής φιλανθρωπίας, άλλά μεγάλης 
πολιτικής φρονήσεως. Έάν ή κοινωνία είναι εταιρία συμ- 
βιώσεως τών μελών αύτής, κακός σύμβουλος είναι ό διδά
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σκων τήν έπί τής φορολογίας Απόλυτον τής Αριθμητικής 
ίσότητος δικαιοσύνην, όταν αύτη έκ μέν τού πλουσίου ά- 
φαιρεΐ τό περιττόν, έκ δέ τού πένητος τό άναγζαΐον. Αί 
μείζονες ζοινωνιζαί συμφοραί προήλθον έζ τής Ανωμάλου 
άναπτύξεως τών οικονομικών τών λαών συμφερόντων, είς 
τήν όποιαν έν τούτοις δέν ύπαρχε», άσφαλεστέρα οδός τής 
άριθμητικής κατά τήν φορολογίαν ίσότητος, ήτις ε:ς μέν τά 
μεγάλα εισοδήματα παρέχει όλην τήν ευκολίαν, ϊνα ζατα- 
στώσι μείζονα, είς δέ τά μικρά, ϊνα βαθμηδόν παντελώς 
έξαντληθώσι. Τό έν τοϊς συντάγμασιυ άναγραφόμενον άσυ
λου τής οικίας τού πολίτου είναι πικρά ειρωνεία άνευ τού 
άσύλου τοΰ πρός ζωάρζειαυ αύτού άπολύτως Αναγκαίου ει
σοδήματος. Έάν οί τοίχοι τών οικιών φυλάττουσι τά μυ
στικά καί τήν αγνότητα τής οικογένειας, δέν τρέφουσι όμως 
ζαί τούς στομάχους αύτής, όπερ είναι ή Αναπόφευκτος προ- 
υπόθεσις. Έπρεπε λοιπόν ό φορολόγος νά διαβαίνη έζ τής 
οικίας τοΰ πένητος, καθώς (λέγουσιν) ό Σατανάς έκ τής 
Εκκλησίας, δηλαδή 100 ώρας μακράν. Καί έπί τή ύποθέ- 
σει δέ, ότι αί μεγάλα», περιουσίαι είναι τής εύφυίας καί τής 
έργασίας ούχί δέ καί τής τύχης προϊόντα, αί μείζονες ικα
νότητες δέν έρχονται έν τώ κόσμω, όπως δουλεύσωσι τυ- 
φλοΐς ό'μμασι είς τήν σημαίαν τοΰ εγωισμού, άλλ’ ϊνα τε
Οώσιν έπί κεφαλής τής ζ ο ι ν ω ί ι ζ ή ς ε ύ 0 ύ ν η ς, τής 
οποίας ό τελικός χαραζτήρ Αναλύεται είς τι όλον πνευμα
τικών άμα καί ύλιζώυ έν τή κοινωνία ύποχρεώσεωυ. Καθώς 
ό σοφός φέρει μάλλον τού άσοφου τό βάρος τής πνευμα
τικής συντηρήσεως τής επικράτειας, τοιουτοτρόπως καί ό 
πλούσιος φέρει μάλλον τοΰ πτωχού τό βάρος τής ύλικής 
συντηρήσεως αύτής. Ύπό άλλην έποψιν πόσον πλείονα έ
χε». ούτος νά άπωλέση έκ τής κοινωνικής καταστροφής, 
τήυ οποίαν προλαμβάνει ή διά τών εισφορών αύτού συντή- 
ρησις τής Κυβερνητικής μηχανής !

Άπό τής θεωρίας ταύτης, τής όποιας ή διζαιολογιζή 
βάσις είναι προφανής, μέχρι τού συστήματος τής κατά 
πρόοδον φορολογίας έν μόνου βήμα ύπάρχει. Τό σύ-
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στημα τοΰτο σκοπεί τήν φορολογίαν τών περιουσιών καθ’ 
ομοιόμορφον μέν ποσοστόν, μεγεθυνόμενο·? όμως έπί το- 
σοΰτον, έφ’ όσον τά εισοδήματα αναπτύσσονται. Στηρίζε
ται λοιπόν εις είδος τι φορολογικής κλίμακος, καθ' ήν δλαι 
αι τής αύτής βαθμιοος περιουσία’, φορολογούνται κατά τό 
αυτό μέτρον, π. χ. τής κατωτάτης 5 τοΐς f|0. "Αμα άνα- 
βώσιν αι περιουσία.’, τήν δευτέραν βαθμίδα, ύπάρχει έτερον 
μέτρον, π. χ. 10 τοΐς τήν τρίτη·? βαθμίδα έτερον μέ
τρον, π. χ. 15 τοΐς °|t, τήν τετάρτην βαθμίδα έτερον, π. χ. 
20 τοΐς 110 καϊ ούτω καθ’ εξής. Έάν έπιτείνωμεν τό σύ
στημα εις τάς τελευταίας αύτοΰ συνέπειας, προστιθεμένου 
5 τοΐς °|υ εις έκάστην βαθμίδα, ιδού οτι εις τήν εικοστήν ή 
φορολογική μηχανή απορροφά όλον τό εισόδημα, 100 τοΐς 
"Ιο· Ν κατά πρόοοον λοιπόν.φορολογία, ύπερακοντιζομένη, 
έχει τι ούσιωδώς άντικοινωνικόν, διότι αποτελεί άληθές βά
ραθρο·?, έν τώ όποιω κατασυντρίβονται τά δραστηριότερα 
ελατήρια τής άνθρωπίνης τελειοποιήσεως, τά όποια έφύτευ- 
σεν ό ϊ ψιστος εν τώ αισθήματι τής προόδου, τής φιλοπο- 
νίας και τής οικονομίας. Σημεΐον, ότι αί άπόλυτοι άρχαί τής 

κοινωνικής έπιστήμης οιαφέρουσι τών απολύτων αρχών 
τών φυσικομαθηματικών επιστημών.

Αλλ’ είναι βέβαιον, ότι έν τώ συστήματι τής κατα πρόο
δον φορολογίας κρύπτεται μέχρι τινός μεγάλη κοινωνική 
άλήθεια. Έάν ό έχων εισόδημα,μόλις επαρκούν εις τήν προ
μήθειαν τών άπολύτως άναγκαίων τής οικογένειας αύτοΰ, 
δέν πρέπει νά φορολογηθή, καί ό έχων όμως εισόδημα 2 000 
δρ. δέν εϋρισκεται είς τόν αύτόν φορολογικής ίκανότητος λό
γον μετά τοΰ έχοντος εισόδημα δραχ. 50 000, πολύ όλι- 
γώτερον μετά τοΰ έχοντος εισόδημα 100 000. Έπί φο
ρολογικού μέτρου 10 τοΐς ° , τό εισόδημα τών 2 χιλ. μει- 
οΰται είς I 800, ένώ τό εισόδημα τών 50 χιλ. μειοΰται είς 
45 χιλ. καί τό τών 100 χιλ. είς 90 χιλ. Έκαστος έν 
τούτοις εννοεί πόσον τά τελευταία ταϋτα ποσά είναι ισχυ
ρότερα είς τόν φορολογικόν αγώνα καί ότι, άν ό δημόσιος 
θησαυρός άπέβλεπε καί έκ δευτέρου είς αύτά διά τίνος κα-
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νονικής αναλογίας, ούδαμώς θά διεταράσσετο ή κοινωνική 
αρμονία ύπό τό ειδεχθές τής δημεύσεως φάσμα. Έάν π. χ. 
άπεδεικνύετο είς τά μεγάλα εισοδήματα, ότι ό παρά τόν 
ναόν τοΰ Θησέως βιών άγρότης ή σιδηρουργός συντρέχει 
διά τοΰ δημοτικού τών ’Αθηνών φόρου είς τήν πληρωμήν 
τού φωτισμού τών πλατειών τών ’Ανακτόρων, τού Συντάγ
ματος καί τής Όμονοίας χωρίς νά ποιήται χρήσιν αύτών, 
είμή έν καιρώ μόνον επαναστατικών ή ειρηνικών οιαοη/.ώ- 
σεων, τά μεγάλα εισοδήματα δέν Οά είναι τόσω δύσκολα 
είς τήν έπί τής αύτής ή έπί έτέρας μονάδος έπανάληψίν 
τής δημοτικής π. χ. φορολογίας των, διότι καί ή δικαιο
σύνη καί ή πολιτική Οά τά έπειθον προχείρως είς τούτο.

Έκ τών ανωτέρω έξάγεται, ότι έάν τά άκρα είναι πάν

τοτε επικίνδυνα, δέν είναι αδύνατος ή εύρεσις αρμονικής 
κλίμακος είς χρήσιν τού συστήματος τής κατά πρόοδον φο
ρολογίας έν τή λογική τούτου αναπτύξει. Κατά σύμπτω- 
σιν, τήν όποιαν έξηγεΐ ή πολιτική καί οικονομική τού τό
που τούτου ιστορία, εύρίσκομεν τήν κλίμακα ταύτην Λει
τουργούσαν άπροσκόπτως έν Άθήναις έν τή ωραιότερα αύ
τών έποχή, καθ’ ήν δηλαδή έτέθησαν τά σταθερότερα θε
μέλια τοΰ Ελληνικού μεγαλείου. Ή έποχή αυτή άρχεται 
άφ’ ής ήμέρας, κληθείς ό Σόλων είς τήν διαρρύθμισιν τών 
’Αθηναϊκών πραγμάτων, άπέβλεψεν είς περιεργοτάτην τινα 
σύγκοασιν τής δημοκρατίας, τής άριστοκρατίας καί τής γαιο- 
κρατίας. Τό οικονομικόν σύστημά του αποτελεί τόν άκρογω- 
νιαΐον λίθον τής οικοδομής αύτοΰ. Αφού διήρεσε τούς ποΛι- 
τας τής δημοκρατίας του είς τέσσαρας τάξεις καί ένεπιστεύθη 
είς τήν τελευταίαν (τήν άφορολόγητον) τό δικαίωμα τής πο
λιτικής καί τής δικαστικής ύήφου, τάς άλλας τρεις τάξεις 
διέκρινεν—είςπεντακοσιομεδίμνους, τούς έκτών γαιών αυτών 
έχοντας εισόδημα πλέον τών 500 μεδίμνων ή μετρητών, 
ξηρών ή ύγρών προϊόντων, τούτέστι·? άνω τών 500 οραχ- 
μών (έπί τής έποχής τοΰ Σόλωνος έκαστος μέδιμνος σίτου 
έτιμάτο δραχμής),—είς ιππείς, τούς έχοντας εισόδημα πλέον 
-ών 300 μεδίμνων, ήτοι άνω τών 300 δραχ. ίππον δέ πο-
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λεμιστήριον—χαί είς ζευγίτας, τούς έχοντας ζεύγος βοών 
καί εισόδημα άνω τών 150 μεδίμνων, ήτοι άνω τών 150 
δραχ. Ό Σόλων άναλόγως τών οικονομικών περιστάσεων 
τού τόπου του έθεώρησεν, ότι τό εισόδημα τούτο ήν τό δω
δέκατον τής αξίας τών παραγόντων αυτό κτημάτων, καί 
ότι επομένως ή προσοδοφόρος άκίνητος ιδιοκτησία (πρός 
τήν οποίαν άπέβλεπεν ή σχεδιασθεΐσα φορολογική μηχανή) 
τοΰ μέν πεντακοσιομεδίμνου ήν άνωτέρα τοΰ ένός ταλάν
του (6 000 δρ.), τοϋ δέ ίππέως άνωτέρα τών 3 600 δρ. 
τοΰ δέ ζευγίτου άνωτέρα τών 1800. Άλλ’ ένώ έν τοΐς φο- 
ρολογικοΐς καταλόγοις οί πεντακοσιομέδιμνοι ένεγράφοντο 
οι’ δλην των τήν προσοδοφόρο*?  ακίνητον περιουσίαν έξ όσων 
ταλάντων αύτη άπετελεΐτο, οί ιππείς ένεγράφοντο μόνον 
διά τά ~, τούτέστι άν ή προσοδοφόρος άκίνητος περιουσία 
τίνος άνέβαινε είς 5 400 δρ. ένεγράφετο διά μόνον 4 !»00, 
οί δέ ζευγίται διά τά ήτοι άν ή προσοδοφόρος άκίνητος 
περιουσία τίνος άνέβαινε εις 3 492 δρ. ένεγράφετο διά μό
νον 1940. Τοιουτοτρόπως ύποτιθεμένου, ότι ή Πολιτεία 
έζήτει τό πεντηκοστόν τής περιουσίας τών φορολογούμε
νων, οί έχοντες ακριβώς έν τάλαντο*?  έδιδον 120 δρ. οί έ
χοντες 3 600 δρ. έδιδον ούχί 72, άλλ’ 60 καί οί έχοντες 
1 800 έδιδον ούχί 36, άλλά 20.

Τό άποτέλεσμα ύπήρξε, λέγει ό Boockli (Πολιτική Οικο
νομία τών Αθηναίων 4, 5), ότι, όσον τά εισοδήματα ήσαν 
ασθενέστερα, τόσον μικροτέρα ήτο ή σχέσις αύτών πρός τήν 
φορολογικήν μονάδα, διότι έκαστος πολίτης πρέπει νά εύ- 
ρίσκη έν τώ είσοδήματι αύτοΰ τό μέσον τής οικογενειακής 
ύπάρξεως του καί διότι ό πτωχότερος καταπιέζεσαι φορο
λογούμενος έπί τής αύτής μετά τοΰ πλουσίου βάσεως. Εΐναι 
δύσκολον, εξακολουθεί ό έξοχος 'Ελληνιστής, νά έπινοηθή 
τελειότερο·? σύστημα διανομής του φόρου. Δυνάμεθα μάλι
στα νά πιστεύσωμεν καί είναι πολύ πιθανόν, ότι έκάστη τών 
τριών φορολογουμένων τάξεων ύποδιηρεΐτο είς διάφορα τμή
ματα, πάντοτε έπί τής αύτής ανωτέρω έκτεθείσης βάσεως, 
καθ’ α δεικνύει ό επόμενος πίναξ.

Τάξ«ς EUo3<iu.a
Αξία άχι- 

νν.του
Σ/ίσιις πρός 
τό φορολογ. 
χυράλαιον

Φορολογχτίον
ΧΕ<ράλ«»ν

Φόρος 
ί»ός SOsu

Π εντ 7.7.001- 1000 So. 12 000 12 000 240
οαέόιμνοι 750 9 000 τό όλον 9 000 180

500 6 000 9 000 120

450 5 400 4 300 90
'Ιππείς 400 4 800 τά 4 000 80

300 3 600 3 000 60

250 3 000 1 666 | 33
Ζευ-ίται 200 2 400 τά ; 1 333 1 26 f

150 1 800 I 1 000 20

Έν τώ πίνακι τούτω μεγάλη περιέχεται έκ τής άρχαιο- 
τητος φωνή. Ή πολιτικώς, βιομηχανικώς καί έμπορικώς προ- 
οδευτικωτέρα τοΰ άρχαίου κόσμου κοινωνία (Άθήναι) καίή 
ύγιεστέρα φιλοσοφική τοΰ παρελθόντος διάνοια (Σόλων) συ- 
νηντήθησαν είς τήν λογικήν άνάπτυξιν τοΰ συστήματος τής 
κατά πρόοδον φορολογίας. Τοιουτοτρόπως όσοι έν τή άνι- 
ούση άδιαλείπτως προόδω φοβούνται τήν δήμευσιν καί τάς 
ολέθριους συνέπειας αύτής, δέν πρέπει νά λησμονώσιν, ότι 
καί τών ώφελιμωτέρων φαρμάκων ή κατάχρησις άγει κατ’ 
εύθεΐαν είς τά σκοτεινά τοΰ Πλούτωνος βασίλεια.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
TON

\Ξΐ<>ΜΑΤΙΚ<·λ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ-

Ιδού θέμα μελέτης, τό όποιον ή πρώτη μέν σκέψις θά 
έξώριζεν έκ τής σφαίρας τής ΙΙολιτικής Οικονομίας, ή δευ- 
τέρα δέ θά έσπευδε νά έπαναφέρη έντός του κύκλου τής 
εύρείας ταύτης ένασχολήσεως τοΰ άνθρωπινου πνεύματος. 
Διότι είς συντήρησιν τής κοινωνίας πολλά συντρέχουσιν όρ-
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γανα, άπό τοΰ γεωργού τών υπαίθρων ζαί τοΰ τεχνίτου 
των πόλεων μέχρι τοΰ άνοίγοντος τάς ύγράς τής θαλάσ
σης οδούς ζαί τοΰ στρατιώτου τής έθνιζής τάξεως. Ή έπι
στήμη δέ τής εύδαιμονίας τής κοινωνίας (Πολιτική Οικο
νομία), τήν εύεξίαν όλων διώζουσα, έχει έλευθέραν τήν εί
σοδον έντός τών γενικών όρων, έξ ών άποτελεϊται ή πρόο
δος έν έκάστω ζλάδω τής κοινωνικής έργασίας.

Τοιουτοτρόπως, έάν π. χ. ή στρατιωτική βιομηχανία 
έδούλευεν είς ψευδή τινα θεωρίαν στρατιωτικών καταγω
γών, ή ΙΙολιτιζή Οικονομία δέν είχε άνάγκην τών έκ τοι
ούτου ολέθριου συστήματος έπερχομένων πάντοτε έθνικών 
συμφορών, ίνα ύψώση φωνήν κατά τής διαστροφής ταύτης 
τής έθνιζής έργασίας. Έν γένει όσαι κοινωνία?. συνείθισαν 
νά βλέπωσι σταθερώς έν τοϊς άπογόνοις τήν έξαζολούθη- 
σιν τοΰ τών προγόνων έπαγγέλματος, ζατέχουσι στάσιμον 
Οεσίν έν τή ιστορία τής άνΟρωπότητος. Ένώ έκαστος νο
μίζει, ότι ή έπί αιώνας άποταμίευσις τών παντοειδών έπαγ- 
γε'λματιζών κεφαλαίων είναι δύναμις άκαταγώνιστος, μετ’ 
ολίγον έζπλήττεται διά τήν έξάντλησιν τοΰ ζωικού τής δυ 
νάμεως ταύτης κέντρου καί τήν πρός άλλους μάλλον ή 
τούς προγονικούς ορίζοντας άπόκλισιν αύτοϋ. Είναι καί αί 
τάξεις τών κοινωνιών, όπως καί τά έθνη· έχουσιν ήτοι ά- 
νάγκην άδιακόπου άνανεώσεως τοΰ αίματος αύτών.—Άλλη 
έποψ'.ς οικονομικού διαφέροντος παρίσταται, όταν τάξις τις 
έθνικών έργων δουλεύη είς ταπεινήν εμπειρίαν, τήν οποίαν 
αί σύγχρονοι πρόοδοι τής κοινωνίας καθιστώσι πολλάκις 
ταπεινοτέραν. Έάν ύπετίΟετο π. χ. ότι οί άξιωματιζοί χώ
ρας τίνος κατέτριβον τόν καιρόν αύτών είς πνευματικήν 
άργίαν, άτε δή μή έχοντες πολεμικάς ένασχολήσεις, ή Πο
λιτική Οικονομία ήδύνατο νά βεβαιώση τόν μαρασμόν τής 

στρατιωτικής έργασίας, πριν ή τά όργανα αύτής παρατα- 
χθώσιν είς μάχην κατά ένδεχομένου έν τώ μέλλοντι έχΟροΰ.

Ή Πολιτική οικονομία λοιπόν, χωρίς νά έχη τήν άξίω- 
σιν τής εισόδου έν ταϊς τεχνιζαΐς έκαστου κλάδου λεπτο- 
μερείαις. μελετά ~οΰς γενικούς νόμους τής οικονομικής

λειτουργίας αύτών. Έάν προάγηται έντεΰθεν ή εθνική ύπό- 
Οεσις,έχει καλώς. Έάν όμως άποδείκνύηται δυσαρμονία με
ταξύ τών διαφόρων τής εθνικής έργασίας κλάδων, ή πολι
τική μηχανή δέν προχωρεί. ΌΟεν τοιαύτην τινα δυσαρμο
νίαν νομίζω εύαπόδείζτον έν Έλλάδι μεταξύ τών στρα
τιωτικών ζαί τών λοιπών αύτής έργων.

Ένώ άφ’ ενός οί μεγάλοι τοΰ άγώνος στρατιωτικοί ζα- 
τεσκευάσθησαν ύπό τήν οσμήν τής πυρίτιδος, ή νεωτέρα 
τής Ελλάδος ζωή περιμένει αύτούς έκ τών σχολείων. Έάν 
όμως συγζρίνωμεν τούς καρπούς τών σχολείων τής Έλ- 

, λάδος, παρατηρούμε·;, ότι όλοι δέν είναι έπίσης δόκιμοι. 
Τοιουτοτρόπως οί νομικοί καρποί, καλλιεργούμενοι έπί τής 
άδιαλείπτως άναπτυσσομένης δικαστηριακής τέχνης, δύναν- 
νανται νά ώσιν ωριμότεροι. Οί ιατρικοί καρποί έρχονται κα
τόπιν καί, μέχρις ότου ή κοινωνία προσφέρη πολλά είς τήν 
έπιστήμη·; θύματα, μακάριοι οί τελευταίοι έρχόμενοι είς τήν 
Άσζληπιάδειον θεραπείαν. Οί εμπορικοί καρποί καί έν γένει 
οί λοιποί βιομηχανικοί καρποί άκολουθοΰσι τάς ιδιαιτέρας 
έκάστω μεθόδους, έντός τών ορίων τοΰ μεγάλου σχολείου 
τής πρακτικής, τό όποιον, όσον εύρύνεται, τόσον καί μεί
ζονα ζωογόνο·; άτμοσφαϊραν περιέχει. Άλλ’ οί στρατιωτι
κοί καρποί έπί τίνος καλλιεργούνται βάσεως; Τή άληθεία, 
άν ήρκεί μόνον τό ξίφος, ϊνα κατασκευάση τόν άξιωματί- 
κόν, ύπομονή. Άλλά δύναται άξιωματικός τις νά παρα- 
τάσση είς γραμμήν 100 στρατιώτας όλην του τήν ζωήν, 
χωρίς έντεΰθεν νά μυηθή τά μυστήρια τής στρατιωτικής τέ
χνης. Ό φιλόσοφος έν τούτοις Ξενοφών, όταν ή προδοσία 
τοΰ Πέρσου έφόνευε τούς άξιωματικούς τών Ελλήνων, εύρε 
έν τώ ταμείω τών γνώσεων αύτού ίκανάς δυνάμεις, ϊνα έκ- 
τελέση τήν έσαεί περίφημο·; κατάβασιν τών ΜΕΡΙΩΝ. Ση- 
μεϊον, ότι ύπάρχει άναγκαία τις έν τή μεγαλουργία βάσις. 

Τις είναι αϋτη;
"Οταν άναλογισθώμεν, ότι πολλάκις κολοσσαϊοι όγκοι 

έθνών συνετρίβησαν ενώπιον μικρών πληθυσμών, ή ιδέα τοΰ 
τελευταίων δέν άοκεϊ είς έξήγησιν τοΰ φαι-ηρωισμού τών



330 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

νομένου τούτου. "Ινα χαταστώσιν οί μεγάλοι πληθυσμοί, 
πολλοί προηγουμένως άπεροοφήθησαν μικροί· δταν όμως 
εύρεθη ζατά τήν οδόν αύτών λαός ικανός, όπως άντιστή ά- 
ποτελεσματικώς κατά τοΰ ρεύματος, τό έπραξε καί τό ρεύ
μα οιεσπάσθη. Ή εθνική αύτη ίκανότης είναι άποτέλεσμα 

κρειττονος επιστημονικής άναπτύξεως. Καί όσοι έσπούδα- 
σαν τάς μεταξύ Περσών καί Ελλήνων μεγάλας τής άρ- 
χαιδτητος παρατάξεις, δύνανται προχείρως νά άποφανθώσι 
πρός ποιον μέρος έβοήθει ή επιστήμη. Έν τούτοις ομολογώ, 
δτι δέν γνωρίζω ούδέ έν στρατιωτικόν σχολεΐον έν τή άρ- 
χαία εκείνη τής 'Ελλάδος εποχή. Αληθεύει μέν, ότι δλοι 
οι ώριμοι πολΐται ήσαν στρατιώται, όσον όμως αφορά τήν 
περαιτέρω επιστημονικήν αύτών άνάπτυξιν ή έν κοινώ τών 
χρόνων έκείνων ζωή άπετέλεί τήν στερεωτέραν βάσιν. Έάν 
κρίνωμεν έκ τής έν ταΐς τότε Άθήναις καί έν τή νΰν Βο- 
ρείω ’Αμερική δημοκρατικής Ιδιωτικής, αί όμιλίαι τής άγο
ράς, τό βήμα τής έλευθερίας έπί τών λαϊκών συνελεύσεων 
ή έπί τοΰ τυπογραφικού πιεστηρίου, τό πνεύμα τοΰ μεγά
λου Λαού εύρύνουσι είς τοιοϋτον βαθμόν τόν έπιστημονι- 
κόν ορίζοντα, ώστε πρέπει νά είναι τις τυφλός έκ γενετής, 
ίνα μή βλέπη τό έν αύτώ φως. Ή γενική αύτη έννοια 

τής έπ ι σ τ η μ ον ι κ ή ς κ ο ι ν ό τ η τ ο ς, τήν οποίαν ό 
Σωκράτης έφήρμοσεν ιδιαιτέρως έπί τής φιλοσοφίας, ζαλ- 
λιεργών ταύτην έν ταΐς δημοσίαις συναθροίσεσι, δύναται νά 
ύπαχθή είς άποτελεσματικώτατον ειδικόν οργανισμόν· ό δέ 
φυσικός θεσμός τών έν Άθήναις π. χ. συνθιασωτών καί τών 
απανταχού ομοτέχνων είναι πρόχειρος, ίνα διδάξη τήν μέ
θοδον, έφ’ ής δύναται να στηριχθή ή οριστική τής έπαγ- 
γελματιζής ίζανότητος άνάπτυξις. Ή μέθοδος αύτη έζτυ- 
λίσσεται ολόκληρος έν τώ προτεινομένω τών αξιωματικών 
συνεταιρισμοί.

Μία δυσκολία έπί τοΰ προκειμένου παρίσταται ζυριωτά- 
τη. Ή ιδέα ότι ό στρατός είναι όργανον, τό όποιον δανεί
ζεται τήν σκέψιν, διά τού άλλως ακλόνητου τής πειθαρ
χίας συστήματος, άπό μίαν καί τήν αύτήν κεφαλήν, ύπε-

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. 331 

ρηκοντίσθη μέχρι παραλογισμοΰ. Διότι, άνεξαρτήτως τής 
έν πολέμιο καί έν τή λοιπή ένεργεία ύπηρεσίας, ύποθεσατε 
χώραν συνταγματικήν, έν ή ό ήγεμών άπολυτισμοΰ ορέγε

ται- έάν ό στρατός ήτο τυφλόν όργανον εις χείρας του, 
ούδεμία Ούρα βουλευτηρίου Οά ήτο ασφαλής. Έν τούτοις τά 
πράγματα δέν έχουσιν ούτως· καί ή πείρα πάντοτε άπέοει- 
ξεν, ότι όσον οί ήγεμόνες πλαγίως εργάζονται έπί τών 
στρατών τής έλευθερίας,τόσον τήν έαυτών ώραν έπιταχύνου- 
σιν. Ή ιδέα, ότι ό στρατός είναι τυφλόν όργανον, είναι δ- 
λως ασυμβίβαστος πρός τήν τοΰ συνεταιρισμού τών Αξιω
ματικών. Έάν έκ φύσεως αί ενώσεις τών πολλών άφαιροΰσι 
τόν ύπνον τών τυράννων, τί Οά έγίνετο, άν οί πολλοί ούτοι 
ήσαν οπλοφόροι; Πρέπει έν τούτοις νά σημειωθή, ότι ό προ- 
τεινόμενος συνεταιρισμός δέν είναι πολιτικής φύσεως καί 
δτι, περιοριζόμενος είς τήν καλλιέργειαν τής στρατιωτικής 
επιστήμης, μόνην τήν έξ αύτής βαρύτητα επιφυλάσσεται 

πρός τά κοινά.
Τοΰ συνεταιρισμού τούτου έχομεν πρόσφατον δείγμα εν 

τώ Γαλλίζω στρατώ μετά τάς τελευταίας συμφοράς τοΰ 
ύπό τήν φύλαξιν αύτοΰ έμπεπιστευμένου έθνους. Πάντοτε 
τά παθήματα γίνονται μαθήματα, άλλ όπωσοΰν άργά. 'Ο
πωσδήποτε τώ 1871 συνεταιρίσθησαν κατ’ άρχάς ολίγοι έν 
Παρισίοις αξιωματικοί έπί τώ σκοπώ, ϊνα έπιδιώξωσι τήν 
σύμπραξιν τών ομοτέχνων αύτών είς άνάπτυξιν τών στρα
τιωτικών τοΰ τόπου μελετών ήρχισαν δέ άμέσως διά τής 
έκδόσεως στρατιωτικού χειρογράφου Δελτίου, τοΰ ο
ποίου τήν έκτύπωσιν ταχέως έπέτρεύεν ό όσημέραι ανα
πτυσσόμενος αριθμός τών έταίρων, οιτινες άνεβιβάσθησαν 
τελευταϊον είς 1700. Ή έταιρία αύτη τών Γάλλων αξιω
ματικών έκτος τοΰ ιδιαιτέρου αύτής δελτίου οημοσιευει 
κατά πάσαν κυριαζήν μικράν στρατιωτικήν έφημερίδα ύπό 

τόν τίτλον Bulletin du Soldat καί κατά παν έτος επετη
ρίδα στρατιωτικήν, έν ή περιλαμβάνονται σημαντιζωτατα 
έγγραφα, ώς π. χ. στρατιωτικοί νόμοι, οργανισμοί ξένων 
στρατών καί βαθεΐαι μελέται έπί τών στρατιωτικών προό 
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δων χαί δυνάμεων τών διαφόρων επικρατειών, τής Γερμα
νίας, τής 'Ρωσσίας, τής Αύστρίας, τής Ιταλίας, τής Σουη
δίας, τής Βελγικής, τής Σουηδίας, τής 'Ισπανίας καί τής 
’Ελβετίας. ’Εκτός τών δημοσιεύσεων τούτων άχρις ώρας έ- 
ξέδωκεν ή έταιρία τών Γάλλων αξιωματικών περί τά 100 
Φυλλάδια ή βιβλία διαφόρων στρατιωτικών υποθέσεων.

Κατά τό καταστατικόν τής έταιρίας αί έργασίαι αύτής 
περιστρέφονται έπί τών έξής θεμάτων, ά) Άνάπτυξις τών 
έπί τών στρατιωτικών ζητημάτων μελετών καί διάδοσις τής 
έφαρμογής αύτών. β') Δημοσίευσις όσον ένεστι πλειόνων 
υπομνημάτων, μεταφράσεων, ιστορικών καί τεχνικών έρευ- 
νών. γ') Καλλιέργεια τών αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ τών 
αξιωματικών, δ') Μόρφωσις στρατιωτικών βιβλιοθηκών καί 
συλλόγων έν ολαις ταΐς φρουραΐς. έ) ’Οργανισμός στρα
τιωτικών συνδιαλέξεων καί ςΆ Άνάπτυξις τής σπουδής καί 
τής δραστηριότητος μεταξύ τών αξιωματικών καθ’ όλα τά 
στάδια καί δΓ όλων τών δυνατών μέσων.

Ή ένιαυσία εισφορά τών μελών τής έταιρίας ώρίσθη είς 
15 φρ. άπέναντι τών όποιων δίδεται αύτοΐς τό εβδομαδιαίου 
εταιρικόν δελτίον καί ή χρήσις τής όργανισθείσης εταιρι
κής βιβλιοθήκης, ήτις, ανοικτή ούσα άπό τής 10 ώρας π. μ. 
μέχρι τής 10 μ. μ. περιέχει 6 000 περίπου τόμους καί 
εκατοστόν όλην εφημερίδων. Δίς τής έβδομάδος καλούνται 
τά μέλη είς έσπερινάς συνδιαλέξεις έπί θεμάτων προηγου
μένως όριζομένων καί τά όποια χορηγεί ή Στρατηγική, ή 
Τακτική, ή Όργανιστική, ή Ιστορία, ή Πολιτική Οικονο
μία, ή Γεωγραφία, ή Γεωδαισία καί άλλαι τών σχετικών 
έπιστημών, έν γένει άπό τών ύύηλοτέρων μέχρι τών τα- 
πεινωτέρων τοΰ στρατού έργων. Έπίσης δίς τής Έβδομά
δος δύνανται οί έταιροι νά άκολουθώσι τάς όποιας ή έται 
ρία έσύστησε παραδόσεις τής Γερμανικής γλώσσης, έκ τής 
όποιας μέχρι τοΰδε μετεφράσθησαν είς τήν Γαλλικήν σπου
δαιότατοι μονογραφία·., καθώς π. χ. π ε ρ ί τών τ ρ ό
πω ν τής έπι θέσε ως τοϋ Ιίρωσσι κοϋ πεζι
κού έντώπολέμωτοΰ 1870—71 · περί τ ή ς ύπ ε- 

ρασπίσεως τής Δυτικής Γερμανίας καί 
ιδίως τής Αλσατίας καί Λ ω ρ α ί ν η ς· περί τής 
μάχης τοϋ Sliickeren ύπό στρατηγικήν έ πο- 
ψιν περί τ ή ς διαχειρίσεως τών Γαλλικών σι
δηροδρόμων ύπότών Γερμανικών στρατών 
περί τών κινήσεων τής II ρ ω σ σ ι κ ή ς φρουράς 
έ ν έ τ ε ι 187 2· περί τής φυσιογνωμίας τής πεζι- 
κήςμάχηςκατάτόνπόλεμον τοΰ 1871—72.

Έάν έν τή περί συνεταιρισμού τών αξιωματικών άνω- 
τέρο> μελέτη έχω ύπ’ οψιν τούς 'Έλληνας αξιωματικούς, 
μεταξύ αύτών ύπάρχουσιν άνδρες, οϊτινες δύνανται νά κα- 
τανοήσωσι μέχρι τών τελευταίων συνεπειών τήν δύναμιν 
τοιαύτην ένώσεως, ήτις, καλλιεργούσα βαθμηδόν τήν στρα- 
τωτικήν έπιστήμην, προώρισται δΓ αύτής καί μόνης αύ
τής ού μόνον νά άνορθώση τήν έν τή ήμετέρα κοινωνία 
θέσιν τής στρατιωτικής βιομηχανίας, άλλά καί νά σχημα- 
τίση έκ τοϋ οριστικού οργανισμού αύτής άκλόνητον τής 
πατρίδος προπύργιου. 'Όταν έκαστος περιορίζηται είς ό',τι 
άπαξ έμαθε, ταχέως έννοεΐ πόσον ή πρόοδος τοΰ λοιπού 
κόσμου κατέλειπεν αύτόν όπίσω. Ή στρατιωτική έν Έλ- 
λάδι βιομηχανία νοσεί καί ούδείς δύναται νά θεραπεύση αύ
τήν εκτός τής φυσικής μεθόδου τής αύ τοθεραπευτι
κή ς. ΙΙού είναι ή δύναμις αύτής ; Έρωτήσατε τήν μεγά- 
λην τού συνεταιρισμού ζωήν . . .

ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

τοτ

Ε PEAT Ik Ο ϊ \ ΑΟ ϊ·

Ή εκπαίδευα’.; τοϋ εργατικού λαού αποτελεί έν τών σπουδαιότερων 
τής νεωτέρα; εποχή; ζητημάτων. "Οσω αύτη αναπτύσσεται, τόσω ή 
βιομηχανική καί ποίιτική δύναμι; τοϋ έθνους άποκαθίσταται έπί
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σταθερωτερων βάσεων. ‘Απανταχού λοιπόν τοΰ πεπολιτισμένου κό
σμου καταβάλλονται ζωηραΐ προσπάθεια·, εις τήν δια τών σχολείων 
άνόρθωσιν τών εργατικών τάξεων. ‘-Όποιον όμως πρέπει νά είναι τό 
σχολεΐον τοΰτο; Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων ζατά πάντα ευτυ
χέστερα παρίσταται ή μετά τών γραμμάτων άνάμιξις τή; επαγγελ
ματικής τοΰ έργάτου έκπαιδεύσεως. Είναι τοιαύτη ή φύσις τοϋ εργα
τικού προορισμ.οϋ, ώστε τά δύο ταϋτα πρέπει νά συμβαδίζωσιν αχώ
ριστα.

Γπό τήν έποψιν ταύτην πολλής σημασία; είναι ή πρακτική τή; έν 
Bordeaux πρό πολλοϋ μέν συστηθείσης, τελευταϊον δέ όργανισθείσης 
έπι εύρυτέρου σχεδίου, έταιρίας των Φι.1ομα0ώ>·, εις τής οποίας τήν 
Οεμελίωσιν συνετέλεσε τά μέγιστα ό δικηγ-ορικό; τής πόλεως σύλλο
γο? (εϊόχσις ούχί παντάπασιν ανωφελής διά τού; ήμετέρου; δικηγόρους). 
Η εργατική έζπαίδευσις διτφέθη έν τώ σχολείω τή; έταιρίας ταύτης είς 
τρία στάδια, είς στοιχειώδη, έμπορικήν καί επαγγελματικήν. Ή στοι
χειωδώς περιλαμβάνει 17 μαθήματα, έξ ών 5 διά τά; γυναίκας (ά- 
νάγνωσις, γραφή, γραμματική, αριθμητική καί λογιστική), 4 διά τού; 
μαθητευομένους τών εργοστασίων παίδας (άνάγνωσις, γραφή, γραμμα
τική καί αριθμητική) καί 8 διά τού; νέου; έργάτας (άνάγνωσις, γρα- 
?''■> γραμματική στοιχειώδης καί μή, αριθμητική στοιχειώδης καί 
μή, “γεωμετρία καϊ άλγεβρα). Ί1 εμπορική έκπαίδευσι; άποτελεΐται 
εκ τών έςής μαθημάτων· στοιχειώδη; λογιστική, άνωτέρα λογιστική, 
γεωγραφία γενική καί εμπορική, Αγγλική γλώσσα 4 ον ζαΐ 2ον έ
τος, Γερμανική Ιον καϊ 2ον έτος, Ισπανική. Ί1 έπαγγελματική έκ- 
παιδευσι; περιέχει 12 μαθήματα- φυσικήν, χημείαν, μηχανικήν, σχε- 
διογραφίαν μηχανών, στολισμών καί αρχιτεκτονικής, οικοδομικήν, ξυ- 
λοτομίαν διά τήν λεπτουργικήν καί διά τήν τεκτονικήν, στερεοτο
μίαν, ίχνογραφιζήν καί βιομηχανικήν μεθοδολογίαν.

II εταιρία δέν έσύστησεν εργοστάσια διά τήν τεχνικήν έκπαίδευ- 
σιν τών μαθητών αύτή;, περιορισθεΐσα απλώς είς τόν πλήρη οργανι
σμόν διδακτικών έπί έκάστου μαθήματος ίργασηιριωΓ, έν οίς όλοι 
νά -γυμνασθώσι δύνανται. Τά διά τήν δλην έκπαίδευσιν τοϋ εργατικού 
λαού ένιαύσια δαπανήματα τής έταιρίας ύπελογίσθησαν εις 30 χιλ. 
φρ. εξ ών διά μισθούς καθηγητών 13 300, διά τήν παρασκεύασιν 
τών παο αδόσεων 3 000, διά τά; βιβλιοθήκα; 1000, διά τήν δι
αρκή έκθεσιν 500, διά τάς 'γενικά; άνάγκας τής έταιρίας 9 200 καί 
διά τάς απροβλέπτους 2 350. Κατά τά παρά τή δημοσία εκπαιδεύ
σει είθισμένα, ή έταιρία δίδει διπλώματα εί; τού; εύδοζιμοΰντας έκ 

τών μαθητών αύτής. Έπί τοΰ όλου σκοπός είναι ή βαθμιαία άνύψω- 
σι; τοϋ έργάτου είς τήν κοινωνικήν κλίμακα καί ή προμήθεια ανε
πτυγμένων δυνάμεων εις τήν καθόλου βιομηχανίαν.

X POM lx Α

τό υπουργεΐον τής Γερμανική; Αύτοκρατορίας έδημοσίευσε προ 
τίνος ογκωδέστατου υπόμνημα περί τοΰ πολεμικού καί εμπορικού ναυ
τικού τών διαφόρων εθνών. Ενώ έπί τοϋ πρώτου έδαπάνησεν κατά 
τό 1872 ή ’Αγγλία 83 έκατ. τάλληρα, ή Γαλλία 60, ή ‘Ρωσσία 
22 καί ή Γερμανία 8- έπί τοϋ δευτέρου, κατά μέν τήν χωρητικό
τητα, τήν ά θέσιν κατέχουσιν αί Κάτω Χώραι ί 266 τόνοι ζατά 
μέσον όρον έκαστον πλοΐον), τήν β' ή Γερμανία (263 τόν.), τήν γ
η Αγγλία (215 τόν.), τήν ιά ή Τουρκία (8.3 τόν.) τήν ιδ' ή ‘Ελλά; 
(39 τόν.) καί τήν ιέ ή Ιταλία 55 τόν · κατά δέ τόν δλον αριθμόν 
τών τόνων ή ά θέσις ανήκει είς τήν ’Αγγλίαν (5 690 000), ή β εις 
τά; ‘Ηνωμένας Πολιτεία; τής Αμερικής (3 ”44 319), ή γ' είς τήν 
Γερμανίαν (1 344 776), ή δ' εις τήν Γαλλίαν (1 073 656), ή ε εις 
τήν Ιταλίαν (1 013 038), ή ι' εί; τήν 'Ελλάδα (328 815) καί ή 
ώ' είς τήν Τουρκίαν (182 000)- ζατά δέ τόν αριθμόν τών πλοίων 
άί αί Ηνωμένα·. Πολιτεϊαι τή; ’Αμερική; (26 393), β') ή ’Αγγλία 
(26 367), γ ) ή ’Ιταλία (18 822), δ') ή Γαλλία (15 778), έ) ή Νορ
βηγία (6 833), <-') ή'Ελλάς (5 512) καί ιβ' ή Τουρκία (2 200).

— Έν τούτοι;, έάν κρίνωμεν έκ τού πρό ολίγων ημερών ύπό τού 
ήμετέρου υπουργείου δημοσιευθέντο; Γενικού πίνακο; τοΰ έμπορικοϋ 
ήμών ναυτικού, ο: Γερμανικοί αριθμοί δέν φαίνονται ζατά πάντα ευ
τυχείς. Τοιουτοτρόπως ένω κατ’ αύτούς τό εμπορικόν ναυτικόν τής 
‘Ελλάδος άποτελεΐται έν έτει 1872 έκ 5 512 πλοίων καί 328 815 
τόνων, κατά τού; Ελληνικού; αριθμού; τήν προηγουμένην τοϋ έτους 
τούτου ημέραν (μέχρι τής όποιας φθάνει ή ήμετερα δημοσίευσες) άπε- 
τεζεΐτο εί; 6 135 πλοία καϊ 416 350 τόνους. ‘Η διαφορά είναι το- 
σαύτη. ώστε, ανεξαρτήτως τή; φυσικής έν έτει 1872 άναπτύςεως, 
πρέπει νά ύπήρξεν είς ύπερβολήν ατυχές τό ήμέτερον ναυτικόν κατά 
τό έτος τούτο, ϊνα ζαταποντισθή έξ αύτοΰ σχέδιον τό εί; πλοία 

καί τό | ε'·5 τόνους.
— .Μεταξύ τών ‘Ρωσσικών καί τών εσχάτως δημοσιευθεντων Ελ

ληνικών Πινάκων τή; κινήσεως του εσωτερικού έμποριου κατά τό
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1870 παρατηρείτα·. ή έζή; άντίθεσις. ’Ενώ οί 'Ρώσσοι ύπολογίζου- 
σιν, οτι άπέστειλον είς τήν Ελλάδα εμπορεύματα αξίας 10 347 475 
δραχμών, ήμεΐ; έδεχθζ,μεν άξίαν δρ. 13 462 640· διαφορά ύπερτι
μήσεως τών Ρωσσικών προϊόντων κατά δρ. 3 115 165· °Οταν όμως 
οί 'Ρώσσοι ύπολογίζουσιν, ότιέλαβον έκ τή; Ελλάδος εμπορεύματα α
ξίας δρ. 10 352 905, τά ήμέτερα τελωνεία γνωρίζουσι μόλις άξίαν 
δρ. 1 707 442' διαφορά ύπερτιμ.ήσεω; τών 'Ελληνικών προϊόντων 
κατά δρ. 8 645 463. ΤΑρά γε τών ήμετέρων ή τιμή πέραν τού Εύ- 
ξείνου Ιϊόντου εξαπλασιάζεται, ένώ τών 'Ρωσσιζ.ών μόλις κατά τό 
τρίτον έν τώ Έλλτ,νιζ.ίο άρχιπελάγει άναβαίνει; Η ζ.ατάχρησίς τις 
(μ’ δλν,ν τήν ιδιαιτέραν φΰσιν τών ήμετέρων προϊόντων) γιγαντώδη; 
"λαμβάνει χώραν έν τοϊς ήμετέροι; κυριωτέροις κέντρο·.; τή; πρός τήν 
'ρωσσίαν εξαγωγή;;

— Έάν άπό τών εμπορικών μεταβώμεν είς τά εθνολογικά με
ταξύ Ρωσσίας καί ’Ανατολής φαινόμενα, ανεξαρτήτως τή; έν Κισνόβω 
έταιρίας πρός «διάδοσιν τή; 'Ρωσ'ΐζ.ή; παιδείας παρά τοϊ; Βουλ.γά- 
ροι;» τό παλαιόν Μοσχοβιτικόν κόμμα ώργάνισ» πρό 15 έτών ειδι
κήν ύπέρ τοϋ Πανσλαβισμού επιτροπήν, αριθμούσαν έν έαυτή τά επι
σημότερα πρόσωπα τή; Ρωσσική; κοινωνίας. '11 κυρία ιδέα της πε
ριστρέφεται κατ’ έπιφάνειαν μεν εί; τήν προσέγγισιν τών Σλάβων πρός 
τήν ’Ρωσείαν, ζ.ατά βάθος δέ εί; τήν ένωσιν τών Σλαβικών φυλών ύπό 
τό Ρωσσικόν σκήπτρου. Έάν έςαιρεσωμ,εν τελευταίας τινάς απόπειρας 
τής έπιτροπής ταύτης ζ.ατά τό μάλλον και ήττον σπουδαίας έπι τών έν 
I'sciiaf/ct Σλάβων (οίζ.οδομαΐ εκκλησιών, άμφια κττ.), τό ορμητικόν πΰρ 
διευθύνεται ζ,ατά τών Χριστιανικών λαών τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας. 
Τοιουτοτρόπως διάφοροι συνεταιρισμοί έπενοήθησαν έν Αλβανία καί 
έν Μαυροβουνίω, αί υποτροφία·, τών νέων Σλάβων πολυπλασιάζονται, 
αί μέν έπιτοπίως, ώ; π. γ. έν Βελιγραδίω (!), αί πλεϊσται δέ έπί 
τού 'Ρωσσικού εδάφους. Ό σκοπό; είναι, ώστε μετά τινα χρόνον έζ. 
τή; αθώας τών υποτρόφων ηλικίας νά άναπτυχθώσι θερμοί απόστολοι 
τών 'Ρωσσιζ.ών συμφερόντων. Καί ίνα μή μένρ έκτός τή; ένεργεία; 
ούδ’αύτό τό ουραίου φύλλον, άπό τού 1870 ώργαιίσθη έν τή Παν- 
σλαβιστική έπιτροπή ιδιαίτερον τμήμα έκ γυναικών, τό όποιον εκπαι
δεύει τάς νέας Σλάβας έν Ρωσσία. “Οπως δήποτε τά κύρια πάντοτε 
όργανα είναι τά ιερά άμφια, αί εικόνες καί αί έζ.ζ.λησίαι, άπερ ζ.ατεβι- 
βάσθησαν εις τήν ευτελή θέσιν τή; πολιτική; ραδιουργίας. Μήπως όμως 
καί οί Ίησουίται δέν εκείνον τά μέσα έκ τών αποτελεσμάτων;. ..

Έν Κν,φιαιί, ί. Χιπτιμβρίαυ 1873.
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