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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ— ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ! ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ!·

Ή ιδέα ότι τά έν τή έπιχρατεία νομίσματα άντιστοι- 
χοΰσι πρός τό άθροισμα τών έν αύτη κυχλοφορουσών παν
τός είδους αξιών χωλαίνει έπί τοσουτον, όσον μαρτυρεί ή 
άπλουστέρα κοινή πείρα. 'Όπως παρ’ έκάστω άτόμω ή νο
μισματική περιουσία είναι πολλώ μικρότερα τής εις Απαι
τήσεις καί άλλα έν γένει κτήματα, οΰτω καί παρ’ έκάστη 
κοινωνία τό αύτό φαινόμενον άναγκαίως πρέπει νά άνα- 
πτυχθή, έάν άληθεύη ότι ή εθνική οικονομία είναι τό σύνο- 
λον τών ατομικών. Ή ιδέα τής νομισματικής κυκλοφορίας, 
καθ’ όσον πρόκειται περί μείζονος ή έλάσσονος κατ’ αύτήν 
ταχύτητος, ρίπτει ιδιαίτερον έπί τοΰ ζητήματος φώς. Έάν 
υποθέσωμεν δτι έκαστον νόμ,ισμα άνταλλάσσεται κατά μέ
σον όρον εΐκοσάκις κατ’ έτος, ιδού ότι αί άνταλλασσόμεναι 
πραγματεία', διά τής έν τή χώρα νομισματικής προμήθειας 
είναι είκοσαπλάσιαι πρός τήν δλην ποσότητα αύτής. Έν 
γένει, καθώς λέγει ό Rau (Εθνικής Οικονομίας § 266), 
έάν έγνωρίζομεν τόν άριθμόν τών τοιούτων καθ’ έκαστον 
νόμισμα ένιαυσίων μεταλλαγών, ήρκει νά πολλαπλασιασθή 
δ άριθμός ούτος πρός τήν δλην ποσότητα τών έν κυχλο- 
φορία ύπαρχόντων νομισμάτων, όπως άνευρεθή ή τιμή όλων 
τών διά τοΰ ζυγοΰ τής ζητήσεως καί τής προσφοράς διελ- 
θόντων προϊόντων καί ύπηρεσιών.

Ώς έκαστος εννοεί, ή έξακρίβωσις τών νομισματικών έν 
τοΐς έθνεσι προμηθειών είναι ύπερτέρα τών κοινών δυσχε- 
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ρειών. Έκτος ότι ύπάρχουσιν χώραι, πολλά όφείλουσαι νο
μισματικά αποταμιεύματα είς παρελθούσας τοϋ έθνικοΰ 
βίου έποχάς, έν αίς ή καταστατική τής νομισματοποιίας 
ούδέν είχε τό ακριβές, άφ’ έτέρου ύπάρχουσι τόποι έν 
οις ή γενική κυκλοφορία αποτείνεται κατά διαφόρους τρό
πους είς τήν συνδρομήν ξένων νομισματικών προμηθειών. 
Συγχρόνως πρέπει νά ληφθή ύπ’ όψιν καί ή φυσική δύνα- 
μις τής νομισματικής φθοράς, ήτις, ανεξαρτήτως τών δια
φόρων τής άπωλείας οδών, ένεργεΐται δραστηριότερο'? οσω 
μικροτέρα μέν είναι ή προμήθεια τών νομισμάτων, μείζων 
δέ ή έντασις τής κυκλοφορίας αύτών ή τριβή τότε ίσχυρο- 
τέρα. Ό βαθμός τοΰ πολιτισμού καί τής οικονομικής άνα
πτύξεως τών έθνών εΐναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος, διότι 
ί τί πρός τήν νομισματικήν προμήθειαν, έάν σπουδαΐον μέ
ρος αύτής φεύγη τήν συναλλαγήν ένεκεν ελλείψεων π. χ. 
τής έννόμου τάξεως; Ή έννοια τής εισαγωγής καί έξα- 
γωγής τών νομισμάτων κέκτηται ιδιαίτερον οιαφέρον, διότι 
έκτός τής εύρείας έν τή γενική συναλλαγή έπόψεως τοϋ 
διεθνούς έμπορίου, ίνα περιορισθώ είς μόνα τά Ελληνικά 
πράγματα, έάν έκ τών τυχόν σωζομένων πινάκων τής έπί 
τής πρώτης βασιλείας νομισματικής ήμών παραγωγής 
προσεθέτομεν τό άργυρουν καί χρυσοΰν άθροισμα αύτής είς 
τάς νΰν κυκλοφορουσας έν τώ τόπω νομισματικός ποσότη
τας, ήθέλομεν λησμονήσει τήν μεγάλην έξαγωγήν τών νο
μισματικών έκείνων προϊόντων. Καί ή είς όίλλας δέ βιομη
χανικός χρήσεις μετατροπή τών έν τοϊς νομίσμασι πολυ
τίμων μετάλλων δίδει είς τήν γενικήν θεωρίαν περί τών έν 
δεδομένη έποχή καί χώρα νομισματικών προμηθειών ιδιαι
τέραν έννοιαν.

‘Όπως καί άν έχη, τό ζήτημα τής έξευρέσεως τών νομι
σματικών τούτων προμηθειών άπησχόλησε διαφόρους συγ
γραφείς έπί τή βάσει μέσων όρων καί πιθανών προσεγγί
σεων. "Οσον αφορά ιδιαιτέρως τήν ’Αγγλίαν, ή έν αύτή κυ- 
κλοφορϋσα νομισματική ποσότης ήκολούθησε τήν εξής ά- 
νάπτυξιν εις έζατομμύρια λίρ. στερλ. Κατά τά τέλη τοϋ

16'-·' αίώνος 4, έπί Καρόλου Β’ 6, κατά τήν πρώτην δεκαε
τίαν τοΰ 18’'·> αίώνος 12 περίπου, κατά τό 1762 πλέον 
τών 16, κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 18ου αίώνος 
22 ζ, κατά τό 1837 άνέβη είς 43 καί κατά τό 1845 είς 
59. Έν γένει ύποτίθεται ύπό τοΰ Κ. Michel Chevalier ότι 
ή έν ’Αγγλία κατά τά μέσα τοΰ παρόντος αίώνος κυκλο
φορούσα νομισματική ποσότης ανέρχεται είς 1 200 έκατομ. 
φράγκων, άπέναντι τών οποίων ή Γαλλική σύγχρονος προ
μήθεια είναι τριπλάσια περίπου (3-----4 διλιούνια φρ.).
Σχετικώς πρός τό ένιαύσιον άθροισμα του εθνικού εισοδή
ματος αί νομισματικαί τών έθνών προμήθεια', ώρίσθησαν είς 
τό τ > Α > Α > Α > Γό· '° Humboldt διαιρεί τήν Εύρώ- 
πην είς δύο μεγάλα υπό τήν έποψιν ταύτην τμήματα. Ά
φ’ ένός ή Άρκτος καί ή ’Ανατολή, έν αίς άπαιτοΰνται 14 
φλωρίνια πρός έκαστον άτομον, καί άφ’ έτέρου ή Δύσις καί 
ή Μεσημβρία, έν αίς 25 φλωρίν. κατ’ άτομον είναι άναγ- 
καΐα. Έν γένει δι’ όλον τόν Εύρωπαϊκόν πληθυσμόν υπε- 
λόγισεν ό Rau 21 ,3 φλωρίν. δΓ έκαστον άτομ.ν(217 000 
000 κάτοικοι, 4 720 000 000 φλωρ.). Έν τούτοις ύπό 
ιδιαιτέραν εθνικήν έποψιν ενδεικτικός εΐναι ό έπόμενος πί- 
ναξ, έμφαίνων τήν έν τή τρίτη δεκαετηρίδι τοϋ παρόντος 
αίώνος κατ’ άτομον άναλογίαν τών διαφόρων νομισματι
κών προμηθειών.

Κάτω Χώραι
Γαλλία 
Αγγλία
Πορτογαλλία

52 φλωρίν.
42 »
414 »
34 ' »

Γερμανία
Βέλγιον
Σουηδία

30 φλωρίν.
28 ' »

11 »

Πέραν τών ύπολογισμών τούτων ή οικονομική έπιστήμη 
έχει ιδιαιτέρους κανόνας είς μελέτην τών αναγκαίων είς 
έκάστην εθνικήν κυκλοφορίαν νομισματικών ποσοτήτων. 
Κατά τόν Κ. Roscher Ιδού πώς έχει ή συνήθης τών πραγ
μάτων οδός: παρά λαώ προοδευτικώ ό αριθμός τών έπι νο- 
μίσμασι συναλλαγών τείνει είς αύξησιν ακολούθως, όταν 
ή οικονομική καλλιέργεια άναπτυχθή καί ριζωθώσιν αι συ
νήθεια'. τής χρηματικής πίστεως, ή νομισματική κυκλοφο-
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ρία καθίσταται μάλλον ταχύτερα ζαΐ τά άντικαθιστώντα 

τό νόμισμα πιστωτικά όργανα ποΛΛαπλασια^ονται, εις τρό
πον ώστε χώρα, τής όποιας ή εθνική οικονομία είναι ήμια- 
νεπτυγμένη, έχει πλείονας νομισματικός άνάγκας ούχι μό
νον απέναντι τών όπισθοορομικών κοινωνιών άΑΛ’ ετι μάλ
λον απέναντι τών μάλα γε προκεχωρημένων εις οικονομι

κήν πρόοδον.
'Η Οίκονομιζή Έπιθεώρησις έπραγματεύθη άλλοτε (φυλ. 

Αύγ. 1874 σελ. 283; τήν κολοσσαίαν ποσό.-ητα τών συν
αλλαγών, αιτινες άνευ τής μεσολαβήσεως νομίσματος ένερ- 
γοΰνται κατ’ έτος έν Λονδίνω διά μιας μόνης όδοϋ, τοΰ 

συμψηφιστικοΰ Clearing House. Έζατονταοες οι- 
λιουνίων ! "Εκαστος δύναται νά φαντασθή τήν τεραστίαν 
κυκλοφορίαν, ήτις ένεργεΐται διά τοΰ μέσου τών λοιπών του 
εμπορίου πιστωτικών οργάνων (συναλλαγματικοί, γραμ
μάτια, χρεόγραφα, μετοχικοί τίτλοι, τραπεζικά γραμμά
τια, κλπ.). Άπό τής ’Αγγλικής όμως ταύτης πρακτικής 
δύναται νά μεταβή τις είς τά οικονομικά φαινόμενα άλ
λων λαών, έν οίς ό αγοραστής πρέπει νά είναι διαρκώς ώ- 
πλισμένος διά νομισμάτων. Κατά τοΰτο ή ’Ασία αποτελεί 
τελείαν άντίθεσιν πρός τήν Εύρώπην, μέχρι τοιούτου μάλι
στα βαθμού, ώστε (νόμος αιώνιος τών γειτνιάσεων καί τών 
αμοιβαίων έν τοϊς έθνεσιν έπιδράσεων), ούτε αί πρός τήν 
Ευρώπην χώραι τής ’Ασίας είναι έπίσης νομισματόφιλοι 
όσον αί μάλλον άπώτεραι, ούτε αι πρός τήν ’Ασίαν χώραι 
τής Ευρώπης είναι έπίσης άνεπτυγμέναι όσον αί μάλλον 

ουτικαί.
Δέν έπεται έντεΰθεν, ότι ή πρόοδος τής έθνικής οικονο

μίας δύναται νά χωρισθή άπό τής έν αύτή νομισματικής 
κυκλοφορίας, ήτις πάντοτε είναι ή βάσις. Άλλ’ ομοιάζει τό 
νόμισμα τούς στρατούς τής προωδευμένης καί όπισθοδρομι- 
κής άρχαιότητος. Αί παρατάξεις τών Ελλήνων πρός τούς 
βαρβάρους άπετέλουν διηνεκή άντίθεσιν τών μικρών αριθ
μών πρός τούς μεγίστους. Έν τούτοις πόση πνευματική 
δύναμις καί τεχνική ευστροφία παρά τοΐς πρώτοις! Τοιου-
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τοτρόπως καί λαός ή άτομον διά μικράς νομισματικής προμη. 
θείας δύναται σχετικώς νά κατορθώση μείζονα κύκλον έπιχει
ρήσεων, ή δεκαπλάσια μέν κεκτημένοι ήττον οέπροοδευτικοί. 

Ή άνάγκη τής νομισματικής κυκλοφορίας δέν αναφαί
νεται έν ίση έντάσει απανταχού. Χώρα π. χ. γεωργική 
αισθάνεται όλιγώτερον τήν άνάγκην ταύτην ή εμπορική. 
Πρέπει νά μεταβή τις άμέσως άπό χωρικής εξοχής είς εμ
πορικήν πόλιν, ινα πεισθή περί τής έν αύταϊς νομισματικής 
διαφοράς. Έν τή πρώτη πολλάκις αί μέν ύπηρεσίαι ανταλ
λάσσονται κατά τήν καλλιέργειαν, τόν τρυγητόν, τόν θε

ρισμόν καί έπί τών άλωνίων, αί δέ βιωτικαί άνάγκαι είς 
μίκράν καί απλοϊκήν περιορίζονται περιφέρειαν, τών πλεί- 
στων χρειωδών είτε· άποταμιευομένων έξ ιδίων έκάστου κτη
μάτων είτε προ μηθευομένων είς μικράς ποσότητας καί με
γάλος τοΰ έτους περιόδους. Άπ’ έναντίας έντός τών εμ
πορικών κοινοτήτων επικρατεί μάλλον τό σύστημα τών 
ήμεοησίων προμ ηθειών έκει καί ό άρτοποιός και ό παντο
πώλης, και τό κρεοπωλειον και τό καφφενεϊον, καί ό με- 
γαλέμπο ρος καί ό μικρέμπορος, και έν γένει όλη εκείνη ή 
εύρεία έκθεσις τών αεικινήτων άγοραστών καί πωλητών. 
Είναι λοιπόν πρόδηλον κατά πόσον ή άνάγκη τοΰ νομί
σματος εργάζεται δραστηριώτερον έν ταΐς εμπορικοί; μάλ
λον ή έν ταΐς γεωργικαΐς κοινωνίαις.

Έν γένει δσον πυκνότερος είναι ό πληθυσμός τής χώ
ρας, τόσον (ανεξαρτήτως τοΰ προεξετασθέντος ζητήματος 
μεταξύ ανεπτυγμένων καί ήμιανεπτυγμένων έθνικών οικο
νομιών) καί ή νομισματική αύτής προμήθεια είναι σχετι- 
τικώς άνωτέρα τής σποράδην κατωκημένης. "Οταν έν τή 
χώρα έπικρατεΐ ή πατριαρχική καλλιέργεια, τά άτομ.α συ- 
σωρεύονται εις ομάδας, τάς οποίας τρέφει καί ένούει ό άρ- 
χηγος τής οικογένειας, χωρίς νά λησμονήση ουτος ούτε 
τάς πρός γάμον, κατοικίαν και περαιτέρω άποκατάστασιν 
άνάγκας αυτών. Έν τω συστήματι τής δουλείας ή έργα
σία πληρόνεται έπίσης είς είδη, προστιθέμενης καί τής μά
στιγος. Άλλά βαθμηδόν τά πλήθη έλευθεροΰνται, αί ίδέαι 

ν’
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της έπι τών ανθρώπων ζυριότητος τροποποιούνται και ένώ 
άλλοτε οί ηγούμενοι τών έθνών έλάμβανον όσα ζαϊ όπως 
έβούλοντο έζ τών προϊόντων τοϋ έργαζομένου λαοϋ, συνε- 
πληρώθη τέλος ή μεγάλη έκείνη μεταβολή, χαΟ’ ήν οί πρώην 
κύριοι έγένοντο άπλοι μισθοφόροι. Έν όλαις ταύταις ταΐς 
κοινωνιζαΐς άλλοιώσεσι ζαϊ ταΐς λοιπαΐς σχετιχαΐς τό νό
μισμα έπαιξε κυριώτατον πρόσωπον. "Οσον ή έλευθερία καί 
ό πολιτισμός έξετείνετο, τόσον ή κυκλοφορία τόΰ νομίσμα
τος έζρατύνετο, ζαϊ τάνάπαλιν.

Ή ταχύτης τής νομισματικής κυκλοφορίας άποτελεΐ έκ
τος τής πιστωτικής επικουρίας, τό ζυριώτερον όριον τών έν 
τοΐς προωδευμένης έθνεσι νομισματικών προμηθειών. Πε- 
ρίφημον είναι έν τή οικονομική ιστορία τό παράδειγμα τοϋ 
έν Tournay φρουράρχου 0745). Δι' 700 φλωρινίων κατώρ- 
Οωσεν ούτος νά πληρώνη καϊ νά βραβεύη τήν φρουράν έπϊ 
επτά εβδομάδας, δανειζόμενος καθ' έκάστην τό ποσόν τοΰτο 
έκ τών ξενοδόχων, οϊτινες τό έλάμβανον τμηματιζώς παρά 
τών στρατιωτών. Ό κοινωνικός οργανισμός έχει τί άνά- 
λογον, ούχί ώς έν πολιορκία άλλ’ έν τή φυσική αύτοΰ λει
τουργία. Κατά πρώτον ή νομισματική τών κοινωνιών 
δραστηριότης έξαρτάται έκ τοΰ έπιζρατοϋντος δημοσίου 
πνεύματος. Έάν τοΰτο είναι τεταραγμένον, τά νομί
σματα φεύγουσιν είς βαθείας κρύπτας, ϊνα άναφανώσι πά
λιν μετά τοΰ αίθριου όρίζοντος. Άφ’ έτέρου όσω μείζων 
είναι ή ποικιλία τής έν τώ λαώ παραγωγής είς προϊόντα 
καί ύπηρεσίας, τόσω ή συναλλαγή άναπτύσσεται καί επο
μένως τοϋ νομίσματος ή μηχανή μετά πλείονος έντάσεως 
λειτουργεί. Τότε άρχεται ή μεγάλη περίοδος τοΰ ταχύτε
ρου κοινωνικού βίου, καθ' δν παραγωγή, συναλλαγή καί 
κατανάλωσις σπεύδουσιν μετά τών θαυμάσιων τής πίστεως 
έφοδίων όρμητιζώς πρός τό άγνωστον μέλλον, υπό τήν αι
γίδα τών πυκνών πληθυσμών καί τών έξοχων έν τή έπι
στήμη καί έν τή τέχνη άνακαλύψεων,

ΥΠΑΞίΩΜΑΤΙΚΟΙ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ·

Καθώς τελευταΐον ό Κ. Forsyth ελεγεν ένώπιον τής Βου
λής τών Κοινοτήτων, ούδέν άτοπον είς τόν συνεταιρισμόν 
άνθρώπων :οΰ αύτοΰ επαγγέλματος ή τής αύτής τάξεως 
έπί σκοπώ οικονομικής βελτιώσεως τοΰ βίου αύτών διά τών 
διαφόρων τής συνεργασίας μέσων, έν οίς ιδίως παρίσταται 
ή συλλήβδην αγορά τών πρώτων έφοδίων τής ζωής καί ή 
τμηματική κατόπιν πώλησις αυτών. Έάν άφήσωμεν κατά 
μέρος τάς λοιπάς τοϋ τοιούτου συνεταιρισμού εμφανίσεις 
έν ’Αγγλία ιδιαιτέρως, άξιομνημόνευτος είναι ό έν Wolwich 
συνεταιρισμός τών άνδρών τοϋ στρατώνος. Ή άρχή τοΰ 
συνεταιρισμού τούτου ένεπνεύσθη έζ τών προχείρων τοΰ 
στρατιώτου καταναλώσεων. Ένώ πρότερον ό στρατιώτης 
έδιδε τόν οβολόν αύτοΰ είς τόν μεταπράτην, δστις έξέθετε 
τάς προμήθειας του είς τήν γειτονείαν τών στρατώνων, ευ
φυείς τινες ύπαξιωματιζοΐ έσκέφθησαν, ότι τά πρώτα έφό
δια τής προχείρου στρατιωτικής ζαταναλώσεως ήούναντο 
νά συγζεντρωθώσι διά τοΰ μέσου τοϋ συνεταιρισμού τών 
μικρών στρατιωτικών βαλαντίων. Αύτό ήρκεσεν ϊνα σχη- 
ματισθή ό στρατιωτικός τοΰ Wolwich συνεταιρισμός, όστις 
βαθμηδόν άνδρωθείς εκτείνει τάς έργασίας του είς τάς πλεΐ- 
στας βιωτιζάς άνάγκας του στρατιώτου ζαϊ έτι πέραν μά
λιστα, διότι προμηθεύει τάς πέριξ συνοικίας δι’ ύποδημά- 
των, πτηνών, γαλακτερών, ζύθου ζ.τ.λ.

Έάν άπό τής Αγγλικής ταύτης πρακτικής μεταβώμεν 
είς τήν Ελληνικήν, πρώτη έντύπωσις παρίσταται ή μετα
ξύ τοΰ Άγγλου καί τοϋ Έλληνος στρατιώτου βιωτική δια
φορά. Ένώ ή ευεξία τοϋ πρώτου λίαν εύγλώττως όμιλεΐ 
διά τοϋ άνθηροϋ έξωτερικοϋ αύτοΰ, ό δεύτερος ζαταμαστι- 
ζεται ύπό οικονομικών στενοχώριών, είς τάς οποίας απαιτεί
ται ή ζωηρότης τοΰ κλίματος καί τοΰ χαρακτήρας του,ίνα κα· 
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ταστώσι ζαΐ όπωσοϋν άνεκταί. Εΐδον άνδρας τοΰ 'Ελληνικού 
στατοΰ διαβαίνοντας μονίμως ή προσωρινώς έκ Κηφισίας, 
τών όποιων ή φυσιογνωμία έμαρτύρει διαρκείς και βαρείας 
στερήσεις. Ήθέλησα νά πληροφορηθώ καί έμαθον μετ’ απο
ρίας, οτι όλον τό σύστημα τής καταδιώξεως τών όρέων έ
νεργεϊται διά στρατιωτικών στομάχων, τούς όποιους μόνον 
άρτος δίπυρος κανονικώς έπισκέπτεται. Τό πεδίον οΰτω 
τής μάχης είναι άπείρως προτιμότερον, διότι τούλάχιστον 
αποθνήσκει τις έπ’ αύτοΰ ού μόνον ένδόξως άλλά καί με
τά καλώς έφωδιασμένου στομάχου. Τό θέμα λοιπόν τής 
στρατιωτικής τοΰ τόπου άποκαταστάσεως μετέχει πολλής 
οικονομικής σημασίας. Μεταξύ δέ τών διαφόρων τοιαύτης 
φύσεως έπόψεων ή Οικονομική Έπιθεώρησις έμελέτησεν 
ήδη (φυλ. 17, σελ. 226 καί έπ.) γενικήν τινα ιδέαν περί 
στρατιωτικών κτημάτων καί άνεμνήσθη κατ’ αύτήν τών Βυ
ζαντινών στρατιωτοτοπίων. Ή ένωσις τοΰ στρα
τιωτικού πνεύματος μετά τής καλλιέργειας τών γαιών πε
ριέχει πολλούς όρους περαιτέρω κοινωνικής άναπτύξεως, είς 
τήν όποιαν «πώλεσεν ή 'Ελλάς τήν μετά τόν άγώνα τοΰ 
1831 καταλληλοτάτην τώ όντι έποχήν. ’Ιδιαίτερον έν τού- 
τοις διαφέρον κέκτηται έπί τής προκειμένης μελέτης ό οι
κονομικός συνεταιρισμός τών στρατιωτών ύπό τήν εύτυχή 
τών ύπαξιωματιζών διεύθυνσιν τής ιδέας, ήτις έχει άμεσον 
σχέσιν πρός τούς τρεις χαρακτήρας τοΰ στρατοΰ·—ότι εΐναι 
ούτος τό μεγαλείτερον σχολειον τοΰ έθνους, ότι πρέπει ή 
ευεξία αύτοΰ νά καλλιεργείται ώς δύναμις τής όποιας ή κα
νονική λειτουργία συνδέεται πρός τήν ΰπαρξιν αύτήν τής 
έπικρατείας, καί τέλος οτι ό έν ένεργεία στρατός άποτελεΐ 
τόν φυσικόν σκελετόν τής έν πάση ένδεχομένη περιστάσει 

έγερτέας έθνικής στρατιάς.
Α'. — Έκ τής πρώτης έπόψεως ή καλλιέργεια τοΰ νεω

τέρου πνεύματος τοΰ συνεταιρισμού, άπό τής καθ’ δλον τό 
διάστημα τής στρατιωτικής θητείας πρακτικής έφαρμογής 
αύτοΰ θέλει εύκόλως εισχωρήσει είς τά σπλάγχνα τοΰ 
έθνους μεταξύ τών πόλεων καί τών τελευταίων εξοχικών 

κοινοτήτων. ’Εκτός τών άλλων άναγκαίων είς τό έθνος 
ιδιοτήτων, αϊτινες καλλιεργούνται έν τώ στρατώ, πρόκειται 
νά προστεθή καί ή τής συνεταιριστικής τών άτόμων άξίας 
μετά τοΰ συνοδεύοντος ταύτην πνεύματος οικονομίας, βιω- 
τικής τάξεως καί συνεχούς ένεργείας. Δέν εΐναι άδιάφορον 
έφόδιον είς τήν μέλλουσαν εθνικήν άνάπτυξιν ή ύπό τοΰ 
έπιστρέφοντος είς τήν πατρικήν στέγην στρατιώτου μετα
φορά τών πρακτικών έκείνων γνώσεων, αϊτινες προάγουσι 
τό πνεΰμα τοΰ συνεταιρισμού καί τήν τέχνην τής εύοδώ- 
σεως αύτοΰ. "Οπισθεν αύτών έρχεται ή μεγάλη πνοή τών 
έπιχειρήσεων.

Β'.—Έζ τής δευτέρας έπόψεως πρέπει τις νά λησμο- 
νήση τήν δύναμιν τών ένουμένων μικρών, ίνα μένη κεχη- 
νώς ένώπιον τής λάμψεως τών μεγάλων. Έ θεία ΙΙρό- 

νοια ένεφύτευσεν είς τήν ψυχήν τών μικρών μίαν δύναμιν 
άζαταγώνιστον. Εΐναι ό συνεταιρισμός, ύπό τήν σημαίαν 
τοΰ όποιου αί μικραί τού Λαού έταιρίαι είς εκατομμύρια 
μετρώσιν άλλαχού τάς χρηματικές αύτών δυνάμεις. Έχων 
ούτως ενώπιον μου τήν πενιχρότητα τοΰ στρατιωτικού βα
λαντίου, δέν διστάζω είς τήν άποτελεσματικότητα αύτοΰ, 
άμα έμπνευσθώσιν οί άνδρες έζ τής θείας ταύτης τοΰ συν
εταιρισμού ιδέας.

Ό όλος μηχανισμός συνίσταται κατ’ άρχάς μέν είς τήν 
καθ’ εβδομάδα εισφοράν έλαχίστου χρηματικού ποσού. Έν 
Γερμανία τοιούτοι συνεταιρισμοί παρεδέχθησαν καί 8 λεπτά, 
ποσότητα δηλαδή, τήν όποιαν ό στρατιώτης άκόπως δύναται 
νά οίζονομήση έζ τών εβδομαδιαίων εκείνων δαπανών αύτοΰ, 
έν αΐς άτυχώς δέν προεξάρχει ή ύγιεινή έποψις. Ταχέως 
θά δυνηθώσιν ούτως οί κατά τά διάφορα στρατιωτικά κέν
τρα σχηματισθησόμενοι στρατιωτικοί συνεταιρισμοί νά έφο- 
διάσωσι μικρόν εταιρικόν κατάστημα, ινα έξ αύτοΰ οί έν 
τώ στρατώ καί τω συνεταιρισμέ» συνάδελφοι προμη- 
θεύωνται τά πρώτα τής στρατιωτικής ζωής έφόδια. Βαθ
μηδόν τό εταιρικόν κατάστημα θά είσέλθη είς στάδιον 
άφθονωτέρων καί ποιζιλωτέρων προμηθειών, αί πέριξ δέ
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έν αίς συνήθως τοΰ στρατιωτιχοΰ βίου «ί σχέ-συνοικίαι,
σεις εΐναι πολυπληθέστεροι, Οά προσΟέσωσιν ούσιωοώς είς 
τόν όσημέραι άναπτυσσόμενον αριθμόν τών αγοραστών.

Τό άποτέλεσμα έσεται ούχί μόνον έξοιζονόμησις πλειο- 
τέρων τής συνήθους βιωτικής έφοδίων οιά τού; συνεταίρους 
ύπαξιωματιχούς και στρατιώτας, ά'Αλά καί προϊόντος τοΰ 
χρόνου κατάρτισις έταιρικής μετοχής καί κερδών αναλο
γών έπ’ αυτής έκ τών εισοδημάτων τής έπιχειρήσεως. "Οσοι 
είς τό άποτέλεσμα τούτο μιχράν δίδουσι προσοχήν, άνήζου- 
σιν είς τούς πομπικούς τών στρατών φίλους. Εύχαριστοΰν- 
ται π. χ. είς μίαν παράταξιν καί έπειτα παραπέμπουσιν 
έκαστον είς τόν ξηρόν άρτον του, μή λησμονοΰντες αύτοί 
τά Λουκούλεια γεύματά των. ’\λλ’ ή Οικονομική ’Επι
στήμη ούοεμίαν έχει σχέσιν πρός τοιαύτην Σχολήν. 'Όπου 
πάσχων πληθυσμός, πολιτικός, στρατιωτικός, βιομηχανικός 
ή γεωργικός, έζεΐ καί ή λαμπάς τής Πολιτικής Οικονομίας.

Γ’. — ’Εκ τής τρίτης έπόψεως προξενεί αληθώς αϊσθη- 
σιν ή δύναμις τοΰ προτεινομένου συνεταιρισμού. Ό σύν
δεσμος μεταξύ τών άπερχομένων έκ τής ύπηρεσίας άνδρών 
καί τοΰ στρατιωτικού έζάστης περιφερείας κέντρου δέν 
έξαρταται πλέον έκ τοΰ άργοΰ πνεύματος τοΰ νόμου πρός 
ένοεχομένην τινά τού έθνους στρατιωτικήν συνάθροισιν, 
άλλ’ έκ τής σταθερά; καί συνεχούς μεταξύ τοΰ κέντρου 
ζαί τών άπερχομένων άτόμων συνεργασίας. Φεύγων ό 
στρατιώτης άφίνει όπισθεν αύτοϋ τήν μετοχήν του καί ζατά 
πάσαν εταιρικήν περίοδον λαμβάνει τά μερίσματα αύτής. 
Δέν ύπάρχει άσφαλεστέρα μέθοδος είς άνάπτυξίν τού πνεύ
ματος τής στρατιωτικής σ υ ν ζγ ε ί ας. Περιοδικοί τών έταί- 
ρων συνελεύσεις δύνανται νά συνδυασθώσι μετά περιοδικών 
στρατιωτικών γυμνασίων. Καί τέλος δέν εΐναι τις άπλή 
μηχανή τήν οποίαν προσζαλοϋσίν, ϊνα ζινηθή καί ϊνα κίνη
ση, άλλ’ εΐναι άθροισμα σκοπών, έζ τών όποιων οί στρατιω
τικοί καί οικονομικοί, έδωζα ήδη έν τοΐς άνωτέρω γενικήν 
τινα ιδέαν, κατά πόσον δύγαταΐ νά συνεργασθώσι.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ·

Ζ*

Πολλά βεβαίως πρέπει νά συντρέξωσιν είς τήν εύόδωσιν 
τοΰ οικιακού ζατά τόν γάμον σζοποΰ, μεταξύ όλων όμως 
ζυριωτάτην κατέχει θέσιν ή πρός τό θειον άφοσίωσις. Εις 
λόγος τής νεωτέρας κοινωνικής περί τάς οικογένειας δυ
σαρμονίας εΐναι ή παραμέλησις τοΰ ζοινοΰ τών συζύγων 
πρός τό θειον συνδέσμου. "Οταν έν τω Οίκονομικω τοΰ Εε- 
νοφώντος ό Ίσχόμαχος διηγείτο πρός τόν Σωκράτην τά περί 
τήν διάταξιν τοΰ οικιακού αύτοϋ βίου,έν τοϊς πρώτοιςάνέφερε 
τάς πρός τούς θεούς θυσίας, καθ’ άς ηύχήθη αυτός μέν νά 
διδάξη, ή γυνή του δέ νά μάθη τά είς άμφοτέοους βέλτιστα.

Ή διδαζ τική τοΰ άνδρός έν τή οικογένεια άποστολή 
αποτελεί εύρύτατον κύκλον, έν ω έκτός τών τέκνων σπου- 
δαΐον κατέχει μέρος ή νέα σύζυγος. Έκτος τής παρά τοΐς 
γονεΰσιν αύτής άνατροφής, υπολείπεται ιδιαίτερον καί κρί- 
σιμον παρά τω άνδρί στάδιον. "Οταν έν τή κοινωνική πρα
κτική άπαντώμεν κατεστραμμένα; συζύγους, μεγάλην πο
σότητα αιτίων πρέπει νά άποδώσωμεν είς τούς άνδρας αύ
τών. Δέν δύναμαι νά λησμονήσω συνηθέστατον φαινόμε
νου έν τή κοινή πρακτική, καθ’ ο αί μέν παρθένοι ένούονται 
σεμνώς καί όλιγοδαπάνως, αί δέ έγγαμοι ρίπτονται όρμη- 
τικώς είς τήν όδόν τών πολυτελών κοσμημάτων. Άπόοειξις 
ότι ή διδακτική δύναμις τών άνδρών εΐναι μικροτέρα τής 
τών γονέων καί ότι κυριωτάτη αιτία τής διαφθοράς οφεί
λεται είς τήν ματαιότητα πολλάκις τών άνδρών, οΐτινες έν 
πολλαΐς περιστάσεσι διά τοΰ περί τάς οικογένειας αύτών 
όγκου έπιχειρούσι νά έπιβληθώσιν άν όχι νά έξαπατήσωσι 

τήν κοινήν γνώμην.
Ή γυνή τού Ίσχομάχου είχε διδαχθή παρά τής μητρός 

της τό σωφρονεϊν· άρετή τώ όντι σώζουσα καί αύξάνουσα 
τόν οίκον, ήγεμών καί κορωνίς τής έν τω οί'κω άνατροφής 
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χαί εύδαιμονίας, αρετή τήν οποίαν χαί ό πατήρ τοϋ Ίσχο- 
μάχου δέν εΤχε λησμονήσει είς διδασκαλίαν του υίοΰ αύ
τοΰ. Ύπό τήν έποψιν ταύτην υπολείπεται πολλή πρός έχά- 
στην οικογένειαν εσωτερική έξέτασις, διότι έάν άφήσωμεν 
τάς περιστάσεις τής ήμελημένης πρός τάς θυγατέρας άνα- 
τροφής, τά άρρενα τέκνα τής οικογένειας θεωρούνται κατά 
τό μάλλον ή ήττον χειραφετημένα άπό τών τελευταίων 
έτι χρόνων τής παιδικής ηλικίας. Τοιουτοτρόπως εξηγείται 
καί ή προβαίνουσα όσημέραι παρακμή τής πατρικής εξου
σίας μέχρι συνηθεστάτων έν τή κοινωνία σκανδάλων.

Κατ’ ακρίβειαν ό γάμος είναι συνεταιρισμός τών ήθι- 
ζών, υλικών καί οικονομικών δυνάμεων τών συζύγων. Ή 
σύζυγος τοϋ Ίσχομάχου έλαβεν έπί τοΰ προκειμένου θέμα
τος διδακτικώτατον μάθημα παρά τοϋ άνδρός της. «Δέν πρέ
πει, λέγει ούτος, νά παρατηρώμεν τίς έξ ήμών κατέΟεσεν 
είς τό κοινόν τοϋ γάμου πλείονα πράγματα, «άλλ’ εκείνο 
δει ευ είδέναι ότι όπότερος άν ήμών βελτίων ζοινωνός ή, 
ούτος τά πλείοσιν άξια συμβάλλεται.» Ή άμιλλα λοιπόν 
τών συζύγων είς τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτών ά- 
ποτελεΐ πολυτιμώτατον έλατήριον. Ό γάμος δέν είναι 
άθροισμα περιουσιών, άλλά κοινωνία ψυχών καί ηθικών τής 
έν τω βίω ευδαιμονίας ελπίδων.

Ή έν τή οικογένεια λειτουργία τής γυναικός είναι θέμα 
τό όποιον είς πολλάς ύπεβλήθη έρεύνας. Ή φύσις δμως 
όμιλεΐ σαφέστερου τών κοινωνικών μεταρρυθμιστών, διότι 
διά τής πρακτικής τών αιώνων άποδεικνύει, δτι ή μέν γυνή 
προώρισται μάλλον είς τά έντός τής οικίας έργα, ό δέ 
άνήρ μάλλον είς τά έν τή άγορα καί έν τοϊς ύπαίθροις. Ό 
κυριώτερος λόγος τής πρός άλλήλους άναγκαιότητος τών 
συζύγων οφείλεται είς τήν φυσικήν ταύτην διαφοράν, κα
θόσον διά τοΰ γάμου συμπληροΰνται αι άμοιβαΐαι άνικανό- 
τητες τών γενών. Ύπό οικονομικήν έποψιν ό Ίσχόμαχος 
έχει ενώπιον του πλήρες σύστημα. Παριστα τήν γυναίκα 
άποστέλουσαν έξω τούς οίκέτας εκείνους, όσων τό έργον 
είναι είς τά εκτός χαί επιστατούσαν είς εκείνους, οιτινες 

όφείλουσι νά έργάζωνται έν τή οικία, δεχομένην χαί φυ- 
λάττουσαν τά είσαγόμενα διανέμουσαν δέ έξ αύτών τά πρός 
δαπάνην προσήκοντα, έπιμελουμένην τής θεραπείας τών έν 
τή οικία νοσούντων, έκγυμνάζουσαν τάς άνεπιστήμονας ύπη- 
ρετρίας, μορφώνουσαν έξ αυτών τήν ταμίαν καί τήν διάκο
νον τής οικίας (ό Ίσχόμαχος ήν πλούσιος ’Αθηναίος), ευερ
γετούσαν τούς έν τή οικία επιστήμονας, πιστούς, σώφρονας 
καί χρησίμους καί τιμωροΰσαν τους πονηρούς, τό δέ πάν
των ήδιστον καθιστώσαν, άν φανή καλλίτερα τοϋ άνδρός, 
θεράποντα της αύτόν έν τή σταθερά καί παρηγορώ πίστει, 
ότι «τά καλά καί άγαθά ού διά τάς ωραιότητας ('), άλλά

(ι) Τό ζήτημα τής έπιτετηδευμένης ώραιότητος άπησχόλησεν ιδι
αιτέρως τόν Ίσχόμαχον. Ημέραν τινα ίδών τάν σύζυγόν του βε- 
βαμμένην διά πολλοί μέν ψιμυθίου, όπως φαίνεται λευκότερα, διά 
πολλής δέ έγχούσης, όπως φαίνεται έρυθροτέρα, έχουσαν δέ υψηλά 
υποδήματα, όπως φχίνηται μεγαλειτέρου αναστήματος, «είπέ μοι, τή 
λέγει, ω γύναι, θά μέ εκρινας μάλλον αξιαγάπητου σύντροφον εις 
κτήματα, έάν σοί έφανέρωνον τά υπάρχοντα χωρίς νά κομπάζω, ότι 
έχω πλείονα, καί χωρίς νά αποκρύπτω ούδέν, ή έάν σέ έξη,πάτων 
παριστών μείζονα τήν περιουσίαν μου, δεικνύων σοι κίβδηλου άργύ- 
ριον, ψευδή δέ περιδέραια καί ένδύματα πλαστού πορφυρού χρώμα
τος; — Εύφήμει, άπεκρίθη ή γυνή- ούδέποτε ήδυνάμην νά σέ αγα
πήσω, τοιούτον όντα. έκ ψυχής.—Άλλά δέν νομίζεις, έξηκολούθησεν 
ό Ίσχόμαχος, ότι συνεταιρίσθν.μεν ίνα κοινωνώμεν καί τών σωμάτων ;
— Τό λέγουσιν οί άνθρωποι, εΐπεν ή γυνή. — Πώς θά σοί έφαινό- 
μζ,ν λοιπόν, λέγει ό Ίσχόμαχος, έάν ένεφανιζόμην ενώπιον σου βε- 
βαμμένος διά μίλτου καί μετ’ οφθαλμών χρώματος ανδρεικέλου ;
— Ούδέ μίλτον ήθελον έγγίζει, άπεκρίθη ή γυνή, μάλλον ευχαρί
στως ή σέ, ούδέ ανδρεικέλου -χρώμα θά έβλεπον μετά πλείονος εύ- 
χαριστήσεως ή τό σόν. — Άλλά καί έμέ, ώ γύναι, εΐπεν ό Ίσχόμα
χος, νόμιζε ώς μή εύχαριστούμενον μήτε είς τοΰ ψιμυθίου μήτε εις 
τής έγχούσης τό χρώμα περισσότερον τοϋ σοΰ, διότι αυτοί οί Θεοί 
έποίν,σαν, ιόστε ‘οί άνθρωποι ανθρώπου σώμα καθαρόν οίονται ήδι- 
στον είναι’. — » Άπό τής στιγμής εκείνη; ουδέποτε πλέον ή γυνή 
τοϋ Ίσχομάχου έψιμυθιώθνΤ έπειρατο δέ νά δεικνύη έαυτήν καθα
ρό; καί πρεπόντως έχουσαν.



350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡ1ΙΣΙΣ. ΒΑΦΙΚΑ! ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΑΑ1. 351

διά τάς άρετάς είς τόν βίον τών ανθρώπων έπαύξεται.» 
Ή οικογενειακή τάξις είναι ή κλεις τοϋ τελικού έν 

τω έγγάμω βίου πορίσματος. Ή έννοια αύτη περιλαμβά
νει τό άθροισμα όλων τών ηβικών, πνευματικών και οι
κονομικών τοϋ οίκου στοιχείων. Ή διαμοίρασις τών έργων 
άποτελεΐ τήν χυριωτέραν έποψιν. "Ολα τά μέλη τής οικο
γένειας περιμένουσιν έζ τής έν αύτή τάξεως τά πρώτα σπέρ
ματα τής περαιτέρω κοινωνικής αρμονίας. Πόση οόσις τά
ξεως ήδύνατο νά φυτευθή είς τάς ψυχάς π. χ. τών παίδων 
έν αύτή έκείνη τής παιδιάς τή ένασχολήσει, τήν όποιαν 
συνήθως ώς άταξίαν χαρακτηρίζομε? καί άνεχόμεθα. Ή 

λειτουργία τοΰ παραδείγματος είναι μεγίστη έπί τοϋ προ
κειμένου. Ό πατήρ ζαΐ ή μήτηρ εΐναι αί πρώται τοΰ έξω- 
τεριζοΰ κόσμου εικόνες διά τούς νεαρούς αύτών βλαστούς. 
Τό δέ ζήτημα τής περιουσίας ευρίσκει τόσον εύνοϊκήν λύ- 
σιν ύπό τό ζωοποιόν τής τάξεως πνεΰμα, ώστε δέν ύπάρ- 
χει δαπάνη ούδέ εισόδημα, έπί τών οποίων ή κατά σκοπόν 
μέθοδος νά καθυστερή πρός τήν γενικήν τοϋ οίκου πρόοδον. 
Έάν ή άταξία, ώς έλεγεν ό Ίσχόμαχος, εΐναι όμοιόν τι 
ώσεί γεωργός άναμιγνύων κριθάς καί σίτον καί όσπρια, 
έπειτα δέ άναγκαζόμενος νά τά διαχωρίζη, οπότε λάβη άνάγ
κην ή ζύμης ή άρτου ή όψου, βεβαίως είναι κατά πολύ δει- 
νότερον, όταν έκ τής αύτής άφετηρίας ή άταξία καταλάβη 
τήν δλην διεύθυνσιν του οίκου. Ή άνθηροτέρα άτομική άπο- 
κατάστασις συντρίβεται τότε έπί τών προστυχόντων σκοπέ
λων, καθώς τό στερεότερο? πλοΐον όταν ή άταξία καταλάβη 

τήν κυβέρνησιν αύτοΰ.
Ν. ΒΛΔΣΑΜΑΚΙΙΣ.

ΒΑΦΙΚΑ! ΤΗΣ ΕΚΛΑΔΟΣ ΪΑΑΙ·

ΊΙ χρωματιστική βιομηχανία συνδέεται έπί τοσοΰτον πρός τάς 
περί καλοΰ ιδέας τών άνθρώπων, ώστε απανταχού άνευρίσκομεν ίχνη 
αύτής, άμα ώς ό έθνικός βίος είσήλθεν οπωσδήποτε είς τό στάδιον 
τής οικονομικής προόδου. Κατά πρώτον φυσικω τώ λόγω άπετάν- 
θησαν είς τάς φυτικά·; ούσίας, άκολούθως δέ είς τάς όρυκτάς, αϊτινες 
έάν κρίνωμεν έκ τών διαστάσεων, τάς όποιας όσημέραι λαμβάνει ή 
χημεία, είναι προωρισμέναι νά άρξωσιν έν γένει τής χρωματιστικής 
άγοράς.

Κατά 
της εΐναι 
τής έν τ

■

τοΰτο ή ’Ελλάς πιστή είς τήν ύοαιστειογενή καταγωγήν 
πεπροικισμένη διά μεγάλων καί ποικίλων αποταμιευμάτων 

ω σκότει τοΰ παρελθόντος κατεργασίας τών φυσικών τοΰ 
έόάφους αύτής δυνάμεων. Τό Ελληνικόν π. χ. χρώμιον ανήκει είς 
τήν κατηγορίαν ταύτην. "Οσοι εΐδον τό λαμπρόν έρυθροΰν χρώμα 
σάς μηχανικής αύτοΰ σζευασίας δύνανται νά κρίνωσι περί τών χρω- 
ματιστικών θησαυρών,τούς οποίους κρύπτει ή γή ήμών έν τοΐς σπλάγ- 
χνοις αύτής είς ένασχόλησιν τζς περιμενομέντ,ς έπιστήμης καί χρήσιν 
τζς κατόπιν αύτής τέχνης. Άλλ’ ό σκοπός μου είναι ή μελέτη τής 
φυτικοζωϊκής χρωματιστικής τοΰ ήμετέρου τόπου δυνάμεως, την 
οποίαν παρέχουσιν ή τά δένδρα τοΰ δάσους (άγρία φύσις), ή οί καλ
λιεργημένο; αγροί ήμερος φύσις), καί πάλιν ούχί έν γένει κατά τήν 
έπιτόπιον χρήσιν, άλλ’ όπως άποκαλύπτουσιν αύτήν οί εμπορικοί 
πίνακες τής τελευταίας δεκαπενταετίας (1857—1871) έπί τών 
ορίων τής έπικρατείας.

ΊΙ σημαντικότερα υλη είναι ή ^ά.?α>·ος·, χρησιμεύει είς τήν βυρ
σοδεψίαν καί χορηγείται ύπό είδους τίνος δρυών, αϊτινες άπαντών- 
ται παρ’ ήμΐν είτε είς κατάστασιν δασώδη, είτε σποράδην, ώς 
εθνική κτήσις ή ώς άτομική. Ή συλλογή ένεργεϊται κατά ’Ιούλιον 
γενικώς δέ κατ’ Αύγουστον καί Σεπτέμβριον. ’Ενδιαφέρει ιδίως τό 
κύπελον, έν ώ περικλείεται ή βάλανος, διότι αύτό περιέχει τήν έπι- 
ζητουμένην ουσίαν. Έπί τούτω αποχωρίζονται αί βάλανοι, αποξη
ραίνονται τά κύπελα, τριβόμενα δέ ταΰτα παραδίδονται είς τό έξα- 
γωγικόν έμπόριον μέχρις ’Απριλίου καί Μαίου. ΊΙ βαλανοπαρα- 
γωγή διαιρείται είς δύω ποιότητας, ψιλήν χαμάδα) καί χονδρήν 
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(χαρχάλα), έξ ών ή μέν πρώτη, ύπερτιμωμένη κατά 30 τοΐς °|c, 
παράγεται επί άνομβρίας, ή δευτέρα έπί πολυομβρίας και όταν δεν 
συλλεχθή εγκαίρως ό καρπός. Ή 'Ελληνική βάλανος, όφειλομένη πρό 
πάντων είς τήν ’Ακαρνανίαν, Αιτωλίαν, Άχαίαν καί Λακωνίαν (εν 
αίς πωλείται κατά χιλιάδα Ένετικών λίτρων), τήν Τριφυλλίαν, ’Ατ
τικήν, Κέαν καί Εύβοιαν έν αίς πωλείται κατά στατήρα), κέκτηται 
τήν έπομένην διά τόν τόπον έξαγωγικήν σημασίαν.

έτη οκάδες »r * ί.αςια dp. έτη οκάδες άξια δρ. έτη οκάδες άξία δρ.

57 459295 62 119151 1381696 67 143871 2318578
58 88088 974S48 63 75329 811651 68 88670 1550986
59 62551 644334 64 97093 1102044 69 127402 1908975
60 55262 691790 65 136789 1636014 70 84448 1262217
61 107771 1364889 66 66894 825101 71 i10098 1475563

Έκ τοΰ πίνακας τούτου προκύπτει, ότι ή βαλανοπαραγωγή τήί 
'Ελλάδας όσημέραι προάγεται' άπό 4 135 156 δραχ. κατά τήν 
πρώτην πενταετίαν άνέβη εις 5 756 506 κατά τήν δευτέραν καί 
είς 8 516 319 κατά τήν τρίτην, ήτοι έν διαστήματι δέκα έτών 
υπερεδιπλασιάσθη, είσκομίσασα καθ’ όλην τήν δεκαπενταετίαν 18 
407 981 δρ. Ύπό τήν έποψιν τοΰ βάρους τής έξαχθείσης ύλης, 
ενώ έν τή πρώτα, πενταετία ζατά πάσαν πιθανότητα υπολογίζεται 
τοϋτο εις 358 672 εκ., έν τή δευτέρα άνέβη εις 495 256 καί έν 
τή τρίτγ, είς 554 489. Έάν ούτω συνδυάσωμεν τήν πρόοδον τοΰ βά
ρους πρός τήν πρόοδον τών τιμών τής ήμετέρας βαλανοπαραγωγή;, 
ή θέσις αυτής έν τώ διεθνεί συναγωνισμώ άποδεικνύεται σταθερώς 
ακμαία.

Δευτέραν κατέχει θέσιν έν τώ έξαγωγικώ ήμών έμπορίω τό ΐμυ- 
θρύΰα>·ο>· (ριζάρι , τοΰ όποιου τάς χρώμα τιστικάς ιδιότητας έσπού- 
δασεν ό Διοσκουρίδης, καί τήν μεγάλην έν Ιταλία καλλιέργειαν ανα
φέρει ό Πλίνιος. Ή βιομηχανική τοΰ φυτού τούτου αποστολή είναι 
τό έρυθροΰν χρώμα. Μεταξύ δέ τών έρυθροδάνων τής ήμετέρας έπο
χής πρώτον είναι τό τοΰ Άϊδινίου μπακίρι ονομαζόμενου) καί δεύ
τερον τό τής 'Ελλάδος, καλλιεργούμενον ιδίως έν Εύβοια, ’Αττική, 
Βοιωτία, Λοκρίδι, Σκύρω καί Λιγίνη. Τό έρυθρόδανον, λέγει ό κ. Κ. 
Μελάς έν τώ πολυτίμω Έμπορικώ Έγχειριδίω αύτοϋ .σελ. 205) 
«είναι ρίζα φυτοΰ βλαστάνοντος έν γένει είς τά εύκρατα κλίματα' 
τό σχήμα τής ρίζης είναι οριζόντιον, έχει δέ πάχος ενός μικρού δα

κτύλου καί χρώμα κόκκινου- τά φύλλα τοϋ φυτού τούτου αυξάνουν 
τυλισσόμενα περί τό στέλεχος μέ μικρά αγκάθια, τά δέ άνθη του 
είναι κίτρινα. Ή είς τό έμπόριον γνωστή ρίζα τοΰ φυτοΰ τούτου 
εΐναι κυλινδρική, κεκαλυμμένη μέ φλοιόν κοκκίνου χρώματος καί 
έχουσα ιδιαιτέραν οσμήν καί γεΰσιν πικράν καί στυπτικήν, συλλέ- 
γεται δέ κατά πενταετίαν ή εξαετίαν. Θραύοντες τήν ρίζαν ταύ
την, παρατηροΰμεν δύο διακεκριμένα; ουσίας, ή είς τό κέντρον είναι 
κιτρινωπή, ή δέ πέριξ είναι κόκκινη καί αύτή είναι ή βαφική ϋλη. 
Τά γνωστά κόκκινα νήματα τής Μακεδονίας, τών οποίων άλλλοτε 
ή έμπορική σημασία ήτο πολύ μεγάλη, έβάφοντο δι’ αύτής τής ύλης- 
ή δέ μέθοδος τής, διά τής ρίζης ταύτης, κόκκινης, ζωηρά; καί διαρ 
κοΰς βαφής τοΰ μαλλίου καί τής μετάξης είναι νεωτέρα έφεύρεσις.»

"Ινα δώσω γενικήν τινα έννοιαν τή; μεγάλης σημασίας τής ύλης 
ταύτης έν τή νεωτέρα χρωματιστική βιομηχανία άρζοΰσιν οί ένώ- 
πιον τής «πρός άνάπτυξίν τών έπιστημών» μεγάλης ’Αγγλικής 
έταιρίας κατά τήν έν Bradford συνέλευσίν της ύποβληθέντες υπο
λογισμοί τοΰ Κ. W. J. Russel, καθ’ ο’ύς έν έτει 1857 είσήχθη- 
σαν έν ’Αγγλία 434 056 τόνοι έρυθροδάνου άξίας 1 284 989 λιρ. 
στερλ. (35 έκατομ. δραχ.). ’Αλλ’ ή μεγάλη αύτη ζήτησις κα- 
τεπολεμήθη κατά τά τελευταία έτη έν τε τή Αγγλία και έν τή 
Γερμανία υπό δεινού άνταγωνιστοΰ, τόν όποιον είσήγαγον είς τήν 
έμπορικήν άγοράν αί νεώτεραι τή; χημείας πρόοδοι, διά μέσου τής 
κατασκευής τού φωταερίου, έκ τής όποιας κατωρθώθη ή άποστάλα- 
ξις τής πρώτης τοΰ τεχνητού έρυθροδάνου ϋλη; διά τοιαύτης έπιτυ- 
χίας, ώστε κατά τό 1872 ένώ ή χρωματιστική τοΰ έρυθροδάνου 
χρήσις κατ’ ούδέν ήλαττώθη, κατέπεσε έν ’Αγγλία ή εισαγωγή τού 
φυσικού είς 283 274 τόνου; άξίας 922 244 λιρ. στερλ. άνεπλη- 
ρώθη δέ τό λοιπόν διά τοΰ έν τώ τόπω παραγομένου τεχνητού 
έρυθροδάνου.

Έάν μελετήσωμεν τούς ήμετέρου; εμπορικούς πίνακας, ή κατά- 
στάσις τής 'Ελληνικής παραγωγής ήκολούθησε τήν έξης άνάπτυξίν.

ΕΤΟΣ 2—ΦΥΑ. 20—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1874- 23

έτη οκάδες άξια δρ. ετη οκάδες άξία δρ. Ϊ“Τ, οκάδες άξία δρ.

57 94996 62 212931 197622 67 108435 102381
58 61987 68051 63 65802 66728 68 472795 450459
59 82781 82052 64 122737 139568 69 165979 199995
60 189801 187911 65 64911 82681 70 103258 116813
61 220023 214170 66 37837| 41756 71 195656'197834
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Καθ’ οΧν,ν τήν δεκαπενταετίαν ταύτην τό 'Ελληνικόν έρυθρόδα- 

νον είσεκόμισεν διά τοϋ διεθνούς έμπορίου 2 243 017 δραχμάς, ήτοι 
647 180 διά τήν πρώτην 5ετίαν, 528 355 διά τήν δευτέραν και 
1 067 482 διά τήν τρίτην. 'Π τελευταία ούτω πενταετία είναι 
γονιμότερα τών δύο προηγουμένων, αιτινες όμοϋ λαμβανόμεναι είναι 
σχεδόν πρός αύτήν ϊσαι. Ή εποψις τοϋ βάρους έχει τι ουσιωδώς 
άνάλογον καί πρός τάς τρεις πενταετίας, διότι έν μέν τή πρώτη 
(κατά πάσαν πιθανότητα) 644 592 όκ. ένδέ τή δεύτερα 504 218, 
έν δέ τή τρίτη 1 046 123. Ό χημικός ούτω ανταγωνιστής τοϋ 
ήμετέρου έρυθροδάνου δέν έμεινε κύριος τού πεδίου τής μάχης, 
έπί τοΰ όποιου αί περαιτέρω τοϋ τόπου έλπίδες συνδέονται πρός 
μείζονα έτι καλλιέργειαν τοϋ βιομηχανικού τούτου φυτού κατά τούς 
έν γένει ευτυχείς όρους τοϋ ήμετέρου κλίματος.

Τήν τρίτην τάξιν κατέχει τό .τροτχώχωΓ, τό όποιον δέν ανή
κει κατά τό όνομά του (πρίνου-κόκκος) εις τό φυτικόν άλλ’ είς τό 
’ζωικόν βασιλείαν, διότι είναι τό άπτερον θήλυ ζωυφίου, σφαιροειδές 
καϊ χρώματος βαθέος έρυθρού, άναπτυσσόμενον έπί τών φύλλων δρυός 
καί συλλεγόμενον κατά τό έαρ είς ηλικίαν ένός έτους, ότε αποξηραί
νεται καί παραδίδεται είς τό έμπόριον. Ή παραγωγική έπί τής 
πολυζήτητου βαφικής ταύτης ύλης δύναμις τής Ελληνικής έπικρα
τείας αναφαίνεται πρό πάντων έν ταΐς όρειναΐς αύτής έπαρχίαις, με
ταξύ τών όποιων διακρίνονται ή Λακωνία καί ή ’Αρκαδία μετά 
τών γραφικών ταύτης διακλαδώσεων, <ΰς καί αί πέριξ τοϋ ιερού τών 
Δελφών χώραι. Κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν ή παραγωγή 
αύτη ήκολούθησε τήν έπομένην άνάπτυξιν έν τή διεθνεΐ τής συναλ
λαγής σφαίρα.

βερνητικής επιστασίας, ήτις συνδέεται πρός τάς όσημέραι έπιτεινομέ- 
νας καταστροφάς τών δασών, έν ταΐς όποίαις φαίνεται οτι ή προκει
μένη παραγωγή παρέχει τό μεΐζον αύτής μέρος’ ούτε δύναμαι νά 
παραδεχθώ, ό'τι μ.όνος ό συναγωνισμός τής Μεξικανικής χοχχιηΜας 
έπέφερε τό αποτέλεσμα τούτο. Όπως καί άν έχη, αξιοπερίεργος εί
ναι ή κατά τό έπαναστατικόν έτος τοϋ 1863 μεγίστη έντασις τής 
έν λόγω δασικής παραγωγής, ήτις, ύπερπενταπλασιασθεϊσα τότε σχε- 
τικώς πρός τά δύο προηγούμενα έτη, άνέβη είς 8 863 όκ. καί 263 
231 δραχμάς. ΊΙ άτυχεστέρα εποψις ανήκει είς τό 1868 έτος, έν 
τώ όποίω 293 όκ. καί 4 052 δρ.

Τήν τετάρτην θέσιν κατέχει τό χρυσόζv./or, τοϋ όποιου τό κί
τρινου χρώμα είναι χρήσιμον είς τήν βαφικήν. ’Εν τή έν λόγω περίο
δοι οί έμπορικοί ήμών πίνακες σημειοϋσιν αύτό κατά μόνα τά έτη 
1859—62 καί 1864—71, έν οίς ή ολική τοϋ προϊόντος κίνησις 
μαρτυρεί τά έξής πορίσματα’
έ'ττ. οκάδες άξια δρ. J

59 252956 16609
60 307743 49469
61 163900 8715
62 98151 9881

έ’~ϋ| Οκάδες ’άξια δρ.

64] ___  . „„
65 175468 23036 69
66 284602
67 234139

183055

31558
24346 

καθ’ άπασαν

ετη οκάδες

700064
706953
365752 

711123600
70

94440
74520
38136
13830

ετη οκάδες I αξία δρ. [έτη οκάδες άξια δρ. ι -”γι ' οκάδες αξία δρ.

57 I 37229 ,62 3495 52871 67 1287 38470
58 4865 89311 63 8863 263231 68 293 4052
59 3057; 91461 64 4200 1 17699,69 1189 31770
60 4729 113373 65 4641 131344,70 535 11030
61 2S16; 45814166 3033 83736'171 761 16175

Ή παραγωγή αύτη ανέρχεται
3 556 423 όκ. άξίας δρ. 39 ί) 540, ήτοι 74 674 δ; 
τετραετία, 95 940 έν τή δευτέρα καί 220 926 
έντασις ούτω ανεπίδεκτος άμφισβητήσεως.

Τήν πέμπτην τάξιν κατέχει ή χηχίς (κικίδιον), ήτις 
λεά ζωυφίων κατασκευαζομένη ύπ’ αύτών έπί τών κλάδων δρυό 
διά παρακεντήματος αύτών’ είναι σχήματος 
φόρων έξογκώσεων καί χρησιμεύει ιδίως είς γραφικήν μελάνην, 
παραγωγική δύναμις τής Ελληνικής έπικρατείας 
τέρως έν Λακωνία καί ’Ακαρνανία, έλαβε δέ τάς 
τή επομένη δεκαπενταετία’ 
έτη

τήν δωδεκαετίαν είς 
υρ. έν τή πρώτη 

έν τή τρίτη. Ή

είναι φω- 
-ρυός 

>ς στρογγύλου μετά δια-
Ί1

αναφαίνεται ίδιαι 
έξής διαστάσεις έν

Τό έκ δραχμών 1 127 666 δι’ άπασα· τήν περίοδον ταύτην πο
σόν, αναλυόμενου κατά πενταετίαν, παρέχει τά έξής πορίσματα’ 
367 188 έν τή πρώτη, 617 881 έν τή δεύτερα καί 101 497 έν 
τή τελευταία. ΊΙ έν ταύτη σημαντικωτάτη έλάττωσις τοϋ είδους 
τούτου τής ήμετέρα; δασικής παραγωγής είναι άξια ιδιαιτέρας κυ·

57
58
59
60
61

αξία δρ.οκάδες άξια δρ. έτη οκάδες άξια δρ.Ιίέτη οκάδες

19595 62 4602 5180 67 14057
1846 1642 63 205 40 17040168 19865

20264 26382 ,64 5723 101361,69 12126
18049 20373 65 23390 24412j70 4868436767I 35997 66 26733 320391171 27680

17795
19835
14525
45930
36020
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Έν γένει τό ολικόν τής κινήσεως ταύτης ποσόν συγζεφαλαιοϋται εις 
δραχ. 326 901 ήτοι έν τή πρώτη, πενταετία 103 989, έν τή δευ- 
τέρα 88 807 καί έν τή τρίτη 136 105.

Α; λοιπαί τής Ελλάδος βαφιζαί ίίλαι μικράν κατέχουσι Οέσιν έν 
τώ διεΟνεΐ ήμών έμπορίω. Τοιουτοτρόπως έκ τών άνά χεϊρας πινά · 
κων προκύπτει οτι ό μέν ραμνόσποροι; ' άλατζοχέρι) αντιπροσωπεύε
ται έν τή εξαετία 1860—62, 1864—65 καί 1871 έξ οκάδ. 
19 137 άξίας δρ. 41 349, ό δέ χρύχος (ζαφορά) έν τή τριετία 
1863—66 έξ όκάδ. 6164 άξίας δρ. 24 895, ό δέ y./«c< έν τή 
πενταετία 1860—62, 1864 καί 1871 εξ ϊκάδ. 6 707 άξίας δρ. 
2 945, τό δέ ρονόι έν τή τετραετία 1860, 1864—65 καί 1867 
έξ όκάδ. 2 285 άξίας δρ. 1 243.

Έάν έκ τής προκειμένης μελέτης διαφεύγωσι τά έν τή εσωτερική 
καταναλώσει διάφορα τής βαφικής φυσικά προϊόντα, βεβαίως δμως 
διά τήν οικονομικήν πολιτικήν Οά ήτο ούχί σμικρά βοήθεια ή πείρα 
τών ήμετέρων χωρικών εις περαιτέρω καλλιέργειαν ριζών καί φυτών 
ποικίλης άμα και ισχυρά; χρωματιστικής δυνάμεως. Ιίόσον δέ Οά επω
φελείτο ή εθνική ήμών παραγωγή έκ τής περαιτέρω τών βιομηχα
νικών φυτών άναπτύξεως, δύναται νά μαρτύρησα, τό άνθος π. χ. τής 
πατάτας, περί τοϋ οποίου τελευταϊον μοί έλεγε φίλος χημικός 
ένώπιον χλοερού πατατοφόρου άγροϋ, ότι περιέχει άξιο λογωτά την 
κιτρίνην ύλην, ήτις έν τούτοις ρίπτεται μετά τών ποτασσούχων κλά
δων τοϋ φυτοϋ άπόνως καί άσυλλογίστως!

II ΔΓ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΓΗΣ.

Ύπάρχουσι διάφορα συστήματα καλλιέργειας τής γής. 
Περί τοΰ άρίστου δέ μεταξύ αύτών πολλαί αί έναντιολο- 
γίαΐ. Ούτως έν Γαλλία ό Say καί έν Γερμανία ό Ran ύπερα- 
σπίζουσι τό σύστημα της καλλιέργειας τής γής ύπ’ αύτών 
τών κυρίων αύτής (αυτεπιστασία). Άλλοι δέ, ώς ό Η. Passy, 
c Schmalz, ό Baudrillart, Οεωροΰσι προτιμότερου τό σύστημα 
τής δΓ έκμισθώσεως καλλιέργειας. Ένώ άφ’ ένός τό πρώ

τον σύστημα συνδέει τήν ιδιοκτησίαν μετά τής έργασίας 
καί δίδει είς τόν εργατικόν μέν πληθυσμόν τήν σημασίαν 
τοΰ γαιοκτήτου, εις τήν τάξιν δέ τών ιδιοκτητών τήν άσφα- 
λεστέραν κοινωνικήν βάσιν, εκείνην τουτέστιν,ήτις προέρχε
ται έζ τής σφραγιδος τής εργασίας· άφ’ έτέρου αί πρός τήν 
γήν σχέσεις τών άνθρώπων συνδέονται πρός τήν πολιτικήν 
διαμόρφωσιν τής έπικρατείας τόσον στενώς,οσον δύναται νά 
έξηγήση ό μικρός ή μέγας άριθμός τών είς τήν έξουσίαν 
αύτών έχόντων τό σύνολον τών έν τή χώρα γαιών. Μικρός 
ό άριθμός τών γαιοζτητών ; Αδύνατος ή δΓ αυτεπιστα
σίας καλλιέργεια τών μεγάλων περιφερειών τής ιδιοκτη
σίας αύτών, άλλά συγχρόνως καί αριστοκρατική άπό τών 
γαιών κοινωνία. Μέγας ό αριθμός τώυ γαιοζτητών ; Εύ- 
κολωτέρα ή ύπ' αύτών καλλιέργεια τών αγρών των, συγ
χρόνως δέ καί δημοκρατική άπό τής κατατομής τών γαιο
κτησιών κοινωνία. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρόδηλος 
εΐναι η άνάπτυξις τοΰ συστήματος τής διά μισθωτών καλ
λιέργειας, είς τήν δευτέραν τό δΓ αύτεπιστασίας αποβλέπει 
είς εύρυτάτους ορίζοντας.

Έν τούτοις δέν προτίθεμαι τήν περαιτέρω σύγκρισιν τών 
δύο τούτων συστημάτων. Μοί άρκεϊ ότι υπάρχει τό σύ
στημα τής δΓ εκμισθωτών καλλιέργειας. Φέρε ίδωμεν τά 
κατ’ αύτό προσόντα. "Οτι σχηματίζει τάξιν ειδικών άνθρώ
πων, έπαγγελλομένων τήν καλλιέργειαν τής γής, πρόδη
λον. "Οτι ό σκοπός τών άνθρώπων τούτων εΐναι ή όσον ένε- 
στι μείζων κάρπωσις τοΰ παρ’ αύτών μισθωθέντος κτήμα
τος, έπίσης φανερόν. Έντεΰθεν αί μέθοδοι τής καλλιέργειας 
Λαμβάνουσι μεγάλην άποτελεσματικότητα έν ταΐς χερσίν 
τής είδιζότητος. "Ο,τι δύναται ό κύριος τής γής νά έγκα- 
λείψη, είς άλλας ιδέας άποζλίνων, διά τόν μισθωτήν είναι 
άσυγχώρητος έλλειψις. ΔΓ αύτόν ή γή εΐναι όργανον άλ- 
λότριον, τό όποιον λαβών αυτί μισθοΰ πρέπει υά μεταχει- 
ρίσθή όσον τό δυνατόν πλειότερον. Άλλ’ ισχυρίζονται τι- 
νές, ότι ό μισθωτής έχει τοιουτοτρόπως συμφέρον νά εξάν
τληση έντός ολίγου χρόνου τήν μισθωθεΐσαν αύτώ γήν, 
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Αληθώς ή πρότασις αϋτη δέν στερείται σπουδαιότητος, έν 
τούτοις σχεδόν αίρεται τό έκ τοΰ συμφέροντος εκείνου μειο
νέκτημα τής διά μισθωτών καλλιέργειας, έάν ή μίσθωσις 
συνομολογήται έπί μ α κρ ό ν χρόνο ν, διότι έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό μισθωτής έχει είς τήν εξουσίαν του τό κτήμα 
έπί τόσον διάστημα χρόνου, όσον άρκεΐ ίνα έλαττώση τό 
συμφέρον του είς άμετρον έπίτασιν τής παραγωγής καί έπο
μένως έξάντλησιν τής γής.

Άλλ’ ή μίσθωσις καί μάλιστα μεγάλων κτημάτων δέν εί
ναι δυνατή είμή όπου ύπάρχουσι μεγάλα κεφάλαια, διότι ό 
μισθωτής χρήζει πολλών κεφαλαίων ου μόνον πρός πλη
ρωμήν τών μισθωμάτων, άλλά καί ϊνα έπιχειρήση έπί τοΰ 
κτήματος παν ό,τι απαιτείται πρός τελειοτέραν καλλιέρ
γειαν αύτοϋ. Ή καταβολή έν τούτοις τοσούτων κεφαλαίων 
έπί τής γής έξαρτάται έκ του βαθμού τής βεβαιότητος, 
τήν όποιαν έχει ό μισθωτής ότι αύτός θά απόλαυση τήν 
έκ τής τελειοτέρας καλλιέργειας καί βελτιώσεως τοΰ κτή
ματος προκύψουσαν ώφέλειαν. Πρός τοϋτο δέον ού μό
νον ή μίσθωσις νά έχη μακράν διάρκειαν, άλλά καί ό ιδιο
κτήτης τοΰ κτήματος νά μή έχη τό δικαίωμα νά στερήση 
τόν μισθωτήν τοΰ κτήματος, ένόσω διαρκεΐ ή μίσθωσις. 
Άλλ’ ή ήμετέρα νομοθεσία, ένώ άφ’ ένός δέν άντίκειται είς 
τήν συνομολόγησιν μακροχρονίων μισθώσεων, άφ’ έτέρου 
παρεμβάλλει κυριώτατον κώλυμα είς τό πρακτικόν άποτέ
λεσμα αύτών, διότι κατά τό έτι ίσχύον παρ’ ήμϊν Ρωμαϊκόν 
δίκαιον ό ιδιοκτήτης διατηρεί καί μετά τήν έκμίσθωσιν τό 
δικαίωμα τής έκποιήσεως τοΰ κτήματος, έκποιουμένου δέ 
τούτου ό άγοραστής ούδεμίαν έχει ύποχρέωσιν είς έξακο- 
λούθησιν τής μισθώσεως, ώστε ό μισθωτής άποδιωκόμενος 
έχει δικαίωμα άποζημιώσεως μόνον κατά τοΰ έκμισθώσαν- 

τος αύτώ τό κτήμα.
’Εννοείται δέ ότι ό μισθωτής καί άν έχη έπί μακρόν χρό

νον μεμισθωμένον κτήμα, δυσκόλως θέλει άποοασίσει νά 
καταβάλη πολλά κεφάλαια πρός βελτίωσιν αύτοϋ καί 
Τελειοτέραν παραγωγήν, άμα φοβείται μή τυχόν άπρ- 

λέση έκ τών χειρών τήν βασιμωτέραν έγγύησιν τής άπο- 
ζημιώσεώς του, δηλαδή τό κτήμα. "Οσον άφορα τήν έκ 
τοΰ προσώπου τοΰ έχμ'.σθώσαντος άποζημίωσιν, πάντοτε ό 
κίνδυνος τοΰ άναξιοχρέου αύτοϋ, ή βραδύτης τής πληρω
μής καί ή δυσχέρεια τής έξευρέσεως τοΰ πρός άποζημίωσιν 
ποσοΰ, μεθ’ όλων τών παρεπομένων χρονοτριβών καί δαπα
νών, είναι άρκοΰντα αίτια είς άποθάρρυνσιν τής δι’έκμισθώ- 
σεως σπουδαίας οικονομικής έν τω τόπω παραγωγής.

Ή έν τή ήμετέρα νομοθεσία βιομηχανική αϋτη δυσαρμο
νία είναι προϊόν ιδεών άλλης κοινωνικής καταστάσεως, τής 
οποίας οί όροι είναι ήδη ικανώς άπηρχαιωμένοι, ό δέ κατ’ αύ
τήν άπόλυτος χαρακτήρ τοΰ δεσπότου τής γής πρόδηλος. 
"Οταν όμως ό ιδιοκτήτης δίδη τό κτήμά του έξ έλευθέρας 
θελήσεως ζαί έν καθαρά έπιγνώσει διά δέκα ή είζοσιν έτη είς 
μισθωτήν, τό συμφέρον τής νεωτέρας κοινωνίας άντιτίθεται 
στερεώς πρός πάσαν μεταγενεστέραν παλιμβουλίαν,ήτις διά 
τής μεθόδου τής άπαλλοτριώσεως τοΰ κτήματος έχει ώς 
άποτέλεσμα τήν άφαίρεσιν τοΰ κτήματος καί έπομένως τήν 
έλάσσονα, ώς έξετέθη, παραγωγήν τής γής. Άπ’ έναντίας 
τό κοινωνικόν συμφέρον άπαιτεϊ, ινα καί μετά τό τέλος τής 
μισθώσεως λαμβάνηται ύπ’ όψιν (ζατά τινα εύλογοφανή 
συναρμολόγησιν τών αμοιβαίων συμφερόντων) ή έπιθυμία 
τοΰ μισθωτοΰ είς περαιτέρω έξαζολούθησιν τής μισθώσεως. 
Χώρα δέ, τής οποίας ή άγροτική καλλιέργεια στηρίζεται ά
ναγζαίως κατ’ ούσιώδες μέρος είς τό διά μισθώσεως σύ
στημα, τρέχει πάντως σπουδαιότατον κίνδυνον έζ τής νομο
θετικής παραμελήσεως τών συμφερόντων τών μισθωτών.

Έξετάσωμεν ήδη πώς δύναται νά άποκτήση πλείονα οι
κονομικήν άξίαν τό σύστημα τής δι’ έζμισθώσεως καλλιέρ
γειας τής γής καί τίνες αί πρός τοϋτο τροποποιήσεις τών 
κυριωτέρων έν ταΐς νεωτέραις νομοθεσιών. Κατά τό Γαλλι
κόν δίκαιον (κώδ. άρθ. 174-3) έάν ό έκμισθωτής πωλήση τό 
κτήμα, ό άγοραστής δέν δύναται νά άποδιώξη τόν διά συμβο
λαιογραφικού ή βεβαίας χρονολογίας ιδιωτικού έγγράφου 
μισθωτήν, έκτός έναντίας κατά τήν περί μισθώσεως σύμβα- 
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σιν συμφωνίας, ότε όμως απαιτείται προειδοποίησις έπι α
γροτικών κτημάτων πρό ένός τουλάχιστον ενιαυτού (άρθ. 
1748) ζαΐ προηγούμενη της άποχωρήσεως τοϋ μισθωτού 
άποζημίωσις παρά τοϋ έζμισθώσαντος ή τοΰ είς ον ούτος 
έξεποίησε τό κτήμα (άρθ. 1749). Τό αυτό περίπου σύ
στημα παρεδέξατο καί ό Ιταλικός κώδηξ (άρθ. 1597 — 
1600), όστις παραδέχεται πρός τούτοις, ότι καί έν ελλείψει 
δημοσίου ή βεβαίας χρονολογίας ίδιωτιχοΰ έγγράφου, έάν 
ή κατοχή τοΰ μισθωτού ήναι προγενέστερα τής πωλήσεως, 
ό αγοραστής ύποχρεοϋται νά έπιτρέψη τω μισθωτή τήν 
χρήσιν τού κτήματος έφ’ όσον χρόνον προκειμένου περί α
γροτικών κτημάτων (άρθ. 1622 καί 1C23), άπαιτεΐται ίνα 
ούτος άπολαύση όλους τούς καρπούς τοΰ μισθωθέντος κτή
ματος.

'Απλούστερον σύστημα ήκολούθησαν ό Πρωσσικός καί ό 
Αύστριακός νόμος. Κατά τήν διάταξιν τοΰ § 13ο (μερ. ά 
τίτλ. β') τοϋ Πρωσσικοΰ, έάν παρεχωρήθη τώ έχοντι δι
καίωμα προσωπικόν έπί πράγματος ή νομή αύτοΰ, άποζτα; 
ουτος πραγματικόν έπ’ αύτοΰ δικαίωμα, οπερ φυσιζώ τώ 
λόγω έπί μισθώσεως αποκρούει καί τόν ιδιοκτήτην καί τόν 
πρός ον ουτος πωλεϊ, καθώς καί πάντα άλλον (§ 137). Ό 
δέ Αυστριακός νόμος Ι095) ορίζει ότι, έάν ή περί μι
σθώσεως σύμβασις ένεγράφη είς τά δημόσια βιβλία, τό δι
καίωμα τοΰ μισθωτού θεωρείται ώς πραγματικόν, όπερ ο
φείλει νά αναγνώριση διά τόν ύπολειπόμενον χρόνον ό άπο- 
ζτών τό πράγμα. Κατά τοΰτο ό Αύστριακός νόμος είναι 
τελειότερος τοϋ Πρωσσικοΰ, διότι τό σύστημα τής μεταγρα
φής εξασφαλίζει τούς τρίτους καί έπομένως τήν κυκλοφο
ρίαν τών κτημάτων, τό όποιον ή Πρωσσική τοϋ κτήματος 
κατοχή έντελώς παρειδε.

Τό δέ νομοσχέδιον τοΰ ήμετέρου άστικοΰ νόμου, συμφώ- 
νως πρός τό κείμενον καί τήν περαιτέρω ερμηνευτικήν άνά- 
πτυξιν τοΰ Γαλλικού καί Ιταλικού, ορίζει ότι έπί έκποιή- 
σεωςτοϋ μισθωθέντος κτήματος,ή καί άλλης παραχωρήσεως 
εμπραγμάτου δικαιώματος άποκλείοντος τήν χρήσιν αύτοΰ 

^έμφύτευσις, έπικαρπία, κλπ.) ό νέος κτήτωρ, ή δικαιού
χος δφείλει νά αναγνώριση τήν μίσθωσιν άποδειζνυομένην 
διά δημοσίου ή βεβαίας χρονολογίας ιδιωτικού έγγράφου, 
έκτος έάν ζατά τήν σύμβασιν συνεφωνήθη ή έν τή περιπτώσει 
ταύτη έξοδος τοΰ μισθωτού, πρό τής όποιας ούτος έπί α
γροτικών κτημάτων (άρθ. 1634 καί 1636) λαμβάνει ώς 
άποζημίωσιν τό τρίτον τοΰ μισθώματος τοΰ ύπολοίπου χρό
νου τής μισθώσεως, έξερχόμενος έν έτος άφ’ ής είδοποιηθή. 
Έάν ή μίσθωσις δέν άποδεικνύηται διά δημοσίου ή βεβαίας 
χρονολογίας έγγράφου, ό μισθωτής ούδέν έχει έπί τοΰ κτή
ματος δικαίωμα έκτος ατομικής κατά τοΰ άπαλλοτριώσαν- 
τος Ιδιοκτήτου άποζημιώσεως (άρθ. 1637).

Έκ τοϋ άνά χείρας σχεδίου τού 'Ελληνικού κωδικός ελ
λείπει κατά μίμησιν τοΰ ’Ιταλικού τό πολύτιμον στοιχεΐόν 
τής μεταγραφής, όσον άφορα μεγάλην κατηγορίαν μισθώ
σεων, έκείνας τούτέστι έν αίς ώρίσθη χρόνος διάρκειας 
έλάσσων τών 9 έτών (έν Γαλλία 18). Ή μεταγραφή, ή 
έπίσημος δηλαδή πράξις ήτις διά τής μεσολαβήσεως δημο
σίων βιβλίων άφίνει σταθερά καί εύκολα ίχνη πρός πάντα 
τρίτον, έθεωρήθη Αναγκαία διά μάνας τάς μακροχρονίους μι
σθώσεις. Ή διάκρισις έχει τι ούσιωδώς αύθαίρετον πρός 
χώραν μάλιστα, τής όποιας αί περί τήν γήν μισθώσεις πε
ριορίζονται συνήθως είς μικράς διαρκείας. Έθεωρήθησαν 
λοιπόν διά μεγάλην κατηγορίαν μισθώσεων οί τρίτοι ώς 
υπόχρεοι νά παρακολουθώσι τάς προηγούμενος νομικάς 
σχέσεις τοΰ πρός αύτόν άπαλλοτριοϋντος, άπό συμβολαιο
γράφου είς συμβολαιογράφον καί διά τών περιπτώσεων κα
θ’ άς αποκτάται βέβαια χρονολογία είς τά ιδιωτικά έγ
γραφα, ί'να άποτολμήσωσι τήν άγοράν τών Ακινήτων ιδιο
κτησιών. Δέν υπάρχει άσφαλεστέρα μέθοδος, ί'να καταστήση 
δυσζινητότερον τόν πλοΰτον τών γαιών. Ένώ ή νεωτέρα 
οικονομία τών έπικρατειών συνίσταται είς τήν ταχύτητα 
καί βεβαιότητα τής κυκλοφορίας τών πραγμάτων, προτεί- 
νεται είς τόν ήμέτερον νομοθέτην νά όπισθοορομήση όσον 
αφορά τάς γαίας,
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Τό χύριον επιχείρημα των άντιλεγόντων συνίσταται είς 
τό οτι ή μίσθωσις δέν τίκτει πραγματικόν δικαίωμα. Βε
βαίως τό έκ τής μισθώσεως δικαίωμα δέν είναι τοιοΰτον, 
δυνάμενον νά ένασκηθή κατά παντός τρίτου. Έν τούτοις, 
ώς έξετέθη ήδη, ή νεωτέρα νομική πρόοδος αναγνωρίζει είς 
τήν μίσθωσιν δ,τι εντελώς άρνεΐται είς αύτήν τό Ρωμαϊκόν 
δίκαιον, διότι ό νέος κτήτωρ ύποχρεοΰται νά άνεχθή τήν 
μίσθωσιν καί έάν άγνοή αύτήν ή τήν έκτασίν της. Έχουσι 
λοιπόν κυριώτατον συμφέρον νά γνωρίζωσιν οί τρίτοι ού 
μόνον τήν μακράς διάρκειας μίσθωσιν, άλλά καί πάσαν 
έν γένει διά δημοσίου ή βεβαίας χρονολογίας ιδιωτικού έγ- 
γράφου άποδεικνυομένην.

Έκτός τής τοιαύτης άναγνωρίσεως τοΰ δικαιώματος του 
μισθωτού, ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος εΐναι καί ό έξης απέ
ναντι τής ίσχυούσης νομοθεσίας νεωτερισμός ύπέρ τοϋ συ
στήματος τής διά τής μισθώσεως καλλιέργειας τής γής. 
Ένώ κατά τό Ρωμαϊκόν δίκαιον ή έπί διετίαν καθυστέρησις 
τοϋ μισθώματος παρέχει δικαίωμα τώ εκμισθωτή ινα απαί
τηση τήν διάλυσιν τής μισθώσεως, ό Γαλλικός νόμος ώς 
καί ό Ιταλικός καί τό νομοσχέδιου τοΰ ήμετέρου άστ. κώ- 
δηκος ήκολούθησαν έτέραν οδόν, έν τή οποία άφίνεται ή 
έκτίμησις τών περιστάσεων είς τόν δικαστήν, δστις κατά τό 
ήμέτερον νομοσχέδιου δύναται νά κηρύξη διαλελυμένην τήν 
μίσθωσιν ένεκεν μή έκπληρώσεως ούσιώδους τίνος ύποχρεώ- 
σεως. Καί είναι μέν αληθές, ότι ούσιωδεστάτη εΐναι ή ύ- 
ποχρέωσις τής καταβολής τοϋ μισθώματος, δταν δμως 
έκ τών ένόντων άποδειχθή κρίσιμος τις θέσις διά τόν μι
σθωτήν, άνωτέρα βία καί άλλα άποχρώντα τής καθυστερή- 
σεως τοϋ μισθώματος δικαιολογήματα, ή διακριτική εξου
σία τοΰ δικαστοΰ δύναται νά παρέμβη ύπέρ τής δικαιοτέ- 
ρας καί έπιεικεστέρας άμα λύσεως τοΰ ζητήματος, είτε διά 
τής παροχής νέας προθεσμίας πρός καταβολήν τοΰ μισθώ
ματος, είτε διά τής περαιτέρω έξασφαλίσεως αύτοϋ έπί έγ- 
γυήσει κλπ.

'Ρ νομική προστασία τοϋ μισθωτού έπί τοϋ κτήματος
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άποτελεϊ τόν ακρογωνιαίου λίθον τοΰ συστήματος τής δι’ 
έκμισθώσεως καλλιέργειας τής γής. Δέν υπολείπεται είμή 
ή ύπαρξις μεγάλων ιδιοκτησιών, μεγάλων κεφαλαίων καί 
γεωπονικών ειδικοτήτων, ινα λειτουργήση τό σύστημα 
τοϋτο έν όλη αύτοϋ τή άκμή. Άλλ’ ένώ δυνάμεθα νά εύ- 
χηθώμεν τήν συγκρότησιν τών δύο τελευταίων οικονομι
κών έφοδίων, είτε διά μέσου τής άναπτυσσομένης έν τω τό
πω πίστεως καί βιομηχανίας, είτε διά τής μορφώσεως ιδιαι
τέρων πρακτικών γεωργικών σχολών, άφ’ έτέρου ό κατα
κερματισμός τών άγροτικών ιδιοκτησιών τής Ελλάδος δέν 
πρέπει νά θεωρηθή ώς άσυμβίβαστος είς τήν δΓ έκμισθώ- 
σεως καλλιέργειαν, διότι καί αί γαϊαι, όπως καί τά χρήματα 
καί αί έργασίαι, δύνανται νά ύποβληθώσιν είς τά αγαθά ά- 
ποτελέσματα τοΰ συνεταιρισμού.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ.

ΒΙΩΤΙΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ·

Τά συμπτώματα τής εθνικής ζωής άνήκουσιν είς τούς 
μεγάλους πληθυσμούς. "Ινα κρίνωμεν, άν περισσότερον 
προοδεύή λαός τις ή όπισθοδρομή, άπαραίτητος εΐναι ή 
κατά διαφόρους έποχάς έξακρίβωσις τών βιωτικών αύτοϋ 
τάσεων. Όποιοι π. χ. ήσαν οί έργάται τής Ελλάδος κατά 
τήν πρώτην άπό τής άπελευθερώσεως δεκαετίαν, όποιοι 
κατά τά μέσα τοΰ παρόντος αίώνος καί όποιοι νΰν ; Με
ταξύ τών διαφόρων στοιχείων, τά όποια δύναται τις νά άκο- 
λουθήση έν τή προκειμένη μελέτη, ή απολαυστική έποψις 
περιέχει διδακτικώτατα μαθήματα.

Έν τή τελευταία δεκαετία παρατηρεΐται έντός τών πυ- 
κνοτέρων τής Ελλάδος αστικών πληθυσμών ορμή τις πρός 
τήν τών ηδονών άπόλαυσιν άξία πολλής προσοχής. Έάν 
λάβωμεν ώς βάσιν τήν ’Αθηναϊκήν ζωήν, όμολογουμένως 
αύτη έπήοησεν ολόκληρον βήμα πρός άγνωστον τό πριν 
ορίζοντα, ΙΙρέπει τις, ωπλισμένος διά φιλοσοφικής διαθέ-
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σεως νά περιμείνη τήν ώραν τών Θεατρικών διαλύσεων, ίνα 
κρίνη έκ τής φυσιογνωμίας τοΰ απερχομένου πλήθους. Ή 
κοινωνία κατά τήν στιγμήν ταύτην φαίνεται ώς διατελοΰσα 
ύπό Θεραπείαν ίατροΰ, ή συνταγή τοΰ οποίου συνίσταται 
έν τή έπομένη εκφραστική λέξει «διασκέδασον.» 'Ομολογώ 
όμως, ότι μέχρι τοΰδε ήγνόουντήν είς τοιοΰτον βαθμόν διά- 
δοσιν παρ’ ήμΐν τής ψυχικής οδύνης, ινα ύποτεθή μέχρις έπί 
τοσοϋτον άναγκαΐον τό βάλσαμον.

Διά τοΰτο έπέμεινα πλειότερον είς τήν μελέτην τοΰ φαι
νομένου τούτου. Ήθέλησα νά μάθω τήν τάξιν, είς ήν άνή- 
κουσιν αί συνωθούμεναι αύται χιλιάδες τών Οεραπευομένων. 
Κατά πρώτον κατέφυγον είς τό εξωτερικόν τών ατόμων.

Αν καί δέν έχωμεν έν Έλλάδι καθιερωμένο·? εργατικόν έν
δυμα, ύπάρχουσιν όμως σημεία έκ τών όποιων ό κεφαλαιού
χος καί ό βιομήχανος αστός διακρίνεται τοΰ διά τών χει- 
ρών αύτοΰ έργαζομένου χ ε ι ρ ώ ν α κ τ ο ς. Εκτός εξαιρέ
σεων δύναται τις έν γένει νά παραοεχθή, ότι τό κύριον τοΰ 
Οεατρικώς διασκεδάζοντος πληθυσμοΰ άποτελεΐται έκ τών 
οικογενειών τής μέσης τάξεως. Ή ηθική στενοχώρια αυτήν 
ιδίως έχει καταλάβει, διά τοΰτο καί τήν θεραπείαν τής δια- 
σκεδάσεως εφαρμόζει αϋτη είς όσον ένεστιν εύρυτέραν κλί
μακα. Δέν ήρκέσθην είς τάς παρατηρήσεις ταύτας· έπεσκέ- 
φθην τά έργατικά τών ’Αθηνών .κέντρα έν τή μεγαλειτέρα 
τών θεατρικών διασκεδάσεων ακμή. Εύρον δ’ ότι ό κύριος 
πάντοτε ύπό τήν έποψιν ταύτην εργατικός -έύπος εΐναι ή ά- 
πόλαυσις τοΰ καφενείου καί τοΰ οινοπωλείου. Ή διάκρισις 
αϋτη εΐναι κεφαλαιώδης. Ίσως έρωτήσει τις «ποιον τών δύο 
συστημάτων προτιμώτερον ;» Υποθέτω δέ ότι ή νέα σχολή 
τών πολιτικών τοΰ τόπου ιατρών έχει έτοίμην τήν άπάν- 
τησιν. Έν τούτοις έγώ θά προετίμων μείζονα νυκτερινήν 
άνάπαυσιν χάριν μείζονος καί κρείττονος ήμερησίας έργα
σίας. "Οταν δέ μοί έλεγε νέος τις «τέλος πάντων έχομεν 
ποΰ νά περάσωμεν τήν ώραν,» ύπώπτευσα ότι ήκουσα άν
θρωπον, διά τόν όποιον ό ύπνος, ή πρωινή έγερσις, ό χρό
νος τής μελέτης καί εργασίας δέν είχον αρκετήν φωνήν,

ΒΙΩΤ1ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ.

Ισως άπατώμαι έξ ίδιου σωματικού αμαρτήματος. Άλλ’ό- 
σάκις δέν κατεκλίθην ίκανώς πρό τοΰ μεσονυκτίου, ύπήρξα 
δύσκολος τής έπιούσης έργάτης. Πόση δέ διαφορά εις τήν 

παραγωγικότητα τής έργασίας, όταν άρχίζη αϋτη άκόπως 
μετά τής ημέρας τοΰ Θεοΰ !

Έν γένει ή άνάπτυξις τών διασκεδαστικών τάσεων κατά 
πάσαν πιθανότητα ύπερέβη τό μέτρον τής ήμετέρας κοι
νωνίας καί δή ύπεράνω πάσης περί τά εισοδήματα άναλο- 
γίας. Βεβαίως δέν πρόκειται περί κατηχήσεως πρός τήν 
μοναστικήν ζωήν. Άλλ’ όταν τό ρεύμα τής απολαυστικής 
ήοονής ύπερχειλίζη, δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς όπισΟοδρο- 
μικός ό φωνάζων «προσέξατε είς τούς φραγμούς.»

Η οιασκεδαστική βιομηχανία αποτείνεται πρός τό μάλ
λον κατωφερές τών κλίσεων τοΰ ανθρώπου. Έάν άφήσω- 
μεν κατά μέρος τήν τάξιν τών αστών, οί κυρίως εργατικοί 
πληθυσμοί κέκτηνται ιδιαίτερον έπί τοΰ προκειμένου δια- 
φέρον. Πέριξ ένός οίνοπώλου οιασκεδαστοΰ συντρίβεται τό 
μέλλον τής έργατικής οικογένειας πολύ ταχύτερον τής τοΰ 
άστοΰ ένώπιον τών αμφιβόλων ξενικών θεαμάτων. Έκ 
πολλών διδομένων φαίνεται, ότι ή γενεά εκείνη, ήτις έκ 

τών έργατικών της αποταμιεύσεων άπέβλεψε τόσον έπιτυ- 
χώς είς τάς άνωτέρας τών κεφαλαιούχων βαθμίδας, ή γε
νεά αϋτη, έν τή σφαίρα τών άναλογιών, ούτε άπογόνους 
άφινει ούτε μιμητάς. Αί μέν δαπάναι αύξάνουσι ταχύτερον 
τών εισοδημάτων, ή δέ εργατική δύναμις αύξάνει όλιγώ- 
τερον τής έξαντλήσεως αύτής. Ή ηδονή ύπό τάς πολλάς 
αύτής μορφάς λαμβάνει όσημέραι καταπληκτικός διαστά
σεις έντός λαοΰ περίφημου διά τήν προτέραν αύτοΰ εγκρά
τειαν.

Τά φαινόμενα ταΰτα δέν είναι άποκλειστική τής ήμετέ
ρας κοινωνίας περιουσία. Άπαντώνται καθ’ όλα τά έθνη τής 
νεωτέρας έποχής. "Οταν κατά τό 1833 ή Βουλή τών Κοινο
τήτων τής ’Αγγλίας ήθέλησε νά μάθη τήν κοινωνικήν τοΰ 
τόπου κατάστασιν (είθε καί ή ήμετέρα Βουλή νά υψωθή μίαν 
ήμέραν μέχρι τοιούτων σημείων'', ή διορισθεΐσα επιτροπή 
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ήρώτησε τόν Wallwork-Sefton «Νομίζετε, ότι αί έξεις τών 
εργατικών τάξεων είναι έπίσης καλαΐ νϋν όπως και κατά τό 
1814 καί 1815 ;—Άπ. "Οσον περισσότερον μελετά τις τό 
παρελθόν, τόσον πλειότερον πείθεται, ότι κατ’ αύτόέν γένει 
οί τρόποι τοϋ λαοΰ, συλλήβδην θεωρουμένου, ήσαν άπλοι 
και άξεστοι, αύτός δέ αγροίκος καί αμαθής. Σήμερον ύπάρ- 
χει διάκρισίς τις πλέον απότομος μεταξύ ειδών τινων έρ
γατών. Τινές μεταξύ αύτών άφοσιοΰσι όλον τόν χρόνον, 
τόν όποιον έξοικονομοΰσίν έκ τής έργασίας, είς τήν άνάγνω- 
σιν καί τήν έκπαίδευσιν ούτοι δέ είναι οικονόμοι καί ζώσιν 
άνέτως. Ύπάρχουσιν όμως άλλοι, οΐτινες άποστρέφονται 
τήν οικονομίαν, δαπανώσι πολύν χρόνον καί πολύ άργύριον 
είς τό οίνοπωλεϊον, έχοντες δέ τήν συνήθειαν νά άγοράζω- 
σιν έπί πιστώσει καί νά ένεχυριάζωσι τά πράγματά των, 
μένουσι πάντοτε πτωχοί. — Έρ. Νομίζετε, οτι ό άριθμός 
τών έχόντων καλάς έξεις καί τών διδομένων είς τήν μελέ
την εΐναι μείζων νΰν ή πρό τινων έτών; — Άπ. Δέν δύ
ναμαι νά άπαντήσω άκριβώς. Άλλά φρονώ, ότι οί έλατ- 
τωματίαι εΐναι πλέον έλαττωματίαι, καί οί ευφυείς πλέον 

εύφυεΐς ή πρότερον.»
Δέν ύπάρχει αμφιβολία, οτι απαιτείται μεγάλη προσοχή 

καθ’ όλα τά χρονικά σημεία τής έθνικής ζωής εναντίον 
τής φυσικής τάσεως τοϋ άνθρωπίνου κόσμου πρός τήν φθο
ράν. Άλλ’ έξόχως ή άνάγκη αύτη παρίσταται είς τάς άρ- 
χάς τής έθνικής άποκαταστάσεως. Είς τά οίνοπωλικά καί 
θεατρικά πρόθυρα συζητεΐται παρ’ ήμΐν κάτι πλειότερον 
τής απλής άπό τών ψυχικών νόσων θεραπείας. 'Η. οικονο
μική ούτω καί αστυνομική τής πολιτείας αποστολή πρέπει 
έντός τών εύλόγων τής έπιστήμης μέτρων νά συνεταιρί- 
σωσι τάς προσπάθειας αύτών είς άποσόβησιν δεινού έν τοϊς 
κοινωνικοΐς θεμελίοις κινδύνου.

ΔΑ1ΊΑΝΑ1 ΕΙΣ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΕΡΓΑΤΩΝ.

Καθώς ή γή διά τής έν αύτή καταβολής κεφαλαίων είς 
παντοΐα βελτιώσεως έργα τελειοποιείται καί μείζονα άξίαν 
άποκτά, τοιουτοτρόπως καί ό άνθρωπος, ώς δύναμις παρα
γωγική, καθίσταται τελειότερος καί πολυτιμότερος διά τής 
εις τήν κατά σκοπόν μόρφωσιν αύτοϋ δαπάνης τών προση
κόντων κεφαλαίων, Ύπό τήν έποψιν ταύτην τό κεφάλαιον 

συσωματοΰται, ούτως είπεΐν, μετά τής δυνάμεως τής γής 
ή του άνθρώπου, καί δημιουργεί τάς μεγάλας έχείνας έπί 
τών αμοιβών διαφοράς, αιτινες, προστιθέμενοι είς τήν ποι
κιλίαν τών φυσικών προτερημάτων, σχηματίζουσι τήν κοι
νωνικήν κλίμακα τών οικονομικών άπό τής γής ή άπό τής 
έργασίας άπολαύσεων. Τό κεφάλαιον λοιπόν δέν εΐναι α
πλώς ιδιαιτέρα παραγωγική δύναμις, αύτό καθ’ έαυτό, άλλ’ 
είναι καί λίπασμα τών ετέρων δύο παραγωγικών τής άν- 
θρωπότητος οργάνων (φύσις, έργασία).

Αναλόγως τοΰ σκοποΰ είς δν προορίζονται οί οικογε
νειακοί καρποί, λαμβάνει καί ή δαπάνη είς περαιτέρω δια- 
μόρφωσιν αύτών τάς προσηκούσας αύτή διαστάσεις. Καί οί 
μεν χειρώνακτες άπαιτοΰσι τήν μικροτέραν δαπάνην, οί δέ 
εις μάλλον πολύπλοκα έργα παρασκευαζόμενοι μείζονος 
κεφαλαίου δέονται, οί δέ είς εύρύτερον κύκλον έπιστήμης ή 
τέχνης άφοσιωμένοι κατά πολύ έτι μείζονα δαπάνην προ- 
καλοΰσι. Έάν ή κοινωνία έχη άνάγκην τών έργων τών 
τάξεων τούτων, έξ άπαντος ύπολογίζει έν τω μισθω, τόν 
όποιον καταβάλλει αύτοΐς, καί άνάλογον ποσόν είς βαθμι- 
αιαν χρεωλυτικώς έπιστροφήν τής προκαταβληθείσης διά 
τήν έργατικήν μόρφωσιν δαπάνης. Δέν τό πράττει ή κοι
νωνία; Γρήγορα ή άργά τά διάφορα ταΰτα έργα θέλουσι 
καταπέσει είς τό σημεΐον έχεΐνο τής άτελείας, τό όποιον άν- 
τιστοιχεΐ πρός τήν οιοομένην αμοιβήν.
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Τής απολύτου ταύτης άρχής συμβαίνει τροποποίησις, 
δταν ή κοινωνία άναλαμβάνη είς έαυτήν κατά τό μάλλον 
ή ήττον ουσιώδες μέρος τής πρός μόρφωσιν τών έργατών 
δαπάνης. Τοιουτοτρόπως αί πολυάριθμοι ύποτροφίαι τών 
νεωτέρων χρόνων, συνετέλεσαν κατά τόν Smith, είς τήν ύπο- 
τίμησιν τών έργων τών λογίων, οιτινες ούτε νά όνειρευ- 
Οώσι δύνανται τούς μεγάλους π. χ. μισθούς τών έν Άθή
ναις σοφιστών. Άλλά τότε ή επιστημονική μόρφωσις έβά- 
ρυνε μόνους τούς οικογενειακούς πόρους έκάστου. Έν τω 
ώς έπί τό πλεΐστον δωρεάν κατά τήν νΰν Ελλάδα συστήματι 
τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως ή οικονομική αύτη άλήθεια 
λαμβάνει όσημέραι εΰρυτέραν άνάπτυξιν ουδέ πρέπει νά 
Οεωρήσωμεν ώς πρός αύτήν άσχετον τήν φανεράν ύποτίμη- 
σιν τών καθ’ ήμάς έπιστημονικών έργων.

Πρός έξεύρεσιν τής άναγκαίας πρός μόρφωσιν τοΰ εργα
τικού πληθυσμού δαπάνης άπαιτεΐται πρό παντός νά ληφθή 
ύπ’ οψιν ή οικονομική τοΰ έθνους άποκατάστασις. Ούτως 
έν Τουρκία συναθροίζονται οί παΐδες έντός τοΰ ναοΰ, κά- 
Οηνται μετά τοΰ διδασκάλου φύρδην μίγδην κατά γής, καί 
δλοι, διδάσκαλος καί μαθηταϊ, έπαναλαμβάνουσιν άπνευ- 
στΐ τάς αύτάς λέξεις διά τοΰ αύτοΰ τόνου, είτε άνιόντος 
είτε κατιόντος. Κατόπιν, προίούσης τής ηλικίας, ό παΐς με
ταβαίνει είς έργαστήριον ή είς άνώτερον σχολεΐον, ίνα άντί 
πάσης εύθηνίας έφοδιασθή διά τών άτελών έκείνων γνώ
σεων, τών όποιων εϊναι άξια ή κοινωνία καί ή περίοδος, ήν 
αύτη διατρέχει. "Ινα δώσω δείγμα τής μέσης καλλιέργειας 

τοΰ πνεύματος, άρκοΰσιν οί έν τοΐς κεντρικωτέροις τοΰ Βυ
ζαντίου όδοΐς σταυροποδητί καθήμενοι σοβαροί τοΰ λαοΰ 
άναφορογράφ ο ι, τών οποίων ό κάλαμος μηχανικώς κινεί
ται έπί εύτελεστάτη άμοιβή. Πόση διαφορά είς άνάλογα παρ’ 
άλλοις προοδευτικοΐς έθνεσι φαινόμενα! Έν τούτοις έν Αγ
γλία, ώς λέγει ό Senior, άπαιτοΰνται 40 λιρ. στερλ. διά τήν 
ειδικήν μόρφωσιν άπλοΰ χειρώνακτος καί πλείονες τών 2000 
διά τήν μόρφωσιν εύγενοΰς. Έν τώ μεταξύ δέ ποικιλωτάτη 
εϊναι ήκλίμαξ είς μόρφωσιν τών έλευθερίων επαγγελμάτων.
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Κατά τόν Κ. Engel ή πρός μόρφωσιν τών απλών έργα
τών ηλικία περιορίζεται μέχρι τοΰ 15°“ έτους, ή δέ πρός 
μόρφωσιν τών μάλλον ανεπτυγμένων μέχρι τοΰ 20o5j ή δέ 
πρός μόρφωσιν τών έκλεκτοτέρων μέχρι τοΰ 25®"· Ό έξο
χος τοΰ Βερολίνου καταστατικός έχει ύπ’ δψιν τήν Γερμα
νικήν κοινωνίαν, άλλ’ είς τά μεσημβρινώτερα κλίματα καί 
τών τριών τάξεων τά έργα εϊναι όπωσοΰν πρωϊμότερα. 
Ούτω δεκαοκταετεΐς ύπάλληλοι έμπορικών καί άλλων έπι
χειρήσεων, καί 22 έτών διδάκτορες έπιστημών δέν εϊναι είς 
ύπερβολήν παρ’ ήμΐν σπάνιοι. Όπως καί άν έχη οί έκτε- 
Οέντες όροι δύνανται νά Οεωρηθώσιν ώς ή εύρυτέρα τών μέ
σων αληθειών κλίμαξ. Υποθέτει ούτως ό Κ. Engel ότι έπί 
μέν τών απλών έργατών άπαιτεΐται διά τό πρώτον τής 
ζωής των έτος δαπάνη δρ. 12 ~ -/.ατά. μήνα, δι’ έκαστον 
οέ τών έπομένων 14 έτών δρ. 14 ;’u-n κατά μήνα, τουτέ- 
στι δι’ όλον τόν 15ετή χρόνον δρ. 4 914·—έπίδέ τών μάλ
λον άνεπτυγμένων έργατών, άναλόγως τών οικογενειακών 
διαφορών, άπαιτεΐται δαπάνη διά τό πρώτον έτος δρ. 21 
κατά μήνα, δι’έκαστον δέ τών έπομένων 19 έτών δρ. 25 -γ'ζ, 
κατά μήνα, τούτέστι δι’όλον τόν 20ετή χρόνον δρ. 14 616· 
—έπίδέ τών έκλεκτοτέρων έργατών ή πρός μόρφωσιν αύτών 
οαπανη,άναλόγως τών εί κα<,ομένων κοινωνικών περι
στάσεων, άναβιβάζεται διά τό πρώτον έτος είς δρ. 25 -,2ηο„ 
κατά μήνα, διά δέ τά έπόμενα 24 έτη είς δρ. 29 — κατά 
μήνα, τούτέστι δι’ όλον τόν 25ετή χρόνον είς δρ. 22 680.

Ο προσοιορισμός τών τριών τούτων δαπανών ήΟελεν 
εΐσθαι ούσιωδώς άτελής, έάν παρελείπετο ή ποσότης τών 
έν τω μεταξύ έργατικών αποτυχιών. Ένώ π. χ. σπεύδωσι 
όλοι οί τής χειρωνακτικής έργασίας είς τό ποθητόν τής πα
ραγωγής όριον, πόσα βάραθρα καταστροφής δέν εϊναι καθ’ό- 
δόν ανοικτά ! Ό Κ. Engel υπολογίζει τούς αποτυγχάνοντας 
τούτους είς 5 τοΐς διά τούς χειρώνακτας, 10 τοΐς "|0 διά 
τούς μάλλον ανεπτυγμένους έργάτας καί 15 τοΐς °|Β διά 
τούς έκλεκτοτέρους. Ή αναλογία όμως αύτη ύπό κοινωνικήν 
έποψιν συνεπιφέρει τήν αύξησιν τών είς παραγωγικήν δαπά-

ΕΤΟΝ 2—ΦΤΛ. 20—ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ 1874. 
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νην μερίδων τών έπιτυγχανόντων. Τοιουτοτρόπως ή μέν χει
ρωνακτική μόρφωσις βαρύνεται έπί πλέον διά δρ. 245 
τό όλον 5 159 ή δέ άνωτέρα διά δρ. 1 461 τό όλον 
16 0’77, ή δέ άνωτάτη διά δρ. 3 402 τό δλον 26 082.

Κατά τούς υπολογισμούς των έπί τής ζωής καί τής 
έργατικής ισχύος πιθανοτήτων ή χειρωνακτική βιομηχανία 
διαρκεϊ 44 έτη, ή άνωτέρα 41 καί ή άνωτάτη 37. ’Ανάγκη 
λοιπόν, τιθέμενης ώς χρεωλυτικής βάσεως 5 τοΐς °/η έπί τών 
άνωτέρω τριών κεφαλαίων κατηγοριών, ό μ.ισθός τών αντι
στοίχων εργατικών τάξεων νά περιλαμοάνη κατ’ έτος, εκ
τός τών λοιπών έν αύτώ στοιχείων (πρός συντήρησιν κλπ.), 
εις άπόσβεσιν τοΰ πρός εργατικήν μόρφωσιν κεφαλαίου, δρ. 
292 διά τούς χειρώνακτας. 930 διά τούς ανώτερους καί 
1561 διά τούς ανώτατους.

Έάν ούτω μεταφέρωμεν τάς αναλογίας ταύτας είς τούς 
καθ’ ήμάς νέους τής άνωτάτης βιομηχανίας έργάτας, πρέ
πει ούτοι, ανεξαρτήτως τοΰ πρός συντήρησιν καί συνεχή 
αύτών βελτίωσιν άναποφεύκτων εισοδημάτων, πρέπει κατ'έ- 
τος νά είσπράττωσιν έκ τής έργασίας των περί τάς 1 500 
ορ. είς χρεωλύσιον τώυ διά τήν μόρφωσιν των δαπανηΟέντων 
κεφαλαίων. Έκ τοΰ ότι ταΰτα έξήλθονέκ τής οικογενειακής 
ή άλλης περιουσίας, δέν επεται έντεΰθεν ότι ή οδός τής δα
πάνης δέν μετεβίοασεν αύτό. είς ιδιαιτέραν ατομικήν κτήσιν 
καί δέν άπετέλεσε τό πολυτιμότερο·? διά τούς νέους έργάτας 
χρημάτιου peculium). Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή κοινωνική 
πρακτική δεϊται πολλής προσοχής. Οταν οί μεταξύ τών 
χειρωνάκτων προέχοντες άμοίδονται δι’ ημερομισθίου δρ. 
6—10, οί έργάται τής κ ε φ α λ ή ς στρέφονται περί στενόν 
κύκλον άμοιβών, μεγάλας ανησυχίας προκαλουντα. Ό κοι
νωνικός οΰτω λ|σμός είναι έκ τών μάλλον άναποφεύκτων. 
Αί μέν παραγωγικαί διά τούς εκλεκτότερους έργάτας δαπά
ναι έξ άπαντος Θά περιορισΟώσιν, ή δέ κοινωνία, ώς είρηται 
ήδη, Οά εύρη ό,τι ζητεί.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ·

Κατά τούς μέχρι τοΰ έτους 1870 άπολογισμούς τών 
διαφόρων τοΰ Κράτους Μονών τά εισοδήματα αύτών συνε- 
ποσοΰντο είς 2 | περίπου εκατομμύρια δραχμών. Δέν εί
ναι δέ αμφιβολία ότι έν τή διαχειρίσει τών μοναστηριακών 
κτημάτων αί ίδιαίτεραι περιουσίαι τών μοναχών εύρίσκουσι 
σπουδαίο·? συμφέρον καί συγχρόνως ή καλλιέργεια έν πολ- 
λοΐς καθυστερεί. "Ωστε δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι, βελτιου- 
μένης τής διαχειρήσεως καί τής καλλιέργειας, τά μονα
στηριακά εισοδήματα Οά προαχΟώσιν έτι μάλλον.

’Οφείλω εις τήν Οικονομικήν ΈπιΟεώρησιν (έτος Α' σελ. 
124) τόν αριθμόν τών έν Έλλάδι μοναχών άμφοτέρων τών 
γενών. 1 988 μοναχοί άντί 2 ’—3 εκατομμυρίων δραχ
μών ! Άναλογουσιν 1 500 περίπου δραχμαί κατ’ άτομον, 
τούτέστιν υπολογιζόμενης τής δωρεάν κατοικίας καί τών 
λοιπών είς εΐδη ωφελειών τών μοναχών, ή οικονομική αύ
τών έσοδεία είναι κατά πολλά άνωτέρα τών έντός τής κοι
νωνίας όμοιοβαΟμίων οικογενειαρχών. Καί έν τούτοις είναι 
βέβαιον ότι ή άνωτέρω ίση τών μοναστηριακών εισοδημά
των διανομή δέν έρχεται είς τήν πραγματικότητα. Τάς πα- 
χείας μερίδας έχουσιν ολίγοι μοναχοί, οί δέ λοιποί μόλις 
άποζώσι.

] Ιρέπει δέ νά ληφΟή καί έτερον στοιχείο·? ύπό σπουδαίαν 
μελέτην, ότι οί πλεΐστοι τών μοναχών οεικνύουσιν άπροκά- 
λυπτον άποστροφήν πρός τήν πνευματικήν αύτών έκπαίδευ- 
σιν. Όχι μόνον αύτοί άποφεύγουσι τά γράμματα, άλλ’ 
ούδέ είς τούς νεοσυλλέκτους των τά έπιτρέπουσιν. Έρχε
ται ώρα θρησκευτικής ένεργείας καί άποδεικνύεται τότε ότι 
τό άλας είναι μωρόν.

Ένώπιον τοιαύτης τών μοναχών καί τών εισοδημάτων 
αύτών καταστάσεως ή Πολιτεία έχει μέγιστον διαφέρον.
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Ούτε φρόνιμον εΐναι νά ζατασπαταλάται τοσοΰτον εισό
δημα ύπέρ ανθρώπων μή καλλιεργούν των τό πνεύμα έν τω 
όποίω διαβιοΰσι οΐζω τού θεού. Ούτε αδιάφορος είναι ή 
βαθμηδόν έγζατάλειψις τής κοινωνίας εις τό σκότος τής 
θρησκευτικής άπαιδευσίας.

Νομίζω όμως ότι δύνανται νά ταχθώσιν οί εξής έπί τού 
προζειμένου κανόνες. Μονή, ήτις δέν δύναται νά διατηρήση 
έν έαυτή σχολεΐον καλώς συγχεκροτημένον, νά μετασχη- 
ματισθή είς παράρτημα τής εγγύτερον αύτή δυναμένης. 
Τοιουτοτρόπως Οέλουσι βαθμηδόν συγχωνευθή πλεΐσται μι- 
ζροσζοπικαί μοναί εις όλίγας καί τά εισοδήματα τούτων 
Οά καταστώσι μάλλον εύεπίδλεπτα ζαί μάλλον άποτελε- 
σματιζά. Τή αλήθεια δέν εννοώ τίνος ένεκεν νά ύπάρχω- 
σιν 152 Μοναί έν Έλλάδι (ϊδ. Οίζ. Έπιθ. αύτ.) ζαί έν το- 
σαύτη τού μοναχικού βίου άτελεία, ένώ ήδύναντο 5—10 
νά έζπληρώσωσιν όλην τήν έκ τού μέρους τούτου θρησκευ
τικήν άνάγκην.

Άλλ’ ή μοναστηριακή αύτη συγκέντρωσις Οά εξάσκηση 
μείζονα έπιρροήν έπί μιας τών μεγίστων κοινωνικών άπαΐ- 
τήσεων. Ό κλήρος τών πόλεων ζαί τών χωρίων -χωλαί
νει είς τοιούτου βαθμόν, ώστε πάσα ημέρα, ήτις προστίθε
ται είς τήν πρός αύτόν αμέλειαν τής πολιτείας, άνοίγει βα
θύτερου τό χάος, έν ώ οδηγείται τό σκάφος αύτής. Ανευ 
θρησκευτικής αγωγής μή έλπίζωμεν ασφαλή λιμένα σωτη
ρίας. Έν έκάστη ούτω τών μεγάλων συγκεντρωτικών μο
νών δυνατόν νά λειτουργήσωσι δύο άρχαί. ΊΙ πρώτη άφορα 
είς τήν έκπαίδευσιν τοΰ κοσμικού κλήρου, ή δευτέρα είς 
τήν οικονομικήν αύτού αποκατάστασήν. Αύτα· αί δύο άρ
χαί πρέπει νά Οεωρώνται αχώριστοι. ί'ταν Οέλωμεν λό
γιους ιερείς, πρέπει νά τούς διδάξωμεν, καί ακολούθως νά 
τούς πληρώσωμεν.

Είναι λοιπόν ευνόητος ό οργανισμός, τόν όποιον προτεί
νω. Βαθμηδόν, άλλά καί μετά σταθερότητος, ούδείς ίε- 
ρεύς νά χειροτονήται άν δέν διέλθη τάς κανονικάς αύτοϋ 
σπουδάς έντός τίνος έκ τών μοναστηριακών σχολείων. Τά 

σχολεία ταΰτα πρέπει νά είναι τοιαΰτα, ώστε νά έπέχωσι 
τόπον ευρείας Οεολογιζής προπαιδεύσεως διά τάς άνωτέρας 
τού Πανεπιστημίου σπουδάς. ΊΙ δαπάνη τής έν τοΐς παι- 
δευτηρίοις τούτοις συντηρήσεως τών δοκίμων ιερέων δέον 
νά βαρόνη αύτούς τούτους, εκτός τών είς ύποτροφίας περι
πτώσεων.

'Γπό τήν έποψιν τής οικονομικής άποκαταστάσεως τοΰ 
κοσμικού κλήρου τό ήμισυ καί πλέον τών όλων μοναστη
ριακών εισοδημάτων πρέπει είδικώς νά άφοσίωθή πρός τοι- 
οϋτον σκοπόν. Είμαι ενάντιος πρός τήν αρχήν τής άπαλ- 
λοτριώσεως τών μοναστηριακών κτημάτων. Ώς είναι πα
σίγνωστου, τά κτήματα ταΰτα άφιερώθησαν είς τήυ ύπηρε- 
σιαυ τής θρησκείας καί ούδενί επιτρέπεται νά θέση έπ’ αύ
τών χεΐρα ιερόσυλου. Έάν ήτο δυνατόν νά έρωτήση τις 
τούς άοιδίμους άφιερωτάς έν τή σημερινή τής κοινωνίας 
καταστάσει, καθ’ ήν ό μοναχισμός έπαισθητώς ύπεχώρησεν 
ενώπιον τής μεγάλης τοΰ κοσμικού κλήρου άποστολής, οέν 
εχω αμφιβολίαν, ότι ήθελον επιδοκιμάσει τήν πρός τόν τε
λευταίου βαθμιαίαν τροπήν τών εύσεβών αναθημάτων αύτών.

Τοιουτοτρόπως έάν διά καλού συστήματος έπιβλέψεως 
ζαί διαχειρίσεως, είς τό όποιον δύνανται νά έπιστατήσωσιν 
ύπό διαφόρους τοΰ νόμου έγγυήσεις διάφορα τών αστικών 
ζαί εξοχικών κοινοτήτων έντιμα πρόσωπα μετά έτέρων τοι
ούτων έζ τών μονών καί έζ τού κοσμικού κλήρου, δέν 
πρέπει νά θεωρηθή ώς ύπεροολή ή ύπέρ τοΰ τελευταίου έκ 
τής μεθόδου ταύτης έξοικονόμησις δύο και επέκεινα εκα
τομμυρίων δραχμών, είς τά όποϊα έάν προσθέση ζαί ή πο
λιτεία έν εκατομμύριου έξ ιδιαιτέρων θρησκευτικής φύσεως 
πόρων, δύναται νά άποτελεσθή ικανή χρηματική δύναμις 
είς οικονομικήν τοΰ λαϊκού ιερατείου άποζατάστασιν. Πε
ριττόν οέ νά σημειωθή ότι ή άπλή αϋτη άρχή, συνδεομένη 
πρός ανάλογου τι τραπεζικόν σύστημα, δύναται νά συντελέση 
είς άνακούφισιν τού εργατικού καί έξαιρέτως τού γεωργικού 
πληθυσμού διά τής είσαχθησομένης μετριότητος τών τό
κων (5 π. χ, τοΐς ι,|.) ζαί προχειρότητος τών κεφαλαίων,
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At ολίγα! αυται σχέψεις έστωσαν ώς αφορμή είς μάλλον 

έπεξειργασμένην μελέτην δι’ όσους ζρίνωπι τό ζήτημα τού 
ζοσμιχοΰ τής Έλλάδο; κλήρου ώς έγζείμενον είς τήνεύό- 
δωσιν τοϋ εθνικού ήμών σταδίου.

Σ. ΠΑΥΜΔΙΙΣ.

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΤ

ΚΑΤΑ ΤΑΚΤΗ 1871 ΚΑΙ 1872. (’)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΗΣ.

Ή'.—"Απασα·. αί ζατά διαφόρους έποχάς έθνιχαί συνε
λεύσεις υπεσχέθησαν πρός τόν Έλ.ληνιχόν λαόν τήν δια
νομήν τής εθνικής γής. Μετά τήν έξάντλησιν τών συστη
μάτων τής προίζοζτησίας, τών στρατιωτικών αμοιβών, τής 

έμφυτεύσεως ζαΐ τοΰ άποιζισμοΟ, διά τών όποιων σπου
δαία ποσότης έθνικών γαιών διετέθη ζατά τό μάλλον ή ήτ

τον ευτυχώς, ό ΥΛΑ'νόμος (25 Μαρτίου 1871) άπέβλε- 
ψεν εις γενικωτέραν έκπλήρωσιν τών μεγάλων τής Πολι
τείας επαγγελιών. Οϋτω μετά είς τήν διανομήν πρόσκλησιν 
όλων τών αύτεξουσίων άτόμων τοϋ Ελληνικού έθνους καί 
τάς άναγζαίας εξαιρέσεις λόγω προηγουμένων ικανοποιή
σεων (:), ό νομοθέτης προσδιορίζει τάς οποίας εννοεί πρός

(‘) ’ΐδ. φυλ. 1S σελ. 257 καί φυλ. 19 σελ. 3Ω9.
(') "Λρθρ. 1. Δικαίωμα μετοχής έπί τής διανομής τών έθνικών 

γαιών έχουσι ά) πας πολίτης "Ελλην έγγαμος, β') πας πολίτης 
"Ελλην ενήλις ζών έξ ιδίας έργασίας ή περιουσίας, γ') πασα χήρα 
πολίτου Έλληνος, δ’) τά πατρός καί μητρός ορφανά ανήλικα άντί 
τοϋ άποθανόντος πατρός ώς καϊ τά ορφανά χήρας έλθούσης είς δεύ
τερον γάμον. — Τό δικαίωμα τής άτεκνου χήρας περιορίζεται κα
θ’ όλας τάς περιπτώσεις τοϋ παρόντος νόμου κατά τό ήμισυ. Ή 
έχουσα τέκνα χήρα, έλθοϋσα είς δεύτερον γάμον στερείται πμντός 

διανομήν γαίας. έξαιρών μεγάλας κατηγορίας χάριν ιδιαιτέ
ρων σκοπών (’).

δικαιώματος. Έάν δ’ έξήσκησεν ήδη, τό δικαίιομα, διαρκούσης τής 
χηρείας ττ,ς, αί δυνάμει αύτοΰ άποκτηθεϊσαι γαΐαι διανέμονται με
ταξύ αύτής καϊ τών τέκνων τοϋ πρώτου γάμου.

Άρθρ. 2. Δέν μετέχουσιν είς τήν διανομήν ά) οι κατά τόν περί 
προικοδοτήσεως νόμον προικοδοτηθέντες καί μή παραιτήσαντες τάς 
είς προικοδότησιν ληφθείσας παρ’ αύτών γαίας κατά τόν άπό 12 
Λυγούστου 1855 νόμον, β') οί Κρήτες καϊ λοιποί άποικοι, οιτινες 
έλαβαν δωρεάν έθνικάς γαίας, γ') οί κάτοχοι φυτειών έπί έθνικών 
Τ, έκκλησιαστικών γαιών. — 'Όσοι όμως έκ. τών άνωτέρω ελαβον ή 
κατέχουσι εκτάσεις κατωτέρας τής έν τώ άρθρω G διαλαμβανόμε
νης δύνανται νά λάβωσι καί έτέρας γαίας μέχρι συμπληρώσεως.

(’) Άρθρ. 3. Διανεμητέαι είσίν . άπασαι αί καλλιεργούμεναι καί 
καλλιεργήσιμοι έθνιζ.αί γαΐαι, ώς καί αί τών διαλελυμένων μονών 
καί επισκοπών. Εξαιρούνται ά) τά δάση κατά τά προσδιωρισμένα 
ή προσδιορίσθησόμ.ενα ό'ρια αύτών καί αί σποράδην κείμεναι άγριε- 
λαϊαΓ β') αί γαΐαι όσας ή Κυβέρνησις διά Β. διατάγματος ήθελε 
προσδιορίσει πρός δημόσιον ή δημοτικόν σκοπόν γ) αί γαΐαι όσαι 
κατά τούς κειμένους νόμους δύνανται νά παραχωρηθώσιν είς πραγ- 
ματοποίησιν γραμματίων φαλαγγιτών, Κρητών, πυρπολ.ητών, ορφα
νών ή άλλων έάν οί φέροντες τά γραμμάτια ταϋτα ύποβάλωσι τήν 
περί πραγματοποιήσεως αϊτησίν των πριν ή διά τάς αύτάς γαίας 
δοθή δήλωσις ζατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου- δ') αί πο- 
λ.υετώς έκμεμισθωμέναι εκκλησιαστικά1, γαΐαι, ενόσω διαρζεΐ ή εκ- 
μίσθωσις, έάν δέν ύπάρχη, λόγος διαλύσεως αύτής- δύνανται όμως 
οί βουλόμενοι έκ τών έχόντων δικαίωμα έπί τής διανομής νά ζητή- 
σωσιν έπ’ αύτών τήν μερίδα των άλλ’ ή παραχώρησις δέν ένεργεΐ
ται, είμή μετά τήν λήξιν τής μισθώσεως, έκτος έάν οί μισθωταί 
συναινέσωσι καί πρό τής λήξεως είς τήν διάλυσιν τοΰ συμβολαίου, ή 
έάν κατά τούς ορούς αύτοΰ δύναται τό δημόσιον νά τήν ζητήση πρό 
τής λήξεως- ε') α! έπίδικοι γαΐαι αί παραχωρηθεϊσαι δυνάμει πι
στωτικών γραμματίων ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων, έκτος άν ή 
παραχώρησις άκυρωθή δικαστικώς- <-') ό'σαι έθνικαί καί έκκλησια- 
στικαϊ γαΐαι δέν άνήκ^σιν έν όλω είς τό δημόσιον μέχρις ού όιανε- 
μηθώσι. — (Ή διανομή τών μέν έν τοΐς § έ καί ς' γαιών γενήσε-
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"Οσον άφορα τήν πρός έκαστον πολίτην "Ελληνα παρα- 
γωρητέαν έκτασιν γαιών έτάχθη ώς ανώτατος μέν όρος τό 
ποσόν ή 4-0 στρεμμάτων ποτιστικών ή 80 ξηρικών (άρθ. 6). 
’Εν γένει προτιμώνται οί κάτοχοι τών μή τοιούτων ζαϊ με
ταξύ τών τελευταίων οί κάτοικοι τοΰ χωρίου έν τή περι
φέρεια τοΰ οποίου ζεϊνται αί γαΐαι, έκτος έάν περισσεύω- 
σιν αύται, ότε συντρέχουσιν εις τήν διανομήν και τής Λοι
πής έπικρατείας οί κάτοικοι (άρθρ. 7). "Απασαι αί οιανε- 
μητέαι γαΐαι διαιρούνται εις δύο κλάσεις, ποτιστιζάς καί 
ςηρικάς, έξ ών ή μέν πρώτη ύποοιαιρειται εις δύο τάξεις, ή 
οέ έτέρα εις τρεις. Ή διάζρισις τών γαιών είς τάξεις συν
δέεται πρός τήν άνάγκην τοΰ προσδιορισμού τοΰ τιμήματος 
αύτών, διότι ή γή τής Ελληνικής έπαγγελίας διαφέρει 
κατά τοΰτο τής γής τής Εβραϊκής έπαγγελίας, ότι ένώ 
αύτη έξηγοράσθη μόνον αντί αίματος, δι’ εκείνην απαιτεί
ται καί αίμα καί άργύριον. Ή άνά χειρας διανομή δέν έχει 
τήν έννοιαν τής δωρεάς, άλλά μάλλον τής άγορασίας. Τοι
ουτοτρόπως έξηγοΰσιν οί μεταγενέστεροι τάς ·περί διανο
μής τής έθνικής γής ύποσχέσεις τών προγενεστέρων !

"Οπως καί άν έχη, πρός έκάστην τών πέντε τάξεων ορί
ζεται έν καί τό αύτό τίμημα διά συνδυασμού τής έργασίας 
δύο διαδοχικών επιτροπών, όστις φαίνεται μοι ήκιστα εύτυ- 
χής. ’Αφού ή πρώτη έπιτοοπή (δήμαρχος, δημαρχικός πά- 
ρεδρος καί πρόεδρος τού δημοτικού συμβοαλίου) διαιρέση 
τάς γαίας τοΰ χωρίου είς 6 τό πολύ τοποθεσίας, άζολού- 
Οως ή δευτέρα επιτροπή (διοικητική αρχή, οίκονονομικός 
έφορος καί είς διακεζριμμένος πολίτης) διατιμα ούχί πά
σαν άγροϋ μερίδα, άλλά συλλήβδην έκάστην τοποθεσίαν. 
Ό μηχανισμός ούτος δίδει πολλήν ελευθερίαν είς τό αύθαί- 
ρετον. Ό προσδιορισμός τών τοποθεσιών είναι τόσον στε-

ται άμα περιέλΟωσιν αύται ίμστιζώς είς τό δημόσιον, τών δέ κα
τόπιν είς αύτό πεμελευσομένων ή παραχώρτ.σις ένεργεϊται πρός 
άπαντας τούς κατόχους τί,ς αδιανέμητου έκ}ά,οεως άαλόγως τών 
στρεμμάτων, τα όποια κατέχει έκαστος), 

νώς συνδεοεμένος έπί τοΰ προκειμένου θέματος πρός τήν 
διάζρισιν τών τάξεων, ώστε άπορίας άξιον είναι πώς έχω- 
ρίσθη τό έργον. Έάν ή πρώτη επιτροπή περιλάβη έν μια 
τοποθεσία γαίας πράγματι καί τών πέντε τάξεων, ποιον 
τίμημα θά όρίση ή δευτέρα έπιτροπή ;

Ή έπιτροπή τής έκτιμήσεως συντάσσει περί ταύτης πρω
τόκολλου, δπερ εκτίθεται έπί δέκα συνεχείς ημέρας είς τό 
αρμόδιον δημαρχεΐον, ϊνα ποίηση κατ’ αύτοΰ πας πολίτης 
τάς όποιας κρίνει ένστάσεις, συνεπεία τοΰ όποιου, ή καί έν 
ελλείψει αύτών όταν διατάξη τό ύπουργικόν συμβούλων, 
έτέρα έπιτροπή (πρωτόδικης, ταμίας καί πρόεδρος τοΰ ε
παρχιακού συμβουλίου) γνωμοδοτεϊ. Έάν αί δύο επίτροποί 
συμφωνήσωσιν, ή έκτίμ,ησις καθίσταται οριστική- έάν ούχί, 
άποφασίζει τό ύπουργικόν συμβούλων είτε ύπέρ τής μιας 
τών δύο γνωμών εϊτε καί υπέρ τρίτης, άλλ’ έντός τών 
όρων τών επιτροπών, έξ ούπερ συνάγεται ότι ή πρός τόν τρί
τον τούτον ύπουργικόν τής δικαιοδοσίας βαθμόν έμπιστοσύ- 
νη τοΰ νομοθέτου δέν είναι άπερώριστος. Σημείον σύν πολ- 
λοΐς άλλοις σταθερόν τών πολιτειακών τοΰ έθνους τάσεων.

Ή πρός τούς θέλοντας νά μετάσχωσιν τής προζειμένης 
διανομής λειτουργία τοΰ νόμου στηρίζεται έπί τοΰ συστή
ματος τών δηλώσεων, διά τάς όποιας ανοίγεται βιβλίον 
κατά χωρών. Ένώ συντάσσεται ή δήλωσις εις διπλοΰν, έν 
διά τόν έφορον καί έν διά τόν δηλοΰντα, συγχρόνως ζατα- 
χωρεϊται καί έν τώ βιβλίω, άντίγραφον τοΰ όποιου εκτίθε
ται έν τώ οίζείω δημαρχείο) καί άποσπάσματα είς τά άνή- 
ζοντα παρεδρεΐα. Ή δήλωσις πρέπει νά περιέχη εκτός τών 
περί τήν ταυτότητα καί τών περί τήν διανομήν δικαιωμά
των (περί ών όλων άπαιτεϊται προσεπιβεβαίωσις τοΰ δη
μάρχου), άν μέν πρόκειται περί κατόχων σημείωσιν τής δέ
σεως, τών ορίων καί τής έκτάσεως τών κατεχομένων πα
ρ’ αύτών γαιών καί άν ποτιστικοί ή ξηριζαί, προσέτι δέ, άν 
κατέχωσι πλείονας γαίας τών 40 στρεμ. έζ τών πρώτων ή 
τών 80 έκ τών δευτέρων, ποών τεμάχων προτιμώσιν άν 
δέ πρόκειται περί μή κατόχων άρκεϊ (;) ή σημείωσις τού 
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χωρίου, είς τήν περιφέρειαν τοΰ οποίου έπιθυμόΰσιν ούτοι 
νά μετάσχωσι τής διανομής. Προθεσμίαν τάσσει ό νόμος 
διά μέν τούς κατόχους (έπί ποινή έζπτώσεως του είς προ- 
τίμησιν δικαιώματος αύτών) 6 μηνών ('), διά δέ τούς μή 
κατόχους, άν μέν ούτοι έπιθυμώσι γαίας έντός τής περι
φέρειας τοΰ χωρίου των, 1 μηνός, άν δέ γαίας ζειμένας 
είς αΚ'Κα,ς περιφερείας, 3 μηνών άπό της έζθέσεως τοΰ βι
βλίου τών δηλώσεων έν τώ οίζείφ δημαρχείω. "Ορος άνα- 
πόφευκτος ή πρό τής δηλώσεως καταβολή 3 δραχ. διά τάς 
ποτιστικάς καί 1 ορ. διά τάς ξηριζάς κατά στρέμμα. Έν 
περιπτώσει πολλών περί τοΰ αύτοϋ κτήματος κατά τήν αύ
τήν ημέραν δηλώσεων, άποφασίζεί ό κλήρος.

Έν γένει ή πληρωμή τοΰ τιμήματος ορίζεται είς 26 
έτησίας ΐσας δόσεις, έξ ών έκαστη καταβλητέα τή 1 ’Οκτω
βρίου, 3 τοΐς °|0 χρεωλύσιον καί 2 τοΐς °|0 τόκος. "Αμα δέ 
έκδοθή τό παραχωρητήριου ύπό τοΰ ύπουργείου τών Οικο
νομικών, ό έφορος παραδίδων αύτό λαμβάνει έγγραφον περί 
τοΰ χρέους ομολογίαν, συνεπεία τής οποίας εγγράφει έπί 
τοΰ κτήματος ύποΟήκην ύπέρ τοΰ δημοσίου. Έάν ζαθυστε- 
ρήση δόσις τις, έκπληστηριάζεται τό ζτήμα πρός πληρω
μήν παρελθουσών ζαί μελλουσών όμοΰ δόσεων. Ώς πρός 
τάς τελευταίας δύναται ό νέος άγοραστής νά ζρατήση τό 
μετά τήν πληρωμήν τών προηγουμένων καί τών έξόοων 
άνάλογον έκπλειστηρίασμα, όπως έξοφλήση αύτό ζατά τάς 
άρχιζώς όρισΟείσας δόσεις. Δρακόντειος ή διάταξις (άρθ. 15) 
καθ’ ήν έπί έκποιήσεως τών παραχωρηΟεισών γαιών τό δη
μόσιον ούτε εύθύνεται ούτε παρατεΐ τάς έπί τοΰ καΟυστε- 
ρουμένου τιμήματος άξιώσεις του (’). Είς τήν πληρωμήν 
τοΰ τιμήματος τών παραχωρουμένων γαιών δέν είναι δε
κτά τά πιστωτικά γραμμάτια τοΰ δημοσίου. Τοΰ πεμπτη
μορίου τών είσπραττομένων ετησίων δόσεων ώρίσθη ή κα

ί1) ΊΙ προθεσμία αδττ) παρετάθτ, διά τοΰ ΥΠΓ' νόμου μέχρι τέ
λους 1873.

(2) Κατζργ/,Οτ, διά τοΰ ανωτέρω νόμου. ’1δ, Οικονομικήν Έπι- 
Οεώρησιν έτος Λ' σελ. 511— 513 

τ άΟεσις παρά τή Τραπέζη, ινα χρησιμεύση πρός άνάπτυξίν 
τών μέσων τής συγκοινωνίας. Τέλος όσαι γαΐαι μείνωσιν 
άδιάΟετοι ή έζμισΟοϋνται ή άπαλλοτριοΰνται κατά τούς 
περί έκποιήσεως τών φθαρτών κτημάτων νόμους.

Έν γένει ό σκοπός τοϋ νόμου συνεκεντρώΟη κυρίως είς 
τήν μεταβολήν τών πρώην καλλιεργητών είς ιδιόκτητός. 
Εύρεία οικονομική ιδέα, συνδεόμενη πρός τήν μείζονα άνά- 
πτυξιν τής γεωργικής τοΰ τόπου δυνάμεως. Διά τοϋτο άπέ- 
βλεψεν ό νομοθέτης διά τοϋ συστήματος τών έκτιμητιζών 
έπιτροπών, τών δικαιωματικών δηλώσεων ζαί τοΰ προσδιο
ρισμού τών παραχωρήσεων γαιών, άφ’ ένός μέν είς τήν μή 
έςέγερσιν τών τοΰ πλειστηριασμοΰ συναγωνιστικών τάσεων, 
αιτινες ήδύναντο νά άποβώσιν ολέθριοι είς τάς χωρικός κοι
νότητας άπέναντι τής έν αύταϊς σπανιότητος τών κεφα
λαίων καί τής μεγάλης άναγκαιότητος τών γαιών, άφ’ έτέ
ρου δέ είς τήν μή συγκέντρωσιν τούτων είς ολίγων χεϊρας. 
"Οπως ζαί άν έχη, ή μελέτη τής έφαρμογής τοΰ νόμου τού
του άποτελεϊ τήν πραζτικωτέραν φάσιν, έν ή έξεταστέον 
ζατά πόσον συνετέλεσεν ό όπωσοΰν πολύπλοκος μηχανι
σμός του καθώς καί ή άζαιρος, τούλάχιστον ώς πρός τούς 
κατόχους, πρόνοια αύτοϋ περί προκαταβολής μέρους τοΰ τι
μήματος

ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Τό έμπόριον τών δημητριακών καρπών τής Ρωσσιας συν
δέεται τόσον στενώς μετά τής νεωτέρας τοΰ Έλληνισμοΰ 
άναπτύξεως, όσον μαρτυροΰσιν αί περί τάς άρχάς τοΰ πα
ρόντος αίώνος σχηματισΟεϊσαι παρ’ ήμϊν διά τοΰ έμπορίου 
τούτου άφ’ ένός μεγάλαι περιουσία', καί άφ’ έτέρου εύρεϊαι 
έξεις ναυτικοί. Γνωστή δέ είναι ή έν τω ήμετέρω έΟνει 
δραστήρια ένωσις τών δύο τούτων κοινωνικών δυνάμεων 
ύπό τήν έζ τής αύτής αρχής (τής εύημερίας) συναναπτυ-
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χθεΐσαν έχπολιτιστιχήν τών φώτων ενέργειαν. Τά αποτε
λέσματα έλαβον ταχέως τό βάπτισμα τοΰ αίματος διά τών 
μακρών άμα καί ευτυχών άγώνων τής έπαναστάσεως τοΰ 

1821. Περίεργος δέ περιστάσεων διαδοχή ! 'Π πρώτη οικο
νομική ώθησις οφείλεται είς έτέραν πολλώ φοβερωτέραν 
έπανάστασιν, τήν μεγάλην τών Γάλλων κατά τό 1789, 
τής οποίας οί έπί τέταρτον περίπου αίώνος διαρζέσαντες 
πόλεμοι διετάραξαν έν πολλαΐς χώραις τής δυτικής Εύρώ
πης τήν κανονικήν καλλιέργειαν τών γαιών καί κατέστη
σαν περιζητήτους τάς άλλοτρίας πρός συντήρησιν τών ά- 
γωνιζομένων πληθυσμών αναγκαίας θρεπτικός υλας.

"Εκαστος δύναται νά φαντασθή τήν έντεΰθεν έπελθοΰσαν 
εμπορικήν κίνησιν. Επειδή δέ κυριωτέρα οδός αύτής ύπήρ- 
χεν ή Μεσόγειος θάλασσα, ή δέ ’Ανατολή έκαλεϊτο νά θρέ
ψη τήν άλληλοχτονουμένην Δύσιν, οί Έλληνες έμποροι χαί 
ναΰται, εύρεθέντες έν τώ μέσω τής προαιώνιου ταύτης όδοΰ, 
προθύμως έτέθησαν είς τήν ύπηρεσίαν τής άνθρωπότητος 
χαί μετά τοσούτου διαφέροντος, ώστε ύπό τάς αγνώστους 
τό πριν κερδοσχοπικάς αύτών έργασίας έφαίνετο ότι, ένώ ή 
δεσποτιχή μανία τών αρχόντων τής πεπολιτίσμένης Εύρώ
πης κατεξέσχιζε τάς σάρκας τών λαών, έθνος άσημον, καί 
μόλις άναχύπτον έκ τής ιστορικής πτώσεώς του, έδιδε 
σωτήριον μάθημα τής μεταξύ τών έθνών ο ί κ ο ν ο μ ι - 
χ ή ς ά γ ά π η ς, μή λησμονούν έν τώ μεταξύ τήν ει- 
σπραξιν άξιολογωτάτων διδάκτρων. Έκτοτε χρονολογείται 
ή περαιτέρω έπέκτασις τών νεωτέρων εμπορικών τής 'Ελλά
δος αποικιών τά δέ παράλια τοΰ Εύξείνου πόντου καί τής 
Άζοφικής έξεπλάγησαν ίδόντα έκ νέου τούς απογόνους τών 
αρχαίων αύτών άποίκων. Ούτως ή 'Οδησσός, άπό μικροΰ χω
ρίου κατά τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, διά τοΰ 'Ελ
ληνικού τών σιτηρών έμπορίου έλαβε κυριωτάτην έπίδοσιν 
πρός τό νΰν άνθηρόν αύτής παρόν. Τό Ταϊγάνιον έτέρα μη- 
τρόπολις τοΰ 'Ελληνικού τούτου έμπορίου. Παραλείπω τήν 
άπαρίθμησιν τών δευτερευόντων έμπορικών κέντρων.

Elvat δέ τοιαύτη ή έμποριζή τών λαών συγκοινωνία, ώστε 

άπαξ στηριχθεΐσα έπί τών μεγάλων έθνικών συμφερόντων, 
προάγει έτι μάλλον πρός τά πρόσω τήν οικονομικήν αυτής 
παραγωγήν. Έν τούτοις μετά τό πέρας τών καταστρεπτι
κών πολέμων (1789—181 ί) τής Δύσεως ήρχισε κυρίως 
νά άναπτύσηται έν ταύτη ό περίφημος τής νεωτέρας έποχής 
βιομηχανικός ήμών αιών. Αί έργατικαί τών έθνών τάξεις 
έπεοόθησαν μετά τοσαύτης ορμής πρός τήν βιομηχανικήν 
καλλιέργειαν τών δυνάμεων αύτών, ώστε έκ νέου καί μονί- 
μως πλέον (άνεξαρτήτως ήτοι πρός τάς έκ τοΰ πολέμου 
συμφοράς' συνήφθη μεταξύ τών λαών τής ’Ανατολής καί 
τής μάλλον προζεχωρημένης Δύσεως ή έξης σιωπηρά σύμ- 
βασις ; ένώ οί πρώτοι ένέμειναν ούσιωδώς προμηθευταί 
τών πρώτων ύλών, οί δεύτεροι μετεολήθησαν είς μεταμορ- 
φωτάς τών ύλών τούτων είς παντός είδους βιομηχανή- 
ματα. Ούτως αί, περί ών ή προκειμένη μελέτη, θρεπτι- 
ζαί τής ’Ανατολής ΰλαι έξηκολούθησαν, καί μετά μείζονος 
μάλιστα έντάσεως, τήν πρός τήν Δύσιν προτέραν αύτών 
οδόν. Έάν δέ τά κέρδη τοΰ Ελληνικού κατ’ αύτάς έμπο
ρίου άπέβησαν έν πολλοϊς μικρότερα, ούτε αί κολοσσαΐαι 
περιουσία·, ζαθυστεροϋσιν έν τοΐς τελευταίοις χρόνοις, ούτε 
πρεπει νά έγερθή κατάρα κατά τοΰ συναγωνισμού, διότι εί
ναι ή άγκυρα τής όλης τοΰ άνθρωπισμοΰ αρμονίας.

"Ο,τι έπί τοΰ προκειμένου ένδιαφέρει πλειότερον είναι ή 
όσον ένεστιν άσφαλεστέρα γνώσις τών διαστάσεων, τάς ό
ποιας έλαβεν ή παραγωγή τών δημητριακών τής Ρωσσίας 
καρπών. Ύπό τήν έποψιν μέν τής άξίας, άπό 3 198 000 
000 δραχμών κατά τό 1850, ύπελογίσΟη αύτη, πρός τά 

παντός εί*ους  σιτηρά τής χώρας, κατά μέν τά 1860 είς 
3 808 000 000 δρ. κατά δε τό 1870, ώς αναφέρει ή επί
σημος έζθεσις περί τής Ρωσσικής γεωργίας, είς ί 951 835 
616 ορ. Ή άναλογία τής δευτέρας περιόδου πρός τήν πρώ
την μαρτυρεί αύξησιν κατά 19 τοΐς °| , καί τής τρίτης 
πρός τήν δευτέραν κατά 30 τοΐς Ύπό τήν έποψιν δέ 
τής παραχθείσης πράγματι ποσότητος, ή έν γένει δημη · 
τριαζή τής Ρωσσίας κατά μέσον όρον ένιαύσιος παραγωγή 
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ήζολούθησεν άπό τών αρχών τού παρόντος αίώνος τήν 
έξής κλίμακα, ήν μετέτρεψα είς συνήθη παρ’ ήμΐν κοιλά·

1802—13
1834—40 1
1840—47 1
Ένώ απέναντι τής πρώτης δεκαετή ρίοος ή άρχή τής τε- 

λευταίας μαρτυρεί διπλασιασμόν σχεδόν τής κατ’ ενιαυτόν 
παραγωγικής δυνάμεως τής Ρωσσικής γεωργίας, αξιοση
μείωτος είναι ή τάσι- τής βιομηχανίας ταύτης, διότι εμμένει 
μάλλον είς τάς άρχαϊκωτέρας μεθόδους, άγνοοϋσα τά έξο
χα αποτελέσματα τής κ α τ’ έ ν τ α σ ι ν υεωτέρας καλλιέρ
γειας τής γής. Τοιουτοτρόπως, λαμβάνοντες ώς βάσιυ τήν 
γονιμότητα τών ζατά μέσον όρον ενιαυσίων σπορών, πα
ρατηρούμε·; ότι κατ’ έτος έν Ρωσσία άπό μέν τοϋ 1840-47 
έσπάρησαν κοιλά 37'2 870 568, άπό δέ τοϋ 1857 — 63 κοί
λα 425 947 971, άπό δέ τοϋ 1870—71 ζοιλά 434 792 
856. Έάν συνουασθώσι τά σπαρέντα ταϋτα ποσά πρός τά 
έξ αύτών κατ’ έτος παραχθέντα έν ταΐς άντιστοίχοις τρισί 
τελευταίαις περιόδους τής άνωτέρας κλίμακος, προκύπτει 
ή έξής γονιμότης: 350 τοΐς διά τήν ά, 340 οιά τήν β' 
καί 360 (κατά τήν επίσημον τής Ρωσσίας καταστατικήν) 
διά τήν γ'. Μιζροσκοπική τώ ό'ντι γεωργική τελειοποίησή 
έντός τοϋ μάλλον προοδευτικού τμήματος τοϋ αίώνος.

Βεβαίως δταν ύπάρχωσιν είς τήν διάθεσιν τού καλλιερ
γήσου άπειροι, ώς έν Ρωσσία, εκτάσεις γαιών, ολίγον ού
τος αισθάνεται διαφέρον είς μείζονα τής έπί τών πατέρων 
αύτών είθισμένης γο-νιμοποιήσεως αύτών. Ή εισαγωγή τών 
νεωτέρων βιομηχανικών προόδων δέν μεταφυτεύεται, έν 
χώρα πρώην βαρβάρω, τόσον εύζόλως δσον άπ’ αρχής ύπέ- 
Οεσεν ό μέγας Πέτρος. Άπαιτεΐται πρό παντός μεγάλη 
δόσις έλευθερίας, ί'να άνοιχθώσι τά πτερά τής διάνοιας. Άρ

κεΐ δέ νά συγζρίνωμεν τά Ρωσσιζά έπί τής γεωργικής πα
ραγωγής φαινόμενα πρός τά σχετικά έν τοΐς μάλλον προο- 
δευτικοΐς τών νεωτέρων έθνών, ϊνα έννοήσωμεν περί τής 
θαυμασίας ακολουθίας, τήν όποιαν σύρει μεθ’ εαυτού τό 

θειον άρμα τοΰ πολιτισμού. Τοιουτοτρόπως ό έπόμενος πί
νας είναι λίαν ένδεικτιζός, διότι περιέχει τό πόρισμα ση- 
μαντιζωτάτων κοινωνικών όρων έν ταΐς χώραις, τάς οποίας 
άφορα, ύπό τήν έποψιν τής είς σιτηρά έν έτει 1870—71 
γονιμότητάς των κατά στρέμμα.

Αγγλία 19, 52 κοιλά
Πρωσσία 12, 96 »
Γαλλία 12, 50 »

Αύστρία 11, 05 ζοιλά
Ήν. Πολιτεία'. 5, 06 »
Ρωσσία 2, 59 »

Ένώ ή Αγγλία κατέχει τήν πρώτην θέσιν, ή Ρωσσία 
μένει τελευταία, φαίνεται δέ παράδοξον δτι καί ή Αμερική 
είναι προτελευταία. Ό λόγος τοΰ φαινομένου τούτου δέν 
οφείλεται εις τήν έν ταΐς τελειοποιημέναις γεωργιζαΐς με- 
θόδοις καθυστερησιν τής Αμερικανικής γεωργίας, διότι 
άπ’ έναντίας διαζρίνεται αύτη μεταξύ τών πλείστων. Έάν 
ό σκοπός τής οικονομικής παραγωγής εϊναι αύτή.ή κοινω
νία, έν τω συνόλω τοΰ οργανισμού αύτής ή ’Αμερικανική 
παραγωγή προίσταται, ύπό τήν έποψιν ταύτην, όλων τών 
λοιπών, ώς άποοεικνυει ό επόμενος πίναξ τής κατ’ άτομον 
αναλογίας έπί τής έσοδείας του 1870—71.

Ήν. Πολιτεΐαι 39,03 ζοιλά
Ρωσσία 28,32 »
Πρωσσία 22,05 »

Γαλλία 
’Αγγλία 
Αύστρία

18,90 κοιλά
18,27 5
7,23 »

Έν γένει τά Ρωσσιζά σιτηρά άπό έτους είς έτος άπαντώ- 
σιν εν ταΐς άγοραΐς τής δυτικής Εύρώπης σπουδαιότατου 
ανταγωνιστήν τήν ’Αμερικανικήν σιτοπαραγωγήν. Ένω ώς 
είδομεν ή Ρωσσιζή ηύξησεν άπό του 1850—60 κατά 19 
τοΐς °[η καί άπό τοΰ 1860—70 κατά 30 τοΐς "|ο ή Αμερι
κανική άπό τοΰ 1850—70 ηύξησε κατά πλέον ή διπλάσιου, 
72 τοϊς 11|? Τό οικονομικόν τούτο γεγονός ήρχισεν άπό τί
νος νά έξασζή σπουδαιοτάτην επιρροήν έπί τοϋ καθολικού 
σιτεμπορίου τής Εύρώπης καί νά έπηρεάζη έπαισθητώς τούς 
έτι ζατά τό πλεΐστον διαχειριζομένους αύτό Έλληνας. Τοι
ουτοτρόπως έχουσιν ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ήμετέραν 
διεθνή σιτεμπορίαν αί πληροφορία-, τοΰ επομένου πίναζος, 
εν τώ όποίω (συνδυαζομένω πρός τάς άναλογίας τής ζα-
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τ’ άτομον προεκτεθείσης παραγωγής) δεικνύονται εις μεγά
λους αριθμούς άφ’ ένός αί τάσεις τοΰ σεβασμίου έκ τοΰ Νέου 
κόσμου είς δημητριαζούς καρπούς ρεύματος, καί άφ’ έτέρου 
αί άνάγζαι τών έπί τοϋ ζωτικού αύτοϋ θέματος διατελου- 
σών εις είδος τι οικονομικής άπό τής Ρωσσιας ζαί τής ’Α
μερικής έξαρτήσεως χωρών τής Εύρώπης.
Ρωσσία I 820 130 000 κοιλά
Ήν. Πολιτεία·. I->19 430 100 »
Γαλλία 742 416 300 ν

535 245 000 κοιλά
409 305 000 »
260 066 100 »

II ρωσσία 
’Αγγλία 
Αυστρία

Τό έμπόριον ούτως άνοίγει άδιαζόπως νέας οδούς. Έάν ό 
Εύξεΐνος Πόντος, ό Δούναβις καί ή Άζοφιζή έσονται πάν
τοτε, ενόσω ύπάρχει Ελλάς, φυσική έξακολούθησις τών 
θαλασσίων οδών αύτής, δέν ύπάρχει αμφιβολία οτι εκείνος 
ό λαός δύναται νά προχωρή σπουδαίως καί μάλιστα νά πρω
ταγωνιστή, όστις σπουδάζει άνενδότως τά μυστήρια όλων 
τών περιόδων τής κοινωνικής ζωής καί μετά θάρρους καί 
φρονήσεως σπεύδει είς τήν οικονομικήν καλλιέργειάν των. 
Τις οίδεν ; Άλλ’ είναι βέβαιον έκ διαφόρων συμπτωμάτων, 
ότι πριν ή τελειώση ό παρών αιών τά απώτατα αύτά πα
ράλια τής ύφηλίου θά δοκιμάσωσι τάς περαιτέρω τύχας 
τοΰ εμπορικού Ελληνισμού. Ή ιστορία δέ τών συγχρόνων 
άγώνων αύτού Οά άποδειχθή άξία μείζονος έζτιμήσεως τής 
συνήθους υπό τών θαυμάσιων τού παρελθόντος έπιτρεπομέ- 
νης είς τήν κοινήν κριτικήν. 'Όταν είδον προσελήνους Άρ- 
κάδας έξ Αυστραλίας εύδοζίμως έπ'.στρέφοντας, έπείσθην 
ότι ή αισιοδοξία δέν είναι πάντοτε πλάνη.

ΧΡΟΝΙΕ. Α

λί περί μ.οναρχικωτέρζς τροπής τοϋ πολιτεύματος συζητήσεις καί 
vtawti/zec απέδειξαν εσχάτως πόσον δίκαιον είχεν ό Μακιαβέλης, 
συμβουλεύω·? μάλλον τό πράττειν ζ, τό άτειλεΐν.

— Έν γένει αι απειλαί είς τήν πολιτικήν είναι συμπτώματα α
δυναμίας. Ένώ όμως ή αφροσύνη τών προσώπων θέλει νά κλείση 
τό ’Ελληνικόν ίφαίστειον, πόσον σοφωτέρα ή ισχύς τών πραγμάτων, 
διότι άνοιγε·, τό στόμιον αύτοϋ !

Έν ’Αθήναις, 2 ’Οκτωβρίου 18'ί.


