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XΙΊΙΣΙΜΟΤΙΙΣ.

Αί περί χρησιμότητος ίοέαι συνδέονται τόσον στενώς πρός 
τό έλατήριον τής ηδονής καί τής όπισθεν αύτής λειτουρ- 
γούσης ανάγκης, ώστε καθ’ όσον αύται τροποποιούνται 
κατά τοσοΰτον καί έκείναι μεταβάλλονται. Έν γένει έπί 
τοϋ προκειμένου μεγάλα: αί κατά τόπους, χρόνους καί άτο
μα διαφοραί. "Οσον έν τούτοις προάγεται ή άνθρωπότης 
τόσον πλείονα πράγματα καί πλείονες υπηρεσία', περιβάλ
λονται τόν χιτώνα τής χρησιμότητος. Ένώ ό Διογένης ευ
χαριστείται έντός τοΰ πίθου τόν όποιον κυλίει, ό Αλκιβιά
δης έν δημοκρατουμένη πόλει θέλει νά ζήση ώς μεγιστάν.

Ή έποψις αϋτη τής καθολικής τάσεως πρός τήν ηδονήν 
(όπως έκαστος αντιλαμβάνεται ταύτης άπό τοϋ άσκητοΰ 
μέχρι τοΰ επικούρειου) έξηγεΐ ένα τών σημαντικωτάτων 
νόμων τής Πολιτικής Οικονομίας, έκεΐνον έξ ού παράγον
τα: καί άποταμιεύονται τά παντός είδους έφόδια τής ζωής, 
διότι όταν ή φωνή τής ηδονής έκλειψη, είς ούδέν καί τοΰ 
Κροίσου αύτοΰ οί θησαυροί. Κατά τοΰτο ή άνάπτυξις τής 
οικονομικής ταύτης αρχής εΐναι κλάδος γενικωτάτης τοϋ 
ανθρωπίνου γένους έννοιας. Καθώς λέγει ό Bentham έν τή 
Δεοντολογία.του (μέρ. Α' κεφ. 2), ή αρχαϊκή καί άτεχνος 
φύσις οδηγεί τόν άνθρωπον είς έπιζήτησιν τής αμέσου ηδο
νής καί άποσόβησιν τής άμεσου στερήσεως. "Αμα δέ ελθη 
ή σειρά τοϋ όρθοΰ λόγου, οσάκις ούτος συμβουλεύει τήν 
θυσίαν τής παρούσης ηδονής, άποβλέπει είς μείζονα μέλ-
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λουσαν, καί οσάκις επιβάλλει τήν παρούσαν στέρησίν, σκο
πεί νά άποφύγη τήν έν τω μέλλοντι δεινοτέραν. Τό παν 
ούτω συνίσταται εις τήν παρακώλυαν λογιστικού λάθους 
έν τώ άθροίσματι τής ευδαιμονίας.

Καί τοιαύτη μέν ή καθολική θεωρία, έν τήέφαρμογή δμως 
αί διάφοροι χρησιμότητες έζ τής φύσεως αύτών ζατατάσ- 
ουνται εις δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας Ένώ αί μέν δύ
νανται νά άπαλλοτριωθώσιν, αί λοιπαί είναι αναπαλλοτρίω
τοι. Ή χρήσιμό της π. χ. τής ύγείας, τής ώραιότητος, τής 
ηθικής άξίας άνήκουσιν εις τήν ιδιαιτέραν, τήν προσωπικήν, 
ούτως είπεϊν, σφαίραν του ανθρώπου. Καλός στόμαχος, δια
περαστικός νούς είναι χρησιμότητες επίζηλοι, άλλ’ άμετα- 
βίβαστοι. Άφ’ έτέρου ή χρησιμότης έπιδεξίου βιομηχάνου, 
πεφωτισμένου έπιστήμονος καί τής άπειρου έκείνης σειράς 
τών ύπηρετιζών καί ύλ’.ζών διά τόν ανθρώπινον βίον μέσων, 
δύναται νά έζτιμηθή είς χρήματα, καί νά καταστή αντικεί
μενο'? συναλλαγής. Ή τελευταία αύτη κατηγορία ανήκει 
είς τήν έννοιαν τής Πολιτικής Οικονομίας. Χάριν τής με- 
λούσης έν τή καταναλώσει ή τή συναλλαγή ήδονιχής έλπί- 
δος άφοσιοΰται ό άνθρωπος εις τήν παραγωγήν καί φύλαξιν 
τών έζ τής έργασίας του έξαρτωμένων χρησιμοτήτων, προ- 
θύμως δέ υποφέρει τάς παρούσας θυσίας άντί τών έν τώ 
μέλλοντι προσδοζωμένων απολαύσεων.

Έν γένει ή ιδέα τής χρησιμότητος συνδέει τόν άνθρω
πον πρός τά έκτος αύτού άντιζείμενα καί άποτελεΐ τόν κύ
ριον μοχλόν τών άδιαζόπως ένεργουμένων έπί τού προσώ
που τής γής οικονομικών μεταβολών. Ώς παρατηρεί ό σο
φός καθηγητής μου κ. I. Σούτσος (Πλουτολογίας τομ. Α. 
κεφ. 2 § 1), τά λόγου καί έλευΟερίας εύμοιρούντα πλάσ
ματα, συναισθανόμενα χρείας ποικίλας, άς ή χειρ τού δη
μιουργού ένεχάραξεν έν τή ψυχή αύτών, άναγκαίως έπρε
πε νά έπιληφθώσι τών έξωτεριζών αντικειμένων καί διερευ- 
νών^α τά προσόντα καί τάς ιδιότητας αύτών νά ώφελη- 
θώσιν έζ τής έν αύτοΐς περιεχομένης χρησιμότητος. Διά 
τής λέξεως λοιπόν χρησιμότης έζφράζομεν τήν πρός
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ημάς ιδιαιτέραν τών πραγμάτων σχέσιν. "Ινα δέ θεωρηθή 
παρ’ ήμΐν άντιζείμενόν τι ώς χρήσιμον, άπαιτεϊται ά. νά 
έχωμεν τήν συναίσθησιν χρείας τίνος· β'. νά ύπάρχη πράγ
μα δυνάμενον νά Οεραπεύση αύτήν· ζαΐ γ'. νά συσχετίσω- 
μεν διά τού πνεύματος τό άντιζείμενόν πρός τό ύποκείμε- 

νον. "Ωστε καθόσον συναισθανόμεθα νέας άείποτε χρείας 
καί σπουδάζωμεν κάλλιον τήν φύσιν τών περικυκλούντων 
ημάς πραγμάτων, ανακαλύπτομε·/ έν αύτοΐς ιδιότητας πρό
τερον αγνώστους καί καταλαμβάνομε·/ καί μεταχειριζόμεθα 
αύτά πρός θεραπείαν τών ήμετέρων όρέξεων».

Ή ιδέα τής χρησιμότητος τών αντικειμένων εΐναι ό άξων 
περί δν στρέφονται αί έν τή κοινωνία κυκλοφορούσα', τιμαί. 
"Οτι αύται είναι αντάλλαγμα τής διά τόν λαμβάνοντα χρη
σιμότητος τού πράγματος, αύταπόδεικτον. Έάν ύπάρχωσι 
πράγματα τόσον άφθονα ώς ό άήρ καί τόσον εύκολα ώς 
τό φώς τής ήμέρας, προσφερόμενα δωρεάν ύπό τής φύσεως 
είς τά πλάσματά της κατά τόν ζωογονήσαντα αύτήν ύπέρ- 
τατον Λόγον (άπόδειξις ότι ή χρησιμότης μεθ’ δλην τήν 
άζραν σημασίαν της δέν παράγει πάντοτε άξίαν), ύπάρχου- 
σιν άφ’ έτέρου πράγματα περιβεβλημένα τόσον μεγάλην 
άξίαν δσον μικράν κέκτηνται καθ’ έαυτά χρησιμότητα. Τίς 
π.χ. δύναται νά συγκρίνη τήν χρησιμότητα ένός κοιλού σίτου 
πρός τήν χρησιμότητα μίας ούγγίας χρυσού; Καί δμως διά 
τής άξίας τοσούτου χρυσού πολλά κοιλά σίτου δύνανται νά 
άγορασθώσιν. Πλήθος ούτω περιστάσεων δύνανται νά συν- 
τρέξωσιν είς τήν άναβίβασιν τής άξίας τών πραγμάτων ύπε- 
ράνω τού ορίου τής χρησιμότητος αύτών καί τάνάπαλιν. 
Τά ήθη τού λαού καί τής έποχής έξασζούσι έπί τού προ- 
κειμένου μεγάλην έπιρροήν. Ένώ έν χώρα ύπερβορείω οί 
Έσκιμώοι περιορίζουσι τάς περί χρησιμότητος τής κλίνης 
ειδήσεις των είς σχετικήν τινα τοποθέτησιν τού πάγου καί 
έπίστρωσιν ξηρών δερμάτων ζώων θαλασσίων, οί κάτοικοι 
άλλων χωρών μακαρίζουσι πλειότερον τόν λάμποντα τής 
πολυτελείας δούλο·/, ή τόν χριστιανόν δστις έξησφά- 
λισεν είς έαυτόν τόν έπιούσιον άρτον. Τί δέ θά έλεγε τώ
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όντι ή καθ’ ήμάς νεολαία, έάν ό Αθηναίος του όποιου τάς 
ιδέας έσεβάσθησαν οί αιώνες, ένεφανίζετο αύτη γυμνόπους, 
ασκεπής, φιλόφρων ζαί διδακτικός όπως ποό 2 χιλ. έτών !

'Οπωσδήποτε συγζρινομένων τών χρησιμοτήτων, τάς ό
ποιας, παρέχει ή φύσις, πρός τάς χρησιμότητας, τάς όποιας 
έζ τών μορίων αύτής δημιουργεί ό άνθρωπος, ή βάσις άνή- 
ζει εις τάς πρώτας. αζράς περιόδους διέ.ρεξεν ή άνθρω- 
πότης, ζώσα διά τών άγριων τοΰ δάσους καρπών ζαί έν 
ταϊς βαθείαις τών όρέων όπαϊς, χωρίς νά αίσθανθή τήν 
ανάγκην βιομηχανίας, τήν όποιαν οί ύστερον χρόνοι τόν 
έδίδαξαν. Έν τούτοις έπ’ ολίγα δευτερόλεπτα έλλειψις άτ- 
μοσφαιρικοΰ άέρος Οά μετέβαλε τό πρόσωπον τής γής είς 
εύρύν τάφον, τόν όποιον ή ισχυρότερα μηχανική τοΰ αν
θρώπου ενέργεια είς μάτην Οά άπεπειρατο νά άτενίση. Ή 
κυρία διαφορά μεταξύ τών φυσικών ζαί τών τεχνητών χρη
σιμοτήτων εΐναι αύτη. Ιΐίς τήν περαιτέρω όμως άνάπτυξίν 
ή παραγωγή τών ανθρωπίνων χρησιμοτήτων άπέδειξεν, ότι 
συνδυάζεται πλειότερον πρός τούς μεγάλους πληθυσμούς, 
ζαί όταν ό θεός έν τή Γραφή παρέβαλλε τό άνΟρώπινον γέ
νος πρός τήν άμμον τής θαλάσσης, ούδέν όλιγώτερον είς 
τήν έποχήν τής παραγωγής τών άνΟρωπίνων χρησιμοτή
των παρέπεμπεν, δημιουργός αύτός, τήν δημιουργικήν ει
κόνα αύτοϋ ζαί όμοίωσιν. Διότι τώ όντι, καθώς λέγει ό J. 
Β. Say, «έάν είζοσιν άνθρωποι πρό τριών αιώνων έρίπτοντο 
ύπό τρικυμίας είς τά παράλια τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
εΐναι πιΟανώτατον ότι Οά άπέΟνησκον έζ πείνης έν τή αύτή 
εκείνη χώρα, καθ’ ήν πολλά νΰν εκατομμύρια ανθρώπων εύ- 
ρίσζουσιν ού μόνον άφθονους τροφάς, άλλά περίπλέον πλει- 

στας τής βιωτικής λεπτότητας.»
Έν γένει ή χρησιμότης έπεκτείνεται είτε είς άμέσους 

εΐτε είς εμμέσους σκοπούς, καθ’ όσον πρόκειται περί συντη
ρήσεως τοΰ παρόντος ή καλλιέργειας τοΰ μέλλοντος. Εις 
τήν πρώτην κατηγορίαν ανήκει παν ό,τι μεταβάλλει μορ
φήν χάριν τής ένεστώσης ζωής ζαί βιομηχανίας. Είς τήν 
δευτέραν κατηγορίαν άνήκουσιν αί παντός είδους άποτα- 

μιεύσεις. Δέν είναι απαραίτητος είς τήν έννοιαν τών οικο

νομικών χρησιμοτήτων ή πραγματική ώφέλεια τών μετα- 
χειριζομένων αύτάς. "Οπως τά ώραιότερα καί πολυτιμό
τερα εδέσματα δέν συμβάλλουσι πάντοτε είς τήν ύγείαν 
τοΰ σώματος, τοιουτοτρόπως ζαί αί μάλλον έπιμεμελη- 
μέναι βιομηχανιζαί δαπάναι δύνανται νά άποτύχωσι. Διά 
τήν οικονομικήν έννοιαν άρκεΐ έπί δεδομένης χρησιμότη- 
τος, ότι εύρίσζει αύτη άγοραστάς. Είτε περί ύλιζής είτε 
περί ηθικής ή πνευματικής χρησιμότητος πρόκειται, ή αύτή 
περί όλας ζρίσις. Πόσας χρησιμότητας δέν καταδικάζει ή 
αυστηρά ηθική, τάς οποίας όμως έπιδιώζουσιν τής οικονο
μικής άγοράς αί παντοειδείς άνάγζαι. Τοιουτοτρόπως ζαί 
οι λαοί πληρόνουσι πολλάς είς μάτην άρχοντιζάς χρησι
μότητας, όπως μεταξύ τών αιώνων έπιτύχωσιν σλιγίστας 
είς πραγματικήν τοΰ έθνικοΰ μεγαλείου ύπηρεσίαν. Πόσοι 
δέ μηδαμινοί ηγεμόνες απέναντι ένός άληθοΰς λαών όδηγοϋ !

Ή ιδέα τοΰ ποσοΰ ζαί τοΰ ποιου έξασζεΐ σπουδαίαν έπί 
τών χρησιμοτήτων έπιρροήν. "Οταν διά τής αύτής δαπά
νης κατασκευάζεται μείζων ή πρότερον καί τελειοτέρα ποι
ότης βιωτικών έφοδίων, προφανώς ή έθνιζή οικονομία εί- 
σήλθεν είς σπουδαίαν άζμής περίοδον. Έν τούτοις ένώ έζ 

τοΰ ποσοΰ ή έποψις αύτη εΐναι απεριόριστος ζαί άπο 
τείνεται είς τήν θεραπείαν όσον ένεστι πλειόνων τής άν- 
θρωπότητος άναγζών διά τής ζαταπτώσεως τών τιμών, τάς 
όποιας ή μεγάλη προσφορά προζαλεΐ, άφ’ έτέρου ή έζ τοΰ 
π ο ι ο ΰ έποψις έξαρτάται έζ τών κατ’ έποχήν καί χώραν 
έπικρατουσών τάσεων. "Οταν π. χ. ή άνάγκη τής μεταβο
λής έχη τι νευρικόν ζαί αεικίνητον, ή τελειότης διαζεύγυ- 

ται τήν στερεότητα, ήτις αποβαίνει περιττή, ζαί συνεταιρί
ζεται τήν κομψότητα, ήτις θεραπεύει πλειότερον τάς έφη- 
μέρους ορέξεις.

Ενόσω ή χρησιμότης περιορίζεται είς τήν ιδιαιτέραν 
άνάγκην, τήν όποιαν πρόκειται νά θεοαπεύση, εΐναι άτομική- 
άμα δέ έξέλθη είς περιοδείαν μεταξύ τών διαφόρων άναγ- 
χών, υπό τά; εμπνεύσεις τοΰ νόμου τής ζητήσεως καί τής 
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προσφοράς, καθίσταται κοινωνική. Ένώ έν τή πρώτη πε- 
ριπτώσει ακούονται μόναι (ζατά Πλάτωνα) αί φωναί τής 
ύλης, έν τή δεύτερα παρεκβαίνει ή κοινωνία, ίνα έπιθέση έπί 
έκάστης χρησιμότητας τήν σφραγίδα τής διατιμήσεως αύ
τής. Τότε ή χρησιμότης μεταβαίνει είς τήν σφαίραν τών 
συναλλακτικών άξιων, ίνα παραζολουθήση τάς περαιτέρω 
τύχας τών συναγωνιζομένων του εθνικού πλούτου δυ

νάμεων.

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ-

Ό μεταξύ τής ηλικίας καί τής ζωής σύνδεσμος είναι 
τοιοΰτος οιον μαρτυρεί πρόχειρος καμπύλη γραμμή, τής 
οποίας τα δύο μέν άκρα κατέχουσιν άφ’ ένός ή μικρότερα 
καί άφ’ ετέρου ή μεγαλειτέρα ήλικία, έπί τών λοιπών δέ 
σημείων βαδίζει ζλονουμένη ή πολυάσχολος ζαΐ γλυκεία 
τοΰ ζόσμου τούτου ζωή.

Ή διεύθυνσις τής γραμμής ταύτης έχει τι ούσιωδώς άνώ- 
μαλον. Ένώ βαθμηδόν μέν άπό τοΰ πρώτου έτους τής η
λικίας, όρμητικώς δέ άπό τοϋ πέμπτου, άναβιβάζεται περί 
τό 14°’ έτος είς τό ύψηλότερον τής κυρτότητος σημεΐον, 
μόλις οιαβή τό δριον τοΰτο ζαΐ εύθύς άρχεται καταπίπτουσα 
μέχρι τοΰ 23<" έτους. Τότε, ώς άν έλαβε νέας δυνάμεις ή 
ζωή, ή γραμμή αύτής έκ νέου άναβαίνει. Πόσον δμως μικρά 
ή άνάβασις αύτη παραβαλλόμενη πρός τήν προτέραν ! Ού
τως άπότοϋ 30^ έτους άρχεται πλέον ή κανονική καί αδιά
κοπος τής ζωοφόρου γραμμής κλίσις μέχρι τής τελείας του 
έσχάτου γήρατος ίσοπεδώσεως.

Είς τήν έννοιαν τής γραμμής ταύτης δίδουσιν ιδιαιτέ
ραν άνάπτυξιν οί άπό Βελγικών παρατηρήσεων επόμενοι 

τοϋ Quctelet άριθμοί.

Ή λικία ζων, πιθανή θάν. πιθανόε Η7 ικία ·/ · ζωη πιθανή θάν. πιθανός

1 1 βαθμός
Ιθ 60

Ιαθμο'ι 23 :τος 85 βαθμός 12 ϊαθμός
2 » 4 βαθμοί 273 ϊ> 24 » 82 12
3 J) 5 ί) 200 » 25 ί) 83 12 »■
4 » 6 » 168 »· 30 J) 95 a 11 D

5 » 7 135 » 35 )) 90 » 11 η
6 » 8 127 » 40 83 » 12 1)
1 έτος 9 η 115 » 45 » 77 » 13 0
2 a 13 » 77 J) 50 » 67 )) 15
3 » 17 υ 60 » 55 )) 50 Λ 20
4 1) 37 27 υ 60 » 37 » 27
5 » 48 » 21 » 65 » 26 ϊ) 39 »
6 » 67 » 15 70 )) 18 » 57 υ
7 » 83 8 ' 12 75 11 η 187
8 100 ” I 10 80 » 8 0 29
10 » 131 8 U 85 I) 6 » 174 η
14 8 1 161 » 6 » ; 90 » 4 250
15 » | 155 7 η 95 η 3 Β ( 283
20 ο ι 100 » I 10 » 100 » 2 » I 4217 »

Ό πίναξ ουτος δεικνύει τά άντίθετα ρεύματα τής ζωής 
καί τοΰ θανάτου. Ένω τό πρώτον μόλις άναβαίνει είς 461 
βαθμούς, τό δεύτερον φθάνει μέχρι 4 217 ! "Οσω ύπερι- 
σχύει τό μέν, τόσω υποχωρεί τό δέ. Ή μέν ζωή κατά μι
κρόν καί έν άμφιβολίαις εισέρχεται είς τό στάδιον, ό δέ θά
νατος έζ τής πρώτης αύτής στιγμής παρίσταται έν τή ζρα- 
ταια ζαΐ άπαισία αύτοΰ μορφή. Ούτω πριν ή συμπληρωθή 
τό πρώτον έτος τής ζωής, άποθνήσζει τό δέζατον τών παί
δων, μέχρι δέ τοΰ πέμπτου έτους τέσσαρα περίπου δέκατα 
διαγράφονται έκ τής τών ζώντων βίβλου. Έν τώ μέσω τοΰ 
σταδίου οί δύο άνταγωνισταί (ζωή καί θάνατος) ίστανται, 
ούτως είπεΐν, κεκμηκότες άπέναντι άλλήλων. Αύτό άρκεΐ 
ινα άναλάβη νέας δυνάμεις ό θάνατος καί διώξη τούς άπο- 
μάχους τής ζωής, ώς ό φθινοπωρινός βορράς τά άπηυδυσ- 
μένα φύλλα.

Αί μεταξύ τών γεννών κυριώτεραι έπί τοΰ φαινομένου 
τούτου διαφοραί άναφαίνονται ιδίως άπό τοΰ 13 έτους μέ
χρι τοϋ 50oj. Κατά τήν πρώτην πενταετίαν ή Ονησιμότης 
μείζων παρά ταΐς γυναιξί, άκολούθως έρχεται διά τούς άν-
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δρας ή ηλικία των παθών, ήτις μέχρι τοΰ 23™ έτους πλεί
ονας νέων ψυχάς εις "Αδην παραπέμπει. Μυστήριον αιώνιον 
παραδόξου τής φύσεως νόμου, δστις ρίπτει εις τό πΰρ δέν
δρα μή δοκιμασθέντα έτι έζ τών καρπών αύτών, καί γέννα 
όρμάς καί άνάγκας πρό τής οικονομικής δυνάμεως είς υπο
ταγήν καί θεραπείαν των. Άφίνω τήν κοινωνικήν έποψιν 
τής μείζονος φθοράς τών ανδρικών δυνάμεων έν τή ηλικία 
ταύτη. Ή μείζων έν τεκνογονία έντασις τής γυναικός συμ
πίπτει μετά τήν ηλικίαν τών παθών τοΰ άνδρός. Ένώ δέ 
τότε βελτιοΰνται ώς πρός τούτον οί όροι τοΰ βιώσιμου, 
έλαττοΰνται ούτοι ώς προς τήν γυναίκα. "Ο,τι έκέρδισεν 

αύτη μέχρι τοΰ 18™ έτους άποβάλλει άπό τοΰ 25”u μέ
χρι τοΰ 40™ . 'Οπωσδήποτε υπό γενικήν εύνοιαν ή ζωοφό
ρος γραμμή τής γυναικός είναι μάλλον κανονική τής τοΰ 
άνδρός, αύστηρά συνέπεια τοΰ ήσυχωτέρου αύτής βίου.

Ή μελέτη τών φυσικών νόμων, οϊτινες διέπουσι τάς με
ταξύ ζωής καί ηλικίας σχέσεις, δέν άνήζει απλώς είς τήν 
σφαίραν τών επιστημονικών περιεργειών. Έάν διά τήν 'Ελ
λάδα καί σύν αύτή δι’άπασαν τήν ’Ανατολήν ή παντελής είς 
έξερεύνησιν τοΰ θέματος τούτου έλλειψις συνδυάζεται πρός 
πο/Λούς άλλους κοινωνικούς τών τόπων τούτων όρους, άφ’ έ
τέρου διά τούς έν τή όδώ τοΰ πολιτισμού εργαζομένους λαούς 
τοιαΰτα επιστημονικά έργα χρονολογούνται ήδη άπό τοΰ 
17/ αίώνος. Μεγάλα τής πολιτικής καί τής οικονομικής 
προβλήματα συνδέονται πρός τά πορίσματα τής έν τή ζωή 
τοιαύτης ή τοιαύτης διαμοιράσεως τών διαφόρων τοΰ έθνους 
ηλικιών. Ή στρατολογία π. χ. έν δεδομένη επικράτεια πρέ
πει νά στηρίζεται έπί άκριοών ύπολογισμών τής δυναμένης 
νά φέρη τά όπλα ηλικίας. Ή ύγιεινή άποκατάστασις του 
τόπου άνταναζλά έπί τών πινάκων τής ζωής καί τής Ονησι- 
μότητος διά τρόπου ικανού νά άνοιξη τούς οφθαλμούς τοΰ 
μάλλον άμβλυωποΰντος νομοθέτου. "Οταν ή μέν ώριμος ηλι
κία έλαττώται, καταλαμβάνουσι δέ τήν θέσιν αύτής ύπάρξεις 
μή δυνάμεναι νά διαβώσι τό πρώτον τής ζωής δριον, ό νο
μοθέτης, έάν πρόκειται νά σώση τήν πατρίδα του έκ τής 

άφευκτου φθοράς, πρέπει νά τρέξη δρομαίως είς τό οικονο
μικόν τών κοινωνικών επιστημών σπουδαστήριο'/, όμολογων 
τήν έαυτοΰ ταπείνωσιν, διότι έγκαίρως δέν ήνοιξε πρός αύτό 
εύρείαν τής Πολιτείας τήν Ούραν. Πόσαι δέ βιομηχανιχαι δυ
νάμεις σχετιζόμεναι πρός τήν άνάπτυξιν καί τήν ελπίδα 
τής ζωής (ώς π. χ. αί παντός είδους έπί ταύτης άσφάλειαι) 
καθυστεροΰσιν έν χώραις, τών όποιων ή ολη σοφία περιο
ρίζεται απλώς είς τήν δημιουργίαν άνθρωπίνων πλασμάτων 
άνευ περαιτέρω έρεύνης τών κατ’ αύτά συλλήβδην τής ζωής 
φαινομένων, έξ ών ή τελική κατασκευάζεται τών κοινω
νιών άκμή.

Ή έξακρίβωσις τής πιθανής ζωής τών κατοίκων δεδομέ
νης έπικρατείας συνδέεται λοιπόν πρός εύρείαν κοινωνικών 
συμφερόντων έννοιαν. "Οσω πλείονες αί έλπίδες τοΰ μέλλον
τος, τόσω μείζων τού παρόντος ή έντασις. Έν καιρω 
έπιδημιών ή περί τής αύριον αμφιβολία όδηγεϊ τά πλήθη 
είς τήν άμεσον άπόλαυσιν διά τής χαλαρώσεως τών ηθικών 
καί οικονομικών τής άνθρωπίνης φύσεως έλατηρίων. Τοι
ουτοτρόπως καί έν κοινωνία, τής οποίας ή πιθανή ζωή είναι 
λίαν παρακεκινδυνευμένη, τών έλατηρίων τούτων οί νόμοι 
άποβάλλουσι μέγα μέρος τής άποτελεσματικότητος αυτών, 
τήν οποίαν έν τούτοις καλλιεργοΰσι χώραι καί έποχαί, έν 
αις δύναται τις κατά προσέγγισιν νά έκτείνη τούς περί τοΰ 
μέλλοντος ύπολογισμούς του είς μεΐζον χρονικόν διάστημα. 
Ύπό τήν έποψιν ταύτην ένδεικτικώτατος εΐναι ό επόμενος 
πίναξ, οστις, γενόμενος έπί τή βάσει διαφόρων τής Κατα
στατικής έρευνών, μαρτΰρεϊ περί τής πιθανής κατά χώρας 
ζωής δι’ έκάστην έπί κορυφής τών στηλών ηλικίαν.

Χΰραι νιογίν». Smit IOstus 20ιτ 40ιτιίς δΟιτιϊ; 75ιτίΓς

'Αγγλία (Finlaison). 55, 6 53, 4 49. 4 41, 6 28,0 13, 9 G, 6
Γαλλία Montferrand) 42, 0 5G, 0 52, 5 44, 1 28. 2 12. 9 5, 2
Βέλγων (Quetelet) 41, 6 53. 5 50, 0 42. 4 27, 1 12,9 5,6
ϊουνδία iWargentin 33. 2 51. 3 4>. 8 40. 7 25,5 12,2 5, 3
Ολλανδ/ΚΒΓεβΙίουιπ) 30, 9 47. 0 44, 9 38, 0 25, 9 13. 8 6, 0
’Ελβετία (Muret 41,0 52, 9 49,3 40, 6 24,8 10,7 4,4
Γερμανία (Sussmilcb) 17. 7 4G, 2 43, 8 3G, 0 22, 5 10,8 5, 5
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’Ανεξαρτήτως τής τοιαύτης ή τοιαύτης περί τήν διάρ
κειαν τής ζωής πιθανότητος, ή διαμοίρασις τής ηλικίας με
ταξύ τών άποτελούντων τήν επικράτειαν ατόμων παρέχει 
ιδιαίτερον φώς. Ούτως έκ τής ’Ελληνικής άπογραφής τοΰ 
1870 έξάγομεν, ότι τό έβδομον μέν τοΰ ήμετέρου πληθυ- 
σμοϋ έχει ηλικίαν έλάσσονα τών 5 έτών, τό τρίτον δέ άπό 
5—15 έτών. ’Επί ένός καί ήμίσεος σχεδόν εκατομμυρίου 
άριθμοΰμεν έν τή ακμή μέν τής νεότητος (20—30 έτη) 
260 424 άτομα, έξ ών 130 148 άνδρες καί 130 276 γυ
ναίκες, έν τή ακμή δέ τής σταθεράς ηλικίας (30—50 έτη) 
323 824 άτομα, έξ ών 169 982 άνδρες καί 153 932 γυ
ναίκες. Ένώ δέ ή φθινοπωρινή ήλικία (50—70 έτη) αριθμεί 
140 597 άτομα, έξ ών 72 427 άνδρες καί 68 170 γυναί
κες, ή χειμερινή (70 έτη καί έπέκεινα) περιλαμβάνει 27 273 
άτομα, έξ ών 14 540 άνδρες καί 12 733 γυναίκες. Έπί 
κεφαλής τής κλίμακος ταύτης ιστανται 258 ύπερκατοντού- 
τεις, ινα συγκρίνωσι τήν Ελλάδα μεταξύ τής έποχής καθ’ήν 
τήν εύρον, πρός τήν έποχήν καθ’ ήν πρόκειται νά τήν έγ- 
καταλείψωσι. Έάν δέν όνειρεύωνται, τό βέβαιον είναι ότι 
έζησαν εις κρίσιμον τοΰ Ελληνισμού περίοδον, εκείνην έξ 
ής έγεννήθη καί δι’ ής πρέπει νά έξηγηθή τό παρόν.

Ύπό ακριβώς καταστατικήν έποψιν ή διεθνής πείρα είναι 
πολυσήμαντος, άνευ άνάγκης ιδιαιτέρας σημειώσεως τών 
πολιτειακών αύτής εξαγομένων. Έάν παραβάλωμεν τούς 
έκτεθέντας άριθμούς τών έν Έλλάδι μεταξύ ζωής καί ηλι
κίας σχέσεων πρός τά πορίσματα τών έν Εύρώπη φαινο
μένων, έν πρώτοις παρατηροΰμεν, ότι παρ’ ήμϊν ή άπό 60 
—100 έτών ήλικία καί ή πολλώ ταύτης σπουδαιοτέρα 
(ύπό τήν έποψιν τής έθνικής οικονομίας) ήλικία τών 40 
—60 έτών κατέχουσι τήν τελευταίαν θέσιν έξ έναντίας 
όσον άφορα τήν σημαντικοτάτην ήλικίαν άπό 20—40 έτών, 
ώς καί τήν έξ ής αύτη μορφοΰται, τήν τής νέας γενεάς 
(—20 έτών), κατέχομεν τήν πρώτην έν Εύρώπη θέσιν. Ό 
επόμενος πίναξ δύναται νά δώση σαφεστέραν έννοιαν περί 
τής άνά πάσαν εκατοντάδα κατοίκων διανομής τών ή/,ικιών.

Χώραι —20 έτών 20 - 40 40—60 60—100

'Ελλάς 47, 65 άτομα 31, 99 14, 76 5, 58
’Αγγλία 45, 34 » 30, 60 16, 72 7, 34
Πρωσσία 46, 65 » 30, 70 16, 63 6, 02
Γαλλία 36, 12 » 31, 09 22, 64 10, 15
Βέλγιον 41,32 » 30, 13 19, 60 8, 95
Δανία 42, 23 » 31,05 18, 34 8, 38
'Ολλανδία 42, 66 » 30, 87 18,77 7, 70

Τίνος ένεκεν ή ζωή παρ’ ήμϊν μέχρι μέν τοΰ 40'" έτους 
προίσταται έν Εύρώπη, κατόπιν δέ έπί προφανεϊ ζημία τής 
όλης έθνικής πείρας έγκαταλείπει ταχύτερον τό στάδιον ; 
Βεβαίως συντρέχουσι κλιματικοί λόγοι καί ή ιστορία τών 
βιωτικών περιστάσεων δέν πρέπει νά θεωρηθή πρός τό φαι- 
νόμενον άσχετος. Ή υγιεινή άποκατάστασις τοΰ τόπου είς 
τάς έξεις τών προσώπων καί τήν μορφήν τοΰ έδάφους έξ 
άπαντος θέλει έξασκήσκει σωτηριωδεστάτην έπιρροήν έν 
χώρα, τής όποιας αί μεγάλαι τοΰ παρελθόντος παντοειδείς 
νίκαι είναι αναγκαίοι καρποί ίσχυροΰ ύπό πάσαν έποψιν 
έθνικοΰ οργανισμού. "Οταν όμως βλέπω παρ’ ήμϊν νεο-γέ- 
ροντας συνταξιούχους καί έν Πρωσσία πρεσβύτας ίδρυτάς 
μεγάλης αύτοκρατορίας, εννοώ κατά πόσον έτι καθυστερεί 
έν τή 'Ελληνική χερσονήσω ή μελέτη τών πρός περαιτέρω 
άνάπτυξίν αναγκαίων κοινωνικών έργων.

ΠΕΡΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

"Οταν ό νομοθέτης είς προστασίαν κλάδου τίνος τής 
έγχωρίου βιομηχανίας ή έξ ύπερβολικοΰ πρός τόν δημό
σιον θησαυρόν έρωτος άπαγορεύη ή οιά βαρέων τελωνιακών 
δασμών καταπιέζη τήν εισαγωγήν αντικειμένων τής πρώ
της ή τής δευτέρας άνάγκης καί τήν έξαγωγήν τών προϊ
όντων τής έθνικής παραγωγής, προνοεϊ συγχρόνως καί περί 
καθιερώσεως άναλόγου τίνος συστήματος ποινών κατά παν
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τός όστις ήΟελεν επιχειρήσει τήν κρυφίαν τών άπηγορευ- 
μένων ή τών έπιβεβαρυμμένων εισαγωγήν ή εξαγωγήν. Ή 
οικονομική δέ ιστορία είναι πλήρης έζ νομοθετημάτων, τά 
όποια τό ταμιευτικόν καί προστατευτικόν πνεΰμα δέν έδί- 
στασε πολλάκις νά δανεισθή έζ τών όπισθοδρομικωτέρων 
τής άνθρωπότητος περιόδων.

Έν τούτοις παρετηρήθη πάντοτε ότι, οσάκις τά έργα 
τοΰ νομοθέτου άντιστρατεύονται πρός τήν φύσιν τών πραγ
μάτων, ταχέως έπισύρουσι τήν συστηματικήν τούτων άντί- 
πραξιν. Ούτω ζατά τών περιορισμών τής έλευθερίας τής 
συναλλαγής, ήτις είναι φυσικόν δικαίωμα, άνεπτύχθη εύθύς 
έξ άρχής διαρκής καί επίμονος περί τοϊς διαφόροις λαοϊς 
τάσις, ήτις, όσον άφορα ιδιαιτέρως τήν έμπορικήν συναλ
λαγήν, είναι γνωστή ύπό τό όνομα λαθρεμπορία. 
Κατ’ αύτήν, ώς συμβαίνει συνήθως όταν διαταράσσωνται οί 
γενικοί τής άνθρωπότητος όροι, άντιπαρίσταται ή ήθικότης 
είς τήν πρός τούς θετικούς νόμους ύποταγήν και ή ισχύς 
τών πρός αύτούς άρχαιοτέρων φυσικών τής κοινωνίας νό
μων, έν άλλαις ί^έξεσιν ή ποινή καί ή άνάγκη. Ένω δ’ άφ’ 
ένός οί λαθρέμποροι είναι παραβάται τών νόμων τής πα- 
τρίδος, άφ’ ετέρου είναι ζώσα διαμαρτύρησις κατά τών κα
κών νόμων αύτής.

Ή μείζων ακμή τής λαθρεμπορίας συναντάται πρός τήν 
μείζονα έντασιν τών άπαγορεύσεων καί τών βαρέων τελω- 
νιακών δασμών, διότι όσω μέγα τό συμφέρον είς παραβία- 
σιν τοΰ νόμου τόσω όρμιτικώτερον τρέπονται πρός αύτήν 
οί άνθρωποί. Τώ ό’ντι όταν ή τιμή τών πραγματειών άνα- 
βιβάζεται ένεκεν τών κυβερνητικών διά τοϋ τελωνείου τε
χνασμάτων, οί τό κέρδος έπιδιώκοντες εύρίσκουσιν άφθονον 
τοιοϋτον έν τή άπό τοΰ τελωνιακοΰ φόρου άπαλλαγή καί 
τή ύπέρ έαυτών κλίσει τής αγοραίας τοΰ συναγωνισμού 
πλάστιγγος, συμψηφίζοντες έν τω μεταξύ τάς δυσχερείας 
καί τούς κινδύνους τοΰ λαθρεμπορίου. Σημεΐον καί τοΰτο 
έν τή οικονομική ώς καί έν τή πολιτική τών κοινωνιών 
σφαίρα, ότι άσφαλεστέρα πάντοτε είναι ή τής χώρας συγ- 

κρότησις ούχί έν τή βία τών θεσμών ούδέ έν τή άνεφίκτω 
τελειότητι τών προσώπων, άλλ’ έν τή αρμονική ενώσει τοΰ 
δικαίου καί τοΰ συμφέροντος κατά τήν μεγάλην τών λαών 
ζωήν.

Ή έπί τών ποινικών τοΰ λαθρεμπορίου λεπτομερειών κα
θολική έρευνα περιέχει ποικιλίαν, είς τήν όποιαν όσω προ
βαίνει ή άνθρωπότης τόσω δίδει τόν τύπον ιστορικής απλώς 
άξίας. Έν γένει ή μέν τιμωρία διά τήν παοαβίασιν τών 
προστατευτικών τοΰ νομοθέτου σκοπών συνδέεται μετά διη
νεκούς αστυνομικής έπιτηρήσεως πρός όλους τούς κλάδους 
τής μεταποιητικής βιομηχανίας, διότι κατά πάσαν στιγμήν 
οί άνθρωποι τής τελωνιακής δυνάμεως (έν αίς χώραις τά 
έρείπια τοϋ προστατευτικού συστήματος ύφίστανται είσέτι) 
δύνανται νά είσέλθωσιν έν τοΐς έργαστηρίοις καί έν ταΐς 
άποθήκαις εις άναζάλυψιν τοΰ σώματος τοϋ εγκλήματος. 
Ή δέ ύπεράσπισις τών ταμιευτικών απλώς τοϋ νομοθέτου 
μέτρων στηρίζεται έπί τοΰ προσδιορισμού τελωνιακής τίνος 
ζώνης, έντός τής όποιας οί έπιτετραμμένοι υπάλληλοι ένερ- 
γούσι τάς επισκέψεις αύτών. "Αμα τό έμπόρευμα έξέλθη 
τών ορίων αύτής, εισέρχεται είς τόν άέρα τής έλευθερίας καί 
μένει άκαταδίωκτον. Έν Γαλλία μέν ή τελωνιακή ζώνη έχει 
πλάτος “2 μυριομέτρων, άρχομένων άπό τής όροθετικής 
γραμμής, έν Έλλάδι δέ, ένεκεν έλλείψεως σχετικής τοΰ νο
μοθέτου προνοίας, ή έμπειρική ήκολούθησεν άφ’ έαυτής τήν 
έξής έφαρμογήν, όσον άφορά τήν διά θαλάσσης εισαγωγήν, 
ήτις είναι δΓ ήμάς καί ή άσυγκρίτως τώ λόγω σπουδαιο- 
τέρα ένεκεν τοϋ γεωγραφικού σχήματος τής χώρας καί τής 
καταστάσεως τών περί τήν όροθετικήν ήμών γραμμήν οί- 
ζούντων λαών ύπό τήν έποψιν τής συγκοινωνίας καί τής 
παραγωγής. Έθεωρήθη τούτέστιν έν Έλλάδι ότι άπό τοΰ 
σημείου τής άποοιβάσεως τοΰ εμπορεύματος μέχρι τής έν 
τή ζατά τήν άγοράν αποθήκη τοποθετήσεως αύτοΰ υπάρ
χει ικανόν διάστημα είςέξάσκησιν τής τελωνιακής ένεργείας.

Άλλ’ είναι εύαπόοεικτον κατά πόσον ή έφαρμογή αύτη 
εξέρχεται τών ορίων τοΰ νόμου. "Οταν ούτος (19 Μαρτίου 
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1843) έν άρθρω 88 θεωρή ώς λαθρεμπόρων τήν εισαγω
γήν ή άποβίβασιν δ·.’ άλλων παρά τάς διωρίσμένας θέσεων, 
έχει ύπ’ όψιν τάς έν τω αύτω χρόνω φυσικάς μεταξύ άπο- 
βιβάσεως ζαί θέσεως σχέσεις. Άμα τό εμπόρευμα μετακι
νηθώ έκ τής άπηγορευμένης θέσεως, λείπει τό στοιχεΐον 
τής ταυτοχρόνου άποβιβάσεως καί επομένως έκφεύγει ή νο
μοθετική περί τοϋ κατά τήν εισαγωγήν λαθρεμπορίου έν
νοια. Υποθέτει ό νόμος ότι ή τελωνίακή ύπηρεσία κατέ
χει δλας τάς θαλασσίας τών λιμένων οδούς καί ότι είναι 
παρούσα καθ’ όλα τά σημεία τών δυνατών αποβιβάσεων. 
" Α μα ζαταλάβη αύτήν ό ύπνος, είτε τής καταπονήσεως είτε 
τής συνενοήσεως, τό φυσικόν δικαίωμα τοϋ έμπορίου άνοι
γε'. τά ιστία τοΰ μικροΰ σκάφους αύτοϋ, έξέρχεται είς τήν 
ξηράν, ζαί βηματίζον έπ’ ολίγον πολιτογραφεΐται, ούτως 
είπεΐν, πέραν τοΰ κύματος τής θαλάσσης.

Τό προσφορώτερον κατά τοΰ λαθρεμπορίου φάρμαζον εί
ναι ή όσον έ'νεστιν άπλοποίησις άφ’ ένός τής τελωνιακής 
νομοθεσίας καί μετρίασις άφ’ έτέρου τής τελωνιακής φορο
λογίας. ΙΙοσάκις ή ανάγκη τής απαλλαγής άπό τών φορ
τικών τοΰ τελωνείου διατυπώσεων δέν όμιλεΐ πειστικώτερον 
τής φωνής τοΰ καθήκοντος είς ανθρώπους πρός αύτό συ
νήθεις. Έπειτα όταν έλαττώνται οί τελωνιαζοί δασμοί, 
καταπίπτει καί τό συμφέρον τής καταδολιεύσεως αύτών. 
Έκ πρώτης όψεως νομίζει ό απλοϊκός τής ταμιευτικής πο
λιτικής οπαδός, ότι θά καθυστερήσωσι τά δημόσια εισοδή
ματα, έρχεται όμως ταχέως ή εύρεΐα τών έθνών πρακτική 
είς άπόδειξιν τοΰ εναντίου. Έπειδή διά τής έπερχομένης έκ 
τής καταπτώσεως τών τελωνείων εύθυνείας πολλαπλασιά- 
ζονται οί καταναλωταί, ό,τι άποβάλλει ό δημόσιος θησαυ
ρός έζ τής έλαττώσεως τών δασμών ζερδαίνει ζαί μάλιστα 
διά τοΰ χρόνου πολλαπλάσιον έζ τοΰ όσημέραι αύξανο- 
μένου ποσοΰ τών εισαγωγών καί έξαγωγών.

Τοιαύτη εΐναι ή λογική τών πραγμάτων έξήγησις· δέν 
λείπει έν τούτοις ζαί ή έννοια τής φυσικής αύτών βίας. Διότι 
πρέπει νά όμολογήσωμεν, οτι πλειότερον έφωτίσθησαν οί 

νομοθέται τών έθνών έζ τών απέναντι τοΰ λαθρεμπορίου 
τελωνιακών συμφορών ή έζ τής απαθώς τά έαυτής θεωρή
ματα άναπτυσσούσης έπιστήμης. θά ήσαν βεβαίως περιερ- 
γωτάται αί περί τών μεταξύ τελωνίου καί λαθρεμπορίου 
αγώνων πληροφορία: τής Καταστατικής. Άλλ’ ένώ όταν 
νικά ή λαΟρεμπορική βία, ούδείς συνήθως δίδεται λογαρια
σμός, άφ’έτέρου όταν νικά ή τελωνιαζή ισχύς, δέν λείπουσιν 
αί καταστάσεις τών λαθρεμπορικών κατασχέσεων. Ούτως έν 
Γαλλία μέν άπότοΰ 1849—57 ζατεσχέθησαν 10^ περίπου 
εκατομμυρίων δραχμών έμπορεύματα, έν Έλλάδι δέ πόσα ;

Έν γένει τό λαθρεμπόρων πρέπει νά διαιρεθή εις δύο κα
τηγορίας, διότι ή ένεργεΐται άπό συνενοήσεως μεταξύ έμ
πορων ζαί τελωνιακών ύπαλλήλων, ή ένεργεΐται άνευ τής 
μεσολαβήσεως τών τελευταίων. Ή τελευταία έν τούτοις κα
τηγορία περιλαμβάνει ζαί τήν ζυριωτέραν έπί τοΰ προζει- 
μένου έννοιαν, ή Ιστορική άνάπτυξις τής όποιας άποτελεϊ 
διδαζτιζωτάτην τής Δημοσίονομίας σελίδα άπό τής μέχρι 
τών αρχών έτι τοΰ παρόντος αίώνος ’Αγγλικής πρακτικής. 
«Ούδεμία χώρα (λέγει ό Jacob § 1223) είναι ίσως κάλλιον 
τής Αγγλίας τοποθετημένη πρός σύστασιν τελειότερου τε- 
λωνιαζοΰ οργανισμού ζαί παρεμπόδισιν τής λαθρεμπορίας. 
Και όμως έν ούοεμια άλλη χώρα τοΰ γνωστού κόσμου, 
τό λαθρεμπόρων έλαβε τοσαύτην άνάπτυξίν, όσην έν ’Αγ
γλία. Κατά τάς έπισημοτάτας ειδήσεις τών VVendebonr, 
Arclicnholtz, Colqkoun ζαί κατ’ άλλας πληροφορίας νεωτέρας 
ζαί αξιόπιστους υπάρχει έν τή χώρα ταύτη είς μεγάλας 
διακλαδώσεις έταιρία λαθρεμπόρων, τής όποιας ή δύναμις 
εΐναι τοιαύτη, ώστε άντιπαλαίει πρός τήν τής Κυβερνήσεως. 
Ναύλο νει πλοία 30 τηλεβόλων καί επέκεινα, άτινα λαμβά- 
βάνοντα υπό τήν προστασίαν των μικρότερα λαθρεμποριζά 
πλοία, υπερασπίζονται αύτά μετά μεγάλης μάλιστα έπιμο- 
νής έναντίον τών δημοσίων θεσμών, ού ένεκεν πολλάκις 
επέρχονται αίματηραί πρός τά πλοία τής Κυβερνήσεως 

συγκρούσεις. Και τοι μέγας άριθμός τών τελευταίων τού
των (υπέρ τά 50) διαπλέει άζαταπαύστως τά μεταξύ Άγ-
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γλίας χαί Σκωτίας ϋδατα, δέν έπαρχοΰσιν έν τούτοις είς 
καταστροφήν τής βιομηχανίας τών λαθρεμπόρων, οιτινες 
άπ’ εναντίας ού μόνον άνθίστανται γενναίως διά τών ναυ
τικών των δυνάμεων, άλλά ζαΐ πολλάκις τρέπουσιν τάς 
Κυβερνητικάς εις φυγήν. Οί λαθρέμποροι είναι ώπλισμένοι 
καί έπί τής ξηράς καί έπί τής θαλάσσης. Έν μόνη τή 
έπαρχία τοΰ Suffolk ούχί ελασσόνες τών 4551 ίππων διετέ- 
λεσαν κατά τό 1745 είς τήν ύπηρεσίαν τών λαθρεμπόρων. 
Λαθρεμπορικαί δέ συνοοεΐαι 20 μέχρι 200 ίππων διήρ- 
χοντο αύτάς έτι τάς δημοσίας οδούς. Εις πόσας δαπάνας πρέ- 
πεινά ύποβάλληται τό κράτος πρός καταπολέμησιν τοιαύτης 
παρανόμου δυνάμεως, καί πόσα κέρδη διά τους λαθρέμπορους 
όπως δύνανται ουτοι νά έχωσι τόσον ισχυρά μέσα ! Κατά τό 
1821, ό βουλευτής Hobhaus παρέστησεν έν τή Βουλή τών 
Κοινοτήτων έκπληκτικήν εικόνα τοΰ συνεχοΰς καί όσημέ
ραι έπιτεινομένου πολέμου μεταξύ τοΰ λαθρεμποριζοΰ ζαΐ 
τοΰ κυβερνητικού ναυτικού, άπέδειξε δέ πόσοι ναΰται καί 
άξιωματικοί τού τελευταίου άπόλλυνται ζαθ’ έζάστην έν 
ταΐς πρός τά πλοία τών λαθρεμπόρων συμπλοζαΐς.»

Έχρειάσθησαν ούτως αί οικονομικά: μεταρρυθμίσεις τοΰ 
Huskisson καί τοΰ Robert Peel, ίνα είσαγάγωσι τήν έμπορικήν 
τής Αγγλίας ζωήν είς τήν κανονικήν οδόν, τήν όποιαν έξη- 
ζολούθησαν οί μεταγενέστεροι χρόνοι μέχρι τελείας βεβαιώ- 
σεως τής μεγάλης οικονομικής άληθείας, οτι όσον μικρό
τεροι οί δασμοί τόσον άσθενέστερα μέν τά ελατήρια τής 
ζαταδολιεύσεώς των, γονιμότερα δέ τά εισοδήματα αύτών. 
Ό οικονομικός λοιπόν πόλεμος κατά τοΰ λαθρεμπορίου εί
ναι άποτελεσματικώτερος τοΰ ποινικού ζαΐ τοΰ διά τών 
όπλων. Έν γένει όταν ή φορολογία τοΰ τελωνίου περιστρέ
φεται είς 5—10 τοΐς ’/ , σπανιώτεραι θά είναι αί περιστά
σεις, ζαθ’άς Οά έριψοζινδύνευέ τις, χάριν τής ώφελείας σχε- 
τικώς μικρού ποσού, τήν πολλω σημαντικωτέραν άξίαν τών 
εμπορευμάτων του, ή όπως έν Έλλάδι τήν πληρωμήν οκτα
πλασίου φορου. Τόσον αληθεύει, ότι ή αρμονία τών συμφε
ρόντων, είτε υπό τήν άτομιζήν, είτε ύπό τήν δημοσίαν έπο- 

ψιν είναι ή άσφαλεστέρα τής πρακτικής έγγύησις απέναντι 
τών θεωρητικών διδασκαλιών τής ηθικής καί τών στενών 
τοΰ θετικού δικαίου τύπων.

Έάν, καθώς έλεγεν ό Mimerel, «όσω ύψοΰτε τούς φραγ
μούς τόσω είναι εύκολωτέρα ή ύπ’ αύτούς διάβασις,» όλε- 
θρίαν νομίζω τήν οικονομικήν εκείνην πολιτικήν, ήτις ένώ
πιον τής άνάγζης τών πραγμάτων ώθει τούς λαούς εις τήν 
έξιν τής πρός τούς νόμους άπειθείας. Τό λαθρεμπόρων είναι 
σύνπολλαΐς άλλαις λαθροχειρίαις προϊόν τής αρ
χαίας τοΰ Καλιγούλα θεωρίας περί κτηνώδους ύποταγής τών 
άνθρώπων. "Οταν ή έννοια τής πολιτείας έξέρχεται τής δι- 
ζαιολογιζής σφαίρας τής έλευθερίας, τότε καθ’ όλα τά ση
μεία τής οικονομικής δραστηριότητος αί άλώπεκες τής κοι
νωνίας πολλαπλασιάζονται καί μετ’ αύτών οί λύκοι, ίνα 
άποτελεσθή ούτως ή ειδεχθής έκείνη άλυσις, ήτις άπό τοΰ 
θρόνου μέχρι τής καλύβης καί άπό τοΰ δάσους μέχρι τής 
άγοράς έπισείεται ζατά τάς θλιβεράς τών έθνών περιόδους 
έπί κεφαλής τών τιμίων τής έλευθερίας έργατών.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ! ΑΝΑΛΟΓΙΑ!·

Καθώς παρατηρεί ό Hildesheim δυνάμεθα νά διακρίνωμεν 
τρεις καταστάσεις έν τή συνήθει τών άνθρωπίνων πληθυ
σμών αναπτύξει: ά) μεγάλη ενέργεια, β') μετρία έργασία 
καί γ') άνάπαυσις. Είς έζάστην άπαιτεΐται ιδιαιτέρα πο
σότης θρεπτικών ύλών, όπως άνά παν νυχθημερόν άνα- 
νεώνται αί άοιαζόπως καταπονούμενοι δυνάμεις τοΰ αν
θρώπου. Τοιουτοτρόπως ύπέλογίσθησαν αί έξής μεταξύ 
τών έκτεθεισών καταστάσεων άναλογίαι.
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Έν μέν τη δραστηριότητι λοιπόν τής ένεργείας ή είς τρο
φήν κατανάλωσις μείζων, έν δέ τή νωθρότητι τής ζωής 
έλάσσων. Ένώ ούτω πειστική ή αρχαία είκών τοϋ άΟλη- 
τοϋ άμα ζαΐ πολυφάγου Ήραζλέους, έχε' τί όμως ασαφές 
ή περί αδηφαγίας τών αργών κοινή ιδέα, έκτος άν αύτη 
δανείζηται τήν άλήθειάν της έζ τών περιστάσεων τών έν 
μελίσσαις κηφήνων.

"Οπως ζαΐ άν έχη, άξια’, ιδιαιτέρας μελέτης είναι αί ανα
λογία'. τών έν τω βίω είΟισμένων τροφών. Εξαιρούμενων 
τών δημητριακών καρπών, οϊτινες ένιαυσίως ζαΐ κατά μέ
σον όρον υπολογίζονται είς 150 περίπου όκάδας πρός έκα
στον κάτοικον τής Ευρώπης, έπί τή αϋτη είς ύπολογισμόν 
μεΟόδω ό επόμενος πίνας εΐναι ίζανώς ενδεικτικός.

Χώραι κρέας οίνος πνευμ. ποτά ζάκχαρις

’Αγγλία 21, 84 έκ. 2 θ'» λίτρ. 4 λίτρ. 15, 44 δζ
Γαλλία 15,67 η 130, 00 ο 3, 6 » —
11 ρωσσια
Βέλγιο·;

14,60 ο 2,03 υ 3 » 2, 92 »
14,04 » 0, 20 υ 3,5 » 3, 12 »

Αυστρία 110.92 » 53.00 » 2.20 »

Έν γένει ή συντήρησις τής ζωής είναι άποτέλεσμα τής 
άζαταπαύστου άνανεωσεως τών δυνάμεων τάς όποιας ή 
λειτουργία αυτής ζαταναλίσζει. Ή άνανέωσις τών δυνά
μεων τούτων, καθώς παρετήρησεν ό Liebig, άποβλέπει κυ
ρίως είς δύο καθολικά τής ζωής φαινόμενα, έξ ών τό μέν 
μαρτυρεί συνεχή έζ τής άδήλου άναπ-.οής ζαΐ τών λοιπών 
τοϋ σώματος άγωγών φθοράν τής ήμετέρας ύλης, τό οέ 
άποδειζνύει άζατάσχετον τήν άνάγκην τής Οεομότητος, ή 
έλλειψις τής όποιας άγει τό σώμα είς τό ψυχρόν τοΰ θα
νάτου βασίλειο·;. Πρέπει λοιπόν σταθερώς νά είσάγωνται
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έν τή ζωική οικονομία τών άνθρώπων τά πρός άποσόοησιν 
τής φθοράς ζαΐ διατήρησιν τής .θερμοκρασίας άναγκαΐα 
στοιχεία, τά όποια δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν είς δύο κατη
γορίας· διότι ή έν τω ζωιζώ μηχανισμώ ύπηρεσία αύτών 
ή είναι ανεξάρτητος άπό τής θελήσεως τών άνθρώπων, ώς 

π. χ. τό διά τήν αναπνοήν όξυγόνον κλπ., ή σχετίζεται 
πρός άτομικήν οπωσδήποτε ένέργειαν. *Η  τελευταία κατη
γορία αποτελεί κυρίως τήν έννοιαν τών τροφών, έν τή με
γάλη ποικιλία τών οποίων τό μέν άλας ζαϊ τό ύδωρ άπο- 
βλέπουσιν ιδιαιτέρως είς τό οστεώδες ζαΐ μυωνιζόν τοΰ ή
μετέρου οργανισμού, αί δέ άζωτοϋχοι ζαΐ άνΟρακοΰχοι ύλαι 
είς τήν λοιπήν οικονομίαν του.

Άπό τής άπλής συντηρήσεώς τών ανθρωπίνων πληθυ
σμών μέχρι τής μάλλον άνεπτυγμένης έργατικής δυνάμεώς 
των ύπάρχει κλίμαξ, τής όποιας αί βαθμίδες άντιστοιχοΰσι 
πρός τήν τοιαύτην ή τοιαύτην έντασιν τής κοινωνικής δρα
στηριότητας. Εξεπλάγην όταν πρό δύο περίπου μηνών 
συνέκρινον έν Άθήναις τάς έργατιζάς δυνάμεις Μελιταίου 
καί Λάζωνος άχθοφόοου. Ύπό τό αύτό βάρος ένώ οί πό- 
δες ζαΐ οί βραχίονες τοΰ τελευταίου σπασμωδιζώς έζλονί- 
ζοντο εύθύς μετ’ ολίγων βημάτων ζίνησιν, οί τοϋ πρώτου 
άντεΐχον ώς ό χάλυψ. Έν τούτοις όποια θρεπτική προπα- 
ρασζευή διά τόν Μελιταΐον καί πόση δυναμική έλλειψις διά 
τόν ξηρόν άρτον τοϋ Λάζωνος ! Έάν άπό τοϋ ατόμου με- 
ταβώμεν είς τά έθνη, αί Ορεπτιζαί παρ' έζάστω άναλογίαι 
έξασζοϋσι μεγίστην έπιρροήν έπί τής έργατικής αύτών δυ
νάμεως. 'Όταν αί παρα τοϊς διαφόροις λαοΐς έν χρήσει 
άζωτοϋχοι τροφαΐ μεταβαίνωσιν εύζολώτερον είς τόν ζωϊ- 
τόν οργανισμόν, ού μόνον έλαττοΰται ή πρόωρος άπώλεια 
αύτών, άλλά συγχρόνως καθίσταται μείζων ή άποτελεσμα- 
τικότης των ζαϊ επομένως ή ισχύς τών έργατών άνωτέρα.

Μεταξύ τών διαφόρων τροφών αί άπό ζωικών ούσιών ζ.έ- 
κτηνται μεγάλην κατά τοΰτο σπουδαιότητα. Άπόδειξις ή 
έν τώ άνωτέρφ πίναζι μείζων τοΰ κρέατος κατανάλωσις έν 
Αγγλία, τούτέστιν έν χώρα διαζρινομένη διά τήν εύρείαν 
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τής εργατικής αύτής δυνάμεως παραγωγικότητα. Έν γέ- 
νει αί είς άζωτον καί άνθρακα ζωϊκαΐ άνάγζαι θεραπεύον
ται σζοπιμώτερον διά τών τελειότερων, ούτως είπεΐν, τρο
φών, καθόσον αύται περιέχουσιν αφθονότερα και όμοΰ τά 
δύο ταΰτα στοιχεία, ώς προκύπτει έκ τών επομένων τοΰ 
Liebig υπολογισμών.

ΤροφαΙ 
άρτος 
κρέας μόσχου

» βοός

ποσότν,ς άζωτου
1, 10 έπί τοΐς J"

14,70 »
«5,21 β

ποσότχς άνθρακος
37, 6 έπί τοΐςη|„
52, 52 »
52, 59

Εΐναι λοιπόν άξιον μεγάλου ενδιαφέροντος τό καθολικόν 
έν ταΐς νεωτέραις κοινωνίαις φαινόμενον, καθ’ ό οσω προ
βαίνει ό πολιτισμός κατά τοσοΰτον αί τελειότεραι ζωϊκαΐ 
τροφαί καθίστανται μάλλον οαπανηραί. Ούτω παρετηρήθη, 
ότι άπό τών άοχών τοΰ παρελθόντος αίώνος έν γένει, ένώ 
ή τιμή τοΰ άρτου έδιπλασιάσθη, ή τιμή τοΰ κρέατος έτε- 
τραπλασιάσθη. "Οσον άφορα τήν Ελλάδα, ή έν τω χρόνω 
σύγκρισις έχει τι όρμητιζώτερον, διότι άπό τοΰ '184-0 μέ
χρι σήμερον ύπερετριπλασιάσθη ή τιμή τοΰ κρέατος. Καί 
δέν ύπάρχει μέν άμφιβολία, ότι είς τό άποτέλεσμα τοϋτο 
συντρέχει ή μείζων άφ’ ένός κατανάλωσις καί ή έλάσσων 
άφ’ έτέρου άξία τής νομισματικής περιουσίας, ήτις μετά 
τών συμπληρωτικών τής πίστεως οργάνων είσήλθε τελευ- 
ταΐον είς σπουδαΐον άναπτύξεως στάδιον, οπωσδήποτε όμως 
αί πυκνότεραι τών λαών ομάδες ευρίσκονται ύπό όρους οΐ
τινες, έκ τής έπόψεως τών τροφών, συνδέονται στενώς πρός 
τάς περαιτέρω τοΰ άνθρωπίνου γένους τύχας, έάν πρόκει
ται νά άποτελεσθή ή εργατική δύναμις αύτοϋ έν αρμονία 
πρός τάς επαγγελίας αύτοϋ εκείνου τοΰ πολιτισμού, τόν 

όποιον ύπηρετεΐ.
Βεβαίως πολύ άπέχει τής τάξεως ταύτης τών ιδεών ή 

έκ τής έθνικής οικονομίας προγραφή τών φυτικών τροφών, 
διότι άπ’ έναντίας ή Οικονομική Έπιθεώρησις έμελέτησεν 
άλλοτε (φυλ. Μαρτίου 1874 σελ. 27^ σημαντικήν αύ
τών αποστολήν. "Οταν όμως ό λόγος ζ'ρ -τικών άνα- 

λογιών, ή μείζων θρεπτική δύναμις τών ζωικών πρέπει νά 
συνδυασθή πρός τήν κατά τά διάφορα έπαγγέλματα καί 

κλίματα τοιαύτην ή τοιαύτην χρήσιν καί φθοράν τής άν- 
Ορωπίνης ύπάρξεως. 'Όταν ζητώνται πολλά έξ αύτής, μή 
λησμονήσωμεν ότι εΐναι μηχανή, ήτις ινα έργασθή πολύ, 
καί νά τραφή πρέπει άναλόγως. Τά δυσανάλογα ούτω πρός 
τήν άνάγκην ταύτην εργατικά ημερομίσθια εΐναι κάκιστον 
διά τάς έπερχομένας γενεάς σύμπτωμα, τόσω ύπό φυλετι
κήν όσω καί ύπό παραγωγικήν έννοιαν.

Γπό άλλην έποψιν άξιοσημείωτος εΐναι ή, σχετικώς πρός 
τάς λοιπάς τής καθολικής έπιστήμης πρακτικός ενασχολή
σεις, βαθμιαία μόνον καί κατά μικρόν έπίδρασις αύτής έν 
τή γεωργική ζαί τή κτηνοτροφιζή βιομηχανία. Ένώ δέ ή 
νεωτέρα έποχή αριθμεί θαύματα είς τήν μεταβιβαστιζήν 
ζαί μεταποιητικήν, ή καλλιέργεια τών πρώτων ύλών είς 
συντήρησιν τής ανθρώπινης ύπάρξεως δέν δύναται νά συγ- 
ζριθή πρός τήν γιγαντιαίαν τής μηχανικής φιλοδοξίαν είς 
τά λοιπά τοΰ έθνικοΰ βίου στάδια.

ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ·

Πο/,λαί μέχρι τοΰδε παρατηρήσεις ώοήγησάν με είς τό 
συμπέρασμα ότι, έάν ύπήρχεν έν Έλλάδι σπουδαία ζαί κα
λώς ώργανισμένη μέθοδος είς συγκέντρωσιν τών μικρών 
διαθεσίμων τοΰ λαοΰ κεφαλαίων, Οά άπετελεϊτο έντεΰθεν ού 
μόνον μεγάλη κεφαλαίου δύναμις είς έπιχείρησιν σπου
δαιότατων έθνικοΰ συμφέροντος έργασιών, άλλά περιπλέον 
καί άξιολογωτάτη πρακτική τις διά τόν πληθυσμόν οικο
νομική διδασκαλία είς καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος τής ά- 
ποταμιεύσεως ζαί τοΰ αισθήματος τής άποτελεσματιζότη- 
τος αύτής.
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Κατά τοΰτο ό διά τοΰ νόμου της 9 ’Απριλίου 1860 ορ
γανισμός τοΰ περί τή ’Εθνική Τραπέζη ταμιευτηρίου 
εϊναι μέν ενθαρρυντικό;, έκ τής μέχρι τοΰδε όμως μικράς 

σχετικώς εφαρμογής πρέπει νά θεωρηθή ώς μηκέτι έξελ- 
Οών των ορίων τής δοκιμαστικής απόπειρας. Βεβαίως δέν 
έχω σκοπόν νά συγκρίνω τάς έργασίας τοΰ Έλληνικοΰ τα
μιευτηρίου πρός τάς τών έν άλλοις έθνεσιν. 'Όταν τό ήμέ- 
τερον διά τών έφ’ άπαν τό Κράτος καταστημάτων τής ’Ε
θνικής Τραπέζης μόλις άνεβιβάσθη κατά τό 1873 εις 471 
415 δραχμάς, οί έν Αύστρο-Ούγγαρία καρποί τής τών τα
μιευτηρίων λαϊκής οικονομίας συνεποσοΰντο είς 1 691 200 
000 δρ. Προφανώς έπί τοΰ προκειμένου καί ό χρόνος τής 
συστάσεως (1860 : 1819) καί ό τόπος καί ό τής χώρας πλη- 
θυσμός(1 ' :36 έκατομ.) κέκτηται αναμφισβήτητου έπιρροήν.

Έν τούτοις ή κυρίωτέρα δυσκολία τής έν Έλλάδι περαι
τέρω άναπτύξεως τοΰ θεσμού τών ταμιευτηρίων όφείλεται 
ιδιαιτέρως εις τόν μετά τής Έθν. Τραπέζης συνδυασμόν αυ
τού. ’Απέναντι τών λοιπών τραπεζικών εργασιών ή τού τα
μιευτηρίου έθεωρήθη παρ’ ήμΐν μέχρι τοιούτου βαθμού ασή
μαντος, ώστε παρεπέμφθη είς έλάχιστον χρονικόν διάστη
μα. ’Ολίγα: ώραι τής Κυριακής μόλις δίδονται είς τόν θέ- 
λοντα νά τοποθετήση τάς μικράς οικονομίας του λαόν. 
Καί όποΐαι ώραι! Έκεϊναι καθ’ άς οί πειρασμοί τής αργίας 
τόν άπομακρύνουσι πλειότερον τής περί τήν αΰριον μερίμνης.

"Οταν δέ ή άπλουστέρα / ογική οιδάσζη τήν πρός ά
παντα, εί δυνατόν, τά άτομα άνάπτυξιν τοΰ ταμιευτικού 
πνεύματος, ό άνά χεΐρας νόμος (άρθ. 6) θεωρεί ώς ανεπί
ληπτου τόν δεσποτικόν περιορισμόν τής άποταμιεύσεως μό
νον είς έν μέλος τής οικογένειας. Βεβαίως δέν εϊναι μικρόν 
κατόρθωμα είς τόν εργατικόν τής πενίας πληθυσμόν ή 
συγκέντρωσις χι'.ίων δραχμών. Ούαί όμως είς αυτόν, άν ή 
δύναμις του ύπερβή τό ορίου τοΰτο. Πρέπει υά άπελπι- 
σθή έκ τοΰ τραπεζικού ταμιευτηρίου, διότι τοΰτο άντί νά 
βραβεύση τήν φιλοπονίαν καί τήν οικονομίαν, καρποΰται 
αύτό τούς τόκους αύτής (άρθ. 3), μέχρις ου ό καταθέτης 

έπιτύχη άλλην τών χρημάτων του τοποθέτησιν. Σχετικής 
σημασίας εϊναι καί ή άπαγόρευσις καταθέσεων άνωτέρων 
τών 100 δραχμών, ώστε, άν άνθρωπός τις τοΰ λαοΰ εύρεθή 
■κάτοχος έξ οποιοσδήποτε λόγου τετρακοσίων π. χ. δραχ
μών, πρέπει νά περιμένη τέσσαρα; Κυριακάς, όπως ώφεληθή 
τοΰ καθ’ ήμάς ταμιευτηρίου. Περίπτωσις σαφώς δεικνύου- 
σα τά στενά όρια τοΰ έν αύτώ σκοπού.

Ή έπιστροφή τών έν τώ τραπεζιζώ ταμιευτήρια» κατα
θέσεων συνεδέθη τοιουτοτρόπως μετά τής κυκλοφορίας τών 
τραπεζικών γραμματίων καί τών έξ αύτής κινδύνων, ώστε 
πρέπει ό καταθέτης νά ύποβάλη τρεις πρότερον μήνας τήν 
αιτησιν αύτοΰ. Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό όρος ούτος εις 
όλα τά τοιαύτης φύσεως πιστωτικά καθιδρύματα εϊναι σω
στικός έπί οικονομικών περιπλοκών και πανικών φόβων. Έν 
τούτοις έπρεπε νά γίνη διάκρισις μεταξύ μικρότερων καί 
μειζόνων καταθέσεων. ’Αλλοίμονο·? είς τήν Τράπεζαν έκεί- 
νην, ήτις έν ήμέραις πονηραΐς θά τάξη είς ϊσην μοίραν τάς 
μικροσζοπικά; καταθέσεις τοΰ λαοΰ τών οδών καί τάς πα- 
χυτέρας τών μεγάλων κεφαλαιούχων.

Ό μηχανισμός τού παρ’ ήμΐν τραπεζικού άποταμιευτη- 
ρίου προχωρεί έτι μάλλον, διότι έάν ό καταθέτης, προνοών 
περί τών μετά τρεις μήνας βιομηχανικών ή άλλων αναγ
κών αύτοΰ (όρος, προβληματικής επιτυχίας) αίτήση τάς 
καταθέσεις του, καθίστανται αύται άτοκοι (άρθ. 8). Καί εί
ναι μέν ό λόγος πρόδηλος, διότι ύποτίθεται ότι ή τράπεζα 
άφήρεσε τό ποσόν τής καταθέσεως έκ τής κυκλοφορίας. Έν 
τούτοι; δέν ήδύνατο νά γίνη καί έπί τού προκειμένου ή 
διάκρισις μεταξύ ισχνών καί παχειών καταθέσεων; Τέλος 
ώς ή σπάθη τοΰ Δαμοκλέους κρέμαται έπί τών λαϊκών άπο- 
ταμίεύσεων τό δοκοϋν τή; Τραπέζης, ήτις έχει πάντοτε τό 
δικαίωμα νά σταματήση τήν λειτουργίαν τού όλου μηχα 
νισμοϋ, ειδοποιούσα διά τών εφημερίδων τήν μετά τρεις 
μήνας (έπί ποινή άτοκία;) άπόληψιν τών καταθέσεων.

Πάντα ταϋτα εϊναι ίκανώς κεφαλαιώδη καί ένδεικτικά 
τών όρων ύφ’ ους προσοοζαται ή διά τού τραπεζικού τα



408 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ'.

μιευτηρίου άνάπτυξις τοΰ οικονομικού παρ’ ήμΐν πνεύμα
τος. Οί δέ άριθμοί έρχονται μετά τόσης προθυμίας είς επι
κουρίαν, ώστε καί λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών διαφόρων 
κατ’ αυτούς περιστάσεων, πρέπει οπωσδήποτε νά θεωρηθώ- 
σιν ώς λίαν'περιεκτικοί. Ούτως ένώ άπό τοΰ 1868 μέχρι 
τοΰ 1873 μόλις προσετέθησαν είς τό τραπεζικόν ήμών τα- 
μιευτήριον 76 067 δραχμαί, αί λοιπαί τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης καταθέσεις άνέβησαν άπό 6 950 456 δρ. κατά τό 1859 
είς 23 686 874 κατά τό 1873. Τό κατάστημα, καί δή άνα
λόγως τοΰ κυρίου προορισμού του, προοδεύει άσυγκρίτω τω 
λόγω ώς Τραπεζικόν τών μεγάλων κεφαλαίων ή ώς τα
μιευτικόν τοΰ πολυαρίθμου λαοΰ. Έντεΰθεν νομίζω δτι επέ
στη ό χρόνος είς άκριβεστέραν μελέτην τής εύρείας έν τή 
λαϊκή οικονομία άποστολής, καί δτι ή έκθεσις τών διαφό
ρων κατ’ αύτήν συστημάτων δέν είναι άπό σκοπού.

1) . ’Ατομική έ ν έ ρ γ ε ι α. — “Η αί άνώτεραι τής 
κοινωνίας τάξεις λαμβάνουσιν έξοχον διαφέρον ύπέρ τής οι
κονομικής τών κατωτέρων άναπτύξεως καί σχηματίζουσι 
φιλανθρωπικός έταιρίας είς συγκέντρωσιν καί τοποθέτησιν 
τών λαϊκών άποταμιεύσεων τάς όποιας ύπτρετοΰσι δωρεάν. 
"Η αύιός ό εργατικός λαός σχηματίζει διαφόρους συνεται
ρισμούς. έν οις συγκεντροΰνται τά περισσεύματα τών ήμε- 
ρησίων οικονομιών αύτοΰ πρός περαιτέρω κατά σκοπόν δια- 
χείρησιν καί έξασφάλισίν των. Ή πρώτη μέθοδος έλειτούρ- 
γησεν ιδιαιτέρως έν Γαλλία, καθ’ήν έσχημάτισεν μέν διά
φορα τοΰ λαοΰ ταμιευτήρια, δέν ήδυνήθη δμως καί νά τά 
δίατηρήσή είς τήν απόλυτον έξουσίαν της, δταν τά άποτα- 
μιευθέντα ποσά ύπερέβησαν τάς διαχειριστικός αύτής δυ
νάμεις. Ή δευτέρα μέθοδος ύποθέτει λαόν θύοντα είς τόν 
βωμόν τής αύτοδιοικήσεως, έλειτούργησε δέ κατά συνέ
πειαν έν ’Αγγλία, καθ’ήν έν έτει 1873 ύπελογίζοντο 480 
συνεταιριστικά ταμιευτήρια πεοιλαμβάνοντα 1425147 ζα- 
ταθέτας καί 1 155 000 000 ορ.

2) . Κυβερνητική έ ν έ ρ γ ε ι α. — Τό σύστημα 
τοΰτο εύΟύς έξ αρχής δέν έλειτούργησεν μόνον, διότι παρε-
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τέθη είς τό τής ατομικής ένεργείας ζαΐ συναγωνίζεται έτι 
πρός αύτό. Έάν κρίνωμεν έζ τών μέχρι τοΰδε πορισμάτων 
τοΰ άγώνος τούτου, πρέπει νά όμολογήσωμεν δτι τό κυ
βερνητικόν σύστημα τής λαϊκής οικονομίας κέκτηται πολ- 
λήν τή άληθεία εύρωστίαν. Έν πρώτοις όχυροΰται όπισθεν 
τής δημοσίας πίστεως, ήτις πάντοτε έν καλώς ώργανισμέ- 
ναις έπικρατείαις έχει τι ούσιωδώς επιβλητικόν διά τούς με
γάλους πληθυσμούς, οϊτινες εύζολώτερον έμπιστεύονται 
τάς μιζράς οικονομίας των είς τό ηθικόν πρόσωπον μάλ
λον τής πολιτείας, ήτις ζεΐ μετά τών αιώνων, ή τής φιλαν
θρωπικής καί συνεργατικής έταιρίας, ήτις ύπόκειται είς μεί- 
ζονας περιπετείας καί έστιν δτε καί πειρασμούς.

Τώ ό’ντι αί διάφοροι τών έταιριών τούτων καταχρήσεις 
καί άμέλειαι έγέννησαν έν Άγγλίφ τήν ιδέαν τοΰ παρά τοΐς 
ίδιωτικοΐς οργανισμού καί δημοσίων τοΰ λαοΰ ταμιευτη
ρίων. Άπό τής 17 Μαίου 1861, δτε έξεδόθη ό περί τού
του νόμος, μέχρι τοΰ 1864 τά δημόσια τής ’Αγγλίας τα
μιευτήρια έδέχθησαν 3 024 καταθέσεις 373 000 καταθετών 
κ»ί 112 έκατομ. δρ. Κατά δέ τό 1873 ύπελογίζοντο οί 
μέν καταθέται είς 1 442 448, τά δέ κατατεθέντα χρήματα 
είς 540 913 492 δρ. Τό δέ άποτέλεσμα έπί τών ιδιωτικών 
ταμιευτηρίων ήτο τό έξης. Ένώ κατ’ άρχάς ταΰτα απέ
δειξαν (πιθανώς έκ τοΰ έξερεθισμοΰ τής άτομικής πρωτο
βουλίας) αυξησιν τών καταθετών άπό 1 600 000 (τώ 1860) 
είς 1 887 000 (τώ 1864), ό άριθμός ούτος κατέπεσεν ώς 
είδομεν, μέχρι τοΰ 1873 είς ί 425 147· ή δέ πτώσις αύτη 
είναι μάλλον σημαντική ύπό τήν έποψιν τοΰ άριθμοΰ τών 
ιδιωτικών ταμιευτηρίων, διότι άπό 638 τώ 1860 κατέπεσαν 
είς 480 τω 1873.

ΊΙ ιδέα τών δημοσίων ταμιευτηρίων μεταβάσα κατά τό 
1865 είς τό Βέλγιον, ώργάνισεν έν γενικόν τοιοΰτον μετά 
διαφόρων έν τή χώρα ύποζαταστημάτων, έπέφερε δέ τοιοΰ- 
τον κλονισμόν είς τό προΰπάρχον σύστημα τής άτομικής 
περί τάς άποταμιεύσεις τοΰ λαοΰ ένεργείας, ώστε έν όλίγω 
διαστήματι χρόνου συγζεντρώσασα έν τοΐς δημοσίοις ταμιευ- 
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τηρίοις περί τά 40 έκατομ. δραχ., περιόρισε κατά τό παρελ
θόν έτος τόν ανταγωνιστήν αύτής εις4 κυρίως καταστήματα, 
περιλαμβάνοντα 28 951 ζαταθέτας καί 18 ( έκατομ. δρ.

3).  Μικτή ενέργεια. —'11 σύμπραξις μεταξύ πο
λιτείας καί ατόμων κέκτηται πάντοτε μεγάλην σπουδαιό- 
τητα. Πρόκειται περί δύο δυνάμεων, καθ’ άς ό,τι στερείται 
ή μέν συμπληροΰται ύπό τής έτέρας. Τό παν συνίσταται 
είς τόν ευτυχή αυτών συνδυασμόν, έπί τοΰ οποίου έχομεν 
δύο ζατά τό προκείμενον θέμα υποδείγματα, τό Γαλλικόν 
ζαί τό Αύστρο-ουγγριζόν.

Κατά τό πρώτον ή αρχική ώθησις δίδεται ύπό τών εύερ- 
γετικών διαθέσεων τών άνωτέρων τής κοινωνίας τάξεων, 
αιτινες συγκροτοΰσι ώς εξέθεσα ταμιευτικούς συνεταιρι
σμούς. ’Ακολούθως έρχεται ή άνάμιξις τής πολιτείας, ίνα 
μεταβάλη τήν κίνησίν τής ταμιευτικής έργασίας είς δημο
σίαν λειτουργίαν ύπό τήν διαρκή έπίβλεψιν τών έξοχωτέ- 
ρων τοΰ τόπου φιλανθρωπικών καί οικονομικών έπισημο- 
τήτων. Τοιουτοτρόπως τό έν Παρισιοις π. χ. ταμιευτή- 
ριον μετά τών 23 ’υποκαταστημάτων αύτοϋ εΐναι έμπεπι- 
στευμένον είς τήν άνωτέραν έπίβλεψιν 1800 μελών τής 
άνωτέρας κοινωνίας, τά οποία μεταξύ εαυτών έκλέγουσιν 
29 πρόσωπα, ινα διαδοχιζώς έπιστατήσωσι τάς ταμιευτικές 
τοϋ συνεταιρισμού των έργασίας. Έν τω μεταξύ αί λαϊζαί 
οικονομία». συγκεντροΰνται έν τώ δημοσίω ταμείω, τό όποιον 
διαχειρίζεται τά ταμιευτικά κεφάλαια, καί έπέχει έν τή πρα
κτική τόν τόπον οφειλέτου άμα ζαί διαχειριστοϋ. Κατά τό 
τέλος τοΰ 1872 ό μέν άριθμός τών Γαλλικών ταμιευτη
ρίων άνέβαινεν είς 501, τά δέ έν αύτοΐς ποσά είς 577 044 
753 δρ. ήτοι 263 έκατομ. όλιγώτερον πρό τοΰ Γαλλογερ- 
μανιζοΰ πολέμου, ότε ό μηχανισμός είς τό ύπατον φαίνε
ται τής ακμής αύτοϋ.

Ή δέ Αύστρο-ουγγρική μέθοδος συνίσταται έν τοΐς έξής. 
Συστηματική ένθάρρυνσις είς συγκρότησιν λαϊκών ταμιευ
τηρίων, είτε υπό τήν έμπνευσιν εύεργετιζών απλώς ιδεών, 
είτε ύπό τήν ώθησιν ζαθαρώς βιομηχανικών συνεταιρισμών, 

είτε ύπό τήν διεύθυνσιν τών δημοτικών καί άλλων κοινο
τικών ζαθιορυμάτων. Καί ή φιλανθρωπία, καί ή βιομηχα
νία, καί ή κοινότης συνεργάζονται λοιπόν εις καλλιέργειαν 

τοΰ οικονομικού τής χώρας πνεύματος, τό όποιον, ύπό τήν 
έποψιν τών χρηματικών αποτελεσμάτων, άποδεικνύε». πρω 
τεύουσαν έν Εύρώπη τήν Αύτρο-ουγγαρίαν (1691 έκατομ. 
δρ. αύτη καί 1656 έκατομ. ή ’Αγγλία !) ’Ανεξαρτήτως τών 
λοιπών τοΰ περιέργου τούτου φαινομένου λόγων, συνδεο- 
μένων πρός τήν όσημέραι οίζονομιζοπολιτιζήν τής κεντρι
κής I ύρώπης πρόοδον, καθ’ ήν αί περί τήν Βιέννην χώραι 
εΐναι προωρισμέναι νά άγωνισθώσι γενναιότερον έν τώ μέλ- 
λοντι, ή έκ τής πολιτείας ιδίως έπιζουρία συνίσταται είς 
τήν πεφωτισμένην άνάμιξιν τής κυβερνήσεως περί τε τήν 
ΐδρυσιν τών λαϊκών ταμιευτηρίων ώς καί περί τήν διοίζη- 
σιν αύτών, καθ’ ήν κυβερνητικός αντιπρόσωπος συμπράτ
τει ούχί ώς επιτηρητής απλώς, άλλ’ ώς συνδιαχειριστής 
τής όλης έπιχειρήσεως.

Βεβαίως διά τήν Ελλάδα δέν ήθελον συμβουλεύσει τοι
αύτην διοικητικήν άνάμιξιν είς ζητήματα συνεταιριστικών 
συμφερόντων, διά πολλούς άλλους πολιτειακούς ή φυλετι
κούς λόγους, ώς καί διά τήν έν τοΐς διοιζητιζοΐς ήμών όρ- 
γάνοις, ένεκεν τοΰ τρόπου τής μορφώσεως ζαί εκλογής αυ
τών, έπιζρατουσαν τό πλεϊστον άνικανότητα ζαί διαχειρι
στικήν δυσαρμονίαν. Έν τούτοις πολλαί τοΰ τόπου περι
στάσεις όδηγοΰσίν είς τήν παραδοχήν μικτού τίνος συστή
ματος άπό τών έν ’Αγγλία καί Γαλλία ίσχυόντων διότι 
ήδύναντο νά συνυπάρξωσι ζαί αί συνεταιριστικά» ενέργεια:, 
καί αί φιλανθρωπικά:, καί αί ζαθαρώς διοικητικά». Δι’ έμέ ό 
δήμος έν τοΐς σπουδαιοτέροις αύτοϋ προσώποις έπρεπε νά 
εΐναι εύρύ σχολεΐον τοΰ λαοΰ, έζ τοΰ όποιου θά ήτο εύζο- 
λωτέρα ή διάδοσις τών νεωτέρων καί τελειοτέρων οικονομι
κών μεθόδων. Έν έκάστη δέ κοινότητι οί έν τή δημοτική 
οικονομία καθ’ οίονδήποτε στάδιον προϊστάμενοι ήδύναντο 
νά έμπνεύσωσιν έπί τοΰ προκειμένου ίσχυροτέραν τήν συνε
ταιριστικήν τάσιν, είτε ώς ίδρυταί, είτε ώς διαχειρισταί 
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λαϊχών ταμιευτηρίων. Ή φιλανθρωπική ούτως έποψίς εϊναι 
μεγάλης σημασίας δι’ όσους εϊναι αληθώς άξιο: νά προ- 
πορεύωνται τών συγχρόνων αυτών.

Παρά τή τοιαύτη λειτουργία τής ατομικής πρωτοβουλίας, 
είς τήν οποίαν ή όσημέραι αναπτυσσόμενη βιομηχανική 
τών ήμετέρων πόλεων τάξις ζέκληται νά δώση εύρυτέραν 
άνάπτυξιν διά τό άποτέλεσμα τών έξ οικείας πλέον τοΰ 
έργάτου ένεργείας οικονομικών αποταμιεύσεων, παρίστανται 
δύο κεφαλαιωδέσταται έννοια:. Άφ’ ένός ή καθαρά τής διοι- 
ζήσεως έπί τοϋ κοινωνικού τούτου θέματος αποστολή, ζαΐ 
άφ’ έτέρου ό οργανισμός μεγάλου τίνος καθιδρύματος, ινα 
χρησιμεύση ώς κέντρον συναθροίσεως τών ταμιεύσεων όλης 
τής έπικρατείας. Διότι δυνατόν είναι, ή αυτή ή κυβέρνησις 
νά άποτελέση τό κέντρον τοΰτο,ή καί αύτοτελές τοιοΰτο νά 
σχηματισθή, ώς π. χ. έν τή καθόλου τραπεζική σφαίρα. Έκ 
τής πρώτης έπόψεως ή Κυβέρνησις καθίσταται διαρκής, ούτως 
είπεΐν, οφειλέτης τών απανταχού τού Κράτους καταθετών. 
Έχουσι μέν ουτοι τό δικαίωμα τής άναλήψεως τών ζατα- 
θέσεων των, είς τό τέλος όμως έκάστου έτους άποδεικνύε- 
ται, ότι ουσιωδέστατου μέρος μένει πάντοτε είς χρήσιν τού 
δημοσίου θησαυρού. Ευνόητου οέ ζατά πόσον ή οικονομική 
αύτη πηγή είς τάς χείρας ευ πολιτευομένης κυβερνήσεως 
καί διά καλώς ώργανισμένου συστήματος πληρωμής τόκων 
καί άνατοκισμών, δύναται, ένθαρρυνομένων τών καταθετών, 
νά λάβη μείζονας διαστάσεις είς Αποτέλεσιν εθνικών έργων, 
πρός τά όποια ή ίσχνότης τών δημοσίων πόρων Αντιτάσ
σει Ανυπέρβλητα έμπόδια.

Ή δέ έπί τών λαϊκών αποταμιεύσεων ειδική τραπεζική 
έννοια Αποβλέπει είς τόν αύτόν τών έθνικών έργων σκοπόν 
διά τής αύτής έν τή συγκεντρώσει τών μικρών καταθέσεων 
δυνάμεως. Ή γεωργία π. χ. ήδύνατο νά έπιτύχη σημαν- 
τικωτάτην έκ τοιούτου τίνος έπιχειρήματος βοήθειαν. Ή 
μεγάλη οδοποιία έπίσης ήδύνατο νά εύρη σπουδαίου έν τοι
αύτη τινι τραπέζη πρός άλλους κεφαλαιούχους συνεπίκου- 
ρον. Έάν λάβωμεν ώς άρχήν τών περαιτέρω συλλογισμών 

τήν μέχρι τοΰδε έν τή Εθνική Τραπέζη ασθενή τοΰ Ελ
ληνικού ταμιευτηρίου έργασίαν, καί έάν συνδυάσωμεν αύ
τήν πρός τά σχετικά φαινόμενα τής νεωτέρας οικονομικής 
άναπτύξεως τών λαών, καί έν Έλλάδι ώς καί έν ταΐς λοι- 
παΐς χώραις, δέν αμφιβάλλω ότι βαθμηδόν είς ικανά έκα
τομμύρια ήδύνατο νά άποτελεσθή ή δύναμις τών λαϊκών 
τούτων έφοδίων. Πόσαι καταθέσεις εϊτε άτοκοι είτε ελαφρώς 
έντοκοι ήθελον παρ’ ήμΐν αλλάξει βαθμηδόν διεύθυνσιν ύπό 
τό άκμάζον πνεΰμα τοΰ μεγάλου τούτου έθνικοΰ σκοποΰ ! 
Είς μέν τάς μικράς θά έδιδον τήν εύκολίαν τής έπιστροφής, 
είς δέ τάς μεγάλας θά ήνοιγον τάς θύρας τού καθιδρύματος, 
χωρίς νά λησμονήσω έν τινι Αναλογώ κλίμακι τούς κινδύνους 
τής Αμέσου έπιστροφής. Κατά τούτο ή εποψις τών Ελλη
νικών κληροδοτημάτων κέκτηται μεγάλην σημασίαν καί ό 
συνεταιρισμός τών έν αύτοΐς κεφαλαίων πρός εύρυτέρους 
έθνιζούς συνδυασμούς Αποτελεί ακόμη χέρσον διά τήυ Ελ
λάδα γήν.

'Υπολείπεται ήδη ή έρευνα τής ύπό όλα τά συστήματα 
ζαταλληλοτέρας συγκεντρωτικής μεθόδου. Άδιστάκτως 
άποφαίνομαι ότι περιέχεται αύτη έν τή κοινωνική τοΰ τα
χυδρομείου αποστολή.

Μεταξύ όλων τών κλάδων είτε τής δημοσίας ύπηρεσίας 
εϊτε τών μεγάλων ατομικών έπιχειρήσεων, ό ταχυδρομικός 
εισέρχεται πλειότερον άμα καί άπονώτερον έντός τοΰ εθνι
κού βίου, παρακολουθών αύτόν είς παν βήμα τών ποικί
λων αύτοΰ διαμορφώσεων. Μετακομίζωυ τούς στοχασμούς 
τών πολιτών έν πάση μετριοφροσύνη καί ύπό τό κράτος 
θρησκευτικής άφοσιώσεως εις τό γράμμα τοΰ θεμελιώδους 
τής νεωτέρας κοινωνίας νόμου περί τήν ιερότητα τής ύπη
ρεσίας ταύτης, είς ούδεμίαν προσκρούει ιδέαν φιλοδοξίας ή 
συμφέροντος. Ή ταχυδρομική ύπηρεσία έχει καί τοΰτο τό 
ιδιαίτερον, ότι κατά τόν προορισμόν της καί έν τή τελειο- 
τέρα αύτής αναπτύξει εισέρχεται απανταχού άπό τοΰ κέν
τρου τής έπικρατείας μέχρι τών άκρων αύτής. Έάν λοιπόν 
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έκαστον ταχυδρομικόν γραφεΐον παρά τήν μεταζομιστικήν 
αύτοΰ έργασίαν έχρησίμευε καί ώς άποταμιευτήριον, ίοού 
πλήρες ζαΐ πρόχειρον σύστημα διά τήν μάλλον εύρείαν λαϊ
κήν οικονομίαν, δυνάμενον νά προσαρμοσθή πρός όλας αύ
τής τάς όψεις. Έάν παρά τοΐς άλλοις έθνεσι ή ταχυδρο
μική άποταμίευσις μέχρι τοΰδε έδοκιμάσθη πρός μόνην τήν 
κυβερνητικήν έποψιν, τής έν τώ οημοσίω ήτοι ταμείω συγ
κεντρώσεως τών οικονομιών τοϋ λαοΰ, ούοεις κατ’ ουσίαν 
λόγος άντίκειται έν έλλείψει τοιούτου συστήματος είς τήν 
περαιτέρω ταχυδρομικήν λειτουργίαν καί πρός τάς Λοιπάς 
έπόψεις, τάς έν μικρω ήτοι ή έν μεγάλω (Τράπεςα) συνε- 

ταιριστιζάς.
Ή άνάμ,ιξις τοΰ ταχυδρομείου εις τά τής λαϊκής τών 

άποταμιευτηρίων οικονομίας είναι ιδέα οΰσιωδώς ’Αγγλική. 
’Ολίγοι θεσμοί προσαρμόζονται μετά τοσαύτης πειθαρχίας 
είς σχέδια περαιτέρω κοινωνικής τελειοποιήσεως όσον ό τα
χυδρομικός. Διά τήν Αγγλίαν είναι ούτος διαρκές μέλημα 
τών σπουδαιοτέρων τής κοινωνίας άνθρώπων. Μέχρι τής εύ- 
κολωτέοας έν τή φορολογία έννοιας ή ταχυδρομική ύπηρεσία 
προσφέρει προθύμως τό γραμματόσημου αύτής. "Ινα δε 
περιορισθώ είς μόνην τήν άποταμίευσιν, ό άπό 17 Μαίου 
1861 νόμος τοΰ ’Αγγλικού κοινοβουλίου όμιλεϊ τά μάλα 
γε εύγλώττως διά τών κατά τό 1873 λειτουργησάντων 
4 607 ταχυδρομικών ταμιευτηρίων του. Ούτως όσον άφορα 
τήν σημασίαν τών έν αύτοΐς έτησίων εισπράξεων, ή κινη- 
σις τοΰ όλου μηχανισμού μαρτυρεί τά άκόλουΟα πορίσματα. 
Άπό 39 434 492 δρ. κατά τό 1862, άνέβη αύτη είς 94 
202 000 κατά τό 1865, είς 104 578 768 τω 1868, είς 
187 409 258 τώ 1871, είς 200 521 637 τώ 1872 καί είς 
223 077 548 τώ 1873. Τοιουτοτρόπως μετά τούς είς έκα- 
τοντάδας εκατομμυρίων μετρουμένους έν μόλις οωοεζαετια 
καρπούς αύτών, όπόση δύναμις οικονομικής διδασκαλίας με
ταδίδεται διά τών άνά πάσαν τήν χώραν διεσπαρμένων τα
χυδρομικών τούτων ταμιευτηρίων, έζαςος δύναται νά κρίνη.

Ο ΕΝ ALTAEV ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ·

Μεταξύ τών διαφόρων ζητημάτων, τά όποια πρόκειται 
νά λύση ή νεωτέρα κοινωνία, τό εργατικόν ούδέ τό μικρό
τερο-; ούδέ τό άζινουνωδέστερον είναι. Αί μεγάλαι τών 
έθνών έργατιζαΐ ομάδες συγκρούονται πρός τάς μεγάλας 
τών κεφαλαίων συσωματώσεις διά τρόπου, όστις πολλούς 
έπιφέρει κλονισμούς είς τό βιομηχανικόν τής έποχής οικο
δόμημα. Ή κυρία έστία τής οικονομικής ταύτης περιπλο
κής είναι ή Μεγάλη Βρετανία κατά λίαν φυσικόν λόγον, 
άφοΰ ή χώρα αύτη είναι ή βιομηχανιζωτέρα πασών. Έν
τεΰθεν αί περιπέτεια', τοΰ έν αύτή έργατικοϋ άγώνος χρη- 
σιμεύουσιν είς τάς απανταχού έρεύνας ώς βάσις άναπόφευ
κτος. Τοιουτοτρόπως έν Γερμανία άπησχόλησαν αύται άλ- 
λεπαλλήλως διαφόρους οικονομολόγους καί νομίζω ότι ή 
άπό τής άναλύσεως τούτων προκειμένη μελέτη έσεται ούχί 
παντάπασι διά τήν ήμετέραν χώραν άχρηστος.

Έν τή τελευταία τετραετία (1871—74) ή θεμελιώδης 
περί τόν σίδηρον καί τόν λιθάνθρακα βιομηχανία τής ’Αγ
γλίας ύπέστη τοιαύτας περνπετείας καί αί τιμ,αί τών προϊ
όντων αύτής τοιαύτας είς ύψωσιν ζαΐ εζπτωσιν διακυμάν
σεις, οποίας ή οικονομική ιστορία δέν έγνώρισεν έτι είς τό
σον βραχύ χρόνου διάστημα. Εις πρόχειρον του θέματος 
τούτου έξήγησιν άρκεϊ ή άνάπτυξις τών έν τή τελευταία 
δεκαετία τιμών τοΰ άκατεργάστου Σκωτιζού σιδήρου τοΰ 
Clyde άριθ. 1 και τών λιθανθράκων τοΰ Wallsend.

έτη |ϋίίνφο; ■Άνθρακες I έτζ -ίίζρος Άνθρ ζκες
1865 55 σελ. 20, 2 σελ. 1871 58 σελ. 19,2 σελ.
1866 55 » 18 » 1872 110 » 25 3)
1867 53 » 18,3 » 1873 120 » 40
1868154 >> 16 η 1874 α' έςαμ. 76 « 22 »
1869 52 » 17. 3 » 1874 β' » — » 18 »
1870 54 » 17, 3 »
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Έζ τών ζατά τά έτη 1872 καί 1873 ύπερβολιζών ανα

τιμήσεων άνθρωποι προνοητικοί διεγίνωσκον ήδη τήν έπα- 
πειλουμένην κρίσιν, ήτις τό γε νϋν έχον καταμαστίζει τήν 
μεγάλην τών καθ' ήμας γρόνων βιομηχανίαν άπό τοϋ σι
δήρου καί τοΰ άνθρακος μέχρι τών λοιπών εύαισθήτων πρός 
τάς έκ τούτων συμφοράς παραγωγικών έργων. Τά δύο 
έκεΐνα έτη ανέπτυξαν τοιαύτην ζήτησιν είς σίδηρον, ώστε 
καί τοι ή ετήσια σιδηροπαραγωγή τής Μεγάλης Βρετανίας 
έτετραπλασιάσθη έν τή τελευταία τριακονταετία (άπό 30 
είς 120 έκατομ. τόνων τό όλον τής ’Αγγλικής μεταλλο- 
παοαγωγής), ή αύξησις αύτη δέν ικανοποιεί τάς διηνεκώς 
άναπτυσσομένας άνάγκας.

Ή περίστασις ήτο κατάλληλος, ινα προκύψη τό εργατι
κόν ζήτημα είς τό μέσον. Διότι ή ζήτησις τής έργασίας 
διά τής έπιτεινομένης ζητήσεως τοΰ σιδήρου έμεγαλύνετο 
έτι μάλλον. 'fl συνέπεια δέ ύπήρξε τοιαύτη, ώστε τό εργα
τικόν ήμερομίσθιον άνεβιβάζετο είς ύπερβολήν. Τοιουτο
τρόπως έν τή τελευταία συνελεύσει τών ιδιοκτητών τών άν- 
θρακωρυχείων τοΰ νοτείου Yorkshire ζαί τοΰ βορείου Der
byshire έβεβαιώθη, ότι τά ήμερομίσθια τών έν τοΐς ανθρα
κωρυχείο}; έργαζομένων άπό τοΰ 1871 μέχρι τοΰ 187-4 
ύψώθησαν κατά 57 1 τοΐς ’/,. Άναλόγως δέ ηύξησε καί 
τό ήμερομίσθιον τών έργαζομένων τόν σίδηρον, τό όποιον 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ύψώθη κατά 100 περίπου 
τοϊς Ί ? Τά δέ κέρδη τών κατ’ άποκοπήν έργατών ήσαν 
τοσαΰτα κατά τά δύο εκείνα έτη, ώστε έκίνησαν τήν γενι
κήν προσοχήν, διότι ύπελογίσθησαν είς 120—400 λιρ. 
στερλ. καί μάλιστα είς 800 καί 900 λιρ. στερλ. άναλό
γως τής ίκανότητος έκάστου.

Ή ύπερτίμησις τοΰ σιδήρου καί τοΰ άνθρακος καί ή 
εναλλάξ προκαλοΰσα αύτήν ζαί προζαλουμένη παρ’ αύ
τής ύπερτίμησις τής έργασίας έβάδΐζον μετά τίνος οπωσδή
ποτε κανονιζότητος (όσον άφορα τούλάχιστον έαυτάς) μέ- 
μέχρις ότου έσήμανεν ή ώρα τής κρίσεως. "Οταν ό πανι
κός φόβος ήρχισε νά προβάλλη τήν κεφαλήν του, ή πτώσις 

τών τιμών τοΰ σιδήρου ζαί του άνθρακος έπεξετάθη είς τούς 
σπουδαιοτέρους κλάδους τής βιομηχανίας κατά τάς έπομέ- 
νας διαστάσεις άπό τοΰ Μαρτίου 1873 μέχρι τοϋ Μαρτίου 

1874.

Σκωτικό; σίδηρος 35 τοΐς ΝΒάμβας (Upland 10 τοϊςι.]“ 
'Άνθρακες Λονδίνου 29,9 » Βαμο. νήματα (άρ.40 12, 8 »
Χαλκός ΧΛΙ 14,2 » Έρια 22,2 »
Κασσίτερος 35, 1 » j’A-oiz. ζάκχαρις 12, 8

Ένώ δέ ή ύπερτίμησις τών τοιούτων έφοδίων τής ζωής 
διετάρασσεν τήν βιομηχανικήν αρμονίαν, έπηζολούθει συγ
χρόνως πρός μείζονα τών δεινών βαρύτητα ή ύπερτίμησις 
τών τροφίμων, διότι ό |κέν σίτος ύψώθη ζατά 10 τοΐς | τό 
δέ κρέας ζατά 12, 5 τοΐς °] . Ώς άν έπρόκειτο δέ περί τί
νος συνωμοσίας τών οικονομικών στοιχείων, ή έζπτωσις 
τών τιμών τών βιομηχανικών προϊόντων ζατ’ ούδέν ηύ- 
ξανε τήν ζήτησιν. Οί μέν άγορασταί τοΰ 1872 ζαί 1873 
ισταντο έκπεπληγμένοι, ή δέ Οέσις τής άγοράς έδεινουτο 
έτι μάλλον.

Άμα έβεβαιώθη ή ζατάστασις αύτη τής συναλλαγής, 
οί έν τοΐς άνθραζωρυχείοις ζαί σιδηρωρυχείο;; τής Μεγάλης 
Βρετανίας έπιχειρηματίαι άπετάθησαν φυσικώ τω λόγω 
είς τήν ζατάπτωσιν τών ημερομισθίων. Καί τοι δέ ούτοι δέν 
άπήτουν τήν έπάνοδον τών πρό τοΰ 1871 ημερομισθίων, 
άλλ’ άπέβλεπον είς εύλογον τινα μετρίασιν άναπόφευζτον 
έκ τής έπελθούσης πτώσεως τών τιμών καί τής άζητησίας 
τών προϊόντων, οί έργάται άντέταξαν σταθερόν άρνησιν, προ- 
τάσοντες τήν απειλήν τής ά π ε ρ γ ί α ς. Τοιουτοτρόπως 
προτείνόντων τών έν Ούαλία ζαί Σκωτία ιδιοκτητών άνθρα- 
ζωρυχείων ζαί σιδηρωρυχείων τήν έλάττωσιν τών ήμερομι- 
σθίων ζατά 10—25 τοϊς , οί έργάται άπέρριψαν τήν 
πρότασιν ,καί προτιμήσαντες νά άποχωρίσωσιν όμοθυμαδόν, 
ζατεδίζασαν είς αργίαν τά έργοστάσιά των, έξ ούπερ ζαί 
τούς κεφαλαιούχους έζημίωσαν καί εαυτούς είς τήν δοκι
μασίαν τών μέχρις άρτου στερήσεων ύπέβαλον.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι οί έπιχειρηματίαι ζαί οί ζε· 
ΕΤΟΣ 2—ΦΪΛ. 21—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1874. 27 
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φαλαιοΰχοι ήλθον έπί τοϋ προκειμένου είς συνενοήσεις κα
θώς καί οί έργάται πρός άλλήλους. Έν Cleveland, Durham, 
Somerset κλπ. οί έργοδόται άπήτησαν κατ’ άρχάς έκπτωσιν 
τών ήμερομισθίων κατά 20 τοΐς 11 , ακολούθως μάλιστα 
κατεβίβασαν τάς άπαιτήσεις των ώς π. χ. έν Yorkshire μέ
χρι 12 τοΐς ο| καί έν Barnsley μέχρι 10 τοΐς °|ο· άλλ’ οί 
έργάται άπέζρουσαν αύτάς καί άπεχώρησαν κατά δεκάδας 
χιλιάδων. Ή αύτή έπιμονή άνεφάνη καί είς τήν βιομηχα
νικήν τοΰ Durham περιφέρειαν, έν ή οί έργάται άπέρριψαν 
τήν πρότασιν τών κεφαλαιούχων, όπως διορισθή έπιτροπή 
είς μάλλον έξηκριβωμένην έπί τών τιμών έρευναν. Έξ έναν- 
τίου δέ, τών έργατών τοϋ νοτείου Staffordshire άποκλινόν- 
των πρός τοιαύτην λύσιν, οί έργοδόται έφάνησαν απρό
θυμοι, ύπερέοησαν δέ αύτούς οί τοϋ βορείου Staffordshire, 
όπου δεχόμενων τών έργατών έζπτωσιν είς τά ήμερομί- 
σθιά των κατά 10 τοϊς | , άπήτουν εκείνοι 20 τοΐς "| .

Αί έργασίαι τών καμίνων δέν έλαβον όλιγώτερον μέρος 
είς τόν προκείμενον άγώνα. Τοιουτοτρόπως οί ίδιοζτήται 
τών έν Σκωτία καμίνων άπήτουν έκπτωσιν είς τά ημερομί
σθια τών έν αύτοΐς έργαζομένων μέχρι 40 τοΐς ’|(|. Ή άγα- 
Οοποιός δύναμις τών συμβιβασμών ήτο άνεπαρκής άμφοτέ- 
ρωθεν καί μέχρι τοιούτου μάλιστα βαθμοϋ, ώστε ό άριθμός 
τών κατά τό παρελθόν θέρος σβεσθεισών καμίνων έν ’\γ- 
γλία καί Σκωτία άνήλθεν είς 150 περίπου, άκόμη δέ πε
ρισσότερον έπί τοϋ όλου έν μόνη τή περιφερεία Birmingham 
έπί 153 καμίνων είργάζοντο κατά τόν παρελθόντα Μάιον 
μόνον 46.

Ό πυρετός τών άπεργιών, είς έργάτας καί έργοστάσία, 
έπεξετάθη καί είς άλλα έκτος τοϋ σιδήρου καί τοϋ άνθρα- 
κος είδη βιομηχανίας, ώς π. χ. έν τοϊς βαμβακουργικοΐς 
καταστήμασι τοΰ Nottingham, έν οίς οί έργάται ήγωνίζοντο 
πρός τούς κεφαλαιούχους δι’ έκπτωσιν ημερομισθίου 25 
περίπου τοΐς | . Έν Bolton μάλιστα οί βαμβακουργοί έδεί- 
χθησαν μάλλον πείσμονες, διότι ούτε είς έκπτωσιν 5 τοϊς 

*’|0 έπί τών ήμερομισθίων των συγκατετέθησαν, έξ ού έ- 

δέησε νά κλεισθώσι διάφορα έργοστάσία καί μείνωσιν άρ- 
γοί περί τάς 14 χιλ. έργατών.

Πρός ολοσχερή κατάληψιν τής σημασίας τοΰ προκειμέ
νου έργατικοΰ έν τή ’Αγγλική βιομηχανία άγώνος, χρησι- 
μοτάτη είναι ή έξακρίβωσις τοϋ άριθμοΰ τών άγωνιζομένων 
έν γένει έργατών. Έκ τής άπογραφής τοΰ 1871 γνωρίζο- 
μεν, ότι έν μέν τοϊς άνθρακωρυχείοις είργάζοντο 268 χιλ. 
άνθρωποι, έν δέ τοΐς σιδηρωρυχείοις 21 χιλ. Πρέπει δέ νά 
συνυπολογισθώσιν είς τό σύνολον τών άριθμών τούτων καί 
5 678 γυναίκες. Ή ηλικία τών έργατών τούτων είναι λίαν 
άξιοσημείωτος, διότι έβεβαιώθησαν είς άμφοτέρους τούς έν 
λόγω κλάδους τής βιομηχανίας 286 άτομα κάτω τών 10 
έτών, 32 046 κάτω τών 14 έτών καί 76 020 κάτω τών 
19 έτών. Ούτως έν κεφαλαίω έπί 289 000 έργατών οί 
108 352 είναι ίχανώς άπειροι πρός τάς βιομηχανικός συ
νέπειας (καί καθόλου καί πρός εαυτούς) τής ύπό έξέτασιν 
περί μισθών πάλης.

Έν τούτοις δέν πρέπει έντεΰθεν νά είκάση τις, ότι δέν 
ύπολείπεται πολύ καί είς τούς κυρίους τών έπιχειρήσεων 
πρός κατάπαυσιν τοΰ άγώνος καί μάλιστα είς πρόληψιν 
τών έν τω μέλλοντι έπαναλήψεων αύτοΰ. Έν τή νεωτέρα 
προόδω τής βιομηχανικής κοινωνίας πρέπει λίαν έπιστα- 
μένως νά μελετηθή ή έπί τής τελικής έκβάσεως έκάστης 
έπιχειρήσεως άνάγκη τής συμμετοχής τοΰ έργάτου. "Οπως 
παρ’ ήμΐν άνεπτύχθη πρό τοΰ 1821 ή ναυτιλία διά τής είς 
τά κέρδη συμμετοχής τοΰ ναύτου, ούτω καί έν άλλοις έθνε- 
σιν έγένοντο παρόμιαι δοκιμασία·.. Ή αλιεία π. χ. τής 
φαλαίνης διά τοΰ αύτοΰ προήχθη οργανισμού. Οί παραγω
γικοί συνεταιρισμοί τών έργατών έχουσι σχετικός αναλο
γίας· καί αύται δέ αί άτέλειαι τών κατ’ αύτούς έπιχειρή
σεων μαρτυροΰσι τήν άνάγκην τής συμπράξεως κεφαλαιού
χων καί έργατών καί ούχί μονομερώς ή έ< τούτων ή έξ 
έκείνων.

Έν τή όδω ταύτη τοΰ τελικοΰ συμβιβασμού μεγάλην 
βοήθειαν πρός συνεννόησιν τών άτόμων καί είρήνευσιν τών
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συμφερόντων πρόκειται νά δώση ή κανονική άνάπτυξις τών 
συμβιβαστικών δικαστηρίων, τά όποια συγκροτούνται έν 
’Αγγλία μεταξύ έργατών καί έργοστασιαρχών, όπως περί
που τά διαιτητικά δικαστήρια, έξ ήμισείας εκατέρωθεν. 
Κατά τό τέλος τοΰ έτους συνέρχονται οί ένδιαφερόμενοι 
είς ιδιαιτέρας συνελεύσεις καϊ έκλέγουσι τούς διά τό επόμε
νον έτος συμβιβαστάς αύτών. Οί έκλεχθέντες διορίζουσι 
πρόεδρον, αντιπρόεδρον καί δύο γραμματείς, έξ ών είς τού
λάχιστον πρέπει νά είναι έργάτης. Καϊ όσον μέν άφορα τήν 
διηνεκή έποπτείαν, τό συμβιβαστικόν τοΰτο συνέοριον τής 
’Αγγλικής βιομηχανίας διορίζει διαρκή έπιτροπήν, είς ήν 
ανήκει ό πρόεδρος καί ό αντιπρόεδρος. 'Όσον δέ άφορα τήν 
απονομήν τής βιομηχανικής δικαιοσύνης, άπαιτούμενον είναι 
όπως μή διακόπτωνται αί έργασίαι, διότι ϊνα οικάση τό δι- 
καστήριον τάς μεταξύ έργατών καί έργοστασιαρχών διαφο
ράς, πρέπει ούτοι νά έργάζωνται ώς καί πρίν. Σπουδαΐον 
τωόντι βήμα διά τήν τελικήν τών συμφερόντων συμφιλίωσιν. 
Καί ή μέν πλειοψηφία αποφασίζει, έν δέ ίσοψηφία έκλέγε- 
ταιύπό τών συμβιβαστικών δικαστηρίων είς έπισυμβιβαστής 
(έπιδιαιτητής),δστις έχει τήν νικώσαν. Έν ϊσοψηφία καί ώς 
πρός τήν έκλογήν τούτου εκλέγονται δύο έμπιστοι άνδρες, 
εις έξ έκάστης όμάδος έργατών ζαϊ έργοστασιαρχών, ϊνα 
ούτοι συμφωνήσωσι περί τοΰ έπισυμβιβαστοΰ.

Έκτος τών ύπηρεσιών, τάς όποιας προώρισται νά χορη- 
γήση τό συμβιβαστικόν τοΰτο δικαστήριον είς τάς μελλού- 
σας τύχας τής βιομηχανίας, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
καί τήν όσημέραι ένεργουμένην διαφώτισιν τών εργατικών 
ομάδων έπί τών αληθών αύτών συμφερόντων. Καί τά πρός 
παράτασιν δέ τής βιομηχανικής συγζρούσεως καταρτιζόμενα 
διά τής δυνάμεως τοΰ συνεταιρισμού έργατικά ταμεία δέν 
είναι ανεξάντλητα. Πολλά μάλιστα τοιαΰτα έφθασαν ήδη 

είς τό τέρμα των, καταλιπόντα τούς έργάτας είς τήν διάθε- 
σιν τών έργοστασιαρχών.—Άφ’ έτέρου δμως καί ούτοι δέν 
δύνανται νά παρίδωσι τάς μεγάλας εύζολίας τής νεωτέρας 
μεταναστεύσεως. Ώθοΰντες δέ τούς έργάτας πρός τόν έζ- 

πατρισμόν, ζινδυνεύουσι νά άγοράσωσι κατόπιν άκριβώτερον 
τήν έργασίαν τών μενόντων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΑΑΤΩΝΙΑΔΙΙΣ.

ΦΟΡΟΙ ΚΑΪ ΠΡΕΣΒΕΙΑΙ-

Ή διαίρεσις τών φόρων είς προσωπικούς καί πραγματι
κούς εχει τήν σαφεστάτην έννοιαν, δτι οί μέν τίθενται έπί 
τών προσώπων, οί δέ έπί τών πραγμάτων. Κατ’ ακρίβειαν 
οί προσωπικοί φόροι συνδέονται πρός τήν αρχήν τής υπη- 
κοότητος· έν τούτοις βαθμηδόν τινές έξ αύτών έξετάθησαν 
έπί τών κατοίκων τής έπικρατείας, ήτοι περιέλαβον καί τούς 
έν αύτοΐς αλλοδαπούς. Μέχρι δέ τοΰ προσωπικοτάτου τών 
φόρων, τοΰ στρατιωτικού, εύρέθησαν ύπερασπισταί τής έκ
τακτου ανάγκης είς τοιαύτην τινα έξομοίωσιν μεταξύ ιθα
γενών καί ξένων. Ή κατά κεφαλήν (ώς έν Τουρζία) 
φορολογία τής ύποταγής δεΐται ιδιαιτέρας σημειώσεως, κα
θώς καί ή είς αναγκαστικά δάνεια συμμετοχή, διότι άμφό- 
τεραι συνδέονται στενώς πρός τήν ιδέαν τής ύπηκοότητος. 
"Οπως καί άν έχη πολλαχοΰ τής Εύρώπης διδάσκεται ήδη 
ή προσωπική ύποχρέωσις τών ξένων είς τά τής όοοποιητι- 
κής π. χ. έργασίας. Καί ό φόρος δέ τών έπιτηδευμάτων, 
ύπό τήν πρπσωπιζ.ήν αύτοΰ έποψιν, δέν διακρίνει μεταξύ 
ύπηζόων καί μή τοιούτων, όπως έν γένει όλοι έκεΐνοι οί 
φόροι, οϊτινες είσπράττονται κατά τήν στιγμήν τής χρή
σεως δημοσίων τινων μηχανισμών, δτε τό ούσιώδες είναι ό 
χρώμενος καί ούχί ό πολίτης.

Ώς πρός τούς πρέσβεις, άφ’ ένός ή διεθνής ανάγκη τής 
ανεξαρτησίας καί αξιοπρέπειας αύτών, καί άφ’ έτέρου ή ιδέα 
τής ύψηλής αβροφροσύνης πρός τήν αντιπροσωπείαν τών έν 
φιλία έθνικών μεγαλειοτήτων έδωζαν άπό τών προσωπικών 
φόρων μέχρι τών πραγματικών ιδιαιτέραν διεύθυνσιν, άξίαν 



422 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙλΙ. 423
μάλλον έξηζριβωμένης μελέτης. Έν γένει ζατά συνέπειαν 
τών έζτεθεισών αρχών οί πρέσβεις μετά τών άκολουθιών 
αύτών θεωρούνται ύπό τοΰ δικαίου τών έθνών ώς ζώντες έν 
τη διορισάση αύτούς έπιζρατεία. Έπομένως πας φόρος, 
όστις αναζητεί τά πρόσωπα όπως έπιβληθή, δέν δύναται νά 
εύρη τούς πρέσβεις καί τήν άκολουθίαν των, άφοΰ κατά 
πρόληψιν ουτοι δέν ζώσι έν τή φορολογούση έπιζρατεία. 
Διαφέρει οσάκις, ούτως είπεΐν, άπ’ έναντίας τά πρόσωπα άνα- 
ζητοΰσι τόν φόρον, εισερχόμενα π. χ. είς τήν άκτίνα τής 
ένεργείας του. Ένώπιον είσπράκτορος διοδίων, ένώπιον δη
μοσίου ταχυδρόμου ή τηλεγοαφητοϋ δέν ύπάρχει πρέσβυς 
ούδέ άκόλουθος αύτοΰ, άλλ’ άνθρωπος, όστις, ζητών τήν 
χρήσιν τής όδοΰ, τοϋ ταχυδρομείου ή τοΰ τηλεγραφείου, 
πρέπει νά πληρώση διόδια ή τέλη. Έν τούτοις δέν λεί- 
πουσι καί παραδείγματα έναντίας έφαρμογής, ώς π. χ. έν 
τή προηγουμένη Γερμανική αυτοκρατορία, καθ’ ήν οί πρέ
σβεις ήσαν άπηλλαγμένοι τής έπί γεφυρών καί οδών προ- 

σωπικής-φορολογίας. Άπαντώνται δέ καί έπί τής μετακο- 
μίσεως τών αλληλογραφιών διπλωματικοί τινες άτέλειαι 

έν τή πρακτική τών έθνών.
"Οσον άφορα τούς πραγματικούς τής έπικρατείας φό

ρους, ή αύτή πρόληψις ότι ή έν ή ζώσιν οί πρέσβεις άτμο- 
σφαΐρα είναι συνέχεια τής πατρίδος αύτών άποκλείει πά
σαν ιδέαν φορολογίας τών έν τή οικία αύτών κινητών. Ό 
φόρος π. χ. τών αμαξών, τών ίππων, τών κλειδοζυμβά- 
λων, δέν έχει έφαρμογή» έπί τών πρέσβεων. Προφανώς επι
δρά έπί του προκειμένου ή προηγουμένη κεφαλαιώδης διά- 
κρίσις μεταξύ σόρων, οιτινες άναζητοΰσι τόν φορολογητέο·?, 
καί φόρων, οιτινες άναζητοϋνται ύπό τοΰ θέλοντος νά τούς 
πληρώση. "Οταν όμως ό πρέσβυς άγοράζη ακίνητον κτή
μα έν τή έπιζρατεία, είς ήν είναι διαπεπιστευμένος, ή ιδέα 
τής κυριότητος τών ακινήτων δέν μεταβάλλει τήν φυσικήν 
αύτών λειτουργίαν είς τήν στενήν έκείνην προσωπικήν σχέ- 
σιν, ήτις ύφίσταται μεταξύ τών κινητών άντιζειμένων καί 
τών κυρίων αύτών, Ένώ τά κινητά δύνανται νά παρακο- 

λουθήσωσι τόν κύριον καί νά είσαχθώσιν ούτως είς τήν 
πρεσβιζήν, ώς έξετέθη, αλλοεθνή άτμοσφαίραν, τά άζίνητα 
παρεμβάλλουσιν άνυπέρβλητα προσκόμματα είς τήν έννοιαν 
τής προλήψεως ταύτης. Ήσαν, εϊναι καί έσονται μέρη 
αναπόσπαστα τής έν ή ζεινται χώρας καί έπομένως ύπό- 
κεινται άδιστάκτως είς τήν φορολογίαν αύτής.

Ή θεμελιώδης διάκρισις μεταξύ κινητής καί άκινήτου 
περιουσίας τών πρέσβεων θά ήτο ούσιωδώς άτε’λής, έάν πε- 
ριωρίζετο είς μόνα τά έν τή έπιζρατεία οπωσδήποτε ζατε- 
χόμενα ύπ’ αύτών ζινητά. Ύπάρχουσι» άλλα τοιαϋτα, έκ
τος τής έπικρατείας, ένώπιον τών οποίων ζητείται ή κατά- 
πτωσις τών τελωνιακών αύτής φραγμών. Άναγινώσζω δέ 
έν τώ καθ’ ήμάς όργανιστιζώ τής τελωνιακής άτελείας δια- 
τάγματι τής 4 Απριλίου 1834, ότι «ώς πρός τούς διπλω
ματικούς άπεσταλμένους ή πράκτορας τών ξένων Δυνάμεων 
διατηρούνται αί έπί τούτω δοθεΐσαι ιδιαίτεροι όδηγίαι, έστη- 
ριγμέναι έπί τής άρχής τής άμοιβαιότητος.» Κατά τούτο 
ήκολούθησεν ό ήμέτερος νομοθέτης τά παρά τοΐς λοιποΐς 
έθνεσιν ίσχύοντα. Άλλ’ ένώ ή άρχαιοτέρα πρακτική άπήλ- 
λαττε τά πρός χρήσιν τών πρεσβειών είσαγόμενα παντός 
τελωνιαζοϋ δασμού, άφ’ έτέρου αί καταχρήσεις ταχέως ά- 
πετέλεσαν έκφραστικήν σελίδα έν τή ιστορία τών τοιούτων 
μεταξύ τής δημοσιονομίας καί τοΰ δικαίου τών έθνών σχέ
σεων, διότι ώφελουμένη ή κερδοσκοπία έζ τής ζατά τό 
μάλλον ή ήττον γενικώς παραδεδεγμένης διπλωματικής 
άτελείας, κατεδολιεύθη συστηματικώς τάς τελωνιαζάς τών 
έπικρατειών εισπράξεις. Ή τάξις έπί τοΰ προκειμένου πε- 
ριωρίζετο είς τήν έπίσημον δήλωσιν αύτοΰ τοΰ πρέσβεως, 
ότι όσα πράγματα έπ’ όνόματι αύτοΰ είσάγονται ή έξά- 
γονται άνήκουσιν είς τήν άμεσον αύτοΰ ή τών άκολούθων 
του χρήσιν. Ένώπιον δέ τοιαύτης δηλώσεως ή έθνική α
ξιοπρέπεια άπήτει νά σταυρώση τάς χείρας ή τελωνιαζή 
τού τόπου έξουσία.

Άλλ’ αί καταχρήσεις έχουσι πάντοτε τό σωστικόν άπο- 
τέλεσμα, ότι όσον πολλαπλασιάζονται τόσον προζαλοΰσι 
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τήν θεραπείαν τοΰ ζαζοΰ Καί είναι μέν αληθές, ότι διά πο- 
λύν ζαιρόν τά μικρά ζράτη προσεποιούντο ευγένειαν έζεϊ 
ένθα ώμίλει μόνη ή ασθένεια αύτών, έπί τέλους όμως έπε- 
ζράτησεν ή νεωτέρα πρακτική τών ισχυρών επικρατειών καί 
πιθανώς ενθυμείται ό αναγνώστης σκανδαλώδεις τινας απο
καλύψεις τών διπλωματικών μορμολυκείων έπί τών τελωνια- 
ζών τής 'Ελληνικής έπικρατείας σταθμών. Τοιουτοτρόπως 
δέν άρκεΐ πλέον μόνος ό λόγος τοΰ πρέσβεως, ότι τά είσα- 
γόμενα ή έξαγόμενσ άφορώσι τήν άμεσον τής πρεσβείας 
χρήσιν, απαιτείται νά μεσολάβηση ζαί ό οφθαλμός τοΰ τε
λώνου, χωρίς νά Οεωρήται έντεΰθεν, ότι προσβάλλεται ή 
έθνιζή τοΰ πρέσβεως αξιοπρέπεια (Bluntschli, Δίκαιον τών 
έθνών § 223).

Έν τούτοις έάν διά τής τελωνιακής έπισκέψεως άποσο- 
βήται ήκατάχρησις, έν γένει, καί διά τά πρός άμεσον χρή
σιν τών πρεσβειών είσαγόμενα ζαί εξαγόμενα, ή διπλωματική 
ατέλεια άποτελεϊ πάντοτε ζήτημα μεταίωρον, είς τό όποιον 
δέν δίδεται απανταχού ομοιόμορφος λύσις. Ούτως ή θεω
ρία τής άμοιβαιότητος άποδειζνύει, ότι ή ατέλεια αύτη 
τών πρέσβεων δέν άφορα είς τάς βάσεις αύτάς τοΰ δι
καίου τών έθνών, άλλ’ είναι μάλλον ζαθαράς φιλοφροσύνης 
προϊόν. Ό έζ τών διεθνών συμφερόντων λόγος, οτι διά τής 
τελωνιακής έπί τοΰ προζειμένου απαλλαγής σζοπεϊται ή 
παραφυλαζή τών διπλωματικών μυστηρίων έζ τής πολυ- 
πραγμοσύνης '.ών τελωνιακών ύπαλλήλων, είς οΰς δέν πρέ
πει νά άφεθή ή έξέλεγξις τών κιβωτίων τών πρέσβεων καί 
τών έν αύτοΐς έγγραφων, δέν χρήζει μεγάλης ανασκευής 
Έν μέν καλώς ώργανισμένη επικράτεια ούδέ τών ιδιωτών 
τά έγγραφα ά.αζίνοΰνται έν τοΐς τελωνιαζοΐς σταθμοί;, έν 
δέ κακώς ώργανισμένη πέριξ τής τελωνιακής κατασκοπίας 
ύπάρχουσι πάντοτε τοιαΰται παραβάσεις τοΰ δικαίου τών 
έθνών, ώστε εί; ριζιζωτέρας προκαλοΰσι σκέψεις. Βεβαίως 
έάν έπρόζειτο πεπολιτισμένος λαός νά πέμψη διπλωματικά 
έγγραφα πρός τόν έν χώρα βαρβάρω ζαί άπίστω άτυχή 
αντιπρόσωπόν του, δέν θά συνεβούλευον αύτώ τήν μετα

φοράν των έντός κοινοΰ κιβωτίου· θά προετίμων δέ μάλ
λον τήν έπί τοΰ στομίου πυροβόλων ηχηρών. "Ωστε ή ιδέα 
τής έν τή διπλωματική αλληλογραφία ασφαλείας εΐναι ού- 
σιωδώς σχετική.

Έάν δέ ό λόγος περί φόρων έπί διπλωματικών έγγρά
φων ή έπί άλλων διπλωματικής σημασίας αντικειμένων, ώς 
π. χ. έπί τών άνταλλασσομένων μεταξύ τών έθνών παρα
σήμων ζαί παντός είδους δωρεών, ούδεμία αμφιβολία ότι 
τοιοΰτος φόρος θά ήτο ασυμβίβαστος πρός τήν περαιτέρω 
διπλωματικήν αποστολήν, ζαί τούτω τω λόγω θά άντέζειτο 
εις τάς άρχάς τοΰ δικαίου τών έθνών. "Οταν όμως πρόκει
ται περί τών έφοδίων τής ζωής τών πρέσβεων καί τών ακο
λούθων του, ή τελωνιαζή οι’ αύτούς ατέλεια, καθώς λέγει ό 
Pinheiro Ferreira, εΐναι προνομίαν έναντίον τοΰ όρθοΰ λόγου. 
Έν τή νεωτέρα οικονομία τών έθνών ή συντήρησις τών ύ- 
πηρετών τοΰ κράτους ένεργεΐται διά κανονικών αποδοχών 
όταν δέ ή διορίζουσα τόν πρέσβυν επικράτεια πληρόνει είς 
χρήματα τάς δαπάνας αύτοϋ, απολήγει είς φανεράν άτο- 
πίαν ή διά τής τελωνιακής άτελείας συνδρομή κυβερνήσεως 
άλλοτρίας. Άλλ’ ένώ τοιαύτη τής άτελείας έννοια δέν 
συμβιβάζεται πρός τήν άξιοπρέπειαν τών ένδιαφερομένων 
έθνών, ύπάρχουσι τόσα άλλα, όντως εύγενή, μέσα είς ά- 
πόοειξιν τής έν τώ προσώπω τών απεσταλμένων αύτών 
αμοιβαίας έθνικής ύπολήψεως ώστε άπόλλυσι καί τό τελευ
ταίου ίχνος σοβαρότητος ή άπό σχετικής τελωνιακής (!) 
άβρότητος διπλωματική ατέλεια.

Έν γένει όσω τό δίκαιον τών έθνών άναπτύσσεται έπί τής 
νεωτέρας τών έθνών οικονομίας, τόσω ή διπλωματική άπό 
τοΰ τελωνίου απαλλαγή φαίνεται μικροτέρου μέλλοντος συ
νήθεια. Άπό τής ολοσχερούς καταργήσεως αυτής μέχρι τοΰ 
περιορισμού της ύπάρχει βεβαίως ικανόν έτι διάστημα, έν 
τώ όποίω ή ποικιλία τής έν τή πρακτική εφαρμογής πε
ριέχει διαφόρους λεπτομέρειας. Έν τούτοις ή έπιστήμη 
προχωρεί ζαί τό θετικόν δίζαιον όσημέραι διαφωτίζεται. 
Τοιουτοτρόπως μεγάλης σημασίας πρέπει νά θεωρηθή ό 
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ύπό τού Γερμανικού κοινοβουλίου τή 8 ’Ιουλίου 1867 ψη- 
φισθείς νόμος, όστις, ζαταργών τήν τελωνιαζήν τών δι
πλωματών άτέλειαν, αναγνωρίζει είς τάς άλλοτρίας κυβερ
νήσεις μόνον τό δικαίωμα, ίνα άπ’ εύθείας πληρώνωσιν αΰ- 
ταί τούς δασμούς τών άπεσταλμένων των.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-

Οί οικονομικοί όροι τής έργασίας τών ναυτών επηρεά
ζονται ούσιωδώς έκ τής ιδιαιτέρας φύσεως τής ναυτικής 
βιομηχανίας. Άφ’ ένός άπαιτεΐται μία μέν θέλησες διευθύ- 
νουσα, πολλαί δέ άλλαι έν τελεία υποταγή έκτελοϋσαι, έάν 
πρόκειται νά εύοδοθή ή έπιχείρησις. Άφ’ έτέρου μεγάλα 
υλικά συμφέροντα είναι έμπεπιστευμένα είς άλλοτρίας χεΐ- 
ρας έν μέσω τών ποικίλων τής θαλάσσης περιπετειών. ’Ε
νώπιον τοιούτων πρός τήν κατά ξηράν έργασίαν διαφορών, 
οί νομοθέται τών κοινωνιών έπελάβοντο τής διαρρυθμίσεως 
τών κατά θάλασσαν έργων κατά τό μέτρον τών οικονομικών 
τής εποχής έντυπώσεων. ’Εν τούτοις όσω ή βιομηχανία 
προχωρεί, τόσω ό κύκλος τών έντυπώσεων τούτων άπο- 
δεικνύεται μάλλον περιωρισμένος. Βεβαίως ή έν τή βιομη
χανία αρχηγεία καί έμπιστοσύνη άπέκτησαν νέα διπλώματα 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους, οιτινες κατά τοΰτο ούδαμώς 
ήδίκησαν τούς πρό αύτών. ’Επίσης δμως καί ή έλευθε
ρία τής έργασίας προήχθη πλειότερον έν τή συνειδήσει τών 
έθνών. "Οταν δέ ή ιερότης τής έλευθερίας ταύτης καί τών 
δικαιωμάτων της άναγνωρίζηται πανδήμως έπί τής ξηράς, 
πρέπει βεβαίως νά είναι πολύ θλιβερά ή άνάγκη εκείνη, είς 
ήν σπουδαϊον κατά τό μάλλον ή ήττον μέρος τής ιερότα
τος ταύτης πρέπει νά θυσιασθή έπί τής θαλάσσης.

Καθ’ δσον γνωρίζω πρός ουδεμίαν έπί τής ξηράς χειρο
τεχνίαν παρεμβαίνει δημοσία άρχή, ίνα δώση είς τούς άνθρώ- 

πους τήν άδειαν πρός τό έργάζεσθαι. Έν τούτοις έπί τής κατά 
θάλασσαν βιομηχανίας οί εύρωστότεροι καί έπιμελέστεροι 
ναϋται έχουσιν άνάγκην πιστοποιητικού τής αρμόδιας άρ
χής (ίότι δέν ύπάρχει κανέν έμπόδιον είς τό νά συμφωνη- 
θώσι» ('), έκτος έάν ό προηγούμενος πλοίαρχος αυτών 
έφωδίασεν αύτούς δι’ άδειας άναχωρήσεως. Ή ιδέα λοιπόν 
τής έξαρτήσεως τής ναυτικής έργασίας έκ τοΰ έπιχειρημα- 
τίου ή έκ τοΰ δημοσίου άρχοντος άνεπίδεκτος άμφισβητή- 
σεως. Άλλά προχωρεί έτι μάλλον, διότι ένώ έπί τής ξη
ράς κατά τήν γενικήν τοΰ δικαίου άνάπτυξιν ό αύτογνωμό- 
νως άποχωρών έργάτης εύθύνεται είς άποζημιώσεις μόνον,οί 
θαλάσσιοι έργάται καταδιώκονται περιπλέον καί ώς δραπέ- 
ται. Έάν άπεμακρύνθησαν πρό τοΰ απόπλου, ύποχρεοΰνται 
συλλαμβανόμενοι νά ύπηρετήσωσίν άμισθί ένα μήνα έντός 
τοΰ πολεμικού ναυστάθμου, ή, τή έγκρίσει του μεθ’ ού συ- 
νεφώνησαν πλοιάρχου, έντός τοΰ πλοίου αύτοΰ έπί απώλεια 
τών 1 ένός μηνιαίου μισθοΰ των, ή τοΰ | τοΰ μεριδίου 
των (2). Έάν δέ άπεμακρύνθησαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πλοός, ύποχρεοΰνται είς επιστροφήν τών μισθών, τούς ο
ποίους έλαβον ήδη, καί ύπηρετοΰσιν άμισθί ή έντός τοΰ 
πλοίου μέχρι τέλους τοΰ διάπλου, ή έπί τρεις μήνας έντός 
τοΰ πολεμικού ναυστάθμου (3).

.Ένώ οέ ή πρό τοΰ άπόπλου αυτογνώμων τοΰ ναύτου 
άποχώρησις θεωρείται ώς έγκλημα, διά τόν κεφαλαιούχον 
τοΰ πλοίου κύριον, ή αυτογνώμων τοΰ ναύτου άποπομπή 
ύπάγεται είς άλλο μέτρον δικαιοσύνης. Έκαστος νομίζει 
δτι, δπως έπί τής χερσαίας βιομηχανίας ό σύμφωνων έργα
σίαν τινά εύθύνεται κατά τάς γενικάς τοΰ δικαίου άρχάς 
είς τήν ολοσχερή πληρωμήν τοΰ αντιτίμου είτε μεταμεληθή 
είτε όχι, τοιουτοτρόπως καί έπί τής θαλασσίας βιομηχανίας. 
Καί δμως δέν συμβαίνει ούτω, διότι τό άρθρον 270 § 2 τοΰ (*)

(*) Άρθρ. 68 τοΰ άπό 15 Δεκεμβρίου 1836 περί αστυνομίας τίς 
έμπορικίς ναυτιλίας διατάγματος. (’) Αυτ. άρθρ. 77.
(’) Αίτ, άρθρ. 78.
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Εμπορικού νόμου παρέχει εις τόν πρό τοΰ απόπλου άπο- 
βαλλόμενον ναύτην μόνον τό τρίτον τοΰ μισθοΰ αύτοΰ.

Βεβαίως έν τή ναυτική βιομηχανία ή δλη κίνησις δέν 
ένεργεϊται χάριν τών ναυτών, άλλά χάριν τών ιδιοκτητών 
τών πλοίων και τών φορτωτών. Καί δμως έν περιπτώσει 
προσωρινής παρεμποδίσεως τοΰ πλοίου κατά τόν διάπλουν 
οί κύριοι τών είς πλοΐον ή φορτίον κεφαλαίων πληρώνουσι 
δλας τάς λοιπάς κατ’ αύτά δαπάνας έκτος τοΰ ήμίσεως 
τών ναυτών μισθού (άρθ. 254 τοϋ Έμπ. Νόμου). Πώς! αί 
πρός τά ύλικά δαπάναι εις κρείττονα μοίραν τών πρός τά 
πνευματικά ! Έάν π. χ. εΐναι άναγκαΐοι άνθρακες διά τό 
προσωρινώς ύπό τής έγχωρίου άρχής κωλυόμενον έκ τοΰ 
ποθητού λιμένος άτμοκίνητον, οί κύριοι τών άνθράκων θά 
πληρωθώσι τελείως τήν άξίαν αυτών, οί δέ κύριοι τής έργα
σίας ούχί.' Τό έπιχείρημα δτι κατά τήν εποχήν τής προ
σωρινής παρεμποδίσεως δέν έργάζονται οί ναΰται δσον πρό 
αύτής καί μετ’αύτήν, εΐναι κατά πολύ σμικρόν. "Οταν κλείη- 
ται ό άνθρωπος έπί σαλευομένων σανίδων έντός τής θαλάσ
σης, τιμωρείται δέ ώς οραπέτης άν προτιμήση τήν ξηράν, 
έπρεπε τούλάχιστον κατά παν δίκαιον νά πληρώνηται τόν 
συμπεφωνημένον μισθόν του.

Έν γένει έπί τής μισθώσεως τής έλευθέρας έργασίας 
κανών εΐναι ή έντός τών ορίων τοΰ συναλλάγματος όχύ- 
ρωσις τών ένδιαφερομένων. "Οταν μισθώσω έπί τής ξη
ράς αμαξηλάτην ίνα μέ μεταγάγη είς Θήβας, ούδέν έχω 
δικαίωμα ινα τόν άναγκάσω είς τήν μέχρι Λεβαδείας περαι
τέρω μεταφοράν. Τοΰτο εΐναι άπλούστατον· καί δμως έν 
τή κατά θάλασσαν μεταφορά τό παν ανήκει είς τό δοκοΰν 
τοΰ κυρίου τοΰ πλοίου ή τοΰ φορτίου. Ό μικρός έργάτης 
μισθόνει τήν έργασίαν του κατά σκοπόν διά Μασσαλίαν 
έχει έκεΐ τά μικρά σχέδιά του. Μήπως δέν εΐναι κύριος έαυ
τοΰ ; Καί δμως οχι! Ένώ τό πλοΐον διαβαίνη έκ Νεαπό- 
λεως, ό πλοίαρχος λαμβάνει τηλεγράφημα π α ρ’ ο ύ τ ι- 
νος άνήκει, δπως όδηγήση τό πλοΐον εις Λονδΐνον· 
τοιουτοτρόπως δέ ή θέλησις τοΰ κεφαλαιούχου, ίσχυρο- 

τέρα καί τής του θυελλώδους άνέμου, παρασύρει καί σκάφος 
καί άνθρώπους είς τάς οδούς τοΰ έαυτής συμφέροντος. Εί
ναι άληθές, ότι πληρώνονται οί έργάται τήν διαφοράν τής 
πεπεραιτέρω έργασίας αύτών (άρθρ. 255 Έμπ. Νομ.)· έπί 
τίνι δμως Ουσία ; Τουλάχιστον, έάν ή έλευθερία ήδύνατο νά 
έχη άντίτιμον !

Ή έποψις τής διακοπής τοΰ πλοός δέν εΐναι μικροτέρας 
σημασίας. Καί κατ’ αύτήν τό συμφέρον τοΰ κεφαλαιούχου 
εΐναι έπικρατέστερον τού δικαιώματος τοΰ εργάτου. "Οταν 
ούτος νομίζη, οτι διά τοΰ περί μισθώσεώς του συναλλάγμα
τος έξησφάλισεν έργασίαν σπουδαίου κατά τό μάλλον ή 
ήττον μέρους τοϋ ένιαυτοϋ, αίφνης ή διεύθυνσις τοΰ πλοίου 
διακόπτει τόν πλοΰν πρό τοΰ άπόπλου. Τότε οι μέν δεσμοί 
τοΰ συναλλάγματος άτονοΰσιν,δ δέ ναύτης πληρόνεται δι’δ- 
σας ήμέρας είργάσθη πρός έξάρτησιν τοΰ πλοίου, καί άντί 
έτέρας άποζημιώσεως λαμβάνει ένα περιπλέον μηνιαΐον μι
σθόν, έκτος άν ήδη τώ έδόθησαν προκαταβολαί, αϊτινες μέ- 
νουσι πρός οφελός του (άρθ. 252 Έμπ. Νομ.). Είναι δέ πε
ρίεργος ή ιδέα τής διακοπής, διότι οί συγγραφείς έκτείνου- 
σιν αύτήν και έκτος τοΰ λιμένος είς χρονικόν διάστημα 24 
ωρών. Δύναται τούτέστιν νά πνίγηται ό έργάτης έπί όλό- 
κληρον ήμερομίσθ'.ον, ίνα διατηρή έτι ό κεφαλαιούχος τήν 
εύνοϊκωτέραν τής διακοπής θέσιν. 'Άς ίδωμεν δέ καί τά μετά 
τήν έναρξιν τοΰ πλοΰ άποτελέσματα τής αύτογνώμονος δια
κοπής. Εΐναι βεβαίως κρείττων ένταΰθα ή Οέσις τοΰ έργάτου, 
πάντοτε δμως ύποδεεςΐρα τοΰ δικαιώματος αύτής. Πληρόνε
ται ούτος Ί ί οι’δσας ήμέρας υπηρέτησε, 2) τό ήμισυ τών 
μελλόντων μισθών του καί 3) τά έξοδα τής έπίστροφής. "Ολη 
ή δικαιολογία τών άνωτέρω έργατικών είς μισθούς θυσιών 
ςηρίζεται έπί τής προλήψεως,δτι ό ναύτης θά εύρη έτέραν έρ
γασίαν. Άλλ’ άν άποτύχη ; Προστατεύεται, λέγουσιν, ούτω 
τό συμφέρον τής ναυτιλίας. Τίνος ναυτιλίας, τής αψύχου ή 
τής έμψύχου ; Μήπως τά συμφέροντα τών κοινωνιών πρέπει 
νά θεμελιώνται έπί τών ερειπίων τών φυσικών δικαιωμάτων;

11 μεταξύ κεφαλαιούχου καί έργάτου κατά τήν ναυτι
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κήν βιομηχανίαν άντίθεσις κέχτηται ιδιαιτέραν σπουδαώ- 
τητα έν περιπτώσει ναυαγίου. ’Εννοώ τήν άνωτέραν βίαν, 
είς ήν καί οί Θεοί έπείθοντο. Πόσον όμως κατ’ αύτήν χάος 
μεταξύ τής ξηρας καί τής θαλάσσης ! ’Εάν έπί τής ξηρας 
άπολεσθή τό άντικείμενον, έφ’ ου συνωμολογήθη ή έργα
σία, πληρόνονται οί μέχρι τής καταστροφής μισθοί- έάν 
δέ τό δυστύχημα συμβή κατά θάλασσαν, ούδεμία περί ζα- 
θυστερουμένων μισθών άπαίτησις (άρθ. 258 Έμπ. Νόμ.). 
Πρέπει έν τω πνεύματι τοϋ νομοθέτου νά είναι ό ναύτης 
Άργος πολυόματος. Έάν δέ ούτως ή γενική θεωρία, ότι 
τό μέν πλοΐον καί τό φορτίον εΐναι τό κύριον, οί δέ ύπηρε- 
τοΰντες αύτά άνθρωποι τό παρεπόμενον, ουδόλως εΐναι 
άφηρημένη, άφ’ έτέρου εύχερώς ήδύνατο νά άποδειχθή, ότι 
ή Ιδέα τής άνωτέρας βίας άποζλείει τήν ιδέαν τής άμετρου 
ευθύνης τών ναυτών. Μήπως ούτοι εΐναι ισχυρότεροι τών 
έν Τιβεριάδι πνιγομένων μαθητών τοΰ Ίησοΰ ; Ό παραλο- 
γισμός εΐναι προφανής. "Οταν αί νομοθεσίαι άποβλέπωσιν 
εις τά υπέρ άνθρωπον, άποτυγχάνουσι τοΰ σκοποΰ αύτών 
άνευ πρακτικής ώφελείάς. Ούτως ή προγραφή τών ναυτι
κών μισθών δέν έμπόδισε τά ναυάγια ζαί έμεινε- άπ’ άρ
χής ό,τι πράγματι εΐναι, δηλαδή κοινωνική αδικία.

Ή οικονομική έπί τοΰ προζειμένου δυσαρμονία προσβάλ
λει έτι μάλλον τήν κοινήν συνείδησιν έκ τής λοιπής τοϋ 
έμπορίου άναπτύξεως. "Οταν ό κεφαλαιούχος, κύριος τοΰ 
πλοίου ή τοΰ φορτίου, ευρίσκη έν τώ μεγάλω τής ασφα
λείας θεσμώ τά μέσα, ινα υπερνιζήση τούς κινδύνους, ή 
έκ τούτων καταστροφή άποβαίνει άσήμαντος είς τήν πε
ραιτέρω παραγωγήν του. Ή θάλασσα ούτως έξαγριρΰται 
ινα καταπίη ούχί τά πλέοντα κεφάλαια, άλλά τάς έπ'αύτών 
ασθενείς καί περί τών όλων άγωνιζομένας ύπάρξεις. Έρ
χεται ή τελευταία τών ναυαγών ώρα, όσοι δέ μεταξύ αύ
τών δέν ευρον τόν θάνατον ύπό τό βάρος τών κυμάτων, κα
κήν κακώς σώζονται έπί τών σκοπέλων τής ξηρας, ινα έκ- 
τείνωσι τήν χεΐρα πρός τόν έλεήμονα διαβάτην, έν τώ αύτώ 
έκείνω χρόνω, καθ’ όν διά τόν κύριον τοΰ πλοίου ζαί τοϋ 

φορτίου άναβιοΐ διά μέσου τής άσφαλείας τό ώς άλλος 
Πρωτεύς μεταμορφούμενον κεφάλαιον.

Ή κοινωνική αύτη άντινομία εΐναι άξία μεγίστης προ
σοχής. 'Όταν ό κεφαλαιούχος ζαί έν τή εύοδώσει ζαί έν 
τή καταστροφή τοϋ πλοίου διασώζη τά έαυτοΰ συμφέροντα, 
τίνος ένεκεν τά τοϋ μικρού έργάτου νά θυσιάζωνται; Ή 
άπλουστέρα περί δικαίου γνώσις αντιμάχεται πρός τοιαύ
την λογικήν. Είς μάτην δέ έπικαλοϋνται τό συμφέρον τής 
κοινωνίας πρός καταπάτησιν τοΰ άτομικοΰ. Ένώ οί ένοχοι 
τής ύπαιτίου καταςροφής είναι πάντοτε ύπεύθυνοι, έτέρωθεν 
οί μέχρις αύτής μισθοί άνήκουσιν είς τήν περιουσίαν τών 
ναυτών, έζ τής οποίας μόνον όπισθοδρομιζός ή αύθαίρετος 
ζαί δημευτικός νομοθέτης δύναται νά τούς άφαιρέση. Άλλ’ 
ή σημαία τής δημεύσεως εΐναι ό?νέθριον τών κοινωνιών σύμ
πτωμα, καί ότε εύρίσκεται είς χεϊρας τών πενήτων ζατά 
τών πλουσίων, ζαί ότε, ώς έπί τοϋ προζειμένου, λειτουργεί 
είς χεϊρας τών κεφαλαιούχων ζατά τών έργατών.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή νεωτέρα νομοθετική τών έθνών 
πρακτική παρέχει άπό τίνος εύάρεστα σημεία βελτιώσεως 
τής κοινωνικής δικαιοσύνης. Ούτως έν ’Αγγλία ή σωστική 
τών ειρηνικών ζαί άδιαλείπτων μεταρρυθμίσεων πολιτική 
μέθοδος έθεσεν έπί τής ναυτικής βιομηχανίας είς ισην μοί
ραν καί τούς κεφαλαιούχους ζαί τούς έργάτας. Κατά δέ τό 
1872 ή Πολιτεία τής Massachusets προσεκάλει τάς έν τή 
μεγάλη δημοκρατία τής ’Αμερικής συναδέλφους αύτής, ινα 
άζολουθήσωσι τό παράδειγμα τής πα’λαιάς μητροπόλεως. 
Αιά τήν Ελλάδα ή προτεινομένη μεταρρύθμισις άποβλέπει 
είς μέγιστα τής ήμετέρας ’Ανατολής συμφέροντα. Ύπό τάς 
παραγωγιζάς δυνάμεις, αιτινες έργάζονται έν τώ ζλίματι 
αύτής, ή άναβίβασις τών μικρών έργατών είς τούς μεγάλους 
τής βιωτικής ορίζοντας εΐναι σταθερόν φαινόμενον. Ούτως 
ή ζατάπτωσις τών προεξετασθέντων βιομηχανικών φραγ
μών συνδέεται πρός τήν έπί μάλλον καί μάλλον άνάπτυξίν 
τοΰ φαινομένου τούτου, μέχρι τών ορίων έκείνων τά όποϊα 
έπιγινώσζουσιν αί νεώτερ® τής έΰνικής έργασίας πρόοδοι.
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ΧΡΟΝΙΚΑ·

Έάν κρίνωμεν έζ. των μέχρι τοΰδε συζητήσεων τής Βουλής, τό 
κύριον ρεύμα τών πολιτειακών τής Ελλάδος εργασιών ακολουθεί 
σταθερός τήν αυτήν διεύθυνσιν. Οί υπολογισμοί λοιπόν τοΰ άπολυ- 
τισμοΰ έκθέτουσι μέν τινας, ώφελοΰσι δέ ούδένα.

— Τό ζήτημα τής ικανότητος δέν έχει μικροτέραν έπί τοΰ προ
κειμένου σημασίαν. Ένώ άφ' ένός αποτελεί τόν άξονα, περί δν στρέ
φονται αί πρακτιζαί τών ιδεών διαμορφώσεις, άφ’ ετέρου (πράγμα 
περίεργον !) δλαι τής Ελλάδος αί ζατά τό μάλλον ζαΐ ήττον ικανό
τητες είναι κατατεταγμέναι yaripac ή λελήθύτως ΰτιο ττ.ν ση
μαίαν τής έλευθερίας. Ευρωστον τοΰτο σημεΐον τών περαιτέρω πο
λιτικών καί τών άπ’ αύτών άχωρίστων οικονομικών τής χώρας 
τυχών.

— Έν τούτοις δέν έπεται έντεΰθεν, ότι καί έπί ρόδων τό παρόν. 
Ή κυβερνητική έν τή πολιτική ήμών μηχανή δυσαρμονία είναι έκ τών 
μεγίστων έθνικών συμφορών. Πότε Θά παύση ·,. . ’Απαντώ : όταν 
οί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους ένσαρζωθώσι τήν θεμελιώδη ,έν τή νεω- 
τέρα συνταγματική αναπτύξει ιδέαν, ότι «// '2’.τουρχΜυ} Κυβέρνη
σες είναι ιπιτροπη αύτών.»

—Θά χρειασθώσι θυσίαι καί θά πρακύψωσι παραφωνίαι. Άλλ’ όσ- 
τις έννοεΐ νά άφήση εις τά τέκνα του μόνιμον τάξιν καϊ ελευθερίαν 
δέν πρέπει νά άποθαρρύνηται είς τήν προσέγγισιν τών τρικυμιών. 
Παρήλθε πλέον ή έποχή, καθ’ ήν τά πλοία έν καιρώ χειμώνας έσύ- 
ροντο έπί τής ξηράς. ΊΙ ζωή σήμερον καί τών άτόμων καί τών 
έθνών ανήκει εις τό ανοικτόν πέλαγος.

— Αί προμήθεια·, λοιπόν είς πρόσωπα καί έφόδια είναι μεγίστης 
σημασίας. Θά άπετόλμων δέ μίαν συμβουλήν, τήν έξής· βαθύτερον 
τήν χεΐρα είς εϋρεσιν τών πρώτων, δειλότερον ώς πρός τά δεύτερα, 
καί έπί πάσι τήν άδειαν τοΰ κυρίου αύτών λαού. Καί όμως. . . . 
όποια ματαιολογία δι’ όσους τολμώσι νά φορολογώσι τό έθνος άνευ 
τής θελήσεως τών αντιπροσώπων αύτοΰ !

Έν Άθήναις, 2 Νοεμβρίου Ι87ί·.


