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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓ11.

Έν τώ μεγάλω κοινφ, διά την μεταβολήν τών ιδεών 
τοΰ οποίου άπαιτοΰνται εύρεΐαι χρονικαι περίοδοι, επικρα
τεί άπό τοΰ παρελθόντος έτι αΐώνος ή ιδέα,δτι δσον πλειό
τερα εξάγει ή επικράτεια τόσου πλουσιωτέρα εΐναι, καί 
τάνάπαλιν ότι ή ύπέρβασις τών εισαγωγών της είναι ο
λέθριου πτωχείας σημείου. Έυ τούτοις έπί τής ιδιωτικής 
οικονομίας εύκολου εΐναι νά απόδειξη τις, ότι εκείνοι τών 
άνθρώπων μάλλον μακαρίζονται, όσοι όλιγώτερα δίδοντες 
πλειότερα κερδαίνουσι. Κατά τί π.χ. διαφέρει ή άποθήκη 
τοΰ έμπορου,ή μία,άπό τάς άποθήκας τοΰ έθνους,τάς πολ- 
λάς, όταν όπως έκείνη οϋτω καί αύται πληροϋνται διά τής 
έπωφελεστέρας πρός τά άλλο τρία ανταλλαγής ;

Έπί τής σκέψεως ταύτης σταματώ, οσάκις ύπ’ οψιν 
λάβω τήν σχετικήν μεταξύ εισαγωγής καί έξαγωγής οι
κονομικήν άνάπτυξιν τής Ελλάδος. Κατά τοΰτο οί επόμε
νοι τοΰ γενικού αύτής έμπορίου άριθμοί εΐναι τώ όντι πο
λυσήμαντοι. Παραλειπομένων τών χιλιάδων, άπό 88 εκα
τομμυρίων δραχμών τω 1868, άνέβη ή Ελληνική εισα
γωγή είς 94 τω 1869,είς 97 τώ 1870,είς 108 τώ 1871, 
είς 128 τφ 1872, είς 117 τω 1873 καί είς 120 τω 1874. 
JI δέ έξαγωγή ήκολούθησε τήν έπομενην διεύθυνσιν· άπό 
54 εκατομμυρίων δραχμών τώ 1868, ύπολογίζεται είς 
62 τώ 1869, είς 52 τω 1870, είς 76 τώ 1871 είς 67 
τω 1872, είς 76 τω 1873 καί είς 75 τώ 1874. Κατά
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μέσον όρον έν τή προκειμένη έπταετία (1868—74) ένιαυ- 
σίως η μέν εισαγωγή συμποσοΰται εϊς 108 περίπου εκατομ
μύρια δραχμών, ή δέ εξαγωγή εις 66. Διαφορά μεταξύ 
εισαγωγής καί έξαγωγής, πρός όφελος τής πρώτης, 42 
εκατομμύρια δραχμών κατ’ έτος.

Καί ταΰτα μέν έκ τής έπόψεως τοΰ γ ε ν ι κ ο ΰ έμπο
ρίου. Έξ έκείνης δέ τοϋ ε ί δ ι κ ο ΰ, μάλλον σχετιζομέ- 
νης πρός τάς πράγματι ένδιαφερούσας τήν Ελλάδα άνταλ- 
λακτικάς τής έν λόγω περιόδου άξίας, ή μέν εισαγωγή 
ύπολογίζεται εις 74 έκαττομμύρια δραχμών τώ 1868, 
εις 84 τω 1869, είς 85 τώ 1870, είς 97 τω 1871 εις 
99 τω 1872, είς 92 τώ 1873 καί εις 98 τώ 1874,—ή δέ 
έξαγωγή είς 40 τώ 1868, είς 46 τώ 1869, είς 37 τώ 
1870, είς 62 τώ 1871, είς 56 τω 1872, εις 64 τώ 1873 
καί είς 65 τω 1874. Κατά μέσον όρον ένιαυσίως ή μέν 
εισαγωγή συμποσοΰται είς 90 έκατομμύρια δραχμών, ή 
δέ έξαγωγή είς 53. Διαφορά μεταξύ ειδικής εισαγωγής 
καί έξαγωγής, πρός όφελος τής πρώτης, 37 εκατομμύ
ρια δραχμών κατ’ έτος.

Βεβαίως τοιοΰτοι ύπερβάσεως τής εισαγωγής αριθμοί 42 
εκατομμύρια δρ. έκ τής έπόψεως τοΰ γενικού έμπορίου καί 
37έκ τήςέπόψεως τοϋ ειδικού,έχουσί τι εκπληκτικόν.Πώς! 
Τά εξαγόμενα έκ τής 'Ελλάδος στρέφονται μεταξύ τοϋ j 
καί τών | τής είσαγομένης έν τω τόπφ άξίας ; Διότι έπί 
τέλους ανταλλάσσονται πρός τά είσαγόμενα, καί ό φιλελ
ληνισμός,ψυχρός νΰν καί εις αύτά τά φύσει θερμά, ούδα- 
μώς εισχωρεί είς τά βαλάντια τών πρός ήμάς πωλούντων.

Όπως καί άν έχη, τό φαινόμενου εΐναι άξιον ίδιατέρας 
έρεύνης. Έν πρώτοις ώς βάσις τής έκτιμήσεως τών έπί 
τών ορίων τής έπικρατειας άνταλλαχθεισών άξιών έλήφθη 
ή έν Έλλάδι αγοραία τιμή. Κατ’ αυτήν ύπελογίσθησαν 
καί τά είσαχθέντα έμπορεύματα καί τά έξαχθέντα. "Ας 
ύποθέσωμεν ότι τά Ελληνικά έμπορεύματα, μεταβιβαζό
μενα είς ’Αγγλίαν, τιμώνται άντί X δραχμών πρόδηλον 

ότι δύνανται ν’ άνταλλάξωσιν έκεΐ διά τοΰ ποσοΰ τούτου 
ισαξίους πραγματείας. "Ας ύποθέσωμεν δτι αί πραγμα· 
τεΐαι αύται άποστέλλονται είς τήν Ελλάδα καί ότι έπι- 
τυγχάνουσι έν αυτή άνωτέραν τών X δραχμών τιμήν 
δέν είναι άμφιβολία ότι τό πλέον τοϋτο άνήκει είς ιδιαιτέ
ρους λόγους, πρός τούς όποιους εΐναι άσχετος ή πρώτη 
τών Ελληνικών έμπορευμάτων έν Άγγλςιχ τιμή.

Έκ τής έπόψεως λοιπόν τοϋ πωλητοΰ ή σύγκρισις έ
πρεπε νά περιορισθή είς τάς έν ’Αγγλία τιμάς τών Ελ
ληνικών καί τών ’Αγγλικών έμπορευμάτων, τών όποιων 
ή άνταλλαγή άποδεικνίει τήν ισορροπίαν. Έάν τά Ελ
ληνικά ύπήρξαν σχετικώς τιμιώτερα, τοϋτο έξαρτάται έκ 
τοϋ βαθμού τής χρησιμότητος, τήν όποιαν πρός αύτά 
ήσθάνθησαν οί καταναλωταί. Ούδείς ήδιζήθη έπί τής γε- 
νομένης ανταλλαγής. ’Αρχική άγορά, έξοδα μεταφοράς, 
έπιχειρηματικά παντός είδους κέρδη, πιστώσεις κλπ., όλα 
ισοζυγίζονται εκατέρωθεν διά τό τελικόν τής συναλλακτι
κής αρμονίας πόρισμα

Κατά γενικόν κανόνα δυνάμεθα νά παραδεχΟώμεν δτι 
λαοί,άσχολούμενοι μάλλον είς τό διαμετακομιστικόν έμπό
ριον, περισσότερα έχουσί νά δείξωσΐ έν τή εισαγωγική 
στήλη τών έμπορικών ισολογισμών των ή έν τη έξαγω- 
γική. Άρκεϊ νά έπιστήση τις τήν προσοχήν του έπί τοΰ 
έξόχως ναυτικοί) χαρακτήρος τής ήμετέρας χώρας, δπως 
περιλάβη τήν όλην έπί τοϋ προκειμένου έννοιαν. Απαν
ταχού τών έμπορικών κέντρων δ Ελληνισμός έχει σπου- 
δαιοτάτους Αντιπροσώπους. Τό πλεΐστον δέ τής άνατο- 
λικής έμπορίας διά τών χειρών αύτών διέρχεται. Ύπό 
τοιούτους ορούς ούδέν παράδοξον άν ή Ελληνική έπικρά- 
τεια εΐναι κέντρον άφθονωτέρων εισαγωγών. Υπενθυμίζει, 
ύπό τινα έννοιαν, τήν φωλεάν τών μυρμήκων, οΐτινες 
έργαζόμενοι είς τά ξένα προμηθεύουσι τά ίδια.

Άλλ’έκτος τής έπόψεως ταύτης, έν γένει τό φαινόμενου 
τής ύπερβάσεως τών εισαγωγών έπί τών έξαγωγών εΐνα* 
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σύμπτωμα τής οικονομικής τών τόπων προαγωγής. Θά 
λάβω ώς παράδειγμα τήν ’Αγγλίαν, τής οποίας ή έθνική 
οικονομία, κατά πάντα λόγον, προίσταται όλων τών λοι
πών χωρών. ’Από 210 | εκατομμυρίων λιρ.ςερλ.τω 1860 
ή ’Αγγλική εισαγωγή άνέβη εις 303 | τω 1870 καί είς 
374· τώ 1876, είς περίπτωσιν καθ’ ήν κατά τό πρώτον 
έτος ή έξαγωγή ύπελογίζετο είς 164· κατά τό δεύτε
ρον είς 24-4- καί κατά τό τελευταΐον είς 256 |. Ούδείς βε
βαίως δύναται νά καταμαρτυρήση τής ’Αγγλικής βιομη

χανίας έπί άδρανια. Έάν ύπάρχωσι έν τή νεωτέρα κοι
νωνία ελατήρια είς βιομηχανικόν προβιβασμόν αύτής, ή 
’Αγγλική περιέχει τά ίσχυρώτερα. Καί έν τούτοις ή ει
σαγωγή της ύπερέχει τής έξαγωγής κατά τό 1876 έπί 
πλέον τοΰ 1 διλιουνίου δραχμών !

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Ή έργασία συνίσταται έν τή ένασχολήσει τών δυνά
μεων τοΰ άνΟρώπου είς τήν παραγωγήν. Ό J.U. Say τήν 
ορίζει ουτω·. «ή κατ’ έξακολούθησιν ένέργεια πρός έκτέλε- 
σιν ένός τών έργων τής βιομηχανίας, ή μόνον ένός μέ
ρους τών έργων αύτών. a— Οίονδήποτε καί άν ή, προσθέ
τει, τό έργον εκείνο πρός δ ή έργασία ένασχολεΐται, 
είναι αύτη παραγωγική, επειδή συντελεί είς τήν δημιουρ
γίαν ένός προϊόντος. Ούτως ή έργασία τοΰ έπιστήμονος 
τοΰ ποιοΰντος πειράματα καί συγγράφοντος βιβλία είναι 
παραγωγική. Ή έργασία του έργολάβου, καί τοι μή 
έργαζομένου άμέσως, εΐναι παραγωγική. Τέλος ή έργα
σία τοΰ χειρώνακτος, άπό τοΰ ήμεροδουλευτοΰ τοΰ σκά- 
πτοντος τήν γήν, μέχρι τοΰ ναύτου τοΰ έργαζομένου είς 
τήν κίνησιν τοΰ πλοίου, εΐναι έπίσης παραγωγική.

"Ολα τά έργα τής παραγωγής άπαιτοΰσιν, έν αναλο
γία μάλλον ή ήττον μεγάλη, τήν συνδρομήν τής έργα
σίας. ’Ανάγκη λοιπόν νά έξετάσωμεν καλώς οποία τις 
έστίν ή φύσις τοΰ απαραιτήτου τούτου δραστήρος, έπί 
ποίοις όροις δύναται νά τεθή είς τήν ύπηρεσίαν τής πα
ραγωγής, καί έν ποίαις περιστάσεσι κατέχει άνώτατόν τινα 
βαθμόν δυνάμεως.

Ή φύσις τής έργασίας εΐναι ούσιωδώς ποικίλη. Έκα
στη βιομηχανία άπαιτεΐ έκ μέρους τής έργασίας καταβο
λήν δυνάμεων ιδιαιτέρων. Ό χειρώναξ καί ό άχθοφόρος 
δέν άναπτύσσουσιν,έργαζόμενοι,τάς αύτάς μέ τόν έπιστή- 
μονα καί τόν καλλιτέχνην δυνάμεις. Εκείνοι δέν ποι- 
οΰσι χρήσιν είμή τής φυσικής των δυνάμεως, ένώ ουτοι 
έργάζονται κυρίως διά τοΰ νοός αύτών. Ή αύτή ποικιλία 
τηρείται έτι έν ταΐς λειτουργίαις ένός έκάστου τής βιομη
χανίας κλάδου. Έν τώ βαμβακουργείω ό κλώστης ή ό 
ύφαντής δέν αναπτύσσει τάς αύτάς μέ τόν μηχανικόν, 
τόν έργο στασιάρχην ή τόν διευθυντήν δυνάμεις. Έν στρα- 
τώ τινι, ό στρατιώτης δέν άναπτύσσει τάς αύτάς μέ τόν 
στρατηγόν δυνάμεις κτλ. Έν ένί λόγω ή έργασία έχει 
τήν φυσικήν ιεραρχίαν της. Αί λειτουργίαι αί εις αύτήν 
άποδιδόμεναι κατατάσσονται κατά τόν άριθμόν, τό είδος 
καί τήν έκτασιν τών δυνάμεων, τών οποίων άπαιτοΰσι τήν 
συνδρομήν.

Μεθ’ όλα ταΰτα ή φυσική αύτη ιεραρχία τής έργασίας 
δέν έχει τί σταθερόν. Ή βιομηχανιχή πρόοδος ενεργεί 
καθ’ έκάστην όπως τήν τροποποιήση.’Ιδού πώς. Ή βιομη
χανική πρόοδος άντικαθιστά συνήθως είς τήν χρήσιν τής 
φυσικής δυνάμεως τοΰ εργάτου τήν χρήσιν μηχανικής 
δυνάμεως, ήττον πολυδαπάνου καί μάλλον ισχυρός. Έν 
ταΐς βιομηχανίαις, τάς οποίας ή πρόοδος μετασχηματί
ζει, βλέπομεν τήν άνθρωπίνην έργασίαν μεταβάλλουσαν 
ά).ληλοδιαδόχως φύσιν : Άπό καθαρώς φυσικής έν αρχή, 
τούλάχιστον έν ταΐς κατωτέραις λειτουργίαις, χαθίστα· 
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ται έπί μάλλον χαΐ μάλλον διανοητική. Έάν έξετάσωμεν, 
έν παραδείγματα τήν βιομηχανίαν τής άποτοπίσεως (/ο- 
comotfon) έν ταΐς διαφόροις τής άναπτύξεώς της περίο
δοι?, Οέλομεν έχθαμβωθή έπί τή έκτάσει καί τη ποικιλία 

τών μετασχηματισμών, τούς οποίους ή έργασία, ής ή βιο
μηχανία αύτή άπαιτεϊ τήν συνδρομήν, ύπέστη ύπό τήν 
έπιρροήν τής προόδου. Έν τή άρχή, αύτός ό άνθρωπος 
μεταφέρει τά φορτία καταβάλλων τήν μυωνικήν του δύ- 
ναμιν. Άλλ’ ή βιομηχανία τής άποτοπίσεως προοδεύει. 
Ό άνθρωπος δαμάζει τόν ίππον, τόν όνον, τήν κάμηλον, 
τόν ελέφαντα, καί τά συνειθίζει νά φέρωσι φορτία· εφευ
ρίσκει προσέτι τήν άμαξαν καί τό πλοΐον. Παρευθύς ή 
φύσις τής διά τήν μεταφοράν τών άνθρώπων καί τών 
έμπορευμάτων άπαιτουμένης έργασίας τροποποιείται. Ή 
μυωνική δύναμις δέν άρκεΐ πλέον, δέν παρίσταται μάλι
στα πλέον είμή ώς δευτερεΰον τί έν τή βιομηχανία 
τής μετακομίσεως. Ή πρώτη Οέσις ανήκει τοϋ λοιπού 
είς τήν δεξιότητα καί τόν νοΰν. ’Απαιτείται πλειοτέρα δε- 
ξιότης καί νους παρά μυωνική δύναμις, διά νά όδηγήση 
τις ίππον, ονον, κάμηλον, έλέφαντα, ή νά διευθύνη άμα
ξαν, ή νά κυβέρνηση πλοΐον. ’Επέρχεται τέλος τελευταία 
πρόοδος. Ό άτμός έφαρμόζεται έν τή άποτοπήσει. Ή 
άτμοδηγός μέ τάς μακράς άμαξοσειράς της άντικαθι- 
στά τόν ίππον, τήν άμαξαν, τό λεωφορείου· τό άτμό- 
πλοιον άντικαθιστά τό ιστιοφόρου. Τό έργου τοΰ έργάτου 
είς τήν βιομηχανίαν τών μετακομίσεων άποκτά, συνεπεία 
τοΟ νέου τούτου μετασχηματισμού, χαρακτήρα διανοητι
κόν μάλλον έκπεφρασμένον. Οί ύπάλληλοί τών σιδηρο
δρόμου οφείλουν ν’ άναπτύσσωσι πλειότερον νοϋν καί ήτ· 
τονα φυσικήν δύναμιν άπό τούς άμαξηλάτας, πορθμείς 
κτλ. τούς όποιους άντεχατέστησαν. Έν τή βιομηχανία 
τών δι’ ύδατος μεταφορών ή παρέμβασις τοϋ άτμοΰ καταρ
γεί τά άνθρώπεια έργαλεΐα, τών όποιων έγίνετο χρήσις, 
όπως τεθή εις ένέργειάν ή ώθηστιχή παρασκευή τοϋ πλοίου, 

τά ιστία, οί ιστοί, τά σχοινιά κτλ. Έπί τής παρασκευής 
ταύτης, ήτις εΐχεν άνάγκην τής εφαρμογής ποσότητάς 
τίνος μυωνικής δυνάμεως, ό άτμός άντικαθιστά μηχανήν, 
είς τήν λειτουργίαν τής όποιας ο: διάκονοι, Οερμασταί ή 
μηχανικοί, δέν οφείλουν νά καταβάλλωσιν είμή τήν δύνα- 

μίν τοϋ νοός των.
Έξε-Ζαζοντες λοιπόν τήν βιομηχανίαν τής άποτοπί

σεως, έν τε τή άρχή της καί τώ τελευταίω σημειω τής 
προόδου της, παρατηροΰμεν ότι ή άναλογία,έν ή άπαιτεϊ 
ται ή συνδρομή τής μυωνικής δυνάμεως καί τής διανοη
τικής δυνάμεως τοΰ άνθρώπου,έτροποποιήθη προοδευτικώς, 
καί ότι ή τελευταία άντιχατέστη έπι τέλους σχεδόν όλο- 
χλήρως είς τήν πρώτην. Είς τό αύτό συμπέρασμα άφικνού- 
μεθα σπουδάζοντες τήν ένέργειάν τής βιομηχανικής προ
όδου έπί τών άλλων τής παραγωγής κλάδων, καί φθά- 
νομεν οϋτω εις τό άξιόλογον συμπέρασμα, ότι δηλαδή 
ή νέα βιομηχανία άπαιτεϊ μέν έν σμικροτέρα άναλογία, 
άφ’ όσον άπητεΐτο κατά τήν πρώτην τοΰ κόσμου ηλικίαν, 
τήν παρέμβασιν τής μυωνικής δυνάμεως τοΰ άνθρώπου, 
άπαιτεϊ όμως άντί τούτου, έν πολύ ύψηλοτέρω βαθμώ, 
τήν συνδρομήν τών διανοητικών καί ηθικών δυνάμεων 

αύτοΰ.
Ή φύσις λοιπόν τής έργασίας έχει έπιρροήν οριστικήν 

έπί τών όρων, καθ’ ούς δύναται νά τεθή είς τήν ύπηρεσίαν 
τής βιομηχανίας. Ούτως, έν παραδείγματι, ή άμοιβή τοΰ 
άπλοΰ χειρώνακτος, τοΰ μή άναπτύσσοντος είμή τήν μυω
νικήν του δύναμιν, χαί τοΰ μή έχοντος άνάγκην ν’ άνα- 
πτύσση άλλην, κατατάσσεται εις τό κάτω μέρος τής χλι- 
μακος τών μισθών, διότι ή άναγχαία συντήρησις τοΰ χει
ρώνακτος περιορίζεται είς λίαν μικρόν πράγμα. 'Οπότε, 
έκ τοΰ έναντίου, πρόκειται περί έργου άπαιτοϋντος τήν 
συνδρομήν τών διανοητικών δυνάμεων τοΰ έργάτου, τά 
άναγκαΐα τής τούτου συντηρήσεως έξοδα, έν άλλαις λέ- 
ξεσι τά παραγωγικά τής έργασίας του έξοδα, άναβιβά- 
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ζονται πολύ ύψηλότερα. Ούτος έχει άνάγκην λεπτότε

ρα? τροφής, συντηρήσεως έντελεστέρας, άλλως αί δυνά
μεις, τάς όποιας καταθέτει, ουδόλως θέλουν βραδύνει νά 
φθαρώσιν. Οί άρχαΐοι είχον καλώς εννοήσει την άνάγκην 
ταύτην καί συνεμορφοϋντο πρός αύτήν έν τώ τρόπω ζαθ’δν 
μετεχειρίζοντο τά άνδράποδα των έτρεφον, ένέςυον καί 
κατώκιζον καλλίτερον τούς έχοντας διανοητικός ένασχο- 
λήσεις, άπό τούς άφωσίωμένους εις την ύλικήν εργασίαν 
τοϊς έπέβαλλον δέ έργα ήττον βαρέα, μ’ δλον ότι οί νό
μοι, τά ήθη καί ή γνώμη ούδεμίαν ώριζον οιάκρισιν με
ταξύ τών διαφόρων κατηγοριών τών δούλων, διότι ή 
πείρα τούς είχε διδάξει δτι ό δούλος δέν ήδύνατο νά ποί
ηση χρήσιν τοΰ νοός τον διά τρόπου κανονικού καί συνε
χούς,είμή καθόσον έτρέφετο καλλίτερον καί καθόσον συνε- 
τηρεί περισσότερον τάς δυνάμεις του. 'Επομένως δέν άπέ- 
βλεπονείς μόνην τήν άνάπτυξιν τών μυωνικών του δυνάμεων.

Ή άνισότης έν γένει αύξάνει προσέτι ώς έκ τής άνι- 
σότητος τών έργατών κατά τά επιτηδεύματα, τά όποια 
ουτοι έξασκοΰσι, Τά έξοδα άνατροφής ζαΐ μαθητείας, 
τά όποια είσί σχεδόν μηδαμινά διά τούς έργάτας τούς 
άφωσίωμένους είς τήν σωματικήν εργασίαν, άναβιβά- 
ζονται, άπ’ εναντίας, είς μέγα ποσόν διά τούς δικη
γόρους, τούς ιατρούς, τούς ιερείς, τούς διαχειριστάς 
δημοσίων ή ιδιωτικών πραγμάτων, τούς διζαστάς, τούς 
μηχανικούς κτλ. Τό επάγγελμα τών δικηγόρων, έπί 
παραδείγματος, άπαιτεϊ μαθητείαν μακράν καί πολυ
δάπανου. Μάτην εΐναι τις πεπροικισμένος μεθ’ ικανής 
δόσεως φυσικής εύγλωττίας καί άλλων πλεονεκτημά
των άναγκαίων δπως εύδοκιμήση έν τώ δικηγοριζώ στα- 
δίω· μόνα ταΰτα δέν άρκοΰσι. Τάς φυσικάς ταύτας δια
θέσεις πρέπει πρώτον ν’ άναπτύξη διά τρόπου γενικού· 
μετά δέ ταΰτα πρέπει νά συνοιωζειωθή πρός τάς γνώσεις 
καί τήν πρακτικήν τοϋ έπαγγέλματος·πρέπει νά σπουδάση 
σήν νομολογίαν καί τόν τρόπον τοϋ ποιεΐν αύτής χρήσιν.

Άλλά καί άν παραδεχθώμεν δτι τά έξοδα τής μαθητείας 
τοϋ δικηγόρου δύνανται νά περιορισθώσιν είς τάς άναλο
γίας τοϋ αύστηρώς άναγκαίου, Οά μένωσι πάντοτε άνώ- 
τερα τών εξόδων τοϋ ράπτου ή τοΰ κτίστου καί, κατ’ ι
σχυρότερου λόγου, άνώτερα εκείνων τοϋ αχθοφόρου καί 

τοΰ ύπηρέτου άμάξης.
Ούτω λοιπόυ οί δροι, ύφ’ ους ή έργασία δύναται νά έφ- 

αρμοσθή εις τήν παραγωγήν, διαφέρουσι πρώτον μέν ζατά 
λόγου τής ποικιλίας καί τής άνισότητος τών άπαιτουμέ- 
νων δυνάμεων ή πλεονεκτημάτων έν τοΐς διαφόροις έργοις 
τής βιομηχανίας καί κατά λόγου τών έπανορθώσεων, τάς 
όποιας αί δυνάμεις αύται άπαιτοΰσι· δεύτερον δέ ζατά λό
γον τής ποικιλίας ζαϊ τής άνισότητος τών έξόδων τής ά- 
νανεώσεως τών έργατών.

Έάν ό άνθρωπος ήτον άθάνατος, τά έξοδα ταΰτα πρός 
μόρφωσιν έν γένει τών έργατών δέν ήθελον έχει έναρ- 
γώς είμή έλαχίστην έπιρροήν, έπί τής άμοιβής τής έρ
γασίας, διανεμόμενα είς περίοδον άπειρου έκτάσεως. Άλλά 

τό πράγμα δέν έχει ούτω. Τό άνθρώπειον ύλιζόν τής πα
ραγωγής οφείλει ν' άνανεοϋται κανονικώς, καί ή περίοδος 
τής άνανεώσεώς του ποικίλει ζατά τάς βιομηχανίας ζαΐ 
κατά τούς τόπους. Εις τάς νοσώδεις βιομηχανίας, έπ'ι 
παραδείγματος, τό άνθρώπειον εργαλείου οφείλει ν’ άυα- 
νεοΰται πολύ συχνότερα τών άλλων. Ή κατασκευή του 
ψιμυθίου, ινα μή άναφέρωμεν είμή αύτό, ζαταναλίσκει έν 
ένί αίώνι δύο ή τρεις γενεάς πλειότερον παρά ζατά τάς 
συνήθεις βιομηχανίας· δθεν έπεται δτι ή αμοιβή τών έρ
γατών τούτων οφείλει νά συμπεριλαμβάνη τά έξοδα μαθη- 
τοϋ ζαΐ μαθητείας τών συμπληρωματικών αύτών γενεών. 
Ή αύτή παρατήρησις εφαρμόζεται είς τό σύνολον τών 
βιομηχανιών έντός τόπου νοσώδους. Αί 'χώραι, άς αί χολ- 
λητικαί άσθένειαι λυμαίνονται συνήθως, εύρίσκονται, ύπό 
τήν έπιρροήν τής αιτίας ταύτης, ύπό όρους παραγωγής ό- 
λίγον εύνοϊχούς. Ού μόνον τό άνθρώπειον ύλιζόν όφείλει 



58 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Ι1ΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 59

νά άνανεώται έκεΐ συχνότατα, άλλά προσέτι τό ύλικόν 
αυτό άποδεκατίζεται ζαθεκάστην, έλαττούμενον έν τοΐς 
ούσιώδοις αύτοΰ μέρεσι, ‘χωρίς νά η δυνατόν νά πληρω- 
Θώσιν άμέσως τά κενά τά υπό του λοιμοΟ προξενηθέντα.

At πρόοδοι αί βε?ντιοΰσαι τούς ύγιείνούς ορούς τής πα
ραγωγής, αί προλαμβάνουσαι τά δυστυχήματα είς ά είσίν 
Εκτεθειμένοι οί έργάται κτλ., έχουσί λοιπόν μεγάλην 
οικονομικήν άξίαν. Πολλή, ζαί δικαίως, άποδίδεται άξία 
είς τά μέσα τά αύξάνοντα τήν διάρκειαν τών Εργαλείων, 
τών μηχανών, τών οικοδομών, τά προφυλάσσοντα άπό 
τάς κολλητικός άσθενείας ζαί τάς άλλας τυχαίας αιτίας 
καταστροφής τά ζώα ζαί τά χρήσιμα φυτά· άλλ’ αί 
πρόοδοι αί αΰξάνουσαι τήν διάρκειαν τοϋ άνθρώπου, θεω- 
ρουμένου ώς δραστήρος τής παραγωγής, έπιτρέπουσαι 
ούτω είς τάς ύπαρχούσας γενεάς νά οίκονομώσι μέρος 
τών έξόδων μαθητου χαί μαθητείας τών γενεών, αίτινες 
είσίν άναγχαΐοΐ είς τήν άντικατάστασίν των, δέν είναι βε
βαίως ήττον άξίαι τής προσοχής τοϋ οικονομολόγου.

Καί άλλαι προσέτι αιτία·. ένεργοϋσιν, όπως καταστή- 
σωσι ποικίλους χαί άνίσους τούς όρους, ύφ’ ους ή έργα
σία δύναται νά έφαρμοσθή είς τήν παραγωγήν. Άλλ’ έ- 
κεΐναι ας έξεθέσαμεν άρχοϋσιν ήδη, νομίζομεν, ινα άπο- 
δείξωσι τό παράλογον τής θεωρίας τών κοινοκτημόνων, 
τής όριζούσης τήν ισότητα έν τή άμοιβή τής έργασίας. 
Ή ίσότης αΰτη δέν είναι δυνατή είμή ύπό τούς επομένους 
δύο όρους; 1ον Έάν άπασαι αί έργασίαι τής παραγωγής 
άπήτουν τήν έφαρμογήν δυνάμεων τής αύτής φύσεως καί 
Εντελώς ίσων. 2ον Έάν τό άνθρώπειον ύλικόν είχε πάν
τοτε καί παντοϋ τήν αύτήν διάρκειαν. Τότε ήθελέ τις 
έννοήσει ότι οί έργάται δύνανται νά υποβληθώσιν είς τήν 
διάταξιν τής ίσότητος τών μισθών, καθώς έννοειται δτι 
μηχαναί κατά πάντα δμοιαι υποβάλλονται είς τόν κανόνα 
τής ίσότητος τών έξόδων τής συντηρήσεως. Άλλ’έάν, 

ώς βέβαιοί ή παρατήρησις, αί λειτουργΐαι τής παραγω. 

γής είσίν ούσιωδώς ποικίλα: καί άνισοι, έάν αί μέν δύναν
ται νά έκτελεσθώσι τή βοήθεια άνθρωπείου Εργαλείου ά- 
πλοΰ καί βαναύσου, ένώ αί άλλαι άπαιτοΰσι τήν χρήσιν 
Εργαλείου άνθρωπείου πολυπλόχου καί τελειοποιημένου, ή 
ίσότης τών μισθών δέν είναι είς άντίθεσιν πρός αύτήν τήν 
φύσιν τών πραγμάτων ; Τό νά Οέλη τίς νά δώσή είς 
άχθοφόρον τινά καί είς διευθυντήν σιδηροδρόμου, έπί πα
ραδείγματος, ί'σην άμοιβήν, δέν εΐναι έπίσης παράλογον, 
έπίσης Εναντίον είς τήν φύσιν τών πραγμάτων ώς νά ή
θελέ τις νά όρίση ίσον ποσόν είς τά τής συντηρήσεως 
καί άνανεώσεως έξοδα τής άτμοδηγοϋ (locomotive) καί είς 
τά έξοδα τοϋ ύποζυγίου ίππου ;

Άληθώς έν τή βιομηχανική προόδω ύπάρχει τάσις 
τις πρός τήν ισότητα. Ή βιομηχανική πρόοδος άνυψοΐ, 
ώς παρετηρήθη, τήν γενικήν στάθμην τών λειτουργιών 
της παραγωγής καί έπομένως έλαττόνεί τήν άπόστα- 
σιν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ τών ύψηλοτέρων καί τών 
χθαμαλοτέρων άλλ’ ή ιεραρχία τών λειτουργιών δέν Εξα
λείφεται διά τοϋτο. Ύπάρχουσι πάντοτε, έν ταΐς μάλι
στα τελειοποιημέναις βιομηχανίαις, λειτουργΐαι άπαιτοϋ- 
σαι ύπερτέρας δυνάμεις. Ύπάρχουσιν ώσαύτως πάντοτε 
άλλαι,αιτινες φθείρουσι ταχύτερο? τών άλλων τούς έργά- 
τας ώς καί τάς μηγανάς· καί αί ανισότητες αύται, αί 
συνεχόμενοι μετά τής φύσεως τών πραγμάτων, όφείλουσι 
κατ’ άνάγκην νά έμφανίζωνται έν τοΐς μισθοΐς.

Ήδη, οπότε έξετάσαμεν ύπό ποιους όρους ή έργασία 
δύναται νά τεθή διά τρόπου κανονικού καί συνεχοϋς είς 
τήν ύπηρεσίαν τοϋ παραγωγέως, οπότε έβεβαιώσαμεν ότι 
οί όροι ούτοι είσίν ούσιωδώς ποικίλοι καί ότι τροποποι
ούνται καθεκάστην ύπό τήν έπιρροήν τής προόδου, Ερευνή- 
σωμεν έν ποίαις περιστάσεσιν ή έργασία έχει πλειοτέραν 
ένεργητικότητα ή δύναμιν.

Ή θέσις ή μάλλον εύνοϊχή ώς πρός τοϋτο εΐναι Εκείνη 
καθ’ ήν ό Εργάτης δύναται πάντοτε νά έκλέξη έλευθέρως 
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ένασχόλησιν σύμφωνον πρός τάς κλίσεις του, έν ή ώσαύ- 
τως έχει μέγα συμφέρον νά έργάζηται καλώς. Ή Οέσις 
αυτή δέν απαντάται, έπι παραδείγματος, υπό τόν θεσμόν 
τών συντεχνιών, ή τών προνομιούχων επιτηδευμάτων. 
’Επειδή ύπό τόν θεσμόν αύτόν ό έργάτης δέν έχει τήν έ
λευθερίαν τής εκλογής τοϋ έπαγγέλματος τοϋ μάλλον άρ- 
μόζοντος εις τάς φυσικάς κλίσεις του, συμβαίνει πολλά
κις αί άξιολογώτεραι λειτουργίαι τής κοινωνίας νά έκτε- 
λώνται κακώς, ένώ πολύτιμοι δυνάμεις μένουσίν αδρανείς 
έν τή όμάδι τοϋ πληθυσμού. Τό αύτό γεγονός έκδη- 
λοϋται ύπό τόν θεσμόν τής δουλείας καί τής δουλοπα
ροικίας. Άμφότεροι δέ οί θεσμοί ουτοι φαίνονται επίσης 
κακοί, καί τοι ένεκα διαφόρων αιτιών. Ύπό τόν θεσμόν 
τών συντεχνιών καί τών προνομιούχων έπιτηδευμάτων ό 
έργάτης έγκαταλείπεται εύχαρίστως είς τήν οκνηρίαν ζαΐ 
τήν άζηδίαν, μή ύπάρχοντος τοϋ κέντρου τοϋ συναγωνι
σμού. Ύπό τόν θεσμόν τής δουλείας καί τής δουλοπαροι
κίας, ό έργάτης εργάζεται μετ’ αποστροφής, έλλείποντος 
τοϋ κέντρου τοϋ συμφέροντος, έκτός άν ό κύριος συγκα
τατίθεται νά τώ άφήση σπουδαϊον μέρος τών καρπών τής 
έργασίας του.

Τότε μόνον ό εργάτης ποροτρύνεται νά παράσ/η τήν 
μεγαλειτέραν ποσότητα καί τήν καλ7ατέραν ποιότητα 
έργασίας, οπότε εύρίσκεται τεθειμένος ύπό τό κέντρου τοϋ 
συναγωνισμού ζαΐ δύναται νά διάθεση ύπέρ εαυτού άπαν 
τό προϊόν τής έργασίας του. Άλλ’ ή θέσις αΰτη δέν δύ
ναται νά παρουσιασθή είμή ύπό θεσμόν πλήρους έλευθε
ρίας τής έργασίας ζαΐ τού έμπορίου. Είς τήν έλευθερίαν 
λοιπόν δέον ινα προσδράμωμεν διά νά δώσωμεν είς τήν 
έργασίαν τόν άνώτατον αύτής όρον ένεργητιζότητος ζαΐ 
άποτελεσματιζότητος βιομηχανικής.

(Έοανισθέν)

Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚ11Σ.

Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΑΩΝΙΟΝ.

Ό είπών περί τοϋ σιδήρου, ότι είναι πατήρ τής βιομη
χανίας, δέν συνεπλήρωσε τήν δλην ιδέαν του, διότι ό σί
δηρος εΐναι συγχρόνως καί ό αιώνιος αύτής ύπηρέτης. 
’Επί τών ώμων αύτού ή άνθρωπότης προβιβάζεται άπό 
τής αρχαϊκής περιόδου είς τήν πεπολίτισμένην. 'Απαν
ταχού τά ποικιλόμορφα έργαλεΐα του άσχολούνται είς 
τήν έζρίζωσιν τού δένδρου τής βαρβαρότητος. Μακάριοι 
δέ οί λαοί, τών όποιων ή χώρα εΐναι άφθόνως πεπροικι- 
σμένη άπό τοιούτου τελεσιουργοΰ τής φύσεως οργάνου.

Ή ’Ελλάς, ζατά τήν ένεστώσαν τής μεταλλευτικής 
της άνάπτυξιν, δέν ανήκει δυστυχώς είς τήν τάξιν ταύτην 
τών λαών. Προμηθεύεται τόν άναγκαϊον είς τήν βιομη
χανίαν ζαι τήν έν γένει κατανάλωσιν της σίδηρον έξω
θεν. Παραλειπομένων τών ιδιαιτέρων ειδών, κατά τό 1874 
αί γενικαί ζατηγορίαι του μέν άζατεργάστου σιδήρου πε- 
ριελάμβανον 48,849 στατήρων εισαγωγήν, τοΰ δέ κατειρ- 
γασμένου 38,061, άξίας τό όλον 2,268,562 δραχμών. 
Τό κύριον τών ποσοτήτων τούτων άνήκει κατά πρώτον 
λόγον εις τήν ’Αγγλίαν (52,000 στ. άξίας δρ. 1,044,800), 
άζολούθως είς τήν Γαλλίαν (15,693 στ. άξίας δρ. 707, 
724), είς τήν Αύστρίαν (17,454 στ. άξίας δρ. 466,722) 
κλπ. Έζ μέν τής έπόψεως τοϋ άζατεργάστου σιδήρου 
τά -ής δλης εισαγωγής άνήκουσιν είς μόνην τήν Αγ
γλίαν (44,105 στ.), έζ δέ τής έπόψεως τοΰ κατεργα
σμένου σιδήρου 16,144 στ. είς τήν Αύστρίαν καί 12,551 
εις τήν Γαλλίαν. Οί άριθμοί ουτοι έλέγχουσι τόν βαθμόν 
τής βιομηχανικής τοϋ τόπου άναπτύξεως. Καί τριπλά
σιοι άν ήσαν, πάλιν θά άπελείπετο είς τό μέλλον ή συμ- 
πλήρωσις τής κανονικής πορείας έν τώ εύρεΐ σταδίω τής 
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εθνικής έργασίας. 'Όσω μεγεθύνεται ό σιΒηροΟς τής βιο
μηχανίας βραχέων, τόσω τά πορίσματα αύτής πολλαπλά- 

σιάζονται χαί οί οροί τής οικονομικής τελειοΰνται.
Έν γένει ό είς τήν Ελλάδα εισερχόμενος σίδηρος δύ

ναται ύπό τελωνιαχήν έποψιν νά ζαταταχΟη είς δύο κατη
γορίας. Ή πρώτη περιλαμβάνει τόν μή φορολογούμενον, 
ήτοι τόν ακαθάριστον (μαντέμι) σίδηρον, τάς μηχανάς 
τής γεωργίας, τά άροτρα, τάς πρός χρήσιν βιομηχανι
κών έργοστασίων μηχανάς, τά τεμάχια τούτων ιδιαιτέ
ρως είσαγόμενα, τά επιστημονικά καί γεωργικά έργαλεΐα, 
τά πιεστήρια, τάς άλύσσεις τών πλοίων καί τάς άγκυρας. 
Ή δευτέρα περιλαμβάνει τόν φορολογούμενον σίδηρον, 
όστις κατ’ είδη διαιρείται έν τώ τελωνιακω δασμολογίω 
ώς έξής :

Ακατέργαστος σίδηρος ά) κοινός είς μικρά και μεγάλα έλάσμ.ατα 
(λάμας καί λαμάκια), πλάκας, ράβδους στρογγύλας ή τετραγώνους 
(βέργας), είς στήλας διαφόρου πάχους ή είς δέματα κατ’ δκάν 2 
λεπτά, β) είς στεφάνια διαφόρου πάχους (τσάρκια ή μάτσα), βρυ- 
ζέλλεια καί είς λαμαρίναν (σιδηρόφυλλα) παντός είδους 4 λεπτ. 
γ’) είς κουλούρας σύρματος δι’ ού κατασκευάζονται τά άλογόκαρφα 
καί είς σούστας δι’ έπιπλα 10 λεπ. δ') είς τέλι λεπτόν (σιδηρο- 
νημα) διά μουσικά όργανα καθώς καί τό λεπτόν διά πάσαν άλλην 
λεπτήν χρήσιν 40 λεπ. έ) κασσιτερωμένος σίδηρος εις φύλλα (λευ
κοπάφυλλος) 10 λε>τ. ς') άκασιτέρωτα σιδήρόφυλλα 7 λεπ.

Ό κατειργασμένος σίδηρος άποτελεϊ πλείονας έτι τελωνιακας 
τάξεις, ά) Βελόναι ραψίματος καί κεντήματος κατ' δκάν δρ. 2 
βελόναι δι’ έμβαδοποιούς, διά σάκκους, τρίκογχοι πρός χρήσιν ναυ
τών, διά πλέξιμον, διχαλίδες καί διά τήν κεφαλήν λεπ. 80.

β') Δίσκοι έκ λαμαρίνας, πάσης κατασκευής καί ποιότητος κατ’ο- 
κάν 40 λεπτά. Θερμάστραι 15 λεπτ. Κονδύλια χαλύβδινα 1 i δρ. 
Μάχαιραι διά κρεωπώλας, παντοπώλας, έφιππιουργούς, μαγειρεία, 
φαλτζέται καί κοπίδια έμβαδοποιών δρ. 1.20 διά καπνοκόπτας 
καί βυρσοδέψας 50 λεπτ. Μαχαιροπήρουνα 60 λεπτ.

γ') Σκεύη έκ κασσιτερωμένου σιδήρου, ώς λυχνίαι, μελανοδοχεία 
άγγεϊα, δοχεία κατσαρόλαι 40 λεπ·

δ’) Όκια τών πλοίων, κρίκοι, μ.ολινέλια (πρός άρσιν τής άγκύ- 
ρας), ά'κμονες, πτυάρια, σιδηρά σιδηρώματος, φώγανα (φουφούδες) 
τοϋ μαγειρείου χυτά, μακαράδες πλοίων καί φρεάτων, καζάνια έκ 
μαδεμίου κατ’ δκάν 7 λεπ.

ε') Σωλήνες διά τά υδραγωγεία ώς καί πλάκες καί ήλοι (καρφία) 
είς κατασκευήν ατμολεβήτων, κατά στατήρα 25 λεπ.

ς·'). Άλύσσεις διά τά ζώα καί διά πάσαν άλλην χρήσιν, άντλίαε 
μηχανικαί διά τά φρέατα, τάς πυρκαίάς, καί τά παρόμοια, κοπί- 
δες διά τό κρέας (σατήρια). σφυριά, άγκύλαι (γάντσαι), βερδαμάνοι 
όιά τά πλοία (παραρρύματα), τανάλιαι παπουτζίδων, σιδηρουργών 
καί μαραγκών, κουτάλαι τοϋ μαγειρείου κλπ. ξύστραι πλοίων καί 
ίππων κλπ, έργαλεΐα καί σκεύη έκ σιδήρου ή σιδηροφύλλου άπλής 
εργασίας πρός χρήσιν πλοίων καί οικοδομών μ.ή κατονομασθέντα, 
ρίναι πάσης χρήσεως, τηγάνια, βίδαι μεγάλαι, κατ’ δκάν 20 λεπ.

ζ') Καρφία παντός μεγέθους καί πάσης χρήσεως, κιβώτια σι
δηρά, κλίναι, έξώσται, κιγκλίδες, μέγγεναι (σφυκτήρια) σιδηρουργών 
καί τά όμοια, χέρια κασσελών, κρόταλα Ουρών, γάντζοι, διά κρέ
μασμα ενδυμάτων, έσχάραι, μ,τετούγιαι καί τά παρόμοια, ά'παντα 
χυτά καί βερνικωτά, κατ’ δκάν 15 λεπ.

η') Κλίναι, έξώσται, κιγκλίδες εντελώς είργασμέναι, ήτοι βερνι- 
κωμέναι ή καί χρυσωμένα·., κοχλιάρια, πηρούνια, μύλοι τοϋ καφφέ 
κατ’δκάν 25 λεπτ.

θ') Τά λοιπά σιδηρά σκεύη καί έργαλεΐα, ρινισμένα ή μή, τά διά 
κατραμιού βερνικωμένα, τά χονδρά θηλυκώματα τής ιπποσκευής, 
τά έστιλβωμένα διά σμύριδος καί τά λεία, τά πριόνια, αί μικραί 
βίδες είς πάκα, κατ’ δκάν 40 λεπ.

ι') Τά ώρειχαλκιομιγή, μύλοι καφφέ, κλειδαρίαί κττ. κατ’ οκάν! 
75 λεπ.

ιά) Α·. πλάστιγγες διά παντοπώλας καπνοπώλας, φαρμακοπώλας 
κλπ. κατ’ δκάν 50 λεπτά.

Ό χάλυψ κατ’δκάν είς βέργας, 5 λεπ.είς φύλλα 23 λεπ.είς κρινο
λίνα 1 δρ. εις λεπτά είδη ήτοι στόμια σακουλών, φουρνιμίντα, φι- 
ούμπαι, θηλυκωτήρια, πτενιστήρες, κλειδιά ωρολογίων κλπ., έστιλ- 
βωμένα ή βερνικωμένα, 1 ’ δρ., είς ρίνας (λίμας) 25 λεπ., είς ρίνας 
διά χρυσοχόους καί ώρολογοποιοϋς 75 λεπ.,είς άγκυστρα δρ. 1,60.

’Εν τούτοις υπάρχουσι καί άλλα είδη ούχί κατά βάρος τελωνι
ζόμενα. Τοιαϋτα εΐναι τά ψαλίδια 10 τοΐς % έπί τής άξίας, αί δε-
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ζα&καί πλάστιγγες μετά τών βαρών των έκάστη δρ.30,τά μαχαιρο- 
κόνδυλα κατά δωδεκάδα δρ. 1,20,τά μαχαιροπήρουνα μετά σιδηράς 
λαβής 60 λεπ.,τά ξηράφια κατά δωδεκάδα δρ. 1 ,, τά εις φακελ- 
λους κοινά (έβραϊκά) κατά δωδεκάδα έπίσης 24 λεπτ.—Τά όπλα υ
πάγονται είς πολλάς υποδιαιρέσεις’ κάναι τουφεζίων κοιναΐ μ.οναΐ 
έκαστη δρ. 1, διπλαί έκαστη δρ. 2’ κάναι πιστολιων ιππασίας καί 
της μέσης τό ζεύγος δρ. I * πιστόλια ιππασίας της μέσης καί πο
λύγωνα, τό ζεύγος δρ. 4’ πιστόλια μικρά τού κόλπου διαφόρου με
γέθους μονόκανα, δίκανα ή πολύγωνα δρ. Γ ρεβόλβερ έκαστον δρ. 
6’ τουφέκια στρατιωτικής -/ρήσεως μετά ή άνευ λόγχης, καί άπλά 
μονόκανα, έκαστον δρ. 2’ τουφέκια πολύγωνα (σεχσανέ) δρ. 4’ 
τουφέκια δίκανα τού κυνηγίου κοινά δρ. 6’ πιστόλια είς κιβώτια 
μετά τών αναγκαίων των 10 τοΐς fj0 έπί τής άξίας’ φωτίαι τουφε- 
κίων καί πιστολίων, τό ζεύγος δρ. 1 i‘ σπάθαι εύρωπαϊκαί έκάστη 
δι’αξιωματικούς τού στρατού δρ. 2,διά στρατιώτας δρ. 1, διά ξιφο
μαχίαν δρ. 1’ σπάθαι τουρκικά! δαμασκηναί, σαμπάνια, καραχορα- 
σάνια κλπ. έκάστη δρ. 20’ πάλαι κοιναΐ έκάστη δρ. 3’ μαχαίρια 
τής μέσης, γιαταγάνια, άκινάκαι (χαντζάρια) έκαστον δρ. 2’ λάζοι 
(δόλωνες) καί έγχειρίδια (στελέτα) κατά δωδεκάδα δρ. 5’ λαζάκια 
(δωλώνια), μικρά μαχαίρια μετά θήκης κατά δωδεκάδα δρ. I.

Έάν άπό γενικής τίνος έννοιας έπιθεωρήσωμεν τήν έπί 
του σιδήρου τελωνιαζήν ταύτην διατίμησιν,ό άζατέργαστος 
σίδηρος ήτο άξιος εντελούς άπαλλαγής άπό παντός εισα
γωγικού οασμοϋ. Μήπως δι’ αύτού δέν πρόκειται νά κα- 
τασχευασθώσιν έν τω τόπω τά όργανα τής περαιτέρω βιο
μηχανικής προόδου; Βεβαίως ή παραδεδεγμένη άτέλεια τοΰ 
άκαθαρίστου σιδήρου είναι άξιοσημείωτος, ζαί ιδιαιτέρως 
τών γεωργικών ζαί βιομηχανικών μηχανών. "Οσον άφορα 
τάς τελευταίας, ύποθέτω, ότι δέν περιορίζεται ή άτελής 
εισαγωγή των πρός μόνα τά ώργανισμενα ή τά έν τώ όρ- 
γανίζεσθαι έργοστάσια,άλλ’ έν γένει πρός τό δυνατόν τής 
ίδρύσεως τοιούτων. Τοιουτοτρόπως δύναται τις νά είσάγη, 
διά παρούσαν καί μέλλουσαν χρήσιν, δσας μηχανάς νο- 
μίζη συμφερώτερον. Διάφορος έννοια Οά άφήρει έκ τής 

βιομηχανικήςάμίλληςτήντελεσιουργόνεύζολίαν,τήν όποι

αν γεννά ή άφθονία τής επιχωρίου είς μηχανάς προσφοράς.
Έν γένει ή κλίμαξ τής τελωνιακής διατιμήσεως έπί 

τού άχατεργάστου ζαί ιδιαιτέρως έπί τού κατειργασμένου 
σιδήρου μαρτυρεί πόσον ύπολείπεται παρ’ ήμΐν μέχρι τής 
έντελοΰς άναπτύξεως τής σιδηράς έννοιας τής βιομηχα
νίας. Κατά τούτο ή ήμετέρα τελωνεία άνήκει είς τήν ό- 
πισθοδρομίζωτέραν τών επικρατειών τάξιν. 'J1 προοδευτι- 
ζωτέρα άνήκει είς τήν νέαν Γερμανίαν, ήτις άπό τών 
αρχών τού 1877 ήνέωξε τάς πύλας της πρός τόν άλλοε- 
θνή άκατέργαστον σίδηρον υπό τάς τρεις αύτού μορφάς, 
τού χυτού, τού σφυρηλάτου ζαί τού χάλυβος. Προέβη 
μάλιστα έκεΐ ή άτέλεια ζαί είς μέγαν άριΟμόν διαφόρων 
ειδών κατειργασμένου σιδήρου, ώς σκευών, έργαλείων κλπ.

Ή οικονομική αύτη πολιτική είναι είς αρμονίαν πρός 
τούς γενικούς τού νεωτέρου πολιτισμού σκοπούς. Ό σί
δηρος πρέπει νά διαβαίνη τά δρια τών έπικρατειών άνευ 
ουδενός φορο),ογικού εμποδίου. Έάν πολιτίζη τήν οικου
μένην, πόσον άτοπον είναι νάζητήται παρ’ αύτοΰ φόρος, 
διότι άνοίγει τούς βιομηχανικούς οφθαλμούς τών λαών ! 

θέλετε νά έκτιμήσητε τήν κοινωνικήν άνάπτυξιν τού έ
θνους ; Ζυγίσατε τόν έν αύτώ εργαζόμενον σίδηρον. Δέν 
εΐναι λαμπρός ώς ό άργυρος, ούδέ έπαγωγός ώς ό χρυ
σός. Άρχεΐται είς τόν οπλισμόν τών στρατιωτικών, βιο
μηχανικών,γεωργιζών ζαί ναυτικών τού έθνους βραχιόνων. 
"Ας είναι ευλογημένος, διότι έν αύτοϊς οίκεΐ ή άποτε- 
λεσματική τής κοινωνίας δύναμις.

ΔΡΑΠΕΤΑΙ ΕΜΠΟΡΟΝΑΤΤΑΙ.

Ή έν τή θαλασσία βιομηχανία άπό διαφόρων νομοθε
τικών διατάξεων άπαντωμένη έννοια τής δραπετεύσεως

ΕΓΟΣ 5—ΦΥΛ. 50—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1877, 5 
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τών έμποροναυτών εΐναι ασυμβίβαστος πρός τήν έννοιαν 
τής έλευθέρας καθόλου έργασίας. Ένφ πρός τούς λοιπούς 
κλάδους τής βιομηχανίας έκαστος έργάτης εΐναι ελεύθε
ρος νά άπομακρύνηται αύτών ζατά τό δοκούν, έπιφυλατ- 
τομένης, έπί τών μακροχρονίων συμφωνιών, μόνης τής 
άποζημιώσεως εις τόν επιχειρηματίαν, κατ’ έξαίρεσιν έν 
τή ναυτιλία οί έξ οικείας θελήσεως απομακρυνόμενοι έρ- 
γάται θεωρούνται ώς δραπέται. Τό άπό 13 Δεκεμβρίου 
1836 κανονιστικόν διάταγμα προνοεϊ περί διαφόρων έπί 
τοΰ προκειμένου περιπτώσεων, έν πολλοις παρακολου
θούν τά γενικώς, τρόπον τινά, ίσχύοντα καί παρά τοΐς 
άλλοις έθνεσι.

Κατά πόσον ή τοιαύτη έπί τής ναυτικής έργασίας έξαί- 
ρεσις προσκρούει είς τήν Θεμελιώδη έννοιαν τής οικονο
μικής έπιστήμης, περιττόν νά άποδειχθή διά μακρών. Έν 
εποχή καθ’ ήν ό φυσικός νόμος τής ζητήσεως καί τής 
προσφοράς κανονίζει τάς σχέσεις τών έπχειρηματιών 
πρός τούς έργάτας, φαίνεται' μοι δυσαρμονική ή κατά τήν 
προκειμένην θεσμοθεσίαν μεσολάβησις τοΰ αστυνόμου,δπως 
συλλαμβάνη τούς άποχωροΰντας έκ του πλοίου έργάτας 
καί παραδίδη αύτούς είς τήν έξουσίαν τοϋ μισθωτού. Βε
βαίως παρίσταται έν τώ μέσω τό συμφέρον τού έμπορίου.
Ένόμιζον όμως ότι προηγείται τό δικαίωμα τής άνθρω
πότητος.

'Όπως καί άν έχη, ή πρακτική τών έθνών φαίνεται κατά 
τούτο έν πολλοΐς σταθερά, ύπολείπεται δέ εύρύ είς τήν 
θεωρίαν στάδιον μέχρις ού τήν μεταβάλη. Μετά τεσσα
ρακονταετίαν άφ’ ής τό προμνησθέν διάταγμα ύπέβαλε 
τούς έργάτας τής θαλάσσης ύπό τήν έξουσίαν τών κε
φαλαιούχων αύτής, κατά τόν Αύγουστον 1875 συνήφθη 
μεταξύ 'Ελλάδος καί ’Αγγλίας ειδική συμφωνία περί α
μοιβαίας έκδόσεως τών δραπετών τού έμπορικοΰ ναυτικού. 
Ή συμφωνία δέ αύτη περιεβλήθη νομοθετικόν κύρος διά 
τού άπό 24· Δεκεμβρίου 1873 ΦΟΕ νόμου.

τό πλοΐον τού δραπέτου, 
τού προξένου τούτου 
τού λιμένος εκείνου, 

παρ’ ώ αύτός μέν 
Έπί τή αιτήσει 

παρά-
τό τέλος 

καί έπαναγωγής τού δραπέτου είς τό 
Κατά ρητήν μνείαν ή ύποχρέωσις αύτη 
αρχών δέν εκτείνεται καί κατά τών ίθα- 
" - ~ « · ■· — -- -- -

Ό κύριος τής άνά χεΐρας συνθήκης σκοπός εΐναι ή άν- 
εύρεσις, σύλληψις καί έπανα·-ωγή τών έγκαταλειπόντων 
τά είς ά έμισΟώθησαν πλοία ναυτών καί δοκίμων. *0 πρό
ξενος τής χώρας, είς ήν άνήκει 
ή ό πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος 
απευθύνει αΐτησιν πρός τάς οιρχάς 
τής χώρας, κτήσεως ή άποικίας, 
διατελεΐ, ή δραπέτευσις δέ συνέβη, 
δέ ταύτη αί έν λόγφ άρχαί ΰποχρεούνται νά 
σχωσι πάσαν όσην δύνανται συνδρομήν, διά 
τής συλλήψεως 
πλοΐον αύτού. 
τών έπιτοπίων 
γενών ναυτών, θά ήτο λίαν παράδοξον έάν ή άρχή τοϋ 
συμφέροντος τοΰ έμπορίου παρέδιδε δέσμιους εις χεΐρας 
τών ξένων τούς ιθαγενείς. Έπί τέλους, ή διάρκεια τής 
ισχύος τής προκειμένη- συμβάσεως ήρτήθη έκ τής πρό 
ενός τούλάχιστον έτους δηλώσεως τής εναντίας θελήσεως 
ενός τών συμβαλλόμενων έθνών.

Καί τοιαύτη μέν ή οικονομία τού προκειμένου διεθνούς 
θεσμού. Έάν άποβλέψωμεν είς τούς μεγάλους μισθούς 
τού εμπορικού ναυτικού τής ’Αγγλίας καί είς τήν ύπ’ αύ· 
τού έλξιν τής παγκοσμίου ναυτιλίας, κατά πάσαν πιθα
νότητα μάλλον ωφελείται έκ τής συμβάσεως ή Ελλάς, 
τής οποίας οί ναΰται, έκόντες άκοντες, θέλουσι έπιστρέψει 
είς τά ίδια έκ τών ακτών τής πλούσιας Άλβιόνος. ’Αλλά 
τό νόμισμα έχει δύο όψεις. Παρ’ ούδενί δέ άλλω έθνει ή 
άπόκτησις τώυ δικαιωμάτων τής ιθαγένειας είναι τόσον 
εύκολος όσον έν ’Αγγλία. Τί θέλγει συμβή έάν τό συμφέ
ρον όδηγήση τούς θέλοντας είς διπλήν διά τάς περιστά
σεις ιθαγένειαν ; Μήπως δέν άληθεύη ότι ύπερμύριοι "Ελ
ληνες ναΰται κανονικώς διασ·? ίζουσι τόν ώκεανόν έπί’Αγ
γλικών πλοίων ; Διά τούτο ύ τό πάσαν έποψιν ή άσφαλε- 
στέρα έγγύησις εΐναι ό πατριωτισμός, όστις συνδέει τά
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τέκνα μετά τής μητρός χαί έχει τόσα λαμπρά Ελληνικά 
προηγούμενα.

Έν τούτοις τό άντικείμενον τής προκειμένης διεθνούς 
συμβάσεως άνάγεται καί είς ιδιαιτέραν έξόχως πολιτεια
κήν έννοιαν. Κατά τό ήμέτερον σύνταγμα κέξαιρουμέ- 
νου τοϋ έπ’ αύτοφώρω έγζλήματος, ούδείς συλλαμβάνε- 
ναι άνευ ήτιολογημένου δικαστικού εντάλματος». Πώς 
λοιπόν άνευ τοιούτου Οά συλληφθώσιν έν Έλλάδι οί δρα- 
πέται τοΰ έμπορικοϋ τής ’Αγγλίας ναυτικού ; Υπάρχει 
άρα γε έν τή ’Ελληνική νομοθεσία ειδικόν έγκλημα δρα- 
πετεύσεως έμποροναυτών ; Περιττόν νά προστεθή, ότι ή 
προκειμένη συνταγματική έγγύησις άφορα έν γένει πάντα 
άνθρωπον ευρισκόμενον έν Έλλάδι, καί ότι ό νομοΟέτης 
ταύτης δέν έχει τήν δύναμιν νά άκυρώση τόσον θεμελιώδη 

τοΰ πολιτεύματος διάταξιν.

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΝΤΑΙΣΑΝΩΝΥ-
ΜΟΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙΣ.

Κατά τά καταστατικά όλων τών άνωνύμων εταιριών 
τό δικαίωμα τών μετόχων, ώς πρός τόν έλεγχον καί τήν 
διοίκησιν, δέν μένει έλεύθερον, άλλά, καθόσον αύξάνει παρ’ 
έκάστω ό αριθμός τών μετοχών, κατά τοσοΰτον έκεΐνο 
συστέλλεται καί περιορίζεται. Ένω λ.χ. ό έχων δέκα με
τοχάς έχει μίαν ψήφον, δέν έχουσιν άναλόγως οί μέτοχοι 
είκοσι μετοχών δύο, οί έκατόν δέκα, οί διακοσίων είκοσι 
κλπ. άλλ’ άντί δέκα, έχουσι πέντε, άντί είκοσιν επτά ή 
οκτώ, καί οϋτω καθεξής.

’Επίσης οί άποτελοΰντες τήν μειοψηφίαν μέτοχοι, οί- 
τινες άντιπροσωπεύουσιν ισχυρόν μέρος τών μετοχικών

11 ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙΣ. 69

κεφαλαίων, δέν έχουσι πραγματικόν τι δικαίωμα έλέγχου 
καί μετοχής εις τά τής δίοικήσεως· έντεΰθεν δέ ού μό
νον άδικία άλλά καί μέγα άποτελεΐται πρόσκομμα είς 
τήν έπίδοσιν τοΰ πνεύματος τοΰ συνεταιρισμού.

Καί πρώτον μέν, καθόσον άφορα τήν περιστολήν τοΰ 
δικαιώματος τής ψήφου, τοιαύτη εσφαλμένη κατά τήν 
βάσιν αύτής άρχή δέν φαίνεται έξ ούδενός λόγου δικαιο
λογούμενη. Έάν υποτεθή, ότι ζαθιερώθη διά τήν προστα
σίαν τών μικρών μετόχων κατά τών μεγάλων, δέν εΐναι 
ούδαμώς ορθή, διότι τά κεφάλαια, έφ’ ών στηρίζονται αί 
μετοχικοί συμπράξεις, μόνον κατά ποσόν διαφέροντα, έ
πρεπε, καθόσον αύξάνουσι, κατά τοσοΰτον νά άποκτώσι 
καί μείζονα ισχύν ψήφου, όπως παρατηρεΐται έν τή με- 
Οέξει τών κερδών καί ζημιών διότι άλλως έάν ή εσφαλ
μένη αύτή άρχή έπεκράτει καί έν τή μεθέξει τών κερδών 
καί ζημιών, ούδείς συνεταιρισμός ήθελε ποτέ πραγματο
ποίησή. ‘Έπειτα δέ έν τή πραγματικότητι τοιαύτη τις 
ύπέρ τών μικρών μετόχων πρόνοια ματαιούται, διότι οί 
μεγάλοι μέτοχοι, διανέμοντες κατ’ άνάγκην τάς μετοχάς 
αύτών εις πλείονα πρόσωπα, έπικρατούσι τής σχετικής 
δυνάμεως τών μικρών μετόχων, καί ούτως άρχουσιν άκω- 
λύτως τών τής δίοικήσεως.

Καί καθόσον μέν άφορα τό δικαίωμα τών μετόχων, δέν 
νομίζομεν άναγκαϊον νά μακρηγορήσωμεν, καθόσον δμως 
άφορα τήν άντίπροσώπευσιν τών έν ταΐς άνωνύμοις έται- 
ρίαις μειοψηφιών,ίνα κατανοηθή όρθώς τό ζήτημα τούτο, 
πρέπει νά έξετασθώσιν τά συστατικά τών άνωνύμων εται
ριών καί ό σκοπός αύτών έν γένει.Ιΐάσα άνώνυμος εταιρία, 
έχουσα ώς σκοπόν έπωφελήτινα έμπορικήν ή βιομηχανικήν 
έπιχείρησιν, είναι άναντιρρήτως κοινόν κτήμα όλων τών 
μετόχων, άναλόγως τοϋ ποσού τών μετοχών ών είναι 
έκαστος ιδιοκτήτης. Δυνάμει δέ τής άρχής ταύτης δια
νέμονται άναλόγως τά κέρδη καί αί ζημίαι. Ό έχων λ.χ. 
πέντε μετοχάς μετέχει κατά πέντε είς τά κέρδη καί ζη· 
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μίας, χαί ό έχων εκατόν, άναλόγως κατά εκατόν. Ή 
άρχή όμως αΰτη, ή άληθής ζαί αμετάβλητος,δέν εκτείνε
ται είς όλας τάς εταιρικός σχέσεις καί πράξεις, έζ τούτου 
οέ δημιουργοϋνται ανισότητες καί προνομίας ένθα δέν 
χωρεΐ άλλη έκτός τοΰ ποσοΰ διάκρισις. Κατά τήν επι
κρατούσαν περί διοικήσεώς τών ανωνύμων επιχειρήσεων 
“Ρχή^> έπί 1000 λ.χ. μετοχών αί '501, αί άποτελοΰσαι 
τήν πλειοψηφίαν, διευθύνουσι καί διοικοϋσι τά τής ε
ταιρίας, αί οέ 499 ούδεμίαν έχουσιν έπιρροήν είς τήν κα- 
τάρτισιν τής διοικήσεώς, άτε έν μειοψηφία ούσαΐ. Τοϋτο 
δέ προφανώς άντίκειται είς τό καλώς έννοούμενον συμφέ
ρον τών ανωνύμων εταιριών, καί παρακωλύει σπουδαίως 
τήν άνάπτυξιν αύτών, διότι τό άτομον, έμπορευόμενον ή 
καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον διαχειριζόμενον τήν πε
ριουσίαν του, δέν έμπιστεύεται είς άλλον τήν διαχείρισιν, 
άλλ’ ενεργεί άφ’ έαυτοΰ πάσας τάς άναγκαίας συναλ
λακτικός πράξεις κατά τό μέτρον τής ιδίας του ίκανό- 
τητος, όρμεφύτως δυσπιστοΰν πρός τούς άλλους διά τήν 
διαχείρισιν τών συμφερόντων αύτοΰ. Τήν έμφυτον ταύ
την κλίσιν αισθάνεται καί διατηρεί άναγζαίως ό άνθρω
πος, καί όταν, έζχωρών είς ξένα ταμεία μέρος τής πε
ριουσίας του, δεν δύναται νά τό διβυθύνη έφ’έαυτοϋ άπ’εύ- 
Οειας. "Ωςτε οί καταπατοΰντες τήν έμφυτον ταύτην τοΰ 
άνθρώπου τάσιν, άναγκάζουσιν αύτόν ινα άφίσταται τών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ό άποζλεισμός λοιπόν τής 
μειοψηφίας έζ τών τής διοικήσεώς τών άνωνύμων ε
ταιριών είναι άληθής σκόπελος διά τήν μείζονα τοΰ έ- 
ταιριστιζοϋ πνεύματος άνάπτυξιν.

Χωρίς δέ νά άζριβολογήσωμεν περισσότερον περί τών 
οικαιολογούντων τήν άντιπροσώπευσίν τής μειοψηφίας 
λόγων, Οά περιορισθώμεν νά άναπτύξωμεν,παρακατιόντες, 
τό πώς δύνανται νά άντιπροσωπεύωνται είς τάς ανωνύ
μους εταιρίας πάντες οί μέτοχοι, τουτέστι ζαί οί πλειο- 
ψηφοΰντες ζαί οί μειοψηφοΰντες, διότι έν τούτω κυρίως 

έγκειται ή δυσκολία, καί έζ τής δυσκολίας ταύτης καθιε- 
ρώθη ή άρχή τής πλειοψηφίας, ήτις έν τή πολιτική 
διέπει πάσας έν γένει τάς πράξεις καί ένεργείας.

Ή άντιπροσώπευσις τής μειονοψηφίας έν τή διοικήσει 
τών άνωνύμων εταιριών κατά πολλούς τρόπους δύναται 
άζινδύνως νά έξασφαλισθή. Ό άπλούστερος μέν είναι 
αύτός ό ών συνήθης είς τάς γενικάς συνελεύσεις, καθ’ άς 
οί μέτοχοι συνασπίζονται έκ τών προτέρων, καί παρουσιά- 
ζουσι τό ίδιον αύτών ψηφοδέλτιον.’Επί χιλίων λ.χ.ψήφων, 
συμφωνούντων τών πλειόνων συνεταίρων,άποτελεΐται ύπό 
τούτων ή πλειοψηφία, ήτις έκλέγει τότε τά 2]3 τών 
μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου, οί δέ άποτελοϋντες 
τήν μειονοψηφίαν έκλέγουσι τό 1'3 καί τοιουτοτρόπως 
τό διοικητικόν συμβούλων αντιπροσωπεύει τό σύνολον 
τών μετόχων. ’Ενδέχεται δμως νά ύπάρχωσιν μέτοχοι 
μή συντασσόμενοι ούτε πρός τήν μέν ούτε πρός τήν δέ 
τών δύο μεγάλων μερίδων, καί είτε νά άπαρτίζωσιν ιδίαν 
μερίδα είτε νά ώσιν έκλεκτικοί έζ τών υποψηφίων τών ά- 
γωνιζομένων μερίδων έν τή περιστάσει ταύτη ό ώς άνω 
έζτεθείς τρόπος τής έκλογής είναι άνεπαρκής, άντ’ αύτοϋ 
δμως δύναται νά έφαρμοσθή καί τό σύστημα τής μιας 
ψήφου, δι’ ού έξασφαλίζεται έν μέρει ή μειοψηφία, καί οί 
μεγάλοι μέτοχοι καί άλλα, περί ών ό Μίλλ άναφέρει. 
Άλλ’ άσφαλέστερον καί μεθοδικώτερον φαίνεται ήμΐν 
τό έξής, τό όποιον 
προσώπευσιν όλων 
συμβούλιον.

Κατά τό σύστημα τούτο, χωρίς νά ζητηθή έκ τών προ
τέρων τό φρόνημα έκάστου μετόχου, γίνεται ή ψηφοφο
ρία, καθ’ ήν πας μέτοχος έγγράφει είς ένυπόγραφον 
παρ’ αύτοϋ ψηφοδέλτιον τά πρόσωπα τής έκλογής του. 
Έν τή διαλογή καταχωρίζονται τά ψηφοδέλτια εϊς πρω- 
τόκολον, έν ω έμφαίνεται α) τό όνομα καί έπώνυμον τοϋ 
ψηφοφορήσαντος, β' ό αριθμός τών ψήφων αύτοΰ καί γ) 

εξασφαλίζει άποχρώντως τήν άντι- 
τών μετόχων είς τό διοικητικόν
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τό όνομα χαί έπώνυμον τών ψηφοφορηθέντων (ρητέον δέ, 
ότι τό ψηφοδέλτιον δέν δύναται νά περιέχη περισσότερον 
άριθμόν τών έχλεχτέων συμβούλων). Άφοΰ δέ ούτω κα- 
ταστρωθή τό τής διαλογής πρωτόχολον, αθροίζονται αί 
ψήφοι, τάς οποίας έλαβεν έκαστος τών ύποψηφίων, οί δέ 
μεταξύ αύτών πλειοψηφήσαντες, πέντε λ. χ. έπί οκτώ, 
άνακηρύσσονται ώς σύμβουλοι τής πλειοψηφίας. Μετά 
τοΰτο ζητείται καί έξαχριβοΰιαΐ, ποιοι οί ψηφοφορήσαντες 
τούς πλειοψηφήσαντας· άφοΰ δέ τοΰτο έξακριβωθή, ά- 
φαιροΰντα·. αί ψήφοι τών πλειοψηφησάντων, οίτινες άνέ- 
δειξαν τούς συμβούλους των,καί άθροίζονται οί ψήφοι τών 
μειοψησάντων, οί δέ πλειοψη φήσαντες έξ αύτών άνα- 
κηρύσονται ώς σύμβουλοι τής μειοψηφίας, καί ούτω 
καταρτίζεται τό συμβούλιον έκ τής πλειοψηφίας καί 
μειοψηφίας (1).

(1) Σημ. Οίκ ΈπιΟ.— Ή άρχή τής εισόδου τών μειοψηφιών έν 
τή διοικήσει τών εταιριών είσήχθη πρό ολίγων έτών έν τή δια
σκευή τών λαϊκών συνεταιρισμών τής Ελλάδος. Τοιουτοτρόπως ά- 
ναγινώσκομεν έν άρθρω 6ω τοΰ άπό 8 Μαίου 1872 Καταστατι
κού τοΰ έν Θήβαις οργανισΟέντος ΠαιιβοιωτΙου' «’Όσον άφορα τήν 
εκλογήν τοΰ Έπιτν,ρητικοΰ Συμβουλίου δύναται έκαστος συνέταιρος 
νά δώσγ, είτε άνά μίαν ψήφον εις διαφόρους υποψηφίους, είτε περισ- 
σοτέρας ψήφους είς έν και τό αύτό πρόσωπον. Τοιουτοτρόπως οί 
μειοψηφοΰντες έντός τής συνελεύσεως Οά έχωσιν, άν Οελήσωσιν, αντι
προσώπους έντός τοΰ Έπιτκρητικοΰ Συμβουλίου.»

Ή αύτή αρχή αναφαίνεται κατά τήν συγκρότησιν τής έν Άθή- 
ναις λαϊκής έταιρίας ή "Εκωσις, διότι άναγινώσκομεν έν τώ άπό 
19 Δεκεμβρίου 1876 καταστατικό» αύτής, ό’τι εέκαστος συνέταιρος 
έχει τόσας ψήφους, όσοι είναι οί έκλεχΟτ.σόμενοι- έπϊ τής εκλογής 
δέ τών μελών τοΰ Συμβουλίου δύναται νά δώση είτε άνά μίαν 
ψήφον είς διαφόρους υποψηφίους, είτε καί πλείονας είς τό αύτό 
πρόσωπον. Τοιουτοτρόπως καί οί μειοψζφοΰντες έντός τής συνελεύ
σεως δύνανται, αν Οέλωσι, νά έ/ωσιν αντιπροσώπους έντός τοΰ 
Συμβουλίου.ί

’Επειδή δέ ενδέχεται έκ χιλίων λ.χ. ψήφων νά άποτε- 
λεΐται ισχυρά πλειοψηφία καί μικρά μειοψηφία ώς 9:1, 
καί δέν είναι ορθόν τό ~ ^χη τό 1]3 τών μελών 
τοΰ Συμβουλίου, δύναται νά κανονισθή ώστε εί πλειο
ψηφήσαντες, άποτελοΰντες τό ήμισυ πλέον ένός τών ψη- 
φορησάντων, νά έκλέγωσι τά 2]3, άποτελοΰντες δέ τά 3)4- 
νά έκλέγωσιν ένα πλέον τών 2]3· οί δέ μειοψηφήσαν- 
τες, άποτελοΰντες τό 1’3 τών ψηφοφορησάντων νά έκλέ- 
γωσι τό 1]3, άποτελοΰντες δέ τό Ί.ί νά έκλέγωσι κατά 
ένα όλιγώτερον τοΰ 1]3, έάν δ’ ώσιν ελασσόνες καί τοΰ 
1]4, ούδέποτε τότε νά έκλέγωσι. Δύναται έπίσης νά πρό
κυψη έπί τής διαλογής καί έτέρα δυσχέρεια· μέτοχός τις 
λ.χ. έψηφοφόρησεν όλους τούς πλειοψηφήσαντας, άλλος 
τούς τέσσαρας, άλλος τούς τρεις, καί άλλος τούς δύο ή 
ένα· έν τοιαύτη περιπτώσει ποΰ θέλουσι καταταχθή ουτοι 
εις τήν πλειοψηφίαν ή τήν μειοψηφίαν ; Καί ή δυσκο
λία αυτή αίρεται έάν όρισθή ότι ό ψηφοφορήσας έκ τών 
πέντε τρεις πλειοψηφήσαντας κατατάσσεται είς τήν πλειο
ψηφίαν χαί έξαιρεϊται έκ τής μειοψηφίας, έάν δέ όλιγω- 
τέρους τών τριών, κατατάσσεται είς τήν μειοψηφίαν,άλλά 
διά τά δύο πρώτα μόνον πρόσωπα τοΰ ψηφοδελτίου του,— 
ίνα μή δύναται νά έκλέξη περισσοτέρους τών 2]3.

Τοιουτοτρόπως προλαμβάνονται πασαι αι δυσχέρειας 
τό δέ διοικητικόν συμβούλιον τών άνο>νύμων εταιριών θέλει 
συγκροτεϊσθαι έκ τών εκλεκτών όλων τών μελών τής 
συνελεύσεως, χωρίς νά καταπιέζη ή πλειοψηφία τήν μειο
ψηφίαν. Έν γένει πρός ένίσχυσιν τοΰ πνεύματος τοΰ συν
εταιρισμού, όστις,μετ’άλλεπα).λήλους αποτυχίας, ύπέστη 
καί ύφίσταται δεινόν παρ’ ήμΐν κλονισμόν, νομίζομεν ώ- 
φέλιμον καί συνιστώμεν ώς άναγκαΐον, νά άνακηρυχθή 
καί άναγνωρισθή ή άρχή τής μειοψηφίας έν πάσαις ταΐς 
άνωνύμοις έταιρίαις, ώς θεμελιώδης βάσις όλων τών κα
ταστατικών αύτών, είς τρόπον ώστε άν ή πρακτική καθυ
στέρηση, νά μή λείψη ό νομοθετικός τοΰ θέματος τούτου 
κανονισμός.

Η. Ν. ΣΤΡΟΪΜΠΟΣ.
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ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άπό 10,94 5,832 δρ. τώ 1875, χαί 10,764,319 τώ 
1876, ή ύπηρεσία τοΰ δημοσίου χρέους τής 'Ελλάδος 
άνέβη εις 12,352,519 δρ.τώ 1877,ήτοι σχεδόν τό τρίτον 
τών ν.ατά τό έτος τοΰτο προΰπολογισθέντων εσόδων τής 
έπικρατείας (39,247,500 δρ.). ΊΙ αυξησις έχει τι βεβαίως 
όρμητικόν, κατά πάσαν δέ πιθανότητα Οά άσκηση πλείονα 
έπιρροήν τοΰ όσον τό εΰζολον τής παρ’ ήμΐν οικονομικής 

πρακτικής πνεΟμα ύποΟέτει.
Τά δημόσιον χρέος τής 'Ελλάδος διαιρείται εις έξωτε

ρικόν καί έσωτερικόν. Καί έπί μέν τοΰ έξωτερικοΰ πρόκει
ται μόνον περί τοΰ δανείου τών 60 έζατομμυρίων, διά τάς 
έπί τών όποιων προκαταβολάς τών τριών Δυνάμεων ση- 
μειοΰνται έν τώ προΰπολογισμώ 1,018,000 δρ., καί περί 
τοΰ έζ 4 | έζατομμυρίων χρέους πρός τούς κληρονόμους 
τοϋ βασιλέως "Οθωνος, είς άπο'σβεσίν τοΰ οποίου δίδονται 
ζατά τό 1877 δρ. 228,000. Ιίερί τών χρεών τοΰ 1824 
καί 1825 ούδεμία έτι νομοθετική άπόφασις.

Έπί δέ τοΰ έσωτερικόν χρέους δύναται νά γίνη ή έπομέ- 
νη διάκρισις ; 7,287,749 δρ.(6,435,499,τω 1876)εί; πλη
ρωμήν χρεών ιδίως λεγομένων,καί 3,818,800 (3,070,820 
τώ 1876)είς πληρωμήν συντάξεων, αιτινες δέν εΐναι όλίγώ- 
τερον χρέο; τής έπικρατείας.

"Οσον άφορα τό πρώτον κονδύλων ύποδιαιρεΐται τοΰτο ώς 
έξής·διά τά χορηγήματα τών Ναυτικών νήσων δρ.200,000, 
δι’ δμοιαάπέναντι παλαιών Απαιτήσεων δρ.13,7 Ι0, διά τό
κους έγγυοδοσιών δρ.14,Ο00 δι’ έδαφονόμια έν Έπταννήσω 
δρ. 48,ΟΟΟ.Τά χρεωλυτιζά δάνεια σημειούνται ιδιαιτέρως· 
τό τών 6 εκατομμυρίων δρ.άντί 480,000 δρ.(τόκος,χρεώ- 
λυτρον καί άμοιβή 8 τοϊς 0]θ),—τών 28 έκατομ. δρ. άντί 

2,632,566 δρ. (ήτοι 1,506 έπί 16,743,440, τόκος 8 
τοΐς Ο]θ, καί 1,125,650 έπί 11,256,560,τόκος 9 τοΐς 0 θ, 
άμφοτέρωθεν χρεώλυτρον 1 τοΐς Ο]ο),—τών 9 έκατομ. ν. 
δρ. άντί 85,173 δρ. (ήτοι 29,172, τόκος πρός 9 τοΐς 0]θ, 
καί 56,000 διά ζληρωθησομένας 100 ομολογίας πρός δρ. 
560 έκάστη),— τών 4 έκατομ. ν. δρ. άντί 403, 2θΟ δρ. 
— τών 26 έκατομ. ν. δρ. άντί 1,892,υθΟ δρ. (τόκος 6 
τοϊς 0]θ καί χρεωλύσιον 12 τοΐς 0](>),—τών 10 έκατομ. 
ν. ορ. άντί 728,000 δρ. (τόκος 6 τοΐς 0]θ καί χρεωλυ- 
σιον 1]2 τοΐς 0]θ),— είς έξοδα κληρώσεως, διαφορά συν
αλλάγματος, προμήθεια κλπ. 70,000 δρ. Έκτος τών 
χρεωλυτιζών δανείων ύπάρχουσι καί προσωρινά δάνεια 
καί έντοκα γραμμάτια (κινητόν έν γένει χρέος), οί τόκοι 
τών όποιων άναβαίνουσιν είς 720,000 δρ.ήτοι 240,000 διά 
τά πρώτα (60,000 δρ.τώ 1876)καί 480,000 διά τά δεύτερα. 
Τά τελευταία άπό 6,000,000 δρ. πρόκειται νά άναβώσι 
εις 9,000,000 διά τοΰ ΧΔ' νόμου τής 5 Μαρτίου 1877.

"Οσον δέ άφορα τήν έτέραν κατηγορίαν, τών δημοσίων 
τουτέστι συντάξεων, υποδιαιρούνται αύται 1) είς στρατιω
τικός άντί 1,544,000 δρ., έξ ών 1,240,000 πρός 2,459 
άποστράτους, £77,000 πρός 185 φαλαγγίτας καί 27.000 
οι’ ένδεχομένην αύξησιν· 2) είς ναυτικάς άντί 423,000 
δρ., έξ ών 335,000 πρός 621 άποστράτους, 83,000 πρός 
75 έπιτάκτους καί 5,000 δι’ ένδεχομένην αύξησιν 3) είς 
ένδεχομένας εκκλησιαστικός άντί 4,800 δρ. 4) είς πολι
τικός άντί 180,000 δρ. πρός 95 ά:ομα· 5) είς συντάξεις 
Έπταννησιαζάς άντί 367,00 δρ.,έξών 122,000 πρός Άγ
γλους ύπηκόους,185,000 πρός Έπταννησίους καί 60,000 
πρός χωροφύλακας τής Ίονίου αστυνομίας· 6) είς συν
τάξεις πολιτικών ύπαλλήλων άντί 1,300,000 δρ.(500,000 
τώ 1876), συνεπεία τοΰ άπό 17 ’Ιανουάριου 1877 νόμου, 
τοΰ συγχωνεύσαντος τό ειδικόν κατ’ αύτάς ταμεΐον μετά 
του δημοσίου ταμείου.

Οι άνωτέρω άριθμοί περιέχουσι πολλά σημεία σταθμών 
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πρός περαιτέρω μελέτην. Έν πρώτοις ή κατά 1 περί
που έκατομμύριον δρ. αυξησις μεταξύ τοΰ παρελθόντος 
και τοΰ ένεστώτος έτους, άνταποκρίνεται άρα γε πρός τήν 
κανονικήν τής δλης οικονομικής ύπηρεσίας διευθέτησιν ; 
’Ακολούθως πρέπει νά ύποθέσωμεν έκ τής μεταξύ τοΰ 
1876 καί τοϋ 1877 διαφοράς εις τό ποσόν τών οιά τά 
προσωρινά δάνεια τόκων (60,000 : 240,000), δτι τούλά
χιστον έτετραπλασιάσθησαν ταΰτα. Έπομένως άφοΰ τώ 
1876 ύπελογίζοντο είς 750,000 δρ., τω 1877 άναβαίνου- 
σιν είς 3,000,000 καί συγχρόνως απαραίτητον καθίστα
ται τό δάνειον τών 10 έκατομ. καί τό τών 3 έκατομ. είς 
έντοκα γραμμάτια. 'Η τάσις δεΐται έξοχου προσοχής,διότ', 
ούδέν όλιγώτερον, αί προϋποθέσεις τη; προοιωνίζονται 
καταστροφήν κσί δή ού τήν τυχοϋσαν.

ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΪΣΕΩΣ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Ή γεωργία τέχνη τό πρώτον ούσα, ύστερον έγένετο 
καί έργον, τόν δέ τελευταΐον αιώνα καί έπιστήμη. "Ενεκα 
τής διαφόρου ταύτης μορφής τής γεωργίας ή γεωργική 
έκπαίδευσις οιακρίνεται είς επιστημονικήν καί πρακτικήν.

Καί ή μέν επιστημονική γεωργική έκπαίδευσις σκοπεί 
τήν μόρφωσιν έπιστημόνων τής γεωργίας καί τήν έκπαί- 
οευσιν τών υιών τών μεγάλων γεωκτημόνων, ή έν γένε’ 
έκείνων, οΐτινες μέλλουσι νά διευθύνωσι μεγάλας ιδιοκτη
σίας. Διά δέ τής πρακτικής γεωργικής έκπαιδεύσεως έπι- 
οιώκεται ή έκπαίδευσις τών υιών τών μικρών γεωκτημόνων 
καί μικρών καλλιεργητών καί ή μόρφωσις μικρών έπιστα- 
τών I'regisseursJ. Έν Έλλάδι, ένθα οΰ μόνον ή μικρά Ιδιο
κτησία, άλλά καί έν ταΐς ευάριθμοι; μεγάλαις ίδιοκτησίαις 

ένεκα έλλείψεως χειρών, χρηματικών κεφαλαίων κλπ. ή 
έπίμορτος καλλιέργεια έπικρατεϊ, καί ένθα ή γεωργία δέν 

έλαβεν είσέτι έπιστημονικόν χαρακτήρα, δέον ή πρακτική 
γεωργική έκπαίδευσις νά λάβη μείζονα έπέκτασιν τής επι
στημονικής. Καί ή μέν επιστημονική γεωργική έκπαίδευ- 
σις έπιδιώκεται διά τών άνωτέρων γεωργικών σχολών, ή 
άκαδημιών, ή δέ πρακτική διά τών πρακτικών γεωπονικών 

σχολών.
'Όπως ίδωμεν έπομένως οποία πρέπει νά ήναι ή γεωργι

κή έκπαίδευσις παρ’ ήμΐν, ίδωμεν όποίαι πρέπει νά ήναι αί 
τε άνώτεραι γεωργικαί καί αί πρακτικαί γεωπονικαί σχολαι.

Α'.) Άνώτεραι γεωργικαί σχολαι.

Άλλοτε έθεωρεΐτο έπάναγκες δπως αί τοιαΰται σχολαι 
ώσιν έπί μεγάλης τινός ιδιοκτησίας· έκ τών ύστέρων δμως 
άπεοείχθη τοϋτο δλως περιττόν, διότι οί έν ταΐς τοιαύταις 
σχολαΐς φοιτώντες έχουσί τοσαΰτα νά μάθωσιν, ώστε δέν 
έχουσί καιρόν νά ένασχοληθώσι μετά τής πρακτικής γεωρ
γίας· πρός δέ ή έν ταΐς τοιαύταις σχολαΐς διδαχή προϋ 
ποθέτει δτι οί φοιτώντες ένησχολήθησαν τούλάχιστον έπί 
δύω έτη μετά τής πρακτικής γεωργίας, έπειδή άλλως δέν 
ήθελον εισθαι είς θέσιν νά έννοήσωσι τά διδασκόμενα. "Ενε
κα τών άνωτέρω λόγων ή ιδιοκτησία τών τοιούτων σχο
λών περιορίζεται σήμερον, ώς έπί τό πλεΐστον, είς ώρισμέ 
νην τινά έκτασιν γαιώ··, δπως γίνωνται γεωργικά πειρά
ματα καί έπιδεικνύωνται τοΐς μαθηταΐς αί τής καλλιέργειας 
μέθοδοι. Έφ1 δσον έθεωρεΐτο έπάναγκες δπως οί τιιαϋται 
σχολαι ώσιν έπί μεγάλης τινός ιδιοκτησίας, δέν ήτο δυνα
τόν, φυσικώ τώ λόγω, νά ήναι αύται παρά τά; πόλεις· 
τοιουτοτρόπως δέ άπητεΐτο πολυάριθμον προσωπικόν πρός 
διδαχήν· πλήν δηλ. τών αναγκαίων καθηγητών τών γεωρ
γικών μαθημάτων άπήτοϋντο καθηγηταί πασών τών μετά 
τής γεωργίας σχέσιν έχουσών έπιστημών, τής φυσικής δηλ. 
τή; χημείας, τής ορυκτολογίας καί γεωλογίας, τής βοτα
νικής, τής ζωολογίας, τής πολιτικής οικονομίας κλπ.
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Πλήν τής μεγάλης δαπάνης ήν τοίοΰτον προσωπικόν 
απαιτεί καί ή σπουδή τών άνωτέρω επιστημών είναι συ
νήθως ανεπαρκή; έν ταΐς γεωργίκαϊς σχολαΐς διά τούς γε
ωργούς επιστήμονας, καθόσον καί οί καθ/γηταί τών άνω
τέρω έπιστημών λίαν μέτριοι, συγκρινόμενοι πρός τούς έι 
τοΐς πανεπιστημίοις καθηγητός, ζαΐ αί συλλογαί καί συ- 
σκευαΐ τών φυσικών επιστημών λίαν άτελεΐς.

Άφ’ ού λοιπόν αί άνώτεραι γεωρ ικαί σχολαΐ δέν άπαι- 
τ.ΰσι μεγάλην ιδιοκτησίαν, άλλ’ άρκοΰνται είς ώρισμένην 
τινά έκτασιν γαιών (δπως γίνωνται γεωργικά πειράματα 
καί επιδεικνύονται τοΐς μαθητα7ς αί διάφοροι τής καλλιέρ
γειας μέθοδοι) καί έπομένως δύνανται νά ήναι παρά τάς 
πόλεις, ζαΐ λόγω οικονομ άς καί λόγω τελειότητες εΐναι 
συμφέρουσα ή προσίρτησις αύτών εις πανεπιστήμια.

"Ετερος λόγος, όστις συνηγορεί ύπέρ τής προσαρτήσεως 
τών άνωτέρων γεωργικών σχολών είς πανεπιστήμια, εΐναι 
δτι τοιουτοτρόπως ή έπιστημονιζή γεωργική έκπαίδευσις 
λαμβάνει μεγαλειτέραν έπέκτασιν· καθόσον οί τάς πολιτι- 
κάς καί διοικητικός έπιστήμας έν τΗς πανεπιστημίοις σπου 
δάζοντες δύνανται νά άκροώνται τών άναγζαίων είς τό μέλ
λον αύτών έπάγγελμα γεωργικών μαθημάτων ώς π. χ. 
τής γεωργικής οικονομίας (liuidwirllisclta/'lliclie Bctrtcbslehre) 
έπίσης οί άλλας έπιστήμας σπουδάζοντες υιοί κτηματ ών 
δύνανται νά άκροώνται γεωργικών τινων μαθημάτων, άτινα 
Θέλουσιν εισθαι ώφέλιμα αύτοις βραδύτερον πρός διαχείρι- 
σιν τής κτηματικής αύτών περιουσίας.

ΙΙαο’ ήμΐν έπομένως, ένθα διά τούς λόγους, ούς άνω έξε- 
Οημεν, ή έπιστημονιζή γεωργική έκπαίδευσις δέν δύνα
ται νά λάβη μεγάλην έπέκτασιν, έτι μάλλον συμφέρουσα 
θέλει εισθαι ή προσάρτησις γεωργικού άγροκηπίου είς τό 
έθνικόν πανεπιστήμιου.

Πρός σύστασιν τοιούτου γεωργικού άγροκηπίου δέον νά 
διατεθώσιν αί περιλαμβανόμενα·, σήμερον ύπό του δημοσίου 
δενδροκομείου καί βοτανικού κήπου γαΐαι καί αί λοιπαί αί 

γνωσταί ύπό τό όνομα κτήματα 'Ρ ο ύ φ ώς καί τό 
παρά τήν Μονήν Δαφνιού δάσος· έπίσης δύνανται ·ά προ- 
σληφθώσι πρός τόν αύτόν σκοπόν καί αί τυχόν μετά τών 
άνωτέρω συνορεύουσαι καί είς ίδιώτας άνήκουσαι γαΐαι έπί 
τή προηγουμένη άποζημιώσει τών Ιδιοκτητών κατ’ έκτίμη- 
σιν πραγματογνωμόνων.

Τοιουτοτρόπως πέντε άτομα, ήτοι δύο κ Θηγηταί τών 
γεωργικών μαθημάτων, κτηνίατρος, (1) κήπου ός καί λο
γιστής άρκοΰσι πρός συντήρησιν τοΰ γεωργικού άγροζη- 
πίου· καθόσον αί μετά τής γεωργίας σχέσι · εχο· σαι έπι- 
στήμαι διδάσκονται έν τω έθνίκώ πανεπιστημίω. Ταΰτα, 
δσον άφορα τήν επιστημονικήν παρ ήμΐν γεωργικήν έκ- 
παίδευσιν ίδωμεν νυν δποίαι πρέπει νά ήναι παρ’ ήμΐν οί 
πρακτικαΐ γεωπονιχαί σχολαΐ και έπομένως όποια ή πρα
κτική γεωργική έκπαίδευσις.

Β'.) Πρακτικαΐ γεωπονικαί σχολαΐ.

Αί πρακτικαΐ γεωπονικάΐ σχολαΐ σκοποΰσαι, ώς εί'ρητ ι, 
τήν έκπαίδευσίν τών υιών τών μικρών γεωκτηνόνων καί 
μικρών καλλιεργητών, πρός δέ τήν μόρφωσιν μικρών επι
στατών (rtytsseursj, άνάγκη νά ήναι έπί τίνος μεγάλης ιδιο
κτησίας· διότι ή έκπαίδευσις αύτη έγκειται κυρίως είς τήν 
έξάσκησιν τοΰ σώματος είς τάς γεωργικός έργασίας. (2)

(1) Ώς τοιοϋτος δύναται νά προσληφθή ό στρατιωτικές 
κτηνίατρός λαμβάνων έπί τούτω έπιμίσθιον

(2) Πρός τοΰτο ήθελεν άρκεΐ ή πεΐρα·άλλ’ επειδή ή μέν 
γεωργία καθ’ έκάοτην διά τής έπιστήμης προοδεύει, ό δέ 
γεωργός εΐ.-αι λίαν συντηρητικός καί δέν πείθεται νά μετα- 
βάλη ούδ’ έπ’ έλάχιστον τήν μέθοδον τής καλλιέργειας, 
τήν οποίαν είδε τόν πατέρα αύτοϋ νά έχη, έάν δέ ιδη ίδίοις 
δμμασι καί τής έλαχίστης μεταβολής τήν ώφέλειαν καθί
σταται ά/αγκαιοτάτη ή έν ταΐς γεωπονικαΐς σχολαΐς έξά- 
σζησις τών φοιτώντων ε:ς τάς γεωργικός έργασίας, μάλι
στα έν Έλλάδι, ής ή τε γεωργία λίαν παρημελημένη καί ή 
άπόστασις άπό τήν γεωργίαν άνεπτυγμένων χωρών μεγάλη.
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"Οπως ίδωμεν επομένως οποίαν πρέπει νά ήναι παρ’ ήμΐν 
αί πρακτικοί γεωπονίκαί σχολαί, άνάγκη νά ίδωμεν όποα 
πρέπει νά ήναι ή ιδιοκτησία,ή γεωργία καί ή δ:δαχή αύτών.

α'.) ’Ιδιοκτησία τών πρακτικών γεωπο.ικών σχολών.

'Όσον άφορα τήν Ιδιοκτησίαν τών τοιούτων σχολών, έ- 

χομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής.
1) Αί τοιαϋται σχολαί δέν πρέπει νά ήναι παρά τάς με- 

γαλουπόλεις- διότι οί έν αύταΐς φοιτώντες ήθελον άποκτη- 
σει έξεις, ένεχα τών οποίων δέν ήθελον εύχαριστεΐσθαι μετά 
ταΰτα είς τόν άγροτικόν βίον πρός τούτοις ήθελεν εισθαι 
λίαν άποθαρρυντικόν διά τό γεωργικόν επάγγελμα νά βλέ- 
πωσιν οί φοιτώντες ότι έν τή πόλει καί του πλουσιωτέρου 
χωρικού ό υιός ούδέν σημαίνει. Ούχ ήττον αί αχολαί πρέ
πει νά συνδέωνται δι’ άμαξητής όδοΰ μετά τίνος πόλεως, 
όπως εύκολώτερον διαθέτωσι προϊόντα τής γεωργίας καί 
προμηθεύωνται άλλα βιομηχανικά πρός δέ όπως ήναι μάλ
λον ευπρόσιτοι εις τούς θέλοντας νά έπισκεφθώσιν αύτάς.

2) ’Επειδή πρέπει νά γίνηται παντοία καλλιέργεια καί 
παρ’ ήμΐν ένεκα τοΰ κλ-'ματος ή ποικιλία τών γεωργικών 
προϊόντων μεγάλη, πρέπει αί γεωπονικοί σχολαί νά έχω- 
σιν ικανήν έκτασιν γαιών πρός καλλιέργειαν. (1)

3) ’Επειδή, ώς είρηται, πρέπει νά γίνηται παντοία καλ
λιέργεια καί ή ποικιλία τών γεωργικών προϊόντων παρ’ 
ήμΐν ένεκα τοΰ κλίματος λίαν μεγάλη, άνάγχη τό έδαφος 
νά ήναι διαφόρου ποιότητος, καθόσον έκαστον φυτόν επί 
Ιδιαιτέρας ποιότητος έδάφους ιδίως εύδοκιμεΐ. (2)

4) Αίαν ούσιώδης εΐναι ή ΰπαρξις ύδατος πρός άρδευοιν

(1) ΙΙαρ’ ήμΐν πολλαί τών μεγαλειτέρων ιδιοκτησιών 
εΐναι είσέτι είς χειρ ας τοΰ δημοσίου καί τών μονών, τινές 
τών όποιων δύνανται νά διατεθώσι, προϊόντος τοΰ χρόνου, 
πρός σύστασιν γεωπονικών σχολών.

(2) Παρ’ήμϊν έν ταΐς μεγαλείτέραις Ιδιοχτησίαΐ; τό έδαφος 
εΐναι ώς έπί τό πλεΐστον λίαν διάφορον κατά τήν ποιότητα. 

ιδίως έν Έλλάδι, ένθα ού μόνον τών κήπων χαί φυτειών, 
άλλά και τών όψ'μων γεννημάτων ή άρδευσις αναγκαία 
καθίσταται, ένεχα τής παρ’ ήμΐν σπα.ιότητος τών βροχών 
κατά τό έαρ καί ιδίως τό θέρος. Άνευ άρδεύσεως άποτυ- 
γχάνει συνήθως ή καλλιέργεια τοΰ άραβοσίτου, τών γεω
μήλων, τοΰ βάμβακος κλπ.

5) Έν τή ιδιοκτησία έκάστης γεωπονικής σχολής πρέπει 
νά περιλαμβάνητα- καί έκτασίς τις δάσους· διότι τής δασο
κομίας ούσης στενώς συνδεδεμένης μετά τής γεωργίας, καί 
ή μάθησις τών σοοιχειωδεστέρων γνώσεων αύτής είς 
τού; γεωργούς άναγκαιοτάιη καθίσταται- έν Έλλάδι 
μάλισια έτι άναγκαιοτέ;.α» καθίστησι τήν διάδοσιν στο- 
χιιωδώ» γνώσεων τής δασοκομίας ή επικρατούσα άγνοια 
τής σημασίνς τών δασών έπί τοΰ κλίματος, τοΰ έδάφους 
κλπ. καί ή όσημέραι ένεζα τούτου καταστροφή αύτών. Παρ’ 
ήμΐν πρός τούτο ς, ένθα είδικαί σχολαί τής δασοκομίας δέ» 
ήθελον εισθαι συμφέρουσαι, αί γεωπονικά σχολαί δύναν
ται νά χρησιμεύωσΐ >α πρός μόρφωσιν δασονόμων καί δα
σοφυλάκων, ών μεγίστην έλλειψιν πάσ/ομεν.

6) Αί οίκοδομαί τών γεωπονικών σχολών πρέπει νά ήναι 
άπλούσεαται καί τοιαϋται, ώστε καί οικονομία είς εργα
σίαν νά γίνηται καί ή τε έπίβλεψις καί διατήρησες τής τά- 
ξεως νά εύζολύνωνται. Τό μέρος τών οικοδομών πρέπ.ι νά 
ήναι ύγιές καί νά έχη πόσιμον ύδωρ πρός τούτ ις νά ήναι 
είς τό κέντρον, όσον ένεστι, τής ίδ οκτησίας, όπως μή δα- 
πανάται πολύς χρόνος ματαίως εις δρόμους καί όπως ή 
έπίβλεψις τών έργασιών ήναι εύκο) ωτέρα. Κατά πρώτον, 
φυσικώ τω λόγω, δέον νά γ νωσιν αί πρό; κατοικίαν τών 
μαθητών καί τοΰ ? οιποΰ προσωπικοΰ τής σχολής, ώς καί 
αί μάλλον κατεπείγουσαι λοιποί οίκοδομαί· ούχ ήττον έξ 
άρχής δέον νά ληφθή πρόνοια καί περί τών έν τώ μέλ- 
λοντι άναγκαίων οικοδομών, ώστε καί μετά ταΰτα νά έμ- 
φαινηται είς τό σύμπλεγμα αύτών πρακτικός νοΰς καί αρ
χιτεκτονική αρμονία.

ΕΤΟΣ 5—ΦΥΛ. 50—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1877. 6
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Ταΰτα, δσον άφορα τήν ιδιοκτησίαν τών πρακτικών 
γεωπονικών σχολών.

β') Γεωργία τών πρακτικών γεωπονικών σχολών.

"Οσον άφορα τήν γεωργίαν τών γεωπονικών σχολών 
εχομεν νά παρατηρήσωμεν τά έξής.

1) Ή γεωργία τών τοιούτων σχολών πρέπει να ή ·αι πα
ραδειγματική. Μάλλον παραδειγματικήν Θ-ωροΟμεν τήν 
γεωργίαν ής ή καθαρά πρόσοδος μεγαλειτέρα. Έάν οί 
γεωπονικοί σχολαι δέν άποβλέπωσιν είς τήν, δσον ένεστι, 
μεγαλειτέραν καθαρόν πρόσοδον τής γεωργίας ούχί μόνον 
τά έσοδα θέλουσιν εΐσθαι μικρότερα, άλλ’ ούτε ή προσδο- 
κωμένη προαγωγή τής γεωργίας τοιουτοτρόπως επιδιώ
κεται· διότι ό γεωργός πρέπει νά βλέπη δτι διά τής δεού- 
σης καλλιέργειας γίνονται χρήματα ζαί ούχί διά τών χρη
μάτων καλλιέργεια.

2) Ή γεωργία τών γεωπονικών σχολών πρέπει νά έχη 
ύπ’ ίψιν πάντοτε τήν εγχώριον γεωργίαν καί νά έπιδιώζη 
τήν εισαγωγήν πάσης μετ’ επιτυχίας έν τή ιδιοκτησία τή; 
σχολής είοαχθείσης ζαλλιτερας μεθόδου καλλιέργειας 
ζαί έν ταΐς λοιπαΐς Ιδιοκτησίαις.

"Οσον άφορα π.χ. τά ζώα, έπειδή ταΰτα παρ’ ήμΐν, ώς 
γνο στον, εΐναι μικρόσωμα ζαί αδύνατα καί παρεμβάλλουσι 
τοιουτοτρόπως άπειρα προσκόμματα είς τήν πρόοδον τής 
γεωργίας(1) αί γεωπονικά! σχολαι θέλουσιν άναγκασθή νά 
φέρωσι ζώα πρός τε έργασίαν καί κτηνοτροφίαν έζ τής άλ· 
λοδαπής- πλήν έάν μόνον αί σχολαι εχωσι καλλιτέρου εί
δους ζώα ή ώφέλεια έσεται μικρά- αί σχολαι όφείλουσι νά

(1) Τινές τών μεγαλειτέρων παρ’ ήμΐι κτηματιών μή 
λαβόντες ΰπ’δΐιν τό μικρόν καί άδύνατον τών έγχω- 
ρίων ζώων καί έπιχειρήσαντες νά είσαγάγωσΐ κυλίνδρους 
σίδηρους καί άλλας βαρείας μηχανάς, άπέτυχον, έπειδή 
πρός κίνησιν τούτων άπητεΐτο ό διπλάσιος καί τριπλάσιος 
άρ’.θμός τών έγχωρίων ζώων,όπερ οϊκονομικώς άσύμφορον. 

έπιδιώκωσι τήν διάδοσιν τοϋ καλλιτέρου ώς ζαί τήν βελτίω- 
σιν τοΰ εγχωρίου είδους τών ζώων καθ’ άπαντα τόν νομόν 
είς ον έκάστη ύπάγεται. ’Εντεύθεν προκύπτει ζαί έτερον 
σπουδαίόιατον πλεονέκτημα τών γεωπονικών σχολών διά 
τήν 'Ελλάδα, ή βελτίωσις δηλ. τοϋ είδους τών παρ’ ήμΐν 
οικιακών ζώων. Τήν εισαγωγήν εύγενών ζώων καί τόν 
έςευγενισμόν τών εγχωρίων δέν δύναται τις νά άπαιτήση 
άπό τούς γεωκτήμονας διά πολλούς λόγους οίον τήν μι- 
κράν ίδιοζτησ αν, τήν έλλειψιν χρηματικών κεφαλαίων, 
τήν δαπανηρόν δίατήρησιν όγέων, τήν δύσζολον ζαί δα
πανηρόν μεταφοράν αύτών έζ τής άλλοοαπής ζλπ. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει άπαιτεΐται ή συνδρομή τοϋ δημοσίου, 
ιδίως διά τόν έξευγεν.σμόν τών ίππων, ένθα ενυπάρχει καί 
τό στρατιωτικόν συμφέρον.

Έπίσης δσον άφορα τά γεωργικά έργα/εΐκ ζαί τάς 
γεωργικός μηχανάς φρονοϋμεν δτι ένεκα τής έπικρατού- 
σν,ς μικράς ιδιοκτησίας καί καλλιέργειας οί γεωπονικά! 
σχολαι όφείλουσι νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν αύτών 
μάλλο» είς τήν εισαγωγήν τελειοτέρων γεωργικών ερ
γαλείων, ή γεωργιζών μηχανών, ών χρήσις έπί εύαρίθ- 
μων ιδιοκτησιών παρ' ήμΐν δύναται νά γί.η. ΙΙλήν ή 
εισαγωγή τελειοτέρων γεωργικών εργαλείων έν ταΐς 
σχολαΐς μόνον δέν άρκεϊ- δέον νά έπιδιώζηται ύπό τών 
σχολών ζαί ή κατασκευή τοιούτων γεωργικών έργαλε'ων 
έν τοΐς παρ’ ήμϊν σιδηρουργείοις προς εύκολωτέραν διάδο- 
σιν αύτών παρά τοΐς ίδιοκτήτα-.ς.

Ώσαύτως αι σχολαι δεν πρέπει νά πορίζωνται σπόρο.ς 
ζαί δένδρα έζλεκτοϋ είδους μό ον πρός ιδίαν καλλιέργειαν, 
άλλά νά χορηγώσι ζαί είς τούς ιδιόκτητα; τοιαΰτα, μή 
άποολέπουσαι μάλιστα είς κέρδος.

Περαίνοντες τά περί τής γεωργίας τών γεωπονικών 
σχολών, έπαναλαμβάνομεν δτι αύτη πρέπει νά ήναι πα
ραδειγματική ζαί νά μήν άποολέπη μόνον είς τήν καλήν
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πρακτικών γεωπονικών σχολών.

γεωργίαν τοϋ ίδιου κτήματος, άλλά κα! είς τήν προαγω
γήν τής έγχωρίου γεωργίας.

Διδαχή τών
Ή έν ταΐς τοιαύταις σχολαΐς διδαχή θέλει εισθαι, ώς 

ίίρητα·, ή έξάσκησις τών φοιτώντων είς τάς γεωργικός 
έργασίας· ούχ’ ήττον θέλει γίνεσθαι και διδαχή τις δσον 
ένεστι, εύληπτος τών στοιχειωδέστερων τής γεωργίας. (1)

*Η διάρκεια τής έν ταΐς σχολαΐς ταύταις διδαχής ?έν 
πρέπει νά έκτεί^ηται πέραν τών δύω έτών τοΰτο δέ όπως 
εύκολώτερον προσέρχωνται μαθηταί, διότι ό γεωργός, δσω 
καϊ άν έννοήση έπί τέλους ότι θέλει ώφεληθή εις τήν σχο
λήν κατά τάς γνώσεις αύτοϋ, μή δαπανών παντάπασι πρός 
συντήρησιν αύτοϋ, υπολογίζει πάντοτε ότι έάν είργάζετο 
έπί τοσοΰτον χρόνον είς τήν ιδιοκτησίαν αύτοϋ, ήθελεν 
έχει βελτιώσει ταύτην κατά πολύ, ή έάν ύπηρέτει παρά 
τινι Ιδιοκτήτη, ήθελεν έχει μετά δύω έτη 480 — 720 δρ. 
Άλλά καί διετούς ούσης τής έν ταΐς σχολαΐς διδαχής, 
πάλιν φρονούμεν ότι κατ’ άρχάς πρός εύρεσ.ν μαθητών ά
νάγκη νά ύποχρεωθη έκαστος δήμος τοΰ νομοΰ, είς δν ύ- 
πάγεται ή γεωπονική σχολή, δπως κατ’ έτος άποστέλη 
ένα μαθητήν.

Καί οσω μέν άφορα τήν έξάσκησιν είς τάς γεωργικός 
έργασίας, πρέπει αύται νά ήναι ούτω διατεταγμένα:, ώστε 
έν διαστήματι δύω έτών νά έξασκήται έκαστος μαθητής είς 
πάσαν εργασίαν.

"Οσω δέ άφορά τήν θεωρητικήν διδαχήν, φρονουμεν δτι 
τό μέν πρώτον έτος πρέπει νά διδάσκηται γεωργία'ενταύθα 
συμπεριλαμβάνεται χαί ή δενδροκομία κοί κηπουρική) καί

(1) Έκ τούτου έπεται δτι οί τοιούτων σχολών μαθηταί 
πρέπει νά ήναι υγιείς καί εύρώστο; κράσεως δπως άντέ- 
χωσιν είς τάς τάς βαρείας γεωργικός έργασίας· πρός δέ 
νά άναγινώσκωσι, νά γράφωσι καί νά ήναι κάτοχοι τών 
τεσσάρων πράξεων τής Αριθμητικής. 

κτηνοτροφία έν γένει, (ενταύθα συμπεριλαμβάνεται καί ή 
πτηνοτροφία, μελισσοτροφία καί βομβυκοτροφία), τό δέ 
δεύτερον έτος δασοκομία κτηνιατρεία καί γεωργική οι
κονομία.

ΆλλαχοΟ, ώς έν Γερμανία, διδάσκονται έν ταΐς γεω- 
πονικαΐς σχολοΐς πλείονα μαθήχατα, ώς π. χ. φυσική, χη
μεία, βοτανική, ζωολογία, γεωργική τεχνολογία κλπ. πλήν 
έκεΐ καί ή τάξις τών χωρικών είναι λίαν άνεπτυγμένη καϊ 
ή γεωργία έν γένει είναι έπί άλλης βαθμίδος άναπτύξεως, 
ώστε καί εις τούς μικρούς έπιστάτας (regisseurs) είναι Ανα
πόφευκτος ή μάθησίς τών άνωτέρω καί πλειόνων έτι. Έάν 
έδιδάσκοντο έν ταϊ; γεωπονικοί; σχολαΐς παρ’ ήμΐν δσα 
καί έν Γερμανία, ήθελον καθίστασθαι δυστυχείς οί φοιτών- 
τες, διότι ήθελον περιφρονεΐ τό πάτριον έπάγγελμα, τό 
όποιον έξήσκησαν οί πατέρες αύτών ά ευ τοιούτων 
γνώσεων καί έπομένως δέν ήθελον ευρίσκει πόρον ζωής.

Τοίοΰτον τι βλέπομεν καί τήν σήμερον· οί φοιτήσαντες 
δηλ. έκ τής γεωργικής τάξεως έν τοΐς άγροτικοΐς δημοτι- 
κοις σχολείοις περιφρονοΰσι συνήθως τό άροτρον, τήν άξί· 
νην κλπ., περί τών οποίων ούδέν καθ’ άπαν τό διάστημα 
τής είς τό σχολείου φοιτήσεως αύτών ήκουσαν, έν ω άφ’ 
ετέρου έμαθον άλλα, τά όποια οί γονείς αύτών άγνο- 
οΰσιν, ώς π. χ. δτι ό Κολόμβος άνεκάλυψε τήν ’Αμε
ρικήν καί άλλα τοιαΰτα. Διά τοΰτο φρονοΰμεν δτι έν τοι; 
άγροτικοΐς δηιοτικοΐς σχολείοις ή τε άνάγνωσις καί ή 
γραφή δέον νά έχωσι θέμα γεωργικόν (1) καί έν γέ- 
νει ό διδάσκων όφείλει νά μή λησμονή ότι οί μαθηταί 
άνήκουσίν είς τήν γεωργική/ τάξιν. Αλλαχού καί ι
δίως έν Γερμανία, έν τοΐς άγροτικοΐς δημοτικοΐς σχολείοις

(1) Πρός τοΰτο ή Κυβέρνησις οφείλει νά έπιδιώξη τήν 
συγγραφήν καί μετάφρασιν καταλλήλων βιβλίων (ούτω 
π. χ. τής Hibliolliegue agricole ties ecoles priinaires') ώ/ με
γίστη παρ’ ήμΐν έλλειψις. 
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γίνεται και ειδική διδασκαλία τής γεωργίας, όπως οί έν 
αύτοΐς φοιτώντες προπαρασκευάζωνται διά τό μέλλον αύ· 
τών επάγγελμα. 'Γούτο όμως δέν δύναται νά έφ^ρμοσθή 
παρ’ ήμΐν, ένθα ή δημοτική έκπαίδευσις λίαν περιωρισμένη 
καί πολύ κατώτερα τής έν Γέρμα ία είναι, όπερ καί ή πείρα 
άπέδειξεν έν ω δηλ. διά τοϋ περί δημοτικών σχολείων νό
μου τοϋ 1834 (άρθρ. 2) ρητώς λέγεται ότι θέλει δ ι- 
δάσκεσΟαι πρακτικώς ή ά γ ρ ο ν ο μ ί α καί ή 
κηπουρική καί κυρίως ή δενδροκομία, β ο μ · 
βυκοτροφία καί μελισσοτροφία διά τής άπό 
14 ’Ιανουάριου 1857 έγκυκλίου περιορίζεται ή δημοτική 
έκπαίδευσις είς τά στοιχειωδέστερα μο'νον.

Διά τους λόγους λοιπόν, ούς άνω έξεθέσαμεν, ούτε έν 
τοϊς άγροτικοΐς δημοτικοΐς σχολείοις, ούτε έν ταΐς πρακτι- 
κνΐς γεωπονικαΐς σχολαΐςπαρ’ ήμΐ- δύνανται νά διδάσκων- 
ται όσα καί άλλαχοΰ, ώς π.χ. έν Γερμανία.

’Επειδή έν ταΐς γεωπονικοί; σχολαΐς ένεκα τής διατάξεως 
τής θεωρητικής διδαχής θέλουην εισθαι δύω τάξεις (πρω
τοετών καί διετών), ή διδαχή δέ,ν νά γίνηται έναλλάξ εις 
εκατέραν τών τάξεων, δτε ή ετέρ* αυτών θέλει έργάζεσθαι 
εις τούς άγρούς, τά κτηνοστάσια, τούς αμπελώνας, τούς 
κήπους κλπ.

Κοί τήν μέν πρωίαν τής ημέρας τής διδαχής δέον νά 
γίνηται ή προσήκουσα θεωρητική Γιδαχή μ-.τά προηγού
μενης έξετάσεως είς τά διδάχθέντα τήν προτεραίαν, μετά 
δέ μεσημβρίαν νά γίνωνται γεωργικοί ενδείξεις είς τούς 
άγρούς, τά κτηνοστάσια. τούς αμπελώνας, τούς κήπους 
κλπ. μετά έξετάσεως συγχρόνως τών μαθητών είς τάς γε
ωργικά; έργασίας.

’Ενιαχού ή θε« ρητική διδα/ή γίνεται τό έσπέρας· ούχ 
ήττον ή ώρα αυτή, φρονούμεν, δέν εΐναι κατάλληλος, τών 
μαθητών οντων άιτη υδησμένων άπό τής έργασίας. Τοΰτο 
δέον νά γίνηται κατά τό πρώτον έτος τής συστάσεώς τών 

σχολών, δτε δέν θέλει εισθαι ή μία μ'*νη τάξις καί έπομέ- 

νως άδύναιος ή έ-αλ?.άξ διδαχή.
’Επειδή ή θεωρητική διδαχή θέλει γίνεσθαι έναλλάξ εί; 

εκατέραν τών τάξεων καί ή ιδιοκτησία τής σχολής θέλει 
καλ'1 ιεργεϊσθαι ύπ’αύτών τών μαθητών, έπεται ότι ό αριθ
μός τών μαθητών έκάστης σχολής πρέπει νά ήναι ό δι
πλάσιος τού ιίς τάς έργασίας άναγκαιούντος.

"Οσον άφορα τέλος τό προσωπικόν τών γεωπονικών σχο
λών, φρονούμεν ότι πέντε άτομα άρκούσι πρός τε διεύθυν- 
σΐν τής καλλιέργειας καί διδαχήν. Ταΰτα δέ είναι, ά) ό 
διευθυντής όστις θέλει έχει τήν διεύθυνσιν τής τε σχολής 
καί ιδιοκτησίας καί θέλει διδάσκει εις μέν τήν πρώτην τά- 
ξιν γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν έν γένει, εις δέ τήν δευτέ- 
ραν δασοκομίαν καί γεωργικήν οικονομίαν· β'.) δ υποδιευ
θυντής, όστις θέλει έπιστατει τή» τε ιδιοκτησίαν καί καλ
λιέργειαν καί θέλ.ει γυμνάζει τους μαθητάς είς τάς έργα
σίας· γ'.) ό κτηνίατρός, όστις θέλει διδάσκει είς τήν δευ- 
τέραν τάξιν κτηνιατρεία* καί θέλει χρησιμεύει ώς κτηνία
τρέ τ-,ΰ νομού, εις δν ή σχολή υπάγεται· δ'.) ό κηπουρός 
όστις θέλει διευθύνει τούς κήπους, τούς άμπελώνας κλπ. 
καί τέλος έ.) ό λογιστής τής σχολής, όστις θέλ-3ι φροντί
ζει καί τά τής τροφής, ενδυμασίας κλπ. τών μαθητών.

Ούτω φρονούμεν ότι πρέπει νά έχωσιν ή ιδιοκτησία, ή 
γεωργία καί ή διδαχή τών πρακτικών γεωπονικών σχολών 
παρ’ήμΐν, αίτι ες, ώς ει,ηται, λ·'αν άρμόζουσι πρός τήν 
κατάσταιΐν τής ήμετέρας γεωργίας καί επομένως μεγάλας 
ώφελείας θέλουσιν άποφέρει.

Καί δμως όφείλομεν νά όμολογήσωμεν ότι αί πρακτικαί 
γεωπονικοί σχολαί ήθελον άποτύχει παρ’ ήμΐν έπί τού πα
ρόντος διά τούς έξής λόγους.

ά.) διότι πρός τό παρόν στερούμεθα άνθρώπων δυναμέ- 
νων νά διευθύνωσι τοιαύτα; σχολάς, έν ω προϊόντος τοΰ 
χρόνου θέλουσι μορφωθή τοιοϋτοι έν τώ γεωργικώ άγρο- 
κηπίω. ΊΓ έπικρατούσα παρ’ ήμΐν Ιδέα, ότι ή κυβέρνησις 
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οφείλει νά πίμψη ύποτρόφους έν τή 'Εσπερία πρΐς σπουδήν 
ττ,ς γεωργίας, εΐναι καθ’ ήμας όλως εσφαλμένη· διότι ή 
πείρα άτέδειξεν ότι αί χατά καιρούς ύ~οτροφ:αι κατ’ ούδέν 
σχεοόν ώφέλησα» διά πολλούς λόγους-πρώτον,διότι ci ύπο- 
τροφ αι συνήθω; δέ / δίδονται διά διαγωνισμού,άλλ’ απλώς 
έξυπηρετοΰσιν άτομικά συμφέροντα- δεύτερον, διότι με-ά 
τήν άποστολήν τών ύποτρόφων ούδεμία φροντΐς λαμβά.ε- 
ται παρά τή; κυβερνήσεως περί τής έκεΐ σπουδής αύτών- 
πολλάχις μάλιστα οδτοι σπουδάζουσιν άλλην έπιστίμην 
ίχε.νης, διά -ήν όττο.'α/ έστάλησαν τρίτον, τέλος διότι ci 
ύπότοοφοι άγνοοΰσι συνήθως τήν γλώσσαν τού τόπ ο, είς 

τον όποιον στέλλονται νά σπουοάσωσιν, όπερ επιφέρει, ώστε 
τόν πλείονα χρόνον τής έκεΐ διαμονής αύτών νά δαπανώσι 
πρός έκμάθησιν τής γλώσσης- πολλάχι; μάλιστα έ.τιστρέ- 
φουσιν, ούδέ τούτο χατορθώσαντες.

β'.) Αί γεωπονικά» σχολαι θέλουσιν άποτύχει παρ’ ήμΐν 

έπί τοΰ παρόντος διότι έφ’ όσον στερούμιθα ύπουργείου τής 
γεωργίας, βιομηχανίας, τοΰ έμπορί υ καί τών δημο
σίων έργων, ή τούλάχιστον ιδιαιτέρου τμήματος τή; γεωρ
γία; έν τώ έπί τών έσωτερικών ύπουργείω καί παν δ,τ1 
άφορα τήν γε.ργίαν τήν βιομηχανίαν καί τά δη» όσια 
έργα είναι άνατεθειμένον, ώς τήν σήμερον, είς τό έν τώ 
ύπουργείω τών έσωτερικών τμήμα τής δημοσίου οίκο ο αίας, 
όπερ ύπό παντοίας τοιουτοτρόπως έπιβεβαρυμένον έργασίας, 
δέν δύναται νά παράσχη άρκούσαν προσοχήν είς τά άοο- 

ρώντα έν έκαστον τούτων, δέν δύνανται νά γίνω/ται συνε
χείς καί μετ’ άκριβεία; έξελέγξεις τών μακράν τής πρω- 
τευούση; γεωπονικών οχολών, ώ; πρός τήν διαχείρισιν, 
τήν ικανότητα καί τήν έχπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος τών 
διευθυνόντων. Ή αποτυχία τής έν Τίρυνθι γεωργικής σχο
λής πρός τοΐς άλλοις αίτιον είχε καί τήν έλλειψιν συ/εχών 
καί μετ’ ακρίβειας έξελέγξεων.

Ένεκα τών άνωτέρω λοιπόν λόγων φρονοϋμεν ότι πρός 
το παρόν δέν πρέπει νά συστηθΐ, ή μία μόνη πρακτική 

γεωπονική σχολή εϊς τά κ τ ή μ α τ α Ρ ο ύ φ (ένθα είπο- 
μεν νά γίνη καί τό γεωργικόν άγροκήπιον), ήτις παντά- 
πασι δέν θέλει προξενήσει ιδιαιτέρας δαπά-.ας χαί Θέλ^εε 
εΐσθαι ύπό τήν έπίβλεψιν πάντων.

Τοιουτοτρόπως μόνο» πρό; τούτο προσκροίομεν, ότι 
δηλ. ή γεωπονική σχολή θέλει εΐσθαι παρά τήν πρωτεύου
σαν τούτο όμως επιβάλλεται, ώς δήλο» έγένετο, ύπ’ αύ
τής τή; καταστάσεως τών πραγμάτων.

Πρός άνέγερσιν άναγκαιων κτιρίων καί έγχατάστασιν 
τής τε γεωργικής καί γεωπονικής σχολής άρκεϊ τό έτή- 
σιον εισόδημα τού κληροδοτάματο; τοΰ άοϊδίμου Η. Τριαν- 
ταφυλλίδου, άνερχομένου εί; τό έκατομμύριον σχεδόν καί 
διατεθέντος διά τού άπό 17 Δεκεμβρίου 1876 νομοσχε
δίου ύπέρ τής γεωργική; έκπαιδεύσεως, συμφώνως πρός 
τήν γνωμοδότησιν τής Συγκλήτου τ.ΰ ’Εθνικού Πανεπι
στημίου. Πρός δε τήν μετά ταΰτα έ-.ησίαν συντήρησιν 
αύτών άρκ.ΐ τό έκ τής γεωργίας εσόδημα μετά έλαχίστου 
μέρους τοΰ εισοδήματος τοΰ άνω κ?.ηροδοτήματος.

Περαίνοντε; ούτω τά περί τής έν Έλλάδι γεωργική; 
έκπαιδεύσεως, όφείλομεν νά μνημονεύσωμεν καί τών ιδιω

σχολών.τικών γεωπονικών
Έν Γαλλία τό 1865 έτος ήσαν 5 2 γεωπονικαί σχο

λά!, ών αί πλεΐσται Ιδιωτικά:. Κατά τόν διοργανισμόν 
αύτών τών σχολών τό δημόσιον οαπανα είς μισθοδοσίας 

5,900 φρ. κατ’ έ-ο;· (Έκ τούτων ό διευθυντή; τής σχο
λής λαμβάνει 2,4-00, ό έπιστάτης 1000, ό λογιστής 1000, 
ό κηπουρός 1000 καί ό κτηνίατρό; έπιμίσθιον 500 φρ.) 
πρ-.ς δέ 250 φρ. δι’ έκαστον μαθητήν, έξ ών 175 διά 
κατοικίαν, τροφήν, φάρμακα κλπ. καί 75 φρ. οι’ ιματισμόν. 
Ό οέ ιδιοκτήτης,δστις εΐναι καί διευθυντής, παραχωρεί με
γάλης έκτάσεως κτήμα μετά τών άναγκαιων κτιρίων καί 
τών λοιπών άναγκαιων κεφαλαίων. Ή ώφέλεια τού ιδιο
κτήτου εΐναι δτι ή ίδιοκτησ α αύτού καλλιεργείται δια τών 
μαθητών αμισθί χ«ί δτι πληρόνεται ύπό τοΰ δημοσίου καί 
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τό λοιπού πρσσωπιχο », ό επιστάτης δηλ. ό κηπουρός, ό 
λογιστής,ό κτηνίατρός και αύτός ό ιδιοκτήτης ώ; διευθυντής.

Οπως αί σχολαΐ αυται άποβαίνωσιν ώφέλιμοι, άνάγκη 
πάσα νά υπάρχωσι καί δημόσιαι σχολαΐ διότι τοιουτοτρόπως 
ύπάρχοντος συ αγωνισμοϋ μ-ταξύ δημοσίων καί ιδιωτικών 
σχολών, μετριάζει ή κερδοσκοπία τών τελευταίων.

Διά τοΰτο δέν ήθελεν εισθαι φρόνιμον έφ’ όσον δέν ύπ
άρχουσι δζ,μόσιαι γεωπονικαί σχολαΐ, νά δαπανά τό δημό
σιον ούοέ όβολόν δι' Ιδιωτικός γεχπονικάς σχολάς αΐτινες 
φυσικώ τώ λόγω, θέλουσιν άποβλέπει άποκλεισιικώ; είς 
τό ίδιον συμφέρον.

"Όλως δε άσύμφορος θέλει εισθαι ή πσραχώρησις προ
νομίου πρός σύστασιν γεωπονικών ή γεωργικών σχολών 
εις έταιρίαν διότι ούτω μή υτάρχοντος καί τοΰ μεταξύ Ιδιω
τών ουναγωνισμοΰ, αί σχολαΐ έτι κερδοσκοπικότεροι θέ- 

λουσιν εισθαι. Ή παρ’ άμΐν μάλιστα τό 1873 έτος συστη- 
θεισα γεωργική έταιρία έγένετο γνωστή διά τάς άπαιτή- 
σεις ούτης· διότι άντί 5,900 φρ., τά όποια, ώς ειρηται, 
δίδει ή Γαλλική κυβέρνησις πρός μΐοθοδοσαν τοΰ προσω
πικού έκάστης άνεγ ωρισμένης Ιδιωτικής γεωπονικής σχο
λής, (όσον άφορά τήν τροφήν, ένδυμασίαν κλπ. τών μαθη
τών, έζήτει καί αύτη 230 δρ. έτησίως διά τό άτομον),έζή- 
τει παρά τιΰ δημοσίου κ τ ή μ α τ α μετ’ ά π α λ λ α γ ή ς 
δικαιώματος έπικαρπίας, άτέλειαν έπί 
πέντε έτη κα’έξασφάλισιν κέρδους 8 °|0 είς 
τ ο ύς μετόχους!

Α. Γ. ΤΟΜΠΑΖΗΣ.

II ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΔΤΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.

Κατά τήν έν έτει 1875 τρίτην ’Ελληνικήν τών ’Ολυμπίων 2κθε- 
σιν άπενεμήθησαν 923 βραβεία, έζ ών 253 άνήκουσίν είς τήν βιο
μηχανίαν τών εδωδίμων, 192 είς τήν περί τήν ξνδοσιν έν γέν?ι 

βιομηχανίαν’ οί "λοιποί κλάδοι τής έθνικής έργασίας έρχονται κατό
πιν. 'Ώστε προηγείται δ στόμαχος, επεται τό δέρμα, άκολουθοΰσι 
δέ αί λοιπαϊ τοΰ κανωνικοΰ σώματος άνάγκαι.

Όσον άφορα τήν περί τήν ένδοσιν βιομηχανίαν όπως έξετέθη 
αύτη έν τή προμνησθείσν; ’Εκθέσει, δανείζομαι έκ τής τελευταΐον 
δημοσιευθείσης άπό 24'Ιουλίου 1875κρίσεως τών Ελλανοδικών (1) 
τά επόμενα :

•—β Μεγίστην προσοχήν έδώζαμεν είς τήν έξέτασιν τών έκτε- 
θέντων νημάτων, διότι ή βιομηχανία αΰτη καί ωφελεί καϊ τιμά 
τόν τόπον μας ζαϊ εΐναι ή μόνη ή τοσοΰτον προοδεύσασα άπό τής 
τελευταίας ’Ολυμπιακής Έζθέσεως. Κατά τήν Β’ Έκθεσιν τοΰ 1870 
πέντε μόνον ήσαν οί έκθέται νημάτων, τά δέ παρ’ αυτών έζτεθέντα 
νήματα δέν ύπερέβαινον τό άριθμόν 12 έπί τής ποιότητος. Ήδη ή 
Γ' Έκθεσις μάς παρέχει τό εΰάρεστον θέαμα ένδεκα εκθετών μεγά
λων έργοστασίων, παραγόντων τινων έξ αυτών καϊ μέχρι τοΰ α
ριθμού 40. ’Αληθώς τέρπει παντός "Ελληνος τήν καρδίαν, βλέπον- 
τος τούς σωρούς τών νημάτων τής βιομηχανίας μας ένθεν και ένθεν 
τοΰ άνδριάντος τοΰ άοιδίμου καί μεγάλου πολίτου τής 'Ελλάδος 
Ευωγγέλη Ζάππα, οίονεί στεφανοΰντος αυτήν. Άλλ’ ή πρόοδος δέν 
πεειωρίσθη μόνον είς ό',τι βλέπομεν έν τή, Εκθέσει, διότι εΐναι καϊ 
άλλα έργοστάσια, τά όποια δέν έξέθεσαν τά προϊόντα των.

Έν γένει είς 18 υπολογίζεται τό δλον τών περί τήν νηματουρ
γίαν έργοστασίων, είς σύστασιν τών οποίων έδαπανήθη κεφάλαιον 
δρ. 5,267,000. Ή κινητική δύναμις των άναβιβάζεται είς 480 
ίππους, έξ ών 416 δι’ άτμοΰ καί 64 δι’ ύδατος’ δ άριθμός τών α
τράκτων ανέρχεται είς 34,732 καί οί έγάται είς 1083 (490 άν- 
δρες καϊ 593 γυναίκες). Ή ένιαύσια δαπάνη είς πρώτας ύλας υπο
λογίζεται είς δρ. 3,938,859 καϊ ή παραγωγή εις δρ. 5,098,952.

Τοιαύτη είναι ή πρόοδος τής νήμα τοκλωστικής έν Έλλάδι. Έάν 
σκοπώμεν δμως νά τήν ώθήσωμεν πρός τά πρόσω, πρέπει νά τή 
χορηγήσωμεν καϊ τά μέσα ν’ άναπτυχθή,’ έν δέ τών πρωτίστων 
καί κυριωτέρων μέσων εΐναι ή εύθυνή τιμή τής πρώτης ύλης 
διά τής άτελείας αυτής κατά τήν εισαγωγήν. Πολύς γίνεται λό-

(1) Εισηγητής δ κ. Γ. Ν. Μαντζαβΐνος, μέλη δ κ. ΓΙ. Θεολόγος 
καί δ κ. Δρόσος Μαλανδρΐνος. 
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γος περί τής ύπερασπίσεως τής γεωργίας μας, ήτις εΐναι η μεγα
λύτερα βιομηχανία τής 'Ελλάδος, καί δτι τό κύριον μέλημα ημών 
πρέπει νά ήναι ή προστασία αύτής. Συμφωνοΰμεν πληρέστατα, δτι 
πρέπει νά δοθή πάσα προστασία εις τήν πάσχουσαν γεωργίαν μας, 
τήν άξιότιμον ζαΐ αγαθήν ταύτην τάξιν τών συμπολιτών μας, ήτις 
συνεισφέρει τό μέγιστον μέρος εις τάς άνάγζας τής πατρίδος μας, 
άλλ’ η προστασία αύτη πρέπει νά ήναι άλλης φύσεως, ώστε νά μή 
διακωλύν) τήν πρόοδον τής βιομηχανίας. Χορηγήσατε εις τήν γεωρ
γίαν σιδηροδρόμους, ή άμαξιτάς οδούς δπως μεταφέρτ. τά προϊόντα 
της εις τήν άγοράν τής καταναλώσεως εύθυνότερον, διότι σήμερον 
διά μίαν όκάν βάμβαζος άπό Λεβαδείας είς Πειραιά πληρόνομεν λε
πτά 10—15, άπό δέ Πειραιώς είς Μασσαλίαν λεπτά δ.Γραμματεύς 
δέ τις τής ενταύθα ’Αγγλικής Πρεσβείας έγραφεν εις τήν Κυβέρνησίν 
του, δτι μεταξύ τών άλλων εμποδίων τής προόδου τής 'Ελλάδος 
είναι ή ελλειύις συγκοινωνίας, έφερε δέ παράδειγμα δτι ή μεταφο
ρά τοϋ σίτου έκ Μαραθώνας εΐναι άκριβωτέρα τού ναύλου έκ τού 
Εύξείνου Πόντου ! Συστήσατε πρακτικά γεωργικά σχολεία δπως δι
δάσκονται οί γεωργοί τήν καλλιέργειαν τού προϊόντος των ζαΐ κατορ- 
θόνωσι νά παράγωσι διπλάσιαν ποσόν κατά στρέμμα παρ’δσον παρά- 
γουσι σήμερον διά τής άτελοΰς καλλιέργειας· χορηγήσατε είς αύτήν 
καλούς σπόρους, συστήσατε γεωργιζάς τραπέζας διά νά μήν έπιβα- 
ρύνωνται μέ τυραννικούς τόκους,διευκολύνατε πρός τοΰτο τούς κεφα
λαιούχους διά τροποποιήσεως τών νόμων ώς πρός τήν εισπραξιν τών 
δανείων των άπό τούς κακής πίστεώς όφειλέτας, διά νά προσέλθωσι 
τά κεφάλαια άφόβως' ούτω πράττοντες χορηγείτε τώ δντι προστα
σίαν είς τήν γεωργίαν, άλλως Οά έχωμεν καί τάς δύο κωλοβάς καί 
στασίμ.ους, ή τό πολύ ή 'Ελληνική βιομηχανία Οά περιορισθή είς 
τήν έπιτοπίαν κατανάλωσιν, καί δέν Οά τολμήσρ νά συναγωνισθή 
μέ τούς ξένους είς τάς ξένας άγοράς, διότι ουτοι καί τήν ύλην εύ- 
θυνοτέραν δύνανται νά ζατασζευάσωσι διά τής μίξεως διαφόρων 
ποιοτήτων βαμβάκων, έξ ών βρίθει ή άγορά των, άπό τού ’Ινδικού 
βάμβαζος πρός δραχ. 1 ή όκά μέχρι τού καλλίστου τής Νέας Όρ- 
λεάννης πρός δραχ. 3, ζαΐ τά χρήματα εύθυνότερα έχουσι, και τόν 
σίδηρον ζαΐ τόν άνθρακα και τάς μηχανάς, καί πρό πάντων τήν επι
στήμην, ήτις καθ’ ημέραν φέρει προόδους διά νέων άνακαλύψεων είς 
τάς βιομηχανίας, τάς οποίας η πτωχή ήμετέρα δέν δύναται νά έ- 
φαρμώση εύχερώς ενεζα τών μικρών μέσων της. ’Αφήσατε την λφ.- 

πόν ν’ άνδρωθή, χορηγήσατε είς αύτήν τούλάχιστον τόν άρτον, τήν 
πρώτην ύλην, έλευθέραν δασμ.ού, άφ’ ού καμμίαν άλλην προστασίαν 
δέν έζήτησε παρ’ ύμών, καί ελπίζω δτι Οά έλθη ή εποχή, καθ' ήν 
Οά έχωμεν καί ήμεΐς τό δικαίωμα νά ζητήτωμεν τόν έζπεσμόν τού 
δασμού διά τά είσαγόμενα νήματα, δπως ύποχρεώσωμεν τούς έρ- 
γοστασιάρχας μας ν’ άναπτύξωσι μεγαλ.ητέραν δραστηριότητα, συν- 
αγωνιζόμενοι μέ τούς ξένους είς τήν έπιτοπίαν κατανάλωσιν.

Τό ζήτημα τής έλευθέρας εισαγωγής τών πρώτων ύλών είς τά 
κράτη όπου ή βιομηχανία ακμάζει, εΐναι ζήτημα λελυμέν.ν καί δέν 
χρήζει συζητήσεως. Φέρω έν παράδειγμα ούχί πλέ'.ν -λευθέρας ει
σαγωγής πρώτης άκατεργάστου ύλης διά τήν βιομηχανίαν, άλλά 
προϊόντος σημαντικού τής γεωργίας, τοΰ σίτου. "Οτε ό Σΐρ Ί’όβερτ 
Πήλ έβεβαίου είς τήν Βουλήν τής Αγγλίας, ότι δέν Οά ζημιωθώσιν 
οί κτηματίαι άπό τήν έλευθέραν εισαγωγήν τών σίτων, ουτοι ήσαν 
κατεπτοημένοι, και δικαίως δέν έπίστευον τούς λόγους του' άφ’ ού 
δμως οί δασμοί κατηργήθησαν, δέν έμειναν ούτοι και μέ έσταυρω- 
μένας τάς χεϊρας, άλλ’ είσήγαγον νέα λιπάσματα, έβελτίωσαν τό 
σύστημα τής καλλιέργειας των καί ή παραγωγή ήδη εΐναι ανώτερα 
τής πρότερον, εις δέ τάς τιμάς δέν φοβούνται συναγωνισμόν άπό 
τούς ξένους, έξησφάλισαν δέ καί τόν τόπον των άπό τάς καταστοο- 
φάς, τάς Οποίας ήδύνατο νά φέρη τό απαγορευτικόν σύστημα έν και
ρώ σιτοδείας. "Εκτοτε όλοι οί δασμοί έπ'ι τών πρώτων ύλών κα
τηργήθησαν, καί ή ’Αγγλία πρωτεύει όλων τών έθνών είς τήν βιο
μηχανίαν.

Σάς άναφέρω, επειδή ή ρύμη τού λόγου μέ φέρει είς τοΰτο, καί 
τούς άξιοσημειώτους λόγους τοΰ πρωθυποπργοΰ τής ’Αγγλίας llu- 
Iclunson είς τήν Βουλήν αύτής, δτε ζατά τδ 1825, κατά πρώτην 
φοράν έτόλμησε αύτός τήν μεγάλην καινοτομίαν τής έλευθερίας τοΰ 
έμπορίου καί έζήτησε τήν έκπτωσιν τού φοβερού δασμού, τόν όποιον 
εΐχον πρός ύπεράσπισιν τής βιομηχανίας των έπί τής εισαγωγής τών 
μεταξωτών ύφασμάτων. είς μόνον 30 °/0 (δι’ όπερ κατεκρίθη άπό 
τούς μεταγενεστέρου: οικονομολόγους δτι δέν τόν έξέπεσε περισσότε
ρον). «Έχω, εΐπεν, άκράδαντον τήν πεποίθησιν, ότι ή στασιμότης 
τοΰ κλάδου τούτου τής βιομηχανίας προήλθεν έκ τής μεγάλης προ
στασίας ήν έχαιρε, καί ότι άν ζαΐ ή βιομηχανία τών βαμβακηρών 
ύφασμάτων είχε τοιαύτην προστασίαν, δέν ήθελε ποτέ λάβει τήν 
κολοσιαίαν άνάπτυξιν ήν έλαβεν».
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Έστωσαν ταΰτα μία προειδοποίησις είς τούς βιομηχάνους μας, 
οτι άν τοΐς δίδωμεν τάς πρώτας ύλας έλευθέρας, θά έλθη εποχή, 
ώς εΐπομεν ανωτέρω, καθ’ ήν τό εισαγωγικόν τέλος τών ξένων ύφα
σμάτων,νημάτων,ή άλλων ειδών,άν ούχί εντελώς θά κατηργηθή, με- 
γάλως όμως θά μ.ειωθή, καί πρέπει νά έξακολουθώσι σπουδάζοντας 
καί έφαρμόζοντες τάς προόδους τής έπιστήμης είς τάς τέχνα^ διά νά 
μή καθιστεριϋσι τών ξένων συναγωνιστών αύτών.

Όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, δτι οί τής παρούσης Όλυμπιάδος 
έκθέται νημάτων εξέθεσαν τοιαΰτα ΰπερέχοντα τών ’Αγγλικών είς 
τούς χονδρούς αριθμούς, διότι καί έκ καθαρωτέρου βάμβακος είσίν 
κατασκευασμένα καί δυνατώτερα είς τήν κλωστήν, είναι δέ υπέρ
τερα καί τών έκτεθέντων κατα τήν τελευταίαν Έκθεσιν τοΰ 1870.

Τ'ν έλλειύιν όμως,ήν παρετήρησαν οί Έλλανοδίκαι τής τελευταίας 
Όλυμπιάδος ώς πρός τήν μή άκρίβεαν τών αριθμών τών νημάτων, 
παρατζ,ροΰμεν καί ημείς είς πλείστους τών έκτεθέντων αριθμών' ή 
αταξία δέ αύτη δέν προέρχεται όπως ωφεληθώσι τήν διαφοράν τής 
κατασκευής χονδρότερων αριθμών άντί λεπτότερων, διότι παρετη- 
ρήσαιχεν ότι πολλοί αριθμοί σημειούμενοι π. χ. ώς άριθ. 14 ήσαν 
άριθ. 16, ή 15. Η αταξία όμως αύτη βλάπτει τούς καταναλωτής, 
διότι αύτοί βασίζονται άγοράζοντες μίαν δέσμην (πάκο) νήματος 
τοΰ άριθ. 10, τό όποιον εμπεριέχει 84,000 υίάδρας ώρισμένου πά
χους, ότι ώς έκ τοΰ βάρους καί μήκους θά παράξγ, τόσον αριθμόν 
υίαρδών ύφάσματος τοσούτου βάρους, τ χόην. ζεύγη καλτσών, 
όταν λοιπόν δίδεται είς αύτόν όλιγώτερον ποσόν υίαρδών, θά 
κάμγ όλιγώτερον ποσόν ύφάσματος, καί όταν άντί άριθμοΰ 10 
τώ δίδεται άριθ. 8, θά κάμγ, ύφασμα χονδρότερο·/ άφ’ ό,τι έ- 
σκοπεί. Συνιστώμεν λοιπόν είς τούς έργοστασιάρχας μας, όμοϋ μέ 
τήν φήμην τής καλής ποιότητος τοΰ νήματος αύτών, νά έπιστή- 
σωσι τήν προσοχήν των καί είς τήν ακρίβειαν τών αριθμών, όπως κα- 
ταστήσωσι τήν έργασίαν των πλήρη καί δυνηθή αύτη νά συναγωνί 
ζηται καθόλα είς τάς ξένας άγορας μέ τούς άλλοδαπούς.Έξητάσαμεν 
άριθ. 8 όλων τών έκθετών καί ευρομεν, ένώ έπρεπε νά ζυγίζγ, ούτος
I) 5,5)24, ότι τινές έξ αύτών έζύγιζον 1) ΰ, 17)24,—6, 6 24,— 
7,18] 24,—4, 21, 24 καί 3, 21]24' τινών αί υίάδραι άντί νά ώσιν 
120 έκαστον κυκλίδιον, ήσαν 114, 116, 111, 102, 134.Τά αύτά 
περίπου παρετηρήσαμεν καί είς τούς άριθ- 14 καί είς τούς ύψηλοτέρους 
αριθμούς. Οί έντιμοι έργοστασιάρχαι μας ήθελον πράξει έργον λίαν 

συμφέρον δι’ έαυτούς, άν έξήλεγχον άπό καιρού είς καιρόν αύτοί προ- 
σωπικώς διά τοΰ γνώμονος τήν παραγωγήν των, καί νά μήν 
άφίνωνται έντελώς είς τούς μηχανικούς των, καί τότε θά άνευρωσι 
τάς μικράς ταύτας έλλείύεις, τάς οποίας καί ημείς παρετηρήσαμεν.

Αίδομεν δέ τοσαύτην σημασίαν είς τήν ακρίβειαν τών αριθμών, 
καθόσον παρατηροϋμεν ότι είς τήν τελευταίαν έκθεσιν τής Βιέννης 
συνέστη έπιτροπή Διεθνούς Συνεδρίου, όπως κανονίση τόν αριθμόν 
τής κλωστής έν γένει, βάμβακος, λινού, μαλλιών, ή μετάξης, έπί 
τή βάσει ώρισμένου βάρους καί μήκους, τό όποιον ν’ αποδεχθώ-ιν 
όλα τά ευρωπαϊκά κράτη πρός ευκολίαν τών συναλλατομένων καί 
τών υφαντών. Ή έπιτροπή συνέταξε σχέδιον, τό όποιον έπρόκειτο 
νά καθυποβληθζ, είς τό Διεθνές Συνέδρων. 'Αν τούτο κατορθωθή, 
θέλει εϊσθαι μέγιστον εύεργέτημα διά τε τό έμπόριον καί τήν βιο
μηχανίαν.

— Ή μεταξοποιία έν Έλλάδι έτελειοποιήθη καί σχεδόν έξισοΰται 
κατά τήν ποιότητα μέ τάς καλητέρας τής Ιταλίας καί Γαλλίας. 
Δυστυχώς όμως άπό τά τελευταία ’Ολύμπια τοΰ 1870 μεγάλαι 
ζημίαι συνέβησαν είς τά μεταξουργεία έν γένει ένεκα τοΰ σζ/ιαν- 
τικοΰ εκπεσμού, όστις έπήλθε κατ’ αύτό τό διάστημα’ διότι έν ώ 
τότε έπωλεϊτο δραχ. 150 ή οκά τής πρώτης ποιότητος τής Ελλη
νικής μετάξης έν Γαλλία, σήμερον μόλις αύτη εκκαθαρίζει δραχ. 90 
ή οκά. Αιτία τοΰ φαινομένου τούτου φρονούμεν ότι είναι κατά πρώ
τον λόγον ή μεγάλη εισαγωγή μετάξης άπό τής απώτατης ’Ανα
τολής, ήτις ήρχισεν ήδη νά τελειοποιή καί αύτή τήν ποιότητα τής 
έργασίας της, δυναμένη νά συναγωνίζηται είς τάς τιμάς μέ τά άλ
λα μέρη' καί δεύτερον, ό τελευταίος Γαλλο-Γερμανικός πόλεμο:, 
όστις έπέδρασε μεγάλως έπί τής καταναλώσεως τής παραχθείσης 
μετάξης, καθόσον εμεινεν άρκετόν ποσόν παρακαταθήκης καί με
τάξης καί μεταξωτών ύφασμάτων' ώς καί ή έπελθοΰσα χρηματική 
κρίσις έν ’Αμερική, ήτις περιώρισε τήν μεγάλην κατανάλωσιν τών 
μεταξοΰφασμάτων έν αύτή. Ώς έκ τούτου καί τά μεταξουργεΐά μας 
δέν ηύξησαν έκτοτε ούτε κατά τόν άριθμόν ούτε κατά τήν παρα
γωγήν, καί ούτε ωφέλιμον κατανάλωσιν ήδυνήΟησαν νά κάμωσιν. 
Εύχόμεθα νά έπέλθτ, ταχεία μεταβολή είς τάς τιμάς, όπως ίκανο- 
ποιηθώσι τά τόσα καταβ'/.ηθέντα κεφάλαια είς τήν πολύτιμον ταύ
την βιομηχανίαν.

Τό μόνον τό όποιον θέλει σώσει τά έργοστάσια ταΰτα, άν δέν 
έπέλθει μεταβολή τις εξωτερική, είναι ή προαγωγή τής μεταξοϋ- 
φαντικής βιομηχανίας είς τόν τόπον μας, όπως δυνηθή νά κα-
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ταναλίσκνι αύτη τήν παρ’ αύτοϋ παραγομένην μέταζαν. Τό 
γε νΰν εχον, ή ύπάρχουσα έν Έλλάδι μεταξοϋφαντική έξα- 
σκεΐται είς τά μέρη ιδίως έν οίς παράγεται ή μέταξα. Αί κυρτότε
ρα·. έόραι τής παραγωγής τών ώραιοτέρων μ.εταξωτών ύφασμάτων 
εΐναι κατά πρώτον "λόγον ή Καρυστία, αί Καλάμαι, ή Ζάκυνθος καί 
έσχάτως αί Άθήναι διά τής έν αύταΐς έγκαταστάσεως Κρησσών 
εργατριών, αΐτινες έχουσι πολλήν τήν πρός τήν εργασίαν ταύτην 
έπιτηδειότητα. Ιϊϊμεθα τής γνώμης, ότι άν οί κεφαλαιούχοι έδιδον 
τήν προσοχήν των είς τήν σύστασιν έργοστασίων μεταξωτών υφα
σμάτων έν Έλλάδι, όπου τήν πρώτην ύλην εύρίσκομεν άφθονον, 
έργατρίας δέ πρωτίσττ,ς τάξεως λίαν έξησκημ.ένας, καί τήν προστα
σίαν τοΰ δασμού, τήν έπιβεβλημένην έφ’ όλων τών είσαγομένων κα1. 
ήτις δέν είναι μικρά,ήθελον επιτύχει ύπέρ πάσαν άλλην βιομηχανίαν, 
διότι τίς δύναται νά άρνζ,θή τήν χάριν καϊ τήν φιλοκαλίαν τών άε- 
ροειδών υφασμάτων τής Κύμης, τών όποιων εύχόμεθα νά είσήγετο 
ή χρήσις μεταξύ τών Έλληνίδων μας ώς ειδών άληθώς χαριεστάτου 
στολισμού, ή τών άχνωτών τών Καλαμών καί τής ’Αττικής ; Ώς 
πρός τήν ύλην δέ καί τήν διάρκειαν ύπερτεροΰσι τών Γαλλικών, 
διότι εΐναι έκ καθαράς μετάξης, καίτοι καθιστεροϋσι τούτων ένεκα 
τής έλλείψεως μηχανών καταλλήλων κατά τήν τελειοποίησιν (/’»- 
His/iznj), καί είναι καί σχετικώς άκριβώτερα, διότι ή έργασία τής 
χειρός είναι σχετικώς άκριβώτερα τής τοϋ άτμοΰ, καί τό υλικόν 
άκριβώτερον ώς καλήτερον.

Άπό τών τελευταίων "Ολυμπίων τοΰ 1870 δέν έχομ.εν νά παρα
τηρήσωμεν κάμμίαν πρόοδον' ή έντύπωσίς μας μάλλον είναι, ότι 
κατά τήν παρούσαν έκθεσιν τά εκθέματα ήσαν όλιγώτερα, ούχί όμως 
καί κατωτέρας ποιότητος. Έν τούτοις άπευθύνομεν είς τεχνιτρίας 
μας δύοπαρατηρήσεις,καί ιδίως είς έκείνας αί όποΐαι κατασκευάζουσι 
τά απλά (σκέτα) ύφάσματα, νά έφιστώσι τήν προσοχήν των κατά 
τήν κατασκευήν τών μονοχρόων ύφασμάτων, νά ώσινδλα ομοιόμορ
φα' νά μήν έχωσι δηλαδή αλλαχού αραιόν καί αλλαχού πυκνόν τό 
ύφασμα, διότι καί ή βαφή τότε γίνεται ανώμαλος καί σχηματίζει 
ζώνας ήραβδώσεις (Aurs), τό οποίον υποβιβάζει πολύ τήν άξίαν τοΰ 
υφάσματος,καί δεύτερον νά προσέξωσιν είς τό έξής(διότι άπασαι σχε
δόν έχουν αύτήν τήν έλλειψιν κατά τό σ.αλλον καί ήττον) τά δύο 
πλάγια άκρα τοΰ υφάσματος, αί ούγιαι. νά ώσιν καλώς ύφασμένα 
καί νά σχηματίζηται μία μικρά ταινία, ώστε καί ή ραφή τοϋ ενδύ
ματος νά γίνεται στερεά, καί τό ύφασμα αυτό, όταν έκτίθεται πρός 
πώλησιν. νά μή παρουσιάζη αύτήν τήν ασχήμιαν' δέν έχουσιν άλλο 
νά κάμωσι παρά νά μιμηθώσι πρός τοΰτο τά Ευρωπαϊκά μεταξωτά 
ύφάσματα.»


