
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Άπό τοϋ έν έτει 1837 οργανισμού τοΰ’Εθνικού Πανε
πιστημίου τής 'Ελλάδος παρήλΟε σχεδόν τεσσαρακοντα
ετία, ζατά τήν οποίαν εΐναι έπιτετραμμένον νά έρωτήσω- 
μεν πόσους πολιτικούς, διπλωματικούς καί διοικητικούς 
έν γένει άνδρας έμόρφωσε τό έν τή Νομική αύτοΰ Σχολή 
συγζεχωνευμένον τμήμα τών πολιτικών επιστημών. 
'ΓποΟέτω άλλως ότι εις πο'λλούς τοιαύτη έρώτησις Οά 
φανή όπωσοΰν παράδοξος. .Μήπως έν τή κοινή πρακτική 
ή Νομική Σχολή δέν θεωρείται αποκλειστικά; φυτώριον 
δικαστικών καί μάλιστα δικηγόρων ;

‘Εν τούτοις οί Οεμελιωταϊ τής εύρυτάτης τοΰ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου ιδέας άπέβλεψαν κατά ζυριώτατον λόγον 
εις τήν ύπό τής Νομικής Σχολής μόρφωσιν τών προση
κόντων όργάνων διά τήν ζίνησιν τής πολιτικής μηχανής, 
τήν όποιαν άνευ ιστορικής προπαρασκευής μετεφύτευον 
έζ τής Δύσεως εις τήν καθ’ ημάς ’Ανατολήν. Ή προσδο
κία άπέτυχεν. Άφινομένων κατά μέρος έξαιρέσεων λίαν 
ευαρίθμων, ή μέν διοίζησις τής Ελλάδος περιστρέφεται 
έντός τών στενών ορίων,τά όποια διαγράφειή γραφειοκρα
τική εμπειρία τών διαφόρων κλάδων τής γενικής τοΰ Κρά
τους ύπηρεσίας, ή δέ κυβερνητική οικονομία παρασκευά
ζεται έν τώ τυπιζω θορύβω τής χωλής ζινήσεως τών δη-
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μοσίων χρημάτων, ή δέ διπλωματία στρατολογεί τούς 
ανθρώπους αύτής έζ τοϋ φ λ ο ιώδους έξωτεριζοϋ, 
ή δέ πολιτική καταρτίζεται έν τή προπαιδεία τών έν τω 
δήμω, τή έπαρχία, ζαΐ τή πρωτευούση περί τής ύπεροχής 
εφήμερων αγώνων. Παραλείπω τάς έζάστοτε έν τή πο
λιτική μηχανή είσβολάς τής κομματικής επιρροής καί τής 
κυβερνητικής χάριτος.

Καί ό'μως ύπήρχε πολύ δυνατόν ό δημόσιος καί δημο
τικός τής Ελλάδος βίος νά περικοσμήται ύπό οργάνων 
ικανών νά άναβιβάσωσι τό έθνος είς τήν περιωπήν, τήν 
όποιαν τώ ύπόσχονταιαί ιστορικαί αύτοΰ παραδόσεις καί 
ό φυλετικός κατά τήν πέριξ ανθρωπότητα προορισμός. 
Ή κυρίως 'Ελλάς ήτο πάντοτε μικρά, καί οί άνδρες αύτής 
ολίγοι. Αί φυσικαί δμως αύται έλ.λείψεις δέν εμπόδισαν 
τό ήμέτερον γένος άπό τοΰ πρωταγωνιστήσαι είς πλεΐ- 
στα τής γενικής προόδου στάδια.

’Εννοώ τήν δύναμιν τών πραγμάτων, χωρίς νά λησμονώ 
τήν έπ’ αύτής τών προσώπων αποστολήν. ΙΙανταχόθεν 
ακούω «πράγματα πράγματα....» ώς νά ύπήρχον ικανά 
πρόσωπα νά κινήσωσι τήν ύπάρχουσαν εις πράγματα 
εθνικήν περιουσίαν. "Ο,τι έλλείπει είς τό έθνος δέν είναι 
τά πράγματα.—Θέλετε χρήματα; Κατά παν έτος εκατομ
μύρια έπί εκατομμυρίων προκύπτουσι νέα έπί τής Ελλη
νικής γής. Θέλετε σώματα; Ό διπλασιασμός τοΰ εθνικού 
πληθυσμού σταθερώς προχωρεί. Θέλετε μέλλον; Δέν έχε
τε ή νά στρέψητε τά βλέμματα πρός τήν απέναντι ’Ανα
τολήν. ’Αλλά λείπουσιν οί τούς στόλους ζαΐ τούς στρα
τούς αύτοσχεδιάζοντες κατά τήν μεγάλην περίοδον τοΰ 
1821. Τήν γεννεάν τών συνομολογούντων τά δάνεια τοΰ 
1824 καί 1825 διεδέχΟη έτερα γεννεά, ήτις λησμονεί τήν 
δύναμιν τών διεθνών συμφερόντων. Χωρίς λόγχην, χωρίς 
πΰρ νομίζουσιν ότι άνανεοΰνται οί λαοί. Παραλείπω τήν 
ιδέαν τής διά τών γραμμάτων νέας ύποταγής τών όντων 

καί έσομένων κυρίων τής ’Ανατολής. ‘Η φιλοδοξία τοΰ 
οικοδιδασκάλου μοί φαίνεται ακατανόητος. 'Ρωμαίος λέ
γεται ό μαθητής, Τούρκος ή Σλάβος, άδιάφορον. ’Αρκεί 
νά ύποταχθώσιν είς τήν 'Ελληνικήν γραμματικήν ! Πόσον 
όμως διαφέρει ή έπιστήμη τών εθνικών συνδυασμών!

Ή έπιστήμη αύτη είναι γενική, ύποδιαιρεΐται δέ εις δι
αφόρους μεριζωτέρας έπιστήμας,κοινώς γνωστάςύπό τό ό
νομα «πολίτικα: έπιστήμαι«.Έάναύταιδιδάσκωνται σχολα- 
στιζώς καί μένωσιν άνευ πραγματικής εφαρμογής έν τώ τό- 
πω,ούδείς λόγος περί γενναίων καρπών. Είναι ή περίπτωσις 
τής Νομικής Σχολής τοΰ 'Ελληνικού Πανεπιστημίου, τής 
όποιας τό περί τάς πολιτιζάς έπιστήμας τμήμα ακριβώς 
εντεύθεν άπέτυχεν. Ό σκοπός του άπό κυρίου μετετράπη 
είς άπλώς επικουρικόν, συμπληρώσεως τούτέστι τών θε
ωρητικών σπουδών τών βιομηχανικών, ούτως είπειν, κλά
δων τής νομικής έπιστήμης, περί τήν δικαστικήν καί τήν 
δικηγορικήν. Μέχρι ποιας όμως έποχής είναι συγζεχωρη- 
μένον νά περιμένωμεν τούς έλπιζομένους Μεσσίας είς 
άνόρθωσιν τών ήμετέρων πραγμάτων; ’Εάν δεν δώση τοι- 
ούτους ή έφηρμοσμένη έπιστήμη, έζ ποιων πη
γών δύνανται ουτοι νά προκύψωσιν!

Νομίζω ότι ύπό πολλάς επόψεις έφθασαν οί χρόνοι τής 
άτομικής πρωτοβουλίας καί έπί τοΰ προκειμένου θέματος, 
ώς άπεδείχθη ήδη έπί πλείστων άλλων. Τόσα κληροδοτή
ματα δίδονται πρός άνέγερσιν κτιρίων, πρός περίθαλψιν 
ενδεών καί πρός έκπαί^ευσιν τών παίδων. Πώς! Δέν είναι 
κατεπεΐγον νάίδρυθ?, έπί τέλους καί αληθές σχολεΐον είς 
μόρφωσιν τών έν γένει διοικητών τοΰ τόπου; Κτίσατε πό
λεις, άθροίσατε εμπόρια,—αστυνόμους δέν έχετε; ματαιο
πονείτε. Καλλιεργήσατε τήν εξοχήν, ρίψατε κεφάλαια είς 
τάς φυτείας,—αγρονόμους καί δασονόμους δέν έχετε; μα
ταιοπονείτε. ’Επιβάλετε φόρους καί συνταξατε προϋπολο
γισμούς,—οικονομικούς υπαλλήλους δέν έχετε; ματαιο- 
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πονεΐτε. Όργανίσατε δήμους, έπαρχίας ζαί νομούς,—δη
μάρχους, έπαρχους, νομάρχας δέν έχετε; ματαιοπονείτε. 
• ·α έρωτησωσιν οί περίοικοι λαοί, «ποϋ εΐναι οί πρόξενοι 
υμών, ποϋ οί πρέσβεις;» Καί Οά τοΐς άπαντήσητε «πώς δέν 
άρκοϋσιν οί υιοί τών μέν χαί οί ανεψιοί τών δέ»; Ό κατά
λογος της άπαριΟμήσεως τών ήμετέρων ανικανοτήτων Οά 
άπέβαινεν οχληρός,έάν έξηχολούθουν αυτόν μέχρι τέλους.

Η παρασκευή πρακτικών οργάνων διά τήν καθόλου 
έθνικήν διοίζησιν ούτε είς τήν δογματικήν άπό καθέδρας 
διδασκαλίαν άνήκει. ούτε έκ μόνης τής τύχης πρέπει νά 
έςαρτηΟή. Αί πολιτιχαί έπιστήμαι άνήκουσιν εις τόν κλά- 
οον τών θετικών έπιστημών, επομένως πρέπει νά διδάσχων- 
ται οιά τής ιστορικής μεθόδου. Ώς έν παραδείγματι, 
εΖω ύπ’ οψιν ούχί τήν καλλιτέραν κυβέρνησιν άλλά τήν 
δυνατήν, καί άπό τής άρχής ταύτης έρευνώ τά κατά τάς 

ύπαρξάσας κυβερνήσεις. 'Ιστορία τής πολιτικής, όπως αύ
τη έφηρμόσθη κατά τούς διαφόρους πολιτειακούς τύπους, 
ιστορία τής διοικήσεώς, τής κυβερνητικής οικονομίας, 
στρατιωτική ιστορία, διπλωματική, βιομηχανική, γεωρ
γική, εμπορική κλπ. Δέν πρόκειται περί οικοδομήματος 
εκ τών προτέρων. Συναθροίζεται πανταχόθεν ή σοφία τής 
άνθρωπότητος διά τής ιστορικής μεθόδου, όπως φωτίση 
τούς θνητούς έκ τών παθημάτων τών άπ’ αίώνος κεκοιμέ- 
νων. Εάν αί ώραι τοϋ ενιαυτού ζαί αί περίοδοι τοϋ χρό
νου έπαναλαμβάνωνται έν τω φυσιζώ ζόσμω, άπειρα πα
ραδείγματα μαρτυροϋσι τήν αύτήν έζ.τύλιξιν καί έπί τοϋ 

πνευματικού τής άνθρωπότητος οργανισμού. Είναι κύκλος 
τις περιστροφής, ό άπό τών άκρων ηνωμένος αιώνιος 
ο φ ι ς τών Αιγυπτίων,σύμβολον σοφίας άμα καί διαδοχής.

Ιοιαύτη πρακτική διά τάς πολιτικός έπιστήμας Σχο
λή λειτουργεί άπό πενταετίας ήδη έν ΙΙαρισίοις, ίδρυθεΐσα 
τή συμπράξει πολλών ελευθεροφρώνων υπό τοΟ κ. Boutmy, 
μετά τάς στρατιωτικός καταστροφές τοϋ Γαλλογερμανι- 

κοϋ πολέμου, κατά μέγα μέρος όφειλομένας εις προηγου- 
μένας διοικητικός συμφοράς, αιτινες ύπό πάσαν έποψιν 
κατέστησαν έκείνας διά τήν Γαλλίαν άναποφεύκτους. Ιό 
παράδειγμα τής Παρισινής Σχολής είναι ήδη ύπό σπου- 
δαίαν συζήτησιν έν ’Ιταλία, άπό πολλών οε χωρών μαρ- 
τυρεΐται ή εύνοϊκή τής ιδέας υποδοχή. ’Ήδη έν Περού 
τής ’Αμερικής διωργανίσθη έπί τών αύτών βάσεων όμοια 

διά τάς πολιτικός έπιστήμας Σχολή.
Μεταξύ τών ένδειζτικωτέρων πορισμάτων τής έν Γαλ

λία έλευθέρας Σχολής τών πολιτικών έπιστημών πρέπει 
νά σημειωθώσιν ιδιαιτέρως δύο. ’Εννοώ τάς έξ άπασών 
τών Ευρωπαϊκών χωρών προσκλήσεις έν ΙΙαρισίοις τών 
νέων θιασωτών τής καθόλου εθνικής επιστήμης, και τας 
ύπό τής Σχολής άπονομάς βραβείων περιηγήσε- 
ω ς. Εΐναι μέθοδος αλάνθαστος ύπενθυμίζουσα τούς πα
λαιούς σοφούς τής 'Ελλάδος, οΐτινες, περιηγούμενοι καί 
μελετώντες τά άλλότρια, καθίσταντο τοιοΰτοι. "Οσον άφο
ρα τήν διδασκαλίαν, άρκεϊ ή επομένη περίληψις μαθημά
των τινων τοϋ πρώτου τής Σχολής έξαμήνου.

Ό κ. Sorel, καθηγητής τής διπλωματικής ιστορίας, έχει 

ώς θέμα τάς συνθήκα; τοϋ 4 813, αιτινες έπί πεντηκον
ταετίαν άπετέλεσαν τό δημόσιον δίκαιον τής Εύρώπης. 
Μετά εισαγωγήν τινα είς τήν άμέσως προηγουμενην άπό 
τοϋ 1789 Εύρωπαικήν διπλωματίαν, ή διδασκαλία εισέρ
χεται άμέσως είς τά επίσημα έγγραφα καί τήν άλληλο- 
γραφίαν τών πρεσβευτών, άποδειζνύουσα ότι «συνθήκα!, 
πρωτόκολλα, διακοινώσεις εΐναι άφηρημένοι τύποι πολι
τικών φαινομένων»-καί έξάγουσα έκ τοϋ ύφάσματος τής 
άπό συνθήκης διπλωματικής γλώσσης τήν ζώσαν πραγ
ματικότητα τών κινούντων τά Ανθρώπινα παθών καί συμ
φερόντων. Πόσον γόνιμος ζαί περιεκτική ή άνά χεΐρας 
διπλωματική διδασκαλία, μαρτυροϋσιν αί άπό τοϋ 184 5 
μέχρι σήμερον μεγάλοι εθνολογικοί έν Εύρώπη μεταβολαί.
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Ό ζ. Levasseur, καθηγητής τής ιστορίας τών γεωργι
κών, βιομηχανικών ζαΐ εμπορικών προόδων τής Εύρώπης 
κατά τόν τελευταΐον αιώνα, δίδει τοιοΰτον τόνον εις τά 
μαθήματα αύτου, ώστε ύπό τήν επαγωγόν γλώσσαν του 
μεταβάλλεται ή ξηρά καταστατική είς Οελκτιζωτάτην τής 
έφηρμοσμένης επιστήμης συνοδοιπόρον. Ή περιέργεια κα
τακυριεύει τό άκροατήριον ζαΐ ή διδασκαλία έμπνέει τάς 
ψυχάς αύτού.

Ό ζ. Gaidoz, καθηγητής τής γεωγραφίας καί εθνογρα
φίας τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, άποδειζνύει διά τών το
πολογικών σχέσεων, πώς διενεμήΟησαν αί φυλαί, αί γλώσ
σα'. καί αί θρησκεία', έν ταΐς κυριωτέραις χώραις, άρχόμε
νος άπό τών Εύρωπαιζών. Εισέρχεται είς τήν ούσίαν τών 
πραγμάτων καί διά τοΰ ερευνητικού φωτός αναβιβάζει 
τήν γεωγραφίαν καί τήν εθνογραφίαν εις περιφανεστάτην 
βαθμίδα. Ή ενωσις αύτών άποτελεΐ επιστήμην πλουσιω- 
τάτην, διδαζτικωτάτην καί γονιμωτάτην έπί τών πολιτι
κών καί έν γένει τών κοινωνικών ζητημάτων.

Ό κ. Dunoyer, καθηγητής τής ιστορίας τών άπό τοΰ 
Smith οικονομικών άρχών, παρακολουθεί τήν άνάπτυξιν 
αύτών έν τε τοΐς συγγράμμασι καί έν τοΐς νόμοις. ’Ανα
λύει τάς καθ’ έκαστον ιδέας έν τή κυριωτέρα τούτων δια
τυπώσει. Έπί παραδείγματι οί Φυσιοκράται παρέχουσιν ώς 
θέμα έρεύνης τήν περί καθαρού εισοδήματος θεωρίαν, 
ό Smith τήν περί διαιρέσεως τών έργων, κλπ. Τοιουτοτρό
πως καταστρώνεται ή επιστημονική τής Πολιτικής Οικο
νομίας περιουσία άπό τών μάλλον ζεζυρωμένων άγώνων 
αύτής.

Τά άνωτέρω δείγματα είναι ικανά είς άπόδειξιν τής γε
νικής διευθύνσεως τοΰ έκπαιδευτιζοΰ πνεύματος έν τή 
Παρισινή Σχολή τών πολιτικών επιστημών. Άναγινώσζω 
έν τω τελευταίω αύτής προγράμματι μεταξύ άλλων θεμά
των χαίτά εξής: Περί τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως έν Άγ. 

γλία καί Γερμανία, περί σιδηροδρόμων τοπικού συμφέρον
τος, περί τής πολιτικής τοΰ Καβούρ (λαμπρόν καί σω
τήριον μάθημα διά τούς μέλλοντας "Ελληνας πολιτικούς), 
σύγκρισις συνταγμάτων, μελέται έμπορικής γεωγραφίας 
κλπ. Δέν ύπάρχει νέα οδός, έν τή άδιαλείπτω τοΰ έθνι- 
κού βίου έργασία, τής οποίας δέν έπιλαμοάνεται ή Σχολή 
τών πολιτικών έπιστημών,άμα ώς ιδη αύτήν συνδεομένην 
πρός τήν έν γένει έζτύλιξιν τών κοινωνικών φαινομένων. 
‘Ο σκοπός είναι ή διοίζησις αύτών καί ή μόρφωσίς τών 
προσηκόντων ταύτη άνδρών.

Έάν άπό τής άνωτέρω έπόψεως έπισκεφθώμεν τά έν τή 
καθ’ ήμάς Ανατολή παρ’ άπασι τοΐς λαοϊς αύτής, έν τή 
καθολική διευθύνσει τής κοινωνίας, παρωδούμενα,δέν έχω 
αμφιβολίαν ότι ολαι αί ψήφοι Οά συναντηθώσιν είς τό 
έξης πόρισμα: "Οτι τό έθνος έκεινο, όπερ διοικητικώς κα- 
ταρτισθή ταχύτερον καί τελειότερον τών λοιπών, έχει έν 
χερσί τάς τύχας καί τών άλλων, νΰν παρούσας, κα
τόπιν δέ τάς έν τώ μέλλοντι. Εύχομαι ούτως είς τήν 
Ελλάδα,ινα έγζαίρως συμπληρώση τήνάνωτέραν έθνιχήν 
έκπαίδευσίν αύτής διά τής προσθήκης τής πολιτικής διδα
σκαλίας,τής άπό θετικών μελετών καί επιστημονικών γνώ

σεων άποτελουμένης.

ΚΟΙΝΌΚΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ! 
ΘΕΩΡΙΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ.

*Η κοινοκτημοσύνη δέν είναι εφεύρημα τής νεωτέρας 
εποχής. Καί ώς θεωρία καί ώς νομοθέτημα άπαντά έν τή 
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άρχαιότητι καί κατά τόν μεσαιώνα. Κοινοκτημονική ήτο 
ή ιστορούμενη διανομή έν Σπάρτη έπί Λυκούργου, καί 
αί κινήσεις τοΰ όχλου κατά τούς τελευταίους χρόνους 
τής δημοκρατουμένης Ρώμης, κοινοκτημονικόν τό όμο- 
δίαιτον τών πρώτων χριστιανών καί τών άναβαπτιστών, 
κοινοζτημονιζά τά αίτια τοϋ πολέμου τών χωρικών έν 
Γερμανία μετά τήν εκκλησιαστικήν μεταρρύθμισήν, κοινο- 
κτημονίζή ήτο ή περί ΙΙολιτείας θεωρία του Πλάτωνος 
καί τά πολιτικά μυθεύματα τοϋ Θωμά Μόρου. Άλλ’ ύ· 
πάρχει ουσιώδης διαφορά τών ζοινοκτημονικών καί κοι
νωνικών θεωριών τών νεωτέρων πρός τάς άρχαιοτέρας. 
Αί άρχαιότεοαι έχουσιν αιτίαν πολιτικήν ή ήθιζήν ή κοι
νοκτημοσύνη προτείνεται ή έφαρμόζεται, διότι ή διαφορά 
τών ούσιών καί αί χωρισταϊ περιουσία', θεωρούνται επικίν
δυνοι είς τήν άληΟή τής πολιτείας εύημερίαν, ή διότι οί 
άνθρωποι καθίστανται ηθικώς τελειότεροι. ‘Π σημερινή 
όμως κοινοκτημοσύνη έχει καθαρώς κοινωνικά αίτια ζαί 
επιδιώκει τήν θεραπείαν κοινωνικής νόσου αληθούς καί 
όμολογουμένης καί παρά τών εναντίων.

‘Η σημερινή πολιτική επιστήμη διακρίνει αύστηρώς τήν 
πολιτείαν άπό τής κοινωνίας. Τήν διαφοράν ταύτην άνο- 
μολογοϋσιν τήν σήμερον άπαντες οί δημοσιολόγοι, διαφέ
ρονται δέ μόνον κατά τοϋτο, έάν ή χωριστή θεωρία τής 
κοινωνίας άπό τής πολιτείας είναι έφιζτή καί σκόπιμος ή 
όχι. ‘Π διαφορά τής πολιτείας άπό τής κοινωνίας συν- 
ίσταται κυρίως εις τοϋτο. ‘Η πολιτεία σκοπεί βεβαίως 
τήν προστασίαν καί έξασφάλισιν τών δικαίων ζαί έν γέ- 
νει τήν εύημερίαν τών κοινωνών αύτής, άλλ’ έχε ι άμα 
αύτοτελή ϋπαρξιν ζαί ίδια τέλα, είς ά πρέπει νά ύπο- 
χωρώσι τά ϊδια τών κοινωνών. ‘H πολιτεία δέν είναι 
απλώς τό άθροισμα τών πολιτών, άλλ’ ή οργανική αύτών 
ένωσις είς έν ένιαϊον όλον. ‘Π πολιτεία δεν εΐναι αύθαί- 
ρετόν τι κατασκεύασμα τών κοινωνών αύτής άλλ’ έπιβάλ- 

λεται άπό τής φύσεως άναγζαίως· πας άνθρωπος άναγ
ζαίως άνήκει καί οφείλει νά άνήζη εις τινα πολιτείαν· ό 
άνθρωπος εΐναι φύσει πολιτικόν ζώον κατά τόν Άριστο- 
τέλην. Τήν άντίθεσιν πρός τήν πολιτείαν άποτελεΐ ή κοι
νωνία· ή κοινωνία δέν εΐναι τι αύτοτελές καί άναγζαίως 
έπιβαλλόμενον άλλ’ αυθαίρετόν τι. ‘II κοινωνία λαμβάνει 
τούς άνθρώπους έκάστους ώς τοιούτους καί τά άτομικά 
αύτών συμφέροντα. Οί έχοντες οί έπιδιώκοντες τά αύτά 
συμφέροντα προσεταιρίζονται αύθαιρέτως καί έκουσίως. 
Έζ τών ρητών ή σιωπηλών τούτων προσεταιρισμών κα
θόσον έν αύτοϊς τά οικονομικά συμφέροντα εΐναι τά ζι- 
νοϋντα ελατήρια προέρχεται άντίθεσις ζαί σχηματίζονται 
αί ζοινωνικαί ζαλούμεναι τάξεις, έν ταύταις δέ έγκει- 
τει ή ύπαρξις τής ζ ο ι ν ω ν ί α ς.

Αί ανώτερα'. καλούμενα’, τάξεις ήτοι αί εύπορώτεραι, εύ- 
ποροϋσαιμέσων εύποροϋσι σχολής ζαί ζέκτηνται οιά τοϋτο 
ώς έπί τό πολύ μείζονα άνάπτυξιν ζαί παιδείαν. Διά τής 
δυνάμεως τών χρημάτων καί τής μορφώσεως αύτών προσ- 
κτώνται δύναμιν έν τή πολιτεία καί καθίστανται ή έπικρα- 
τοϋσα τάξις, οί κύριοι μοχλοί τής πολιτικής τάξεως· ή 
κοινωνική λοιπόν αύτών υπεροχή προσπορίζεται αύτοϊς ζαί 
πολιτικήν· Τά πολιτικά προνόμια τών εύπορουσών τά
ξεων ήσαν άλλοτε ποΐ.λώ μείζονα, έν ταΐς σημεριναΐς 
όμως πολιτείαις μόνον ίχνη τινα αύτών σώζονται ώς ένθα 
τίθεται ώς προσόν τής ενεργητικής ή παθητικής έκλογής 
είς βουλευτήν ζαί άλλας δημοσίας θέσεις ή κατοχή το- 
σαύτης ή τοσαύτης περιουσίας.

‘II σπουδή πρός κατάργησιν παντός προνομίου πολιτι
κού στηριζομένου είς διαφοράν περιουσίας εΐναι ζίνησις 
πολιτική, ήτις καθόσον επιδιώκει τήν αύστηράν καί συν
επή τήρησιν τής άρχής ταύτης έν πάσαις ταΐς πολιτικαϊς 
σχέσεσι καί άξιώμασι εΐναι ή ζαλουμένη δημοκρατική κί- 
νησις. Άλλά τής πολιτικής ταύτης ζινήσεως είναι διάφο
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ρος ή κοινωνική. ‘Η κοινωνική δέν έπιδιώχει κατάργη- 
σιν προνομίων πολιτικών, ούδ’ έν γένει πολιτικούς σκο
πούς κατ’ εύθεϊαν. Ή κοινωνική κίνησις άναφέρεται κυ
ρίως εις τήν διαφοράν τών περιουσιών, καί ή επιδιώκει τήν 
κατάργησιν πάσης χωριστής περιουσίας καί τήν κοινοποί
ησή τών υπαρχόντων (κοινοκτημοσύνη communismus) ή 
την έξομάλυνσιν τών περιουσιών έξωθεν διά τής πολιτείας 
φέρ είπειν (socialismus)

Έφ’οσον αί εύποροϋσαι τάξεις έκέκτηντο σπουδαία πο. 
λιτικά προνόμοια ή κοινωνική καχεξία έφερε είς πολιτικός 
κινήσεις καί επαναστάσεις- Άφ’ οτου δμως διά τής Γαλ
λικής ιδίως έπαναστάσεως τά προνόμια ταΰτα κατηργή- 
Οησαν σχεδόν ριζηδόν, ήρξαντο καί αί καθαρώς κοινωνι
κά'. καί κοινοκτημονικαί κινήσεις.

Η κυρία αίτια τών νεωτέρων κοινοκτημονικών κινήσε
ων εΐναι ιδίως ή ύπεροχή καί τό κράτος τών κεφαλαιού
χων έπί τών άχτημόνων έργατών, ιδίως έν τή βιομηχα 
νία. Είς πάσαν βιομηχανικήν έπιχείρησιν συνέρχ οντα 
ό έπιχειρών κεφαλαιούχος καί οι έργάται, συνέρχονται δέ 
κατά συμφωνίαν ήτοι έλευθέρως. "Οστις δέχεται προσω
πικήν ελευθερίαν όστις ομολογεί τό ιερόν τής ιδιοκτησίας 
δέν δύναται ούδεμίαν ύποστατήν άντιλογίαν νά φέρη κατά 
τής ταξεως ταύτης. II ελεύθερα συμφωνία μεταξύ κε
φαλαιούχων καί έργατών είναι άπόρροια καθαρά τών δι
καιωμάτων τούτων, καί ή πολιτεία όφείλουσα τήν διαφύ- 
λαξιν τών δικαιωμάτων τούτων, οφείλει τήν προστασίαν 
της όπως ή συναλλαγή αΰτη καταρτίζεται έν πάση έλευ- 
Οερία. "Οσον ορθή είναι κατά Λε ορίαν ή σχέσις αΰτη το- 
σοϋτον παραλλάσσει κατά τάς περιστάσεις έν τή ποαγμα- 
τικοτητι. · ‘

Εν τή πραγματικότητι ώς έπί τό πολύ ή σχέσις τοΰ 
εργάτου δεν είναι ή τοϋ έλευθέρως συναλλασσομένου. ’Εν 
τή πραγμανικότητι ή εργασία είναι έμπόρευμα, ώς τοιαύτη 

δέ ύφίσταται άπάσας τοΰ έμπορεύματος τάς τυχας., Καί 
αυτή ύπόκειται εις συναγωνισμόν. ‘Υποτιμάται δέ ή ύπερ- 
τιμάται άναλόγως τής ζητήσεως καί τής προσφορας.^Ό 
εργάτης μή εχων κεκτημένην περιουσίαν ά ν α γ κ α ε- 
■ζ α. ι πρός συντήρησιν καί διατροφήν αυτού, όταν ή προσ
φορά εργασίας είναι άφθονος, νά κατέλθη μέχρι τοϋ τε
λευταίου όρου, μέχρι τοϋ όρου τής πενιχράς αυτου συν- 
τηρήσεως· ‘Ο εργάτης συναλλάσσεται καί τότε πάντοτε 
έλευθέρως μετά τοϋ έπιχειροΰντος κεφαλαιούχου, αλλ 
είναι ελευθερία αΰτη όταν ό μέν είναι ήναγκασμένος να 
δεχθή πάντα όρον, ό δέ είναι πάντη ελεύθερος ja τον 
δεχθή ή νά τόν άποβάλη; Καί όμως είναι τό κέρδος της 
έπιχειρήσεως, τό πολύ καί μέγα πολλάκις τής επιχειρη- 
σεως κέρδος προϊόν επίσης του κεφαλαίου ως καί της ερ
γασίας τών έργατών. Διατί ό κεφαλαιούχος να αποφερη 
τό παν έκ τής έπιχειρήσεως κέρδος, ό δε εργατης^να ερ- 
γάζηται διά νά ζή, καί νά έργάζηται καί να ζή οια 
νά πλουτή ό κεφαλαιούχος; Δέν είναι τούτο πραγματική 
τών έργατών δουλεία; Οί άρχαΐοι τούλάχιστον δούλοι 
εΐχον έκ τών προτέρων ασφαλή καί βεβαιαν τήν συντή- 
ρησιν αύτών έφ’ όσον έμενον είς τήν εξουσίαν του κυρίου 

αυτών.
Έρρέθη πολλάκις, καί τούτο είς παρηγοριάν τών έρ

γατών, ότι διά τής έπιμελείας καί οικονομίας δύνανται 
καί αύτοί κατ’ ολίγον σχηματίζοντες μικρά κεφάλαια να 
άνακύψωσι έκ τής Ολιβερας όντως καταστάσεώς αύτών 
ταύτης, καί ότι ή περίστασις αΰτη καί ή έλευθερία είναι 
ο,τικαθιςα τήν θέσιν τών σήμερον έργατών πολύ άνωτέραν 
τής τών άρχαίων δούλων. Αλλ’ ή ιστορία τής βιομηχα
νίας απέδειξε καί καθ’ ημέραν άποδεικνύει τό μάταιον τής 
παρηγοριάς. Όχι μόνον έργάται δέν ήδυνήθησαν νά άνα- 
χύψωσΐ, έκτός σπανίωτάτων καί τυχαίων έξαιρέσεων 
άλλα παρετηρήθη, δτι καί τά διάμεσα στοιχεία, οι μι-
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κροί κεφαλαιούχοι όσημέραι έζλείποοσιν ζαΐ έξαφανίζον- 
ται μή δυνάμενοι νά ύποστώσι τόν συναγωνισμόν πρός τά 
μεγάλα κεφάλαια, τών οποίων οί κάτοχοι πρός κατάθλι- 
ψιν τοΰ συναγωνισμού τών μικρότερων δύνανται πρός 
καιρόν νά ύποστώσι άχινδύνως Ουσίας χαί ζημίας. ‘Π άν- 
τίθεσις λοιπών τών κοινωνικών τάξεων άντί νά έλαττοΰ- 
ται όσημέραι επιτείνεται,— τό δέ χάσμα μεταξύ τών μέν 
καί τών δέ στηρίζεται μεΐζον καί μεΐζον. Ή άπελπισία 
τής βελτιώσεως τής Οέσεως αύτών καθίσταται όσημέραι 
τό έπικρατέστερον είς τούς έργάτας αίσθημα.

Παρ’ ήμΐν, ένθα τά διάμεσα στοιχεία ήτοι τά μικρά κε
φάλαια είναι εΐσέτι τά έπικρατοϋντα, εΐναι δύσκολον καί 
σχεδόν άδύνατον νά έννοήση τις τήν σπουδαιότητα τοΰ 
κινδύνου καί τάς μέριμνας άς τό κοινωνικόν τοΰτο ζήτημα 
εμποιεί έν τή δυτική Εύρώπη. Ή τάξις τών άνθρώπων 
οιτινεςτήν προσήκουσαν λύσιν τοΰ κοινωνικού ζητήματος 
δέν Οεωροΰσιν έφικτήν διά τής παρούσης έννόμου τάξεως 
τής πολιτείας, καί οίτινες πρός λύσιν αύτού έπιδιώκουσι 
βιαίαν τινα κοινωνική ; καί πολιτικήν μετατροπήν, ήτο άλ
λοτε ολιγάριθμος καί περιωρίζετο είς φαντασιώδεις θεω
ρητικούς, τήν σήμερον όμως ή έπίφοβος αύτη τάξις έν 
μόνη τή Γερμανία άριθμεΐ οπαδούς 500,000 εργατών πε
ρίπου. ’Εν Γαλλία άπέδειξε μέν καί ζατά τό 1848 ιδίως 
όμως τώ 1871 όπόσον επικίνδυνος εΐναι διά τήν κοινωνι
κήν τάξιν δύναμις. ‘Υπό τόν τύπον δέ τής διεθνούς έται
ρίας διενεργεί ενότητα τών έζασταχού διεσπαρμένων όμο- 
φρόνων καί διακλαδοΰται έπί μάλλον καθ’ δλην τήν πε- 
πολιτισμένην Δυτικήν Εύρώζ ,ν.

θεωρητικώς ή συζήτησις περιστρέφεται είς τούτο- εΐναι 
ή όμολογουμένη παρά πάντων ώς λυπηρά κοινωνική ζα- 
τάστασις αναγκαία συνέπεια τής άτομικής ελευθερίας καί 
τής ιδιοκτησίας καί πρέπει διά τούτο πρός θεραπείαν αυ
τής νά άνατραπώσι τά ίερώτερα τέως θεωρούμενα δικαι

ώματα τοΰ άνΟρώπου, ή δύναται νά έπινοηθή θεραπεία 
τοΰ κακοΰ τηρουμένης τής ίερότητος τών δικαιωμάτων 
τούτων. Οί κοινοκτημονιζοί λέγουσι πρέπει άναγζαίως νά 
καταργηθή ή ιδιοκτησία, εί δέ μή θεραπεία τοΰ κακοΰ εΐ
ναι άδύνατος. Άλλ’ ή κατάργησις τής ιδιοκτησίας συν
επάγεται άναγζαίως τήν τής οικογένειας· καί τήν συν
έπειαν ταύτην δέν έδίστασαν νά άποδεχθώσι οί κοινοκτη- 
μονικοί προτείναντες κοινογαμίαν. Άλλ’ή θεωρία αύτη 
άπηρχαιώθη. Τά νεώτερα συστήματα δέν εΐναι πλέον κοι- 
νοκτημονικά, άλλά κοινωνικά, τόν περιορισμόν τής ιδιο
κτησίας ή τής χρήσεως αύτής έπιδιώκοντα ούχί όμως καί 
τήν κατάργησιν αύτής. "Οπως έχη τις ιδέαν τινα περί 
τών διαφόρων τούτων συστημάτων έπισυνάπτομεν έν- 
ταύθα σύντομον αύτών ιστορικήν άφήγησιν, τήν άχριβή 
αύτών άνάλυσίν ή καί άναίρεσιν Οεωροΰντες ώς εξω τών 
ορίων τής παρούσης μελέτης.

Καθ’ ήν έποχήν ό Μάλθουςέπόμενος τ7 κλασική πολι
τική οικονομία τής ’Αγγλίας άνέπτυξε τήν περί πληθυ
σμού θεωρίαν αύτοϋ καί άπέδειξε τό άναγκαϊον ικανής άν. 
Ορωπίνης άθλιότητος,ήτις μόνον δι’ηθικής έγκρατείας δύ
ναται νά μετριασθή, καθ’ ήν έποχήν μετά πολλής τής 
παρρησίας ό μέγας επιστήμων άπέδειξε τά άναπόφευκτα 
κακά τής μεγαλουργού άναπτύξεως τής παραγωγής, άνέ- 
στη έν Γαλλία άνήρ όστις διά τής ριζικωτάτης ανατρο
πής πάσης ύφισταμένης τάξεως ήλπιζε νά ίδρύση τήν δι
αρκή τών πάντων εύδαιμονίαν. -Ο άνήρ ούτος ήν ό Baboef. 
Φίλος τοΰ Danton καί Robespierre μετά τήν καταστροφήν 
τής τρομοκρατίας κατέστη ή κεφα'λή τού ταραχοποιού 
ογλου, συνέστησε περιοδικόν le tribun du peuple καί ήρξα- 
το δημοσίων παραδόσεων έν τή Soci0t<5 du Pantheon. Τοϋ 
Διευθυντηρίου άπαγορεύσαντος τάς παραδόσεις, ό Baboef 
κατέστη ή κεφαλή μυστικής κοινοκτημονικής έταιρίας 
ήτις προσεταιρίσθη καί άλλην μυστικήν έταιρίαν έκ τών 
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άκρων δημοκρατικών. Τώ 1796 ό Baboef έξέδοτο ζρύφα 
διακήρυξιν δι’ ής έμελλε νά προπαρασχευασθή αιματηρά 
έπανάστασις. Άλλά διά προδοσίας κατέστη εφικτή ή σύλ- 
ληψις τών αρχηγών τής εταιρίας, ών τινες χατεδικά- 
σθησαν εις θάνατον καί άλλοι άπήχθησαν έξόριστοι. Ου- 
τω έπνίγη ή πρώτη κοινοκτημονική κίνησις τών νεωτέρων 
χρόνων.

Κατά τήν μνημονευΟεισαν διακήρυξιν τοϋ Baboef πάσα 
διαφορά μεταξύ πλουσίου καί πένητος έπρεπε νά έκλίπη. 
Οί πλούσιοι,όσοι δέν άφίστανται έκουσίως τών ύπαρχόν των 
αύτών χάριν τών πτωχών,έπρεπε νά ΟεωρηΟώσιν εχθροί τοϋ 
λαοϋ καί νά άποκεφαλισΟώσι. Πάσα άνισότης πρέπει νά 
έξαφανισΟή, έργασία καί άπολαύσείς πρέπει νά ήναι κοι- 
ναί. Συνεπώς τούτοις ζητείται κοινότης παιδείας- ούδείς 
πρέπει νά τυγχάνη κρείσσονος μορφώσεως, ίνα μή ή οιά 
τής βίας άποκαταστάσα. έλευΟερία άνατραπή έζ τής άνι- 
σότητος τήςίκανότητος τών άνθρώπων. Έν άρθρω 11 
τής διακηρύξεως λέγει· «ή έπανάστασις δέν έτελείωσε, 
διότι οί πλούσιοι χαταβροχΟίζουσι τά πάντα καί είναι κύριοι 
αποκλειστικοί, οί πένητες δέ εργάζονται ώς άληθεϊς δού
λοι, θλίβονται έν τή δυστυχία ‘καί έν τή πολιτεία δέν δύ
νανται ούδέν».

Καί μετά τήν καταστροφήν τοϋ κινήματος τοϋ Baboef 
αί κοινοκτημονικαί κινήσεις δέν έξέλιπον έν Γαλλία. Τω 
1830 έσχηματίσθησαν καί πάλιν μυστικαί δημοκρατιζαί 
έταιρίαι, έπιδιώκουσαι τόν προσεταιρισμόν τοϋ δυσηρεστη. 
μένου καί άγριαινομένου όχλου, καί αιτινες προύκάλε- 
σαν αίματηράς επαναστάσεις έν ΙΙαρισίοις καί Λυόνη. Ήτ- 
τηθεΐσα ή δημοκρατική μερίς μετετράπη είς κοινοκτημο- 
νικήν, καταρτίζουσα τούς αποκλειστικούς αύτής οπαδούς 
έκ τοϋ άκτήμονος όχλου καί επιζητούσα ώς ό Baboef τήν 
διά φόνων καί έπαναστάσεως άποκατάστασιν τής κοινο
κτημοσύνης, ιδίως άφ’ ότου ό Buonarotti αρχαίος εταίρος 

τού Baboef έπανήλθεν έκ τής έξορίας. Άλλά καταβλη- 
Οείσης τής έπαναστάσεως τών κοινοκτημονικών τώ 1839, 
ή κοινοκτημοσύνη διεσώζετο έπί τινα χρόνον μόνον έν 
ποικίλαις μυστικαΐς έταιρίαις, ύπό τήν άπεχθεστέραν δέ 
μορφήν της παρά τοΐς travailleurs cgalitaires.

Έτι άπαξ έγένετο πρακτική άλλ’ ειρηνική άπόπει- 
ρα τής έφαρμογής τής κοινοκτημοσύνης έν Γαλλία 
ύπό τοΰ Cabet. Ό Cabet άπό τοΰ 1815, ενεργών ώς δημο
κρατικός, έξωρίσΟη τώ 1834- έν Αγγλία, ένταΰθα δέ δια
τριβών συνέγραψε πολιτικήν μυθιστορίαν έπιγραφομένην 
Voyage en Icarie. Ή άληθής εύδαιμονία τών άνθρώπων, 
Οί άποκαταστή, κατά τήν μυθιστορίαν ταύτην, διά τής 
κοινότητος τών κτημάτων, τής έργασίας καί τής άνα- 
τροφής· ή μεταβολή δέ αύτη Οά χατορθωθή απλώς έκ 
πεποιθήσεως καί διά τής πειΟοΰς. Ό Cabet δέν ήτον έπα- 
ναστατικός, ίδιάζον δέ είναι αύτώ ότι μετά τής ιδιοκτη
σίας δέν έζήτει καί την κατάργησιν τής οικογένειας.

Τό βιβλίον τοΰ Cabft έδωκεν άφορμήν είς σύστασιν τής 
εταιρίας τών ίζαρικών κοινοκτημόνων, ό δέ Cab-t ήναγ- 
κάσΟη μετ’ ολίγον νά άναλάβη τήν άρχηγίαν τής εται
ρίας, έν ή άνήκον καί εύποροι πρόθυμοι είς θυσίας καίοϊτΐ- 
νες τόν Cabet έλάτρευον ώς πατέρα ζαί νέον Ίησοϋν. Τώ 
184-7 κατηρτίσθη πράγματι έταιρία πρός άνίδρυσιν ’Ικα
ρίας, 69 δέ έργάται καλώς έφωδιασμένοί μετηνάστευσαν, 
ύάλλοντες ίκαρικούς ύμνους, είς ’Αμερικήν, ένθα ό Cabet 
είχεν άποκτήσει μεγάλην έκτασιν έρήμου χώρας. Τή προ
φυλακή, ούτως είπεΐν, ταύτη ήκολούθησαν ύστερον δύο 
έζστρατεΐαι έζ 485 έν συνόλω άνδρών, έπί τέλους δέ άνε- 
χώρησε καί αύτός ό Cabet είς ’Αμερικήν. ’Ενταύθα επαθον 
οί Ίζάριοι ύπό τοϋ πυρετού, μετά 280 δέ μόνον καΟίδρυ- 
σεν ό Cabet μικράν Ικαρίαν έν Nauvov, ήτις έπί τινα χρό
νον ήκμαζε, προσελθόντων όμως ύστερον καί άλλων αύ- 
θαδεστέρων καί άτακτοτέρων εταίρων έξεδιώχθη ό Cabet?



304 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΙΙΘΕΩΡ11ΧΙΣ,

καί έτελεύτησεν άγιω Λουοοβίκω, έν πενία χαί δυ
στυχία, άλλά μέχρι τέλους μετά πιστής άφοσιώσεως πρός 
τά ιδανικά αύτοΰ.

Μετά τόν Cabet ή άληθής κοινοκτημοσύνη έξέλιπεν έν 
Γαλλία. Τοσοΰτον επικρατέστερα έγένοντο όμως έκτοτε 
τά κοινωνικά συστήματα, άτινα παρέλαβον μέν τινας ιδέας 

τής κοινοκτημοσύνης, άλλά στηρίζονται έπί διαφόρου 
πάντη βάσεως. Τά κοινωνικά συστήματα άνεφάνησαν τό 
πρώτον ώς Οεωρίαι, ύστερον όμως προοεταιρίσθησαν τούς 
δημοκρατικούς, καί τούτων τούς άκρους, καί κατέστησαν 
σπουδαία καί ενεργός απανταχού δύναμις.

Παραλείποντες τόν μέγαν ιστορικόν Sismondi, όστις καί 
αύτός έπικρίνων τήν άρχαιοτέραν Οίκονομολογίαν, έξε- 

φρασε κοινωνικάς μάλλον κρίσεις, Οά έξετάσωμεν κυρίως 
ενταύθα έν πρώτοις τά συστήματα καί τάς σχολάς τοΰ 
St. Simon καί Fourier, έπειτα δέ τό τοΰ Louis Blanc, μετά 
δέ ταΰτα, διαλαβόντες έν όλίγοις τάς κοινοκτημονικάς 

κινήσεις έν Αγγλία, Οά μεταβώμεν είς τήν θεωρίαν τών 

κοινωνικών συστημάτων τών Γερμανών Lassale καί Marx.
Τά συστήματα τοΰ St. Simon καί Fourier άν καί διαφέ- 

ρουσι πολύ άπ’ άλλήλων, έχουσιν δμως καί πολλά τά κοι
νά. Άμφότεροι άπεκάλυψαν άληΟεϊς καχεξίας τής ύφι- 
σταμένης κοινωνίας, άλλά δέν έΟεώρησαν καί τήν ανισό
τητα ώς καθ’ έαυτήν κακήν. Άμφότεροι κατείχοντο ύπό 
εύγενοΰς άφοσιώσεως πρός τόν σκοπόν αύτών, τήν εύδαι- 
μονίαν τής άνθρωπότητος, καί ύπό άκαταμαχήτου πεποι- 
Οήσεως εις τήν αποστολήν αύτών. ’Αμφότεροι δέν ήου- 
νήΟησαν νά ποιήσωσι χρησίμους πρακτικής προτάσεις καί 
όμως έπενήργησαν έπί πλεΐστον διεγείραντες άλλους. Άμ- 
φότεροι δέν έκήρυττον πολιτικήν έπανάστασιν, καί δμως 
παρώρμησαν εις τοΰτο έξεγείραντες ανέφικτους έλπίδας. 
Ό St. Simon ήτο ίδανικώτερος τοΰ Fourier, όστις άπέβλεπεν 
είς μόνην τήν αύξησιν τής υλικής εύημερίας τών άνθρώ-
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πων, εκ περιτροπής δμως τοΰ St. Simon οί σκοποί ήσαν 

ασαφείς καί άόριστοι καί παρ’αύτω δέν άπαντά τις πυρ- 
ρήνας άληθών οργανικών μεταρρυθμίσεων. Άμφότεροι αί 

σχολαί έξέλειπον, άλλ’ ή καλούμενη σήμερον κοινωνική 
δημοκρατία στηρίζεται έν πολλοΐς έπ’ αυτών, ούχί οέ 

μόνον αΰτη άλλά καί ή άντίθετος ταύτη κοινωνική μεταρ- 

ρύθμισις έμαθε πολλά παρ’ αυτών.
Ό έκ γενετής δούξ St. Simon έτυχε άρίστης άνατροφής 

καί προώριστο είς μεγάλας θέσεις. ’Αριστοκράτης αγνό
τατος διέσωσε δι’ όλου τοΰ πολυταράχου αύτοΰ βίου άκη- 
λίδωτον ευγένειαν καρδίας. Τοΰ σταδίου αύτοΰ ήρξατο ύπό 
τόν Βασιγκτώνα έν τώ περί άπελευθερώσεως τής ’Αμερι
κής άγώνι, ύστερον έπανήλθεν είς τήν πατρίδα καί έγέ

νετο τώ 1783 λοχαγός· Έν μέσω μεγάλων σχεδίων κα- 
τέλαβεν αύτόν έξαπίνης ή έπανάσαασις, ήτις άπεστέρησε 
αύτόν τής περιουσίας. Άλλά διά τής άκαμάτου έργασίας 
μετασχών καί τής πώλήσεως τών εθνικών κτημάτων απέ

κτησε νέαν περιουσίαν καί ήρξατο τώ 1797 τεσσαρακον- 
τούτης τήνηλικίαν νά ποιή εύρείας σπουδάς. Μακραί όδοι- 
πορεϊαι καί πολυτελής βίος ιδίως μετά τόν γάμον αύτοΰ 
κατεβρόχθισαν ταχέως τήν νέαν περιουσίαν, δτε δέ ήρξα- 

το γραφειν εζη εν μύρια πενία εργαζόμενός ως αντιγρα- 
φεύς έως ού άντελάβετο αύτοΰ πρώην ύπηρέτης. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ προστάτου τούτου είργάζετο έν έσχατη 
ένδεια καί προσέκτα μαθητάς. Άλλ’ ή ελλειψις αποτε
λεσμάτων παρήγαγε αύτόν είς άποτυχοΰσαν αύτοκτονίαν, 
μεθ’ ήν έξηκολούθησεν έπί 2 έτη μέχρι τοΰ 1825 εργα

ζόμενος έν μέσω τών μαθητών αύτοΰ.
Ό St. Simon ήτο άνήρ προαισθήσεων, άσαφής καί εις 

έαυτόν προφήτης, άλλά καϊ σύν πάση τή συγχύσει έκ τών 
έργων αύτοΰ διαλάμπουσι φωτεινότατα', πολλάκις άκτΐ- 
νες. Έν τώ πρώτω αύτοΰ συγγράμματι τερατολογεϊ περί 
άποκαλύψεως, περί νέας θρησκείας καί περί τοϋ πνεύματος 
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του Νεύθωνος. Άξιο? δέ ή πνευματική εξουσία νά δοθή 
τοις σοφοΐς, ή πολιτική τοΐς κεκτημένοις περιουσίαν, ή 
εξουσία δέ τής εκλογής τών αρχόντων εις πάντας. Ήδη 
έν τώ συγγράμματι τούτω διαφαίνεται ή γνώσις τής άν- 
τιΟέσεως τών άνωτέρων καϊ κατωτέρων τάξεων, τών φύ
σει συντηρητικών εύπορων και τού φύσει ισότητα διψών- 
τος όχλου, άλλ’ εΐναι έτι άμυδρά καί φαντασιώδης. Σα
φέστερα παρίσταται ή ιδέα αϋτη έν τώ Catechisme des in
dustriels, έν ώ άληθώς ύπό industriels έννοούνται άπαντες οί 
παραγωγικώς εργαζόμενοι, άλλ’ άντίτίθενται ουτοι πρός 
τούς Απογόνους τών Φράγγων (τούς εύγενεις) καί πρός 
τούς intermediates τούς εις ευπορίαν τινά άνελθόντας δικη
γόρους, ύπαλλήλους καί τούς ζώντας έκ τών προσόδων 
αύτών. Οί industriels ήτοι τά 2-ί]25 τοϋ έθνους πρέπει νά 
συμμαχήσωσι μετά τής βασιλείας καί άμέσως νά κοινω- 
νήσωσι τών αγαθών τοϋ άνωτέρου πολιτισμού. Τήν κορω
νίδα είς τούς φαντασιώδεις αύτοϋ σκοπούς έπέθηκεν ό 
St. Simon διά τοϋ τελευταίου αύτοϋ συγγράμματος τοΰ 
Nouveau Christianisme, έν ώ άναπτύσσων τό σύστημα τής 
γενικής Αδελφικής άγάπης έσπούδασε νά δώση είς άπάσας 
αύτοϋ τάς διδασκαλίας άνώτερον τινα θρησκευτικόν χα
ρακτήρα.

Σαφέστεροι του St. Simon ήσαν οί μαθηταί αύτοϋ. Είς 
τούτους άνήκον καί άνδρες ύστερον διάσημοι γενόμενοι 
ώς ό Μ. Chevalier. Τό σύστημα όμως τοϋ καλούμενου άγ. 
Σιμωνισμοϋ διεμόρφωσαν κυρίως ό Bazard καί ό Enfantin· 
Ό πρώτος Ανέπτυξε σαφώς τήν άντίθεσιν τής ίδιοτελοϋς 
άτομικότητος, ήτις τείνει πάντοτε πρός κατάθλιψίν καί 
άποστέρησιν, καί τής άξιώσεως τής διηνεκούς βελτιώσεως 
τής πολυαριθμοτάτης ά)Λάκαίπενεστάτης τάξεως τής κοι
νωνίας. "Οπως οέ διεξαγάγη τήν άρχήν, ένί έκάστω κατά 
τήν ικανότητα καϊ είς έκάστην ικανότητα κατά τήν έρ- 
γασίαν, άξιοι έπί πάσι κατάργησή τοΰ κληρονομικοί δι*
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καίου, ώστε ή περιουσία τών άποβιωσάντων διά παντο
δυνάμου Τραπέζης νά μεταβαίνη είς τόν άξιώτερον.

Τό ίδιάζον τοΰτο τής Σχολής τοϋ St. Simon άλλά μή 
άπ’αύτοϋ τήν άρχήν εχον, ή κατάργησις δηλαδή τής 
διαδοχικής κληρονομιάς, δέν ήτο μέν άντικρυς επαναστα
τικήν άλλ’ή διεξαγωγή αύτής έπέφερε άναγκαίως τήν κα- 
τάργησιν τής ιδιοκτησίας καί τήν άνατροπήν τής όλης 
καθεστηκυίας έννόμου τάξεως. 'Ητο διά τοΰτο παντη 
συνεπής ή κατ’άντίθεσιν πρός τόν Hazard άξιουμένη παρά 
τοϋ Enfen'.in προσθήκη τής καταργήσεως τοϋ γάμου· δι
ότι αίρομένου τοϋ κληρονομικού δικαίου άφαιρεϊται ή οι
κονομική βάσις τής οικογένειας, τό δέ ηθικόν καθήκον τοϋ 
γάμου, ή προσήκουσα ανατροφή τών τέκνων καθίσταται 
άδύνατος.

'Ότε ό Enfentin μετ’ ολίγων οπαδών έποίησαν πρακτι
κήν άπόπειραν τής κοινογαμίας, ύπέπεσαν είς τήν κα* 
ταδίωξιν τής ποινικής δικαιοσύνης, ή δέ Σχολή διελύθη. 
Αύτη ίδρυθεΐσα ύπό φαντασιώδεις Αξιώσεις ύπέβαλεν 
έαυτή ύστερον σκοπούς, οίτινες μόνον δι’ έπαναστάσεως 
ήδύναντο γενικώς νά πραγματοποιηθώσι. Τήν συγγένειαν 
αύτής πρός τήν κοινοκτημοσύνην μαρτυρεί ή κατάργησις 
τής κληρονομιάς καί τοϋ γάμου, τήν πρός τάς ύστερον 
κοινωνικός κινήσεις ή επιθυμία τής βιαίας άνυύώσεως τής 
τετάρτης τάξεως.

Τό σύστημα τοΰ Fourier άνεπτύχθη άνεξαρτήτως τοϋ 
St. Simon καί τής σχολής αύτοϋ. Ό Fourier ήτο νεώτερος 
τοϋ St. Simon, ήτο έμπορος κτί ώς τοιοϋτος έγνώρισε έμ- 
πράκτως τάς άνηθίκους ένεργείας τοϋ ελευθέρου διαγω
νισμού. Καί ό Fourier έσχε μαθητάς, είς δέ τούτων ό 
U. Considerant κατώρθωσε νά φέρη τήν Σχολήν είς τινα 
άκμήν ζώντος έτι τοϋ διδασκάλου.

Άκρατοι καί παχυλαί μωρίαι καθιστώσιν δύσκολον τήν 
άνεύρεσιν τοΰ πυρήνος τής διανοίας τοΰ Fourier. Έκ τής
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αποδοχής τών κοινωνικών μεταρρυθμιστικών αύτοΟ σχε- 

οιων προσδοκά τελείαν μεταμόρφωσιν τής δλης φύσεώς" 
ή θάλασσα Οά γένηται γλυκεία, τά άγρια θηρία Οά ήμε- 
ρωθώσι ζτλ. πάντα δέ ταΰτα Οά καΟίστων δυνατήν τήν 
άπειρον έπιτασιν τών ύλικών απολαύσεων, ιδίως δέ εξαίρε

των εύωχιών καί άκρατου σαρκικής ομιλίας. Αύτή ή έρ- 
γασια Οά μετεβάλλετο είς άπόλαυσιν. Πάντα δέ τά θαύ
ματα ταΰτα Οά έπήρχοντο άναγζαίως έάν έφήρμοξέ τις τήν 
ιοέαν αύτοϋ και έπειτα πάντες οί άλλοι διδαχθέντες έκ 
τοΰ άποτελέσματος άπεμιμοΰντο τούτον.

Τάς Ονειροπολήσεις ταύτας περί μεταμορφώσεως τής 
γήζ ανεζαλεσε ύστερον αυτός ό Fourier, δικαίως δέ ήξί- 
ωσεν ινα μή έζ τών άτοπιών τούτων ζριΟή ή άξια τών 
προτάσεων αύτοϋ. Ό,τι έμπράζτως εζήτησε ό Eourier ήτο 
ή άντιζατάστασις τοΰ άτομικοϋ συστήματος τής παραγω
γής και οιανομής οιά τοΰ κοινωνικού. Έν τώ έπικρατοΰν- 
τι έλευθερω συναγωνισμοί έβλεπε ούχί μόνον τήν πηγήν 
πάσης απάτης και πλεονεξίας άλλά καί τήν αιτίαν τής 
βαρείας πιεσεως τής έργασίας καϊ επιβλαβούς απώλειας 
χρόνου.

Το ατομικόν σύστημα τής παραγωγής, καθ’ ο έκαστος 
Εργάζεται δι’ εαυτόν καί ή προσωπική άπόκτησις είναι τό 
μόνον κινούν έλατήριον, ό Fourier δέν ήθελε νά περιορίση 
άλλά πάντη νά κατάργηση διά τοΰ κοινωνικού αύτοϋ μη
χανισμού. Έπί πάσαν τήν γήν άντί τών τέως πόλεων 
καί χωρίων έπρεπε νά άνιδρυθώσι φαλανστήρια, καθ’ έκα
στον τετραγωνικόν μίλιον άνά έν, ώς κέντρον έχοντα τά 
πάντα τήν Κωνσταντινούπολή. Έν έκάστω θά ζρατή 
ανεξάρτητος τάςις· έκαστος θά ποιή τήν άρεστοτάτην 
καί έπιτηδειοτάτην αύτώ εργασίαν, τό καθολικόν δέ προϊ
όν θά διανέμηται· καί τέσσαρας μέν μοίρας τούτου θά 
λαμβανη τό κεφάλαιον,πέντε ή έργασία,τρεις δέ ή ευφυία. 
’Επειδή διά τοΰ τρόπου τούτου άπασαι αί μερίδες ώφε- 

λοΰνται ή όλη μεταρρύθμισες, ένόμιζε, Οά πραγματοποιη- 
θή άνευ βιαιοπραγιών ζαΐ ληστείας τών πλουσίων.

Εΐναι φανεραί έν τω συστήματι τοΰ Fourier αί ύπερβο- 

λαί ζαΐ τό δυσζατόρθωτον αύτών άνευ τελείας άνατρο 
πής τών καθεστώτων. Έν τώ συστήματι δέ τής παρ 
αύτοϋ προτεινομένης σαρκικής ομιλίας υπάρχει καί θετική 
άνηθιχότης. Άλλ’ έν τή ύπερβολική κριτική τοΰ έλευθέ- 

ρου συναγωνισμού ύπάρχει τις αλήθεια, δι’ ής ό φαντα
σιώδης ζαΐ συγκεχυμένος Fourier εΐναι ό προφήτης τής 

ιδέας τοΰ συνεταιρισμού.
Άπομεμωνωμένη εΐναι ή θέσις τοΰ κριτικού κοινωνικού 

συστήματος τοΰ Proudhon. Ό διά τήν εύημερίαν τής άν- 
θρωπότητος ένθους αύτοδίδαζτος ούτος δέν ήδυνήθη νά 
παραγάγη θετικόν σύστημα· τοΰ προβλήματος άντελή- 
φθη βαθύτερον ή άπαντες οί γάλλοι κοινωνικοί, άρςαμενος 
διά κριτικής τής ίδιοττησίας καί μετά άληθοΰς επιστημο
νικής έμβριθείας έπιχειρήσας τήν έπίζρισιν. Έπικρίνων 
τήν οίζονομολογίαν διά τής Ιδέας τής ίσότητος, τήν 
κοινοκτημοσύνην διά τής οίζονομολογίας καταλήγει έν 
ταΐς έρεύναις αύτού είς άλύτους αντιφάσεις. Αλλ ούτω 
τό αποτέλεσμα ήτο απλώς αρνητικόν, αύτός δε ει καί 

έτιμάτο παρά πάντων ενεκα τής άγνοτητος τοΰ χα- 
ρακτήρος έμενε άπομεμονωμένος χωρίς νά άνιδρυση Ιδίαν, 

ανεξάρτητον σχολήν. ζ
Δύω είδη άναμορφωτών τοΰ κόσμου έγνωρισαμεν μέχρι 

τοΰδε, τούς μέν φανερώς έπαναστατικούς, τούς δέ ειρη
νικούς φαντασιοκόπους. Αί ύπ’αύτών άνιδρυσεΐσαι σχο- 
λαί δέν ύπάρχουσι πλέον. Άλλά νέα άνεφύη μερίς πα- 
ραλαβοΰσα τήν κληρονομιάν άμφοτέρων, αυτή δέ εΐναι ή 

καλουμέτη κοινωνική δημοκρατία.
Ή κοινωνική δημοκρατία παρέλαβε παρά τών κοινο- 

κτημονικών τήν κλίσιν πρός έπανάστασιν, καθόσον ζητεί 

τήν βελτίωσιν τής κοινωνικής καταστάσεως διά τής με-
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ταβολής τής καθεστηζυίας πολιτικής τάξεως. Άναγζαί
ως είναι οιά τοϋτο έν συνδέσμω πρός τάς ριζικωτάτας πο- 
λιτιζάς μερίδας ζαί τήν άκραν δημοκρατίαν τήν σήμερον 
δέ κατέστη μερίς πρακτικής δυνάμεως μεγάλης. Άλλ’ 
αυτηδέν έπιδιώκει απόλυτον κοινοκτημοσύνην, άλλά μετα
βολήν μόνον τής διανομής τής παραγωγής πρός χάριν 
τών έργατών. Μετά τοϋ Fourier έχουσί κοινήν τήν κλίσιν 
πρός μόνην ύλικήν βελτίωσιν.

Τρεις λοιπόν εΐναι τήν σήμερον αί έπιζρατοϋσαι αντίθε
τοι μερίδες, ή κοινωνική δημοκρατία, οί έκ διαμέτρου αν
τίθετοι ταύτη οπαδοί τοϋ άκρου ατομισμού, οί μαγχε- 
στέρειοι λεγόμενοι, ζαί τρίτοι οί έπιδιώκοντες διά ειρηνι
κών ζαί συνετών μεταρρυθμίσεων τήν διόρθωσιν καί θερα
πείαν τοϋ όντος δεινού κοινωνικού κακού.

Ό άληθής πατήρ τής κοινωνικής δημοκρατίας εΐναι ά- 
ναμφισβητήτως ό Louis Blanc. Ήδη άπό τοϋ 1830 ήρξατο 
τών δημοσιογραφικών καί δημαγωγικών αύτοϋ ένεργειών, 
άλλά άπό τοϋ 184-0 κυρίως προσεζτήσατο μέγαν άριθμόν 
οπαδών. Τώ ετει τούτω έδημοσιεύθη τό σύγγραμμα αύ
τοϋ Organisation du travail έν ω περιγράφει δι’ άζράτου ύπερ- 
βολής καί μυθιστορικής εύαισΟησίας τάς ολέθριας συνέ
πειας τοϋ έλευθέρου συναγωνισμού. Συμφώνως πρός τόν 
Fonrier τήν άτομικήν παραγωγήν ζητεί νά άντικαταστή- 
ση έντελώς δι’εταιριών, άλλ’ ούχί διά φαλανστηρίων, 
άτινα μόνον διά τής ισχύος τής πεποιθήσεως έπρεπε νά 
εύοδοθώσι, άλλά τή βοήθεια τής δημοκρατικής πολιτείας. 
‘H πολιτεία έπρεπε νά καθιδρύση εταιρίας έργατών πρός 
παραγωγήν διά τών ίδιων αύτής μέσων, νά κατάθλιψη 
δέ τάς ιδιωτικός επιχειρήσεις έν τώ άγώνι τοϋ συναγωνι
σμού. Μετά ένός έτους διεύθυνσιν τών εταιριών ύπό 
τής πολιτείας πρέπει οί έργάται νά άναλάβωσι τήν διεύ
θυνσήν αύτών πρός ίδιον συμφέρον.

F-ΐναι φανερόν οτι ή έξαφάνισις τών ιδιωτικών έπιχειρή- 

σεων καί ή άντικατάστασις τούτων διά συνεταιρισμών ύπό 
τήν άμεσον τής πολιτείας προστασίαν καταρτιζομένων δέν 
εΐναι δύναται εί μή μόνον δι’ύπερβολικής αύξήσεως τοΰ 
φόρου, δπερ άληθώς είπεΐν σημαίνει διαρπαγήν τών εύπο
ρων. Τής όλης ιδέας ή δύναμις έγκειται έν τή άναγκαία 
προϋποθέσει, τή μεταβολή τής πολιτείας εις δημοκρατικήν. 
Έπικράτησις τοϋ όχλου έν τή πολιτεία· τοϋτο εΐναι έζ- 
τοτε τό σύμβολον τοΰ έξηρεθισμένου όχλου, τό αύτό δέ 
ζαί ό κύριος καί τελικός σκοπός τών κοινωνικών δημο

κρατικών.
Εΐναι γνωστόν ότι ό Louis Blanc μετά τήν έπανάστασιν 

τοϋ ’Ιουλίου έγένετο μέλος τής προσωρινής κυβερνήσεως, 
άλλά δέν^εΐχε καί τήν τόλμην έπί τών ώμων τών φοβερών 
έργατών τών Παρισίων νά δράξηται τής δικτατορίας. Καί 
κατόρθωσε μέν τινα, ήρκέσθη όμως είς τήν έν Λουξεμ
βούργο) βουλήν τών έργατών καί είς τήν άμεσον διεύθυν- 
σιν τών έθνικών έργοστασίων. ΓΟτε δμως αί έκλογαί απέ
δειξαν δτι κοινωνική δημοκρατική πλειονοψηφία δέν ύπάρ- 
χει έν τή χώρα οί έργάται ψευσθέντες έλπίδων έτράπη- 
σαν είς έπανάστασιν. Έν τή μάχη τοΰ ’Ιουνίου ή μέση 
τάξις (bourgeoisie) κατέβαλε έπί τοϋ παρόντος τελείως τόν 
όχλον μετά τών ύπερβολικών αύτοΰ άξιώσεων. Άλλ’ ή 
κοινωνική δημοκρατία δέν έξηφανίσθη ές άεί, ώς έγένετο 
έπί τών προτέρων κοινοκτημονικών κινήσεων.

Άλ.λ’ ό γαλλικός λαός δέν ήουνήθη νά είσέλθη τήν 
οδόν ύγιών μεταρρυθμίσεων, δπως ύπερνικήση άληθώς 
τήν κοινωνικήν δημοκρατίαν. Φαινομένη ήτο ή ύποχώ- 
ρησις είς ταύτην καί άμα ανωφελής, δι’ ής πρός δοκι
μήν παρεσχέθη πίστωσις τριών εκατομμυρίων φράγκων 
πρός άνίδρυσιν παραγωγικών συνεταιρισμών· οί καταρ- 
τισθέντες ταχέως καί έξέλιπον. Ώσαύτως άπέτυχον καί 
οί έλεύθεροι παραγωγικοί συνεταιρισμοί άνιδρυθέντες ύπό 
τοϋ Buchei πρώην οπαδού τοϋ St. Simon άπέτυχον δέ μήγε- 
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νόμενοι μετά τής προσηχούσης περινοίας χαΐ διότι άπήν- 
τησαν δυσπιστίαν εις τό κοινόν. Άλλ* ό έν τή τέφρα τής 
επαναστατικής δυσαρέσκειας τών έργατών ύπολονθάνων 
σπινθήρ άνέρρηξε αύθις φλόγας τω 1871. Καί δέν εΐχε 
μέν ή έπανάστασις τοΰ δήμου ώρισμένον χαί θετικόν τέ
λος, άπέδειξεν δμως όποια άγρια πάθη ύποβράζουσι έν 
Γαλλία χαί μέχρι τίνος δύνανται νά προβώσι.

Πριν ή μεταβώμεν εις άφήγησιν της ιστορίας τών κοι
νωνικών κινήσεων έν Γερμανία ποιούμεθα βραχύν περί 
Αγγλίας λόγον. Ή ’Αγγλία είναι εύτυχής, διότι τά 
έκ τής νεωτέρας βιομηχανίας κοινωνικά κακά εύρον έν αυ
τή ήδη πρό πολλοϋ ύφισταμένην τήν έλευθερίαν. Εί καί 
•πολύ πρότερον τών άλλων χωρών άνεφάνη παρ’ αύτή τό 
κακόν, ή συνήθεια έν τή ελευθερία καί τω σεβασμώ τοϋ 
νόμου έκώλυσεν έπαναστατιχάς κινήσεις. Παν τού· 
ναντίον ή ό,τι συνέβη έν Γαλλία κυρίως χαί έν μέρει καί 
άλλαχοΰ- Έν Γαλλία χαί άλλαχοΰ ή κοινωνική κίνησις 
συνέπεσε κατά τήν αύτήν έποχήν πρός τήν πολιτικήν κί- 
νησιν· ούτω δέ προσεταιρίςθη εύθύς έξ άρχής τήν έπα- 
νάστασ-.ν καί πρσσέλαβεν άπ’ άρχής κατά τό μάλλον καί 
ήττον βίαιον καί άνατρεπτικόν χαρακτήρα.

Καί ή Αγγλία έσχε τόν κοινωνικόν θεωρητικόν αυτής 
τόν R. Owen. Ή θεωρία τοΰ Owen εΐναι παρεμφερής πρός τήν 
τοΰ Fourier έν Γαλλία, άλλά δέν έχει τό ύλόφρον ταύτης 
ούδέ είναι τοσοΰτον φαντασιώδης. Σχολή έξ αύτής δέν 
προήλθεν έκ τής δοθείσης δμως παρορμήσεως προήλθον 
ύστερον πολλαί πρακτικαί μεταρρυθμίσεις, Πρώτην δο
κιμήν τής θεωρίας του έποίησε έν New Lanark . ’Ενταύθα 
κατώρθωσε έκπεπτωκός καί άπελπι ύφαντών πλήθος νά 
άνορθώση ηθικώς καί ύλιχώς διά φιλανθρωπίας προθύ
μου πρός πάσαν Ουσίαν· κατώρθωσε δέ πάντα χωρίς νά 
έλαττωθή τό εισόδημα τής έπιχειρήσεως ήτις έπετηρεΐτο 
ύπό τών συνεταίρων. Ένθαρρυνθείς έκ τής πρώτης άπο- 

πείρας ήρξατο άπό του 1816 δημοσίας καί γενιχωτέρας 
ένεργείας. Ή πρόθεσις του ήτο νά βελτίωση δλον τόν 
κόσμον, ώς δέ ό Fourier διά φαλανστηρίων ούτω έζήτει ό 
ό Owen νά χαλύψη τήν γήν διά γεωργικών καί βιομηχα
νικών χωρίων of unity and mutual cooperation. ’Επειδή σόν- 
αμα έχήρυσσε έαυτόν άθεον,αί ιδέαι αύτοΰ δέν εύρισχον έν 
Αγγλία αποδοχήν. Μετέβη λοιπόν είς τήν Β. ’Αμερικήν 
καί συνέστησε είς τάς βουλάς σύστημα ένότητητος καί 
συνεργασίας έχον βάσιν γενικήν αδελφικήν άγάπην καί 
σύμφωνον πρός τήν τελείαν γνώσιν τής άνθρωπίνης φύσε- 
σεως. Έποίησεν έπειτα άπροπαρασκευάστους άλλ’ άτυ- 
χησάσας απόπειρας έν New Harmony, περιώδευσε τήν ’Αμε
ρικήν, ένθουσιάσθη ύπέρ τής καταστάσεώς τών έν Ίαμαϊ- 
χή δούλων άπέναντι τών έν ’Αγγλία έργατών καί έπα- 
νήλθεν τέλος είς ’Αγγλίαν, δπως προπαρασχευάση τούς 
έργάτας είς τά ιδανικά αύτοΰ. Έτελεύτησε προβεβηχυί- 
ας ηλικίας, άφοΰ είχε έμπνεύσει εις τινας τών έργατών 
τήν ιδέαν τής συνεργασίας. Συνέπεια έν μέρει τών ιδεών 
τοΰ Owen χαί έν μέρει τών κινήσεων έν Γαλλία ήσαν αί 
έπαχολουθήσασαι ύστερον κινήσεις τώνέργατών έν’Αγγλία, 
ιδίως δέ ή τών λεγομένων Chartist (τών οπαδών τοΰ δη
μοτικού χάρτου). ’Αλλ’ άπασαι αύται κατευνάσθησαν καί 
άπέβαλον τόν βίαιον αύτών χαρακτήρα μετά τό μεταρ- 
ρυθμιστικόν ψήφισμα τοΰ 1832. Τοσαΰτα περί ’Αγγλίας.

Ή Γ ε ρ μ α ν ί α κατέστη τήν σήμερον τό σπουδαιό- 
τερον κέντρον τής κοινωνικής δημοκρατίας· αύτη άνέλα- 
βε ήδη τήν αρχηγίαν ταύτης καί άνήγαγεν αύτήν 
είς έπιστημονικόν σύστημα. Οί οπαδοί αύτής αύξάνουσιν 
όσημέραι καταπληχτικώς, ένώ τώ 1873 ήρίθμει 300000 
έργατών οπαδούς, ή τελευταία έκλογή άπέδειξεν ότι έν 
τώ μεταξύ ηυξησαν μέχρι τοΰ ήμίσεος εκατομμυρίου.

Ήδη άπό τοΰ 1840 ύπήρχεν έρυθρά μερίς άσήμαντος 
έχ κοινωνικών χαί κοινοκτημονικών, ήτις ένεκα τής oiat· 
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ρέσεως τής Γερμανίας είς κρατίδια σχεδόν άνεξάρτητα 
δεν ήδύνατο νά λάβη έπίδοσιν καί έπί τέλους τώ 1849 
ζατεβλήθη. Άλλα κατέλιπεν αύτη έναύσματα ικανά. Έξ 
αύτής προήλθον ιδίως οί δύω επισημότατοι ύστερον αρ
χηγό'- της κοινωνικής κίνήσεως ό Lassale καί ό Marx.

Ο Λασσάλης τω 1848 άνήκεν είς τούς δευτερεύοντας 
και ασημότερους αρχηγούς τής έκκεντρικής δημοκρατι
κής κίνήσεως. Μετά τό 1849 έπεδόθη είς κοινωνικός καί 
νομικας σπουδάς καί έζήτησε νά διαδραματίση πολιτικόν 
πρόσωπον. Κατά τάς άρχάς τοϋ 1860 παρέστη ώς αρχη
γός των έργατών καί άνίδρυσε τόν γενικόν γερμανικόν 
σύνδεσμον τών έργατών, οδ προίστατο δικτατορικώς 
μέχρι τέλους τοϋ f βίου (1864) καί ώ μετά σπάνιάς 
δεξιοτητος διέδωκε κοινωνιχάς δημοκρατικός ιδέας.

Ό Μάρξ ήδη κατά τό 1840 ώς δημοσιογράφος διέπρε- 
πε εν τοις γερμανοϊς έπαναστατίχοϊς. Τω 1849 ίν τή 
ίξορια έτράπη έξαιρέτως εις κοινωνικός μελετάς. Έν ώ 
χρόνω ό Λασσάλης έγίνετο αρχηγός τών έργατών έν 
Ιερμανια, κατώρθωσεν ούτος ϊνα άποκτήση έπικρατοΰσαν 
δύναμιν έν τή έν Λονδίνω καθιδρυθείση διεθνεΐ εταιρία, 
ης δεν ήδυνήθη νά γένηται καί κατά τύπους αρχηγός, 
στερούμενος τής ρητορικής δεινότητος καί τοϋ ομιλητι
κού χαρακτήρος τοϋ Λασσάλη.

Ως πνευματικός αρχηγός τής άτελώς διωργανισμένης 
διεθνούς, και διά τών άναμφισβητήτως έμβριθών έπι- 
•τημονικών συγγραμμάτων όΜάρξ κατέστη τήν σήμερον 
όάρχηγός τής κοινωνικής δημοκρατίας ένπάσαις ταίςχώ- 
ραις. Βεβαίως είναι ό πραγματικός αρχηγός τής όλης έν 
Γερμανία κοινωνικής δημοκρατίας. Ό γενικός γερμανι
κός σύνδεσμος τών έργατών, όστις μετά τόν θάνατον τοϋ 
Λασσάλη περιήλθεν είς κατάπτωσιν, δέν περιλαμβάνει 
πλέον τήν σήμερον τήν όλην κοινωνικήν δημοκρατίαν 
τής Γερμανίας. Τουναντίον τώ 1869 διηρέθη είς τάς

δύω κυρίας μερίδας, τήν τοϋ γενικού συνδέσμου τών έρ
γατών, όστις εΐναι συγκεντρωτικώς ώργανίσμένος και εχει 
τήν έδραν έν Βερολίνω, καί είς κοινωνικήν δημοκρατικήν 
μερίδα* τών έογατών, ήτις εΐναι όμοσπονδιακώς διωργα- 
νισμένη καί διευθύνεται κυρίως άπό Σαξωνίας. Αμφό- 
τεραι αί μερίδες χωρίζονται κυρίως διά τών προσώπων 
τών άρχηγών. Μολονότι δέ ή κοινωνική δημοκρατική με- 
ρίς τών έργατών διακρίνεται ιδίως άπό τοϋ γενικού συν
δέσμου τών έργατών διότι έπαυσε νά άποθεοϊ τόν Λασσά- 
λη, καί φανερώς άντέχεται τοϋ Μάρξ, πράγματι όμως 
άμφότεραι αί μερίδες προσοικειώθησαν τούς άνατρεπτι- 
κούς σκοπούς τοϋ Μάρξ καί ίστανται έπί τοϋ αυτού έδά- 

φους. , z
Καί ό Μάρξ καί ό Λασσάλης προήλθον έκ τών ευπο

ρών τάξεων, έγένοντο δέ άρχηγοί τών εργατών^ κατά 
κλίσιν καί όπως έπί κεφαλής τής έπαναστάσεως διαδρα- 
ματίσωσιν επίσημα πρόσωπα. Άμφότεροι εΐναι κάτοχοι 
μεγάλων επιστημονικών γνώσεων, καί παρά μέν τώ Λασ
σάλη έπικρατεΐ τό πλάτος τών γνώσεων καί ό πλούτος 
εύφυών καί δραστικών στροφών τοΰ λόγου, παρά δέ τώ 
Μάρξ έπικρατεΐ τούναντίον ή βαθύτης καί ή οξύνοια. Οι 
Γάλλοι ένα μόνον παρήγαγον κοινωνικόν επιστήμονα τόν 
Proudhon, άλλά καί ούτος είναι πάντοτε συγκεχυμένος. 
Τουναντίον ό Λασσάλης καί ό Μάρξ μεθ’ δλας τας ανα
τρεπτικός αύτών τάσεις κατέλαβαν άναμφισβητήτως μό
νιμον έν τή ιστορία τής έπιστήμης θεσιν.

Τό κριτικόν τών συγγραμμάτων μέρος εΐναι παρ αμ- 
φοτέροις τό αύτό· ό Λασσάλης δηλαδή έρείδεται έπι τοϋ 
Μάρξ· ώς πρός τούς θετικούς όμως σκοπούς διαχωρίζον
ται έν μέρει. Λί κριτικαί σκέψεις άμφοτέρων τών δημα
γωγών, έν αις συγκεντροϋται ή έπιστημονική αύτών 
άξια, εύρίσκονται κατά πλάτος άνεπτυγμέναι έν τώ με- 
γάλω ίργω τοϋ Μάρξ, «Τό κεφάλαιον», έν εύνοητωτάτη 
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χαί λίαν εύαρέστω μορφή έν ταΐς διατριβαΐς τοΰ Αασσά- 
λη. Ό Μάρξ καί ό Αασσάλης άνάγουσ.ν είς άξίωμα την 
άρχήν τοΰ Bicardo, καθ’ ήν μόνη ή έργασία παράγει τήν 
άξίαν καί ότι ή πρός παραγωγήν προϊόντος τινός άναγ- 
χαία έργασία εΐναι τό μόνον μέτρον τής άξίας τούτου, 
ώστε ή άξια τών ωνίων εΐναι οίονεί ασυμπεπηγμένος έρ
γασίας χρόνος». 'Ωσαύτως δέχονται καί όμολογοΰσι τόν 
σίδηροΰν περί ημερομισθίου νόμον τοΰ Ricardo, καθ’ ον 
τό -ημερομίσθιον τών έργατών δέν δύναται διαρκώς νά 
ύπερβαίνη τό άναγκαιον πρός προσήκουσαν συντήρησιν 
τών έργατών ποσόν διότι καί αύτή ή έργασία εΐναι έμ- 
πόρευμα καί έπομένως τό τίμημα αύτής ήτοι ή αμοιβή 
δέν δύναται νά ήναι μείζων έκείνου, άνθ’ ού ή σχετική 
έργασία δύναται νά παραχθή. Τήν διαφοράν τοΰ προϊόν
τος καί τοΰ ημερομισθίου τών έργατών λαμβάνει ό κε
φαλαιούχος έπιχειρητής, ύστερών ούτως τούς έργάτας 
τοΰ νομίμως άνήκοντος αύτοις κέρδους. Σύναμα τό 
κεφάλαιον άποκτα ούτω τήν δύναμιν νά αύξάνη πάν
τοτε καί νά έξασφαλίζη τό κοινή έπιζήμιον αύτοϋ κρά
τος. Αύτη εΐναι παρά φύσιν κατάστασις, άντίφασις πρός 
αύτήν τήν οίκονομολογίαν, καί πρέπει, έάν δέν εΐναι 
άλλως δυνατόν, νά άνατραπή καί διά τής βίας.

Ή κριτική αύτη άπέδειξε τρανώς τάς έλλείψείς τής 
παλαιός «άφηρημένης οίκονομολογίας», διαχέει δέ καί 
φώς έπί τής ιστορικής άναπτύξεως τών ημερομισθίων καί 
τών λόγων τής σημερινής δυνάμεως τών κεφαλαίων, άλλ 
άπόλλοται είς μονομερείς ύπερίολάς.

Ό Μάρξ καί ό Αασσάλης συμφωνοΰσιν είς τούτο, ότι 
πρέπει νά έκλίπη τέλος ή κεφαλαιούχος παραγωγή καί αί 
σήμερον έπικρατοΰσαι ημερομισθίων σχίσεις- συμφωνοΰσιν 
ετι είς τοΰτο, ότι τήν θεραπείαν θεωροΰσι διά μόνης τής 
βοήθειας τής πολιτείας έφικτήν, τήν άφ’ έαυτών βοή
θειαν τών εργατικών τάξεων νομίζοντες άσυντελή. Άλλ’ 

ό Αασσάλης ζητεί τήν κατάστασιν δημοκρατικής τής πο
λιτείας διά γενικής ψηφοφορίας, μεθ’ δ συνιστα παραγω
γικούς συνεταιρισμούς τή άπλή πιστύσιι τής πολιτείας 
(ούχί τή ανιδρύσει παρ’ αύτής τής πολιτείας ώς ό 
Louis Blanc). Τό ηθικόν όμως καί θρησκευτικόν αίσθημα 
τών οπαδών αύτοϋ ούδέποτε διενοήθη ό Αασσάλης νά κα- 
ταστρέψη. Τουναντίον ό Μάρξ.

Ό Μάρξ χαίρει έπί τή έπαναστάσει τοΰ παρισιανοΰ δή
μου ώς έπί πάση βίαια άνοτροπή. Δέν γνωρίζει ούτε πα
τρίδα ούτε θρησκείαν καί μισεί πάσαν πολιτείαν. ΙΙροφη- 
τεύων ότι έκ τοΰ παρά φύσιν κράτους τών κεφαλαίων Οά 
έπέλθη ποτέ βιαία έπανάστασιςέμπνέει τοΐς όπαδοϊς αύτοϋ 
άγριον μίσος κατά πάσης ύφισταμένης πολιτικής, κοινω
νικής καί θρησκευτικής τάξεως. Τάς συχνάς άπεργίας τών 
έργατών θεωρεί ώς προπαρασκευαστικός άψιμαχίας τοΰ 
μέλλοντος μεγάλου άγώνος. Ύπό τήν αρχηγίαν αύτοϋ 
ή κίνησις έλαβεν άληθώς άποτρόπαιον χαρακτήρα. Μετά 
κυνικής άναιδείας περιφρονοΰνται τά τέως ιερά καί σεβα
στά ιδανικά τοΰ λαοϋ. Ύπό τήν προσωπίδα δέ τής άδελ- 
φότητος έπιδιώκεται ή διά βιαιοπραγιών άποκλειστική αύ- 
ξησις τών ύλικών άπολαύσεων τών άπορων τάξεων.

Τά μεγάλα κερδοσκοπικά άτυχήματα συνετέλεσαν ούκ 
όλίγον είς τήν αύξησιν τής κοινωνικής δημοκρατίας. Ό 
έλεύθερος συναγωνισμός προσάγει έκάστοτε θύματα είς 
τάς τάξεις αύτής. Αί άπεργίαι τών έργατών πρόν αύξησιν 
τών ημερομισθίων άναγχάζουσι καί τούς άμετόχους και 
ουδετέρους έτι έργάτας νά προσέρχωνται όπως λαμβά- 
νωσιν τάς άναγκαίας έπικουρίας έν καιρώ τοΰ άγώνος έκ 
τών διωργανισμένων δυνάμεων ταύτης. Σύναμα αί άπερ- 
γίαι αύται ένώ συντείνουσι είς έξάπλωσιν τών κοινωνι
κών δημοκρατικών καί τήν στενωτέραν διοργάνωσιν αύ
τών, αύξάνόυσι καί τήν απέχθειαν καί τό μίσος τών όση
μέραι μάλλον αντιθέτων καθιστάμενων τάξεων. Μέθ’ όλας 
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τάς πολλάς καί συνετωτάτας πολλάκις μεταρρυθμίσεις 
ύπέρ τών έργατών, μεθ’ όλας τάς ένεργείας τών οπαδών 
τοϋ ελευθέρου συνεταιρισμού τών έργατών, είναι ζήτημα 
έάν έν τώ μέλλοντι θά προληφθή βιαία τις έπανάστασις 
των έργατών, άνάλογος πρός τό άπεγνωσμένον κίνημα 
τών δούλων ύπό τό Σπάρτακον έν τή ρωμαϊκή έποχή.

Τ. Ε.

ΕΛΛΑΣ και ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

Σκοπός τής προζειμένης μελέτης εΐναι ή άπό τοϋ έξω- 
τερικοϋ έμπορίου σύγκρισις μεταξύ δύο λαών, κατεχόν- 
των τά δύο άπώτερα άκρα τής μεσημβρινής Εύρώπης, τοϋ 
μέν πρός άνατολάς έν τή μεσογείω θαλάσση, τοΰ δέ πρός 
δυσμάς έπί τοϋ ’Ωκεανοϋ.

Αφ’ ένός μέν ή Πορτογαλλία κατά τήν άπογραφήν 
τού 1874 περιλαμβάνει 4298881 κατοίκους, άφ’ετέρου 
οε ή Ελλάς κατά τούς άπογραφικούς ύπολογισμούς τοϋ 
1874 περιλαμβάνει 1496493. ’Ολίγου δεΐν, ό πληθυσμός 
τής Ελλάδος άποτελε^τό τρίτον τού τής ΙΙορτογαλλίας.’Εν 
τούτοις ό μικρός αύτός πληθυσμός κατά τό 1874 ένήρ- 
γησε εξωτερικόν έμπόριον 193833066 δραχμών,είς περί- 
πτωσιν καθ’ην τώ 1872 ό τριπλάσιος Πορτογαλλιζός 
περιωρίσθη είς μόνον 183033900 φράγκα. Οί άριθμοί ού- 
τοι, μεθ’ όλην τήν οικονομικήν διαφοράν τών έτών τής 
συγκρίσεως (1874 Έλλ. 1872 Πορτ.), προκαλούσι βε
βαίως τήν άνήκουσαν αύτοϊς έντύπωσιν, αναλυόμενοι δέ 
έκ τής έπόψεως τής πρός τά έσω ζαί τά έξωζινήσεως τοϋ
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εμπορίου, παριστώσι κατά μέν τήν Ελλάδα 120367139 
δραχμάς έπί τής εισαγωγής καί 75483907 έπί τής έξα
γωγής, κατά δέ τήν Πορτογαλλίαν 83142800 φράγκα 
έπί τής εισαγωγής καί 101891100 έπί τής έξαγωγής. 
Ή 'Ελληνική λοιπόν εισαγωγή εΐναι άνωτέρα τής ΙΙορτο- 
γαλλίκής κατά 37 έκατυμμύρια, ένώ έπί τής έξαγωγής 
ή Πορτογαλλική ύπερβαίνει τήν Ελληνικήν κατά 26.

Έάν έπιθεωρήσωμεν ιδιαιτέρως τά διάφορα είδη τοϋ 
έξωτερικοϋ τών δύο χωρών έμπορίου, έπι μεν τής έξαγω
γής τήν πρώτην θέσιν κατέχει έν Έλλάδι τώ 1874 ή 
σταφίς (37223024 ορ.) καί έν Πορτογαλλία τώ 1872 ό 
οίνος (51777600 φρ.), τήν δευτέραν θέσιν έν Έλλάδι τά 
δέρματα (6344927 δρ.) καί έν Πορτογαλλία ό χαλκός 
(9144800 φρ.), τήν τρίτην θέσιν έν Έλλάδι ό μόλυβδος 
(3427700 δρ.) καί έν Πορτογαλλία ό φελός (5964000 
φρ.), τήν τετάρτην Οέσιν έν Έλλάδι τό έλαιον (2888364 
δρ.) καίέν Πορτογαλλία έπίσης τό έλαιον (5689600 φρ.) 
τήν πέμπτην θέσιν έν Έλλάδι τά σύκα ^2378134 δρ,) 
καί έν Πορτογα/.λία ό κηρός (4580800 φρ·)» τήν έκτην 
Οέσιν έν Έλλάδι αί βάλανοι (2151459) καί έν Πορτο
γαλλία τά πορτοκάλλια (4121600 φραγκα) κλπ.

Πρός περαιτέρω έκτίμησιν πρέπει βεβαίως ό Έλλην 
αναγνώστης νά μάθη, ότι έπί τού οίνου, άπέναντι τών 41 
έκατομμυρίων φρ., τά όποια εισπράττει ή Πορτογαλ
λία έκ τής αλλοδαπής, μόλις ή χώρα αύτοϋ έχει νά δεί- 
ξη 1 -1;! Καί όμως ή Ελληνική γή εΐναι κατ’ έξοχήνάμ- 
πελουργική. Μεθ’ όλην τήν φήμην τού Ελληνικού μέλι- 
τος ό έξ αύτοΰ κηρός μόλις ανέρχεται έπί τή, εξαγωγής 
είς δρ. 5964 άπέναντι τών 4 | Πορτογαλλικών έκ τού 
κηρού έκατομ.! Άφ’ ετέρου ή Ελληνική μεταξουργία 
είναι γονιμωτέρα διότι έξήγαγε 1069271 δρ.ένφ ή ΙΙορτο- 
γαλλική μόλις έφθασε τάς 269800 φρ. Αί λοιπαι λεπτο- 
μέρειαι άνήκουσιν είς τήν έπί πλέον ζατά 26 έκατομ., ώς 
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έξετέβη, διαφοράν τής Πορτογαλλιχής έξαγωγής, ήτις 
πάντως εΐναι χειροτεχνιχωτέρα, ώς μαρτυροϋσι π. χ. τά 
έξαχθέντα υποδήματα, άξίας 110880·? φρ., άγνωστα έν 
τοΐς καταλόγοις τής 'Ελληνικής έξαγωγής.

Έπί οε τής εισαγωγής τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν 
έν Ελλάδι, τώ 1874, οί δημητριακοί καρποί καί τά ά- 
λευρα (24029939 δρ.) καί έν Πορτογαλλία, τώ 1872, 
τά νήματα καί ό βάμβαξ (28420000 φρ.), 4ήν δευτέραν 
θεσιν έν Έλλάδι τά ύφάσματα (20530076 δρ.) κα^ έν 

ΠοργγΛλία 1ρ1α (17662000 ΪΡ.), τή, τΡίτ„ βίσ„ 
" Ελλαδ. τά δέρματα (8384842 8Ρ.) χ«Η, ΠοΡτογ«λ- 

ΛΤ/Τ75200 Tp·’· * «"■’{’
Ελλάδι ή ξΛκα (5257788 δρ.) χαί ί, Πορτογαλλία ο| 

, ζα(”"’ί (7Ο336°° «·■’ 
Ελλάδι η ζ«Χχαρίς(4573049 δρ.) χαί έ, Πορτογαλλία τά 

δέρματα (5140800 φρ.), τήν έκτην Οέσιν έν Ελλάδι τά 
τεταριχευμένα (3235109 δρ.) καί ένΠορτογαλλία τά λινά 
( 390400 φρ.), κλπ.—ΙΙαρατηρήσεως άξιον οτι αί πρός 
τροφήν έκ τής αλλοδαπής άνάγκαι τής Ελληνικής χώρας 
«ναι άνωτεραι τών αντιστοίχων πρός ενδυμασίαν τής 
Πορτογαλλικής άπό νημάτων καί βάμβακος, είς περί- 
πτωσιν καθ’ ην τριπλάσιος ό πληθυσμός αύτής μόλις εί- 

®η/“7ε 1872 ^ημητριαχοΰς καρπούς 7 έκατομ. Ορ.
Δια την Ελλάδα λοιπόν τό γεωργικόν ζήτημα άποτελεΐ 

την κρισιμωτεραν έποψιν τής εθνικής οικονομίας. Ούτε 
πρεπει νά Οεωρηθή ώς έντελώς άδιάφορος ή μέχρι ,οίού- 
του βαθμού έξάρτησις τοϋ ελληνικού πληθυσμού έκ τής 
πέραν τών ορίων του παραγωγής τών πρώτων τής συν- 
τηρησεως υλών. Παραλείπω τάς λοιπάς λεπτομέρειας τής 
προς άμφοτέρας τής χώρας εισαγωγής. Συνοψίζονται πά- 
σαι εις την έπί πλέον διαφοράν τής Ελληνικής, ώς προ- 
εξετεθη, κατα 37 έκατομ.

"Οσον άφορα τήν διεύθυνσιν τού Ελληνικού καί Πορ- 

τογαλλικοΰ έμπορίου, είτε προς τά έσω είτε πρός τά έξω 
ή’Αγγλία κατέχει άμφοτέρωθεν τήν πρώτην Οέσιν. Τω 
1874 είσήγαγεν έκ τής ’Αγγλίας ή Ελλάς έμπορεύμα
τα άξίας 28506430 καί άπέστειλε πρός αύτήν έτερα 
άξίας 39574397. Ή δέ Πορτογαλλία τώ 1872 είσήγα
γεν έκ τής ’Αγγλίας έμπορεύματα άξίας 85797600 φρ, 
καί άπέστειλε πρός αύτήν έτερα άξίας 73897600. 'Π γει- 
τνίασις οϋτω καί ή ιστορική τής Πορτογαλλίας πρός τήν 
’Αγγλίαν, ύπό πολλάς επόψεις καί ιδίως τήν πολιτικήν, 
σχέσις έξηγεΐται καί άπό τών αριθμών τούτων τοΰ έξω- 
τερικοϋ τής χώρας έμπορίου, έκ τοϋ οποίου πλέον τών 
| συγκεντρώνει είς έαυτήν μόνη ή ’Αγγλία (185037 
900:159695200). 'Η Ελληνική κατά τοϋτο πρός τήν 
’Αγγλίαν άναλογία περιορίζεται είς (195853065: 
67080827).

Τά δευτερεΐα έν τώ έξωτερικω έμπορίω τής μεν Ελ
λάδος κατά τήν εισαγωγήν άνήκουσιν είς τήν Τουρκίαν 
(18694016 δρ.) καί κατά τήν έξαγωγήν είς τήν Λύστρίαν 
(7221865), τής δέ Πορτογαλλίας κατά τήν εισαγωγήν 
άνήκουσιν είς τήν Γαλλίαν 21296800 φρ.) καί κατά τήν 
έξαγωγήν είς τήν Βρασιλίαν (19734400 φρ.). ’Ακολού
θως έρχονται έκ τής έπόψεως τής Ελλάδος κατά μέν τήν 
εισαγωγήν ή Γαλλία (159610 1 ί δρ.) ή Αύστρία (14291 
052δρ.), ή Ρωσσία (10360110 δρ. , ή Ιταλία (6375878 
δρ.) κλπ.——κατά δέ τήν έξαγωγήν ή Τουρκία (7207331) 
ή Ρουμουνία (2788385 δρ.), ή Γαλλία (2656354 δρ?, ή 
Ρωσσία (1918073 δρ.) κλπ. Έκ τής έπόψεως δέ τής 
Πορτογαλλίας κατά μέν τήν εισαγωγήν ή Βρασιλία 
(16811200 φρ.), ή Ισπανία (15400000 φρ.), αί Ήνωμέ- 
ναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής (6776000 φρ.), αί έν ’Αφρική 
καί Άσία Πορτογαλλικαί άποικίαι (4155200 φρ.) κλπ.— 
κατάδέ τήν έξαγωγήν ή 'Ισπανία (9800000 φρ.), ή Γαλ-
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λ'.α (4631200 φρ.), ή Ρωσσία (4228000 φρ.), ή Γερμα
νία (3875200 φρ.) κλπ.

Ίσως ήδύνατο νά ερώτηση τις πρός τι ή Έλληνο-Πορ- 
τογαλλιχή αΰτη σύγκρισις. Πρός έντασιν δέ τής απο
ρίας δύναται νά προστεθή, ότι έζ τών καταστατικών πλη

ροφοριών, τάς όποιας έχω ύπ’ όψιν ούδεμία εμπορική επι
μιξία προκύπτει [χεταξύ τών συγχρινομένων χωρών. Καί 
όμως αλήθεια εΐναι ότι πάντες σχεδόν οί λαοί προσπαθοΰ- 
σι τήν άνάβασιν τής εθνολογικής κλίμακας. ’Αρεστή δέ 
είναι εις τόν καθόλου έπισζοποΰντα ή προσοχή πρός τούς 
έστω και πόρρωθεν συναγωνιζομένους.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Ι ο ζήτημα είς τίνα μεταξύ τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως 

και τής επικράτειας άνήκει ή τών δημοσίων έργων παρα
σκευή έξαρταται έζ τής ιστορικής έκαστου τόπου άναπτύ
ξεως. Έάν, ώς έν ’Αγγλία, άφ’ ένός μέν τά κεφάλαια 
πλημμυρώσι και ή βιομηχανία άνθη, άφ’ έτέρου δέ ή μέ
θοδος τής α ύ τ ο ζ υ β ε ρ ν ή σ ε ω ς αποτελεί τήν βάσιν 
τής έθνικής ζωής, εύθύς ώς προκόψει ή άνάγκη διώρυ- 
γος, σιδηροδρόμου ή άλλου δημοσίου κοινής χρήσεως έρ
γου, άμέσως τό πνεύμα τών μεγάλων επιχειρήσεων επι
λαμβάνεται τού σκοπού καί κατορθώνει τήν έκτέλεσίν του. 
Έν τοιούτω τόπω έξ άπαντος θά μορφωθή ή γνωστή θε
ωρία τού Smith, ύπό τήν διεύθυνσιν τής οποίας ή Ιδιωτι
κή έπιχείρησις έδημιούργησεν έν Αγγλία τά ώραιότερα καί 
δαπανηρότερα κοινής ώφελείας έργα ζατά τήν ήμετέραν 

έποχήν.

Διαφέρουσιν όμως οί συγκεντρωτικοί τόποι καί οί πε- 
ριωρισμένης επιχειρηματικής άναπτύξεως. ’Απαιτείται κατ’ 
αύτούς κίνησις άπό μοχλοΟ· ή δέ κυβίρνησις πρέπει νά 
άναλάβη γενναιότερον μέρος εις τήν πρωτοβουλίαν τών 
δημοσίων έργων. Τοιουτοτρόπως απέναντι τής έκτεθεί- 
σης ’Αγγλικής πρακτικής παρίσταται ή Γαλλική. Ίνα 
δώσω γενικήν περί τής τελευταίας έννοιαν, άρκεϊ ή ση- 
μείωσις τών ύπολογιζομένων κατά τήν 1 Ιανουάριου 
1877 χρεών τής Γαλλικής έπικρατείας άπό τού λόγου 
τών δημοσίων έργων. ’Αναβιβάζονται ταΰτα εις φράγκα 
1007778978, τούτέστι πλέον τού διλιουνίου ! Ιδού δέ πώς 
διαμοιράζονται μεταξύ τών διαφόρων δημοσίων σκοπών.

45638000 φραγ. διά οδούς καί γεφύρας

111499625 » » βελτιώσεις ποταμών

23372000 > » διώρυγας

97123000 » » λιμένας

704110404 » » σιδηροδρόμους

724129 » » γεωγραφικόν χάρτην

25311500 » » δημοσίας οικοδομάς.

Είς τήν ύπηρεσί·αν τοΰ κολοσιαίου τούτου ποσοΰ
σχέδιον τού Γαλλικοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1877 περι
λαμβάνει 176673000 φρ. έκ τών όποιων 66 έκατομ. ά- 
φορώσι τήν συντήρησιν τών ύπαρχόντων δημοσίων έργων, 
40 έκατομ. επιχορηγήσεις είς σιδηροδρόμους, καί 70 έκ. 
εΐναι προωρισμένα είς έργα νέα.

Έάν άπό τών δύο τούτων μεγάλων έκ τής άλλοδαπής 
παραδειγμάτων έπισκεφθώμεν τήν 'Ελληνικήν πρακτικήν, 
παρατηροΰμεν έπί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 1876, ότι έν 
μέν τή στήλη τών δημοσίων χρεών ούδεμία άπαντδται 
έγγραφή λόγω δημοσίων έργων, έν δέ τή ύπηρεσία τών 
λοιπών τήςέπικρατείας δαπανών σημειοΰνται δρ. 849352 
πρός τούς έξής ειδικούς σκοπούς :
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30970 δρ. προσωπικόν έπί τών δημοσίων έργων (1) 
37980 » προσωπικόν μηχανικών καί αρχιτεκτόνων (2). 
422682 > δημόσιοι οικοδομαί (3).

8000 > οδοποιία (4).
25000 a σιδηρόδρομοι (5).

210000 » υδραυλικά (6).
62880 » λιμένες (7).
51840 » σχεδιαγράφησις πόλεων (8).

Τό σημαντικώτερον τών άνωτέρω προϋπελογισμένων 
δαπανημάτων ανήκει είς δημοσίας οικοδομάς (422682δρ.)· 
κατόπιν έρχεται ό κανονισμός τών ύδάτων (210000 δρ.)·

(1 )Τό ποσόν τοΰτο διαιρείται α) ιίς μισθούς δρ. 22920 (1 διευθ. 
ανώτερος αξιωματικός δρ. 57G0, 2 λοχαγοί δρ. 7200, 2 ΰπολοχα- 
γοΐ δρ. 4380, 4 ίχνογράφοι δρ. 4800, όλοι έκ τοΰ μηχανικοΰ, 1 
κλητήρ δρ. 840)' καί β') εις έξοδα υπηρεσίας δρ. 8050 (οδοιπο
ρικά, γραφικά, υλικόν ιχνογραφίας κλπ. δρ. 3750, εργαλεία, βι
βλία καταμετρήσιις δρ. 2500, ένοίκιον κλπ. δρ. 1800).

(2) Είς ταγματάρχης έπιθεωρητής δρ. 51 GO, 8 υπολοχαγο’· δρ. 
17280, 2 άνΟυπολοχαγοί δρ. 3840,3 αρχιτέκτονες δρ. 9000, 3 
βοηθοί δρ. 2700.

(3) Τό ποσόν τοΰτο διανέμεται ώ; εξής· ά) επισκευή και βελ- 
τίωσις τών υπαγόμενων εις τήν αρμοδιότητα τοΰ υπουργείου τών 
’Εσωτερικών οικοδομών δρ. 30000' β') έπισκευαί δικαστηρίων δρ. 
5000' γ') οικοδομή δικαστηρίων έν ’Αθήναις δρ. 30000' δ') επι
σκευή καί βελτίωσις φυλακών καί κατασκευή τοιούτων εξεταστι
κών δρ. 85000' ε') οικοδομά1, στρατιωτικών κτιρίων δρ. 45000’ 
γ') συντήρησες τών υπαρχόντων τοιούτων δρ. 60000' ζ') συντήρη
σες φυλακείων δρ. 15000’ ή) άνέγερσις καί επισκευή φάρων καί 
φανών δρ. 80682' θ') άποπεράτωσις τοΰ Βουλευτηρίου δρ. 45000" 
ί) κατασκευή οίκισκων καθάρσεως έν τοΐς λοιμοκαθαρτηρίου καί έπι-, 
σκευή τών υπαρχόντων δρ. 20000’ ιά) επισκευή καί συντήρησες λοι
πών καταστημάτων δρ. 7000.

(4) Δαπάνη πρός διαγραφήν επαρχιακών, δημοτικών καί άγροΐι· 

ή συγκοινωνία κατέχει τήν τελευταίαν θέσιν (25000 διά 
τάς σιδηράς καί 8 διά τάς άπλάς οδούς).

Έκ τοϋ όλικοΰ ποσοΰ τών δρ. 849352 πλέον τοϋ δέ
κατου άφορά εις τά κινοϋντα τόν περί τά δημόσια ίργα 
μηχανισμόν πρόσωπα. Δέν εισέρχομαι δέ είς τό ζήτημα 
τής κατά σκοπόν δαπάνης τοϋ ύπολοίπου.

Βεβαίως εκατομμυρίου είς έργα δημοσίου συμφέρον
τος είναι ίκανώς μικροσκοπικόν ποσόν. Υποστηρίζω όμως 
ότι κατάτετάς ένεστώσας καί τάς έν προσέχει τινιμέλλον- 
τι δυνάμεις τών ’Ελληνικών προϋπολογισμών δύναται τό 
ποσόν τοΰτο νά διπλασιασθή, χωρίς εντεύθεν νά διατα
ραχή η ή οικονομική τών δημοσίων πόρων άρμονία. Δοθέν- 
τος άπαξ ότι ή χώρα καθυστερεί έν τω σταοίω τής άτο- 
μικής πρωτοβουλίας, αί συλλήβδην δυνάμεις όλων εΐναι 
σημαντικός είς χεΐρας τής πολιτείας μοχλός. Τοιουτοτρό
πως αί εις δημόσια έργα δαπάναι τοΰ δημοσίου θησαυρού, 
μάλιστα έπί τής βελτιώσεως τών μέσων τής συγκοινωνίας, 
άνήκουσιν εις τήν παραγωγικοτέραν έννοιαν. Έντός τό 
πολύ εΐκοσίπενταετίας ή χώρα δύναται νά καρπωθή τά 

κών οδών, έπιβαρύνουσα τό δημόσιον κατά τό άρθρον 13 τοΰ από 

16 Δεκεμβρίου 1867 νόμου.
(5) Εις άποζημίωσιν καταληθέντων κτημάτων, μισθοδοσίαν έπι- 

θεωρητοΰ καί έξοδα έπιθεωρήσεως.
(6) Εις άποξήρανσιν ελών, διευθέτησιν ποτ αμών καί χείμαρρων δρ. 

200000' είς συνδρομήν τής δημοτικής ύδραγωγείας δρ. 10000.
(7) Πρός κάθαρσιν λιμένων καί συντήρησιν τών πρός τοΰτο χρη

σίμων μηχανημάτων δρ. 60000. Αί υπόλοιποι 288 0 δρ. είς μισθο

δοσίαν δύο έπιστατών τοΰ λιμένος Κατακώλου.
(8) Είς μισθούς προσωπικού δρ. 6600 (Είςλοχαγός έπί τοΰ ’Αθη

ναϊκού σχεδίου δρ. 3600, 1 ίχνογράφος δρ. 1200, 1 γραψεύς 1200, 
1 κλητήρ δρ. 6001" γραφικά κλπ. δρ. 240' είς διαπλάτυνσιν τών 
έόδών καί καλλωπισμόν τών ’Αθηνών καί τών πέριξ δρ. 30000- ιίί 
κτέλεσιν σχεδίων άλλων πόλεων δρ. 15000. 
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αποτελέαματα τών χρηματικών αύτής θυσιών. Δέν πρόκει
ται δέ άπλώς περί αμέσων αποτελεσμάτων, διότι τά έμ
μεσα είναι κατά πολύ μείζονα. "Ωστε δαπανώσα ή επι
κράτεια διά τής μιας χειρός, πορίζεται διά τής έτέρας καθ’ 
όλην τήν ακολουθίαν τής κινούμενης καί όσημέραι αύξα- 
νομένης ιδιωτικής καί εθνικής περιουσίας.

ΛΡ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

Εν γένει ή σιδηροδρομία δύναται νά διαιρεθή είς τρεις 
κατηγορίας, διότι ή είναι διεθνής, άποβλέπουσα είς τήν 
μεταξύ τών έθνών συγκοινωνίαν, ή είναι εθνική, τάς αρ
τηρίας άποτελοΰσα τής έντός τής έπικρατείας μεγάλης 
συγκοινωνίας, η είναι επαρχιακή, είς τήν ένωσιν άφορώσα 
τών κατά μέρος πληθυσμών τής χώρας. Περί τής τελευ
ταίας ταύτης ή προκειμένη μελέτη.

Επειδή κατά τήν έπαρχιακήν σιδηροδρομίαν ή κυκλο
φορία είς ανθρώπους καί έμπορεύματα είναι πολύ μικρό

τερα τής αντιστοίχου έν τή εθνική καί δίεθνεΐ σιδηροδρο- 
μια, αναπόφευκτος είναι ή μεγαλειτέρα οικονομία κατά 
τε τήν δημιουργίαν καί τήν κίνησιν τών επαρχιακών σι
δηροδρόμων. Έν πεπολιτισμέναις έπικρατείαιςύπολογίζεται 
κατα προσέγγισιν ότι τμήμα χώρας περιλαμβάνον 30 πε
ρίπου χιλ. κατοίκων δύναται νά παρέξη ενιαύσιον σιδηρο
δρομικήν εργασίαν άξίας 20 περίπου χιλ. δραχμών έπί 
έκάστου χιλιομέτρου. Διά τήν Ελλάδα, άποβλέπων τις 
είς διαφόρους οικονομικούς καί κοινωνικούς όρους, καί ιδι
αιτέρως είς τήν αραιότητα τοϋ πληθυσμού, ένεκα τής 
όποιας απαιτούνται πλειότεραι εκτάσεις καί επομένως σι-

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ.

δηροδρομιζοί δαπάναι πρός συγζέντρωσιν πληθυσμού 30 
χιλ.κατοίκων δύναται νά παραδεχθή τις οτι μόλις 10 χιλ. 

δραχμών δύναται κατά χιλιόμετρον νά παρέξη ό επαρ
χιακός σιδηρόδρομος διά πολλάς έν τώ μελλοντι δεκαε

τηρίδας. ... , 5.
’Εξεταστέου τοιουτοτρόπως, άν έπί τοιούτω έτι οε και 

μικροτέρωείσοδήματι ίχειλόγους ή 'Ελλάςϊνα έλπίζητήν 
έπαρχιακήν έν έαυτή σιδηροδρομίαν. Ισως μάλιστα έκ τής 
έρεύνης ταύτης προκύψη, ότι άπό διαφόρων ιστορικών καί 
τοπικών τής χώρας περιστάσεων τά πράγματα προτάσσου- 
σι, παρ’ ήμΐν, τής έθνικής καί τής διεθνούς σιδηροδρομίας, 
τήν άπό τής έπαρχιακής γενιζωτεραν άρχήν καί έπίδοσιν 
Τουλάχιστον τά μέχρι τοΰδε σιδηροδρομικά τής Ελλάδος 

δείγματα άπό ΙΙειραιώς είς ’Αθήνας κα; έν τή Ααυριωτι- 

κή, καί τά άλλεπαλλήλως ματαιούμενα σχεοια τής με
γάλης έν τώ τόπω καί πρός τά όρια αύτού σιοηροορο- 
μίας έπικυροΰσιν εύθύς έξ άρχής τήν παρατήρησιν ταύτην.

"Οτι πρέπει νά ληφθή ώς βάσις τό χιλιομετρικόν τοϋ 
σιδηροδρόμου εισόδημα, ή άπλουστέρα λογική τό επι
βάλλει. "Εκαστον οικονομικόν έργον πρέπει νά έχη έν 
έαυτώ τά μέσα τής συντηρήσεως. Χρήσιμοι βεβαίως εί
ναι αί έπιχορηγήσείς τών κυβερνήσεων καί αί συνδρομαί 
τών δημοτικών ταμείων. Άλλ’ έάν έπί τών σιδηροδρόμων 
τής Γαλλίας τό τέταρτον παρέχη τόκον 5^ το’·ί °)°> "·° 
τρίτον 2 τοΐς ο)ο, καί τό δέκατου μόλις επαρκή εις τάς 
δαπάνας τής ένεργειας, τί νά έλπίση τις περί τών εισοδη
μάτων τής ελληνικής σιδηροδρομίας ; Όθεν ή είναι τρό
πος νά καταστή εύθηνή ή κατασκευή και ή κίνησις τών 
έπαρχιακών σιδηροδρόμων, ή πρεπει διά πολύν έτι χρόνον 
νά έξ'αρτήσωμεν τάς ήμετέρας ελπίδας έζ τής προσδοζω- 
μένης εύρωστίας τού δημοσίου και έπαρχιαζοϋ τής Ελ
λάδος βαλαντίου, όπερ πρός τό παρόν διαζρίνεται μάλλον 

$πί ίσχνότητι.
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Ύπό τοιαύτας ιδέας παρίσταται άφ’ ένός μέν ή δαπάνη 

τής κατασκευής καί άφ’ ετέρου ή δαπάνη τής καλλιεργεί- 
ας τοϋ σιδηροδρόμου. Άνθρωποι πλούσιοι δύνανται νά 
κατοιζώσιν έντός οικιών πολυτελών καί άπεράντων, οί 
πένητες όμως εύχαριστοΰνται καί έντός οίκίσκων, οίτινες 
προφυλάττουσι έκ τού ήλιου, τής βροχής καί του ψύχους. 
Τοιουτοτρόπως καί πλούσιοι λαοί μεταδίδουσιν είς τά 
έργα τής κοινής χρήσεως τόν χαρακτήρα μεγαλοπρεπών 
μνημείων. Ένώπιον τών σιδηροδρομικών ς-αθμών τοϋ Λον
δίνου καί τών ΙΙαρισίων πληροϋται άπό θαυμασμού τού 
ξένου ή διάνοια. Έν τούτοις δύναται καί ό μετριωτέρας 
οικονομικής άναπτύξεως λαός νά θεραπεύση τάς σιδηρο
δρομικός άνάγκας του άπό κατασκευασμάτων πολύ εύθη- 
νοτέρων.

Έν πρώτοις πρός τί αί πλατεΐαι έκειναι σιδηροδρομικαί 
γραμμαί, αϊτινες μεταβάλλουσι τάς σιδηροδρομικός άμά- 
ξας είς κινούμενα μεγαλοπρεπή καί εύρύχωρα δωμάτια; 

ό άστός π. χ. τής 'Γριπόλεως καί οί πέριξ αύτού πολυα- 
ριθμώτεροι ασύγκριτο) τω λόγο) χωρικοί δεν έχουσιν άνάγ
κην τοιαύτης σιδηροδρομικής μεγαλοπρεπείας, ίνα κατα- 
βώσιν έκ τής ’Αρκαδίας είς τήν Άργολικήν. Τοιουτοτρό
πως αί στεναί σιδηροδρομικαί γραμμαί παρουσιάζουσι τά 
διπλώματά των διά τό πλεΐστον τής Ελληνικής έξοχης, 

μέτρου πλάτος, τό όποιον δίδεται είς τάς 
τής μεγάλης σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, ή 

Άντί 1 ’ 
γραμμάς 
έπαρχιακή σιδηροδρομία δύναται νά περιορισθή είς γραμ
μάς πλάτους 1 μόνον μέτρου. Ή έντεΰθεν δέ οικονομία είς 
τήν διευθέτησιν τής όδοΰ καί είς τήν κατάρτισιν τοΰ κι- 
νουμένου ύλικοϋ παριστα τά εξής πορίσματα. Κατά τάς 
παρατηρήσεις τού ζ. Sartiaux έπί έκάστου χιλιομέτρου ή 
μέν πρώτη άποκατάστασις τοϋ σιδηροδρόμου δύναται νά 
περιορισθή εις 70—80000 φρ. ή δέ καλλιέργεια ένιαυσίως 
είς 4000 φρ. Έάν ΰποθέσωμεν ότι τό πρώτον κεφάλαιον
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πρόκειται νά έπιστραφή έπί τόζω καί χρεολυσίω όμοϋ 6 
τοΐς ο)ο, ιδού ότι κατά χιλιόμετρον δι’ 9 χιλ. φρ. δύναται 
ό στενός έπαρχιακός σιδηρόδρομος νά κατασζευασθή καί 

συντηρηθή. Επειδή δέ έπί συγζεντρουμένων έν τοΐς περι- 
χώροις πληθυσμών 30 χιλ. κατοίκων είδομεν, ότι 10 χιλ. 

δρ. σιδηροδρομικόν εισόδημα κέκτηται κατά χιλιόμετρου 

πολλήν τήν πιθανότητα, τό οικονομικόν ζήτημα τής στε
νής έπαρχιαζής σιδηροδρομίας δύναται νά θεωρηθή κατά 
τό μάλλον ή ήττον λελυμένον. "Οσον άφορα τά ένδεχό- 
μενα είς τούς ύπολογισμούς τούτους άπό τών παντοίων 
τοπικών περιστάσεων λάθη, καί τάς οικονομικός δυσχε- 
ρείας τής πρώτης ιδίως καί τής δευτέρας πενταετίας, 
(μέχρι δηλαδή τής άναπτύξεως τοϋ νεαρού σιδηροδρομικού 
κατασκευάσματος) μετρία τις άπό δημοσίων σκοπών άρω- 
γή τών ενδιαφερομένων δήμων καί επαρχιών δύναται νά 
φέρη τήν άναγζαίαν οικονομικήν ισορροπίαν πρός όλην 

τήν σιδηροδρομικήν διαχείρησιν.
Ή ύπό έξέτασιν στενή σιδηροδρομία δέν είναι άναζά- 

λυψις θεωρητική. Έφηρμόσθη ζατά τά τελευταία έτη είς 
πλείστας χώρας καί ήδη καλλιεργείται εύδοζίμως έπί 
συλλήβδην έκτάσεως 3800 χιλιομέτρων, είς τά όποια 
πρόκειται νάπροστεθώσιν 6*200 χιλιομέτρων νέαι γραμμαί, 
έν τώ κατασκευάζεσθαι ούσαι. Έν ’Αγγλία ό σιδηρόδρο
μος Festiniog, έν τή Ινδική ό Indian Branch, έν τή Αύστρα- 
λία ό Queen’ slant!, έν τή Βελγική ό άπό Άμβέρσης είς 
Gand, έν τή Βεστφαλία ό Broelthal, έν Γαλλία ό Neufinou- 
tiers. ΉΣουηδία καίΝορβηγία άριθμοϋσιτοιούτους σιδηρο
δρόμους έκτάσεως 560 χιλιομέτρων. Έπίσης έν Ρωσσία, 
Πρωσσία,’Ιταλία, Ελβετία,’Αμερική καί άλλαχοΰ. Υπο
θέτω, ώς έκ τού σκοπού του, ότι καί ό Ααυριωτιζός έν 
Έλλάδι σιδηρόδρομος έπί τών αύτών βάσεων τής στενής 
καί εύθηνής σιδηροδρομίας είναι κατεσκευασμένος. Καί άν 
πρόκειται νά κατασζευασθή σιδηρά οδός άπό Πεντελιχοϋ
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είς’Αθήνας, διά τάς μαρμάρινους άνάγχας είτε τής 'Ελλη

νικής πρωτευούσης είτε τής ΙΤειραϊχής έξαγωγής, δέν αμ
φιβάλλω δτι έπί τών έζτεθέντων ορών τής στενής σιδη- 
ροδρομίας, Οά στηριχθή ή έπιχείρησίς.

ΔΗΜΟΣΙΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ.

Εκ τοΰ έσχάτως οημοσιευθέντος ύπό του 'Υπουργείου 
τών Οικονομικών πίνακος τών δημοσίων εισπράξεων κατά 
τα τρία τελευταία έτη προκύπτει, οτι ένω ζατά τήν Α'. 
εξαμηνίαν τοΰ 1874 αί εισπράξεις τοΰ δημοσίου θησαυ
ρού τής Ελλάδος ύπελογίζοντο είς δρ. 12687540, κατά 
τήν αντίστοιχον εξαμηνίαν τοΰ 1875 άνέβησαν εϊς δραχ. 
1514/518, ινα καταπεσωσι ζατά τήν αύτήν εξαμηνίαν 
τοΰ 18 76 εϊς ορ. 14672282. ’Απέναντι όθεν τοΰ 18/4 
αΐ εισπράξεις τοΰ 1876 παριστώσιν αύξησιν ζατά δύο 
σχεδόν εκατομμύρια (1984742 δρ.), καί άπέναντι τοΰ 
1875 μαρτυροΰσιν έλάττωσιν ζατά ήμισυ σχεδόν εκατομ
μυρίου (475236 δρ.). Τό φαινόμενου τούτο πρέπει νά με- 
λετηθη εις τά καθέκαστα τών εισπράξεων κεφάλαια.

Εν πρώτοις μεγάλην έξήσκησεν έπιρροήν έπί τών άνω

τέρω σημειωΟέντων πλεονάσματος τοΰ 1875 ζαΐ έλλείμ- 

ματος τοΰ 1876, ή ζατά τό 1874 εύφορία καί ή διαδε- 
χθεΐσα αύτήν αφορία τοΰ 1875. Έξαιρέτως αίέλαιοφόροι 
έπαρχίαι τής Ελλάδος, εύ οηΟεΐσαι ύπό τής τύχης τώ 
1874, παρέσχονκατά τό 1875 γενναιότερους πόρους πρός 
τόν δημόσιον θησαυρόν, τόσον δι’ άπ’ευθείας έπί τοΰ έ
λαίου εισπράξεων δσον καί διά τών εμμέσων περιστάσεων 
τής πλίίονος καταναλώσεως ζαί έπομένως μείζονος εϊσα- 

γωγής, τάς οποίας, ώς εϊκός, ένεθάρρυνε τώ 1875 ή κατα 

τό 1874 εύρωστία τής φυσικής περί τό έλαιον παραγω
γής. Τό έτος δμως 1875 δέν ηύνοήΟη έπίσης. Κατ αύτό 
ή ελαιοπαραγωγή ύπήρξεν έλλειπής, έπομένως τό έναν- 
τίον τοΰ προεκτεθέντος φαινόμενου άνεπτύχθη τώ 1876.

Πρέπει νά σημειωΟή ιδιαιτέρως ή ζατά τό 1875 γενο- 
μένη έλάττωσις τοΰ έγγειου φόρου ώς καί τοΰ έπί τών 
ζώων. Βεβαίως ή γεωργία δεΐται σπουδαιοτέρας έτι έλα· 
φρύνσεως. Άλλ’ δταν αί δημόσιαι άνάγκαι είναι τόσον 
άπαιτητικαι, ύπολαμβάνω δτι έκεΐναι μόνον αί εις δημο
σίους φόρους έλαττώσεις είναι σοβαρά τής κυβερνητικής 
οικονομίας θέματα, όσα». άυτικαθίστανται οι άλλων άπό 
βεβασανισμένης πείρας πραγματικών δημοσίων εισπράξεων. 

Άλλως άραιουμένων τών πόρων ζαί συμπυζνουμενων 
τών αναγκών, δέν πρόκειται είμή περί οικονομικού τραγέ
λαφου, είς τόν όποιον δυνατόν μέν νά άγη προσωρινή τις 
σχέψις, ποτέ δμως ή σταθερά έζείνη ένεργεία ή τήν πολι

τείαν άσφαλώς πρός τόν λιμένα καθοδηγούσα.
Αί εισπράξεις τοΰ δημοσίου τής 'Ελλάδος θησαυρού οι- 

αιροΰνται είς δύο κατηγορίας, είς τάς διά τών έπαρχια- 
χών ταμιών ένεργουμένας ζαί είς τάς οιά τών ειδικών. 
Αί πρώται άνέβησαν κατά τήν ά εξαμηνίαν τοΰ 1874 είς 
δρ. 7659242 (3512410 έχ τοΰ 1863 καί 41716834 έχ 
τοΰ 1874), κατά τήν ά εξαμηνίαν τοϋ 1875 είς δραχμάς 
8358558 (3856975 έκ τοΰ 1874 καί 4501583 έκ τοΰ 
1875), καί χατά τήν ά έξαμ. τοΰ 1876 είς ορ. 81 38619 
(3695648 έκ τοΰ 1875 χαί 5442981 έκ τοΰ 1876). 
Παρατηρήσεως άξια είναι ή έκτασις τής είσπράξεως τών 
συγχρόνων έσόδων τοΰ 1876. ’Ενώ χατά τό 1874 ή εί- 
σπραξις αύτη άνέβη είς 4 έχατομ., τώ 1875 άνέβη εϊς 
4 ’ έχατομ., ζαί τώ 1876 είς 5έκατομ. Έάν ή τάσις 
αύτη πρός έλάττωσιν τών άπό έτους είς έτος καθυστερούν- 
των άπετέλει κανονικήν κατάστασιν τής έν Έλλάδι χυ- 
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βερνητιχής οικονομίας, μέγα μέγα μέρος τών στενοχώ
ριών αύτής βαθμηδόν θά έξηλείφετο.

"Οσον άφορα τάς διά τών ειδικών ταμιών ένεργηθείσας 
κατά τήν ά εξαμηνίαν τών έτών 1874, 1875 χαΐ 1876 
εισπράξεις, κατατάσσον ται αύται ώς έξής :

*Εγγειοι φόροι τοΰ προηγ. ίτους
Τέλη εισαγωγής

» εξαγωγής
Διάφορα άλλα δικαιώματα
'Άλατα
Γύψος καί λοιπά

1874 1875 1876
—— — —

483516 530177 395896
3627240 1196051 1089336

358528 1336399 436078
127958 267501 191906
349534 395491 375915
81522 63941 44532

5022998 6789560 5533663

Αί εισπράξεις λοιπόν τών ειδικών ταμιών παρέχουσι 
κυρίως τά αίτια τής μεταξύ τών ά εξαμηνιών τών έτών 
1874, 1875 ζαΐ 1876 προσημειωθείσης διαφοράς. Ένώ 
ώς ειδομεν αί εισπράξεις τών έπαρχιακών ταμιών διατε- 
λοΰσίν είς κλίμακα άναβάσεως (7 έκατομ.—8 έκατομ.— 
9 έκατομ.), αί τών ειδικών ταμιών άπό 5 έκατομμυρ. τω 
1874 άναβαίνουσιν είς 6 τώ 1875 καί ζαταβαίνουσιν 
είς 5 1]2 τώ 1876. Τοιουτοτρο'πως έρχονται κατά νουν 
τά προηγουμένως έκτεθέντα αίτια τής φυσικής παραγω
γής καί τής φορολογικής μεταρρυθμίσεως κατά τήν προ- 
κειμένην τριετίαν. ’Απέναντι τοΰ 1875 αί εισπράξεις τοΰ 
1876 διετέλεσαν σταθερώς -ίς έλάττωσιν έπί τών εγγείων 
φόρων κατά 134281 δρ., έπί τών τελών τής εισαγωγής 
κατά 106715 δραχ., έπί τών τελών τής έξαγωγής κατά 
900321 δρ., έπί διαφόρων άλλων δικαιωμάτων κατά 
75555 δρ. έπί τών αλάτων ζατά 19576 δρ. έπί τοΰ 
γύψου κλπ. ζατά 1 9409 δρ.

Αί κατά τήν ά. εξαμηνίαν τών έτών 1874, 1875 καί 

δημοςιαι Εισπράξεις. 533

1876 δημόσιαι εισπράξεις πρέπει νά συνδυασθώσιν πρός 
τάς άντιστοίχους προϋποθέσεις τών οικείων προϋπολογι
σμών. Ααμβανομένης ώς βάσεως τοΰ ήμίσεως τών τε
λευταίων, παρατηροΰμεν ότι αί εισπράξεις τοΰ μέν 1874 
καθυστέρησαν κατά 6 έκατομ. (18700000 προϋπελογί- 
σθησαν, 12687540 είσεπράχθησαν), τοΰ δέ 1875 καθυ
στέρησαν κατά 2 i σχεδόν έκατ. (17619600 προϋπελο- 
γίσθησαν, 15147518 είσεπράχθησαν), τοΰ δέ 1876 κα
θυστέρησαν ζατά 4 — έχα-.ομ.. (19413400 προϋπελογί- 
σθησαν, 14672282 είσεπράχθησαν).

Τό φαινόμενον τοΰτο τής ζαθυστερήσεως τοΰ προϋπο
λογισμού φαίνεται ότι είναι μοιραία τις κατάστασις διά τήν 
μεσημβρινήν Εύρώπην. Τοιουτοτρόπως καί έν τή αντίκρυ 
ήμών ’Ιταλική χερσονήσω, αναβιβαζόμενου τοΰ προϋπολο
γισμού τών δημοσίων εσόδων είς 696733883 φρ. διά τό 
ήμισυ τοΰ έτους 18 76 αί εισπράξεις τής ά. εξαμηνίας τοΰ 
έτους τούτου περιωρίσθησαν είς 613919939 φρ. δηλαδή 
έπί έλλείμματι 83 έκατομ. φρ. Έν τούτοις ή άναλογία 
είναι βαρυτέρα πρός τήν 'Ελλάδα, διότι ένω τό ’Ιταλικόν 
έλλειμμα άποτελεϊ τό 8ον σχεδόν, τό Ελληνικόν άποτε- 
λεΐ τό 4ον, απέναντι τών οικείων έκαστον προϋπολογι
σμών. Καί ή εποψις δέ τών εισπράξεων είναι δυσμενέστε
ρα πρός τήν Ελλάδα, διότι ένω έν αύτή είδομεν καθυ- 
στέρησιν άπό τής ά. εξαμηνίας 1875 εις τήν άντίστοιχον 
τοΰ 1876 ζατά ήμισυ σχεδόν έκατομ. δρ., έν ’Ιταλία πα- 
ρατηρεΐται αυξησις άπό τής μιας είς τήν έτέραν έξαμηνίαν 
κατά 14 έκατομ. φρ. Οί λόγοι λοιπόν, οί τά άνωτέρω φαι
νόμενα προκαλέσαντες κατά τάς ούο χερσονήσους, είναι 
ούσιωδώς διάφοροι.

t
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ΑΡΓΤΡΟΥΝ ΝΟΜΙΣΜΑ.

’Ενώπιον ένιαυσίας τών ενεργών άργυρείων παραγω
γής 16 περίπου έζατομμυρίων λιρών στερλινών (448 
έχατομ. δρ.), τό ζήτημα τής νομισματικής ίχανότητος 
τοΰ καθ’ ημάς άργύρου περιβάλλεται μείζονα όσημέραι 
σοβαρότητα. ’Επειδή δέ οί πρός τόν πολιτισμόν γοργώ 
τώ βήματι βαδίζοντες λαοί άπαρνοΰνται διαδοχικώς τόν 
άργυρον έν τή νομισματική αύτών οίκονομία, πρέπει νά 
ίδωμεν κατά πόσον οί ’Ασιατικοί λαοί δύνανται νά έγγυη- 
θώσιν άνάλογον καταούγιον είς τήν έκ τών σπλάγχνων 
τής νέας γής μετά τοσαύτης έντάσεως είς τήν έπιφά- 
νειαν τής παλαιάς έξορμήσασαν άργυράν ύλην.

Ή έν τή ’Ασία εισαγωγή τών έκ τής Εύρώπης διωκό
μενων άργυρών νομισμάτων ένεργεϊται διά τοΰ εξωτερι
κού έμπορίου τών άνατολικομεσημβρινών τής μεγάλης 
ηπείρου έπικρατειών. "Ινα έννοήσωμεν τήν σημασίαν τοϋ 
έξωτερικοΰ τούτου έμπορίου, άρκεΐ ή άπό τών σπουδαιο- 
τέρων τής άπωτάτης ’Ανατολής χωρών πληροφορία, ότι 
ή μέν ’Ιαπωνία κατά τό 1874 άπέστειλεν είς τήν Αγ
γλίαν καί έδέχθη παρ’_αύτής έμπορεύματα άξίας 2 σχε
δόν εκατομμυρίων λιρ. στ.—ή δέ Κίνα κατά τό 1875 έν 
γένει είσήγαγε μέν 21 έκατομ. λιρ. στερ. έξήγαγε δέ 
21 9'10, ήτοι τό όλον συνηλλάχΟη μετά τοΰ έξωτερικοΰ 
διά 43 1)10 έκατομ. λ. στ.—ή δέ Κίνα κατά τό 1875— 
76 είσήγαγε μέν 56 2 10 έκατομ. λιρ. στ. έξήγαγε δέ 
38 1]2, ήτοι τό όλον συνηλλάχΟη μετά τών ετέρων χω
ρών έπί 94 7j8 έκατομ. λ. στ.

Ή σπουδαιοτέρα διεύΟυνσις τοϋ περί οϋ ό λόγος έξω* 
,-Τερικοΰ τής 'Ανατολής έμπορίου ανήκει είς τήν ’Ινδικήν.

ΑΡΓΥΡΟΓΝ ΝΟΜΙΣΜΑ- 33-, 

’Ιδού, καθόσον άφορα αύτήν, πώς Αναλύονται τά κατά 
τήν τελευταίαν έννεαετίαν σχετικά φαινόμενα έπί τή βά
σει τών πληροφοριών, τάς οποίας χορηγεί ή εκΟεσις τής 
έπιτροπής τής ύπό τοΰ άγγλικοΰ κοινοβουλίου συσταΟεί- 
σης έπί τοΰ Θέματος τής ύποτιμήσεως τοΰ άργύρου.

1867— 68
1868— 69
1869— 70 
1S70—71
1871- 72
1872- 73
1873- 74 
1S74—75 
1875 -76

50875000
53080000
52470000
55335000
63190000
55230000
53980000
56360000
56210000

35705000
35990000
32925000
34470000
32090000
31875000
33835000
36220000
38515000

ς. Πλιόν. ίζαγ.

15170000
17070000
19545000
20865000
(31100000
23355000 
21145000 
201αΟΟΟΟ 
17695000

άνωτέρω πίνακι στήλη τών 
ύποτιθεμένου ότι τό ύπόλοιπ.

Ή έν τώ
τής έξαγωγής, 
συμψηφίζεται πρός τήν εισαγωγήν, αποτελεί

πλεονασμάτων 
τον αύτής 
τήν κυρίαν 

ελκτικήν, ούτως ειπεΐν, είς άργυρά νομίσματα δύναμιν 
τής Ινδίας, καθόσον οί όπισΟοδρομικοί πληθυσμοί αύτής, 
προτιμώντες τό είδος τούτο τής νομισματικής, πρός τού
το μάλλον άνταλάσσουσι τά έξαγόμενα προϊόντα αύτών. 
Έν γένει ή μείζων έντασις τών πλεονασμάτων τούτων 
τής έξαγωγής παρατηρείται κατά τό έτος 1871—72 (31 
75 έκατομ. λ. στ.) καί ή έλάσσων .2
(15 75 έκατομ. λ. στ.) 
περί ών ό λόγος 9 έτών παριστα πλεόνασμα 
20 6’10 έκατομ. λ. στ. 
σετο διά νομισμάτων 
τό έξωτερικόν έμπόριον τής Ινδικής ήδύνατο

κατά τ· 1 <67—68
Κατά μέσον όρον έκαστον τών 

έξα,ωγής 
Έάν τό ποσόν τούτο άντηλάσ- 

, δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι μόνον 
νά άπορρο- 

φήση τά προσημειωΟέντα 16 έκατομ. λ, στ. παραγωγής 
τών συγχρόνων άργυρείων.
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Άλλ’ ώς παρατηρεί ό Κ· Goschen, ή ’Ινδική πληρόνει 
κατ’έτος εις τήν Εύρώπην καί ιδίως είς τήν Αγγλίαν 
15 περίπου έκατομ. λ. στ., λόγιο τόκων χαί χρεωλυσίων 
ένεκεν διαφόρων δημοσίων έργων, διά τήν έκτέλεσιν τών 
όποιων άπετάθη πρός τά ξένα κεφάλαια. Άπό τής αίτιας 
ταύτης της όποιας ή σταθερότης συνδυάζεται πρός τήν 
νεωτέραν τροπήν τύς κυβερνητικής απανταχού καϊ ·/ρη- 
ματιστικής οικονομίας, ή είς αργυρά νομίσματα ενιαύσιος 
’Ινδική ανταλλαγή περιορίζεται κατά μέσον όρον είς 5 πε
ρίπου έκατομ. λ. στ., τών λοιπών πλεονασμάτων τής έξα
γωγής συμψηφιζομένων πρός τά εξωτερικά χρέη τής ’Ιν
δίας. Τοιουτοτρόπως έκ τοΰ μέρους τούτου τής άπωτέρας 
Ανατολής άζήτητος μένει ή κολοσσιαία ποσότης άργύρου 
άξίας 13 περίπου έζατομ. λ. στ. τήν όποιαν άσθενώς ελ
κύει πρός έαυτήν ή Κίνα, καί ώς άνωτέρω παρετηρήθη 
πολύ όλιγώτερον ή ’Ιαπωνία.—Ύπό έτέραν, γενικωτέραν 
έτι έποψιν, δέν πρέπει νά μείνη απαρατήρητος ή έζ τοΰ 
προεκτεθέντος πίνακος συναγόμενη στασιμότης τοΰ έξα- 
τερικοΰ τής ’Ανατολής έμπορίου. Τόσον έπί τής εισαγω

γής όσον καί έπί τής έξαγωγής αί συναλλακτικοί δυνά
μεις τής Ινδικής περιστρέφονται έντός ορίων λίαν ένδει- 
κτικών.

Έκ τής άνωτέρω όθεν άναλύσεως προκύπτει, ότι τά 
αίτια τής ύποτιμήσεως τοΰ άργύρου ώς έζ τοΰ νόμου τής 
μείζονοςάφ’ ένός προσφοράς καί τής έλάσσονος άφ' έτέρου 
ζητήσεως αύτοϋ, έχουσί τι ζανονικώς σταθερόν, καί ότι 
μέχρι μορφώσεως άλλων παρά τάς ήδη γνωστός διεθνών 
άγορών, ή έν ταΐς Εύρωπαϊκαΐς παρατηρούμενη πληθώρα 
τοΰ άργύρου έξ άνάγζης οδηγεί πρός τήν νομισματικήν 
αύτοϋ καταδίκην, έπιφυλαττομένης είς τό άλλοτε πολύ
τιμον λευκόν μέταλλον μόνης τής τιμής τής έπικουρικής 
ϊίς *ίρματα κυκλοφορίας.


