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ΑΦΗΡΗΜΕΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΝΟΙΑΙ.

Έκάστη έπιστήμη έχει τάς άφηρημένας έννοιας της· έγ
κειται είς τήν έπιστημονικήν φύσιν τοϋ ανθρωπίνου πνεύμα
τος ινα άναβιβάζηται είς γενιχάς θεωρίας. ’Άνευ αύτών δέν 
δύναται νά περιλάβη τήν άπειρίαν τών λεπτομερειών, αϊτινες 
μεθ’ ολην τήν ποικιλίαν υποτάσσονται είς γενικούς νόμους, 
το εύάριθμον τών οποίων διευκολύνει τήν κατάταξιν τών γνώ
σεων καί συστηματοποιεί τήν μελέτην.

’Εννοείται όμως οτι ή ύπερβολική χρήσις τών άφηρημένων 
έννοιών εχει δλα τά προσόντα τής χαταχρήσεως. Έν πρώ- 
τοις περιορίζει τον κύκλον τών θιασωτών τής έπιστήμης. 
’Ακολούθως άπομακρύνει τό έπιζητούμενον έπιστημονικόν φώς. 
Έν γένει ή καλλιέργεια τής αλήθειας έχει τηλικαύτην σχέ- 
σιν πρός τά πράγματα, ώστε δπως δ αετός άναβαίνων είς τά 
ύψη καταβαίνει έπί τής βαθυτέρας κοιλάδος ϊνα εύρη τροφήν, 
τοιουτοτρόπως καϊ τό έπιστημονιχόν τής αλήθειας πνεύμα 
πρός τάς ταπεινοτέρας τοϋ πραγματικού κόσμου σφαίρας κα- 
ταβαϊνον ευρίσκει τόν τρόπον τής συντηρήσεως αύτοϋ καί τε- 
λειώσεως τοΰ σκοποΰ του.

Διά τήν Πολιτικήν Οικονομίαν ή κατάχρησις τών λίαν 
άφηρημένων έννοιών αποτελεί έ'να τών σημαντικωτέρων σκο
πέλων. Καϊ αύτοι οί διδάσκαλοι τής οικονομικής έπιστήμης 
παρέχουσι δυστυχώς τό πλευρόν είς τήν έπϊ τούτω τώ λόγω 
έπιτίμησιν. Τά ευφυέστερα πολλάκις έπιστημονιχά έπινοή- 
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ματα περικαλύπτονται ύπδ θεωρητικής νεφέλης, τήν όποιαν 
αποφασιστικοί μόνον σκαπανείς δύνανται νά διασχίσωσι.

Καθώς λέγει δ Say, δέν είναι δυνατόν νά έξορισθώσιν αί 
άφηρημέναι έ'ννοιαι έκ τών έμπειρικών έπιστημών. Αύτή ή 
φυσική δέν σπουδάζει τούς νόμους τής βαρύτητος χωρίς νά 
λαμβάνη ύπ’ όψιν βαρύ σώμα ; τούς νομούς τής κινήσεως 
χωρίς νά ένώνη τήν ιδέαν ειδικού τίνος κινουμένου σώματος ; 
Τοιουτοτρόπως καί έν τή Πολιτική Οικονομία ήμεΟα υπόχρεοι 
νά μελετώμεν τάς ιδιότητας τής άξίας, τόν σχηματισμόν 
τής χρησιμότητος, χωρίς νά δυνάμεθα νά έφαρμόζωμεν στα
θερώς τάς ιδιότητας ταύτας επί σωμάτων έκτιμητών ή χρη
σίμων. Τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας, ή έργασία, είναι άφη- 
ρημέναι έ'ννοιαι είς πάσαν περίστασιν καθ’ ήν δέν είδικοποιοϋν- 
ται τά πράγματα, έπί τών οποίων έφαρμόζεται τό δικαίωμα 
τής ιδιοκτησίας καί ή κίνησις ή νομιζομένη έργασία. ’Αλλ’ 
αί άφηρημέναι αύται έννοιαι δέν πρέπει νά άντικαθιστώσι 
τήν πείραν ή τήν παρατήρησιν, καί είναι ανωφελείς έάν άντι- 
φάσκωσι πρδς έαυτάς. Ή άφηρημένη μηχανική, ή έξηγοΰσα 
τούς νόμους τής κινήσεως, καθυστερεί σχεδόν πάντοτε όταν 
πρόκειται νά έξηγήση πώς αί κινήσεις έκτελοϋνται έν τή βιο
μηχανία, διότι δέν δύναται νά ύπολογίση τήν τριβήν τών έρ- 
γαλείων καί μηχανών, τάς άπολλυμένας δυνάμεις, ουδέ τάς 
άναριθμήτους περιστάσεις είς τάς όποιας ή τελειοτέρα μηχανή 
ύπόκειται. Ταυτά δύναται τις νά εΐπη περί τών αύστηρών 
διατυπώσεων, αϊτινες κατασκευάζονται διά τήν έ’κφρασιν νό
μου τίνος γενικού, ακόμη καί όταν χρησιμεύη άρχικώς ώς 
βάσιςγεγονός τιάφιλονείκητονκαί άκατηγόρητος μέθοδος συλ
λογιστική.

Ό μεγαλείτερος κίνδυνος τών άφηρημένων έννοιών στρέ
φεται περί τήν χρήσιν τών σημείων, τά όποϊα είς πάσαν έπι- 
στημονικήν λειτουργίαν είναι άπαραίτητα. Ή άλγεβρα ή ή 
λογική δύνανται νά παράσχωσιν άφιλονείκητα αποτελέσματα 
μόνον έπί τώ όρφ ότι δέν άπατώνται σχετικώς πρός τά διδόμενα 
έπί τών όποιων στηρίζουσι τούς υπολογογισμούς των. Προη- 

γεϊται ή υπόθεσις ότι αί αύταί λέξεις, τά αύτά σημεία άντι- 
προσωπεύουσι πάντοτε τά αύτά πράγματα. Έν τούτοις ύπάρ- 
χουσιν ένταΰθα πηγαί πλάνης έπί τών όποιων αί έν λόγω 
έπιστήμαι ούδεμίαν παρέχουσιν άσφάλειαν. "Οπως οί υπολο
γισμοί τής άλγέβρας άναφέρονται είς σημεία ουτω και οί 
συλλογισμοί άνάγονται είς έ'τερα είδη σημείων, δηλαδή τάς 
λέξεις. Εγκαταλειπομένων δέ τών πραγμάτων, καταχρωμέ- 
νων τών λέξεων, αί συζητήσεις μεταβάλλονται είς παίγνια 
τοϋ πνεύματος καί άποδεικνύουσι μηδέν.

, Τοιουτοτρόπως καί έν τή οικονομική έπιστήμη ή θεω
ρία πρέπει να συμβαδίζη μετά τής έν τώ πρακτικώ κόσμω 
ζωής. Τό μέγα συμφέρον τής επιστημονικής άληθείας είναι 
να όξύνη πάντοτε τδ άργανον αύτής ούχί έπί τών άφηρημέ
νων εννοιών άλλ' έπί έκείνων τάς όποιας γέννα ή δρώσα φύ- 
σις., Αι άφηρημέναι έ'ννοιαι είναι καταφύγιου τοϋ άνθρωπίνου 
πνεύματος. Δέν πρέπει νά μεταβάλλωνται εις βαρύν τάφον 
αύτοϋ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ.

■ Εργο» ο’ οΰδΐν όνειδος,
"άεργείη δέ τ’όνειδος»

(Ησίοδος.)

Η έργασία είναι καθήκον καί δικαίωμα φυσικόν τοΰ άνθρώ
που, καί τδ προϊόν αυτής κτήμα αύτοϋ άδιαφιλονείκητον. Ό 
έν κοινωνία ζών άνθρωπος οφείλει νά έργάζηται, διότι άργών 
αδικεί τους άλλους, άποζών έκ τών ιδρώτων αυτών. Μόνα τά 

μονοί οι γέροντες, οι άσθενεΐς καί άνάπηροι έξαιροΰνται 
ικαίφ τώ λόγω τής πρδς έργασίαν ύποχρεώσεως καί δικαι

ούται νά συντηρώνται ύπδ τών άλλων. ’’Επειδή αί βιωτικαί 
«νάγκαι έκαστου ατόμου έν τή κοινωνία είναι παμπληθείς 

πολυποίκιλοι, πάμπολλα δέ iai πολυέιδή τά πρδς θερα
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πείαν αύτών άπαιτούμενα μέσα, αδύνατον, φυσιχώ τώ λόγω, 
άποβαίνει είς ίχαστον άτομον νά παρασκευάση διά τάς έργα
σίας του πάντα τά πρός τό ζην έπιτήδεια. Έντεΰθεν παρέστη 
ή ανάγκη τοϋ καταμερισμού τής έργασίας καί έκ ταύτης ή 
αμοιβαία ανταλλαγή τών προϊόντων αύτής, ήτις πραγματική 
ούσα τό κατ’ άρχάς εις εί'δη αύτούσια, και διά τοΰτο δυσχε
ρής καί βραδεία, έβεΧτιώθη μετά ταΰτα μεταμορφωθεϊσα είς 
έ μ π ο ρ ε ί α ν διά τής έπινοήσεως τοΰ νομίσματος καί διά 
τής άναπτύξεως τής συγκοινωνίας, άχθεϊσα είς βαθμόν Θαυ- 
μασίας έπιδόσεως διά τοϋ άτμοΰ, τοϋ τηλεγράφου καί τοΰ συ
ναλλάγματος*  ή πρόοδος αυτή έχορήγησεν άνεσιν είς τούς 
έργάτας νά άναπτύξωσι τήν δραστηριότητα αύτών έν παντί 
κλάδω τών διαφόρων τεχνών, είς δέ τήν έπιστημονικήν διά
νοιαν νά προσέλθη έπίκουρος καί συναρρωγδς είς τήν τέχνην· 
καί ιδού αί φυσικομαθηματικά! έπιστήμαι κατελθοΰσαι είς υ
πηρεσίαν τών τεχνών, άπετέλεσαν τήν θαυμασίαν πρόοδον πά
σης τέχνης καί βιομηχανίας, έφ’ ή διαπρέπει καί σεμνύνεται 
ό καθ’ ημάς αιών.

Ό Κόσμος ήδη αποτελεί άπέραντον έργοστάσιον έν ω 
κατεργάζεται συλλήβδην καί τελειοποιείται ή διάνοια, τό 
δέ ανθρώπινον γένος είναι συντεχνία εργατών συνδεδεμέ- 
νων διά δεσμοΰ άλληλεγγύης αρρήκτου*  έκαστος έκτελεϊ τό 
άποτεταγμένον αύτψ έ'ργον, καί έκ τοΰ συνόλου τών παν- 
τοίων καί ποικίλων έργασιών έπέρχεται ή πρόοδος καί σχε
τική τελειοποίησις, ήτις είναι 6 σκοπός τής ύπάρξεως τοϋ 
ανθρωπίνου γένους. Ό γεωργός ό καθιστών διά τών ιδρώτων 
του γόνιμον τήν γήν, δ μεταλλουργός ό άνορύσσων έκ τών 
έγκάτων αύτής τάς μεταλλικάς ΰλας, δ αχθοφόρος δ έπί τών 
νώτων αύτοΰ μετακομίζων τά βάρη, δ ναυτίλος δ διασχίζων 
έν κινδύνοις τάς θαλάσσας, τί άλλο πράττουσιν άραγε ή ύπη- 
ρετουσιν είς τήν πνευματικήν πρόοδον, είς τδν πολιτισμόν καί 
τήν εύημερίαν τοϋ ανθρώπου ; Ό έπιστήμων, δ λόγιος, ό 
πολιτικός, δ καλλιτέχνης, δέν θά ειχον καιρόν νά καταγίνωσι 
■περί τάς μελετάς, περί τά πνευματικά καί καλλιτεχνικά έργα 

των, άν έστερώντο τής συνδρομής, τοϋ εργάτου, τοΰ αχθοφό
ρου, τοΰ ναυτίλου, τοϋ βιομηχάνου. Ή έργασία λοιπόν οία- 
δήποτε καν η τήν φύσιν, είναι σεβαστή καί χρήζει πάσης 
προστασίας καί άρρωγής*  τό προϊόν πάσης έργασίας είναι ιε
ρόν καί άπαραβίαστον, δ δέ έργάτης έν οίφδήποτε σημείω τής 
σφαίρας αύτοΰ είναι έπίσης σεβαστός καθό στοιχεϊον άπαραί- 
τητον είς τήν συντήρησιν καί άνάπτυξιν τής άτομικής εύη- 
μερίας καί κοινωνικής προόδου. Δέον λοιπόν καί ή άμοιβή 
τής έργασίας νά ήναι επαρκής καί δίκαια.

Τό κεφάλαιο ν,δπερ είναι καί αύτό έπίσης ιερόν καί άπα
ραβίαστον, δταν είναι ή έκπροσώπησις έντίμως άποκτηθείσης 
περιουσίας, έχει καθήκον ν’ άνταμείβη τήν έργασίαν άνευ γλί- 
σχρων υπολογισμών,οφείλει καθό καί αύτό τέκνον τής έργασίας, 
νά μή άπαρνήται τήν μητρότητά του χαί άναλαμβάνη έξεις 
χαί αξιώσεις άριςοχρατιχάς.’Ατυχώς έν Εύρώπη τό κεφάλαιον 
έδημιούργησεν έαυτώ προνόμια καταπιεστικά και θέσιν ύπερο- 
χής δυσαναλόγου έπί βλάβη τής έργασίας*  ή καταπληκτική 
άνάπτυξις ήν έ'λαβεν ή παραγωγική έργασία, ύπδ τήν επωνυ
μίαν β ι ο μ η χ α ν ί α,κατέστησεν άναγκαϊον έκ τών ώ ν ο ύ κ 
άνευ τό κεφάλαιον διά τήν κίνησιν τής έργασίας. Τήν άνάγ
κην ταύτην έκμεταλλευόμενοι δεξιώς οί κεφαλαιούχοι, κατέ
στησαν τήν έργασίαν, μόλις καί μετά βίας άποζώσαν έκ τής 
γλίσχρου αμοιβής της,νά δουλεύη είς τδ κεφάλαιον,οπερ άπο- 
κλειστιχώς χαί άνεξελέγκτως καρποϋται τάς έκτής έργασίας 
ώφελείας. Έντεΰθεν δ δεινός άνταγωνισμός τής έργασίας πρός 
τό κεφάλαιον, άμοιβαϊαι δυσαρέσκειαι, μίσος καί άγανάκτησις 
τών έργατικών τάξεων κατά τών κεφαλαιούχων, ταραχώδεις 
άπέργειαι έν τοϊς μεγάλοις βιομηχανικοΐς κέντροις*  έντεΰθεν 
τό πρό πολλοΰ ταράσσον τήν Εύρώπην κοινωνικόν ζή
τημα τών έργατικών τάξεων, ούτινος άπόρροια 
είναι τδ έπισειόμενον φάσμα τοΰ Κ ομουνισμοϋ καί τής 
Διεθνούς. Εύτυχώς ή Ελλάς είναι άπηλλαγμένη τοϋ 
Χοινωνικοϋ τούτου νοσήματος*  ή μεγάλη ήμών έπανάστασις, 
έν τή νέα ζωή τής παλιγγενεσίας ήδέλφωσε πάντας, καί πάν- 
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•τες ίσοπεδώθημεν είς μίαν χαί τήν αύτήν τάξιν πολιτών έλευ- 
θέρων, πτωχών, όλιγαρχών και έργατιχών· ήδη έδημιουργή- 
θησαν περιουσίαι, άνεπτύχθησαν σχετιχώς αί τέχναι και ή 
βιο(χγ1Χανια h Ρ·έρει, έλαβεν θαυμασίαν έπίδοσιν χαΐ πρόοδον 
τό έμπόριον, επομένως χαί τό χεφάλαιον ήρξατο νά κα- 
ταλαμβάνη θέσιν σπουδαίαν.

Τά πρώτα σημεία τής καταπιεστικής αύτοϋ ύπεροχής,παρ’ 
ήμϊν, χατά μίμησιν τοϋ έν Ευρώπη χαχοΰ, έδόθησαν έν τή 
σφαίροι τής τοκογλυφίας, πλήν αί ίδρυθεισαι Τράπεζαι άνεχαί- 
τισαν χατά μέγα μέρος τήν πρόοδον τοΰ χαχοΰ, καί άν άντα- 
πεχρίνοντο ώς έδει εις τόν προορισμόν των, βεβαίως τά άποτε 
λέσματα Οά έπήρχοντο μάλλον εύάρεςα· αί έκδη) ωθείσαι έκά
στοτε αριστοκρατικά! παρ’ήμϊν τάσεις τοΰ κεφαλαίου,έχτυπή- 
θησαν ίσχυρώς υπό τών τέκνων τής έργασίας, καθόσον ή όλι· 
γάρχεια καί τό εύοιχονόμητον αύτών,δημιουργεί αύτοΐς πηγήν 
σχετικής εύπορίας καί προφυλάσσει αύτάς άπό τής ταπεινώσεως 
χαί είλωτείας. Ούδείς άγοοεϊ τήν μεγάλην άλήθειαν δτι τόχε- 
φάλαιον άνευ τής έργασίας μένει νεκρόν,ή δέ έργασία άνευ τοΰ 
κεφαλαίου άδρανής· διά τής άμοιβαίαςλοιπόνσυμβοηθείαςκτί
ζεται τό οικοδόμημα τής ατομικής εύπραγίας, άνταμειβομέ- 
νης έπαρχώς χαί δικαίως τής έργασίας, καί συντελεϊται τοι
ουτοτρόπως ή κοινωνική εύεξία. Έν τή έναντία περιπτώσει 
καθ ήν ό πλούτος θά άπεπειράτο τήν ταπείνωσιν καί ύπο- 
δούλωσιν τής έργασίας, διά τής καταπιεστικής χρήσεως τοΰ 
κεφαλαίου χαί τής γλίσχρου άμοιβής, τά αποτελέσματα θά 
έπήρχοντο δεινά μέν κατά πρώτον έν ταΐς έργατικαϊς καί βιο- 
μηχανικαϊς τάξεσι, πλήν δεινότερα άκολούθως είς αύτούς 
τούτους τούς ποιουμένους κακήν χρήσιν τοΰ κεφαλαίου. 
Δέον προς τούτοις νά υφίσταται πατρική κυβερνητική μέριμνα 
καί έν τή χορηγήσει τών μέσων προπάντων είς τήν μόρφωσιν 
καί φωτισμόν τοΰ τεχνίτου· καί είναι μέν άληθές δτι δωρεάν 
καί άφειδώς παρέχεται παρ’ ήμϊν ή έκπαίδευσις, πλήν τίνας 
καρπούς δύναται ν’ άποφέρη είς μόρφωσιν τεχνιτών ή 
διδασκαλία τών άλληλοδιδακτικών Σχολείων, καί ή γραμ

ματική τοΰ Γενναδίου; Ή σύστασις τεχνοδιδασκαλείων κα
θίσταται άπαραίτητος έν Πρωτευούση Νομοΰ. ’Έχομεν πλη
θώραν φιλολόγων, δικηγόρων, ιατρών καί πτυχιούχων γραμ- 
ματολόγων. Αί άρχαί τοΰ Δικαίου καί τά πολιτειακά 
θεωρήματα, συζητοΰνται έν τή αγορά καί έν τοίς καφφενείοις, 
πλήν οί άρχιτέκτονες καί τέκτονες, οΐτινες Οά σχεδιάσωσι καί 
θά κτίσωσι τάς οικίας μας, μετρώνται έπί τών δακτύλων· καί 
ούτοι άμοιροι δντες τής προόδου τής τέχνης καί στερημένοι 
τών άναγκαίων γνώσεων. Οίνοποιούς δέν έχομεν — γεωπόνους 
έπίσης —δ ξυλουργός, δ χρυσοχόος, δ ράπτης, δ υποδηματο
ποιός, δ σιδηρουργός, ούδέποτε έδιδάχθησαν τά απαραίτητα 
πρώτα στοιχεία τής τέχνης αύτών, δπως διά τής σχετικής 
έν τή τέχνη μορφώσεως, άποβώσι πραγματικοί τεχνΐται συμ
φώνως πρός τήν σημερινήν πρόοδον. "Ας μή εϊπωμεν τί 
περί τών άλλων κλάδων τής καλλιτεχνίας, περί μηχανικής 
υφαντουργίας, χαρτοποιίας καί τόσων άλλων τεχνών, αϊτινες 
εύρίσκονται έτι παρ' ήμϊν είς νηπιώδη κατάστασιν, άμοιροΰ- 
μεν δέ τεχνεπιστημόνων, ους έν ταΐς άνάγκαις ήμών λαμβά· 
νομεν έκ τών άλλων εθνών έπί άδρ$ δαπάνη.

Εύχής έργον είναι νά συστηθώσι,τούλάχιςον έπί τοΰ παρόν
τος, έσπεριναί παραδόσεις,έν αίς νά διδάσκωνται πρακτικά μα
θήματα, χρήσιμα εις τάς τέχνας. Μετ’εύχαριστήσεως είδομεν 
τήν παρά τώ Ήμετέρφ Γυμνασίω εισαγωγήν τών έμπορικών 
μαθημάτων λίαν λυσιτελών είς τήν έν μέρει μόρφωσιν έμπο- 
ρούπαλλήλων,λίαν δέ έπαινετοί είσιν οί άναλαβόντες φιλοτίμως 
τάς παραδόσεις αύτών. ΊΙ βουλή καί ή κυβέρνησις άς προνοή- 
σωσι νϋν περί μεταρρυθμίσεως τοΰ συστήματος τής προκα
ταρκτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως. "Ηδη παρακάθηνται έν 
τή βουλή άνδρες νοήμονες καί έντριβεϊς περί τό ζήτημα τού
το,—δ Κ. ’Αριστείδης Οικονόμος, άνήρ φιλόπατρις καί γνω
στός διά τής ύπ’ αύτοϋ έκδιδιδομένης «Οικονομικής Έπιθεω- 
ρήσεως», άς υίοθετήση τό ζωτικόν τοϋτο άντικείμενόν, έκ δέ 
τών ένεργειών αύτοϋ καί έκ τών άγαθών προθέσεων κυβερνη- 
σεως πατρικής, δύναται νά έπέλθη βελτίωσις είς τό παρ’ ήμϊν 
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ίσχύον έτι, σχολαστικόν και μή άνταποκρινόμενον προς τήν 
σημερινήν πρόοδον, έκπαιδευτικόν σύστημα.

Έκ τοΰ α'Εμπορικού Παρατηρητοϋ Πατςΰν·Ί>
(20 Όχτωβρίου 1879).

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

(1433 — 13521)

Πρώτη συνέπεια τής τουρκικής κατακτήσεως ήν ή άκρα 
τοϋ λαοϋ πτωχία καί όμως έν τή καταστάσει ταύτη δέν 
έμεινεν έπι μακρόν δ Ελληνικός λαός. Έν τή πρωτευούση 
τής τουρκικής κυβερνήσεως άνενεώθη παρά τοϊς χριστιανοϊς 
τό σύστημα τών συντεχνιών τό παρά τοϊς Βυζαντινοϊς έπι- 
κρατήσαν. Έκάστη τών συντεχνιών (συναφίων) άπετέλει ιδι
αίτερον σωματεϊον έ'χον συμβούλων άποτελούμενον έκ τών 
μαστόρων (μαϊστόρων magistrus) και πρόεδρον π ρ ω- 
τομαΐστορα καλούμενου. Έκάστη τών συντεχνιών εΐ- 
χεν ιδιαίτερον ταμεϊον έλεημοσυνών (caisS6 d’ epargnes), 
εις δ έκαστον μέλος τής συντεχνίας ώφειλε νά συνεισφέρη 
άναλόγως τής περιουσίας αύτοϋ. Τά χρήματα ταϋτα έχρη- 
σίμευον είς τήν άνοικοδόμησιν ναών, σύστασιν ή συντήρησιν 
σχολείων και είς διάφορα φιλάνθρωπα έργα. Έκ τών συντε
χνιών τούτων ή πλείονα άποκτήσασα πλούτον καί πλειόνας 
αγαθοεργίας διαπράξασα είναι ή τών γουναράδων (σισσυ- 
ρορραπτών), οϊτινες έπλούτισαν ένεκα τής μεγάλης χρήσεως 
τών σισσυρών παρά τοϊς Τούρκοις· πλεϊστοι ναοί, σχολαί καϊ 
άλλα φιλανθρωπικά καταστήματα φέρουσι τό όνομα αύτών 
ώς ιδρυτών. Οί αρχηγοί τών συντεχνιών τούτων καί ιδία 
τών γουναράδων υπό τόν τίτλον άρχοντες άνεμιγνύοντο 
καί είς τά δημόσια, προσκαλούμενοι έν τοϊς συμβουλίοις του 
Πατριαρχείου, καί παριστάμενοι έν ταΐς δίκαις πατριαρχών 

καί αρχιερέων, οσάκις ούτοι παρίσταντο ώς ΰπόδικοι ένώπιον 
τών τουρκικών δικαστηρίων. Πλεϊστοι μεταξύ αύτών πλου- 
τίσαντες κατέστησαν λίαν ισχυροί παρά τή Πύλη, ίδια δέ 
δέον νά μνημονεύσωμεν ένταΰθα τοΰ περιφήμου Σταυράκογλου, 
οστις ύπερπλουτίσας διά τοΰ μονοπωλίου τοΰ έμπορίου του 
ταμβάκου έχρήσατο τώ πλούτφ αύτοϋ είς φιλάνθρωπα έργα, 
κτίσας ίδίαις δαπάναις τό πρώτον έν Κωνσταντινουπόγει γραι · 
κικόν νοσοκομεϊον.

Τό σύστημα τοϋτο τών συντεχνιών ύφίστατο μόνον έν τή 
πρωτευούση, έν ω έν ταΐς έπαρχίαις οί πλεϊστοι τών χριστι
ανών ήσχολοϋντο είς τήν γεωργίαν καί τήν ποιμενικήν. Έπί 
τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν ή άμπελοφυτεία ένεκα τής μή 
χρήσεως τοΰ οίνου παρά τοϊς Όθωμανοΐς καί ή μεταξουρ- 
γία άπηγορεύθησαν, εύφορώταται δέ γαϊαι έ'μενον ώς έκ τού
του Ακαλλιέργητοι. Ουτω κατεστράφησαν διαδοχικώς ή βα
φική είς ήν διέπρεψαν αί ΆΟήναι, ή νηματουργία τών Άμ- 
πελακίων, καί τά περίφημα μαδεμοχώρια τής Χαλκι
δικής. Μόνον έν Άγίω ”Ορει έξηκολούθησεν έπί μικρόν προο- 
δεύουσα ή βιομηχανία, άσχολουμένων είς αύτήν τών μονα
χών, άλλ’ ή πρόοδος αύτη ήτο λίαν περιωρισμένη. Μόλις δέ 
περί τά τέλη τοΰ ΙΗ' αίώνος προήχθη ή ελληνική βιομηχα
νία· καί τά μέν Μαδεμοχώρια τής Χαλκιδικής κατέστησαν καί 
πάλιν πηγή πλούτου, τά Άμπελάκια δέ άνθημιλλώντο πρός 
τάς κυριωτέρας βιομηχανικός πόλεις, συνδεθέντα έμπορικώς 
μετά πολλών γερμανικών πόλεων, πλεϊσται δέ άλλαι πόλεις 
άνεδείχθησαν έφάμιλλοι αύτών.

Τό αύτό όμως δέν συνέβη καί διά τό έμπόριον ό Έλλην 
ό φίλος τής θαλάσσης άπεφάσισεν όλίγους χρόνους μετά τήν 
άλωσιν, νά διάσχιση αύτήν νά άσπασθή τόν έμπορικόν βίον 
καί νά είσκομίσηται τόν ξένον πλοΰτον. Αί υπό τούς Ενετούς 
διατελοΰσαι χώραι άπήλαυον τών αύτών προνομίων, άτινα, 
παρεχωρήθησαν διαδοχικώς τοϊς Ένετοϊς ύπό τών Σουλτά
νων, έπεκυρώθησαν δέ καί ηύξήθησαν διά τοϋ χάττι σερίφ 
τοϋ 1604, καθ’ δ (άρθ, 13) ή ένετική σημαία ήδύνατο ν« 
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προστατεύη πάντας, είτε ενετούς υπηκόους, είτε μή, όσοι ήθε
λον έπιβιβασθή έπϊ τών πλοίων τής δημοκρατίας. Οί κάτοι
κοι τών νήσων τοϋ Αιγαίου έπίσης Επωφελούμενοι τών προ
νομίων άτινα παρεχωρήθησαν αύτοϊς, καθότι μόνον είς έτή
σιον φόρον ήσαν υποβεβλημένοι, έπεδόθησαν άρχήθεν είς τόν 
ναυτικόν βίον, καί έν ω οί μέν ύπηρέτουν παρά τοϊς εύρω· 
παίοις και ίδίςε "Αγγλοις Εμπόροις, έτεροι πρό πάντων οί Υ
δραίοι περιέπλεον κρυφίως τάς Θαλάσσας ή ύπό ζένην ση
μαίαν διά τών Εμπορικών αύτών πλοίων. Τό αγγλικόν έμπό
ριον ήτο πάντοτε τότε άκμαϊον, άλλ’ άφ’ ότου ή συνθήκη τοϋ 
Καιναρδζή γενομένη τό 1774 παρέσχε προστασίαν τινά είς 
τούς χριστιανούς, τό Ελληνικόν έμπόριον προήχθη μεγάλως 
ύπερτερήσαν αύτοΰ. ’Εμπορικά πλοία, ύπό ρωσσικήν σημαίαν 
διέσχιζον τάς θαλάσσας μεταφέροντα γεννήματα έξ όλων τών 
έμπορικών λιμένων τοϋ Εύξείνου, πρός άνάπτυξιν δέ τοϋ έμ
πορίου συνέστησαν έλληνικαι άποικίαι έν Τεργέστη, Όδησ- 
σώ, Νίζνη και Καφφά- και οτε τό Εμπόριον τής Γαλλίας καί 
Αύστρίας ειχεν άπονεκρωθή, τά Ελληνικά πλοία μετέφερον 
σιτηρά είς αύτάς, τότε δέ συνέστησαν αί άποικίαι τής Μασ
σαλίας, τής Βιέννης, τοΰ Νεοφύτου, τοΰ Λονδίνου, τής Λει
ψίας, τής Μαγκεστρίας καί πλεϊσται άλλαι. ’Εκ τών άποι- 
κιών τούτων ή μάλλον διακριθεϊσα διά τόν πλοΰτον καί τάς 
ύπέρ τοΰ 'Ελληνισμού εύεργεσίας αύτής είναι ή τής Ένετίας, 
ήτις συστάσα δλίγα μετά τήν άλωσιν έτη, άπεβη ταχέως 
κέντρον τοΰ Ελληνισμού έν τή Δύσει- έξ αύτής διένειμον τά 
μεγάλα αύτών κληροδοτήματα οί Έπιφάνιοι, οί Γιοΰμαι,, οί 
Μαροϋτσαι, οί 'Ρίζοι, οί Ντέκαι καί τοσοϋτοι άλλοι εύεργέται 
τής Ελλάδος. Μέχρις αύτής τής ’Ινδικής έπεξετάθη τό Ελ
ληνικόν εμπόριον, έν Καλκούτη δέ οί Έλληνες συνέστησαν 
άποικίαν διάσημον καταστασαν.

Νέα ώθησις έδόθη εις τό Ελληνικόν Εμπόριον άφ’ δτου οί 
'Ρώσσοι καί είς τούς ραγιάδες έδιδον τά είς τούς ξένους 
ύπηκόους ύπό τής Πύλης παρεχόμενα μπ ερ ά τια (διπλώ
ματα), δι’ ών άπήλαυον πάντων τών προνομίων τών ξένων 

ύπηκόων. ’Από τοΰ 1581 είχε παραχωρηθή είς τήν Γαλλίαν 
τό δικαίωμα τοΰ προστατεύειν τούς Εμπόρους τών ξένων 
έθνών, άτινα δέν εύρίσκοντο έν έπισήμοις μετά τής Πύλης 
σχέσεσιν- τό δικαίωμα τοΰτο τής προστασίας έλαβεν ακολού
θως και ή ’Αγγλία, άμφότεραι δέ αί δυνάμεις αύται, ιδία δέ 
ή Γαλλία, έξηκολούθουν προστατεύουσαι τούς ξένους ύπη
κόους. Έκτός δμως τής προστασίας ταύτης αί εύρωπαϊκαϊ 
δυνάμεις ό'σαι ειχον συνάψει συνθήκας μετά τής Πύλης, ήδύ- 
ναντο δυνάμει τών συνθηκών τούτων νά λαμβάνωσιν είς 
τήν ύπηρεσίαν τών έν τή Ανατολή πρέσβεων ή τών προξέ
νων ύπηκόους τής Τουρκίας "Ελληνας ή ’Αρμενίους ώς διερ
μηνείς, οί όποιοι Ετίθεντο ουτω ύπό τήν προστασίαν τής πρε
σβείας δυνάμει Εγγράφου παραχ_ωρουμένου αύτοϊς ύπό τής 
Πύλης καί καλουμένου βερατίου. Κατά μικρόν οί διερμη 
νεϊς ηυξησαν, ή δέ προστασία αύτη τών ξένων δυνάμεων έπε
ξετάθη, καθότι τά μπεράτια έπωλοΰντο ύπό τών πρέσβεων 
καί τών προξένων είς τούς ραγιάδες άντί μεγάλων ποσών. 
Έκτός τούτου καϊ αύταί αί πρεσβεϊαι καί τά προξενεία πα· 
ρεϊχον άκολούθως έγγραφα είς τούς Οθωμανούς ύπηκόους, δι’ 
ών άπήλαυον ούτοι τής προστασίας αύτών. Τότε άνεπτύχθη 
μεγάλως τό Ελληνικόν έμπόριον, καθότι πάντες οί έχοντες μπε
ράτια άπήλαυον τών αύτών προνομίων, ών καί οί ξένοι υπή
κοοι. Άλλ’ ή Πύλη μετά μεγίστης δυσαρέσκειας έβλεπε τάς 
καταχρήσεις ταύτας- διό δ Σουλτάνος Άβδούλ Χαμίδ (1774 
— 1789) άπεφάσισε τή συστάσει τοΰ μεγάλου διερμηνέως 
Δημητρίου Μουρούζη νά παράσχη είς πάντας τούς διενεργοϋν- 
τας Εξωτερικόν έμπόριον τά αύτά δικαιώματα, οσα καϊ εις 
τούς ξένους ύπηκόους, άτινα, ώς γνωστόν, συνίσταντο είς τήν 
έλάττωσιν τών τελωνιακών δασμών, Επιβεβαιούμενα δι’ έπϊ 
τούτω έκδιδομένων έγγράφων. Τότε έσχηματίσθη ή έκ τών 
χριστιανών σπουδαία Εμπορική τάξις τών μπερατλίδων (ρούμ 
μπερατλή τουδζάρ.). Τά δικαιώματα τά είς αύτούς παραχω- 
ρηθέντα ήσαν τά έξής : άπήλαυον πάντων τών Εμπορικών 
και ναυτιλιακών δικαιωμάτων, ών καϊ οί Γάλλοι έμποροι δυ
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νάμει τών συνθηκών, και ήσαν τεθειμένοι ύπό ειδικήν προστα
σίαν καί δικαιοδοσίαν τοϋ Βεϊλικτσή έφέντη.

Τοιαύτη έν γένει ή πρόοδος καί άνάπτυξις τής βιομηχα
νίας καί τοϋ έμπορίου παρά τοϊς Έλλησι μετά τήν άλωσιν 
κατά πόσον δε αύτη έπέδρασεν είς τήν έπιτυχίαν τής 'Ελλη
νικής παλιγγενεσίας έξάγεται έκ τοΰ δτι άμα σημάναντος 
τοΰ κώδωνος τής έπαναστάσεως άμέσως πάντα σχεδόν τά 
έμπορικά πλοϊα μετεβλήθησαν είς πολεμικά, ό δέ πλοΰτος 
διεχύθη καθ’ολην τήν Ελλάδα. Είναι δέ έκτος τούτου βέβαιον 
οτι τό μετά τής Δύσεως έλληνικόν έμπόριον συνέτειν3ν είς τό 
νά έμπνεύση είς τά στήθη τών Ελλήνων τάς φιλελευθέρους 
ιδέας, οσας διέδωκαν έν εκείνη αί διάφοροι έπαναστάσεις καί 
έπαγίωσεν ή τοϋ 1789 τής Γαλλίας, καί νά γεννήση παρά 
τοϊς Εύρωπαίοις τόν φιλελληνισμόν. Έκ τούτων πληρέστατα 
άποδείκνυται ή σπουδαία τοΰ έμπορίου έπί τοΰ έργου τοΰ 1821 
έπίδρασις, άνευ τής οποίας έπί πολύν έτι χρόνον θά ήτο τοϋτο 
ιδέα απραγματοποίητος.

ΕΑΕΪΘΕΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 1822 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ.

"Αμα ώς έλαβε τήν πρώτην αύτής πολιτικήν σύνταξιν ή 
άναγεννηθεϊσα Ελλάς, εύθυς περί δικαστικής έξουσίας έπρο- 
νόησε. Κατά τό έν Έπιδαύρω ψηφισθέν τή 1 Ίαννουαρίου 
1822 σύνταγμα, (§ 87) «τό δικαστικόν είναι ανεξάρτητον 
άπό τάς άλλας δύο δυνάμεις, τήν έκτελεστικήν καί βουλευ
τικήν. (§ 88) Σύγκειται άπό ένδεκα μέλη εκλεγόμενα υπό 
τής διοικήσεως καί έκλέγοντα τόν πρόεδρόν των. (§ 89) Τό 
δικανικόν ένεργεϊται υπό τών Κριτηρίων, περί τής συστάσεως 
τών δποίων θέλει προσεχώς έκδοθή οργανικός νόμος», δστις 
(§91) «βάσιν θέλει έχει τά έξής πέντε άρθρα :

(§ 92). Νά συστηθή άνώτατον Κριτήριον δπου διατρίβει 
ή Γενική Διοίκησις. Εις αύτό ν’ άποφασίζωνται αί πολιτικοί 
καί έγκληματικαί διαδικασίαι άνεκκλήτως.

(§ 93). Είς οποία μέρη, διατρίβουσιν αί κατά μέρος Κεν
τρικοί τής Ελλάδος Διοικήσεις, οίον αί Γερουσίαι, ’Άρειος 
Πάγος κλπ. νά συστηθώσι παρόμοια μέ τό Γενικόν τής Ελ
λάδος Κριτήρια, άπδ τά όποϊα μόνα ν’ άναφέρωνται αί διαδι- 
κασίαι είς τό Γενικόν τής Ελλάδος Κριτήριον.

(§ 94). Νά συστηθώσι καί Κριτήρια άνά έν είς τό κέντρον 
έκάστης έπαρχίας, άφ’ ών καί μόνον ν’ άναφέρωνται αί διαδι
κασία! είς τά κατά μέρος κεντρικά Κριτήρια, οίον τό Κριτή- 
ριον τοΰ Άρείου Πάγου κτλ. Ταΰτα όμως τών έπαρχιών τά 
Κριτήρια δέν δικάζουσιν έγκληματικάς διαδικασίας.

(§ 95). Νά διορισθή είς έκάστην κοινότητα ή χωρίον εις 
Κριτής Είρηνοποιός, οστις νά κρίνη υποθέσεις άχρις εκατόν 
γροσίων, καί έν γένει νά φροντίζη περί έξετάσεως πάσης πα- 
ρεμπιμπτούσης διαφοράς.

(§ 96). Τους Είρηνοποιους Κριτάς τών χωρίων δύνανται 
νά κατηγορήσωσι τά Κριτήρια τών έπαρχιών τά δέ Κρητή· 
ρια τών έπαρχιών κατηγοροϋνται άπό εκείνα τών κατά μέρη 
Κεντρικών Διοικήσεων, καί ταΰτα πάλιν άπό τό Γενικόν τής 
Ελλάδος Δικαστήριον.»

Συνεπώς τή 2 Μαίου 1822 έξεδόθη δ 13ος νόμος, ον έθέ- 
σπισεν έν Κορίνθφ τό Βουλευτικόν καί έπεκύρωσε τό ’Εκτελε
στικόν, έχων ώς έξής:

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΙΡΙΩΝ.

A'aiifxorra τών Είρηνο.τοιών Κριτών·

"Εκαστος είρηνοποιός κριτής έχει τήν δύναμιν τοϋ χρίνειν*  
ά) τάς πολιτιχάς και έμπορικάς υποθέσεις, β) τάς έπανορ- 
θωτικάς διαφοράς.

Ώς πολιτικός είρηνοποιός κριτής έχει τήν δύναμιν τοΰ 
χρίνειν πάσαν υπόθεσιν άποβλέπουσαν όποϊον δήποτε κινητόν 
καί αυτοκίνητου πράγμα, μή τιμώμενον πλέον τών έχατόν 
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γροσίων. Ώς τοιοΰτος έχει -προσέτι τήν δύναμιν νά κρίνη τάς 
έπί τών άχινήτων ζημίας όποιασδήποτε ποσότητος.

Μέχρι τών πεντήκοντα γροσίων ή χρίσις του είναι ανέκ
κλητος· δταν δέ είναι μεγαλειτέρα ή ποσότης τότε τά δια- 
φερόμενα μέρη έπικαλοΰνται τήν δίκην ώς τό πρώτον δικα- 
στήριον.

Ώς είρηνοποιός έπανορθωτικός Κριτής είμπορεϊ νά χρίνη· 
ά) τάς ύβρεις, β) τάς συμπλοκάς, αί όποϊαι δέν προχωρούν 
μέχρι πληγών καί βαρέων κτυπημάτων, γ) τάς έν ήμέρερ 
γενομένας κλοπάς, μή ύπερβαινούσας τήν ποσότητα τών εκα
τόν γροσίων καί μή γινομένας μέ σκοπόν έπιβαρύνοντα τό 
έγκλημα, δ) τάς βιαστικάς ή δολίους καταπατήσεις τών συ
νόρων, έ) τάς κλοπάς και τάς δολίους μεταθέσεις τών ύδά
των, ς') τάς μέ δόλον καί έπί σκοπώ προξενουμένας ζημίας.

Ό Είρηνοποιός έπανορθωτικός Κριτής, είς τήν ιδίαν κρίσιν 
θέλει άποφασίζει καί τής ζημίας τήν ίκανοποίησιν. Δέν είμ- 
πορεΐ νά διορίση ποινήν μεγαλειτέραν τών τριών μηνών φυλα
κής,καί ταύτης άνευ δεσμών τών ποδών (ποδοχακών). Εΐμπο- 
ρεϊνά μεταβάλλη τήν σωματικήν ποινήν είς χρηματικήν, μή 
υπερβαίνουσαν δμως ποτέ τήν ποσότητα τών διακοσίων πεν
τήκοντα γροσίων, πρός ώφέλειαν τοϋ δημοσίου θησαυρού.

Αί αποφάσεις τοΰ είρηνοποιοϋ έπανορθωτικοϋ Κριτοϋ είσίν 
ανέκκλητοι. "Εκαστος είρηνοποιός Κριτής έχει ένα γραμμα
τέα, χρέος τοϋ οποίου είναι νά κράτη ακριβή κατάλογον τών 
διαδιχαζομένων υποθέσεων, καί τά λοιπά ανάλογα βιβλία 
τών αποφάσεων καί τών άλλων πράξεων.

Ό είρηνοποιός, τόσον πολιτικός καθώς χαί έπανορθωτικός 
Κριτής, δέν είμπορεϊ νά άκούση ούτε τά προβλήματα τοϋ 
ένάγοντος, ούτε τάς απολογίας τοϋ έναγομένου άνευ έπίτη- 
δες προσκλητικοϋ έγγραφου, υπογεγραμμένου παρά τοϋ γραμ- 
ματέως, έν ώ πρέπει νά φανερόνεται τό άντικείμενον τής 
διαφοράς. Ό είρηνοποιός Κριτής όφείλει νά προσφέρη φανερά 
τήν άπόφασίν του, άφ’ ού άχούση τ’ άντιδιαφερόμενα μέρη. 
Τήν άπόφασίν ταύτην οφείλει νά δώση μετέπειτα έγγραφον, 

καί άν ή άπόφασις είναι έ'χκλητος, τό καταδικαζόμενου μέ
ρος οφείλει άμέσως νά φανερώση τό παράπονόν του, διά νά 
σημειωθή παρά τοΰ γραμματέως έντός τής άποφάσεως ή ζή- 
τησις τής μεταβάσεως είς τό άνάλογον διχαστήριον.

Είς περιστάσεις καθ’ άς ό έναγόμενος προσκαλούμενος, δέν 
παρρησιάζεται ένώπιον τοΰ Κριτοϋ πρός απολογίαν, δ Κριτής 
θέλει δώσει τέλος τής ΰποθέσεως καί είς απουσίαν του.

Καθήκοντα τοΰ Πρ&του δικαστηρίου ώς πο.ΐιτιχοΰ·

Τό πρώτον διχαστήριον δικάζει πάσαν είς αυτό παρρησια- 
ζομένην πολιτικήν ή έμπορικήν ύπόθεσιν, έξαιρουμένων έκεί
νων, οσαι άνήκουσιν είς τόν είρηνοποιόν Κριτήν, καί ή άπό- 
φασις αυτών, δταν ή ύπόθεσις είναι πρωτοπαρρησίαστος είς 
τό διχαστήριον τών έκχλήτων.

Τό Πρώτον διχαστήριον δέχεται καί κρίνει τάς έχχλήτους 
τοΰ είρηνοποιοϋ Κριτοϋ, καί αί περί τούτων άποφάσεις του 
είναι όριστικαί χαί ανέκκλητοι.

Άφεύκτως απαιτείται οτι, οσαι υποθέσεις παριστάνονται 
ένώπιον τοΰ Δικαστηρίου τούτου καί είναι πρωτοπαρρησία- 
στοι, νά είναι έγγραφοι, καί ή ζήτησις τοΰ ένάγοντος διωρι- 
ζομένη ακριβώς, έπαριθμουμένων προσέτι καί τών αποδει
κτικών.

Ό έναγόμενος, λαβών τήν είδησιν περί τής ζητήσεως τοΰ 
ένάγοντος, αποκρίνεται έγγράφως μέ τήν ιδίαν τάξιν. Τό δι- 
καστήριον, μετά τήν ζήτησιν τοΰ ένάγοντος χαί τήν απο
λογίαν τοΰ έναγομένου, διορίζει τήν δικάσιμον ήμέραν. Τά δέ 
άντιδιαφερόμενα μέρη ή διά στόματος ή έγγράφως απολο
γούνται, καί ό Κριτής επομένως δίδει τήν άπόφασίν του.

Αί έκκλητοι τών άποφάσεων τοΰ είρηνοποιοϋ Κριτοϋ πρέ
πει νά παρασταθώσι δι’ ιδιαιτέρας άναφοράς τοΰ έκκαλου- 
μένου τήν δίκην μέρους ένώπιον τούτου τοΰ δικαστηρίου μέ 
τήν άκριβή έκθεσιν τών παραπόνων κατά ταύτην δέ τήν 
αναφοράν γίνεται ή απολογία του έναγομένου, καί ό Κριτής 
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ή βεβαιόνει, ή τροπολογεί, ή διαιρεί τήν άπόφασιν τοΰ Κρι- 
τοΰ τής ειρήνης.

Δέν είμπορϊ μήτε ό έκκαλούμενος τήν δίκην μήτε ό ένα- 
γομενος νά μεταχειρισθή είς τό πρώτον δικαστήριον κανέν 
άποδεικτικόν έγγραφον μή παρρησιασθέν ένώπιον τοΰ είρημέ- 
νου Κριτοΰ.

'Έκαστον Πρώτον δικαστήριον έχει ένα γραμματέα, κρα
τούντα τά άνήκοντα βιβλία δι’ ολας τάς πράξεις τοΰ δικα
στηρίου.

Καθήκοντα τοϋ Πρήτου δικαστηρίου ώ? προθεωροϋντος

τάς ίγκ-Ιηματικάς διαφοράς.

Τό Πρώτον δικαστήριον ήμπορεϊ νά προθεωρήση παν έγ
κλημα, έκτός τών όσων άνήκουσιν είς τόν είρηνοποιόν Κριτήν.

Ό παθών παρρησιάζεται μέ ιδιαιτέραν αναφοράν ένώπιον 
τοΰ κριτηρίου, δηλοποιών τήν οποίαν έ'παθεν υβριν ή βλάβην, 
φανερόνων τόν πταίστην καί τάς αποδείξεις τοϋ πταίσματός 
του. Τότε τό δικαστήριον προχωρεί άμέσως είς τήν κατά- 
σχεσιν τοϋ πταίστου.

Τό δικαστήριον έπομένως έξετάζει τόν πταίστην και προ
χωρεί είς τήν έρευναν τών αποδείξεων τοϋ παθόντος. Ό πταί
στης προβάλλει τήν απολογίαν μ’ έκείνας τάς άποδείξεις, αί 
οποϊαι ήμποροΰν ν’ άποδείξωσι τήν άθωότητά του.

Όταν τό έγκλημα δέν είναι θανατηφόρον ή σχεδόν τοιου- 
τον, ό πταίστης, είμπορεΐ ν’ άπολυθή τής ειρκτής δίδων έγ- 
γυητήν έπί χρηματική ένοχή, έως ού νά ζητηθή άπό τό άνά- 
λογον δικαστήριον. "Οπου ό λόγος είναι περί πληγών ή κτυ
πημάτων, ό Κριτής θέλει υπάγει είς τόν τόπον νά έξετάση 
τόν πληγωμένον καί κτυπημένον.

Είς παν έγκλημα τό δικαστήριον οφείλει νά ένεργήση 
έναντιον του πταίστου καί άνευ άναφορας τοΰ παθόννος ή τών 
σχετικών τοϋ παθόντος. Όταν ό έγκαλούμενος δέν παρόη- 
σιαβθή διά ν’ άπολογηθή, ή τό δικαστήριον δέν δυνηθή νά 

συλλαβή αύτόν, τότε θέλουν θεωρηθή αί αποδείξεις του πα
θόντος άπό τό δικαστήριον καί έν άπουσία έκεΐνου.

Τελειωθείση; τής προθεωρήσεως, τό Πρώτον δικαστήριον 
πέμπει μέ έπίτηδες άναφοράν τήν διαδικασίαν είς τό δικα- 
στήριον τών έκκλήτων.

Καθήκοντα τοϋ δικαστηρίου τών έκκ.ίήτων ώς πο.ίιτικοΰ.

Τό δικαστήριον τών έκκλήτων δικάζει ολας τάς έκκλήτους 
τοΰ πρώτου δικαστηρίου, αί όποιαι ήθελον παρρησιασθή είς 
αυτό. Είς τάς πολιτικάς καί έμπορικάς υποθέσεις ή άπόφασίς 
του είναι οριστική μέχρι τής ποσότητας τών τεσσάρων χι
λιάδων γροσίων· δταν δέ ή ποσότης είναι μεγαλειτέρα, ή δια
δικασία μεταφέρεται έμπροσθεν τοϋ γενικού τής Ελλάδος δι
καστηρίου.

Ό έκκαλούμενος τήν δίκην, τόσον είς πολιτικήν καθώς 
καί είς έμπορικήν ΰπόθεσιν, πρέπει νά παρρησιάζηται ένώπιον 
τοϋ δικαστηρίου τών έκκλήτων μέ άναφοράν, μέ τήν όποιαν 
νά έξακριβόνη τό κατά τής άποφάσεως τοΰ Πρώτου δικα
στηρίου παράπονον. Ό εναγόμενος θέλει άπολογηθή έγγρά- 
φως, άποδεικνυων δικαίαν τήν άπόφασιν τοΰ Πρώτου δικα
στηρίου, καί τό δικαστήριον τών έκκλήτων θέλει διορίσει τήν 
ήμέραν τής διαφιλονεικήσεως, καί θέλει δώσει τήν άπόφασιν 
του, ή τροπολογούν, ή βεβαιοϋν, ή διαιρούν τήν άπόφασιν τοΰ 
Πρώτου δικαστηρίου.

Καθήκοντα τού δικαστηρίου τών έκκ.1ήτων ώς ίγκ.Ιηματικοΰ.

Τό δικαστήριον τών έκκλήτων, ώς δικαστήριον τών έγ- 
κληματικών, άμα λαβόν καί θεώρησαν τήν άναφοράν τοΰ 
Πρώτου δικαστηρίου, έπιχειρει τήν άναθεώρησιν, άν κρίνη 
αύτήν άναγκαίαν ή άν τοΰτο ζητηθή έκ μέρους τοϋ παθόντος 
ή τοΰ πταίσαντος, καί διορίζει τήν ήμέραν τής διαφιλονει- 
κήσεως.

ΕΤΟΣ 7—ΦΪΑ. 81-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1879. 26
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Είς τάς διαδικασίας τών έγκληματικών έκάτερον τών άν- 
τιδιαφερομένων μερών είμπορεϊ νά άπολογηθή έγγράφως ή διά 
ζώσης φωνής, καϊ το δικαστήριον, άφοϋ άκούση τάς αμοιβαίας 
απολογίας, κάμνει τήν άνάλογον άπόφασιν. Δοθείσης τής φυ
γής τοϋ πταίστου, τό δικαστήριον τών έκκλήτων αποφασίζει 
κατά τήν αναφοράν τοΰ Πρώτου δικαστηρίου.

Εις τάς έγκληματικάς υποθέσεις ή άπόφασις τοΰ δικαστη
ρίου τών έκκλήτων είναι οριστική, έξαιρουμένης τής κεφάλι - 
κής ποινής ή σχεδόν κεφαλικής ποινής, δτε ό πταίστης έχει 
μέ παραγραφήν τριών ήμερών τό δικαίωμα τοΰ νά έκκαλέση 
τήν δίκην έμπροσθεν τοϋ γενικού τής 'Ελλάδος δικαστηρίου.

'Έκαστον δικαστήριον τών έκκλήτων θέλει έχει ένα γραμ
ματέα, κρατοΰντα τά άνήκοντα βιβλία δι’ ολας τάς πράξεις 
τοΰ δικαστηρίου.

Καθήκοντα των Νοταρίων.

Έκάστη κοινότης έχει ενα νοτάριον, ό όποϊος δέν είμπορεϊ 
νά μετέλθη αύτό τό έπάγγελμα, έάν δέν είναι ψηφισμένος άπό 
τήν Διοίκησιν. Ό νοτάριος πρέπει νά έχη τά πρωτόκολλά 
του άπ’ άλλήλων διακεκριμένα, διά νά καταγράφη τάς άνα- 
λόγους υποθέσεις είς αύτά. Τό έτος πρέπει νά ήναι ολόκλη
ρον και όχι είς άριθμούς. Είς παν συνάλλαγμα καί είς πά
σαν συνθήκην τά μέρη οφείλουν νά παρίστανται έμπροσθεν 
τοΰ νοταρίου, καθώς και οί μάρτυρες. Αί διαλαμβανόμενα! 
είς τάς συνθήκας πληρωμαϊ πρέπει νά γίνωνται έμπροσθεν 
τών νοταρίων και τών μαρτύρων.

Διά τάς διαθήκας είναι χρέος τοϋ νοταρίου νά υπάγη έκεΐ, 
οπού ό άσθενής εΰρίσκεται, έ’χων μεθ’ εαυτού καϊ τους άνα- 
λόγους μάρτυρας, καϊ νά φανερόνη εις τήν διαθήκην τήν φυ
σικήν καϊ ηθικήν κατάστασιν τοΰ ίδιου.

Μ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

(Συνέχεια χαί τέλος).

4. Οΐχονομιχοί χαί παραγωγικοί συνεταιρισμοί.

Συνετάξαμεν ύπό μίαν κατηγορίαν οικονομικούς καϊ παρα
γωγικούς συνεταιρισμούς’ διότι παρά πολλοϊς τό στοιχεϊον 
τής παραγωγής εΰρηται λίαν σνενώς ηνωμέναν προς τό τής 
έξοικονομήσεως καϊ διότι έν τή πράξει καθίσταται δυσχερής 
ή διεξαγωγή τής θεωρητικής διαφοράς τής έξοικονομήσεως 
πρός τό παραγωγικόν κέρδος. Ύπό κέρδος έννοοϋμεν κυρίως 
τήν άμοιβήν τής έργασίας μετ’ άφαίρεσιν τών δαπανών, άλλ’ 
έάν καϊ έν τή δαπάνη ή τή προμήθεια τών πρός έργασίαν 
χρησίμων ή έν τή παραγωγή αύτή έξοικονομειταί τι δι’ οικο
νομικού τίνος συνδυασμόν, τό έξοικονομηθέν τοϋτο εύλόγως 
δύναται νά ληφθή καϊ ώς κέρδος καθότι είς τοϋτο προστί
θεται.

Είς τήν περιληπτικήν ταύτην κατηγορίαν ανάγονται πο- 
λυειδεϊς συνεταιρισμοί. Έν τή ποικιλία τών έργασιών, τών 
άποτελουσών τό άντικείμενόν αύτών, άναπετάννυται εύρύτα- 
τον τό στάδιον είς τήν καθόλου άνάπτυξίν τοϋ συνεταιρι
σμού. Μόνον διά τής έν αύτοϊς τελείας έπιδόσεως τοΰ συνε
ταιρισμού έσται έφικτή ή σωτηρία καϊ ή άνόρθωσις τής πο- 
λυειδώς υπό τής άναπτύξεως τών κεφαλαίων κινδυνευούσης 
έργατικής τάξεως. Διά ταΰτα καϊ περϊ τούτους καταβάλλον
ται αί πλεϊσται τών προσπαθειών· έκ δέ τών τέως έπιτευ- 
χθέντων δικαιούμεθα νά εύελπιστώμεν περϊ τοϋ μέλλοντος. 
Ώς καϊ έν τοϊς πρότερον θά περιγράψωμεν καϊ ένταϋθα έν 
ύποτυπώσει τούς έν ένεργεία κατά τήν Δυτικήν Εύρώπην 
συνεταιρισμούς άποφεύγοντες άπλας προτάσεις ή σχέδια 
μήπω περιβληθέντα τό κΰρος επιτυχούς έφαρμογής καϊ άν 
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ταϋτα παρ' ένδόξων συνιστώνται άνδρών χαι διά πολλών πι- 
στοΰνται έπιχειρημάτων.

Διά τών συνεταιρισμών τής κατηγορίας ταύτης ή οίκονο- 
μοΰνται καθολικαί οίκογενειακαί τών εταίρων άνάγκαι ώς 
φέρ’ εϊπεϊν ή κατανάλωσις ή ή οί’κησις αύτών, ή διευκολύνε
ται είδος τι παραγωγής, οιοι είναι ό τής προμήθειας, ό 
τής διαπράσεως ώς και αυτής τής παραγωγής. Έάν οί τοϋ 
πρώτου είδους καταρτίζονται έξ έργατών καί άπορων καθό
λου, οί τελευταίοι άναγκαίως περιορίζονται είς τούς περί τήν 
αύτήν τό είδος έργασίαν ασχολούμενους.

Η καθολική άρχη απάντων τών συνεταιρισμών τούτων 
είναι οτι λαμβάνουσι εν τι ώρισμένον στοιχεϊον τής οικονο
μίας τών έταίρων και έπ’ αύτοϋ άντικαθιστώσι τήν ατομικήν 
οροντίοα διά τής εταιρικής. Πας τις έργάτης άναγκαίως πρέ
πει νά φροντίζη περί προμήθειας τών πρός τό ζήν χρησίμων, 
περί κατοικίας, περί προμήθειας τών είς τήν έργασίαν αύτοϋ 
χρησίμων, περί πωλήσεως τών προϊόντων ταύτης και ϊδίςο 
περ'ι παραγωγής, ταϋτα πάντα έπιδιώκει κατ’ ίδιαν καί μό
νος, «ατορθοϊ δέ δυσχερώς, άνεπαρκώς, μετά κόπου καί δαπα- 
νηρώς. Έκάστην τών φροντίδων τούτων άναλαμβάνουσα περί 
πάντων τών έταίρων ή έταιρία, δ,τι έκαστος αύτών έπι- 
μόχθως διαπονεϊται τοϋτο κατορθοϊ αυτή καί τελειότερον καί 
οίκονομικώτερον.

α'·) Συνεταιρισμοί καταναλώσεως (Socie- 
tesde consommation. Konsumvereine). Σκοπός αύτών 
είναι ή έν μεγάλφ ήτοι ή χονδρική προμήθεια τών πρός τό 
ζήν αναγκαίων, οιον τροφίμων, τών πρός θέρμασιν ή πρός φω
τισμόν, καί ή κατά μέρη ή λιανικώς μεταπώλησις αύτών 
είς τούς εταίρους. Τό κέρδος καί τό όφελος τών εταιριών τού
των είναι πρόδηλον. Άγοράζουσα ή έταιρία έν μεγάλω, δύ
ναται νά άγοράση άμέσως παρ’ αύτών τών παραγωγών καϊ 
ευθηνότερον, διά τής άμέσου δέ μεταπωλήσεως είς τούς εταί
ρους, τό κέρδος τών διαμέσων έμπορων καί μεταπρατών άπο- 
βαίνει ύπέρ τών έταίρων. Πλήν δέ τούτου άπαλλάσσονται αί 

έργατικαί οίκογένειαι τών δυσαρέστων τής κατά μέρος προ
μήθειας τών άναγκαίων καί δέν κινδυνεύουσι νά άγοράσωσι 
νόθα ή διεφθαρμένα καί άχρηστα καταστάντα ώνια.

Καί τών εταιριών τούτων ή πρώτη άρχή εύρηται έν 'Αγ
γλία καί είναι άναζητητέα έν ταΐς friendly societies' ό 
πρώτος αυτοτελής καταρτισμός τοιαύτης έταιρίας έγένετο τώ 
1843 άλλ’ ήδη τώ 1865 ήριθμοϋντο έν ’Αγγλία είς 417 αί 
τοιαΰται έταιρίαι, εΐχον δ’ έταίρους 148,586 καί κεφάλαιον 
εν έκατομμύριον λιρών στερλινών. Αλλά καί έν Γαλλία καί 
έν Γερμανί^ καί άλλαχοϋ πολλαί συνέστησαν καί ΰφίστανται 
έν ένεργεία έταιρίαι καταναλώσεως, παραδόξως δμως τήν 
πλείστην έπίδοσιν έλαβον έν Αύστρίμ.

Δύω είναι τά συνήθως έν χρήσει συστήματα, τό Αγγλι
κόν καί τό Γερμανικόν, ουτω καλούμενα, διότι τό μέν έπι- 
κρατεϊ ιδία έν 'Αγγλία έκεΐ τό πρώτον τεθέν έν ένεργεία, τό 
δέ έν Γερμανίφ. Τό ’Αγγλικόν σύστημα έπιδιώκει κυρίως τήν 
έξοικονόμησιν καί δι’ αύτής ζητεί νά προσελκύση τούς έταί
ρους, τό Γερμανικόν τούναντίον αποβλέπει είς τήν εύθηνοτε- 
ραν προμήθειαν τών άναγκαίων, έν δ ύστέρω τίθεται την 
έξοικονόμησιν. Κατά τό ’Αγγλικόν σύστημα τά ώνια πω- 
λοϋνται είς τούς έταίρους είς τάς συνήθεις άγοραίας τιμάς, έκ 
δέ τοϋ όλου κέρδους τής έπιχειρήσεως μετ' άφαίρεσιν τών 
δαπανών τής διαχειρήσεως καταρτίζονται μερίδες τών έταί
ρων καί μετά τήν συμπλήρωσιν αύτών ήτοι άφοϋ αύται 
φθάσωσι ώρισμένον μέγεθος, τό λοιπόν διαμοιράζεται είς τούς 
έταίρους. Κατά τό Γερμανικόν τά ώνια πωλοϋνται εύθηνότερα 
τής άγοραίας τιμής, άλλά πάντοτε είς τιμήν άνωτέραν 
τής προσθήκης τών δαπανών τής διαχειρίσεως καί τών πρός 
άπαρτισμόν άποθεματιχοϋ κεφαλαίου ποσοστών. Το περιπλεον 
δέ τοϋτο λαμβανόμενον χρησιμεύει μετά τών εισιτηρίων καί 
άλλων εισφορών πρός καταρτισμόν έταιρικών μερίδων, μετά 
συμπλήρωσιν δέ τούτων πρός διανομήν.

Τά τής έταιρίας οίκονομουνται ώς έξής : Τό προεορεϊον 
συνίστατάι έκ τοϋ διευθυντοϋ, τοϋ ταμιου και τοϋ έπί ταις 
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άποθήκαις. Άποθήχας δμως χαι καπηλεία διατηροϋσι μόνον 
αί εύρυτέρας τυχοϋσαι άναπτύξεως έταιρίαι, ένώ αί μή τοιαύ- 
ται μόνον έπι παραγγελία τών έταίρων προμηθεύονται τά 
τούτοις άναγκαιοϋντα. Τά κέρδη κανονίζονται συνήθως κατά 
τό μέτρον τών άγορασθέντων ωνίων, πρός βεβαίωσιν δέ τού
των δίδονται τοίς άγορασταϊς γραμματόσημα· ή απώλεια δέ 
μοιράζεται ή χατά χεφαλάς ή άναλόγως πρός τάς μερίδας 
τών έταίρων.

Συνήθως και άλλοι σκοποί άλλότριοι τοΰ κυρίου αύτών 
προορισμού, έπιδιωκονται όιά τών έταιριών τούτων, ιδία μά
λιστα έκπαιδευτικοζ ώς σύστασις έταιρικών βιβλιοθηκών χαϊ 
τά τοιαϋτα. Εν γενει δέ παρατηρεϊται έπι εύρυτέρας άναπτύ- 
ζεως μεγάλη κλίσις πρός έπέκτασιν τών έργασιών· ουτω πολ- 
λαί άναλαμβάνουσι τήν προμήθειαν καί κατεργασίαν ύποδη- 
μάτων και ένδυμάτων, κέκτηνται ίδια σφαγεία καϊ άλευρο- 
μύλους, άνεγείρουσιν αρτοπωλεία καϊ ξενοδοχεία διά τούς 
έταιρους καϊ έπιλαμβάνονται καϊ τής καλλιέργειας ώρισμένων 
προϊόντων χρησίμων τοϊς έταίροις. Διά τής εύρύνσεως ταύτης 
τών έργασιών ζεύγνυται γέφυρα πρός τούς κυρίσυς παραγω
γικούς συνεταιρισμούς- καθότι ευθύς ώς ή έταιρία τήν παρα
γωγήν αύτής δέν περιορίζει είς μόνην τήν χρήοιν τών έταί
ρων, άλλά ζητεί καϊ έξω αύτής καταναλωτάς, άπό έταιρίας 
καταναλώσεως μετατρέπεται είς συνεταιρισμόν παραγωγικόν.

Ομοιοειδή σκοπόν πρός τόν τών έταιριών καταναλώσεως 
έπιδιώκουσι πολυειδή εύεργετικά καθιδρύματα καϊ σύλλογοι. 
Και ουτοι τά έν μεγάλω προμηθευθέντα καϊ παρασκευασθέντα 
τρόφιμα μεταπωλοϋσι λιανικώς καϊ άνευ κέρδους είς άπορους. 
Τοιαϋται είναι αί societes alimentaires τών Γάλλων, 
penny-societies τών "Αγγλων καϊ αί Volksklichen τών 
Γερμανών. Καϊ τά καθιδρύματα ταΰτα καθίστανται συμπλη- 
ρωτικώς ώφέλιμα. Άληθώς δμως καρποφόρος είναι ή αρχή 
τοϋ συνεταιρισμού δι ής τό σύνολον τών έταίρων καταναλω
τών καθίσταται και ό εύεργέτης αύτών.

β.) Παρεμφερείς πρός τάς έταιρίας καταναλώσεως είναι 

ίτεραι, ών άντικείμενόν δέν είναι πράγματα καταναλώσεως 
άλλά χρήσεως· αί δνομαστόταται τούτων είναι α ί έ τ α ι- 
ρίαι οίκήσεως. Ή άνέγερσις εύθηνών καϊ υγιών έργα- 
τιχών οικιών εικότως θεωρείται ώς στοιχεϊον άπαραίτητον 
πρός κοινωνικήν, ηθικήν, φυσικήν καϊ υλικήν άνόρθωσιν τής 
έργατικής τάξεως. Άλλά τήν πραγματοποίησιν τοϋ σκοποϋ 
τούτου μόνον έν Αγγλία έπεδίωξαν διά τοϋ συνεταιρισμού, έν 
Γαλλία δμως καϊ Γερμανία έρχονται ώς έπϊ τό πλεϊστον έπι- 
κουροι εύεργετικοϊ σύλλογοι, μετοχικαϊ έταιρίαι, φιλάνθρωποι 
έργοδόται κεφαλαιούχοι καϊ ένίοτε ή Πολιτεία η αι κοινότητες.

Τά έν χρήσει συστήματα παρά συνεταιρισμοϊς οίκήσεως 
είναι τά έξής : Ή κυριότης τών οικοπέδων καϊ οικοδομημά
των ή μένει παρά τή έταιρία, είς τούς έταιρους οε δίδοται διά 
μισθώσεως ή χρήσις, ή μεταβιβάζεται άμεσως είς τους έται- 
ρους, άλλ’ ή έταιρία έπιφυλάσσεται έπ’ αύτών δικαίωμα υπο
θήκης. Παρ’ αύτά συνειθίζε-αι καϊ έτερον, ιδίως όταν συνερ- 
γοϋσι εις τόν σκοπόν ώς άνωτέρω έρρέθη εύεργετικοϊ σύλλογοι 
ή άλλοι- ή έταιρία μισθόνει μέν τούς οικίσκους είς τούς έταί- 
ρους άλλά μέρος τοϋ μισθώματος λαμβάνεται άντϊ χρεωλυ- 
σίου, ούτω δέ έντός ώρισμένης προθεσμίας (συνήθως 30 έτών) 
δ οίκίσκος καθίσταται άποκλειστική κυριότης τοΰ μισθωτού 
έταίρου.

Πώς πρέπει κάλλιον νά οίκούομώνται αί οικήσεις τών έργα
τών, τούτο είναι ζήτημα τεχνικόν διαφεϋγον τά όρια τής πα· 
ρούσης μελέτης. Καθόλου εϊπεϊν δέν πρέπει νά οίκοδομώνται 
πολλαϊ έν ένϊ οίκοδομήματι, έν ειδει στρατώνων. Τό ιδανικόν 
εύρηται έφηρμοσμένον έν ταΐς cites OUVl'icreS τής Αλσατίας· 
έκάστη οικία άνήκει είς μίαν ή δλίγας μόνον έργατικάς οικο
γένειας, περιβάλλεται δέ ύπ’ αύλής καϊ κήπου· άλλά τούτο 
είναι άδύνατον έν μεγάλαις πόλεσι. 'Εν ταύταις δεν εινα1 
άξια συστάσεως ή συγκέντρωσις τών έργατών εις μίαν χω
ριστήν συνοικίαν- πολλώ προτιμότερα ή συνήθης έν χρήσει 
συνοίκησις τών είς διαφόρους τάξεις άνηκόντων· καϊ ύπό ήθι- 
κήν καϊ κοινωνικήν καϊ υλικήν έ’ποψιν ή γειτονιά αύτη έσται 
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τοϊς πασι ώφέλιμος, διαφερόντως δέ τοϊς έργάταις.
At έταιρίαι οίχήσεως δύνανται καί μετ’ άλλων έταιριών 

νά συνενωθώσιν ώς τών τής καταναλώσεως καί τών παρα
γωγικών, καί τοιαΰται ενώσεις εύρηνται ενιαχού έν χρήβει. 
Παρά τάς έταιρικάς δέ κατοικίας οίχοδομοΰνται ενίοτε καί 
έταιρικά πλυντήρια, λουτρώνες, ξενοδοχεία καί καπηλεία 
πρύς ψυχαγωγίαν καί διασκέδασιν τών εταίρων αί έταιρίαι 
οίκήσεως καθίστανται τότε αληθείς κοινότητες.

γ'.) Οί συνεταιρισμοί πρός προμήθειαν άκατερ- 
γάστου ύλης προμηθεύονται ταύτην έν μεγάλφ καί 
διαμοιράζουσιν ύστερον αύτήν είς τούς εταίρους. Τήν πλεί- 
στην έπίδοσιν έλαβον οί τοιοΰτοι παρά τοϊς χειρώναξι τών 
πόλεων, ώς έκ τής φύσεως δέ αύτών περιορίζονται άναγ- 
καιως παρά τοϊς δμοτέχνοις. Τοιούτους συνεταιρισμούς κα- 
τήρτισαν πολλαχοΰ υποδηματοποιοί πρός προμήθειαν δέρμα
τος, ραπται πρός προμήθειαν υφασμάτων, ξυλουργοί πρός 
προμήθειαν ξυλείας, ώσαύτως οί ύφάνται, χαλκεϊς, βιβλιοδέ- 
ται καί άλλοι πρός προμήθειαν τής τή τέχνη αύτών χρησίμου 
ύλης. Άλλά καί παρά τοϊς άγρόταις είσήχθη τό είδος τοΰτο 
τοΰ συνεταιρισμοΰ καί είναι έν χρήσει πρός προμήθειαν σπό
ρων, ζώων, τής τροφής τούτων, ώς καί τών πρός λιπασμόν. 
Τά κατ' αύτούς οίκονομοΰνται ώς καί παρά τοϊς συνεταιρι- 
σμοϊς καταναλώσεως- πλήν οτι παρ’ αύτοϊς επικρατεί ό έμ- 
πορικός χαρακτήρ, χέκτηνται δέ καί ίδιας έπιτροπάς κατά τά 
διάφορα τής έργασίας είδη.

δ'.) Συνεταιρισμοί έπί τών μέσων τής παρα
γωγής- ούτοι δέν μοιράζουσι κατ’ούσίαν είς τούς έταίρους 
τά προμηθευθέντα ή παρασκευασθέντα μέσα παραγωγής, 
άλλά μόνον τήν χρήσιν αύτών. Χρησιμεύουσι δέ πρός προμή
θειαν εργαλείων, μηχανών ώς καί προς κατασκευήν έργων 
χρησίμων είς τήν παραγωγήν απάντων τών έταίρων. Διά 
τής έταιρικής ταύτης προμήθειας τά αδύνατα τοϊς έταίροις 
έκάστοις καθίστανται δυνατά, ή δέ παραγωγή μέχρι τινός 
σημείου καθίσταται άληθώς είπεΐν εταιρική.

Καί κατά τήν προμήθειαν καί τήν διατήρησιν ώς καί τήν 
χρήσιν τών έταιρικών μέσων τής παραγωγής πολυεεδεϊς μέ
θοδοι είναι δυναταί. Κατά τήν προμήθειαν ή τελείται αύτη 
δι’ άγορας, ή παραγγέλλεται ή κατασκευή τών τοϊς πασι 
χρησίμων έπί πληρωμή παρ’ έκάστου άναλόγου εισφοράς, ή 
κατασκευάζονται διά κοινής τών έταίρων έργασίας, ή γίνεται 
δήλωσις δτι τά έκάστοις ίδια τούντεϋθεν έ'σονται τοϊς πασι 
κοινά. Ή διατήρησις διενεργεϊται διά περιοδικών εισφορών ή 
διά προσωπικής έργασίας. Ή χρήσις ή γίνεται άπό κοινοΰ ή 
παραχωρεϊται ιδία έκάστω διαδοχικώς ή κατά κλήρον, έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή παραχώρησις ή γίνεται άνευ αμοιβής 
ή έπι πληρωμή ένοικίου διά τήν χρήσιν. Κατά τάς διαφοράς 
ταύτας καί ή σύνταξις τών έταιριών πολλήν παριστά ποικι
λίαν καί ό Οργανισμός αύτών ότέ μέν είναι άπλοΰς ότέ δέ 
πολυπλοκώτερος. Καταρτίζονται δέ ύπό τόν τύπον προσωπι
κών έταιριών ή κατά τό είδος τών αληθών συνεταιρισμών 
ή τέλος έν ειδει άνωνύμων μετοχικών έταιριών έν ταϊς δύω 
τελευταίαις περιπτώσεσιν αί μερίδες ή μετοχαί ή παρέχουσι 
τό δικαίωμα πρός χρήσιν τών εταιρικών μέσων ή απλώς 
πρός λήψιν μερίσματος έκ τοΰ κέρδους.

Παρά τοϊς βιομηχάνοις αί έταιρίαι αύται έχουσιν άντιχεί- 
μενον έργαλεϊα, άποθήκας ή εργαστήρια, ένίοτε δέ χοησι- 
μεύουσι καί πρός κατασκευήν καί χρήσιν βιομηχανικών έρ
γων, τεχνικών σχολών, προτύπων καταστημάτων, έταιρικών 
λεσχών καί τών τοιούτων. Εύρυτάτη όμως είναι ή χρήσις 
τών έταιριών τούτων καί παρά τοϊς μικροϊς καί μέσοις άγρο- 
τικοϊς κτηματίαις πρός κατασκευήν σιτοβολώνων, κλιβάνων 
καί ιδίως πρός άγοράν καί χρήσιν βαρυτίμων γεωργικών μη
χανών. Ένταϋθα άνήκουσι καί οί εκούσιοι ή οί αναγκαστικοί 
σννεταιρισμοί, πρός έπιχείρησιν βελτιώσεων, πρός άποξήραν- 
σιν ελών, άρδευσιν άγρών, πρός κατάρτισιν λειβαδιών καί 
πρός διαφύλαξιν άπό κατακλύσεως ποταμών ή άπό τής θα 
λάσσης.

ε'.) Ο ί πρός διάπρασιν συνεταιρισμοί οίκονομοΰνται 
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κατά δύο τρόπους. Ή άγοράζουσι και έπωφελοϋνται κοινού 
πρατηρίου (άποθηκών και καπηλειών) τής έταιρίας άναλαμβα- 
νούσηςτόν κόπον καί τά έξοδα τής έκποιήσεως τών ώνίων εις 
δέ τούς χορηγήσαντας ταϋτα έπιστρέφεται το έκ τής πωλή
σεως εΐσπραχθέν μετ’ άφαίρεσιν ποσοστών τινών (συνήθως δέ 
καί ένταΰθα τά προς πώλησιν διδόμενα έξετάζονται καί διατι- 
μώνται), ή αύτή ή έταιρία παρίσταται άγοραστής προς τούς 
έταίρους δεχόμενη τά καλά εύρεθέντα προϊόντα κατ’ έκτίμη- 
σιν, έπειτα δέ μεταπωλεϊ ταϋτα καί τό έξ αυτών κέρδος ή 
τήν άπώλειαν διαμοιράζει είς τούς έταίρους άναλόγως τής 
άξίας τών παραδοθέντων. Τό τελευταϊόν σύστημα είσήχθη 
ιδία παρά τοϊς άγρόταις καί χρησιμεύει πρός κατασκευήν 
εταιρικών κρεωπωλείων, προς πώλησιν ζώων καί γάλακτος 
καί άλλων τοιούτων.

ς'.) Τό τέλος πρός 8 τείνουσιν άπαντες οί μέχρι τοϋδε έξε- 
τασθέντες συνεταρισμοί καί πρός δ πολυειδώς προβιβάζουσι εί
ναι οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί. Τό δυσχερέςα- 
τον έν τή έφαρμογή είδος τοϋτο εύρηται δυςυχώς έτι έν άρχή. 
Πανταχοϋ γίνονται δοκιμαί άλλ’δλίγαι καί μετ' έπιτυχίας, αί 
πλείονες τουναντίον ήσαν άτυχεϊς. Ή πείρα δμως οέν άπέβη 
ανωφελής· πολλαί έλλείψεις καί άτοπήματα προλαμβάνονται 
ήδη, νέαι δέ βάσεις άσφαλέστεραι ζητούνται καί εύρίσκονται 
καθ’ ημέραν. Λί τέως δ' έπιτευχθεϊσαι πρόοδοι παρέχουσι 
χρηστάς περί τοϋ μέλλοντος έλπίδας.

Παρ’ ήμΐν οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί ήσαν έν πολλή 
χρήσει ιδίως παρά τή ναυτική έμπορία καί έφερον καρπούς 
καλούς καί γενναίους, ώς παράδειγμα δ' άξιον μιμήσεως προε- 
βάλλοντο παρά πολλών δυτικών εύρωπαίων. Τήν σήμερον 
δυστυχώς καί παρά τή ναυτιλία έμαράνθησαν καί άλλαχοϋ 
σημεία άληθοϋς ζωής δέν παρέχουσι. Μετά τήν ύπό τοΰ Δ. 
Μαυροκορδάτου δοθεϊσαν ώθησιν ό’Αριστείδης Οικονόμος μετά 
πολλοϋ ζήλου καί δραςηριότητος διενήργησε καί άλλαχοϋ ιδίως 
δ' έν τή ’Αττική τήν κατάρτισιν συνεταιρισμών. 'Αληθώς έρ- 
γατική τάξις κεχωρισμένη τών άλλων δέν ύφίσταται παρ' ή- 

μϊν, άλλ’ ή πολλή πληθύς είναι άνεξαρτητοτέρα τής έργατι- 
κής καί ήττον εύπορος τής μέσης έν τή Δυτική Εύρώπη. 
Προς ταύτην δ' έστράφη ό Α. Οικονόμος, παρέστησε δέ αύ- 
τοις μετά τόσης εύγλωττΐας τά αγαθά του συνεταιρισμού, 
ώστε εύρε πολλαχοϋ προθυμοτάτην άποδοχήν. Αί τή έπιμε- 
λεία αύτοϋ συστάσαι έταιρίαι είναι έν Άθήναις ή "Ενωσις 
Φίλων, ή Ένωσις τών τίμιων τεχνιτών, ή Αύτοβοήθεια, ή 
"Ενωσις καί δ Ξυλουργός, έν Κηφισία ή Κοινότης Κηφισίας, 
έν Άμαρουσίω ή Κοινότης ’Αμαρουσίου, έν Θήβαις τό Παμ- 
βοιώτιον, έν Μεγάροις ό Μεγαρικός σύνδεσμος, έν Άνω Σύρω 
τό Ταμιευτήοιον λαϊκής οικονομίας, κλπ. Άλλά καί τών 
παρά τοϋ Α. Οικονόμου καί τών παρ’ άλλων συστηθέντων οί 
πολλοί έναυάγησαν. Αί αίτίαι δέ τών ναυαγίων είναι πολλαί· 
έν πρώτοις ότι τής άνάγκης αύτών μήπω αισθητής κατα- 
στάσης ώς έκ τής εύτυχοΰς είσέτι κοινωνικής ήμών κατα
στάσεως, οί πολλοί ήσπάζοντο αύτούς έν εβει νεωτερισμού 
καί προσήγον προθυμίαν και ένθουσιασμόν μάλλον ή έπιμο- 
νήν καί ένδελεχή ένέργειαν· έπειτα, ώς συμβαίνει συνήθως 
παρ’ άπείροις καί ήκιστα πρακτικοϊς, παρά πάσης νέας έπι
χειρήσεως ιδίως κοινωνικής περιμένουσι τήν πασαν εύδαιμο- 
νίαν μή άρκούμενοι είς μέτριας ώφελείας, ένώ έπί παραγωγι
κών συνεταιρισμών τοιαύτας παρεχόντων τήν σήμερον δυσ
χερείας αγαπητή πρέπει νά ήναι καί ή έλλειψις απωλειών καί 
τέλος ή έλλειψις άγωγής, άκεραιότητος καί καλής πίστεως.

Ό τελευταίος λόγος δέν αληθεύει δυστυχώς μόνον περί 
τών έργατών καί τών άπορωτέρων λεγόμενος· καί ή μέση καί 
άνωτάτη τάξις έν ταΐς γενομέναις παρ’ήμΐν δοκιμασίαις εται
ρικών έπιχειρήσεων έν μεγάλω, ιδίως δι’ ανωνύμων μετοχι
κών άπέδειξαν ούχ ήττον έλλειψιν τών ηθικών έκείνων στοι
χείων τών απαραιτήτων πρός εύόδωσιν κοινής ώφελείας έρ
γων. Πρέπει νά μεμφθή τις μόνους τούς διαχειριστάς καί 
τούς καλούμενους είς διευθύνσεις ; άλλά δέν έκλέγονται ούτοι 
παρά τών μετόχων ; Πραγμα τή άληθεία παράδοξον μεμφό- 
μεθα πολλάκις έν τή πολιτική τών έκλογέων έκείνων, οϊτινες 
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χωρίς νά πολυπραγμονήσωσι περ'ι τών πολιτικών φρονημά
των, τοϋ χαραχτήρος και τής ίκανότητος τοϋ υποψηφίου έκλέ- 
γουσι μάλλον έκεϊνον προς ον αισθάνονται τινα προσωπικήν 
συμπάθειαν και άν ούτος είναι ανεπιτήδειος, άποοιδομεν δέ 
συνήθως τήν έκλογήν ανικάνων είς τήν έλλειψιν πολιτικής 
παιδαγωγίας τοϋ λαοϋ. Πρέπει δμως καί νά όμολογήσωμεν 
οτι ή παιδαγωγία δέν είναι έ'ργον βραχέως χρόνου, άλλά 
απαιτείται χρόνος ί'να ό έκλογεύς έννοήση οτι τδ έκλέγειν δέν 
είναι δικαίωμα έξ έκείνων άτινα διαθέτει τις κατά τδ δοκοϋν, 
άλλά πολλω μάλλον καθήκον καί κατά καθήκον οφείλει νά 
έκλέξη τδν κρείσσονα. Ώσαύτως δέν είναι εύχερές νά έννοήση 
ούτος οτι όταν τό δλον φθείρηται καί τά άτομα άναγκαίως 
Οά δυστυχήσωσι,καί δτι ούχί μόνον χάριν τοϋ κοινού άλλά και 
τοϋ ίδιου συμφέροντος δφείλει νά προτιμά τδν κρείσσονα. Άλλά 
τί νά ειπη τις όταν προκειμένου περί έπιχειρήσεως ούδέν άλλο 
σκοπούσης εί μ.ή κέρδος καί τδ συμφέρον τδ άμεσον αύτών 
τών μετόχων, δταν καί ένταϋθα δέν άποβλέπωσι συνήθως 
πρός τδν ίκανώτερον, άλλά πρδς δν έχουσι άλλως προσωπι
κήν συμπάθειαν, ή δστις συνίσταται αύτοϊς παρά φίλων οϊτι- 
νες προστατεύουσι αύτοΰ ; έν ταϊς ίδιωτικαϊς έργασίαις, ούδέ 
τά έλάχιστα θά διεπιστεύοντο αύτοϊς, προκειμένου δμως περί 
μεγάλων και σπουδαίων έπιχειρήσεων προτείνουσι άσμένως 
έκεϊνον δστις ίσως μόνην ικανότητα είχε νά κολακεύη ισχυ
ρούς ! Τοιαύτη διαγωγή είναι πάσης κατακρίσεως άξια. Δέν 
φθείρονται μόνον τά συμφέροντα τής εταιρίας, άλλά καί οί 
άνθρωποι ώς έκ τών πολλών άτυχιών άποξενοϋνται τέλεον 
άπδ τών συνεταιρισμών. Έν ή έποχή μεγάλα έθνη, άπδ πολ
λών αιώνων απέραντα άποθησαυρίσαντα πλούτη, διά τοΰ συ
νεταιρισμού συνάγουσι καί τά καταμεμερισμένα κεφάλαια καί 
πολλαπλασιάζουσι ούτω τήν δύναμιν αύτών καί τήν παρα
γωγήν, έν ή έποχή ταΰτα είσήλθον είς δεινόν πρδς άλληλα 
συναγωνισμόν καί μάχονται πάση δυνάμει ειρηνικόν μέν,άλλά 
κρατερδν άγώνα, ήμεϊς άντί,έπωφελούμενοι τήν γειτονίαν ήτ
τον πεπολιτισμένων κρατών, νά συγκεντρώσωμεν καί τδ ελώ- 

χιστον στοιχεϊον δυνάμεως ϊνα, ένισχυθέντες οσον οιόν τε μά
λιστα, μή καταπατηθώμεν ύστερόν ποτέ ΰπό τών μεγάλων, 
κατασπασθώμεν παίζοντες δίκην νηπίων καί καθιστώμεν ά- 
χρήστους τούς άξιολογωτάτους πόρους τής δυνάμεως ήμών. 
Άλλά ταΰτα παρεκβατικώτερον.

5. Εκπαιδευτικοί συνέταιροί·

Ούχί μόνον οί παραγωγικοί συνεταιρισμοί άλλά καί οί άλ
λοι πάντες προύποτιθεϊσι άναγκαίως ηθικά τινα στοιχεϊα απα
ραίτητα πρδς έπιτυχίαν καί προκοπήν παντός κοινωνικού έρ
γου. Τήν πρόσκτησιν τών στοιχείων τούτων σκοποΰσι κυ
ρίως οί έπιπαιδευτιχοί συνεταιρισμοί, τδν σκοπόν δέ τοΰτον 
έπιδιώκουσι διά διανοητικής ηθικής, κοινωνικής χαί πολιτικής 
άναπτύξεως τών έργατών. ΊΙ αϋξησις τοΰ πνευματικοΰ κεφα
λαίου καθιστά τούτους ούχί μόνον πρδς παραγωγήν άλλά καί 
πρδς άντίστασιν καί καταπολέμησιν τών έξωθεν κινδύνων ικα
νούς. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουσι αί έταιρίαι πρδς 
κατάρτισιν βιβλιοθηκών τοϋ λαοΰ,πρός διάδοσιν ώφελίμων βι
βλίων καί πρός δημοσίαν άπαγγελίαν διδακτικών όμιλιών.Άλλά 
καί καθόλου πάσα έταιρία τών έργατών καί αύταί αί πρδς 
ψυχαγωγίαν έχουσι παιδαγωγικήν δύναμιν έπ’ αύτών. Έν- 
ταΰθα είναι καταλεκτέαι καί αί πρδς έγχράτειαν έταιρίαι, ώς 
αί πρός άποχήν άπδ ποτών καί άλλαι τοιαΰται. Έν τούτοις 
όμως σπουδαιότατοι είναι οί πολιτικοί συνεταιρισμοί τών έρ
γατών, δϊ ών διαπαιδαγωγοΰνται ούτοι καθόλου πρδς τδν δη
μόσιον βίον. Καί άν αύται κυρίως άποβλέπωσιν είς τά συμ
φέροντα τής τάξεως αύτών, ή παιδαγωγική καί είς μετριό
τητα άγουσα δύναμις τών δημοσίων έταιριών καί παρ’ αύτοϊς 
ενεργεί τά αύτά. Άφότου όμως ή γενική ψηφοφορία έπεκρά- 
τησε, άπδ τής πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως τών έργατών ήρ- 
τηται ούχί μόνον ή τύχη αύτών άλλά καί ή τής πολιτείας. 
Αί πολιτικαί έταιρίαι τών έργατών μόνα·, δύνανται νά φωτί- 
σωσι αύτούς περί τής ορθής χρήσεως τοΰ είς χεΐρας αύτών 



414 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ. 415

τεθέντος ξίφους, ώστε νά μή καταγυρτεύωνται ούτοι παρ'άνα- 
ξίων πρός ζημίαν τής όλης πολιτείας.

Τοσαϋτα και περί τών συνεταιρισμών έκαστων, τών τέως 
ήμϊν ώς έν ένεργεία γνωστών.

Θά δυνηθή άρα γε δ συνεταιρισμός πράγματι νά φέρη θερα
πείαν τών κοινωνικών κακών όσα είναι αναγκαία συνέπεια 
τοϋ τέως οργανισμού τής οικονομίας ; Θά δυνηθή νά άντι- 
στή εις τό κράτος τών κεφαλαίων, νά μεταβάλή τήν δουλι
κήν θέσιν τής έργασίας και νά εισαγάγη ίσην και δικαιαν 
διανομήν τοΰ έκ τής παραγωγής κέρδους ; Πάσα οίαδήποτε 
άπόφανσις έπί τών ζητημάτων τούτων είναι πρόωρος. Θα 
ήναι ίσως τολμηρόν νά εέπη τις άπό τοΰδε μετά βεβαιότητος 
δτι θά δυνηθή πάντα ταΰτα· μετά βεβαιότητος όμως δύνα- 
ταί τις πάντως άπό τοΰδε νά εϊπη οτι ή γνώμη έκείνων οσοι 
τόν συνεταιρισμόν θεωροΰσι παίγνιόν τι καί όνειροπολίαν, 
πρόσκαιρον μόνον παραμυθίαν παρέχουσαν, έκ τών πραγμά
των άποδείκνυται πάντη αδικαιολόγητος.

Ή τέως πείρα των συνεταιρισμών μαρτυρεί περί τής πο· 
λυειδοΰς ώφελείας αύτών. Δέν είναι τά υλικά κέρδη τά μέ
γιστα έξ αύτών αγαθά, καί ταΰτα, καί μικρά όντα αύξά- 
νοντα οπωσδήποτε τό εισόδημα τών έργατών, δύνανται νά 
άποτελέσωσι τήν βάσιν τής τελειοτέρας καί άνθρωπειοτέρας 
αύτών άναπτύξεως. Πολλώ μείζονα είναι δσα προσπορίζον
ται ούτοι ώς άνθρωποι. Έν αύτοϊς δέν είναι άπλά όργανα καί 
ζώσαι μηχαναί ώς έν τή έπικρατούση βιομηχανία ή έν ταΐς 
μυθολογουμέναις κοινότησι τών κοινωνιστών, άλλ’ ούδέ καί 
άτομα απεριόριστα άπλώς τάς ορέξεις αύτών άκολουθοΰντα, 
άλλά τέλειοι πολϊται οικονομικής κοινότητος. Ανεξαρτησία 
άνευ έγωϊσμοΰ καί ύπακοή άνευ δουλοπρεπείας ταΰτα είναι 
τά συνιστώντα τήν αρετήν τοΰ έλευθέρου πολίτου, ταΰτα ο’ 
ευρίσχουσι οί έργάται έν τοϊς συνεταιρισμοϊς· διότι πας τις 
έναργώς συναισθάνεται οτι,έάν δι'αύτών σώζεται άπο κινδύνου 

άπειλοϋντος αύτόν ώς άτομον, ή σωτηρία είναι έργον τής 
ιδίας μέν αύτοϋ δυνάμεως άλλά συνδυασμένης πρός τήν τών έ
ταίρων.

Ένιοι λέγουσι οτι έκ τοϋ συνεταιρισμού μόνοι οί ίκανώτε- 
ροι τών έργατών ή οί μάλλον ύπό τής τύχης εύνοούμενοι Οά 
δυνηθώσι νά άνακύψωσι καί οίκονομικώς ανεξάρτητοι κατα- 
στάντες Οά λάβωσι θέσιν κεφαλαιούχων πρός τόν ΰπολειπόμε- 
νον όχλον· άλλ’ είναι καί τοϋτο σμικρον κέρδος; ό τέλειος 
οιαχωρισμός τών τάξεων άνευ σημείου μεταβάσεως τών 
άπορων πρός τούς εύπορους, τών κοινωνικών κινδύνων ό έσχα
τος, αίρεται ούτως έκ μέσου, έλευθέρα δ' άποκαθίσταται ούτως 
εϊπεϊν ή κυκλοφορία έν τφ κοινωνικά) όργανισμώ. Υγιής είναι 
πάντως ό λαός έκεϊνος, αί δέ νόσοι αύτοϋ ιάσιμοι, έν φ ένε- 
στι ή δύναμις, ινα άπό τών άδιαφθάρτων κάτω στοιχείων 
προάγει είς τά άνω τά άριστα. Καί άν δλίγοι ήναι οί μετα- 
βαίνοντες είς τήν τάξιν τών εύπορων, άρκεϊ οτι ή γέφυρα ή 
έκεϊσε άγουσα δέν άπεκόπη.

Ούχί ολιγαι είναι αί τέως άποτυχίαι τών συνεταιρισμών 
καί ετεραι δ’ άπόκεινται ίσως αύτοϊς έν τώ μέλλοντι. Άλλ’έάν 
ούδ’ έξ αύτών άποθα^ρύνωνται, έάν τούναντίον αί προσπά- 
θειαι όπως έκ τών παθημάτων διδαχθώσι περί τών φευκταίων 
έλλείψεων πολλαπλασιάζωνται,έάν υφίσταται διηνεκής σπουδή 
πρός τελειοποίησιν αύτών, τοϋτο μαρτυρεί τήν δύναμιν τής 
νέας αρχής. Πρό πολλοϋ έγένοντο ήδη οί συνεταιρισμοί άντικεί- 
μενον έπιστημονικής μελέτης· έγκριτοι δ’ άνδρες ασχολούνται 
και τήν σήμερον Οεωρητικώς καί πρακτιχώς περί αύτούς. Ή 
περί αύτών φιλολογία είναι ήδη πλουσιωτάτη χαί όσημέραι 
πλουτύνεται· ειδικά περιοδικά συνέστησαν· δι’ άκριβών δέ κα
ταστατικών πληροφοριών παρακολουθεϊται έξεταστικώς ή κί- 
νησις αύτών. Άλλα καί ή νομοθεσία ήλθε τέλος εις προστασίαν 
αύτών. Καί πάλιν ή Αγγλία ώς έν παντί πρακτικφ έργφ 
έδωκε τό παράδειγμα. Πρώτη αϋτη έπελήφθη νομοθετικώς 
τοΰ κανονισμού τών συνεταιρισμών, διά πολλών δέ νόμων 
ϊζήτησε δτι πρακτικώτερον νά κανονίσρ τά προνόμια αύτών 
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αλλά και τάς έγγυήσεις άφ’ ών άπήρτησε ταϋτα. Οί όνομα- 
στότατοι είναι οί άπό 7 Λύγούστου 1862 (25 καί 26 λ ict. 
C. 89, 25 καί 26 Viet. C. 87) καί ό από 5 ’Ιουλίου 1865 
(28 καί 29 Viet. C. 86). Έν Γαλλία ό περί εταιριών νό
μος τής 24 ’Ιουλίου 1867 ποιείται καί περί συνεταιρισμών 
λόγων. Έν Γερμανία ύπάρχουσι ειδικοί περί συνεταιρισμών 
νόμοι ό από 27 Μαρτίου 1867 τής Πρωσσίας καί ό από 4 
Ιουλίου 1868 τής Βορείου Γερμανικής ομοσπονδίας, ούς άπε- 
δέχθησαν ύστερον καί τά λοιπά Γερμανικά κράτη, πλήν τής 
Βαυαρίας καί τής Αύστρίας αϊτινες έξέδωκαν ίδιους νόμους.

I. Π. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΚΕΨΙΣ.

Ή κατωτέρω δημοσίευσις άνήκει εις τούς τελευταίους βου
λευτικούς αγώνας. Είναι τόσον στενώς συνδεδεμένη ή έννοια 
τών πολιτικών καί οικονομικών τοΰ κράτους έν τώ προγράμ- 
ματι τούτω μιας έπιτυχούσης ήδη βουλευτικής υποψηφιότη
τας, ώστε υπάρχει τόπος δι’ αύτό έν τή άνά χεΐρας οικονομική 
συγγραφή. Δέν είναι δέ καί άπο σκοπού νά συνδεΟή ή εύθύνη 
τοΰ γράψαντος πρός τήν μνήμην τών ένδιαφερομένων, εις έπι- 
κύρωσιν πάντοτε τής μεγάλης άληΟείας, οτι έκεϊνοε οί λαοί 
υπηρετούνται άσφαλέστερον, όσοι έχουσι διαρκώς ύπ’ όψιν τάς 
ύποχρεώσεις τών ύπηρετών των.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Σ υμπο-Ιΐται!

Όπως είργάσθη μέχρι τοΰδε ή ήμετέρα Πολιτεία ένθυμίζει 
τάς παρθένους τοΰ Ευαγγελίου, αιτινες ούτε λαμπάδας είχον 
ούτε έ'λαιον. Άλλ’ έάν δρέπωμεν ήδη τούς πονηρούς καρπούς, 
σωτήριον είναι έπί τέλους να ώφεληθώμεν άπό τόσων πικρών 
μαθημάτων.
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Ή ήμετέρα Πολιτεία δέν λειτουργεί είμή προς τό θεαθήναι. 
Κατ’ ούσίαν όλος ό έν αύτή αγών είναι περί άπολαύσεων καί 
αξιωμάτων. Τό πνεϋμά της κεϊται ύπό παχεϊαν τέφραν, τήν 
όποιαν πατώσιν ολιγαρχικοί τοΰ χειροτέρου είδους. "Ας άπο- 
καλυφθώμεν, συμπολϊται, ένώπιον τής ίεράς φωνής, ήτις άπό 
άκρου εις άκρον τής Ελλάδος καλεΐ όλα τά τέκνα αύτής εις 
καθαρισμόν τής πολιτικής τοΰ τόπου μηχανής. Πριν άπελ- 
πισθώμεν, άς δοκιμάσωμεν τήν άλήθειάν της. Πριν όμιλήσρ 
ή μεγάλη κυριαρχία τού Λαού, άς έκτελεσθή μετά θάρρους ή 
διατετυπωμένη θέλησίς του.

Βαδίζομεν, συμπολϊται, έν μέσω έρειπίων, τά όποια άπό 
ήμέραν εις ήμέραν συσσωρεύονται περισσότερον. Ερείπια έν 
τφ οίκονομικώ τής χώρας όργανισμώ, έρείπια έν τώ διοικη
τική), έρείπια έν τώ δικαστική), έρείπια έν τώ έκπαιδευτικώ, 
έρείπια έν τώ διπλωματική), έρείπια έν τή> στρατιωτική). 
Κρίμα είναι, τόσω νέα Πολιτεία νά καταληφθή ύπό τόσον 
προώρου γήρατος. Ήτο προωρισμένη νά πορεύηται υψαύχην 
μεταξύ τών δμοτύχων λαών τής Ανατολής. Άλλ’ ένή) τό 
κέντρον τής Ανατολικής βαρύτητος είναι ή Ελλάς, έξελή- 
φθη οτι πρόκειται περί άκρου, τό όποιον πρέπει νά περικαλύ- 
ψουν άράχναι.

Αδύνατον τοιαύτη κατάστασις νά διατηρηθή έπ’ άπειρον. 
Έκ τών έπικειμένων βουλευτικών έκλογών προσδοκά ό Ελ
ληνισμός άγνισμον άπό τόσον μεγάλης άμαρτίας, άλλαγήν 
καί άνανέωσιν. Δέν έμπιστευόμεθα πλέον εις τάς χεΐρας, εις 
άς έδώκαμεν χρυσόν ϊνα τόν μεταβάλωσιν εις χώμα, ύπό τήν 
έπαφήν τών όποιων οί έθνικοί άδάμαντες έγένοντο άνθρακες 
σκοτεινοί. "Οχι, συμπολϊται· πρέπει νά σώσωμεν τά έθνικά 
ιερά, πρέπει νά άνοίξωμεν νέους δρόμους, νά ζητήσωμεν νέους 
άνθρώπους καί νά Οεμελιώσωμεν νέα διά τήν δόξαν τοΰ Ελ
ληνισμού κατορθώματα.

Ίοού, συμπολϊται, τό καθολικόν τής έπικρατείας ζήτημα, 
έν τή ευρύτητι τοΰ οποίου πολλοί σταθμοί υπάρχουν. ’Επειδή 
ζητώ τάς ψήφους Σας, πρέπει νά γνωρίζητε τάς άρχάς μου· 
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δέν είναι άπο σκοπού είδικαί τινες έπ’ αύτών έξηγήσεις :
— ’Αρμονία έν τοϊς προ'ΰπολογισμοϊς τοϋ Κράτους, αυστηρά 

οικονομία, σέβας πρός τούς ίδρωτας τοϋ Λαοϋ, αληθής έν τή 
φορολογία ίσότης. "Οπως είναι ώργανισμένα τά δημόσια βάρη, 
οί μέν μικροί χαί άσθενεϊς κατασυντρίβονται, ή δέ κοινωνική 
ευεξία μεταφέρεται εις ζοφερόν καί άπαίσιον μέλλον.

— Ήθικοποίησις τής διοικήσεως εις παραδειγματισμόν τών 
διαδεχόμενων άλλήλας γενεών. Δέν υπάρχει σκόπελος έπι- 
κινδυνωδέστερος τής άποκαλύψεως τών απείρων ψυχών, οτι 
ή πονηριά καί ή φαυλότης είναι διωρισμέναι νά διευθύνωσι τά 
μεγάλα τών άνθρώπων πλήθη. Πεφωτισμένη καί δραστική 
διοίκησις είναι όπως ό άκτινοβολών οφθαλμός καί ό ισχυρός 
βραχίων σώματος πλήρους υγιείας.

— Ή συγκοινωνία, αύτή ή πρακτική τοϋ νεωτέρου πολι
τισμού δύναμις, κατέστη χλεύη διά τήν 'Ελληνικήν γήν. Με- 
γαλείτερον οικονομικόν τραύμα δέν ήδύνατο ή διοικούσα τόν 
τόπον Σχολή νά κατενέγκη κατά τών έργαζομένων τής έξο- 
χής κοινοτήτων. Ή έθνική συνείδησις έξηγέρθη. Χωρικέ τής 
έπαρχίας Καλαβρύτων, δεΐξον δύο μέτρα γής, τά όποϊα μέχρι 
τοϋδε σοί έχαράχθησαν ίνα βαδίσουν δύω τροχοί άμάξης.

— Ή γεωργία, αύτή ή μεγάλη τροφός τών Λαών, είναι 
τό σημεΐον τής γενικής έπιθέσεως τών διαχειριζομένων τήν 
ήμετέραν Πολιτείαν. Καί όμως έπρεπε νά είναι τό κέντρον 
τής άναμορφώσεως, τήν όποιαν περιμένει ή ώραία τών Ελ
ληνικών υπαίθρων φύσις. Πρέπει έν έκάστη περιφερείς νά 
λειτουργήση ό πιστωτικός τής νεωτέρας έθνικής οικονομίας 
μοχλός. Α'ι γεωργιχαί τράπεζαι είναι δεξαμεναί, άπό τάς 
οποίας μίαν ήμέραν θά ποτισθή ή άνυδρος Ελληνική γή.

— Ή βιομηχανία καί τό έμπόριον περιμένουσι τήν τελε- 
σιουργόν ώθησίν των πρός τό εύρύ τής έθνικής άποκαταστά- 
σεως μέλλον. Πρακτική έπιστήμη καί τεχνική έκπαίδευσις, 
άπό τοϋ άστεως μέχρι τοΰ χωρίου, είναι διωρισμέναι νά θαν- 
ματο.υργήσωσιν έν τφ ίστορικώ αύτφ τής έθνικής πρ«5δου 
τόπφ.

Ή δικαιοσύνη, αύτός δ έπιούσιος άρτος τόν όποιον ό Ού- 
ρανός έστειλεν εις τήν γήν όπως σώζη τά πλάσματά του, 
είναι δίκτυον μόνον διά τούς μικρούς ίχθΰς. Έλατε, συμ,πα- 
λϊται, νά τό έπιθεωρήσωμεν μέ τούς πόνους τής καρδίας καί 
μέ τής ψυχής τάς άθώας συγκινήσεις. Είναι κατατρυπημέ- 
νον άπό τάς εφόδους τών ολιγαρχικών.

Δέν ύπάρχει εύμαθέστερος τοΰ ήμετέρου πληθυσμός, καί 
έν τούτοις ολον τό ιδανικόν τής πνευματικής τελειώσεώς του 
περισφίγγεται έντός σχολαστικών τύπων, οί όποιοι κατατρώ
γουν τήν ούσίαν τής παιδείας καί καταπλημμυροϋσι τόν τό
πον άπό ήμιμάθειαν.

Τό διπλωματικόν του έθνους παρόν περιστρέφεται έντός κύ
κλου, τόν όποιον ή πολιτική τών άμοιβών καί τών χαρίτων 
κατέστησε μίαν τών μεγαλειτέρων εθνικών πληγών. ’Ενώ 
ήτο προωρισμένον νά άναπτύξη πρός τά έξω τάς Έλληνιχάζ 
τύχας, έζήλευσε τήν ταπεινήν δόξαν βιοποριστικού απλώς 
ταμιεύματος.

Ή στρατιωτική σύνταξις τής χώρας άποτελεϊ μεσαιωνικήν 
φενάκην έπί φαλακράς έντελώς κεφαλής. Τόπος, τοϋ όποιου 
τό στρατιωτικόν πνεΰμα έθαυματούργησεν είς ολας τάς με- 
γάλας τής ιστορίας έποχάς, παρέστη κατά τάς τελευταίας 
περιόδους ύπό τό έλεεινότερον έμβλημα. Τό στρατιωτικόν 
πνεΰμα τής χώρας πονεϊ καί πρέπει νά καθαρισθή διά στέ
ρεας καί έπιμόνου προκατασκευής άπό τής πρώτης τοΰ στρα
τιώτου προσκλήσεως μέχρι τοΰ αίματος, τό όποιον επιζη
τούν τά άνακινούμενα χώματα τής μεγάλης Ελλάδος.

Έννοούμεν τήν ’Ελλάδα έν τή άραήκτφ εκείνη ενώσει, τήν 
οποίαν άποτελούν αί μεγάλαι τής συγχεντρώσεως και τής 
άποκεντρώσεως άρχαί. Ένώ άφ’ ένός ή διαχειρισις τών κατά 
μέρος σκοπών πρέπει νά άφεθή είς τάς κοινότητας, τούς δή
μους, τάς έπαρχίας καί τούς νομούς, άπό τής μεθόδου δέ ταύ
της τά οκτώ περίπου δέκατα τών υπαλλήλων Οά μετεβιβά- 
ζοντο άπό τοϋ κέντρου τής διοικήσεως είς τά άκρα, ύπό τόν 
άμεσο*  διορισμόν καί έλεγχον τών διαφόρων κατά τόπους



420 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. II ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. 421

οργανισμών, άφ’ έτέρου μετά τήν υψηλήν τοϋ νομοθέτου ένω- 
τικήν έννοιαν χαι τών ύπερτάτων διοικητικών κλάδων τήν 
ένωτικήν λειτουργίαν, έπϊ τής διπλωματικής και στρατιω- 
κής συντάξεως τοϋ Κράτους πρέπει νά ύψωθή ή ισχυρά τής 
συγκεντρωτικής αρχής σημαία.

Τάξις και έλευθερία είναι τό ιδανικόν όλων τών αγαθών 
πολιτών, είναι ό αιώνιος σύνδεσμος τών σταθερών δρων τής 
ζητούμενης ύπό τοΰ άνθρωπίνου γένους προόδου. Θέλομεν πα
τρίδα μεγάλην και ένδοξον, όξεϊαν τήν 'Ελλάδα ώς τήν αιχ
μήν τής λόγχης χαϊ ύψικάρηνον πλάτανον διά τήν σκίασιν 
τών τέκνων αύτής. Γράμματα, όπλα και χρήματα, ιδού ό 
τρίπους έφ’ ού μίαν ήμέραν θά στηθή τό 'Ελληνικόν μεγα- 
λεϊον. Ό τρίπους αύτός ακόμη δέν κατεσκευάσθη. Είς τάς 
χεϊρας τοΰ Λαοϋ κεϊται ή κατασκευή. Πρέπει νά εύρη τούς 
τεχνίτας και νά άλλάξη χιλίους, μέχρις οτου εύρη τόν ικα
νόν τής διάνοιας, τόν ρέκτην τής ένεργείας, τον αγαπητόν 
τής θείας βουλήσεως.

Όταν, συμπολϊται, κατά τήν ύπερτάτην στιγμήν τής 
ένασκήσεως τοϋ έκλογικοϋ δικαιώματος Σας έλθητε πρό τής 
κάλπης, σταματήσατε τήν διάνοιαν έν τφ άπροσίτφ τής 
συνειοήσεως ίερψ. Ένθυμηθήτε οτι δέν πρόκειται περί βου
λευτικής καθεδρας, άλλά περ· πολιτικής ένεργείας, τής όποιας 
τάς γενικάς τάσεις ανευρίσκετε έν τή καρδία τοΰ Ελληνικού 
έθνους. Ζητώ τάς ψήφους Σας, συμπολϊται, όχι διά τό όνομά 
μου, όχι διά τό γένος μου, άλλά διά τάς ιδέας τάς οποίας 
ηντλησα έν τή καλύβη σας, ή όποια είναι καϊ εδική μου κα- 
λύβη. Ζητώ τάς ψήφους σας, συμπολϊται, διά νά έργασθώ 
υπό τάς έμπνευσεις αυτών, διά νά αγρυπνήσω, διά νά προσ
φέρω εις τό έθνος τήν παρακαταθήκην, τήν όποιαν οί άνθρω
ποι τοΰ Λαοϋ λαμβάνουν ώς σύμβολον έκ τοϋ άγιου πνεύμα
τός του. Τό σύνθημα αυτών, συμπολϊται, είναι: Τ ά π ά ν τ α 
ύπέρ τοΰ Λαοϋ και διά τοΰ Λαοϋ.

Έν Πάτραις τή 24 Αύγουστου 1879.

ΛΡΙΣΤΕΙΔΙΙΣ Κ. ΟΙΚΟΝΌΜΟΣ.

Η ΕΚ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.

Ή αύστηρά έννοια του φυσικού δικαίου σχετικώς προς τήν 
συντήρησιν τών δικαιωμάτων είναι δτι ταΰτα άπόλλυνται 
μετά θάνατον τοΰ έχοντος αύτά. Ό λόγος είναι δτι, δταν δ 
άνθρωπος έκλείπη, πώς είναι δυνατόν νά ύφίστανται τά δι
καιώματα αύτοϋ; Διά τής άποβιώσεως συντρίβεται ό άναγ- 
καϊος σύνδεσμος μεταξύ προσώπων και πραγμάτων, κατα
στρέφεται δέ ή ιδέα τοΰ δινατοΰ, ήτις είναι άπαραίτητος είς 
τήν ύπαρξιν παντός δικαιώματος.

Συνέπεια τής αρχής ταύτης, κατά τόν Γρός, είναι δτι έξα- 
λειφομένων τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου διά τής άπο- 
βιώσεως, ή περιουσία αύτοϋ μένει άνευ κυρίου, άνευ δηλαδή 
δικαιούχου. Ούτε έκ φύσεως δύναται ώρισμένον πρόσωπον 
νά ύπεισέλθη εις τά δικαιώματα τοΰ Οανόντος, ούτε έκ Οελη- 
σεως τούτου δύναται τις νά άσκήση αύτά (κληρονομιά έκ 
διαθήκης). “Αμα λειψή ή διά τής ζωής υφιστάμενη σχέσις 
τοϋ άνθρώπου μετά τοΰ αισθητού κόσμου, τά δικαιώματα τοΰ 
πρώτου έπι τοϋ δευτέρου έξαφανιζονται. Πέραν τών ορίων 
τής ζωής δέν ύπάρχει πλέον έξουσία τοΰ ανθρώπου έπϊ τής 
γής, ώστε νά μεταβιβάσωσιν αί έπ’ αύτής προηγούμεναι 
σχέσεις του δικαιώματα, τά όποϊα μετά τής τελευταίας 
πνοής του καταδικάζονται ύπό τοΰ αμείλικτου νόμου τής 
φύσεως εις τήν άνυπαρξίαν.

’Αξιοσημείωτα, προσθέτει δ Γρός, είναι τά ίχνη τής αρ
χής ταύτης τοϋ φυσικοϋ δικαίου έν τώ 'Ρωμαϊκψ δικαίφ καθ’ 
άπασαν τήν σειράν τών βαθμηδόν εΐσαχθέντων τύπων τών 
διαθηκών. Τοιουτοτρόπως έν ταΐς διαθήκαις, αϊτινες συνετάσ- 
σοντο ενώπιον τών συγκλήτων έκκλησιών (ill COIllitiis) 
έγίνετο ή έξής έρώτησις «Θέλετε, 'Ρωμαίοι, ό δείνα . . . νά 
ήναι δικαίφ και νόμω κληρονόμος;/Εντεύθεν σύμπασα ήπο- 
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λιτική κοινωνία παρητεϊτο τοϋ άρχικοΰ δικαιώματος της ύπέρ 
τοϋ κληρονόμου τόν όποιον τρόπον τινα άνεγνώριζε, άσφαλί- 
ζουσα αύτφ τήν αποκλειστικήν τοϋ δικαιώματος κτήσιν. 
Και έπι τών διά χαλκοΰ δέ καί ζυγοΰ λεγομένων διαθηκών 
παρατηρεϊται ή έν τω 'Ρωμαϊκφ δικαίω ανάγκη τής ένόσω 
διαρκεϊ ή ζωή μεταβιβάσεως τών δικαιωμάτων αύτής· ό κλη
ρονόμος κατά τάς διαθήκας ταύτας ήτο άγοραστής, έπιφυ- 
λαττομένου έν τούτοις είς τον πωλητήν δικαιώματος διαθέ- 
σεως τών κατά μέρος κτημάτων αύτοΰ.

Ή ιστορική δμως αυτή έπι τοΰ κληρονομικού δικαίου τών 
Ρωμαίων έκδρομή εξηγεί μάλλον πώς άνεπτύχθη παρ’ αυ- 
τοϊς ή ιδέα τής έκ διαθήκης κληρονομιάς, παρά πώς ή κλη
ρονομική έν γένει ιδέα έχει δικαιολογικήν ύπόστασιν έν τή 
σφαίρα τοΰ φυσικοϋ δικαίου. Βεβαίως ή ένάσκησις τών δι
καιωμάτων δέν είναι πλέον έφικτή είς έκεϊνον οστις άπέθα- 
νεν, έπομένως άν πρόκειται περ’ι δικαιώματος χρήσεως οί νε
κροί δέν χρώνται,.περί δικαιώματος διαθέσεως οί νεκροί δέν 
όμιλοΰν. Άλλ’έάν ούτοι μετεχειρίσθησαν αύτά πριν άποθάνω- 
σι, κατά τι χωλαίνει ή δικαιολογική έννοια; Έάν άντί νά με- 
ταβιβάσωσιν άμέσως τδν οίκον των είς τήν έξουσίαν τοΰ αγα
πητού των, λέγουσι αύτφ να τδν λάβη μετά θάνατον, κατά 
τε προσέκρουσαν εις τήν φυσικήν τοΰ δικαίου άρχήν ; Ό,τι 
έξηρτάτο έκ τής θελήσεως τοϋ δίδοντος ένηργήθη ζώντος αύ
τοΰ, καί δ,τι έξαρτάται έκ τής θελήσεως τοΰ λαμβάνοντος 
είς τήν ίδιαν έαυτοϋ ανήκει ζωήν.

Κατά τήν έκ διαθήκης κληρονομιάν πρόκειται περί παρα- 
χωρήσεως ύπό τον δρον τής προαποβιώσεως τοΰ διαθέτου. Ό 
δρος ούτος άνήκει είς τήν χορείαν τόσων άλλων δρων, τούς 
οποίους ή άνθρωπίνη θέλησες κατασκευάζει έκ τής έννοιας 
τοΰ δυνατοΰ. Ούδεμία κατά τοΰτο παρίσταται άντίθεσις έν 
τή δικαιολογική τών δικαιωμάτων έννοια. Ή διαθήκη άνή- 
κει είς τον κύκλον τής θελήσεως τοΰ ιδιοκτήτου, δστις δέν 
είναι θεματοφύλαξ άλλοτρίων πραγμάτων άλλά κύριος τής 
'ϊύχ.ης αύτών. Ό νομοΟέτης δστις θά κατήργει ή δέν θα άνε- 

γνώριζε τδ πρδς διαθήκην δικαίωμα, θά έτραυμάτιζεν είς τά 
καίρια τήν μεγάλην τής ιδιοκτησίας άρχήν. Ή παρατήρησις 
αύτη άρκεϊ δπως άνοιξη τά έκ τοΰ φυσικοϋ δικαίου διπλώ
ματα τής έκ διαθήκης κληρονομιάς. Έπ’ αύτής πρόκειται 
περί άσκήσεως τών δικαιωμάτων τής ιδιοκτησίας ούχί είς τδ 
πρόσωπον τοΰ μή υπάρχοντος πλέον έν τή ζωή ιδιοκτήτου, 
άλλ’ είς τδ πρόσωπον τοΰ ζώντος έκείνου προσώπου είς τδ 
όποιον μεταβιβάσθησαν καθ’ ήν έποχήν δ πρώην ιδιοκτήτης 
είχε τελείαν τήν πρός τοΰτο ικανότητα.

Κατά τοΰτο ή νεωτέρα τοΰ θετικοΰ δικαίου βάσις δίδει πά
σαν τεχνητήν διέξοδον είς λύσιν τοΰ άνά χεΐρας ζητήματος. 
Τρία χρονικά σημεία συναντώνται καθ’ αύτήν ό χρόνος τής 
συντάξεως τής διαθήκης, δ χρόνος τής άποβιωσεως καί ό χρό
νος καθ’ον λαμβάνει χώραν ή κληρονομιά. Τά τρία ταΰτα 
χρονικά σημεία δύνανται νά ωσι διάφορα· δ νομοθέτης τά 
ύποθέτει ώς έν. Δέν είναι πλάσμα τοΰτο αύθαίρετον, διότι έξη - 
γεϊται έν τώ ύψηλώ νόμω καθ’ ον συνάπτονται αί θελήοεις· 
είναι μία τελευταία στιγμή ήτις ένόνει τδν διαθέτην μετά 
τοΰ κληρονόμου, τδν ιδιοκτήτην οστις φεύγει μετά τοΰ ιδιο
κτήτου οσχις έρχεται. Ή στιγμή αυτή άνήκει είς τδ μεταίχ- 
μιον τής παρούσης καί τής μελλούσης ζωής, τδ δποϊον πριν 
διαβή ό θνητός έννοεϊ νά καταστήση ιερόν τής Οελήσεώς του 
ταμειον.

Ή έκ τοϋ θετικοΰ δικαίου συνάντησις αύτη τών χρονικών 
σημείων, είς α άναφέρεται ή δικαιολογική τής διαθήκης έν
νοια, είναι έπί τοσοΰτον σηματική, έφ’ όσον κατ’ αύτήν άνευ- 
ρίσκεται ή βάσις τοΰ δικαιώματος οπερ μεταβιβάζει ή θέλη- 
σις τοΰ δικαιούχου. ΊΙ θέλησις αύτη ένόσω υπάρχει, είναι 
πάντοτε σεβαστή- τά όρια αύτής έκτείνονται καί πέραν τοϋ 
τάφου είς άπόδειξιν τών αιωνίων σκοπών, τούς όποιους ό 
Τψιστος ένεπιστεύθη είς τήν κοινότητα τών έπί τής γής 
ομοιωμάτων του.

Διαφέρει τδ ζήτημα τοΰ κύρους οπερ έρχεται ό θετικός νο
μοΟέτης ϊνα έπισυνάψη είς τάς άποφάσεις τοΰ φυσικοϋ νομο- 
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θετού. Ή ανάγκη τής παρεμβάσεως ταύτης αναγνωρίζεται 
ύπό τοϋ Κάντιου, οστις διά τοϋτο δέν έννόησεν νά ρίψη είς 
ατονίαν την θεμελιώδη ΐόέαν του περ'ι τής άνεορέσεως τής 
διαθήκης έν τοϊς σπλάγχνοις τοϋ δικαίου τοϋ φυσικοϋ. Όταν 
ό άνθρωπος, διαβαίνων τό δριον τής ένεστώσης ζωής, εμπι
στεύεται τήν θέλησίν του εις τήν πολιτείαν, αύτή πιστή έκ- 
φρασις τών κατά με'ρος ιδεών τής ψυχής δλων τών ζώντων 
έξασφαλίζει διά τών ρητών θεσμών της ο,τι ή συλλήβδην 
τοΰ κοινωνικού Οργανισμού ψυχή κατά φύσιν αισθάνεται, έγ- 
κρίνει καί έπιβάλλει έν τή μεγάλη λειτουργία τών έπί τής 
γής δυνάμεων αύτής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

Καθ' έκαστον τοΰ Κράτους προϋπολογισμόν λαμβάνεται 
πρόνοια περί τών άναγκαίων τοΰ βουλευτικού σώματος δαπα
νών, αϊτινες διαιρούνται είς τρία κεφάλαια, 1) οσον άφορα τά 
μέλη τής Βουλής, 2) οσον άφορα τούς υπαλλήλους αύτής 
καί 3) οσον αφορά τό άπαιτούμενον διά τάς έργασίας αύτής 
υλικόν. Προς οικονομίαν τών τριών τούτων κεφαλαίων ό προϋ
πολογισμός τού 1879 ώρισεν είς 480,000 δρ. τά έξοδα τής 
Βουλής, κατα 9,730 όλιγώτερον τοϋ προηγουμένου έτους.

Καί τό μέν διά τούς βουλευτάς κεφάλαιον στηρίζεται είς τό 
75 αρθρον τοϋ Συντάγματος έχον ουτω : «Οί έκπληρώσαν- 
τες τό χρέος των βουλευταί λαμβάνουσιν έκ τοϋ δημοσίου 
ταμείου άποζημίωσιν δι’ έκάστην τακτικήν Σύνοδον δραχμάς 
δισχιλίας· έν περιπτώσει έκτακτων Συνόδων άποδίδονται αύ
τοϊς μόνα τά έξοδα τής άφίξεως καί τής επανόδου». Κατά 
έπικρατήσασαν συνήθειαν τό ποσόν τών τελευταίων ορίζεται 
έκάστοτε είς 1500 δρ. Σημειωτέου δτι κατά τό αρθρον 76 τού 
Συντάγματος «οί βουλευταί οί λόγω πολιτικής ή στρατιωτι
κής υπηρεσίας ή άλλως πως μισθοδοτούμενοι, δέν λαμβάνουν 
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είμή τό τυχόν έλλεϊπον μέχρι τής άνωτέρω όρισθείσης άπο- 
ζημιώσεως». ’Εννοείται άφ’έαυτοΰ δτι δ λογιστικός ούτος 
συμψηφισμός μεταξύ τής βουλευτικής άποζημιώσεως καί τών 
άλλη αιτία λαμδανομένων διαρκεϊ μόνον έφ’ οσον χρόνον ύφί- 
σταται ή τής Βουλής σύνοδος. Τά δέ λοιπά κεφάλαια, τά 
περί τό βοηθητικόν προσωπικόν τούτέστι καί τό υλικόν τής 
Βουλής, άνήκουσιν είς τήν κίνησιν τοΰ μηχανισμού της ώς 
έφόδεοε άπαραίτητα.

Κατά τό αρθρον 65 τοΰ Συντάγματος ή Βουλή προσδιορί
ζει διά κανονισμού πώς θέλει έκπληροϊ τά καθήκοντά της. 
'Επομένως σχετικώς πρός τό προκείμενον οικονομικόν τής 
Βουλής θέμα, κατά τό αρθρον 48 τοΰ έν ίσχύϊ Κανονισμού τής 
Βουλής, μετά τόν καταρτισμόν τοΰ οριστικού προεδρείου ή 
Βουλή έκλέγει δώδεκα έπιτροπάς, διαρκούσας καθ’ δλην τήν 
Σύνοδον, μεταξύ τών οποίων ή δωδέκατη έξ έννέα μελών συγ- 
κειμένη διορίζεται έπί τοΰ λογιστικού τής Βουλής. Κατά τό 
αρθρον 79 καί έπομ. τοΰ Κανονισμού τής Βουλής, ή έπιτροπή 
αυτή καταστρόνει τόν προϋπολογισμόν τών έν γένει έξόδων 
τής Βουλής, τόν όποιον υποβάλλει είς τήν έξέτασιν καί έπι- 
κύρωσιν αύτής κατά τήν αρχήν έκάστης Συνόδου, μετά πα
ρατηρήσεων έπί τής οικονομικής βελτιώσεως διαφόρων κεφα
λαίων τής πιστώσεωςκαί τής δαπάνης.

Κατά τά κεκανονισμένα ή Βουλή διορίζει έκ τών ιδίων αυ
τής μελών (δπερ όμως δέν έμποδίζει τήν πρακτικήν νά διο- 
ρίζηται καί άλλότριον πρόσωπον) δΓ έκάστην Σύνοδον έ'να τα
μίαν, χρέη τοΰ όποιου είσί νά καταστρόνη τήν μηνιαίαν κα- 
τάστασιν συμφώνως πρός τον προϋπολογισμόν, τήν όποιαν 
ύποβάλλει είς τήν έπιθεώρησιν καί έγκρισιν τής έπί τοΰ λο
γιστικού έπιτροπής, ήτις εύρίσκουσα τήν κατάστασιν ταύτην 
σύμφωνον πρός τόν προϋπολογισμόν θέτει τό «έθεωρήθη καί 
ένεκρίθη». Μετά τήν τοιαύτην έγκρισιν, δ μέν πρόεδρος τής 
έπιτροπής εκδίδει τό ένταλμα τής πληρωμής, δ δέ ταμίας 
ένεργεϊ ταύτην λαμβάνων τήν δέουσαν άπόδειξιν. Άν τυχόν 
συμπέσωσιν έκτακτα έξοδα πέραν τών ορίων τοϋ βουλευτικού 
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προΰπολογίιίμδΰ, ζητείται δι’ έκθέσεως τής έπι του λογιστι
κού έπιτροΛής κέα πίστωσις. Είς τό τέλος έκάστης συνόδου ό 
ταμίας καταστρώνει τόν Απολογισμόν τών έξόδων, τόν όποιον 
υποβάλλει είς τήν έπιτροπήν μετά πάντων τών δικαιολογη- 
τικών έγγράφων· άφοΰ δέ αυτή τόν έπεξεργασθή τόν υποβάλ
λει είς τήν έπικΰρωσιν τής Βουλής, δημοσιευόμενου διά τής 
έφημερίδος αύτής.

Τό βοηθητικόν προσωπικόν τής Βουλής άποτελεΐται έξ 
ένός διευθυντοϋ τοϋ γραφείου (ό μηνιαίος μισθός τοϋ όποιου 
ορίζεται είς δρ. 320), ένός συντάκτου τών πρακτικών (δραχ. 
250), ένός βοηθοΰ αύτοϋ (δρ. 150), ένός βοηθού έπϊ τής διεκ- 
περαιώσεως (δρ. 280), ένός βοηθοΰ έπι τοϋ λογιστικού (δρ. 
280), ένός δισρθωτοϋ έπϊ τών έντύπων (δρ. 280), ένός γρα- 
φέως (δρ. 150), ένός έπιθεωρητοϋ τών στενογραφημένων πρα
κτικών (δρ. 320), τεσσάρων πρώτης τάξεως στενογράφων 
(έ’κάστος δρ. 200), ένός δευίέρας τάξεως στενογράφου (δραχ. 
200), ένός δοκίμου δικογράφου (δρ. 80), δύο βοηθών (έκα
στος δρ. 150), έξ άντιγραφέων (έκαστος δρ. 70), ένός εύτα- 
ξία (δρ. 130), ένός αρχικλητήρας (δρ. 100). δέκα τεσσάρων 
κλητήρων (έκαστος δρ. 60), ένός κλητήρος (δρ. 80), ένός 
ταξινόμου τής βιβλιοθήκης τής Βουλής (δρ. 250), ένος βοηθοΰ 
πρός σύνταξιν τοϋ καταλόγου τής βιβλιοθήκης(δρ. 120), ένός 
βοηθοΰ έπί τοΰ τμήματος τών εφημερίδων (δρ. 80), ένός κλη
τήρος τής βιβλιοθήκης (δρ. 80).

Οΐ υπάλληλοι ούτοι καϊ ύπηρέται τής Βουλής διορίζονται 
υπό τοΰ προέδρου αύτής. Δύνανται δέ να παυθώσι μετά τήν 
λήξιν τής Συνόδου (έπι τή προτάσει, δσον άφορα τους τής 
βιβλιοθήκης, τοϋ εφόρου αύτής) ύπό τοΰ προέδρου τής ληξά- 
σης Συνόδου. Εξαιρούνται οί έξής τών όποιων ή μισθοδοσία 
παύει άμα τή λήξει τής Συνόδου, ήτοι ό βοηθός τοΰ συντά
κτου τών πρακτικών, δ δόκιμος στενογράφος, οΐ δύο βοηθοί 
τοϋ στενογραφικού γραφείου, οί έξ αντιγράφεις και δέκα κλη
τήρες.

Τδ δαπανώμενον είς τάς εργασίας τής Βουλής Ολικόν άνή- 

κει είς κύκλον είδικωτέρων λεπτομερειών, οί'τινες στερούνται 
πλείονος ένδιαφέροντος. Τό ακριβές είναι οτι τό έθνος δαπανα 
ήμισυ σχεδόν έκατομμύριον δραχμών διά τήν συνταγματικήν 
αντιπροσωπείαν του. Υπολείπεται δέ ούτως ή γνώσις τοΰ πα· 
ραγομένου έκ ταύτης καρπού. Έν πρώτοις κεΐται ή υψωμένη 
τής έλευθερίας σημαία. Χάριν αυτής χαϊ είς πλείονας έτι θυ
σίας προθύμως υποβάλλονται οί λαοί. Εύθυς όμως κατόπιν άρ- 
χεται ή χαθοδήγησις τοΰ σκάφους τής πολιτείας. "Οταν δέ 
Οέτη τις μηχανήν άτμοκίνητον έντός σκάφους ξυλίνου, δπως 
δέν πρέπει να κατακριθή διά τήν δαπάνην, τοιουτοτρόπως δι
καιούται νά προσδοκά και τό άποτέλεσμα. Σκοπός είναι πάν
τοτε ό τής πολιτείας πρός τό πέλαγος τών έθνικών τυχών 
εύπλους.

Π.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ*.

Άπό τοΰ 1876 ήρχισε νά λειτουργή έν τή ’Ιταλική χερ- 
σονήσω ό οικονομικός θεσμός τών ταχυδρομικών ταμιευτη
ρίων. Κατά τό έτος εκείνο ύπελογίζοντο είς 1,989 τα τα
χυδρομικά έκεΐνα γραφεία είς τά όποια άνετέθη τό χρέος νά 
δέχωνται τά μικρά Αποταμιεύματα τοΰ λαοΰ. Κατά τό 1877 
ό αριθμός αύτών άνέβη είς 3,109 καϊ κατά τδ 1878 είς 
3,194. Δέν άπελείποντο είμή 7 ταχυδρομικά γραφεία, ΐνα ή 
λειτουργία τών ταχυδρομικών ταμιευτηρίων περιλάβη δλό- 
κληρον τήν ύπηρεσίαν τήν ταχυδρομικήν.

"Οσον άφορα τάς έργασίας τών ταχυδρομικών τής ’Ιτα
λίας ταμιευτηρίων, κατά τό 1876 συνεποσοϋντο αί μέν κα
ταθέσεις είς 123,246, αί δέ έπιστροφαϊ είς 18,490, τό ολον 
141,736 πράξεις- κατά τό 1877 αί μέν καταθέσεις είς 208, 
652, αί δέ έπιστροφαϊ είς 64,801, τό ολον 273,453 πράξεις· 
κατά τό 1878 αί μέν καταθέσεις είς 243,251, αί δέ έπι
στροφαϊ είς 103,309, τό ολον 346,560 πράξεις. Έν γένει
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κατά τήν τριετίαν ταύτην (1876 — 1878) παρατηρούνται έν 
τοϊς ταχυδρομικοί ταμιευτηρίοις τής’Ιταλίας 575,149 κα
ταθέσεις καί 186,600 έπιστροφαί, το δλον 791,749 πράξεις. 
Αί έπιστροφαί είναι τδ τρίτον τών καταθέσεων, χωρίς νά λη
σμονηθώ ή παρατήρησις οτι αί πρώται αύξάνουσι ταχύτερου 
τών δευτέρων άπδ έτους είς έτος, πιθανώς ώς αποτέλεσμα 
κρείττονος ύπδ τών δικαιούχων τοποθετήσεως τών διά τής 
αποταμιεύσεως συγκεντρουμένων χρημάτων αύτών.

"Οσον άφορα τά χρηματικά ποσά τά όποϊα κατά τήν έν 
λόγω τριετίαν έκινήθησαν έν τοϊς ταχυδρομικούς ταμιευτη- 
ριοις τής’Ιταλίας, υπολογίζονται κατά μέν τό έτος 1876 
είς 3,709,357 νέας δραχμάς αί καταθέσεις καί είς 1,296, 
453 ν. δρ. αί έπιστροφαί, κατά δέ τδ έτος 1877 εις 9,358, 
648 ν. δρ. αί καταθέσεις καί είς 5,453,1 17 ν. δρ. αί έπι
στροφαί, κατά δέ τδ 1878 είς 14,648,889 ν. δρ. αί κατα
θέσεις καί είς 9,984,876 ν. δρ. αί έπιστροφαί. Τα πλεονά
σματα τών καταθέσεων έπί τών έπιστροφών άναβιβάζονται 
τφ 1876 είς 2,412,903 ν. δρ. τφ 1877 είς 3,905,531 ν. 
δρ. καί τώ 1878 είς 4,664,012 ν. δρ. Σημαντικόν είναι οτι 
ό προκείμενος οικονομικός Οργανισμός άπδ 1 ‘/ έκατομ. πλεο
νάσματος, κατά τδ δεύτερον έτος, τών καταθέσεων άπέναντι 
τών έπιστροφών κατέπεσεν είς το ήμισυ τοϋ πλεονάσματος 
τούτου κατά τδ τρίτον έτος. "Ωστε ή πρόοδος έχει τι δυσ
χερές έν τή πορεία αύτής.

Κατά τό τέλος τοϋ έτους 1878 υπολογίζονται αί καταθέ
σεις τών είς τά ταχυδρομικά ταμιευτήρια τής Ιταλίας άπο- 
ταμιευμάτων είς 1 1,384,967 ν. δραχμάς, άποτελουμένας έκ 
10,982,447 ν. δρ. μή ζητηθεισών καταθέσεων τής όλης 
τριετίας καί έκ 402,520 τόκων αύτών συγκεφαλαιωθέντων. 
Κατά μέσον δρον τω 1878 είς έκαστον ταχυδρομικόν ταμιευ
τήριου άναλογοϋσιν 6 6/1β ταμιευταί άντί 72 */,  ν. δραχμών 
έκαστος· έπί χιλίων κατοίκων άναλογοϋσι 5 */ 10 ταμιευτάς 
καί 424 ν. δραχμαί· τό δλον δέ τών ταχυδρομικών αποτα
μιευμάτων αναλογεί είς 4,37 8 ν. δρ. πρός έκαστον ταμιευ
τικόν γραφεϊον.

"Οσον άφορα τήν τοποθέτησιν τών ταχυδρομικών αποτα
μιευμάτων ό διδόμενος είς αύτά τόκος άπό τοϋ δημοσίου θη
σαυρού, είς δν συγκεντροϋνται καί δστις καθίσταται έφειλέ- 
της αύτών, προσδιορισθείς κατ’ άρχάς είς 3 τοϊς ®/0 άνεβιβά- 
σθη τελευταϊον είς 3 ‘/,. Άλλ’ ή τοποθέτησις αυτή, καίτοι 

γενικωτέρα καί είς τήν έκάστοτε στηριζομένη τών κατατε
θειμένων έπιστροφήν, δέν είναι ή μόνη, διότι τά ταχυδρομικά 
τής ’Ιταλίας ταμιευτήρια άναλαμβάνουσι καί τήν προμή
θειαν μετοχών τοΰ δημοσίου χρέους πρός τους βουλομένους 
έκ τών παρ’ αύτοϊς συγκεντρούντων τάς άποταμιεύσεις των. 
Τοιουτοτρόπως κατά τό τελευταϊον έτος είς ίν σχεδόν έκα
τομμύριον δραχμών συνεποσώθησαν αί τοιαΰται τοποθετήσεις.

Ο ΤΟΚΟΣ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ.

Ώς γνωστόν, δέν ισχύει καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα τό αύτό 
άστυκόν δίκαιον. Κατά μέν τάς Ίονίους νήσους ίσχύουσιν αί 
διατάζεις τοΰ Ίονίου άστυκοϋ κώδηκος, κατά δέ τάς λοιπάς 
τοΰ Κράτους έπαρχίας το Βυζαντινόν δίκαιον. "Οσον άφορα τό 
ζήτημα τοϋ τόκου, ύφίσταται ή μεγαλητέρα μεταξύ τών δύο 
τούτων τμημάτων τής Ελληνικής έπικρατείας άν:ίθεσις. Έν 
μέν τή Έπτανήσω δ τόκος είναι νομικώς προσδιωρισμένος, 
έν δέ τή λοιπή Έλλάδι μετά διαφόρους ίστορικάς τής αρχαίας 
νομοθεσίας ό προσδιορισμός τοΰ τόκου άφέθη είς τήν απόλυτον 
τών συυαλλασσομένων ελευθερίαν κατά τούς βασιμωτέρους 
τής ερμηνείας έπί τών κειμένων νόμων συνδυασμούς. Άλλά 
ήδη πρόκειται περί μόνων τών έν Έπτανήσω σχετικώς πρός 
τόν τόκον ίσχυόντων.

Κατά τό άρθρον 1759 τοϋ Ίονίου Κώδηκος ό τόκος έν 
'Επτανήσω είναι «ή νόμιμος ή συμβατικός»· δ μέν πρώτος 
δρα είς τάς χρηματικάς υποχρεώσεις αιτινες δέν στηρίζονται 
είς συμφωνίαν, δ δέ έτερος είς συμπεφωνημένας τοιαύτας υπο
χρεώσεις. Ό νόμιμος τόκος τάττεται ύπό τοΰ νόμου, ένω ό 
λεγόμενος συμβατικός δέν δύναται νά ύπερβή τόν νόμιμον· 
ώστε έρευνητέον ποϊος είναι δ νόμιμος τόκος τόν δποϊον άκο- 
λουθοϋσι τά δικαστήρια δταν έπιδικάζωσι τόκους, μή συμπε- 
φωνημένους, καί τόν δποϊον δφείλουσι νά σέβωνται δανεισταί 
καί δφειλέται είς τάς περί δανείων συμβάσεις.

Κατά τό άρχικόν 1760 άρθρον τοΰ Ίονίου Κώδηκος δ νό
μιμος τόκος έλογίζετο πρό ?ς τοϊς °/ο κατ’ έτος, δταν τό δά
νειον ήτο ήσφαλισμένον δι’ υποθήκης ή δι’ ένεχύρου· έν έλλεί
ψει δέ τοιαύτης ασφαλείας έλογίζετο πρός δέκα τοϊς έκατόνί 
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Κατόπιν διά τής ΜΓ πράξεως τοΰ Ζ' Ίονίου Κοινοβουλίου 
έτροποποιήθη ή ιδέα τής ασφαλείας δι’ ύποθήκης έν γένει είς 
τήν ιδέαν τής ειδικής υποθήκης, ώστε έπι τοιαύτης μόνον ει
δικής υποθήκης ό νόμιμος τόκος έλογίζετο εξ τοϊς έκατόν. 
Τοιουτοτρόπως εϊχον τά πράγματα, οτε κατά τό έτος 1878 
έξεδόθη ό ΨΑΕ' νόμος, οστις τροποποιήσας τό έν λόγω αρθρον 
τοϋ ΆστυκοΟ Ίονίου κώδηχος ώρισε τά έξής : Ό νόμιμος τό
κος λογίζεται πρός όκτώ τοϊς έκατόν κατ’ έτος, βταν τό δά
νειον έξασφαλίζηται δι’ειδικής υποθήκης ή δι’ένεχύρου*  έν έλ· 
λείψει δέ τούτων ό εΐρημένος τόκος λογίζεται πρός δέκα τοϊς 
έκατόν κατ’ έτος.

Έάν άπό τοϋ 1835, οτε έψηφίσθη ό Ίόνιος Κώδηξ, μέχρι 
τοΰ 1878, δτε έψηφίσθη δ τελευταϊος περί έπταννησιακοϋ 
τόκου νόμος, λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν μεσολαβήσασαν τεσσαρα
κονταετίαν, δέν πρέπει νά κλείσωμεν τούς όφθαλμούς είς τό 
φαινόμενου δτι άντί νά χαταβή δ τόκος, κατόπιν τής γενικής 
έν τή Εύρωπαϊκή οικονομία πρόοδου, άπεναντίας άνέβη έν τοϊς 
νήσοις τοϋ Ίονίου άπό 6 εις 8 τοϊς Ίο· Ή παρατήρησις αυτή 
περιβάλλεται μείζονα σημασίαν έκ τής ιδέας, δτι οί νομοθέται 
τοϋ 1835 και 1878 ένέκυψαν είς τήν μελέτην τών έπιτοπίων 
οικονομικών περιστάσεων, πιστή δντες έκφρασις τών κοινωνι
κών αναγκών.

Ή άποκάλυψις αύτη πρέπει νά προκα?^έση τήν γενικήν 
προσοχήν έπί τοΰ Ίονίου τμήματος τής 'Ελλάδος. ’Ανάγκη 
νά έξετασθή βαθύτερον δ πιστωτικός κατ’ αύτό μηχανισμός, 
καϊ άν αί περιστάσεις έπιτρέπωσι νά δοθή μειζον έντασις είς 
τήν έπιτόπιον τραπεζικήν οικονομίαν. Έν μέσω τής γενικής 
τών έθνών προόδου, ό νομοθέτης τοϋ 1878 δίδει θλιβερόν προ· 
μήνυμα. Περιττόν δέ νά εΐπωμεν οτι ή κατάπτωσις τοϋ τό
κου συνδέεται, έπϊ μάλλον καϊ μάλλον, μετά τής μείζονος τοΰ 
οικονομικού πολιτισμού άναπτύξεως καθώς καϊ δτι έν γένει 
είναι συνάμα αιτία καϊ πόρισμα τής οικονομικής τών έθνών 
εύδαιμονίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

Πρό δύο περίπου μηνών συνεκροτήθη έν Βέρνη τής Ελβε
τίας τδ Συνέδριον τής /Ομοσπονδιακής Έταιρίας τής Κοινής 

Ώφελείας.» Πλείσται έπιτόπιοι έν ’Ελβετία έταιρίαι, πρός τόν 
αύτόν άποβλέπουσαι σκοπόν, άποτελοΰσι τήν έταιρίαν ταύ
την, περιοδικώς συνερχομένην έν διαφόροις τής Ελβετικής δη
μοκρατίας πόλεσι. Έν τώ Συνεδρίω τούτω παρέστησαν δια
κόσια πρόσωπα τόσον έκ τής καθαράς βιομηχανικής σφαίρας, 
δσον καϊ έκ τής έπιστημονικής καϊ δή τής κυβερνητικής, 
διότι παρετηρήθη δτι παρίσταντο πολλά πρόσωπα τών καντο- 
νικών κυβερνήσεων ώς και τής Συνελεύσεως τής'Ομοσπονδίας.

Τό Συνέδριου ήσχολήθη έπι τοϋ θέματος τής άναπτύξεως 
τής έθνικής βιομηχανίας διά τρόπου δυναμένου, νά χρησι- 
μεύση εις δλους τούς άπό όμοιων φυσιολογικών και κοινω
νιολογικών ορών συγγενείς πόρρωθεν ή έγγύθεν λαούς. Τέσ- 
σαρα ζητήματα εϊχον τεθή ένώπιον τοΰ Συνεδρίου, τά έξής: 
Α') Ή Ελβετική βιομηχανία καϊ είδικώς ή μικρά βιομηχανία 
είναι άραγε έπι τοΰ παρόντος όλιγώτερον ή άλλοτε ικα
νή νά παραγάγη καϊ νά άντιστή είς τόν συναγωνισμόν; άν 
ναι, είς ποιους κλάδους καϊ ύπό ποιας περιστάσεις ή άνικανό- 
της αυτή ύπάρχει;—Β') Ποια είναι ή άποστολή τοΰ Κρά
τους καϊ τοΰ δήμου έπϊ τής άναπτύξεως τής βιομηχανίας; 
— Γ') Διά τίνων μέσων ή βιομηχανική ’Ελβετία δύναται νά 
βελτίωση τήν Οέσιν της;— Δ') Ύπάρχουσιν ύπό τήν έ’ποψιν 
ταύτην όροι έπιβλητικο’ι έπίσης είς τό κοινόν τών καταναλω
τών ; — Έπϊ τών ζητημάτων τούτων έγένοντο μακραϊ συζη
τήσεις, τών όποιων τό πόρισμα διετυπώθη ώς έξής.

Έπϊ τοΰ Α' ζητ.—Έν γένει ή Ελβετική βιομηχανία, οσον 
άφορα τήν τεχνικήν έπιδεξιότητα τοΰ έργάτου και τήν στε
ρεότητα τοΰ προϊόντος, κατά τούς πλείστους βιομηχανικούς 
κλάδους, είναι τόσον καϊ νΰν ικανή οσον καϊ άλλοτε· δύναται 
μάλιστα ύπό πολλάς έπόψεις νά παραγάγη περισσότερον. Έν 
τούτοις ή καλλιτεχνική βιομηχανία ήλαττώθη άπό τοϋ 18ου 
αίώνος, δσον άφορα τό ποσόν καϊ ποιόν, καϊ είναι ίση ούτε 
πρός τήν έγχώριον άλλοτε έργασίαν ούτε πρός τήν έν τή άλ
λοδαπή. Ή μικρά πρό πάντων βιομηχανία πιέζεται ίσχυρώς 
ύπό τής μεγάλης διά τών μηχανών, έπίσης δέ καϊ διά τής 
άνεπαρκοϋς μορφώσεως τοΰ έργάτου, όφειλομένης κυρίως είς 
τόν άποργανισμόν τής έργατικής μαθητείας.

Έπϊ τοϋ Β' ζητ. — Είς άνάπτυξίν τής έθνικής βιομηχα
νίας τό Κράτος δέν πρέπει νά άπομακρυνθή τής έλευθερίας 
τοΰ έμπορίου, ήτις προήγαγε λαμπρώς τήν έγχώριον έργασίαν 
έπϊ χρόνον πολύν, ουδέ πρέπει νά έγκολπωθή τό προστατευτι-
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κον σύστημα, δπερ είναι άδικον προς τούς ιδιώτας και εμπό
διου πρός τήν πρόοδον. Άλλ’ έντεΰθεν δέν έμποδίζεται νά τεθή 
είς ένέργειαν μέτριον καί πρόσκαιρου τελωνιακόν (τής βιομη
χανικής μάχης) δασμολόγιον έπι σκοπώ φορολογίας τών ξέ
νων έκείνων προϊόντων, τά όποια ή χώρα δύναται νά παρα- 
γάγη τηρούμενων όρων τινων άναγκαίων διά τήν κατανάλω- 
σιν, ή τά όποϊα άνήκουσιν εις τήν τάξιν τής πολιτείας. 'Όσον 
άφορα τάς πρωτας υλας καί τά απολύτως εις τήν χώραν 
αναγκαία αντικείμενα, τό τελωνιακόν δασμολόγιον ή ούδό - 
λως ή λίαν έλαφρώς δύναται νά τά περιλάβη. — Άφ’ έτέρου 
τό Κράτος καί οί δήμοι έχουσι τό χρέος νά οιευκολύνωσι τήν 
κρείτονα βιομηχανικήν τοϋ έργάτου έκπαίδευσιν, 1) διά τής 
δημιουργίας και συνδρομής τών τελειοποιητικών τής βιομη
χανίας σχολείων και τών ειδικών τεχνικών σχολείων τών κυ
ρίως άποβλεπόντων είς τήν ίχνογραφικήν διδασκαλίαν, 2) διά 
τής συνδρομής τών βιομηχανικών μουσείων ή συλλογών υπο
δειγμάτων, 3) διά τής ηθικής και υλικής ύποστηριξεως όλων 
τών χρησίμων εις τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν προσπαθειών 
και 4) διά νόμων καταλλήλων εϊς τήν πρόοδον τής βιομηχα
νίας έν τώ πνεύματι τής έλευθερίας καϊ τής τάξεως.

Έπι τοϋ Γ' ζητ. — Αί βιομηχανικά! τάξεις δύνανται μό
να·. νά βελτιώσωσι τήν κατάστασιν των, έάν άναγνωρίζουσαι 
τάς απαιτήσεις τής νεωτέρας έποχής έπιδιώκωσι αύξησιν 
έργατικής έπιτηδειότητος διά προσπαθειών άδιακόπων, έάν 
χρησιμοποιώσι τάς δυνάμεις τών μικρών μηχανών, έάν άνα- 
ζητώσι ήθικόν στήριγμα έν τή οικογενειακή ζωή, έάν εϊσά- 
γωσι αύστηράν τάξιν εις τούς όρους τής έργατικής μαθητείας 
διά τής ίδρύσεως συντεχνιών ή συνεταιρισμών άναγνωρισμέ- 
νων ύπό τοϋ Κράτους, καί έν γένει έάν τείνωσιν άφ’ ένός μέν 
εις τήν έ’νωσιν όλων τών έργατικών δυνάμεων άφ’ έτέρου δέ 
εις τήν μάλλον ζωηράν έπίγνωσιν τής εαυτών άξίας,

Έπϊ τοϋ Δ' ζητ. — Τό κοινόν τών καταναλωτών πρέπει έν 
ταΐς άγοραις αύτοϋ, άνευ έν τούτοις περιορισμού τοΰ έλευθέ- 
ρου συναγωνισμοΰ, νά προστατεύη κυρίως τήν έγχώριον βιο
μηχανίαν δταν τά έμπορεύματα είναι έπίσης καλής ποιότη- 
τος, νά δεχθή τήν αρχήν τών έπϊ μετρητοϊς πληρωμών καϊ 
νά ύποστηρίζη τάς νομίμους προσπάθειας τών βιομηχάνων.


