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ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ-

"Οσω αναπτύσσεται έν τινι τόπω ή μηχανική βιο
μηχανία, τόσω αί μεγάλαι τής φύσεως δυνάμεις άντικαθι- 
στώσι τό βαρύ τής προτέρας άνθρωπίνης έργασίας. Πρέπει 
νά σταματήση τις ενώπιον τής δίκην άστραπής φευγούσης 
σιδηροδροδρομικής άμάξης καί νά φέρη κατά νουν τάς έπο
χάς και χώρας, καθ’ άς ό έργάτης έπί τών ώμων έφερε τά 
βάρη ή οδηγών δυσκίνητα είς άμφιβόλους οδούς ζώα, ϊνα 
κρίνη περί τοϋ βαθμού τής νεωτέρας οικονομικής διά τών 
φυσικών δυνάμεων έπαναστάσεως. Τί δέ νά εϊπη τις περί 
τών άπειρων έκείνων κωπηλατών, τούς όποιους μετεχειρί- 
ζετο ή ναυτική άρχαιότης, απέναντι τής άποστολής τοΰ οιά 
τοΰ πυρός ήσύχως κ'.νοΰντος ογκωδέστατα σκάφη νεωτέ- 
ρου μηχανικού !

Έν γένει τήν δύναμιν τών βραχιόνων άντικατέστησεν ή 
δύναμις τών μηχανών. Επειδή δέ ή Λειτουργία τούτων 
συνίσταται είς τήν ύποδιαίρεσιν καί άπλοποίησιν τών έρ
γων, διευκολύνεται έντεΰθεν έπί τοσοΰτον ή έκτέλεσίς αύ
τών, ώστε μικρός παϊς δύναται νά επιστάτη δεδομένην έν 
βαμβακουργικώ π. χ. καταστήματι μηχανήν πρός μόνον τόν 
σκοπόν νά παρέχη αύτή τήν βαμβακηράν τροφήν της καί 
νά άπαλλάσση αύτήν βαθμηδόν έκ τής πληθώρας τών 
καρπών. Τοιουτοτρόπως αί λεπταί χεΐρες τοΰ παιδός δύ
νανται νά χρησιμεύσωσι καί είς τάς λεπτοφυεστέρας αύτάς 
τής μηχανής ύπηρεσίας. Μέτριαι σωματικαί καί πνευμα- 

ΕΤΟΣ 2—ΦΥΑ. 17—ΙΟΥΛΙΟΣ 4874. ’3



194 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε11ΙΘΕΩΡΙ1Σ1Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 11ΛΙΔΕΪ. 195
τικαί δυνάμεις δύνανται εύκόλως νάπαρακολουθώσιτήν κλω
στήν, νά τήν συνδέωσι καί νά τήν κόπτωσι κατά τήν άναγ- 
κην τής τέχνης. ’Αρκεί δέ νά είσέλθη τις εις μέγα χειρο
τεχνικόν μηχανικής δυνάμεως κατάστημα, ινα Οαυμάση τήν 

ποσότητα τών μικρών παίδων, τούς όποιους τοΰτο συγκεν
τρώνει. Κατά τοΰτο ή νεωτέρα κοινωνία είναι έντελώς οια- 
φορος τής προ αύτής. Οί παΐοες λοιπον οεν έπλασθησαν 
απλώς πρός τό παίζειν, άλλ’ ενωρίς πρέπει νά κερδίσωσι 
τόν έπιούσιον αύτών άρτον. Τοιοΰτος ό καΟ ημάς αιών. 

Πρέπει νά όνομασθή σίδηρους, άργυρούς ή χρυσοΰς ; Α
γνοώ. Έάν έρωτήσωμεν τούς παϊδας, εύρίσκουσι αύτόν 

όσημέραι μηχανικώτερον.
Άλλ’ είναι μέγιστον ζήτημα τών ήμετέρων χρόνων, έάν 

πρέπει ή άπόλαυσις τών άναφισβητήτων τής μηχανικής 
βιομηχανίας αγαθών νά έξαγορασθή δια τής διαρκούς έξαν- 
τλήσεως τών παιδικών τοΰ έθνους φυτωρίων. 'Η ηλικία 
τήν οποίαν ή φύσις ώρισε πρός τήν πρώτην, τήν θεμελιώδη, 
διάπλασιν τοϋ άνθρώπου, εισάγεται έντός τής άτμοσφαίρβς 
τοΰ νεωτέρου βιομηχανικού καταστήματος μετά τοσαύτης 

ορμής, όσην έξηγεϊ άφ’ ένός μέν ή άνάγκη τών έργατικών 
τοϋ λαοΰ οικογενειών, εϊς τάς όποιας δέν άρκεϊ τό ημερο
μίσθιον τοΰ πατρός, άφ’ έτέρου δέ τό συμφέρον τών βιο
μηχανικών έπιχειρήσεων, αϊτινες είς τήν οεξιότητα τών μη
χανών των καί τήν εύθηνείαν του παιδικού ημερομισθίου 

εύρίσκουσι κέρδη ούχί εύκαταφρόνητα.
Έάν έγκαταλειφθή ή τάσις αυτή τής νεωτέρας μηχανι

κής βιομηχανίας είς τάς όσημέραι έπιτεινομένας όρμάς της 
ταύτας, ούδεμία άμφιοολία ότι έν διαστήματι δύο γενεών 
ό νέος πληθυσμός θά ύποστή σπουδαίας μεταβολάς εις τήν 
δλην συγκρότησιν αύτοΰ, μεταξύ τών διαφόρων φάσεων 
τής όποιας ή φυσική, ή ηθική καί ή πνευματική έποψις 
έλκύουσι κατά πρώτιστον λόγον τήν προσοχήν. Οποια 
π. χ. φυσική άνάπτυξις έντός πληθυσμών, τών όποιων η 
νεαρά καί απαλή ηλικία άναπτύσσεται έντός τών μιασμά

των τών μεγάλων έκείνων άνθρωπινων συγκεντρώσεων, 

τάς όποιας ένεργοΰσι τα νεώτερα βιομηχανικά καταστή
ματα. ’Αφήσατε είς τήν διάθεσιν τών αρχηγών τής βιομη
χανίας τόν προσδιορισμόν τοΰ χρόνου τής έργασίας τών 
παιόων τοΰ λαοΰ καί έπειτα άναγνώσετε έπί τής φυσιογνω
μίας τούτων, έπί τής ορθοστασίας καί εύρωστίας των, τά 
φοβερά διά τήν ανθρωπότητα άποτελέσματα.

Ή δέ ηθική διαφθορά έν τοιαύταις τοϋ βιομηχανικού πλή
θους συσωρεύσεσιν, είναι μείζων έτι κίνδυνος. Κατ’ ακρί
βειαν ό συγχρωτισμός διαφόρων ηλικιών, μακράν τής έν τή 
πατρική εστία έπιβλέψεως, είναι πλήρης σκοπέλων. Συνή
θως οί μάλλον διεφθαρμένοι καθίστανται διδάσκαλοι τών 
άπειροτέρων. Μεταβαίνουσι τοιουτοτρόπως οί παΐδες είς 
τήν νεότητα καί δι’ αύτής είς τήν ανδρικήν ηλικίαν χωρίς 
νά διέλθωσΐ διά τής ηθικής έκείνης διδασκαλίας, τής όποιας 
αί πρώτοι ήλικίαι έχουσι τοσαύτην άνάγκην. "Οταν έλθη 
ή έποχή τών έγκλημά των, τότε παρίστανται οί δεσμοφύ- 
λτηίές καί οί δήμιοι. Ιίόσον όμως Οά ήτο προτιμώτερον άν 
ενωρίς προεπορεύοντο οί παιδαγωγοί !

Ή δέ πνευματική έποψις δεϊται ιδιαιτέρας άναλύσεως. 
"Οταν αί έργατίκαί μυριάδες καί αί εκατοντάδες μυριάδων 
έγκαταλείπονται είς τήν μονότονον καί θορυβώδη διδασκα
λίαν τής μηχανής, δίδεται βαθμηδόν είσιτήριον είς τάς 
άτοπωτέρας περί τής κοινωνίας καί τής οικονομίας αύτής 
ιδέας έν ταΐς ψυχαϊς τών έργατών. Δέν άπαιτεϊται είμή ή 
φαύλη τάξις τών έκμεταλλευομένων πολιτικώς ή κερδοσκο- 
πικώς τά πλήθη, ίνα άναστήση έκ τού μέσου τών βιομηχα
νικών κέντρων τήν άγανάκτησιν, ήτις έγκυμονεϊ τούς έπι- 
κινδυνωδεστέρους τού καθεστώτος εχθρούς. Τότε έννοεΐ 
έκαστος πόσον ή άνάπτυξις τού εργατικού πνεύματος προ- 
lytt είς τήν ορθήν τής κοινωνίας άποκατάστασίν. "Οταν 
ύψωθώσιν οί βραχίονες τού πλήθους, τότε αναφαίνεται νέον 
είδος ήθικοφιλοσόφων κλαιόντων τήν μοίραν τής άνθρωπό
τητος. Πόσον λογικωτέρα έν τούτοις ή πολιτειακή έκείνη 
πρόνοια, ήτις, όταν καλή τάς ψήφους τού λαού έπί τής με
γάλης έθνικής σκηνής, φροντίζει συγχρόνως την πνευματι
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κήν καλλιέργειαν τών εργατικών τάξεων, μή ανεχόμενη 
τόν μετασχηματισμόν αύτών έπί τού προτύπου τών εργα
λείων, τά όποια έζ παίδων βλέπουσιν αύται, ότι άσυνειδή- 
τως κινεί ή μηχανή.

Τοιαύτας πρό ολίγων εβδομάδων έγέννησεν έν τή ψυχή 
μου ιδέας τό Καζουργιοδικεΐον ’Αθηνών. Έπρόζειτο περί 
έγκλήματος κατά τής άγνότητος παιδός δεκαετούς έντός 
βαμβακουργιζού τής Λεοαδείας καταστήματος. Ό κατηγο
ρούμενος ήτο παΐς έπίσης, δεζατετραετής περίπου. Οί μάρ
τυρες ήσαν τό πλεΐστον νέοι καί μεταξύ αύτών παΐς δωδε

καετής. Έντύπωσιν μοι έπροξένησεν ή σωματική, πνευμα
τική καί ηθική τών παίδων κατάπτωσις. "Ολα τά πρόσωπα 
ταϋτα συνειργάζοντο έντός, τού καταστήματος. Όταν ήλ- 
Οεν ή σειρά τού επιστάτου, ό Πρόεδρος έρωτά αύτόν «Πό
σα βιομηχανικά καταστήματα είναι έν Λεβαδεία; Άπ. 
Τέσσαρα. — Πρ. ’Εργάζονται καί γυναίκες έν αύτοΐς ; Άπ. 
Όχι. — Πρ. Παΐδες ; Άπ. Ναί. — 11ρ. Πόσοι ; Άπ. Περί 
τούς 100.— Πρ. Ποιας ηλικίας; Άπ. Άπό τής μικροτέ- 
ρας, καθ’ήν δύνανται νά προσφέρωσιν έργασίαν τινά.—Πρ. 
Είς ποιαν ηθικήν ζατάστασιν διατελούσιν οι παΐδες ουτοι; 
Άπ. είς έλεεινήν. — Πρ. Πόσας ώρας διαρκεΐ ή έργασία 
τών παίδων τούτων; Άπ. Άπό πρωίας μέχρις έσπέρας 
μετά διαλείμματος κατά τήν μεσημβρίαν. — Πρ. ’Εργά
ζονται τά ζαταστήματα καί τήν νύκτα ; Άπ. Ναι. — Πρ. 
Οί παΐδες τί πράττουσι ζατά τήν νύκτα; Άπ. ’Εργάζον
ται ζαΐ αυτοί, διαιρούμενοι μετά τών λοιπών έργατών είς 
δύο τάξεις, ήμερησίας καί νυκτερινάς. — Πρ. Πόσας λοι
πόν ώρας εργάζονται οί παΐδες καθ’ δλον τό ήμερονύκτιον ; 
Άπ. Δέκα τέσσαρας περίπου ώρας. — Πρ. Υπάρχει τρό
πος ί'να άκολουθώσιν οί εργατικοί παΐδες μαθήματα είς σχο
λεΐον τι ; Άπ. Ό σκοπός των δέν είναι διά γράμματα άλλά 
οιά τέχνην καϊ ήμερομίσθιον. — Πρ. Πόσον τοιούτον λαμ- 
βάνουσιν ; Άπ. Μίαν δραχμήν μέχρι 1 „.—Πρ. Έχουσίν
οί παΐδες ουτοι οικογένειας έν Λεβαδεία; Άπ. Οί πλεΐστοι 
έρχονται άπό χωρία. — Πρ. Τίς τούς προστατεύει ; Άπ;
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Ούδείς. —Πρ. Πού ζοιμώνται; Άπ. Πολλοί όμοΰ είς δω
μάτια, τά όποια ένοιζιάζουσι. —Πρ. Πού τρώγουσιν ; Άπ. 
Ύπάρχουσι μικρά έργατιζά ξενοδοχεία. — Πρ. Τήν Κυρια
κήν πηγαίνουσιν είς τήν εκκλησίαν ; Άπ. Όχι.—Πρ. Πώς 
διάγουσι τάς έορτάς ; Άπ. διασζεδάζοντες καί άτακτούν- 
τες.»

Αί άποζαλύψεις αύται έχουσιν έν ύπερβολή τό όδυνηρόν. 
Έκ τοΰ δτι ή Ελλάς πολύ έτι άπέχει τών μεγάλων τής 
νεωτέρας βιομηχανίας διπλωμάτων, δέν έπεται ότι πρέπει νά 
άναβληθή μέχρι τής έποχής έζεινης ή έπί τοΰ παιδικού τής 
βιομηχανίας της πληθυσμού άνωτέρα τής Πολιτείας έρευνα. 
Έν Έρμουπό?νει καί έν Πειραίεΐ ή μηχανική βιομηχανία 
όσημέραι έπεκτείνεται. Ύπάρχουσι δέ έν διάφοροι- τής χώ
ρας βιομηχανικοί; κέντροις λίαν ανάλογα φαινόμενα πρός 
τά έν τή πεπυκνωμένη τής Δύσεως βιομηχανία άπαντώμενα. 
Ή οικονομική, υγιεινή, ήθική καί πνευματική άνάπτυξις τών 
νέων έργατών έν γένει καί τών παιδικών ιδιαιτέρως εϊναι 
έγκαταλελειμμέναι είς τό δοζούν ανθρώπων μηδαμώς με- 
τεωριζομένων είς τόν ύψηλότερον, τοΰ κοινωνικού συμφέ 
ροντος, ορίζοντα. ΔΓ αύτούς εϊναι άδιάφορον, δτι ή έξάν- 
τλησις τού νεαρού πληθυσμού δέν βραδύνει κατόπιν νά άπο- 
δειχθή, καί ότι ή ώφέλεια ή έκ τή; βιομηχανικής χρήσεως 
τής ύπέρ πολύ απαλής ήλικίας, καί ώς απλώς παραγωγικού 
οργάνου θεωρουμένης, δέν αντιστοιχεί (ύπολογιζομένων τών 
ύπέρ καί κατά) πρός τάς μάλλον άμεσους προσδοκίας τών 
έογοστασιαρχών. Ένγένει δέη υποχρεωτική έκπαίδευσις τού 
λαού δέν έχει ίσχυρώτερον αντίπαλον τής πρακτικής ταύτης. 
Όσω καταβαίνομεν είς τά κατώτερα στρώματα τής κοινω
νίας, τόσω ή μέν άνάγκη τής έκπαιδεύσεως είναι άπαιτητι- 
ζωτέρα, ή δέ έζπλήρωσις αύτής μάλλον δυσζατόρθωτος. Ό 
νομοθέτης λοιπόν πρέπει νά παρέμβη μετά συντόνου προσ
οχής καί μεγάλης επιμονής, άπό τών μεγαλειτέρων βιο
μηχανικών καταστημάτων μέχρις εκείνων τών έργων, τά 
όποια καί ένα μόνον έστω παιδικόν έργάτην ένασχολοΰσι. 
Μεταβήτε είς τά Αθηναϊκά τοΰ μαρμάρου εργοστάσια κα·, 
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έρωτήσατε τήν σωματικήν ζαί πνευματικήν διαμόρφωσιν 
τής έν αύτοΐς εργαζόμενοι; πρώτης ηλικίας. Σύνηθες θέαμα 
παίοων επί μικρών χειραμαξών ζινούντων ογκωδέστατους 
λίθους. Έπισκεφθήτε τά. σιδηρουργεία έν τή πρός τόν ναόν 
τοϋ Θησέως όδώ, πηγαίνετε μέχρι Τριπόλεως, έν ή ή σιδη
ρουργική βιομηχανία διατελεϊ εις σπουδαίαν άνάπτυξίν, 
ινα ίδήτε άπαιδεύτους παίδας, ζατεσζληζότας, άθλίως έν- 
δεδυμένους καί κακώς τρεφόμενους. Δι’ αύτούς τό πνεύμα 
δεν έχει άλλους σπινθήρας έκτός έκείνων, τούς οποίους ή 
σφύρα διασκορπίζει έπί τοϋ φλογερού σιδήρου (’).

Έν γένει ή άποστολή του ΝομοΟέτου έπί τής έργασίας 
τής νεαρά; γενεά; δύναται νά διαιρεθή εις διάφορα κεφά
λαια, μεταξύ τών οποίων θέλω πραγματευθή τά ουσιωδέ
στατα.

Α'. ’Απαλλαγή τής μικρά; ηλικίας άπό πάσης βιομη
χανικής έργασία;. Έν Αγγλία μέχρι τοϋ 8<-υ έτους, ύ- 
πάρχει δέ σκέψεις ίνα τό όριον τοϋτο άναβιβασθή πλειότε
ρον· έν Αυστρία μέχρι τοϋ 10'»· έν Γερμανία (νομ. Άπριλ. 
1874) μέχρι τοϋ 12»- έν Γαλλία (νομ. Μαίου 1874) μέ
χρι τοϋ 12·» έπίσης, δυναμένης όμως τής κυβερνήσεως, ίνα 
έπί ώρισμένων ειδών βιομηχανίας καταβιβάση τό όριον τής 
έργατικής ήλικία; μέχρι τοϋ 10'» έτους.

Β’. Άπαγόρευσις τή; νυκτερινής έργασία; είς όλα εκείνα 
τά άτομα, τά όποια ένεκα τή; νεαρά; αύτών ηλικίας ύπό- 
κεινται εις μείζονας τή; πονηριά; παραπλανήσεις. Καθώς 
οι στρατοί, οί βαδίζοντες τήν νύκτα, καταλαμβάνονται έξ 
άθυμίας πρός τήν περιμένουσαν αύτούς πρωινήν μάχην,

ι’, Άλλοίμονον τ·ς τά; κοινωνία; έκείνας, τών οποίων αί ανώτε
ρα’. τάξει; δέν γνωρί'ουτ·. ά/ /-ζ: έν τά πόλει οδούς έκτος έκείνων 
τοΰ περιπάτου, τάς διασκεδαστώ; ά τά; έπιδείξεως. Πρέπει νά κα- 
ταβά, τι; εις τά κατώτερα στρώματα τή; κοινωνίας, ϊνα πεισθά περί 
τών δύο αντίθετων ρευμάτων, τά όποια δγ,μιουργοΰνται έν αύτή, έξ 
εκείνων οίτινε; άπο/.κν.βάνουσι τούς εκλεκτότερους τί,; άνθρωπίνςς 
συμβιώσεω; καρπούς καί εκείνων οΐτινες, καταδεδικασμένοι ;ίς 
τούς ευτε/.εστέρους. άγοράζουσιν αυτούς δι’ ιδρώτος καί πόνου. 

ούτω καί οί εργατικοί πληθυσμοί, έξόχως δέ οί νεαροί, ύπό 
μέν τοϋ σκότους τής νυκτός επηρεάζονται, υπό δέ τοΰ φω
τός τής ημέρας άναπτεροϋνται είς τήν οδόν τής έναρετου 
έργασίας. Έν ’Αγγλία (1833) μέχρι τοϋ 16'» έτους τής 

ηλικίας, έν Γαλλία (1841) μέχρι τοΰ 13ο«.
Γ'. Προσδιορισμός τής έργασίας κατ’ άναλογίαν πρός 

τάς έργατικάς τών παίδων δυνάμεις. Αί έργάσιμοι Λοιπόν 
ώραι τής νεαρά; ηλικίας πρέπει νά ύπολογίζωνται κατά τό 
κλίμα καί τήν άνάπτυξίν τής φυλής διά τό τέλος τής μή 
έξαντλήσεως τών παιδικών δυνάμεων άπό άξιοκατακρίτων 
υπερβολών. Τοιουτοτρόπως έν Αγγλία ή μέν άπό 8 13
έτών ήλικία έπιβαρύνεται δι’ έξαώρου έργασίας καθ’ έζά- 
στην, ή δέ μέχρι 18 διά 58 ωρών έργασία; κατά πάσαν 
εβδομάδα. Έν Γερμανία δέ ή έργασία τής ηλικίας άπό 
12 — 14 έτών ώρίσθη είς 6 ώρα; καθ’ έκάστην, ή δέ τής 
μέχρι 16 είς ώρας 10. Έν Γαλλία δέ διά τάς περιπτώσεις 
τής’ έργασίας άπό 10—12 έτών ώρίσθη αύτη εξάωρος, άπό 

12 δέ καί επέκεινα δωοεκάωρος. Έν Αύστρια δέ ή μέν άπό 
10—14 έτών ήλικία έπιβαρύνεται δΓ έργασίας 10 ώρών, 

ή μέχρι 16 δέ διά 12 ώρών.
Δ'. Υποχρεωτική θρησκευτική διδασκαλία κατά Κυρια

κήν διά πάσαν τήν νεαράν ηλικίαν μέχρις τοϋ 18ο··*  ή ζαί 
21'» έτους. Ή μέθοδος τή; διδασκαλία; ταύτης δύναται 
νά κανονισθή έπί τή βάσει τών Κυριακών Σχο
λείων, τά όποια ζατά τό 187 0—71 ώργάνισεν έν Ά
θήναις ή «Σ ύ ν α ξ ι ς τών Πρεσβυτέρων.» "Οσοι 
έπεσζέφθησαν τά σχολεία ταΰτα καί ειόον τήν λειτουργίαν 
αύτών δύνανται νά κρίνωσι περί τής γονιμότητος, τήν ο

ποίαν περιέχει ή ιδέα αύτη. Άναλόγως τών έν τή νεαρά 
ηλικία διαφορών ή θρησκευτική τροφή έπιοέχεται μεγά
λην καί σωτηριωδεστάτην άνάπτυξίν. Λαός, μή καλλιερ- 
γών τό θειον αίσθημα, στερείται του ίσχυροτέρου έλατη- 

ρίου πρός τήν όσον ένεστι τελειοτέραν εθνικήν άποκατα- 

στασιν.
Ε’. Υποχρεωτική έκπαίδευσις εί; στοιχειώδεις γραμμα*  
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τικάς καί έπιστημονικάς γνώσεις. Ή άνάπτυξις τοϋ εργα
τικού πνεύματος είναι άναπόφευκτον έφόδιον πρός τήν κοι
νωνικήν αρμονίαν. "Οταν τά εργατικά πλήθη παρατάσσον
ται έν ’Αγγλία ύπό τήν σημαίαν τών συνεταιρισμών αύτών, 
νομίζει τις δτι εις τά πρόθυρα είναι ή έπανάστασις. Άλλ’ ή 
έπιστήμη καί ή τέχνη τής γραμματικής διαφωτίσεως έπί 
τών κοινωνικών ζητημάτων εργάζεται τόσον δραστηρίως 
έν ταΐς κεφαλαΐς τών συσωματουμένων έργατών, ώστε ή 
δ ι α δ ή λ ω σ ι ς διαβαίνει ώς πανήγυρις, χρησιμεύει δέ 
συγχρόνως καί ώς μάθημα πρός τήν διοικούσαν τάξιν καί 
ώς σωτήριος έξάτμησις τής κοινωνικής μηχανής. Ούτως έν 
’Αγγλία μέν ή άπό 8—13 εργατική ήλικία ύποβάλλεται 
είς δύωρον καθ’ έκάστην έζπαίδευσιν, έν Γερμανία δέ ή άπό 
12—14 είς τρίωρον, άνεξαρτήτως τοϋ ύπολοίπου (τής τε
λευταίας ιδίως χώρας) μηχανισμού περί τήν δλην τοϋ νεα

ρού πληθυσμοΰ έκπαίδευσίν.
ΣΤ'. 'Οργανισμός άναλόγου πρός τάς κοινωνικός περι

στάσεις ποινικού συστήματος κατά τών άρχηγών έκείνων 
τής βιομηχανίας, οϊτινες παραβαίνουσι τάς περί τής παιδι
κής έργασίας νομοθετικός διατάξεις. Καθ’ όσον δέ ή ευ
θύνη έπιρρίπτεται έπί τοΰ οραστικωτέρου στοιχείου τής 
βιομηχανίας, ήτοι έπί τών επιχειρηματιών, έξομαλύνεται 
ούτω διά τής συγκεντρώσεως ή οδός τής τελικής έπιτυχίας.

Ζ'. Καθίδρυσις ιδιαιτέρων δημοσίων αρχόντων διά τό τέ
λος έν γένει τής έποπτείας έπί τής παιδικής έργασίας καί 
τής καταδιώξεως τών κατ’ αυτήν παραπτωμάτων. ’Άνευ 
τοΰ μέτρου τούτου παν έπί τοΰ προκειμένου θέματος νομο
θετικόν επινόημα έξαφανίζεται είς τό κενόν όπως ό ήχος. 
Έδοκιμάσθη κατά πρώτον έν ’Αγγλία, έν ή όλα τά τοιαύ
της φύσεως μέτρα έναυάγουν δι’ έλλειψιν ειδικής έπ’ αύ
τών δημοσίας λειτουργίας. Άφ’ ής δμως έποχής (1833) 
διωρίσθησαν 4 άνώτεροι καί 20 ύποδεέστεροι έπόπται, έξη- 
σφαλίσθη ή πρακτική τής νεαράς ηλικίας προστασία.

Ή βάσις αύτη τής Αγγλικής πείρας είσήλθεν έν τή τε
λευταία Γαλλική νομοθεσία, ήρχισε νά καταλαμβάνη τά 

πνεύματα έν Γερμανία καί προώρισται νά δώση ψυχήν είς 
άπαντα τόν εργατικόν τοΰ νεωτέρου κόσμου βίον. Υπενθυ
μίζει ύπό τινα έποψιν τούς αρχαίους τής καθ’ ημάς Δημο
κρατίας παιδονόμους καί πρέπει νά θαυμάση τις τήν σύνεσιν 
τοΰ έν Αγγλία πολιτεύματος, ότι διά παραπλήσιων οργα
νισμών όσημέραι συνεταιρίζει τά έργατικά πλήθη μετά τών 
άντιπροσώπων τοΰ έθνους. Τοιουτοτρόπως κατά παν έτος 
άναγινώσκονται έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων αί έκθέσεις 
τών δημοσίων έπί τής παιδικής έργασίας άρχόντων. Ό
ποιον φώς διαχέουσιν αί λεπτομέρειαι τών έρευνών αύτών 
καί όποιος σύνδεσμος έντεΰθεν μεταξύ τής δ ι α ν ο ο υ μ έ
ν η ς πολιτείας καί τής έργαζομένης κοινωνίας διά 
τοϋ μέσου τής νέας έν ταύτη γενεάς !

Ύπό τήν έποψιν ταύτην μεγάλη καί εύρεία οδός έπι- 
φυλάσσεται είς τήν πολιτικήν τής έλευθερίας έμπειρίαν. 
Όσω στενώτερος ό σύνδεσμος τών έλευθέρων πολιτευμά
των πρός τά έργατικά πλήθη, τόσω οί κίνδυνοι τής νεω- 
τέρας κοινωνίας άπέναντι τοΰ άπολυτισμοΰ έκμηδενίζονται. 
Άνθρωποι, τών οποίων ή πρόοδος άποτελεΐ τό διηνεκές τοΰ 
πολιτεύματος μέλημα, κλείουσι τά ώτα αύτών πρός τούς 
πειρασμούς, εΐτε άνωθεν είτε κάτωθεν παρασκευάζονται 
οδτοι.

Έ ρ^γ α σ ί α καί έλευθερία είναι αιώνια σύμβολα 
τής τελικής τών λαών άναπτύξεως. Η μέν άδελφότης 
αύτών κτυπά είς τούς οφθαλμούς, ή δέ ίερότης των καί ό 
φωτισμός των άποτελεΐ τόν άκρογωνιαιον λίθον τοΰ 
νεωτέρου πολιτισμού. Ή παιδική ούτως έργασία άποτελεΐ 
σπουδαίαν σελίδα τοΰ μεγάλου έκείνου προβλήματος, δπερ 
περιλαμβάνει τήν περαιτέρω κοινωνικήν διαρρύθμισιν, καί 
πρέπει νά εύχηθώμεν, ώστε ενωρίς νά μελετηθή καί έν τή 
ήμετέρα χώρα. Μήπως ό μΰθος τοΰ Προμηθέως καί Έπι- 
μηθέως δέν εΐναι τής 'Ελληνικής διανοίας προϊόν;
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ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ. ΊΊ1Σ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΓΑΤΣ ΓΥΝΑΙΞΙ.

Μεταξύ τών διαφόρων ζητημάτων, τά οποία αναφαίνονται έν τή 
νεωτέρα κοινωνία διά τοΰ σεβασμίου τών με j-ά.ώ»· κατ’αύτά άριά- 
ιιών όγκου, τό τής γυναικός κατέχει λίαν διακεκριμένη·/ Οέσιν- ού 
δέν όλιγώτερον, πρόκειται περί τοΰ ήμίσεος ανθρωπίνου γένους. Ήδη 
η ΟΙΚΟΝ'ΟΜΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ένησχολ.ήΟη έν τοϊς προηγουμένοις 
(φυλ. 12ω καί 16ω) έπί δύο όψεων τοΰ μεγάλου αύτοΰ ζητήματος:
1) περί τής έν τώ γάμω χειραφετήσεως τής γυναικ ός καί 2) περί 
τής επιστημονικής αύτής έκπαιδεύσεως. Όφείλομεν δέ χάριτας πρός 
τόν ήμέτερον σοφόν καθηγητήν τοΰ έθνικοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Ί. 
Σαρίπολον διά τήν, έκ τοΰ έ'τι ανεκδότου β' τόμου τοϋ περί τοϋ συν
ταγματικού δικαίου πολυτίμου συγγράμματος αύτοΰ, δοΟεΐσαν ήμΐν 
πρός δημοσίευσε·/ έπομένην μελέτην έπί τή: .To.^maz^c τής γυναι- 
κός αποστολής.

..............Εύκαιρον ήγούμεθα δ'.αλαβεϊν τινα περί ζητή
ματος κοινωνικού όσημέραι μείζονας τάς διαστάσεις λαμ- 
βάνοντος, λέγομεν δέ, περί τού εί δει καί γυναιξί μεταδί
δομαι τής πολιτείας.

Τό ζήτημα έπραγματεύθησαν καί οί αρχαίοι, άλλ’ ύπό 
τήν κοινωνικήν μόνον οψιν ούχί δέ καί τήν πολιτι
κήν. Ούτως ό Πλάτων, περί άγωγής τών γυναικών, ώς 
τικτουσών τούς πολίτας καί τούτων τήν επιμέλειαν έχου- 
σών, έν τή νηπιακή τουλάχιστον ηλικία, πραγματευόμενος, 
ώς μάλα σπουδαϊον ήγήσατο έγγυμνάζεσθαι τάς τών φ υ- 
λ ά κ ω ν καί κοινωνεϊν τοϊς άνδράσι πολέμου τε καί φυ
λακής καί είναι πάντων πάσας κοινάς, ομοίως δέ καί τά 
τέκνα (*).  Ό ο’ ’Αριστοτέλης, τού Πλάτωνος τάς περί 

(*) «Άποδοτέον δή ταΐς τών φυλάκων γυναιξίν, έπεί περ αρετήν 
«αντί ιματίων άμφιέσονται, καί κοινωνητέον πολέμου τε καί τής 
«άλλης φυλακής τής περί τήν πόλιν, καί ούκ άλλα πρακτέον τού-

τούτα θεωρίας καλώς άνασκευάσας, τό μέγ’ άπό τής κοι- 
νότητος τών γυναικών άτοπου κατέδειξε διά τε τήν άξίαν 
τής γυναικός καί τού γάμου τήν αγνότητα (’), έτι δέ καί 
περί τάς διαφοράς έφιλοσόφησε (2). Καί όμως ό δαιμόνιος 
άνήρ, μεθ’ δλην τήν έν αύτώ διαυγή διάνοιαν, κατηνέχθη, 
ώς καί έπί τή περί τού φύσει δούλου θεωρία, είς άν- 
τίφασιν πρός έαυτόν (§ 92 σημ. β). Οϋτω συνέβη αύτώ καί 
περί τήν γυναίκα· ομολογεί γάρ έχειν αύτήν τό βουλευ
τικόν, έπάγεται δ’ άμέσως ότι ά κ υ ρ ο ν έχει αύτό (’). 
Άλλ’ έάν έχη, πόθεν τό άκυρου ; σιωπά ό φιλόσοφος- δθεν 
τού άκύρου μή άποδεικνυομένου, πώς άρα δικαιωθήσεται ό 
άρνούμενος αύτή τήν τούτου ενέργειαν (’), μάλιστα δ’ ε
πειδή αύτός ούτος ό ’Αριστοτέλης προσομολογεϊ, οτι πρός 
τό σπουδαϊον είναι τήν πολιτείαν άνάγκη καί τάς γυναίκας

»τωυ δ’ αύτών τά ελαφρότερα ταΐς γυναιξίν ή τοϊς άνδράσι δο- 
»τέον διά τήν τοΰ γένους ασθένειαν. 'Ο δέ γελών άνήρ έπί γυμναΐς 
«γυναιξί, τοΰ βέλτιστου ένεκα γυμναζομέναις, ά τ ε λ ή τοΰ γε- 
«λοίου σοφίας δ ρ έ π ω ν καρπόν, ούδέν οίδεν, ιός έοικεν, 
»έφ’ ώ γελά ούδ’ ό,τι πράττει- κάλλιστα γάρ δή τοΰτο καί λέγε- 
»ται καί λελέξεται, ότι τό μέν ωφέλιμον καλόν, τό δέ βλαβερόν 
«αισχρόν .... Τάς γυναίκας ταύτας τών άνδρώυ τούτων πάντων 
«πάσας εϊναι κοινάς, ιδία δέ μηδενί μηδεμίαν συνοικεΐν- καί 
«τούς παΐδας αύ κοινού ς, καί μήτε γονέα έκγονον είδέναι τόν 
«αύτοΰ μ.ητε παΐδα γονέα.» Πλάτων, πολιτ. Ε σελ. 457.

(’) Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ. πολιτ. Β, α συμπεραίνει δ’ έν § 17 ιός 
εξής- »έν δέ τή πόλει τήν φιλίαν αναγκαίου ύ δ α ρ ή γίνεσθαι διά 
«τήν κοινωνίαν τήν τοιαύτην, καί ήκιστα λεγειν τόν εμόν ή υιόν 
«πατέρα, ή πατέρα υιόν.»

(’) ’Α ρ ι σ τ ο τ έ λ. πολιτ. Α, ε § 8 καί Γ, β § 10.
(3) »'0μέν γάρ δούλος όλως ούκ έχει τό βουλευτικόν, τό δέ θήλυ 

«έχει μέν, άλλ’ άκυρο ν- ο δέ παΐς έχει μέν, άλλ’ ατελές.» Ά- 
ριστοτέλ. πολιτ. Α. ε § 6.

(«) «Σχεδόν δέ ταύτόν έστι τό ζητούμενου καί περί γυναικός.. .. 
»εΐ μέν γάρ δεΐ άμφοτέρους μετέχει·/ καλοκαγαΟίας, διά τί τόν μέν 
’’άρχει·/ δέοι άν, τόν δέ άρχεσΟαι καΟάπαζ ;» Ά ρ ισ τ ο τ ε λ. πο- 
λιτ. Α, ε § 4.



204 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΑ1Σ ΓΤΔΑ1ΞΙ. 205
είναι σπουδαίας ώς αποτελούσα; τό ήμισυ μέρος των έλευ- 

θέρων (■);
'Ως αληθώς μέγα τό πρόβλημα χαί πολύ ίχον τό σπου- 

δαϊον· ώμολογημένου γάρ όντος, ότι πρός καλήν κατα
σκευήν τής πολιτείας δει καί τήν γυναίκα είναι σπουδαίαν, 
πώς γενήσεται αύτη τοιαύτη έάν μή και σπουδαίας τύχη 
ανατροφής (*);  πώς δέ τοΰτο, έάν μή άναγνωρισθή αύτή 

(.*) Ά ρ ι σ τ ο τ έ λ. πολιτ. Α. ε. § 12.. "Ορα καί κατωτ. § 422. 
Παρατζροΰμε·/ δέ, ότι πρώτος ό Σταγειρίτζς πάρετήρζσεν, ότι αί γυ
ναίκες το ήμισυ τοΰ άνθρωπίνου γένους άποτελοϋσιν.

(2) "Οτι ή γυνή επιδεκτική έστι σπουδαίων λόγων, άντί πάσζς 
άλλζς άποδείξεως, καί περ ή πείρα διά τών καθ’ ημέραν συμβαινόν- 
των πάσαν αίρει άμφισβήτησιν, έπαγόμεθα ότι οί αρχαίοι ήμών πρό
γονοι υπό γυναικείαν μορφήν καί είδος έφαντάσθζσαν τήν Ά Ο ζ- 
ν ά ν, τήν θεάν τζς Σοφίας. Ιδού δέ τίνα περί γυναικών έλέ- 
γομεν έν τή ομιλία ήμών τζς 17 Δεκεμβρίου 1871 τή γενομένη έν 
τω φιλολογικό* συλλόγφ Παρνασσό» περί τοϋ παρελθόντος καί 
τοϋ μέλλοντος τζς έλευΟερίας. «Ημείς έσμεν οί αίτιοι τών κακιών 
«άς άποδίδομεν ταΐς γυναιξί. Κατακλείομεν αύτάς έν τώ οίκο». έν 
»πάσι δέ δυσπιστοΰμεν πρός αύτάς' άμ.φιβάλλομεν ότι άγαπώσιν 
»ήυ.άς, ζηλότυποι δέ γινόμενοι αύξάνομεν τήν πονηριάν αυτών' νο- 
«αίζομεν αύτάς σπαταλάς. έφ' ω πάσζς διαχειρίσεως χρημάτων

■ αποστερούμε·/ αύτάς καί φιλοχρήματους καθίσταμεν' άπΟμακρύνο- 
«μεν αύτάς πάσζς σπουδαίας μ,ελέτης, μή κατορθοΰντες όμως άφαι-

■ ρέσασθαι αύτάς καί τήν έλευθερία·/ τοϋ σκέπτεσθαι, παραδίδομεν 
«αύτάς είς σκέψεις επιβλαβείς διά τήν ειρήνην ήμών δίδομεν αύταϊς 
«ανατροφήν, ότι πάσαν γυναίκα ού δει θέλειν εί μή ό,τι καί ό 
«άνήο αύτής, επομένως επειδή ή Ουγάτζ,ρ βλέπει ότι ή μήτηρ ώς 
«μ ζ δ έ ν λογίζεται έν τή διοικήσει τοϋ οίκου καί ότι ό πατήρ έστι 
«τό παν, άτ’ απόλυτος κύριος καί δεσπότης τών τοϋ οίκου πραγ- 
«μάτων, μένει τις τοϋ λοιπού έλπίς, ότι έ’σται δυνατόν ύψωθήναι 
«τήν γυναίκα άπό τής καταπτώσεως είς ην ήγάγομεν αύτήν -. Ούτω 
«μή δυναμένζ ή γυνή άσχολεϊσθαι περί σπουδαία, κατ’ άνάγκην 
«τρέψει τάς έαυτής φροντίδας είς τά μάταια' πρός ταΰτα γάρ άφίε- 
«μεν αύτή πλήρη τήν έλευθερία·/' ούτω δέ καταντά έφ’ ίν καί μό- 
»vqy πράγμα συγκεντρώσαι πάσαν τήν προσοχήν αυτής, πώς έσται 

όση καί τώ άνδρί έλευθερία ; εί δέ τοσαύτης κάτοχος έσται, 
πώς μή μεταδοΰναι αύτή καί τής άρχής;

Χάρις τώ χριστιανισμό*,  δς διά τής ορθής φιλοσοφίας 
προάγει έν τώ πολιτισμό*  τό άνθρωπινον γένος, ή γυνή νυν 
ούτε ή έν τή γυναικωνίτιδι τοϋ τρυφηλοΰ ’Ασιανού κατά- 
κλειστος πρός θεραπείαν τής ακολασίας αύτοΰ έστιν, ούτε 
ή έν manu τοϋ 'Ρωμαίου πολεμιστοΰ, ούτε ή διά τήν αγο
ράν καί τάς έταίρας παρημελημένη τού ’Αθηναίου, ούτε ή 
γυμνή έν άνδρών θέα γυμναζόμενη Σπαρτιάτις· τυγχάνει 
γάρ ή νΰν γυνή μάλλον έλευθερίου άγωγής καί όσημέραι 
ού μόνον χρήσιμον άλλά καί ενεργόν τής κοινωνίας μέλος 
γίνεται· έχει γάρ ιδιοκτησίαν, κόρη δέ ή χήρα έλευθέρως 
διαχειρίζεται αύτήν, ώς καί έγγαμος έάν μή προικώα ή

«αύτή εφικτόν διά τής ματαιότητος κυριευσαι τοϋ δεσπότου αύτής 
«καί, αληθής Όμφάλη, κρατεί·/ παρά τούς πόδας αυτής δέσμιο·/ τόν 
Ηρακλή τοΰ οίκου, έν δέ τή ιδιοτροπία αύτής καί ραπίζειν τήν 
■ παρειάν αύτοΰ τώ σανδαλίω αύτής. Ούτω μή δυναμ.ένη είναι ίση 
πρός ίσον καί έλευθέρα πρός έλεύθερον ήρμ.οσμένη ά'νδρα καταντά 

«παίζειν τόν άνδρα ώς άνδρείκελον.
«Ιδού οί καρποί, οΰς έν τώ γάμω καρποΰται άνήρ ό μή διαπλάτ- 

«των τό ήθος τής γυναικός πρός μεγάλα καί σπουδαία. Ό τοιοΰτος 
«πάντως έσται μίαν ημέραν τό θϋμα τής έαυτοΰ γυναικός. Ώς δ’ έν 
«παμβασιλεία οί κόλακες διηνεκώς προσπαθοϋντες θεραπεύειν τάς 
«ορέξεις τοϋ δεσπότου κ.ατορθοϋσι κυριεϋσαι αύτοΰ, ούτω καί αί γυ- 
«ναίκες αναγκαζόμενα', γενέσθαι οί κόλακες ήμών καταντώσι δεσπό- 
«ται ήμών. Δούλη ή γυνή έκτήσατο άπάσας τών δούλων τάς κα- 
«κίας, έλευθέρα κοσμηθήσεται δι’ όλων τών κοσμουσών πάντα άλη- 
«θώς έλεύθερον άρετών» κ.τ.λπ. Μέτιθι καί άπαν τό έν τή ήμετέρα 
φιλοσοφία τοϋ δικαίου περί γ ά μ. ο υ κεφάλαιον, ώς καί τήν έν τώ 
Ά θ ζ ν κ ί ω τοΰ έτους 1872 μελέτην ήμών περί τής κατά διαφό
ρους χρόνους καί τόπους καταστάσεως τής γυναικός, ήν, Θεού συνευ- 
δοκοϋντος. έξακολουθήσομεν μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων.

(’) «Μή γάρ ή γυνή ούκ έχει τήν ικανότητα πρός τό άσχολεί- 
σθαι είς ύποθέσεις τής βιωτικής; Παράδοξος ή ύποστήριξις τοιαύ
της προτάσεως όταν έν τή έξοχή άπαντάται γυνή γεωργός, χήρα 
ενίοτε, διευθύνουσα δέκα πέντε, είκοσι·/ έργάτας, πέμπουσα τούς μέν 
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συγγράφει, διδάσκει, συναναστρέφεται μετά τών άνδρών ζαί 
ώς είπεΐν άπ’ αύτής διαπλάττονται τής κοινωνίας τά ήθη 
ζαί οί τρόποι. Εί δέ ταΰτα, άρα καί ένδιαφέρεται άμέσως 
είς τά τής πολιτείας· εί δ’ ένδιαφέρεται, τίνος ένεζεν άπείρ- 
γειν αύτήν τών κοινών ζαί μή μεταδιδόναι τών τής πόλεως 
όπως γένηται αληθώς πολΐτις;

Καί όμως τό τοσοΰτον φυσικόν ζήτημα τοϋτο ούδείς πρό 
τών καθ’ ήμάς χρόνων άνεζ.ίνησεν. Είδομεν τόν ’Αριστοτέλη 
δογματίσαντα, ότι ή γυνή έχει μ έ ν τ ό β ο υ λ ε υ- 
τ ι κ ό ν ά κ υ ρ ον δ έ, έπομένως οι μετ’ αυτόν, όσον ι’σμεν, 
ούδέ ποσώς περί τοϋτο ήσχολήθησαν, ώς περί πράγματος 
μηδενός λόγου άξιου. ’Επί τής Γαλλικής όμως τοΰ 1789 
έπαναστάσεως, κατά τήν περί συμφυών τω άνθρώπω δι
καίων συζήτησιν, ήλθεν, ώς ήν έπόμενον, τό ζήτημα εί έδει 
μεταδοΰναι τής ψήφου καί ταΐς γυναιξί, τό γάρ τής ψήφου 
δικαίωμα έν τοΐς φυσικοΐς τότε άνεγράφετο διζαίοις (§ 
398, β)· τοϋτο τότε ό μέγας φιλόσοφος Κονδορσέτος ζα- 
ταφατιζώς έ7.υσεν (').

"Αμα τις ιδέα νέα έμφανισθή ξενίζονται πάντες τό πρώ
τον περί αύτής άκούοντες· άκολούθως αυτή διαιρεί τά πνεύ
ματα· αί συζητήσεις, έπομένως καί αί άντιλογίαι έπέρχον- 
ται, έν μέσω δέ τούτων ή ιδέα, έάν γόνιμος ή, ριζοβολεΐ, 
καί ό,τι μέν έν έαυτή είχε παρακεκινδυνευμένον άποβάλ- 

λει, μένει δ’ αύτή ό,τι καλόν. · Ευρισκόμεθα νυν έν τή πε
ριόδου τών συζητήσεων εί δει καί τάς γυναίκας κοινωνεΐν 
τών πολιτικών. Ιδού δέ τινας κυρίως λόγους έπάγονται 
οί' τε ύπέρ ώς καί οί ζατά.

Αί γυναίκες ώς καί οί άνδρες, λέγουσιν οί συνήγοροι 
χρήζουσι τών πολιτικών δικαίων ου μόνον πρός τό ά ρ- 
χ ε ι ν άλλά καί πρός τό μ ή ά ρ χ ε σ θ α t κακώς. Πρός 
δέ τούς αντιλέγοντας, ότι έάν μεταλάβωσι τών ίσων ά- 
πλαΐ έσονται μηχαναί ψηφοφοροΰσαι ζατά τό δοκοΟν καί 
τάς ύπαγορεύσεις τών έζ. τοΰ άρρενος γένους προσκειμένων 
αύταϊς, άπαντώσιν, ότι καί τούτου άληθεύοντος όποιον άρά 
γε τό κακόν ; ένεζα τής ίσότητος τών δικαίων αυτοί οί ώς 
λέγεται έπίδρασίν τινα έπ’ αύτών άσζουντες προσενεχθή- 
σοντ’ αύταϊς ώς ίσοι χρήζοντες τής ψήφου αύτών, έπομέ
νως ζαί ήττον δεσποτικώς πολιτευθήσονται πρός τάς οι
κείας γυναίκας. Οί άνδρες πρός τάς ίσα ένδιαφερομένας συ
ζύγους συζητουντες περί τών κοινών, ούχί ώς περί ίδιας

' Έν τοϊς ένθερμ.οτάτοις συνηγόροις ύπερ τοϋ τών γυναικών δι
καιώματος πλήν τοΰ Condorcet είσί παρά μέν τοϊς Γάλλοις 
ό Ed. Laboulaye καί έν γένει οί δημοκρατικοί, παρ’ ’Άγγλοις 
δέ ό Samuel Bailey, ό Hare, μάλιστα δέ ό John 
Stuart Mill ό πάνυ, 8ς έν τή περί Άντιπροσωπικής Πολι
τείας συγγραφή αύτού ,κεφ. 8 λέγει «έν ταΐς προηγουμέναις πα- 
ρατηρήσεσιν ύπέρ τής καθολικής μέν βαθμιαίας δέ ψηφοφορίας ούδε- 
μίαν διάκρισιν περί τοΰ φύλου τών έκλογέων έποιησάμην. θεωρώ 
τήν διαφοράν τών γενών έπί τοσοΰτον άσήμαντον έν τοϊς πολιτικοϊς 
δικαιώμασιν έφ’ όσον καί τήν διαφοράν τού αναστήματος ή τοϋ χρώ
ματος τών τριχών .... Έάν ύπάρχη διαφορά τις, εστιν αύτη ότι 
αί γυναίκες έχουσι μείζονα άνάγκην τής καλής κυβερνήσεως, διότι, 
ούσα·. φυσικώς άσθενέστεραι, έξαρτώνται πλειότερον έκ τοϋ νόμ.ου καί 
έκ τής κοινωνίας χάριν τής εαυτών ΰπερασπίσεως. Έν ταΐς ήμέραις 
ταύταις (Απρίλιον 1874 μανθάνομεν' ότι νομοθετικώς έν 
τρισί τών σμοσπονδων πολιτειών τής ’Αμερικής, έν Michigan, 
llhode-Island καί lova άνεκηρύχθη ύπέρ τών γυναικών τό τής εκλο
γικής ψήφου δικαίωμα.

ε:ς τόν σταϋλον, τούς δέ είς τόν αγρόν καί τοϋ όλου έπιστατοϋσα. 
Έν τούτοις κατά τήν ημέραν τών εκλογών ό μέν οδηγών τάς αίγας 
βοσκός μεταβαίνει εις ψηφοφορίαν, ή δέ διευθύντρια τής έπαύλεως 
στερείται τού δικαιώματος τής ψήφου, Τίνος ένεκα ; Βεβαίως διότι 
ού φέρει γένειον! Αέν βλέπω άλλον λόγον έκτός τούτου. > Ed La- 
boulaye Ίστορ. τών Ηνωμένων Πολιτειών τομ. 3 σελ. 325.

(ι) «Έν τοΐς χρόνοις της έπαναστάσεως locigiens τινες τοϋ φυσι
κού δικαίου περιέστησαν είς αμηχανίαν έπί τής ψήφου τών γυναι
κών άλλ’ ό Condorcet ουδόλως έδίστασε ίνα κηρυχθή ύπέρ τής πα
ραδοχής τής γυναικός είς τήν πολιτικήν ισότητα. Έγραψε δέ έπί 
τοϋ θέματος τούτου περιέργους σελίδας.) Ed. Laboulaye αύτ. σελ. 
328. Ιΐίβ. τοΰ αύτοϋ καί σελ. 323.
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άλλ’ ώς περ: κοινής άμφοτέροις ύποθέσεως, σωφρονέστερον 
χρήσονται τή ψή©ω· έκάτερος γάρ μάλλον φεύξεται την 
διαφθοράν, άτ’ έξαναγκαζόμενος εί τ’ άποκαλύψας τό οί- 
κεΐον αίσχος πολεμηθήναι τήν γνώμην ύπό τοΰ ετέρου, εί 

τε ύποκρύψας ματαιώσαι τήν έαυτοΰ μίαν ψήφον διά μιας 
έτέρας ψήφου άντιθέτως δοθείσης. "Αλλως τε καί αί ήθικαι 
εΰΟυναι, ας άμοιβαίως ύφέξουσι, διορΟώσουσιν έν πλείσταις 
περιστάσεσι τάς έκάστων διαθέσεις, ή δ’ άνευθύνως, καί, ώς 
έχουσι νΰν τά πράγματα, εμμέσως ένασκουμένη έπίδρασις 
τής γυναικός έπί τον άνδρα μετατραπήσεται έπ’ άγαθώ έάν 
άμεσον έχη τό ένδιαφέρον εις τά συμφέροντα τή οικογένεια.

Έτι δ’ έπάγονται· έπειδή ή γυνή, εί τε ώς έχουσα ιδιο

κτησίαν συνεισφέρει εις τά δημόσια βάρη, εί τε ώς εργάτες 
συντελεί είς τήν πρόοδον τής κοινωνίας, έπί τίνι λόγω ά- 
ποστερεΐν αύτήν ψήφου, καί περ τοιαύτην έχοντος άνδρός 
ήττον μέν αύτής φορολογουμένου, έλαττον δέ συντελοΰν- 

τος είς τήν ευημερίαν τής πολιτείας ;
Άλλ’ ή γυνή, λέγουσιν οί έναντίοι, πάντως τής έαυτής 

έκπέσει άξίας εί ποτ’ άναμιχθή είς τά πολιτικά πάθη καί 

καταβή είς τών φατριών τούς διαπληκτισμούς. Τό τοιοΰ- 
τον έπιχείρημα έοικεν ώςεί τις άσιανός ίσχυρίζετο. ότι έάν 
γυνή πρός άνδρας έμφανισθή άνευ τής έπί τοΰ προσώπου 
καλύπτρας, άποβαλει τήν αιδώ καί περιβληθήσεται τήν α
ναίδειαν· καί όμως ή ηθική τών τής Εύρώπης γυναικών κα- 
τάστασις μαρτυρεί, ότι αγνότερα αύται έχουσι τά ήθη παρά 

τάς άσιάτιδας.
Τέλος δέ, όλως ανάξιον κρίνομεν άναιρέσεως ο προτεί- 

νουσιν έπιχείρημα, ότι ού δει μετέχειν τοΰ πολιτεύεσθαι τήν 
γυναίκα διά τό περιωρισμένον τών διανοητικών αύτής δυ
νάμεων. Οί τοιαϋτα ίσχυριζόμενοι έμπίπτουσιν είς τήν θεω
ρίαν τοΰ Άριστοτέλους (’) περί τό φύσει ελεύθερον 
και φύσει δοΰλον ποΰ γάρ στηρίζει αύτήν ό Στα- 
γειρίτης πλήν ή είς τήν διαφοράν περί τάς δυνάμεις τοΰ 

σώματος καί τής ψυχής; Και ταϋτα, ώς όρθώς παρατηρεί 
ό Μίλ?. (*),  λέγονται έν ήμέραις καθ’ άς γυνή άπό τριά
κοντα καί έπτά ήδη έτών κρατεί τών σκήπτρων πολιτείας 
άρχούσης έπί διακοσίων έκατομμυρίων ψυχών καί εικότως 
θεωρείται ώς μάλα καλώς τούς ύπ’ αύτήν λαούς κυβερ- 
νώσα (!).

(') Άίΐίτοτ. πολιτ. Α, β 14 καί 15. Πρβ. και άν. S 92.

Καί γινώσκομεν μέν, ότι τοιαϋτα λέγοντες μεταλαμβά- 
νομεν τοΰ γελοίου, οπερ οί ευήθεις τών κειμένων λά- 
τραι έπέρριψαν έπί τούς σπουδαίους έκείνους άνδρας τούς 
πρό ήμών τήν περί μεταδόσεως ταΐς γυναιξί τών ίσων πο
λιτικών δικαίων ιδέαν άσπασαμένους, προτιμώμεν δέ τήν 
χορείαν ταύτην, ήτις άγει πρός μέλλον κρεϊττον τοΰ πα
ρελθόντος, διδασκόμενοι άπό τής ιστορίας, ότι πάσα μεγα- 
λόφρων καί φιλάνθρωπος ιδέα ώς γελοία κατά τήν πρώ
την αύτής κήρυξιν έκρίθη. Ούτως εί τις έπί τής παρελθού- 
σης έκατονταετηρίδος περί ίσότητος μεταξύ εύγενών καί μή 
τοιούτων έλάλει, πάντως άξιος φρενοκομείου έκρίνετο, ό δέ 
ύψών τήν φωνήν ύπέρ καταργήσεως τής σωματεμπορίας

(’) »Εί δέ καί προστεΟί, ότι (ό έκ τής πολιτείας άποκλεισμός ττ,ς 
γυναικός διά λόγον άνικανότητος) ένεργεΐται έν χώρα (έν ’Αγγλία), 
όίτις κυβερνάται ύπό γυναικός (τής βασιλίσστ,ς Βικτωρίας), έν χώρα 
ττ,ς όποιας a ενδοξότατος τών ηγεμόνων υπήρξε γυνή (ή βασίλισσα 
’Ελισάβετ), πλήρης τότε έσται ή είκών τοϋ παραλογισμοϋ και τί,ς 
πανταχόΟεν άναφαινομέντ,ς άδικίας.» John Stuart Mill, αυτ. κεφ. 8.

(’) Κατά τήν πρός τάς κοινότητας έν έτει 1867 συζήτησιν τίς 
περί έκλογικίς μεταρρυθμίσεως προτάσεως νόμου ό John Stuart Mill 
προυτεινε διά τροπολογίας ϊνα μεταδοθή τοϋ δικαιώματος τίς ψή
φου πρός τάς χ ή ρ α ς και τάς άπό τίς πατρικής εξουσίας χειρα 
φετους ένηλίκους κόρας, άλλ’ ή τροπολογία άπερρίφθη, ήνωσεν όμως 
υπέρ έαυτής 44 ψήφους. Εί τοίνυν κρίνομεν έκ προηγουμένων, μά
λιστα δ’έκ τών περί τήν εκλογικήν μεταρρύθμισιν (§ 391 στ,μ. α.}. 
δυνάμεΟα βεβαιώσαι, οτι ού μακράν έστιν ή ημέρα τής άποκατα- 
στάσεως τοϋ γυναικείου φύλου είς τά πολιτικά δικαιώματα. Άλλ’ έ- 
ζεΐνο εύχόμεθα ϊνα βαθμηδόν γένηται καί ούχί άθρόα. ’Ετι δέ δπως 
τό πρώτον δοθή αύταΐς ή ψήφος έπί τοΐς δ η μ ο τ ι κ ο ΐ ς πράγμα- 
σιν, είτα δ’ έπ’ έκείνοις τής πολιτείας.

ΕΤΟΣ 2—ΦΤΑ. 17—ΙΟΥΛΙΟΣ 1874. Η
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διατεινόμενος ότι ό αίθίοψ διά τοϋ δέρματος τό διάφορον 
χρώμα ούχ ώρίσθη ύπό τοϋ θεού είς τό εΐναι δούλος τοΰ 
λευκοΰ, καί έλιθοβολεϊτο. Και όμως οί αγενείς νϋν τών 
ίσων πρός τούς εύγενεις ενώπιον τοϋ νόμου άπολαύουσι 
δικαίων, καί ό άνδραποδιστής ώς πειρατής διώκεται, ζαί ό 
μέλας ύπό τοΰ λευζοϋ ώς άνθρωπος έπί ισοις δικαίοις όμο- 
λογεϊται· έχομεν άρα δι’ έλπίδος, ότι ού μή παρέλθη μια 
γενεά καί αί γυναίκες ζοινωνήσουσι τών ίσων πολιτικών 

δικαιωμάτων πρός τούς άνδρας. '
Ν. I. ΣΑΡΙΠΟΑΟΣ.

ΕΤΑ.1 1»1 ΚΛI \1 ΕΤΑ.ΙΨΪΗΜΙΣΕΙΣ-

Έάν Οέσωμεν κατά μέρος τήν εύθύνην τών διαχειριζο- 
μένων τά συμφέροντα τών ανωνύμων έταιριών, οσάκις ή 
ύπερβαίνουσι τας διατάξεις τοϋ Καταστατικού ή δολιεύον
ται τήν έφαρμογήν των, πάντοτε έδίστασα πρός τά ακού

σματα, δι’ ών συνήθως προκαλεϊται ή συμμετοχή τοϋ κοι
νού είς τήν έταιρικήν ύπόθεσιν. Διότι τί πρός έμέ, έάν οί 
ίδρυταί τής δείνα έταιρίας προσεγγίζουσι τήν Αύλήν, είναι 
μεγαλόσχημοι, θεωρούνται πλούσιοι ή καί πράγματι είναι 
τοιοϋτοι; Μήπως έν τή αποτυχία τής έταιρίας θά λάβω 
μέρος έκ τής αύλικότητός των ; ή έζ τής μεγαλοσχημίας 
των, ή έκ τού πλούτου αύτών. Έάν αί ύπέρ τής έπιτυ- 
χίας τών έταιρικών έργων ψευδείς διαδόσεις ύποκινώνται 
ύπό τών ίδρυόντων ή οιοικούντων τάς έταιρίας ταύτας, ιδού 
πάλιν αναφαίνεται ή δικαστική ευθύνη τών δολιευομένων, 
είτε είς τό πρόσωπον αύτών, είτε είς τό πρόσωπον τών 
προστησασών αύτούς έταιριών, άν π. χ. πρόκειται περί έκ
δόσεως δανείων ή νέων μετοχών, πρός τοποθέτησιν τών 
όποιων ό δόλος ανοίγει τό έλκυστικόν δίκτυόν του.

’Εννοώ τήν οικ«νιΑήν λογικήν, όταν μοί ύπόσχηται την 

τιμωρίαν τού ένοχου· άλλ’ ένώ αποτροπιάζομαι τήν κανο
νιστικήν άνάμιξιν τής Πολιτείας είς τά τής ιδιωτικής βιο
μηχανίας, έρωτώ : «Εΐναι άρά γε άδύνατον νά εύρεθή μέ
θοδος, καθ’ ήν νά προλαμβάνωνται τά οικονομικά τής πί
στεως δυστυχήματα;» Πρέπει βεβαίως ό άγοραστής έταιρι- 
κών τίτλων νά έχη πρό πάντων άνοικτούς τούς οφθαλ
μούς· άλλ’ έάν έκ φύσεως είναι μύωψ f δέν ύπάρχει δι’ αύ
τόν έτέρα σωτηρία ; Πριν έλθη είς επικουρίαν του ό δεσμο- 
φύλαξ, δέν ύπάρχει άρά γε τόπος δι’ άλλην τινα εξουσίαν, 
μάλλον προληπτικήν ;

Νομίζω ότι, όπως έν τή πολιτική μηχανή, ούτω καί έν 
τή οικονομική, τό ζήτημα τής έπί τών κοινών ύποθέσεων 
παραστάσεως τών μειοψηφιών περιλαμβάνει σημαντικωτά- 
την έννοιαν. "Ινα δέ περιορισθώ είς μόνον τόν κύκλον τών 
ανωνύμων έταιριών, έν ταϊς οποίαις τόν κύριον πάντοτε 
μοχλόν άποτελεϊ τό διοικούν αύτάς σώμα, έπρεπε τμήμα 
τι τής δικαστικής έξουσίας νά έπιλαμβάνηται κατά κανο
νικόν τινα τρόπον τών μεταξύ πλειοψηφιών καί μειοψη 
φιών ύπαρχουσών διαφωνιών είς δλας έκείνας τάς περιπτώ
σεις, καθ’ άς παρίσταται ή άνάγκη τής έπιτηρήσεως. Ό 
οργανισμός τού δικαστικού αύτοϋ τμήματος εΐναι δεκτικός 
διαφόρων μελετών. Δέν προτείνω δ’ αύτόν χάριν νέας προσ
θήκης είς τήν πολυτέλειαν τών δικαστικών άγώνων άλλ’ ύ- 
ποθέτω οτι δύναται έκ τοΰ μέσου τής δικαστικής έξουσίας, 
διά τίνος κοινοτικής, έπαρχιακής καί έταιρικής άναμίξεως, 
νά σχηματισθή έν έκάστη έπικρατεία μεγάλη τις δύναμις 
έπιτηρητική κατά τών σκοπέλων τής έταιρικής πίστεως, 
όταν ιδιαιτέρως ένδύεται αύτη τόν ύφαλώδη χαρακτήρα τοϋ 

ανωνύμου.
Έκτός τής έπιτηρητικής ταύτης έπόψεως, ό έπί τών εται

ρικών έν γένει ιδρυμάτων συναγωνισμός πρέπει νά Οεωρηθή 
ώς άξιος μεγάλης προσοχής. 'Όταν έν τινι τόπω σχημα- 
τισθή ιδιαιτέρα τάξις κατασκευαστών άνωνύμων έ- 
ταιριών, έπειδή αύτη έκ φύσεως εΐναι ούσιωδώς περιωρι- 
σμένη είς ολίγα μεγάλων κεφαλαιούχων πρόσωπα, έν τοι- 
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αύτη περιπτώσει τό κοινόν θεωρείται μάλλον ώς άντιχεί- 
μενον ή ώς ύποκείμενον τών εταιρικών σχεδίων. Πρέπει 
λοιπόν νά άνοιχθή ή Ούρα τοΰ συναγωνισμού διά της άνορ- 
θώσεως τών μικρών κεφαλαιούχων μέχρι τής εύκολίας εις 
έπιχείρησιν τοιούτων συνεταιρισμών. Έν τω 15<;» φυλλαδίω 
τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως έπραγματεύθην περί δημο
τικών τραπεζών, καί ό οργανισμός δέ τών μικρών έταιριών 
τοϋ λαοϋ εις τό αύτό σημείον άγει. Έπι τέλους δύνανται 
πολλαί τοιαΰται νά ένοϋνται κατά τάς περιστάσεις πρός 
έπιχείρησιν μειζόνων έργων, εΐτε έν τω νομω καί έν τή 
έπαρχία, εΐτε έν τή κοινότητι καί έν τή έπικρατεία.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή έν Eisenach τελευταία συνε- 
λευσις τών Γερμανών Οικονομολόγων παρεδέχθη τήν έξής 
,3άσιν. Πρός καταστολήν τών καταχρήσεων τής άνωνύμου 
έταιρίας, άναπόφευκτος είναι άφ' ένός μέν ή μεταρρύθμι
σή τής νομοθεσίας, άφ’ έτέρου δέ καί πρό πάντων εΰρεια 
εισαγωγή του συστήματος τών δημοσίων έπιχειρήσεων τοΰ 
Κράτους, τοΰ νομοϋ, τής έπαρχίας, τοϋ δήμου, τής κοινό- 
τητος, ιδίως όταν πρόκειται περί συγκοινωνίας, περί τοπι
κών συμφερόντων, ώς έπίσης καί περί τραπεζών ή άσφα- 
λειών έν συναγωνισμό» πρός τάς ίδιωτικάς τοιαύτας.

"Οσον άφορα τήν μεταρρύθμισιν τής νομοθεσίας άξιοση- 
μείωτοι είναι οί έπόμενοι κανόνες, τούς οποίους ή αύτή 
τών Οικονομολόγων συνέλευσις ανέγραψε.

α'. ’Απεριόριστος δημοσιότης έπί παντός ό,τι άφορα 
τήν ίορυσιν τών έταιριών καί γενική εύθύνη τών ιδρυτών 
διά πάσαν διακήρυξιν.

β'. Ύποχρέωσις τών έγγραφομένων μετόχων είς τήν 
έξ ολοκλήρου καταβολήν τών μετοχών αύτών.

γ'. Έξέλεγξις τής διαχειρίσεως ύπό προσώπων ύπευ- 
θ ύ ν ω ν διά τήν άκρίβειαν τής έργασίας αύτών.

δ'. Δικαίωμα τών μειοψηφιών ίνα έπί αίτιολογημέναις 
προτάσεσι προκαλώσι τήν δικαστικήν έπί τής διαχειρίσεως 
έρευναν.

ε'. Δικαίωμα έκάστου συνεταίρου ίνα ένάγη τήν διεύθυν- 

σιν τής έταιρίας έν περιπτώσει παραβιάσεώς τίνος έκ τών 
καταστατικών όρων.

ς'. Άπαγόρευσις τής αύξήσεως τοϋ έταιρικοϋ κεφαλαίου, 
ενόσω ύπολείπονται καταβολαί έπί τών αρχικών μετοχών.

ζ'. Άπαγόρευσις προνομίων ύπέρ τών ιδρυτών κατά τήν 
έκδοσιν νέων μετοχών.

Είναι βεβαίως πάντοτε άκροσφαλές τό μεταίχμιον, έφ’οδ 
συναντάται ή αναγκαία πρός τήν καθόλου βιομηχανίαν 
έλευθερία καί ή άναπόφευκτος είς τήν κανονικήν ενέργειαν 
αύτής δόσις τής νομοθετικής προσοχής. Ένώ δέ έντελώς 
άπέτυχεν ό σκοπός τής έπί τών ανωνύμων έταιριών κυ
βερνητικής έγκρίσεως καί τής συναφοΰς αύτή έπιτηρήσεως, 
δέν επεται έντεΰθεν ότι πρέπει νά άπελπισθώμεν έκ τής 
συλλήβδην ηθικής τοΰ κοινωνικού σώματος διά τοΰ νομο- 
θέτου αποστολής. Ούδείς π. χ. έπιθυμεϊ τήν έξάρτησιν τής 
ιδιοκτησίας ή τής βιομηχανίας του έκ τοϋ δοκοΰντος ένός 

ύπουργοΰ ή ένός ύπαλλήλου. "Οσω όμως αναπτύσσονται, 
τελειοποιούνται καί συμπλέκονται αί κοινωνικαί σχέσεις, 
τόσω παρίσταται ό νομοθέτης μάλλον ώπλισμένος, μάλλον 
λεπτομερής καί μάλλον άναγκαιος. Όποια διαφορά περί τό 
πλήθος τών άπαραιτήτων νόμων μεταξύ τών όπισθοδρο- 
μικών καί τών προοδευτικών έποχών! Έάν δέ πάντοτε ή 
έλευθερία πρέπει νά εΐναι ό κανών, μή λησμονήσωμεν ότι 
ό νομοθέτης εΐναι έγγύησις περί τής κατά τό δυνατόν 
ακίνδυνου χρήσεώς της.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ·

Άφ’ ής έποχής Δουχάν ό ισχυρός κατά τόν 14°' 
αιώνα έσχημάτισε πέραν τοΰ Αίμου τήν μεγάλην τών Σέρ- 
βων αύτοκρατορίαν, αί περιπέτειαι τοΰ έθνους τούτου ύπήρ- 
ξαν τηλικαΰται, ώστε, άποκοπέντων τών άκρων αύτοΰ πρός 
τε τό μέρος τής Αύστρίας καί πρός τό τής Τουρκίας, μό-
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λις περιεσώθη τό κέντρον έν τη πρός τήν τελευταίαν επι

κράτειαν ύποτελεϊ έτι Σέρβική ήγεμονεία, τής όποιας ή έκ- 
τασις αναβιβάζεται εις 43 555 □ χιλιόμετρα. Ό πληθυ
σμός τής χώρας ταύτης ύπελογίσθη κατά τό 1866 είς 
1 300 000 κατοίκων, μεταξύ τών οποίων κατά τό 1863 
ύπήρχον 123 χιλ. Ρωμοΰνοι μετανάσται, 2 χιλ. ’Ιουδαίοι, 
17 χιλ. Βοεμοί και 10 χιλ. ξένοι παρεπίδημοι.

Ή διαμοίρασις τοϋ πληθυσμού τούτου συνδέεται πρός 
τήν αγροτικήν μάλλον τής χώρας διαμόρφωσιν. Τοιουτο
τρόπως έάν έξαιρέσωμεν τήν πρωτεύουσαν τοϋ Βελιγραδιού 
πόλιν, άριθμοΰσαν 26 χιλ. κατοίκων κατά τό 1866, αί 
δευτερεύουσαι πόλεις μικράν άνθρώπων συγκέντρωσιν μαρ- 
τυροΰσιν. Πογιαρεβίτζ 6 062 κατ. Χαβάτς 5 909, Κρα- 
γιουεβάτζ 4 879, Ίαγοδίνα 3 948, Σμεδερέβο 3 907, κλπ. 
Έπί τοϋ όλου κατά τό 1859 ύπήρχον έν Σερβία πόλεις 
μέν 37, χωρία δέ 2 132, οίκίαι δέ 166 527, πρός έκάστην 
τών όποιων έπί τοΰ συγχρόνου πληθυσμού άνελόγουν 6 J 
άτομα.

Ή έπικρατοΰσα έν Σερβία παραγωγή είναι κατ’ έξο
χήν γεωργική. Έάν λάβωμεν ώς βάσιν τήν τελωνιακήν τής 
χώρας έξαγωγήν, τά κυριώτερα αύτής είδη είναι δημητρια- 
κοί καρποί, ζώα, δέρματα, έρια, άλλείμματα. Ή κατά μέσον 
όρον ένιαυσία είς σίτον Σέρβική έξαγωγή άνήλθεν άπό τοΰ 
1866—1872 είς 11 766 942 στατήρας· ή μείζων μέν έν- 
τασις τώ 1868 (35 843 910) καί τώ 1867 (13 928 350), 
ή έλάσσων δέ τώ 1866 (5 372 850) καί τώ 1872 (2 492 
733). Τών λοιπών δημητριακών καρπών ή ένιαυσία έξα
γωγή ύπελογίσθη έπίσης κατά μέσον όρον είς 2 789 228 
στατήρας, (6 185 430 κατά τό 1869 καί 618 108 κατά 
τό 1872).

Έπί τών ζώων ή σημαντικωτέρα έξαγωγή κατά τήν αύ
τήν χρονικήν περίοδον άφορα τούς χοίρους, ύπολογιζο- 
μένη κατά μέσον όρον είς 324 329 κεφαλάς κατ’έτος (469 
690 τω 1872 καί 198 329 τώ 1866). ’Ακολούθως έρ
χονται τά πρόβατα καί αί άϊγες 56 250 (88 918 τώ 1868 

καί 31 151 τώ 1871). Τά λοιπά κερασφόρα ζώα έπίσης 
κατά μέσον όρον 27 950 (42 354 τώ 1872 καί 20 080 
τφ 1870). Τά δέρματα τών προβάτων καί τών αιγών ύπο
λογίζονται είς 1 367 976 (1 606 395 τώ 1872 καί 1 078 
438 τώ 1866), τά έρια είς 257 813 στατήρας (377 589 
τώ 1866 καί 142 190 τώ 1870), καί τά άλλείμματα 
έν γένει είς 197 768 στατήρας (638 333 τώ 1866 καί 
92 413 τώ 1871). ()

Έπί τοΰ όλου ή γεωργική, δασική καί χειροτεχνική βιο
μηχανία διατελεΐ έτι είς νηπιώδη κατάστασιν. Μόλις τό 
τρίτον τής χώρας καλλιεργείται διά τών αρχαϊκών τής 
γεωργίας οργάνων. Ή μέν έπικουρία τών λιπασμάτων 
τής γής άγνωστος, έν πληρεστάτη δέ χρήσει τό σύστημα 
τών μακρών άγραναπαύσεων. Ένώ δέ ή χώρα είναι πε
προικισμένη διά μεγαλοπρεπών δασών, καταστρέφονται 
ταϋτα άστοχάστως καί, κατά τό δή λεγόμενον, πρός συλ
λογήν τοΰ καρποϋ κόπτεται ό κορμός. Ή μηχανική τής 
βιομηχανίας διοργάνωσις ανήκει ούσιωδώς είς τό μέλλον. 
Έάν έξαιρέσωμεν άποπείρας τινας, κατά τό μάλλον ή 
ήττον εύτυχεΐς, είς έγκλιμάτισιν τής μεταξοποιίας, τό λοι
πόν τής Σερβίας βιομηχανικόν οικοδόμημα στερείται οιαφέ- 
ροντος.

Ύπό μεταλλουργικήν έποψιν ή χώρα κέκτηται ιδιαιτέραν 
σημασίαν. Φαίνεται ότι μεγάλαι έκτάσεις γαιών περιλαμ- 
βάνουσι γαιάνθρακα, όστις πολλαχοϋ συγκρίνεται πρός τόν

(*)  Έν γένει τό εξωτερικόν έμπόριον ττ,ς Σερβίας ήκολούθζσε ττ,ν 
εξής εις φράγκα άνάπτυξιν μεταξύ τών έτών 1866—1871.

Έτη Εισαγωγή Εξαγωγή Διαμετακόμισές
1866 21 676 655 18 988 115 5 329 035
1S67 26 450 745 24 812 154 7 980 752
1868 29 962 695 37 524 157 7 626 891
1869 26 336 395 33 865 709 7 192 862
1870 27 937 238 30 595 420 5 430 380
1871 27 731 789 27 627 379 7 069 373
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καλλίτερον τής 'Αγγλίας. Δυνατόν νά είναι ύπερβολή, άλλ’ 
είναι πρόδηλος ή μεγάλη οικονομική δύναμις, τήν όποιαν 
περιέχει ή ποιότης καϊ ή αφθονία τής καυσίμου έν τω τόπω 
ύλης. Τά σημαντικότερα ύπό τήν έποψιν ταύτην άνθρα- 
κοΰχα στρώματα περιλαμβάνονται έντός τοϋ τμήματος Βα- 
νάτ, διέρχονται τήν κοίτην τοΰ Δουνάβεως καί έζτείνονται 
είς ικανήν ποσότητα □ χιλιομέτρων. Τό άνθρακωρυχειον 
Δόμβρα περιλαμβάνει 70 000 □ στρέμματα, περιέχει φλέ
βας πάχους 1 — 1 μετρ, καί ύπόσχεται ήμερήσίαν
παραγωγήν 150 τόνων διά δαπάνης δρ. 5 t60°0 κατά τόνον.

Τά λοιπά τής χώρας μεταλλικά άποταμιεύματα εΐναι 
έπίσης σπουδαία (σίδηρος, μόλυβδος, χαλκός, άργυροΰχος 
μόλυβδος, ψευδάργυρος κλπ.) καί περιμένουσι τόν δυνάμε- 
νον έπιτυχώς νά τά ζαλλιεργήση. Τίς ό δυνάμενος ούτος ; 
Έρωτήσατε τήν 'Ελληνικήν πείραν, διότι είναι πολύ όύσκο- 
λον συνάντημα ό άληθή ς, καί έν τούτοις έκ τών ούκ άνευ, 

συνεταιρισμός τοΰ κεφαλαίου καί τοΰ επιχειρηματικού πνεύ
ματος. Ποιητέον όμως σπουδαίαν τινα έξαίρεσιν υπέρ τής 
Σερβικής μεταλλουργίας, διότι άνεξαρτήτως τής ύπό τής 
Κυβερνήσεως έζμεταλλεύσεως τών άνθρακωρυχείων τοΰ Ό- 
ραχιέ καί τοΰ έν Ποδριγνέ μεταλλείου άργυρούχου μόλυβ
δου, καλλιεργούνται καί ύπό ιδιωτών έν Πογιαρεβίτζ με
ταλλεία μολύβδου καϊ ψευδαργύρου, τό δεύτερον τών όποιων 
κατά τό 1864- παρήγεν 500—600 στατήρας κατά μήνα.

Ύπό τήν έποψιν τής συγκοινωνίας ή Σερβία στερείται 
μέν τής θαλάσσης, άλλ*  έχει είς τήν διάθεσίν της μίαν τών 
μεγίστων τής Εύρώπης ύδατίνων αρτηριών, τόν Δούναβιν, 
σύν αύτώ δέ καί άλλους άξιολογωτάτους ποταμούς, ή πλώϊ- 
μος τών οποίων ίδιότης πρέπει νά συνδυασθή πρός τάς ήδη 
άπό τοΰ 1861 γενομένας έπϊ τεχνητών διωρύγων (422) 
σπουδαίας άπαρχάς. Ό σιδηροδρομικός σύνδεσμος τής ’Ανα
τολής μετά τής Δύσεως διά τοΰ Εύξείνου Πόντου, τής Κων
σταντινουπόλεως καί τής Θεσσαλονίκης κέκτηται ώς άναγ- 
καίαν βάσιν τήν Σερβικήν ήγεμονείαν. Οΰτωςοί σιδηρόδρομοι 
αύτής περιβάλλονται όσημέραι μέγιστον διαφέρον, αί δέ δι· 

πλωματικαϊ περίπλοκα? καί αί μεταξύ τής ύποτελοΰς καί τής 
κυρίαρχου έπικρατείας διαφοραϊ ταχέως θέλουσι ύποχωρήσει 
είς τήν άνάγκην τών οικονομικών πραγμάτων. Αί λοιπαί 
τής έπικρατείας όδοϊ έξετέίνοντο κατά τό 1867 είς 1854 
χιλιόμετρα- ύπό τάς εμπνεύσεις δέ τοΰ είδικοΰ τής χώρας 
υπουργείου έπί τών δημοσίων έργων τό σύμπλεγμα τής 
χερσαίας ταύτης συγκοινωνίας σταθερώς τελειοποιείται.

Ή κατάστασις τής παιδείας έν Σερβία (1863) εΐναι άνά- 
λογος πρός τήν λοιπήν τής χώρας άνάπτυξιν. Ό μηχα
νισμός τής διαδόσεως τών φώτων σύγκειται έκ πέντε τμη
μάτων α') κατωτάτη έκπαίδευσις (318 σχολεία μετά 13 
563 μαθητών)· β' καϊ γ') μέση καί έπαγγελματική έκπαί- 
δευσις (10 σχολεία μετά 1854 μαθητών)· δ') άνωτάτη έκ- 
παίδευσις διά τριών Σχολών (’Ακαδημία), ήτοι τών έπιστη- 
μών, τής φιλοσοφίας ζαϊ τής νομιζής (179 μαθηταί)· ε') 
στρατιωτική έκπαίδευσις έν τώ είδικω κατ’ αύτήν σχολείω 
(όργανισθέντι τω 1850) είς κατάρτισιν άξιωματιζών, ιδίως 
τών τεχνικών όπλων (48 μαθηταί). Έν γένει ή έπί τοΰ 
πληθυσμοΰ παιδευτική διαμοίρασις έχει ώς εξής- έπί μέν 
τών σχολείων ώς 1 : 3 310, έπί δέ τών μαθητών ώς 1 : 70.

Ό στρατιωτικός οργανισμός τής Σερβίας άποτελεΐται έκ 
μονίμου καϊ μή μονίμου στρατοΰ. Ό πρώτος, συγκείμενος 
κατά τό 1863 έζ 4 χιλ. άνδρών (3 000 πεζιζόν, 350 ιπ
πικόν ζαΐ 650 πυροβολικόν), εΐναι πολύ κατώτερος τοΰ ήμί
σεως 'Ελληνικού καϊ χρησιμεύει απλώς ώς σκελετός τής 
μεγάλης έθνικής στρατιάς, τήν όποιαν ό τόπος είς πρώτον 
σημείον αντλεί έζ τοΰ σώματος τοΰ λαοΰ μετά κανονικό- 
τητος και άκριβείας, τήν όποιαν οί έν Άθήναις πολιτευόμε
νοι ώφειλον βαθέως νά μελετήσωσιν άπό τής 29 Αύγου
στου 1861, ότε οί Σέρβοι έλυσαν δι’ έαυτούς, νομοθετικός 
άμα καϊ πραζτικώς, τό ζωτικόν αύτό διά τούς μικρούς πλη
θυσμούς ζήτημα : απώς τούτέστι έν δεδομένη περιστάσει 
δύνανται ούτοι νά παρατάξωσιν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης 
μεγάλην άνδρών ποσότητα άνευ άδιακόπου έν καιρώ ειρή
νης έξαντλήσεως τών οικονομικών τής έπικρατείας πόρων.»
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Ή Σέρβική εθνοφρουρά διαιρείται είς δύο σώματα (βάν), 

διαζρινόμενα άπ’ άλλήλων έκ τοϋ οτι τό πρώτον είναι ευ- 
κινητότερον τοϋ δευτέρου, έπομένως ύπόκειται είς συνεχέ
στερα στρατιωτικά γυμνάσια, ζαί διαιρείται εις 6 μοίρας, 
άντιστοιχούσας πρός τάς διοιζητιζάς τής έπικρατείας οιαι- 
ρέσεις, διαχωριζόμενης έζάστης μοίρας εις πεζιζόν, πυρο
βολικόν, ιππικόν καί μηχανικόν. "Ολοι οί πολΐται άπό τοϋ 
20—50 έτους τής ηλικίας, έξαιρουμένων τών κληρικών καί 
τών άνιχάνων, άνήκουσιν είς τήν ύπηρεσίαν τής εθνοφρου
ράς. Έπειδή δ’έν τή ηλικία τούτη ύπολογίζονται 150 χιλ. 
περίπου ατόμων, τό τρίτον αύτών (50 χιλ. άνορες) άποτε
λεϊ τό εύκινητότερον σώμα τής εθνοφρουράς, αί οέ λοιπαΐ 100 
χιλ. τό δυσκινητότερον. Είς πρώτην λοιπόν πρόσζλησιν 
είναι έτοιμοι πρός πόλεμον 54 χιλ. άνδρες (μετά τοϋ μο
νίμου στρατού), ζατά πάντα καλώς ώργανισμένοι είς έπι- 
στήμην, τέχνην, πειθαρχίαν καί παντός είδους εφόδια, έν
τός δέ ολίγων εβδομάδων έτεραι 75—100 χιλ.

Τά έσοδα ζαί έξοδα τής Σερβιζής έπικρατείας παριστώσι 
τό άξιοπαρατήρητον φαινόμενον, ότι άγνοεΐ ή ζατ’ αύτά οι
κονομία τήν βοήθειαν τών έθνικών δανείων. Μόνον κατά 
τό 1862 έψηφίσθη δάνειον 300 χιλ. δουκάτων, πραγμα- 
τοποιηθέν δέ ζατά μικρόν αύτοϋ μέρος, έξωφλήθη εύθύς 
μετ’ ολίγον. Ό προϋπολογισμός τής Σερβιζής έπιζρα- 
τείας (άρχόμενος άπό τής Ί Νοεμβρίου ζαί λήγων τή 31 
’Οκτωβρίου) διά τό έτος 1872—1873 συγκεφαλαιοΰται μέν 
είς δραχμάς 16795 161, αναλύεται δέ ώς εξής είς φορο
λογικά γρόσια (= 45 λεπτά).

Α’. Έσοδα. — Έν πρώτοις παρίσταται ό προσωπικός 
φόρος (18 400 000 γρ.), τον όποιον πληρόνουσι 255 947 
άτομα· ακολούθως έρχονται οί τελωνιαζοί δασμοί (5 200 
000 ), οί έπί τής καταναλώσεως φόροι I 300 000), τά δι
καστικά τέλη (1 200 000), τά δημόσια κτήματα (800 χιλ. 
έν οις τά μεταλλεία λογίζονται άντί 200 000), τό έκ τοΰ 
άλατος εισόδημα (750 χιλ.), ή πιστωτική τράπεζα (600 
χιλ.), ή Κυβερνητική τυπογραφία (400 χιλ.), ή μεταγραφή 

(400 χιλ.), ή τηλεγραφία (400 χιλ.), ή ταχυδρομία 
(350 χιλ.), τό έκ τοΰ καπνού εισόδημα (250 χιλ.), οί 
πρός τήν έπικράτειαν όφειλο'μενοι τόκοι (200 χιλ.), ό έπί 
τών ύπηρετών φόρος (120 χιλ.), ό έπί τών δασικών προϊ
όντων (50 χιλ.), τό εισόδημα τοϋ εθνικού ιπποφορβείου 
(50 χιλ.), ό έπί τών ιδιωτικών μεταλλείων φόρος (24 
χιλ.), ό έπί τών Βοεμών (20 χιλ.). Τέλος οί έκτακτοι πό
ροι τής έπικρατείας 4 910 000 γρ.

Β'. Έξοδα. — Τήν σημαντικωτέραν μερίδα, όπως α
πανταχού ούτω καί έν Σερβία, άπορροφα τό στρατιωτικόν 
(11 049 208 γρ.). ‘Ακολουθεί ή έσωτερική διοίκησις (6 
668 756), ή έκπαίδευσις καί ή έκκλησία (4 022 508), ή 
δικαιοσύνη (3 259 674), ή οικονομική διαχείρησις (2 314 
978 έν οις 298 776 διά τό ελεγκτικόν συνέδριον), αί έκ
τακτοι άνάγκαι (1 760 000), τά δημόσια έργα (1 616 
378), ό ήγεμών (1 200 000), ό φόρος τής πρός τήν Τουρ
κίαν ύποτελείας (1 176 255), ή διπλωματία (989 092), 

τό ταμεϊον τών συντάξεων (939 210), τό συμβούλων τής 
έπικρατείας (448 160), ή έθνιζή αντιπροσωπεία (240 000), 
ή εισφορά πρός τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
(5 040).

'Ομολογώ ότι ή σύγζρισις μεταξύ τοΰ Σέρβικου ζαί τοϋ 
Ελληνικού προϋπολογισμού κινεί ιδιαιτέρως τήν προσοχήν 
μου. Ύπάρχουσι παρ’ ήμΐν δαπάναι, τάς οποίας ήδύνατο 
τις νά λεπτύνη κατά τό Σερβικόν σύστημα, χωρίς έντεΰ
θεν νά προσβληθή ή έθνιζή ήμών φιλοτιμία. Μήπως ζαί ή 
’Αγγλία αύτη πρό τινων έτών δέν ζατέφυγε πρός λύσιν 
τοΰ Ίρλανδιζοΰ τής ιδιοκτησίας ζητήματος είς τήν μελέ
την τών έν ταϊς άπωτάταις χώραις συμβαινόντων ; ’Αλλά 
τήν σύγζρισιν ταύτην δέν έπιτρέπει ό χρόνος τής προκει- 
μενης μελέτης. Δι’ όσους άναγνώστας τό π ν ε ΰ μ α τής 
συνεχείας είναι εύάρεστος οδηγός, άρκεΐ ή παραπομπή 
εις τάς σελ. 221 καί έπ. 280 ζαί επ. τοϋ προηγουμένου 
τόμου τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως, έν αίς ικανά δίδον
ται ένδεικτιζά στοιχεία ατομικής έκάστω συγκρίσεως.
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Έν μόνον θέμα δέν δύναμαι νΰν ύπό τήν έποψιν ταύτην 
νά παραλείψω. Είναι ή πτέρνα τών Ελληνικών οικονομι
κών. Ένώ ό Σέρβικός προϋπολογισμός παριστα περίσσευμα 
11 741 γροσίων, οί Ελληνικοί ζώσιν άπό έτους είς έτος 
διά δανείων. Οικονομικός κίνδυνος πρώτης τάξεως! Ή 
ισορροπία τών προϋπολογισμών δέν είναι τέχνη αριθμητική, 
ινα τήν έπαγγέλληταί τις τόσον ε ύ θ ύ μ ω ς. δσον ή οι
κονομική έμπειρική πολλάκις άπέδειξεν έν Έλλάδι. Έπί 
ποιων καί πόσων όρων στηρίζεται ή πραγματική καί κανο
νική μεταξύ δημοσίων έσόδων καί έξόδων ισορροπία, δύ
νανται νά μαρτυρήσωσιν ή όσοι έχουσι τήν εύκολίαν νά 
ί'δωσι τό οικονομικόν βάραθρον πριν φθάσωσι είς τό χείλος, 
ή όσοι έχουσι τήν ατυχίαν νά έξέλθωσι συντετριμμένοι 
ύπό τό βάρος τών κοινωνικών καταστροφών, τάς οποίας 
πάντοτε αί οίκονομικαί συμφοραί κυοφοροΰσι.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΪΜΙΙΡΑΞΙΣ-

"Οταν κατά τό 1870 ή έταιρία τοΰ έργατικοΰ Λαοΰ 
«Αύτοβοήθεια» ήνέωξεν έν Άθήναις παρά τήν οδόν 
Καλαμιώτου τό παντοπωλεΐον της ύπό τάς εύλογίας τοΰ 
άγιάζοντος τήν έπιχειρησιν ίερέως καί τάς εΰχάς τών πα- 
ρισταμενων συνεταίρων, ή ιδέα τής άπό κοινοΰ συλλήβδην 
άγοράς τών πρώτων έφοδίων τής ζωής καί τής διανομής 
αύτών κατόπιν είς τά μέλη τοϋ συνεταιρισμού άναλόγως 
τών άναγκών καί τών ιδιαιτέρων έκάστου πόρων έφάνη 
είς όλους έξόχως γόνιμος, ύπό πολλάς έπόψεις κοινωνικής 
άμα καί ατομικής ώφελείας. Ή έταιρία είσήλθεν εΰρώστως 
είς τό ενεργητικόν στάδιον δι’ 26 τό πρώτον συντρόφων, 
οιτινες ταχέως άνεβιβάσθησαν είς 200 περίπου. Μετ’ ολί
γον κατέλαβε κεντρικωτέραν τών ’Αθηνών θέσιν παρά τόν 
ναόν της Καπνικαρέας, αί πωλήσεις τοϋ καταστήματος της
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άνεπτύσσοντο όσημέραι, ή δέ ύπόληψίς της, άνάλογος πρός 
τόν βαθμόν τής έπιτυχίας, μετέδιοεν είς τήν έργατικήν τά- 
ξιν είδος τι ενθουσιασμού.

Τότε άνεφάνησαν τρία έναντία ρεύματα είς τήν τελι
κήν τοΰ έργου άποκατάστασιν. 1) Ύπερηκοντίσθη έν τή 
φαντασία του ’Αθηναϊκού λαοΰ ό βαθμός τής έν τω μέλ- 
λοντι εϋοδώσεως. Ένώ βεβαίως ήτο άγαθόν σύμπτωμα ή 
πανταχόθεν έν τοΐς έταιρικοΐς καταλόγοις συρροή, άφ’ έτέ- 
ρου ή κίνησις αϋτη περιελάμβανε πολλάκις λίαν άνόμοια 
στοιχεία, έπί τών όποιων ή συνεννόησις δέν έπρεπε νά θεω- 
ρηθή ώς τό εύκολώτατον τοΰ κόσμου κατόρθωμα. 2) Άν- 
τίπραξις συστηματική τών μικρών παντοπωλών, οιτινες 
καθ’ δσον ή πελατεία των ήλαττοΟτο ή ήτο κίνδυνος νά 
έλαττωθή, κατά τοσοΰτον άπέβαινον δυσχρηστότεροι· πρός 
τήν τάξιν δέ ταύτην ένωρίς συνησπίσθη καί ή τών μικρών 
τοκιστών, διότι, ούσα ή Αύτοβοήθεια καί δανειστική έται
ρία, συνηγωνίζετο πρός αύτούς διά τών μικρών της τό
κων. 3) ΙΙαρελθούσης τής πρώτης έτησίας έταιρικής πε
ριόδου, έγένοντο νέαι τοΰ διοικοΰντος προσωπικοΰ έκλογαί. 
Άναδειχθέντος δέ τότε διευθυντοΰ ένός καΟηγητοΰ (!), έν
τός ολίγου έτέθη ούτος έκτος τής ύπηρεσίας, τήν όποιαν 
έπαναληφθεΐσα ή έκλογή παρέδωκε είς τάς χείρας στρα
τιωτικού ταγματάρχου (!). Ό πρώτος ήννόει τήν διοί
κησε·? τών έταιρικών ύποθέσεων κατά τό σύστημα τών 
σχολείων, ό δεύτερος κατά τό σύστημα τών στρατώνων. 
’Απέναντι άμφοτέρων οί μικροί έργάται, είς ούς ή έταιρία 
είχε έμπιστευθή τήν πρώτην αύτής ζωήν, ήσαν άπείρως 

προτιμότεροι. Έπειδή προήρχοντο έκ τής κυρίας καί αρ
χικής τών ζηλωτών τοΰ λαϊκού συνεταιρισμού όμάδος, ή 
ίζανότης των άνεπληροΰτο έζ τοΰ ζήλου αύτών. Δέν δύναμαι 
οέ νά λησμονήσω τήν αύταπάρνησιν, μεθ’ ής οί άφανεΐς ού- 
τοι άνθρωποι, καί τοι πολλάς σχέσεις διαθέτοντες έν τή 
πλειοψηφία τής έταιρίας, έπεζήτουν τήν έναπόθεσιν τής 
οίευθύνσεως αύτής είς χείρας κρειττόνων έαυτών διαδόχων.

"Οπως καί άν έχη, τό συνεργατικόν παντοπωλεΐον τής 
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«Αύτοβοηθείας,» διαρκέβαν 1 ’ περίπου έτος, ένήργησε κυ
κλοφορίαν περί τάς 60 χιλ. δραχμών άρχισαν δέ δι’ ημε
ρησίων πωλήσεων είκοσι δραχμών, ταχέως έφθασε τάς τεσ- 
σαρακονταδράχμους καϊ μετ’ ού πολύ τάς οιακοσιοοραχ- 
μους, ινα κατόπιν είσέλθη είς τό στάδιον της παρακμής, 
τήν οποίαν έπέσπευσεν ή μεγάλη τοΰ υπηρετικού προσωπι
κού απιστία, ή άνακάλυψις τών καταχρήσεων τής όποιας 
άπεγοήτευσεν εις τοιούτον τρόπον τήν έπιχείρησιν, ώστε 
άπέληξεν είς τήν τελείαν τοΰ παντοπωλείου κατάργησιν. 
Ό μέν κλονισμός ύπήρξε μέγας, ό δέ συνεταιρισμός, περιο- 
ρισθείς είς τό έτερον μέρος τών έργασιών του, τό δανειστι
κόν, περιήλθε βαθμηδόν είς μαρασμόν υπό τό βάρος τής 
ζημίας καί τής ματαιώσεως τών πρώτων εύχών. Άλλ’ ένώ 
έκ διαφόρων τελευταίων συμπτωμάτων έχω δι’ έλπίδος, ότι 

ή ζωή δέν έγκατέλειψε τόν κοινωνικόν τοΰτο παρ’ ήμΐν ορ
γασμόν, όμολογητέον ότι τό σπουδαιότερον ποσόν τών πα
θημάτων αύτοΰ οφείλεται είς τήν διευθυντικήν ανικανό
τητα τής έπιχειρήσεως. Ό ένθουσιασμός δέν άρκεϊ. 'Οδη
γεί μέν ύμάς είς τό καιριώτερον τοΰ άγώνος σημείον, μόνη 
όμως ή ίκανότης καί ή εμπειρία έξασφαλίζουσι τό οριστι
κόν άποτέλεσμα.

Ή αμαρτία αύτη είναι κοινή είς όλους τούς συνεταιρι
σμούς τής έργατικής συμπράξεως. Απαντάται καί έν τή 
Αγγλία αύτή, έν ή, ώς γνωστόν, ή έργατική τής συμπρά
ξεως ιδέα έλαβε τήν μείζονα άνάπτυξιν καί τό έπισημότερον 
τής έπιτυχίας δίπλωμα. Κατά τό 1872 συνέστησαν 112 νέοι 
συνεταιρισμοί καί διελύθησαν 218. Ό λόγος άπλούστατος. 
Οί συνεταιρισμοί ούτοι δέν είναι εύκολοι είς τήν πληρωμήν 
προσηκόντων μισθών πρός εϋρεσιν ικανών διοικητών. ’Επι
κρατεί αίσθημά τι φιλανθρωπικόν άφ’ ένός καί εγωιστικόν 
άφ’ ετέρου- άμφότερα πολέμια είς τήν τελικήν τής λαϊκής 
συνεργασίας νίκην. "Οτι ή κυριωτέρα τής αποτυχίας αι
τία οφείλεται είς τήν έλλειψιν άποχρώσης ίκανότητος, άπό- 
δειξις ή έταιρία τής «Κοινότητος Κηφισιάς», ήτις, όργανί- 
σθεϊσα τό επόμενον τής κ Αύτοβοηθείας» έτος,λειτουργεί έκ- 

τότε κανονικώς καί όσημέραι άκμάζει, διατηρούσα τήν συγ
κοινωνίαν άπό ’Αθηνών είς Κηφισίαν καί δανείζουσα τά μέλη 
αύτής, χωρίς ούδέ ή κατάστασις τών χωρικών στοιχείων 
της, ούδέ ό κατ’ αύτής πόλεμος τών έξοχικών τοκογλύφων 
νά διασείσωσι αύτήν, μόνον καί μόνον διότι έτυχεν ικανής 
κατά συνέχειαν διευθύνσεως.

Βεβαίως ό έγκληματισμός τής ιδέας τοΰ εργατικού συν
εταιρισμού έν Έλλάδι εύρίσκεται άπέναντι δυσκολιών, τάς 
όποιας άλλοι λαοί ίσως άγνοούσι. Τοιουτοτρόπως δέν δύ
ναμαι νά παρασιωπήσω τήν πονηράν γλώσσαν, τήν οποίαν 
κατά τάς παραμονάς πολιτικών έκλογών μετήλθον τινές, 
άν καί είς μάτην, πρός τινα τών κυριωτέρων προσώπων τών 
Αθηναϊκών τού Λαοΰ συνεταιρισμών. Ίσως καί τό άψίκορον 

τών μεσημβρινών κλιμάτων δέν πρέπει νά θεωρηθή παρ’ήμΐν 
ώς αδιάφορος αίτια, καί μολαταύτα έν τή οικονομική τού 

εργατικού συνεταιρισμού βάσει ύπάρχει τοσαύτη δύναμις, 
ώστε βαθμηδόν ή οικονομική άνατροφή τοΰ λαοΰ θέλει ύ- 
περπηδήσει όλα τά προσκόμματα. Αύτά τά παθήματα τών 
δοκίμασθέντων παρ’ ήμΐν συνεταιρισμών θέλουσι καταστή 
διδακτικά. Έθεώρησα ούτω σημαντικώτατον σύμπτωμα 
τήν ζωηράν πάλην, τήν όποιαν τά οικονομικά στοιχεία τής 
έν Άμαρουσίω π. χ. έταιρίας τού Λαού άντέταξαν κατά τών 
κληρικών ιδεών, αϊτινες πρός οικοδομήν ναού χωρητι- 
κοτητος πόλεως ολοκλήρου έπωφθαλμίουν έπί τών μικρών 
τής έταιρίας κεφαλαίων.

Έάν, λογιζομένων όλων τών ύπέρ καί κατα, συγκριθώ- 
σιν αί περιπέτεια’, τών εργατικών τής 'Ελλάδος ενώσεων 
πρός τά παθήματα τών τελευταίων συνεταιρισμών, τούς 
όποιους δίωργάνωσεν ή άνωτέρα τών κεφαλαιούχων καί 
τών προϊσταμένων αστών τάξις, ούδεμία άμφιβολία ότι 
έκεΐναι είναι καί μικρότεραι καί συγγνωστότεραι. Ή πα- 
ρατήρησις αύτη κέκτηται μεγάλην οικονομικήν άμα καί 
πολιτειακήν σημασίαν. Άπαιτεϊται πάντοτε ποσότης τις δο
κιμασιών εϊς όλα τά στάδια τής δραστηριότητος, ποσότης 
τις ευρωστίας είς ίινεΰμα, καρδίαν καί θέλησιν. Ό έργα- 
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τικός λαός τής 'Ελλάδος εΐναι καλώς κατά τούτο πεπροι- 
κισμένος. ’Εάν τω καθυστερή ή σχετική έκπαίδευσις, ή 
πείρα δέν εΐναι μικρός διδάσκαλος. Οί λαοί δέν εισέρχον
ται δι’ ένός πηδήματος εις τήν εμπροσθοφυλακήν τής βα- 
διζούσης άνθρωπότητος. Όχι! Ή ιδέα τοΰ συνεταιρισμού 
περιεπλάκη έν Έλλάδι, άλλά δέν κατεστράφη. "Οταν τεθή 
κατά μέρος ή άτεχνία καί ή άκηδία, ή πονηριά καί ή κα- 
τάχρησις, τότε όλοι θά συνομολογήσωσι τί ή ιστορία ου
δέποτε συνεχώρησεν είς τά έθνη. Πρέπει νά τό σημειώσω ; 
Βΐναι ή άποθάρρυνσις.

"Ινα δώσω δείγμα τής έπιμονής, ήτις διακρίνει τούς προ
οδευτικούς λαούς, αρκεί ή οικονομική τής Αγγλίας ιστο
ρία έπί τοΰ θέματος αύτοϋ άκριβώς, τό όποιον πρόκειται. 
Άπό τής πέμπτης δεκαετηρίδος τοΰ παρόντος αίώνος, ό'τε 
τό οικονομικόν τής έργατικής συμπράξεως ρεΰμα άνεφάνη, 
μέχρι τοΰ 1873, μή λαμβανομένων ύπ’όψιν τών έν τώ χρο
νική τούτω διαστήματι διαλυθέντων συνεργατικών συνδέ
σμων, 953 τοιοΰτοι έξήλθον έν τή κυρίως ’Αγγλία νικηταί, 
λειτουργούντες μετά κανονικότητος άξιοθαυμάστου. Κατά 
τό τέλος τοΰ 1872 έντός 748 τοιούτων συνεταιρισμών 
περιελαμβάνοντο πλέον τών 300 χιλ. άτόμων, πλέον τών 
78 έκατομ. δραχμών εις κεφάλαια, πλέον τών 324 έκα
τομ. δραχ. είς έπιχειρηματικήν κίνησιν καί πλέον τών 22 ψ 
έκατομ. δραχ. είς κέρδη.

Λέν δύναμαι νά άποφύγω τήν έν έτει 1873 οικονομικήν 
κατάστασιν τοΰ πατριάρχου τών συνεταιρισμών τούτων,τόν 
όποιον κατά τό 1864 ίδρυσαν έπτά έν Rochdall πτωχοί 
υφα.νταί είς αίωνίαν άπόδειξιν τής δυνάμεως, τήν όποιαν ή 
θεία Πρόνοια ένεφύτευσεν είς τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν, 
όταν αϋτη συνασπίζεται υπό τήν σημαίαν τής συνεργασίας. 
"Οσοι είς τοιαΰτα έπιχειρήματα ένόμισαν ώς άναπόφευκτον 
τήν μεσολάβησιν τής Πολιτείας, εύρίσκουσιν οΰτω τήν με- 
γίστην τών διαψεύσεων έν τοϊς έπομένοις άριθμοϊς. Κατά 
τό τέλος τοΰ 1873 περιελάμβανεν ό συνεταιρισμός ούτος 
7 021 μέλη, είχε κεφάλαιον 4 557 553 δραχμών (έξ ών 
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1 225 008 είς κτήματα η καταστήματα καί 1 322 143 είς 
μετοχάς άλλων έταιριών, ήγόρασε πραγματείας άντί δρ. 

7 138 461, έπώλησε όμοιας άντί δρ. 8 041 937, έποιή- 
σατο δέ κέρδη δρ. 894 815, έκ τών όποιων 815 914 διε- 
νεμήθησαν είς τούς συνεταίρους, 7 284 είς μή συνεταί
ρους (ι) καί 21 467 είς έκπαίδευσιν.

Τή άληθεία όταν λάβη τις ύπ’ όψιν έν τή κυρία τής συν
εργατικής έταιρίας ιδέα, πρό πάντων δέ έπί τοΰ καταναλω
τικού ταύτης χαρακτήρος (διότι υπάρχει καί παραγωγική 
καί δανειστική συνεργασία), όταν λάβη τις όψιν τήν συγ- 
κρότησιν μεγάλων καί συμπαγών έταιρικών ομάδων, άγο- 
ραζουσών έκ πρώτης κατά τά ένόντα χειρός μεγάλας πο
σότητας τών συνήθων τής ζωής έφοδίων, ίνα κατόπιν τά 
άτομα τών ομάδων προμηθεύωνται αύτά έκ τού κοινοΰ τής 
έταιρίας καταστήματος είς τάς γενικάς τής άγοράς τιμάς, 
έκαστος έννοεϊ τήν βαθμηδόν εύρείαν πρός τό κέρδος έπί- 
δοσιν τοιούτου επιχειρήματος. Έκ τής άπλής ταύτης ιδέας 
έξήλθεν ή έπιτυχία τοΰ έν Rochdal συνεταιρισμού, καθώς 
καί τών παρακολουθησάντων τά έντιμα ίχνη του.

Ή τελική άνάπτυξις άπέληξεν είς τήν συγκέντρωσιν τών 
πλείστων έφοδίων τών συνηθεστέρων τής βιωτικής άναγ- 
κών. Ζωοτροφίαι, ένδυμασίαι, υποδήματα, έργαλεΐα, άν
θρακες, ποτά, δι’ όλης τής ποικιλίας τών λοιπών τοΰ νεω- 
τέρου βίου μέσων, όλα έχουσι τόν κανονικόν αυτών τόπον (*) 

(*) Ή έταιρία δίδει έκ τών κερδών αυτής μέρισμα καί πρός τούς 
μή συνεταίρους έκ τών καταστημάτων της άγοραστάς. Έν γένει 
πρός όλους ό κάνουν είναι αγορά τοΐς μετρητοΐς, πρός ασφάλειαν κατά 
τών κινδύνων τής μικράς πίστεως, τόσον απέναντι τοϋ πιστωτοϋ 
όσον καί άπέναντι τοϋ οφειλέτου, όστις πρέπει νά κανονίζνι τάς 
ημερήσιας άνάγκας του έπί τών πραγματικών αύτοϋ πόρων. Ή πο
σότης τών άγοοών έκάστου πιστοποιείται διά σημείων ομοιομόρφων. 
Εΐς δέ τό τέλος τής τριμηνία; ύπολογίζονται ταΰτα καί τά κέρδη 
διανέμονται, κρατουμένων 5 τοϊς °|0 ύπέρ τής παραγωγικής δυνά
μεως τοϋ εταιρικού κεφαλαίου.

ΕΤΟΣ 2—ΦΥΛ. 17—ΙΟΥΛΙΟΣ Ι87·ί. 15
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έν τή συνεργατική τής καταναλώσεως έταιρία. Μέχρι δέ 

τής άγοράς οικοπέδων καί οικοδομής έπ’ αύτών έργατικών 
οικιών προέβη ή συνεργατική έταιρία τών Rochdal Pionneers. 
άντλήσασα ούτω ουσιώδη κέρδη έκ τής πωλήσεως ή τής 
μισθώσεως των.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ. ΚΤΗΜΑΤΑ·

Ποιος εϊναι ό ιστορικός μεταξύ Σουηδών καί Βυζαντινών 
σύνδεσμος, άφοΰ οί πρώτοι ούδέποτε ύπετάγησαν εις τήν 
Ρωμαϊκήν τοΰ άρχαίου κόσμου ενότητα, εϊναι ζήτημα τό 
όποιον έγείρει ό στρατιωτικός οργανισμός τών δύο τούτων 
λαών, διότι κατά τό ούσιωδέστατον αύτοΰ μέρος στηρίζε

ται ούτος έπι τής αύτής οικονομικής βάσεως. "Ο,τι ύπό γε
νικήν έποψιν εϊναι διά τούς Σουηδούς τά β ό σ τ ε λ καί κυ
ρίως τά τ ό ρ π εϊναι διά τούς Βυζαντινούς τά στρατιω- 
τ ο τ ό π ι α. 'Οπωσδήποτε καθ’ όσον έν άμφοτέραις ταΐς 
χώραις ύπήρχον έθνικαί γαΐαι άπέραντοι, κατά τοσοΰτον ή 
ιδέα, τοΰ νά άποτελεσθή έξ αύτών σταθερά οικονομική βά- 

σις είς στρατιωτικήν τοΰ τόπου άνάπτυξιν, ευρε κοινήν εκα

τέρωθεν έφαρμογήν.
Θέλω διαιρέσει τήν προκειμένη·? μελέτην είς τρία μέρη, 

Βυζαντινόν, Σουηδικόν καί Ελληνικόν ύπό τήν έποψιν τής 
έκ τοΰ συνδυασμοΰ τών δύο πρώτων δυνατής διά τόν ήμε- 

τερον τόπον ώφελείας.
Α'. Βυζάντιον. — 'Όσω μάλλον ένθυμεΐταί τις τάς 

νικηφόρους λεγεώνας τής 'Ρώμης καί τάς μεγάλας τροπάς 

τών έν αύτή πραγμάτων κατά συνέπειαν τών στρατιωτι
κών τής γής διανομών, τόσω εύρίσκει στενόν τόν σύνδε
σμον μεταξύ τοΰ συστήματος έκείνου καί τοΰ ύπό έξέτα- 
σιν Βυζαντινού. "Οπως έν 'Ρώμη άντί πληρωμής μισθού 

έδίδοντο είς τούς στρατιώτας γαΐαι, έπί τή υποχρεώσει τής

καί έν τώ μέλλοντι στρατείας αύτών καί τών άπογόνων 
αύτών, ούτω καί έν τή νέα τοΰ Βυζαντίου τάξει έγένετο 
εΰρεία χρήσις τοΰ μέσου τούτου. Καθώς άναφέρει ό Zacha- 
riac, έν τή 'Ιστορία τοΰ ιδιωτικού Έλληνο-Ρωμαϊκοΰ δικαίου 
(§ 63), ό ’Ιουστινιανός κατέφυγεν είς τόν στρατιωτικόν 

τοΰτον οργανισμόν, όταν έπρόκειτο νά έξασφαλίση τήν χώ 
ραν διά τών πολυαρίθμων φρουρίων καί οχυρωμάτων, τά 
όποια άνήγειρε παρά τά όρια καί τά στενά (κλεισούρας) 
τής έπικρατείας. Άπό τής έποχής ταύτης φαίνεται, ότι ό 
θεσμός ούτος κατέπεσε βαθμηδόν είς άχρηστίαν, μέχρις ου 
κατά τόν δέκατον αιώνα άνώρθωσαν αύτόν έκ νέου οί αύ- 
τοκράτορες Ρωμανός ό Αεκαπηνός (922 μ. X.), Κωνσταν
τίνος ό Πορφυρογέννητος (945—959), Ρωμανός ό νεώτε- 
τερος (962) καί Νικηφόρος ό Φωκάς (967), ϊνα διατηρηθή 
μέχρι τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί μεταβή 
είς τό διοικητικόν σύστημα τών νέων αύτής κυρίων, τών 
οποίων γνωστά εϊναι τά έκ τών δορυαλώτων χωρών άπο- 
τελεσΟέντα στρατιωτικά τιμάρια.

Έν γένει τό διά τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν προσδιω- 
ρισμένον μέρος τών έθνικών γαιών διηρεΐτο έν τώ Βυζαν- 
τινώ κράτει είς τρεις τάξεις· διά τούς έπι λ ωρικοφ ό
ρους, είς έκαστον τών οποίων έδίδετο κτήμα άξίας 12 
λίτρων χρυσοΰ· διά τούς ιππείς καί τούς έκ τοΰ Αιγαίου 
πελάγους, τής Σάμου καί Κυβυρραιώτας άνδρας τοΰ πο
λεμικού ναυτικού, είς έκαστον τών οποίων έδίδετο κτήμα 
άξίας ί λιτρών χρυσοΰ· διά τούς λοιπούς ναύτας, πρός έκα

στον τών οποίων άπενέμετο κτήμα άξίας 2 λιτρών χρυσοΰ. 
Ή τελευταία όμως τάξις ταχέως συνεχωνεύθη έν τή δευτέρα.

Έκαστον τοιοΰτο κτήμα ώνομάζετο στρατί ωτοτ ό
πιο ν, ή καλλιέργεια καί τά εισοδήματα τοΰ οποίου άνή- 
κον είς τόν πρός δν τοΰτο άπενεμήθη. Ή πρός στρατείαν 
ύποχρέωσις τοΰ δικαιούχου καί τοΰ έξ άδιαθέτου ή καί έκ 
διαθήκης κληρονόμου αύτοΰ ήτο αύστηρά τής γαιοδοσίας 
ταύτης συνέπεια. Υπαρχόντων πολλών κληρονόμων, ώ- 
φειλον όλοι άναλόγως τής μερίδος των νά συμφωνήσωσΐ
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περί τής χαρηγίας ένός στρατιώτου. Έάν δέ τό κτήμα δέν 
έπηρκει είς τήν διατήρησιν τοΰ στρατιώτου, συνέτρεχεν ή 
λοιπή περιουσία αΰτοϋ. Περιπλέον έχρησίμευε τό κτήμα 
καί ώς μέσον συντάξεως διά τούς άποστράτους.

Τά στρατιωτοτόπια ένεγράφοντο έντός κωδίκων ιδιαιτέ
ρων. Έν τούτοις ύπήρχον καί μή έγγεγραμμένα. Ή διάκρισις 
αυτή είναι ούσιώδης, διότι τών μέν πρώτων ή άπαλλοτρίω- 
σις ήτο απολύτως άπηγορευμένη, τών δέ ετέρων έπετρέ- 
πετο άλλά μόνον ύπέρ άλλου έπίσης στρατευσίμου. Έάν 
έν τούτοις στρατιωτοτοπίου τίνος ή κατοχή περιήρχετο είς 
άλλοτρίας χεϊρας, ύπέκειτο είς τριακονταετή παραγραφήν. 
Περίεργον είναι τό μέχρι συμπληρώσεως τής παραγραφής 
δικαίωμα τής διεκδικήσεως, διότι κατά πρώτον λόγον άπε- 
νέμετο είς τόν πωλητήν αύτόν καί είς τούς κληρονόμους 
του, άκολούθως είς τούς συστρατιώτας του (συνδόται καί 
σύναιχμοι), είς τούς άπορωτέρους στρατιώτας καί τέλος είς 

πάντα πολίτην. (Ίδ. έν γένει Νεαράς 2, 8, 11, 15, 16, 
18, 20 Έλληνο-Ρωμαικοϋ Δικαίου Γ'. 3).

Ή μεγάλη σπουδαιότης τής στρατιωτικής ταύτης δυνά
μεως μαρτυρειται έκ τής έκτάσεως καί τής ιστορίας τών 
Βυζαντινών ορίων, δι’ όλης τής μακράς σειράς τών έξωτερι- 
κών καί έσωτερικών τής χώρας παθημάτων, πρός τήν οποίαν 
έπρεπεν ή άμυνα νά είναι κατά πάσαν περιοχήν πρόχειρος 
καί ιδιαιτέρως, ούτως είπεϊν, ώργανισμένη. Έάν πρός τήν 
δύναμιν ταύτην συσχετίσωμεν καί τήν έτέραν τοϋ έμμισθου 
τακτικού στρατού βάσιν (τήν όποιαν βραδύτερον ή βασι- 
λική Δύσις παρέλαβεν έκ τής αύτοκρατορικής ’Ανατολής, 
συνεργούσης καί τής άνακαλύψεως τής πυρίτιδος, έκ τής 
όποιας ό πόλεμος περιήλθεν είς μείζονα καί έκ μακράς χει
ρός διοικητικήν συγκέντρωσιν), ιδού έχομεν ύπ’ όψιν ολό
κληρον τής ήμετέρας αύτοκρατορίας τόν στρατιωτικόν μη
χανισμόν.

Β'. Σουηδία. — "Οστις έγνώρισεν όπωσοϋν τήν ιστο
ρίαν τής Σκανδιναυικής χερσονήσου, έκ τής όποιας συνε- 
τρίβη μέν άπαξ πρό δύο αιώνων ή Γερμανική αυτοκρατο

ρία, παρ’ ολίγον δέ βραδύτερον νά συντριβή καί ή Ρωσσική, 
όστις ένθυμεϊται ότι Κάρολος ό IB' ήτο Σουηδός καί ότι 
έχρειάσθησαν πολλαί εύνοικαί περιστάσεις, ινα καταστραφή 
τό γιγαντιαΐον έπιχείρημά του είς τήν περί τήν Πολταύαν 
πρός τόν κζάρον Πέτρον μάχην, δύναται νά κρίνη περί τής 
άξιολογότητος τής ύπό μελέτην στρατιωτικής οικονομίας, 
τής όποιας αί μέν πρώται άρχαί συγχέονται πρός τάς πα- 
λαιοτέρας περί Σουηδίας ειδήσεις, ό δέ τελευταίος όργα- 
νισμός ανάγεται είς τό έτος 1680 έπί Καρόλου ΙΑ'.

Ή κυρία βάσις τής Σουηδικής μεγαλουργίας, ύπό στρα
τιωτικήν έποψιν ύπήρξεν έν τώ χ ω ρ ι κ ω αύτής στρατώ, 
(indelta), όστις οίκονομικώς διαιρείται είς δύο κεφαλαιώ
δεις κατηγορίας. Άφ’ ένός μέν παρίσταται τό διευθύνον 
σώμα άπό τοΰ στρατηγού μέχρι τοΰ ύπαξιωματικοΰ· άφ’ έ
τέρου δέ τό διευθυνόμενον σώμα, οί στρατιώται. "Οσον α
φορά τό πρώτον, σπουδαία μερίς τών έθνικών γαιών έχρη- 
σίμευσεν είς μόρφωσιν άναλόγων πρός τούς στρατιωτικούς 
βαθμούς ιδιαιτέρων έξοχικών κτημάτων, τό εισόδημα τών 
όποιων έπέχει τόπον μισθού. Προβιβαζόμενος, λέγει ό Κ. 
Michel Chevalier (Μαθ. 14"7 Πολιτικής Οικονομίας), άξιωμα- 
τ’.κός τις, μεταβαίνει είς μάλλον προσοδοφόρον διαμονήν 
ibostcell). Έν γένει τά εισοδήματα ταΰτα έχουσι τήν άναγ- 
καίαν πρός τοΰτο ποικιλίαν άπό 500 φρ. μέχρι 10 000. 
Μέχρι τοΰ 1830 έκαστος βαθμοφόρος ώφειλε μόνος νά 
καλλιεργή τό άνήκον αύτώ κτήμα, κατόπιν όμως έπετράπη 
καί ή διά μισθώσεως κάρπωσις, ήτις, όσον άφορα τούς ύπο- 
δεεστέρους άξιωματικούς καί τούς ύπαξιωματικούς, άφέθη 
είς τήν πρόνοιαν τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών.

"Οσον άφορά τό σώμα τών στρατιωτών, διηρέθη ή χώρα 
είς ιδιαιτέρας περιφερείας (rot), άποτελουμένας ένίοτε καί 
έκ μιάς μόνης ιδιοκτησίας. "Οσαι τοιαΰται περιφέρειαι, τό
σοι καί στρατιώται. Έν έκάστη ούτω στρατιωτοφόρω περιφε- 
ρεία προσδιορίζεται ιδιαίτερον στρατιωτοτόπιον (torp), έν τώ 
όπςίφ ζει ό στρατιώτης, άναπτύσσων οικογένειαν καί καλ- 
λιεργών τήν γήν. "έκαστον στρατιωτοτόπιον άποτελεϊται
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έξ οίκίσκου, κήπου, γής καλλιεργησίμου άναλόγου έκτά
σεως, λειβαδιού καί δάσους, άπαντα άναλόγου εισοδήμα
τος πρός συντήρησιν τής στρατιωτικής οικογένειας.

Έν περιπτώσει άνεπαρκείας τοΰ εισοδήματος τοΰ στρα- 
τιωτοτοπίου συντρέχει ή περιφέρεια διά προηγουμένως ώ- 
ρισμένης εις σίτον εισφοράς, έν γένει ούσα ύπόχρεως ίνα 
συνδράμη τόν στρατιώτην έπί τής σποράς καί τοΰ θερισμοΰ 
τών άγρών του, χορηγούσα προσέτι άνά πάσαν διετίαν καί 
τήν μικράν στρατιωτικήν αυτού στολήν. Έν περιπτώσει 
πολέμου, καθώς καί ζατά τήν έποχήν τών μεγάλων στρα
τιωτικών γυμνασίων, ή στρατιωτοφόρος περιφέρεια προνοεΐ 
περί τής καλλιέργειας τοΰ στρατιωτοτοπίου καί περί τής 
συντηρήσεως τής οικογένειας τού στρατιώτου. Έν περι- 
πτώσει άποστρατείας ή θανάτου αυτού, ή στρατιωτοφόρος 
περιφέρεια έπέχει τόπον ταμείου συντάξεως διά τόν άπό- 
στρατον, τήν χήραν του ζαί τά άνήλιζα αύτοϋ τέκνα. Ό
σον δ’ άφορα τό στρατιωτοτόπιον, μεταβαίνει τοϋτο είς 
έτερον στρατιώτην, τόν όποιον πάντοτε ή περιφέρεια πρέπει 
νά έχη έτοιμον έπί τής θέσεως αύτοϋ.

Τό ιππικόν τοΰ indelta στηρίζεται έπί έτέρας βάσεως. Δέν 
εΐναι πλέον στρατιωτοφόροι περιφέρεια·, άλλά κτήματα ώρι- 
σμένα (rustholl), τών οποίων ό κύριος εΐναι ύπόχρεως είς 
τήν παροχήν ένός ίππέως μετά τοΰ όπλισμοΰ του σύν ΐππω 
ζαί ιπποσκευή. Έάν άποθάνη ό ίππεύς ή τεθή έκτός μά
χης αυτός ή ό ίππος του, άμεσος συνέπεια ή άντικατάστα- 
σις, ύποχρέου όντος άλλως τοΰ κυρίου τοΰ κτήματος, ινα 
αυτός ετοιμοπόλεμος έμφανισθή είς τάς τάξεις τού ίππιζοΰ.

Τοιουτοτρόπως ή συντήρησις τοΰ στρατοΰ indelta βαρύ
νει τήν έπικράτειαν είς δύο μόνον περιπτώσεις, ήτοι τοΰ 
πολέμου καί τών μεγάλων κατά πάντα μήνα ίούνιον στρα
τιωτικών γυμνασίων διαρζούντων 21 ήμέρας, διά τά όποια 
ή Κυβέρνησις χορηγεί καί τήν μεγάλην στρατιωτικήν στο
λήν. Ή πειθαρχία καί ή έμπειρία τοΰ στρατοΰ τούτου εΐ
ναι πασίγνωστος έν Ευρώπη. ’Αρκεί, λέγει ό Κ. Michel Che
valier (αύτ.), νά άναμνησθή τις, ότι έξ αϋτοΰ έξήλ^ον οί 

στρατιώται τοΰ Καρόλου IB'. Ανδρες οίζογενειάρχαι, θά 
ένόμιζον οί όπαδοί τής στρατιωτικής άγαμίας, ότι κατά 
τήν στιγμήν τοΰ φονικού πυρός στρέφουσι τούς μέν οφθαλ
μούς πρός τά φίλτατα τής καρδίας, τά δέ νώτα πρός τούς 
εχθρούς τής πατρίδος! Ή ιστορία όμως τών μεγάλων πολέ
μων δύναται νά μαρτυρήση περί τών αποτελεσμάτων, όταν 
αί συμφοραί καλέσωσι τούς οίζογενειάρχας εις τά πεδία 
τών μαχών. Δέν ύπάρχει δύναμις μάλλον άζαταγώνιστος.

Ύπό τήν έποψιν τής ιδέας ότι ό στρατός εΐναι τό μεγα- 
λείτερον σχολεΐον τοΰ έθνους, ολίγον έάν είσδύση τις είς 
τόν ύπό μελέτην στρατιωτικόν μηχανισμόν, δύναται νά 
πεισθή περί τής ποσότητος τοΰ πνεύματος τής τάξεως καί 
τών πρακτικών πορισμάτων τής έπιστήμης, τά όποια υπό 
τό ένδυμα τής βιωτικής, τής κοινότητος τών φρονημάτων, 
τών νέων άναζαλύψεων, τής βιομηχανικής προαγωγής, τής 
ύγιεινής κλπ. εισέρχονται είς τό μέγα σώμα τοΰ λαοΰ άφ’ 
ένός διά τών περιοδικώς ένεργουμένων γενικών καί μερι
κών συγκεντρώσεων, καί άφ’ έτέρου διά τής κανονικής τών 
άτόμων καθ’ άπασαν τήν χώραν διασποράς.

Γ'. Ελλάς. — Τό προεκτεθέν περί τάς κλεισού
ρας σύστημα τοΰ ’Ιουστινιανού περιεσώθη κατά πάσαν 
πιθανότητα έν τώ στρατιωτιζώ τών Άρματωλών όργανι- 
σμω, έζ τοΰ όποιου τοσοΰτον ώφελήθη τό στρατιωτικόν 
τής χώρας πνεΰμα καί μεγίστας έντεΰθεν ήντλησε δυνά
μεις ή έπανάστασις τοΰ 1821. Οί άρματωλοί ήσαν Έλ
ληνες, είς τούς όποιους ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις ένεπι- 
στεύετο, έκοΰσα ακόυσα, τήν φύλαξιν τών στενών ζαί 
επικινδύνων μερών άντί μισθοΰ, είς τόν όποιον συνέτρεχον 
τά γειτονικά κτήματα διά μέσου τών κοινοτήτων.

Μετά τήν αίσίαν τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος ήμών 
έζβασιν έφηρμόσθη είς μεγάλας διαστάσεις τό σύστημα τοΰ 
Αύγούστου, όσον άφορα τήν πρός τούς άγωνιστάς διανομήν 
τής έθνιζής γής, έγκαταλειφθέντος τοΰ έτέρου κατ’ αύτό 
σκέλους, τοΰ άφορόντος τήν στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, κα
θόσον αύτη έκανονίσθη έπί άλλης γενικωτέρας, τής έν ίσχύϊ, 
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βάσεως. Ή φύσις έν τούτοις τών πραγμάτων δέν έλλειψε 
νά διατηρήση έπί μακρότερον χρόνον τόν ιδιαίτερον θεσμόν 
τών όροφυλάκων, μέχρις ου βαθμηδόν ό τακτικός στρατός 
άπερρόφησε τό πάν. Είς τό σημεΐον δέ τοΰτο διατελοΰμεν 
έν εποχή, καθ’ ήν οι μέν πόροι τής Έπικρατείας δέν έπιτρέ- 
πουσι μεγάλην στρατιωτικήν άνάπτυξιν, αί νεώτεραι δέ τών 
εθνών τύχαι επιλαμβάνονται όσημέραι τοΰ ογκώδους ζητή
ματος τών άναποφεύκτων έπί τοΰ πεδίου τής μάχης μεγά
λων πληθυσμών.

Είς λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου πρώτη καί κυριωτάτη 
ιδέα παρέστη ή τής έθνοφυλακής· ταύτης δέ ματαιωθείσης, 
πολλαχόθεν ύποστηρίζεται ή έν τή χώρα μεταφύτευσις τοΰ 
Γερμανικού κατά τήν landwehr συστήματος. "Οτι πρέπει 
τοΰτο νά δοκιμασθή καί παρ’ ήμΐν ύπό τόν κυριώτερον αύ
τοΰ μηχανισμόν, ούδεμία άμφιβολία, άφοΰ οι τελευταίοι 
μέγιστοι θρίαμβοι τοΰ συστήματος τούτου έχουσι τοσαύτην 
πειθώ. Άλλ’ αί μεταφυτεύσεις τών θεσμών, καί μάλιστα 
έκ βορείων είς μεσημβρινά κλίματα, ύπόκεινται είς δυσκο
λίας, τάς οποίας πρέπει νά λάβη ύπό σπουδαίαν έποψιν ό 
νομοθέτης. Μήπως έκ τής μελέτης τών ιστορικών παρα
δόσεων τοΰ ήμετέρου έθνους άπό τής Βυζαντινής αύτοΰ πε
ριόδου, μέχρι τής Σουηδικής πρακτικής καί τών νεωτέρων 
τής Γερμανικής έθνοφρουράς (landwehr) δαφνών, δέν ύπάρχει 
μέθοδός τις είς άνάπτυξιν τών ιθαγενών στοιχείων άμα δέ 
καί καλλιέργειαν αύτών διά τής περαιτέρω διεθνούς άλ- 
ληλοδιδασκαλίας;

Βεβαίως δέν ήθελον προτείνει άναδιοργανισμόν τών ήμε
ρων τής όροφυλακής ταγμάτων. "Ινα παραδεχθώ δμως ζώ
νην τινα άνάλογον έπί τών ’Ελληνικών ορίων, δπως συγ
κεντρώσω έν αύτή ύπό αύστηρόν στρατιωτικόν Οργανισμόν 
δλους τούς άπό τοΰ 1833 μετανάστας κατά τι σύστημα 
παραπλήσιον πρός τό έπί τών μεθορίων τής Αύστρίας δο- 
κιμασθέν, δέν Οά ειχον μεγάλας δυσκολίας. Έξαιρέτως δέ 
φαίνεται μοι τό Σουηδικόν στρατιωτοτόπιον, (διά 
7<?ϋς άξιωματικούς καί στρατιώτας) έν τή ιστορική αύτοΰ 

πρός τήν ήμετέραν χώραν αναλογία, δεκτικόν εύρυτέρου μέλ 
λοντος οιά τίνος ίσχυράς έπικουρίας τών περί γενικής στρα
τολογίας ν έ ω ν άμα καί π α λ α ι ώ ν αρχών. Καί πρέπει νά 
δεχθώμεν, δτι ό φορολογικός π. χ. τής ’Αθηναϊκής δήμο- 
κρατίας πολεμηστήριος ίππος καί ή καθολική μέθοδος τής 
καταρτίσεως τοΰ πεζικοΰ καί ίππικοΰ τών ελευθέρων τής 
άρχαιότητος πολιτειών δέν είναι χίμαιρα ούδέ διά τόν κα
θ’ ήμάς πολιτισμόν.

, Τίς οιδεν, αν έν τινι προσεχεΐ μέλλοντι ή περαιτέρω ά- 
ναπτυξις τής ίοέας τών έθνικών στρατιών δέν όδηγήση τήν 
νεωτέραν πείραν είς τάς οδούς τής άρχαίας. Άναπόφευκτον 
τότε νά έξασφαλισθή, έντός τίνος πυρήνος έξόχως ‘δραστι- 

κοΰ, ή όσημέραι εύρυνομένη αποστολή τής έπιστήμης, ήτις, 
δπως έν τοΐς έργοις τής σωτηρίας ούτω καί έν τοΐς εργοις 

τής κατατροφής, είχε, έχει καί έξει τόν τελευταϊον πάντοτε 
λόγον.—Άλλην ύπεράσπισιν καί άλλας διαστάσεις δέν γνω
ρίζω οιά τόν τακτικόν τοΰ νεωτέρου έθνικοΰ βίου στρατόν.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ·

Έκ τών έν Βολωνία ερευνών τής Κ ατασταστικής έξά- 
γομεν περιέργους αναλογίας μεταξύ τοΰ έργαζομένου καί 
μή αστικού πληθυσμού, δυναμένας νά χρησιμευσωσιν ώς 
αφετηρία εύρυτέρων κατ’έθνη μελετών. Έπί 115 957 κα
τοίκων τής πόλεως ταύτης έν έτει 1871, οί ένασχολούμε- 
νοι^είς βιοποριστικά έργα ύπελογίσθησαν μέχρις 64 842, 
έξ ών 46 025 αρρενες καί 18 817 θήλεις. Οι λοιποί άνή- 
χουσι είς τήν τάξιν τών αργών (11 503 αρρενες καί 39 
612 θήλεις).

Η διαμοιρασις του φαινομένου τούτου καθ’ ήλικίας έχει 
ως εξής κατά τάς πληροφορίας τής έν Παρισίοις Καταστα
τικής Έταιρίας. Μέχρι τοΰ 15-έτους εργατικοί μέν 7 614 
(5 108 αρρενες καί 2 506 θήλεις), αργοί δέ 22 608 (9 694 
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άρρ. ζαί 12 914 Οήλ.). Άπό τοΰ 15—30 έτους έργατικοί 
μέν 22 447 (15 592 άρρ. καί 6 855 Οήλ.), αργοί δέ 8 709 
(510 άρρ. καί 8 199 Οήλ.). Άπό τοϋ 30—60 έτους ερ
γατικοί μέν 27 789 (20 446 άρρ. ζαί 7 343 Οήλ.), αργοί 
δέ 14 630 (549 άρρ. ζαί 14 081 Οήλ.). Ύπεράνω τών 60 
έτών εργατικοί μέν 6 992 (4 879 άρρ. καί 2 113 Οήλ.), 
αργοί δέ 5 168 (750 άρρ. καί 4 418 Οήλ.).

Τοιουτοτρόπως ή έπί 100 προσώπων άναλογία τών αρ
γών είναι είς μέν τήν α' ηλικίαν (—15 έτών) 74,8 (65,5
άρρ. 83,7 Οήλ.), είς δέ τήν β' (15-—30 έτών) 28, Ο (3,2
άρρ. 54, 5 Οήλ.), είς δέ τήν γ' (30—60 έτών) 34 5 (2, 6
άρρ. 65, 7 Οήλ.), είς δέ τήν δ' (πλέον τών 60 έτών) 42, 5
(20,0 άρρ. 67, 8 Οήλ.).

Ή μείζων έντασις της έργασίας συμπίπτει έπί της μέσης 
ήΧεκίας κατά τούς άνδρας (30—60 έτών) καί έπί της νέας 
όσον άφορα τάς γυναίκας (15—30 έτών). Τοϋ φαινομένου 
τούτου ή έξήγησις συνδέεται άφ’ ένός πρός τήν ταχυτέραν 
ωρίμανσιν της γυναικός καί άφ’ έτέρου πρός μείζονα σχε
τικώς τοϋ άνδρικοΰ πληΟυσμοΰ κλίσιν πρός τήν αργίαν 
κατά τά πέριξ τής ηλικίας τών παθών χρονικά διαστήματα. 
Άμα έν τούτοις άρχιση ή εύΟύνη τής ανδρικής περιόδου, 
τό άρρεν γένος όρμά άκατάσχετον πρός τήν έργασίαν (2,6 
έπί τοΐς °|β άργοί), είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή γυνή, προετοι- 
μασθεΐσα οπωσδήποτε διά τήν πρώτην αύτής άποκατάστα- 
σιν μεταξύ τών έτών 15—30, έπαναπαύεται έν τή επο
μένη ήλικία, πλειότερον είς τήν άσφάλειαν τής οικογενεια
κής έστίας, καθ’ ά μαρτυροΰσιν οί μεταξύ τών δύο τούτων 
ήλικιών άοιθμοί τής γυναικείας άργίας 54,5 : 65,7

Έάν έπί τοΰ όλου τοϋ ύπό έξέτασιν άστικοΰ πληΟυσμοΰ 
άναζητήσωμεν τήν άνάπτυξίν τής έν αργία ζωής, παρατη- 
ροΰμεν ότι έπί μέν τοΰ άρρενος γένους τό πέμπτον έπί δέ 
τοϋ θήλεως τά δύο τρίτα υπόκεινται είς αύτήν. Ύπό τήν 
έποψιν τής ηλικίας ή μείζων έντασις τής άργίας περιλαμ
βάνει είς άμφότερα τά γένη τήν πρώτην τής ζωής περίοδον, 
μεθ’ ήν άμέσως έπεται ή τελευταία. Πρέπει δέ νά συνδυα- 

σθή τό φαινόμενον τοϋτο, άνεξαρτήτως τών λόγων τής φυ
σικής άσθενείας, καί πρός τόν μείζονα άριθμόν τών άτό- 
μων τής πρώτης ηλικίας καθώς καί τόν έλάσσονα τής τε
λευταίας.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-

Δυνάμεθα νά διακρίνωμεν δύο μεγάλας περιόδους είς τήν 
άνάπτυξίν τής γεωργίας. "Οταν οί άνθρωποι εΐναι όλιγώ- 
τεροι τών γαιών πέραν πάσης άναλογίας, ή καλλιέργεια 
άποτείνεται μάλλον είς τάς μεγάλας τών άγρών έκτάσεις. 
"Οσον όμως οί άνθρωποι πολλαπλασιάζονται τόσον έπιτεί- 
νονται αί προσπάθεια-, αύτών είς τήν παραγωγικότερα'/ χρή
σιν μικροτέρων έκτάσεων γαιών. Είς τήν πρώτην περίπτω
σήν ή καλλιέργεια έχει τι μεταβατικόν άπό θέσεως είς θέσιν 
τής αύτής περιοχής καί έπηρεάζεται μάλλον έκ τών όρων 
τής αύτομάτου παραγωγής. Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν 
ό καλλιεργητής προσηλοϋται πλειότερον έπί δεδομένου χώ
ρου, διά τελειότερων δέ έργαλείων, διά λιπασμάτων καί 
μηχανών εισάγει αύτόν είς άδιάκοπον σχεδόν παραγωγήν. 
Ή πειθαρχία λοιπόν τών φυσικών δυνάμεων δέν είναι ύπό- 
θεσις άδύνατος- ζαί καθώς έν τή χειροτεχνική βιομηχανία, 
ούτως άπαντώμεν τό φαινόμενον τοϋτο ζαί έν τή γεωργική.

Ή λειτουργία τοΰ άνθρωπίνου π’ληθυσμοΰ έπί τής γεωρ
γικής παραγωγής έχρησίμευσεν είς τόν Thiinen πρός άπό- 
δειξιν μεγίστου έν τή Πολιτική Οικονομία νόμου, τοϋ όποιου 
τήν μελέτην επιχειρώ έπί τών βάσεων, τάς όποιας έθεσεν 
ό περιφανής πραζτιζο-θεωρητικός ούτος οικονομολόγος.

Ύποθετέον ότι πρόκειται περί έπικρατείας, τήν όποιαν 
διαχωρίζουσιν άπό τοΰ λοιποΰ κόσμου έρημοι άδιάβατοι. Ή 
επικράτεια αύτη έχει σχήμα κυκλικόν, έδαφος δμοιον απαν
ταχού καί στερείται ύδατίνης συγκοινωνίας. Μία μόνη, 
άλλά μεγάλη, πόλις εύρίσκεται έν τώ κέντρω τής ύποτιθε- 
μένης ταύτης χώρας. Έν τή πόλει ταύτη συγκεντροϋται
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ή βιομηχανία μετά τών πολυαρίθμων αυτής; οπαδών, οίτι- 
νες χαταναλίσκουσιν, άλλά δέν παράγουσι “γεωργικά προϊ
όντα. Ή έν τη πόλει τιμή τών προϊόντων τούτων επιβα
ρύνεται ουσικώ τω λόγω διά τών δαπανών της μεταφοράς. 
'Όσω πλησιέστεροι πρός τήν πόλιν οί παράγ'οντες αγροί, 
τόσω αί δαπάναι μικρότεραι και έπομένως τ» είς ωφέλειαν 
τοΰ καλλιεργήσου μέρος τής άγοραίας τιμ·ή_ς μεϊζον, άφοϋ 
δλα τά όμοειδή γεωργικά προϊόντα πωλοΰν ται οπωσδήποτε 
είς τήν αυτήν τιμήν.

Δυνάμεθα λοιπόν νά διαιρέσωμεν τήν χώραν είς αλλε
παλλήλους κύκλους, έχοντας κέντρον τήν καταναλίσκου- 
σαν τά γεωργικά προϊόντα πόλιν. Διευθυνόμενοι δέ άπό κύ
κλου είς κύκλον πρός τά άκρα τής έπικρατείας, παρατη- 
ροΰμεν άδιακόπως έλαττούμενον τό μετά τά έξοδα τής με
ταφοράς άπομένον μέρος τής τιμής, μέχρις ού πρός τούς 
έξωτερικούς κύκλους τά έξοδα ταΰτα είναι τόσον μεγάλα, 
ώστε δέν καλλιεργείται πλέον ή γή διά τούς καταναλωτάς 
τής πόλεως άλλά μόνον διά τούς έπιτοπίους.

Οί συγκεντρικοΐ ούτοι κύκλοι χρησιμεύουσι καί είς έτέ- 
ραν παρατήρησιν, διότι οί πλησιέστεροι πρός τήν πόλιν 
καλλιεργούνται μάλλον είς προϊόντα άμεσου, ούτως είπεϊν, 
χρήσεως, ανεπίδεκτα μακροχρονίου άποταμιεύσεως, ώς 
π. χ. είς κηπουρικά, είς γάλα κττ. Τοιουτοτρόπως τά 
νωπά έδώδιμα καλλιεργούνται έντός τοΰ πρώτου σχεδόν κύ
κλου καϊ οί παρ’ ήμΐν έξοχικοί ποιμένες, οϊτινες έκ τών 
άπωτέρων όρέων καταβαίνουσιν είς τήν Αθηναϊκήν πεδιάδα, 
μαρτυροΰσι ότι κατά τήν έποχήν τής γαλακτοπαραγωγής 
των, φεύγοντες τούς μάλλον έξωτερικούς κύκλους σπεύ- 
δουσι πρός τόν μείζονα συγκέντρωσήν τής γαλακτοκατανα - 
λώσεως. Έν τούτοις τό παράδειγμα τοΰτο δέν πρέπει νά 
άπομακρύνη ημάς έκ τής άρχικής ύποθέσεως τής έρημικής 
χώρας καί τής έν τω κέντρω αύτής μεγαλουπόλεως, καθό
σον έν ταύταις ή άπόδειξις είναι οραστικωτέρα.

Μεταξύ τής κεντρικής πόλεως καί τοΰ πλησιεστάτου 
αύτή κύκλου αναπτύσσεται τοιαύτη άντα/.λακτική σχέσις, 

ώστε ή έπίορασις τής πόλεως άναφαίνεται έπί τοΰ χαρα- 
κτήρος καί τών οικονομικών εύκολιών τών παριοίκων διά 
τρόπου άνεπιδέκτου άμφισβητήσεως. Αί άνακαλύψεις τής 
πόλεως μεταβαίνουσι πολύ βραδύτερον είς τούς έξωτερι- 
κούς κύκλους. Ύπό καθαρώς δέ γεωργικήν έποψιν ή μέν 
πλησιεστάτη έξοχή φαίνεται δτι έργάζεται είδικώτερον διά 
τήν πόλιν καί έχει τόν τύπον τοΰ γεωργικοΰ έργοστασίου 
είς παραγωγήν τροφών διά τούς άνθρώπους, τά κτήνη καί 
έν γένει παντός είδους φυσικών προϊόντων είς συντήρησιν 
τοΰ άστικοΰ πληθυσμοΰ, ή δέ πόλις μεταβιβάζει πρός τήν 
έξοχήν τά πλεονάσματα τών εργατικών χειρών της, τά λι
πάσματα της, καί τά κεφάλαιά της. Όσω άπομακρυνό- 
μεθα τής πόλεως πρός τούς έξωτερικούς κύκλους, τόσω ή 
μεταβίβασις τών προϊόντων τής πόλεως είς έργάτας, κεφά
λαια, λεπάσματα κλπ. είναι δυσκολωτέρα. Τότε ίνα άνα- 
πτυχθή ή έξοχική καλλιέργεια, πρέπει μάλλον νά άπο- 
ταθή αύτη είς τά ίδια έαυτής μέσα, τουτέστιν είς τάς έν 
αύτώ τώ τόπω άναγκαίας σχέσεις μεταξύ παραγωγής καί 
καταναλώσεως.

'Όσον άφορα ιδίως τήν παραγωγήν τών δημητριακών 
καρπών καί μεταξύ αύτών τοΰ σίτου, περί τοΰ οποίου μοί 
έλεγεν έσχάτως χωρικός τις, δτι είναι ό «βασιλέας» τών 
καρπών ζ1), ή καλλιέργεια αύτών επεται είς τήν προεκτε- (*) 

(*) Είναι περίεργος ή ιδέα αΰτη. Ί1 συνάντν,σις έλαβε χώραν έπί 
άλωνος ένώπιον μεγάλης θημωνιάς. — «Πώς λέγεις τόν σίτον βασι
λέα ; Διότι τρέφει τόν κόσμον καϊ δίδει τήν τιμήν εϊς δλα τά πράγ
ματα. — Σέ έθρεψε ποτέ κανείς βασιλεύς; ’Όχι.—Τήνγυναίκα σου, 
τά παιδία σου ; ’Όχι. — Γείτονα σου τινα ; ’Όχι.— Διά τί λοιπόν 
λέγεις ότι ό σίτος είναι βασιλεύς, διό“ΐ τρέφει ;» Ό χωρικός έσιώ- 
πησε- καί μετ’ ολίγον μοί λέγει «δέν £·.'ίνασαι δμως νά άρνηθής, δτι 
ό σίτος είναι βασιλέας εις τό κεφάλαιον τ.νν τιμών.—Βεβαίως, τώ 
απαντώ, ή αφθονία ή ή έ’λλειψις τοΰ σίτου επηρεάζει τάς τιμάς 
τών λοιπών προϊόντων. "Οταν τά τρόφιμα είναι εύθηνά, αγοράζει 
τις περισσότερα έκ τών λοιπών τεχνουργημάτων, τών οποίων τοι
ουτοτρόπως ή τιμή άναβιβάζεΐ.αι καϊ τάνάπαλιν- · νομίζεις δμως, 
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θεΐσαν τών νωπών αγροτικών προϊόντων. Κατά πρώτον 
λόγον παρίσταται ή τελειοποιημένη γεωργία. "Οσω απο
μακρύνεται τις έζ τών κεντρικών κύκλων, τόσω ή καλλιέρ
γεια τών δημητριακών καρπών αποτείνεται εις άπλουστέ- 
ρας μεθόδους. ’Επειδή, ώς έξετέθη, ένεκα τής μεταφοράς 
είς τήν πόλιν ή συναλλακτική άξια τοΰ σίτου έλαττοΰται 
πρός τά άκρα τής χώρας, άναπόφευκτον εϊναι νά περιωρί- 
σθώσι έν αύτοΐς καί αί δαπάναι τής παραγωγής. ’Ιδού ό 
λόγος δι’ δν τά τελειότερα, καθ’ δ δαπανηρότερα, συστή
ματα δέν εΐσχωροΰσιν είς τούς έξωτερικούς κύκλους τής 
ύποτιβεμένης έπικρατείας. Δυνατόν λοιπόν νά άποτελέση 
τις διά τήν γεωργικήν τελειοποίησιν, κλίμακα, τής όποιας 
ή μέν βάσις είναι πρός τά όρια τής ερημικής χώρας, ή δέ 
άνωτάτη βαθμίς πρός τό πυκνόν τοΰ πληθυσμού αύτής 

κέντρον.
Ή δέ κτηνοτροφία, ώς μέρος τής γεωργίας αναπόσπα

στου, δύναται νά διαιρεθή είς δύο κατηγορίας. ’Επειδή ή με- 
τακίνησις τών κτηνών άπό τών άκρων τής έπικρατείας πρός 
τό κέντρον είναι ήττον τής έπί τών λοιπών προϊόντων δα
πανηρά, ή άνάγκη τής σχετικής ζαταναλώσεως τής πό
λεως δύναται νά περιλάβη καί μάλλον μεμαζρυσμένους τό
πους. Είς τά άκρα ούτω πολλαπλασιάζονται τά αναγκαία 
κτήνη, καθόσον δέ είσχωροΰσι ταϋτα πρός τό κέντρον, 
σχηματίζεται ιδιαιτέρα κατηγορία τών πρός πάχυνσιν όρι- 

ζομένων. Ή άκρίβεια τής παρατηρήσεως δανείζεται ικανόν 
φώς έκ τής συγκρίσεως τών ισχνών κρεωπωλείων τοΰ χω
ρίου πρός τά παχέα τής πόλεως.

Άλλ’ ύποτεθείσθω ότι πρόκειται περί τών άπωτάτων 
πλέον κύκλων τής ιδανικής ήμών έπικρατείας, έν οίς ούδέ 
ή κτηνοτροφία δύναται νά καλλιεργηθώ χάριν τής πόλεως, 
ένεκα τής μεγίστης ταύτης άποστάσεως. Τότε αναφαίνε
ται ή κυνηγετική, ή αλιευτική (έάν άντί έρήμου θάλασσα 
χωρίζη τήν ερημικήν έπικράτειαν έκ τοΰ λοιπού κόσμου) 
μετά τών έχόντων τόν χαρακτήρα τής σπανιότητος καί 
πολυτελείας προϊόντων αύτών. Έάν ή πόλις έπιθυμή μαρ
γαρίτας καί δέρματα πολύτιμα, προθύμως πληρόνεί τήν 
δαπάνην τής μεταφοράς των καί άπό τών ορίων αύτών τής 
χώρας· τό δέ ζήτημα τής προμήθειας είναι καθαρώς ζή
τημα βιομηχανικής έπιχειρήσεως, τοΰ όποιου αύτη δέν θέ 
λει λείψει νά έπιληφθή.

Ή όλη αξία τής προκειμένης ύποθέσεως, ώς έκαστος έν- 
νοει, περιστρέφεται είς τήν κυκλοφορίαν τών έφοδίων τής 
ζωής. Δέν πρόκειται περί τής ιδιαιτέρας έν έκάστω τόπω 
παραγωγής, τής άναγκαίας διά τήν έαυτοΰ ζατανάλωσιν. 
Ό σκοπός εϊναι νά άποοειχθή ό άναγκαιος οικονομικός σύν
δεσμος μεταξύ ζαταναλωσεως καί παραγωγής, δταν αύται 
χωρίζονται ύπό αποστάσεων ζατά τό μάλλον ήττον μεγά
λων. Κατά τοΰτο ή πραγματιζότης συμβιβάζεται έντελώς 
πρός τήν ίδανιζότητα τής άνά χείρας ύποθέσεως. Τώ όντι 
περί έκάστην πόλιν σχηματίζονται έκ τής φύσεως τής έθνι- 
ζής οικονομίας κύκλοι τινες τής γεωργικής παραγωγής διά 
τό τέλος πάντοτε τής προμήθειας τής τε πόλεως καί τής 
έξοχής άπό τών είς έζατέραν χρειωδών. Έπειδή δέ μεσολα- 
βοΰσι διάφοροι τού έδάφους περιπέτειαι, είτε λόγω γονιμό- 
τητος, είτε λόγω συγκοινωνίας, είτε λόγω πληθυσμού, είτε 
λόγω βιομηχανίας, αί κυκλικαί περιφέρειαι πολλαχοϋ άπο- 
βάλλουσι τού έπί τής ιδανικής χώρας κανονικού αύτών σχή
ματος. Αλλαχού μέν ή τρίτη π. χ. εισέρχεται ύπό μαθη
ματικήν έποψιν εντός τών όρίων τής πρώτης, αλλαχού δέ

ότι καί οί βασιλείς δίδουσιν έπίσν,ς καί άφχισούσι τάν τιμάν τών άν
θρώπων·, ’Εννοώ, άπαντά ό εύφυάς χωρικός, τάν εύθνινείχν τών 
σίτων, άλλά θέλω νά εϊπω, ότι οί βασιλείς δίδουσι τά υπουργήματα 
καί κατασκευάζουσι τούς μεγάλους. — "Εχετε είς τό χωρίον σας 
τοιοϋτον τινα ; "Οχι, — Μήπως σάς λείπν, διά τούτο ή τιμά ; Αί'! 
Κύριε, μοί λέγει ό χωρικός, είναι τό μόνον εις τό οποίον όεν άλλασ- 
σομεν τάν ζωτ,ν μας πρός τούς μεγάλους.—Λοιπόν, φίλε μου, κοπά
νιζε τόν σίτον σου χωρίς πόνον ψυχάς, διότι δέν εϊναι ό βασιλεύς σου, 
άλλ’ ό έτχσιος κόπος σου, τόν όποιον ή Θεία Πρόνοια ενσαρκώνει 
διά τάν σωτηρίαν τοΰ Λαοΰ.»



240 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ10ΕΩΡΗΧΠ.

ή δευτέρα εισχωρεί πέραν τών ορίων τ-ής έβδομης καί ούτω 
καθεξής.

Έάν ύπετίθετο, ότι έν έκάστη τιό\ΐ.ι ύπήρχεν ιδία έστία 
θερμαντικοί), έξ ής έπρεπε νά θερμανθή ή έξοχή, Οά έσχη- 
ματίζοντο έν ταύτη τόσαι χυχλιχαί ισόθερμοι γραμμαί, δσας 
Οά έπέτρεπεν ή γειτνίασις τών ύδάτων, τών όρέων, τών δα
σών, κλπ. γεωλογικών διαφορών δι’ όλης τής κατ’ αύτάς 
φυσικής ποικιλίας. Και αί έντός δέ τών έθνών ύπό τής φύ
σεως τών πραγμάτων δήμιουργούμεναι οίκονομικαϊ γραμμαί 
τόν αύτόν άκολουθοΰσι τής άναπτύξεως νόμον. "Ολων αι 
περιφέρειαι έχουσι τι κεντρικόν· μόνη ή δύναμις τής έντά- 
σεως διαφέρει. Ούτω δύναται χώρα τις έν Εύρώπη νά έκ- 
τείνη τάς οίκονομικάς γραμμάς της μέχρι π. χ. τής ’Αμερι
κής, ινα έκ τών άπεράντων κτηνοτροφικών πεδιάδων ταύτης 
προμηΟεύηται διά τής έπιστήμης νωπά κρέατα, τά όποια 
έτερος λαός πρέπει νά κατασκευάση έπί τής όπισθοδρομικής 
πλευράς τοΰ όρους, τό όποιον κατώκησαν άπ’ αίώνος οί 
πρόγονοί του. Πόσον έκτείνεται ή πρώτη οικονομική περι
φέρεια καί πόσον σμικρύνεται ή δευτέρα !

ΧΡΟΝΙΚΑ·

ΆποπερατωΟεισών τών βουλευτικών εκλογών, μετ’ βλίγον ό τό
πος περιμένει έκ νέου τούς έκλεκτούς αυτού έπί τής υψηλής τού νο
μοΟέτου περιωπής, έκ τής όποιας ή σσηταχματικό κυβέρνησις απορ
ρέει καί ή πραχζιχή έμπεδούται δύναμις τών έθνών.

— Τά οικονομικά τής Έπικρατείας υποκρύπτουσι παγίδα, πρός 
τήν όποιαν ή άπλή εμπειρική άπεδείχθη είς υπερβολήν μέχρι τούδε 
μύωψ. Έάν ί.Ιιιθΐρία, τάξις καί οικονομία είναι τρεις όροι άναπό- 
φευκτοι εί; τό πολιτικόν έκάστη; χώρας μέλλον, οί άντιπρόσωποι 
τού λαού δέν έχουσι άνάγκην νά μάθωσιν ήδη, ό'τι είναι πάντοτε τό 
τιμαλφέστερον τής πατρίδο; προπύογιον.

Έν Κηφισιά, I Ιουλίου 1874.


