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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΑλΛΔΛΣΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΕΩΝ.

Οί μεγάλοι ορεινοί όγζοι,τούς όποιους βλέπει τις γυμνούς 
χαί ώς σημεία γεωγραφικά κατά τό μάλλον ή ήττον από
τομα, έχουσιν άρμονικωτέραν έν τή εθνική οικονομία 
άποστολήν. Ή άγονος επιφάνεια. των δεν ύπήρξεν είς 
όλας τάς έποχάς άγονος. Έν άπωτάτοις τοϋ παρελθόντος 
χρόνοις τά σήμερον ξηρά καί απόκρημνα βουνά ήσαν κα
τάφυτα καί τό έπ' αύτών χώμα έδιδε άλλην είς τά υψώ
ματα τής γής εικόνα. Άλλ' έρχεται μία γενεά τής όποιας 
τό πϋρ καί ό πέλεκυς άραιόνει τάς παρθενικάς τών δασών 
περιφερείας, ϊνα τήν διαδεχθή άλλη, ήτις εισάγει τήν έρή- 
μωσιν τοιουτοτρόπως δέ ή βλάστησις τής φύσεως περι
ορίζεται και μετ' αύτής ή μεγάλη τοϋ πλανήτου ζωή έλατ- 
τοΰται. Τοιαΰται είναι αί τύχαι τών άρχαίων δασών, έν δυσί 
λέςεσιν. 'Υπολείπεται είς τόν νεώτερον πολιτισμόν ινα 
έπουλώση τάς βαθείας τοϋ αρχαιότερου πληγάς, άνα- 
λαμβάνων τό μέγα ζήτημα τής άναοασώσεως τών όρέων.

Κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν πολλά έγένοντο βή
ματα πρός τόν εύρύν τούτον σκοπόν. Είς τήν περίοδον 
ταύτην (I S60) άνήκει ή μεγάλη έν Γαλλία έπιχείρησις 
τής άναοασώσεως τών όρέων, περί τής νομοθετικής παρα
σκευής τής όποιας ή Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγμα- 
τεύθη-χατά Ιούνιον I £76 (φυλ. 40 σελ. 170). Ή σχετική 
χίνησις τών πνευμάτων έςεδηλώθη απανταχού. Ήδη κατά
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τήν Παγκόσμιον “ΕχΟεσιν της Βιέννης έν έτει 1873 συνε- 
κροτήΟη διεθνές δασονομιχόν Συνέδριον. τό όποιον διετύ- 
πωσε τήν εύχήν, ίνα αί κυβερνήσεις τής Εύρώπης έμπο- 
οίσωσι τήν περαιτέρω καταστροφήν τών δασών και διενερ- 
γήσωσι τήν άναδάσωσιν τών ορεινών περιφερειών. Ή ιδέα 
αΰτη είσεχώρησεν απανταχού ώς έΟνική ανάγκη πρώτης 
τάξεως. Μελέτα·, ειδικοί κατεβλήΟησαν έπί τοϋ ζητήματος 
τούτου, έν ταΐς μάλλον απ' άλλήλων μεμακρυσμέναις 
χώραις, ύπό τήν μεγαλειτέραν ποικιλίαν τών τοπικών πε
ριστάσεων. Οί οέ πεφωτισμένοι πολΐται έν ταΐς συναΟροί- 
σεσι τής έπιστήμης καί τής πολιτικής ένεργείας έτέΟησαν 
έπί κεφαλής τοΰ ρεύματος τής πρός άναδάσωσιν τής ερη
μωμένης γής όλοέν άναπτυσσομένης κοινής γνώμης.

Ή όργανισΟεΐσα τώ 1875 έπιτροπή τών Αυστριακών 
μηχανικών έβέβαίωσε τάς καταστρεπτικός ύπό τήν έποψιν 
του υδατος συνέπειας τής έλαττώσεως τών δασών. Είς 
ταύτην ανάγονται όχι μόνον αί ύπερχειλίσεις τών ποτα
μών καί αί πλημμύρα·, έν γένει, αΚΚα. ν.α·. ή προχωρούσα 
έπί μεγίστη ζημία τής ποταμοπλοΐας καί τής γεωργίας 
έλάττωσις τοϋ ύδατίνου όγκου τοϋ Δουνάβεως, τοϋ Ρήνου, 
τής Έλβας κλπ.

ΊΙ πρό ολίγων έτών συστηΟεϊσα έν Ελβετία έταιρία 
δασοκαλλιεργείας άσχολεϊται άνενδότως είς τήν έν μέσω 
τοϋ λαοϋ διάδοσιν τής ιδέας τής άναδασώσεως τών άπο- 
γυμνωΟεισών ορεινών κλιτύων, όπως προλαμβάνωνται αί 
κρημνίσεις τών γαιών καί τών χιόνων καί αί πλημμύρα·, 
τών ύδάτων. Υπήρξε τοιαύτη ή επιρροή τής ιδέας, ώστε είς 
πολλά μέρη τής 'Ελβετίας άνεφάνησαν θερμοί ύπερασπι- 
σταί τοϋ ζητήματος τής άναδασώσεως, έξεδόΟησαν αλλε
πάλληλοι συγγραφαί καί συνέστησαν κληροδοτήματα ώς 
π. χ. τό τοϋ Ascher, οστις μέγα μέρος τής περιουσίας του 
άφιέρωσεν είς τήν πατρίδα του πρός άναδάσωσιν τών πτω
χότερων κατά τάς Άλπεις περιφερειών. Τό άποτέλεσμα 
τών κληροδοτημάτων τούτων δεν έβράδυνε, διότι έν άνα- 

λόγω χρονιχώ διαστήματι έσχηματίσΟησαν δύο δάση έν 
τοΐς καντονίοις Grisons καί Uri, έδασώΟησαν δε καί δύο 
γυμνά όρη τοϋ Valais. Τοιαϋτα έργα καί έν γένει ή όλη 
έπί τής Άλπείου άναδασώσεως πρακτική ένέργεια άνή- 
κουσιν είς τό τελεσιουργόν πνεΰμα τής 'Ελβετικής Δημο
κρατίας, τής όποιας ό λαός εύρε τόν τρόπον νά συνδυάση 
τάς ιδέας καί τά συμφέροντα του πρός τήν αύστηροτέραν 
δασικήν νομοθεσίαν (22 Ιουλίου 1877).

Κατά τό 1874 ή Αγγλική κυβέρνησις ώργάνισεν έπί 
τοϋ ζητήματος τής άναδασώσεως εύρυτάτην διοικητικήν 
παρά τοϊς ξένοις τόποις έρευναν, έξ έκείνων τάς όποιας 
τόσον συστηματικώς έπιζητεϊ έφ' όλων τών μεγάλων πε
ριπτώσεων ό 'Αγγλικός τής πολιτείας οργανισμός. Είς 
τρία ιδίως θέματα περιεστρέφετο ή έρευνα αΰτη, έπί τής 
παραγωγής καί καταναλώσεως τών δασών, έπί τής έπιρ- 
ροής τών δασών πρός τό κλίμα, τάς βροχάς, τάς πλημ
μύρας, τήν δημοσίαν ύγιεινήν, καί έπί τών ληφθέντων 
μέτρων είς άναδάσωσιν τών όρέων. Είδιζαί έφαρμογής 
μελέτα·. άνεπτύχΟησαν έν τώ Άκρωτηρίω τής Καλής Έλ- 
πίδος καί έν τή Ινδική, τής οποίας αί δασιχαί περιφέρεια·, 
εΐχον ύποστή σημαντικωτάτην έρήμωσιν. ΊΙ κυβερνητική 
έπί τοϋ προκειμένου θέματος λειτουργία άποτελεϊ περι
σπούδαστου έξαίρεσιν είς τήν άποκεντρωτικήν τών 'Αγγλι
κών θεσμών άρχήν. Δέν περιωρίσΟη δέ είς τήν προστασίαν 
τών δασών άλλ' έξετάΟη καί είς δασοφυτείας μεγάλων 
ορεινών έκτάσεων. Ούτως έδασοφύτευσεν ή ’Αγγλική κυ- 
βέρνησις έν μέν τή Βεγγάλη 3 1)2 έκατομ. στρεμμάτων, 
έν δέ τή Βομβάη δρυς ιθαγενείς είς όμοίαν περίπουέχτασιν. 
Μεγάλη έν γένει άποδίδεται κατά τούς τελευταίοις χρόνους 

ήν φυσικήν μεταξύ 
ρροήν άσκεϊ έπί 

iv βροχών καί έπί τοϋ άποτελέσματος 
ς πρός τήν μάστιγα τοϋλιμοΰ τοϋδεκα- 

ς τό μέροςτοϋτο τής παλαιάς οικουμένης.

αικατά τούς 
προσοχή έν τή Ινδική χερσονήσω είς 
δασών καί ύδάτων αρμονίαν, ήτις τόσην έπι 
τής κανονικότατος τώ 
τήςγεωργϊας. σχετικώ 
τίζοντοςπεριοδιζώ
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Έν 'Ισπανία τό ζήτημα τής άναδασώσεως, μετά τήν 
άμετρου έν τοϊς προτέροις χρόνοις κατανάλωσιν τών δα
σικών τής χώρας προμηθειών, άνεβιβάσθη είς τήν σφαίραν 
τών εύρυτάτων κοινωνιολογικών προβλημάτων. Τοιουτο
τρόπως ό νόμος τής II Ίουλίου 1877 προνοεΐ περί τής 
άναδασώσεως τών άνηκουσών είς τό έθνος γυμνών δασι
κών περιφερειών, έπιβάλλει είς τούς δήμους ειδικόν φόρον 
10 τοίς Ο)ο έφ’ όλων τών δασικών προϊόντων πρός άνά- 
πτυξιν καί βελτίωσιν τών δημοτικών δασών, καί ύποβοηθεϊ 
τόν σχηματισμόν έταιριών είς δημιουργίαν δασών καί 
άνάπτυξίν τών ύπαρχόντων.

Ό Ιταλικός νόμος τής 20 Ίουλίου 1877 είναι κατά 
πολύ τελειότερος τού 'Ισπανικού διά πάσης τών ορισμών 
ακρίβειας καί δι’ αυστηρού τών άναγκαίων ποινικών δια
τάξεων κύρους. Έν γένει ό Ιταλικός νόμος παρέχει είς 
τήν κυβέρνησιν, τήν επαρχίαν καί τόν δήμον τό δικαίωμα 
τής λόγω δημοσίας ώφελείας άπαλλοτριώσεως τών γαιών 
έφ’ ών άπαιτείται νά ένεργηθώσιν άναδασωτικά έργα. Ώρ- 
γανίσθη δασονομική Έπιτροπή, είς ήν άνετέθη ή διεύθυν- 
σις τών δαπάναις τής κυβερνήσεως, τής έπαρχίας καί του 
δήμου έκτελουμένων έργων, καί ή καθοδήγησις τών ιδιω
τών ώς πρός τήν φύσιν, τήν έκτέλεσιν καί τήν προθε
σμίαν τών άμυντικών κατασκευών, τάς όποιας διατάσσει 
ίνα ένεργήσωσιν ουτοι έντός τών γαιών των. Έάν οί 
ίδιώται άμελήσωσι, άρχεται ή λειτουργία τοΰ θεσμού τής 
λόγω κοινής ώφελείας άπαλλοτριώσεως τών άναγκαίων 
γαιών. Περιπλέον οί ένδιαφερόμενοι γαιοκτήται, ένίοτε 
κατά βούλησιν καί ένίοτε καθ’ ύποχρέωσιν, άποτελοΰσιν 
έταιριστικάς ενώσεις πρός τόν σκοπόν τής άναδασώσεως 
καί τής ύπεοασπίσεως τών δικαιωμάτων των. Είς τούς 
ενιαυσίους έν τούτοις δημοσίους προϋπολογισμούς άνή- 
κει ό ορισμός τών άναγκαίων χρηματικών ποσοτήτων 
είς αγοράν γυμνών δασικών περιφερειών, αϊτινες ούτω 
παραδίδονται είς τήν δασονομικήν Έπιτροπήν είτε πρός 

μεταπώλησιν είτε πρός παραχώρησιν, κατ άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις έπί σκοπώ τής κεκανονισμένης άναδασώ
σεως.

Αι Ήνωμέναι Πολιτειαι τής’Αμερικής άπό τού 187 4 
έστρεψαν έντονον προσοχήν πρός τό ζήτημα τής άναδα
σώσεως τής χώρας. ΊΙ ομοσπονδιακή κυβέρνησις έπεφόρ- 
τισε τόν Lowille νά μελετήση τά άποτελεσματικώτερα τών 
μέσων τών πρός συντήρησιν καί άναβίωσιν τών δασών, 
τήν έπιρροήν τών δασών ύπό κλιματικήν έποψιν, καί τά 
μέτρα τά όποια έλαβον αί διάφοροι έπικράτειαι όσον άφορα 
τήν συντήρησιν, τήν άνόρθωσιν καί άναφύτευσιν τών δασών. 
Μεθ’ όλον δέ τό άπόλυτον κύρος τής αρχής τής ιδιοκτη
σίας, ήρχισεν έν τή μεγάλη Δημοκρατία τής ’Αμερικής 
νά άναπτύσσηται ή ιδέα ότι πρέπει ή άρχή αύτη νά ύπο- 
ταχθή είς τό μέγα κοινωνικόν συμφέρον τής δασικής τοΰ 
τόπου προμήθειας. Τοιουτοτρόπως ό Πρόεδρος τής Δημο
κρατίας κατά τήν 18 Δεκεμβρίου 1877 έλεγε πρός τήν 
Βουλήν τών άντιπροσώπων, «οί δασονομικοί κώδηκες τής 
Εύρώπης είναι πλήρεις ένοιαφέροντος καί λίαν διδακτικοί, 
διότι διδάσκουσιν ήμάς μέχρι ποιου σημείου τό δημόσιον 
συμφέρον δύναται νά έπιβάληείς τάς κυβερνήσεις, τό χρέος 
νά θέσωσιν αύται όρια είς τήν άπόλαυσ.ν τών άνηκουσών 
εις ίδιώτας δασικών γαιοκτησιών, ένισχυόμεναι είς τήν 
έφαρμογήν τών θεμελιωδών άρχών, περί τήν ένάσκησιν 
τών δημοσίων δικαίων, έπί τών μεγάλων τής έθνιζής γής 
εκτάσεων.». Αί ίδέαι αύται τής δημοκρατικής ομοσπονδίας 
παρέχουσι γενικωτάτην τοΰ δασικού ζητήματος έννοιαν.
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ΠΕΡΙ ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
Α'.

ΊΙ κοινωνικότης είναι είς τόν άνθρωπον έν τών πρωτί
στων χαρακτηριστικών τής λογικής αύτοΰ φύσεως· άμε
σος δέ αύτής συνέπεια ή αλληλεγγύη καί αδελφότης, οι’ 
ής άποκαθίσταται, μεταξύ τών καθ’ έκαστα μελών τής 
κοινωνίας, εδραία βάσις πρός έπίτευξιν τής σκοπουμένης 
ευημερίας. Κατά τόν Πλάτωνα, οΐαν σχέσιν καί άναφοράν 
έχει τό ανθρώπινον σώμα πρός τά μέλη καί όργανα αύτοΰ, 
τοιαύτην έχει καί ή κοινωνία πρός τά μέλη αύτής, διό 
καί παρίσταται ή μέν κοινωνία, ώς ζώον μέ πολλάς κε
φάλας, ή δέ πολιτεία ώς άνθρωπος έν μεγαλογραφία. Ό 
οέ Ρουσσώ έχαρακτήρισεν αύτήν έκφραστικώτερον παρο- 
μοιώσας τήν μέν κεφαλήν πρός τήν κυριαρχίαν, τόν δ’ 
έγκέφαλον πρός τούς νόμους καί τά έθιμα, τάς δέ αισθή
σεις πρός τούς δικαστάς, τό στόμα καί τόν στόμαχον πρός 
τήν γεωργίαν, βιομηχανίαν καί έμπορίαν, τό δε αΐμα καί 
τήν καρδίαν πρός τά οικονομικά, καί τά μέλη προς τούς 
πολίτας τούς κινοϋντας τήν μηχανήν.

Οΰτω λοιπόν τήν άναγκαίαν βάσιν τής ύπάρξεως ήμών 
αποτελεί ό έν κοινωνία συνεταιρισμός μετά τής άλληλεγ- 
γύης. ΊΙ συγκέντρωσις άφ’ ένός άναπληροί τήν φυσικήν 
ανεπάρκειαν τών προσωπικών δυνάμεων, ό σύνδεσμος δ’ 
άφ’ έτέρου καί ή κοινότης τών συμφερόντων αποτελεί τήν 
ηθικήν ενότητα. Καθώς δέ ευ σύνολον έκ πολλών σωμά
των συγκείμενου, π. χ. τό πλανητικόν σύστημα, δέν δύνα
ται νά ύπαρξη άνευ κέντρου βαρύτητος, οΰτω καί ή ανθρώ
πινος κοινωνία προϋποθέτει παρόμοιόν τινα νόμον συγκρα- 
τούυτα τό έκ πολλών μελών συγκείμενου δλον αύτής.

Ό κοινός ούτος τής αρμονικής κινήσεως παντός πολυ
μελούς σώματος θεμελιώδης νόμος είναι είς τήν κοινωνίαν 
ή ίσότης τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων, 

όπερ έστιν ή δικαιοσύνη ήτις πρέπει νά επικρατή είς τάς 
σχέσεις τών άτόμων πρός άλληλα καί έκαστου πρός τό 
δλον. Έάν ύποθέσωμεν συνάθροισιυ άνθρώπων άνευ δι
καιοσύνης, ήτοι άνευ νόμου βαρύτητος, έκαστος αύτών, 
ύπό τήν έπήρειαν τής ιδίας δυνάμεως ή εγωιστικής Οελή- 
σεως, ήθελε τρέπεσθαι πρός τήν έκλεχΟεϊσαν διάφορον ή 
αυθαίρετον διεύΟυνσιυ, καί τότε, παυσάσης τής ενότητες 
καί τής κανονικής κινήσεως, τά μέλη ώς ξένα πρός άλ- 
ληλα, καί ανεξάρτητα έκ τοΰ νόμου τής βαρύτητος ή 
κατά παράβασιυ αύτοΰ δράττοντα, ήθελον επιφέρει άνα- 
ποφεύκτως τήν διατάραξιν καί διάλυσιν του όλου.

Έντεΰθεν έπεται ότι ό άνθρωπος δέν δύναται νά συμ- 
πληρώση τόν έκ φύσεως προορισμόν του, είμή έάν συμ- 
βιοΐ έν κοινωνία διεπομένη ύπό ισορροπίας τών καθηκόν
των καί δικαιωμάτων. 'Αλλως τε δέ τάς αύτάς έχοντες 
άνάγκας, έκ τοΰ αύτοΰ χοός παραχθέντες, καί έκ τών 
αύτών λόγων έν κοινωνία συνελθόντες, δικαιούμεθα καί 
όφείλομεν νά ζώμεν ίσοι, ένώπιον τών κοινών εις πάντας 
νόμων τής φύσεως. «Ό μ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ς τή φύσει 
ζήν, λέγει Ζήνων ό Κιτιεύς, τοΰτο έστί κατ’ αρετήν 
ζ ή υ, ούδέν έ ν ε ρ γ ο ΰ ν τ α ς ώ ν ε ί ω 0 ε ν ά π α γ ο ρ ε ύ ο ι ν 
ό κ ο ι ν ό ς νόμος, οπερ έστιν ό ορθός λόγος.»

Είναι δέ τοσοΰτον ουσική ή ιδέα τής ίσότητος, ώστε 
αποτελεί έν τών συστατικών στοιχείων τής ύπάρξεως 
ημών διό καί παρετηρήΟη ότι ή άνθρωπότης πάντοτε 
έπευφήμησεν είς τήν προτασίαν τοΰ αδυνάτου κατά τοΰ 
ισχυρού, τοΰ δικαίου κατά τών προνομίων. Καί αύτοι δέ 
οί θετικοί νόμοι, άν καί έργου τών μή άλανΟάστωυ ανθρώ
πων, έχουσι τι ιερόν καί γίνονται σεβαστοί, ούχί τόσον 
διά τής βίας οσον διότι τείυουσιν είς άποκατάστασιν τής 
ίσότητος, ήτις είναι δίκαιον φυσικόν.

Αναγκαία συνέπεια τής άρχής τής ίσότητος είναι ή 
προσωπική έλευθερία, βάσις καί αύτή ουσα. ούσιώδης πά
σης δικαιοσύνης καί επομένως τής ανθρώπινης αρμονίας.
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Πάντες ανεξαιρέτως οί άνθρωποι θέλομεν, έπιθυμοϋ- 
[Λεν, άπαιτοϋμεν, ίναώμεν ίσοι ένταυτω ζαί έλεύθεροι- άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων ζαί είς πάντας τούς τόπους οί 
άνθρωποι ήσθάνθησαν τήν άνάγζην ταύτην είναι αλήθεια 
ην ουδέποτε ή φιλαυτία ή πρόληψιςζατώρθωσαν νά έξαλεί- 
ψωσιν έζτής συνειδήσεως τοϋ ανθρώπου· ό άπολέσας δετήν 
ελευθερίαν άπώλεσε τό ημισυ τής ανθρώπινης αξίας του- 
«ήριισυγάρ τής αρετής ά π ο α ί ν ε τ αι ε ύ ρ ύ ο π α Ζ ε ύ ς 
άνέρος, εύτ’ άνμέν ζατά δούλιονήμαρ έλησιν.»

’Εντούτοις χαθώς ή ίσότης είναι σχετική ζαί ούχί 
απόλυτος, οϋτω ζαί ή αδελφή αύτής έλευθερία περιορί
ζεται εις όρια, ών ή ύπέρβασις απειλεί τήν διάλυσιντοϋ 
ζοινοϋ σώματος. Έάν ζατά τό φαινόμενονή φύσιςδεν έθεσε 
φραγμούς είς τήν Οέλησιν τοΰ άνθρώπου, δεν έπεται άναγ- 
ζαίως ότι ό άνθρωπος δύναται νά πράξη ό,τι θέλει- πρώ
τον μέν ή συνείδησίς του άπαγορεύει νά λαμβάνη έπί τοϋ 
άλλου πλειότερα δίκαια εκείνων ών κρίνει εαυτόν άξιον- 
έπειτα δέ ούσιωδώς κοινωνικός ών, μόνον διά τής συν
δρομής τών όμοιων του δύναται νά ζήση, άλλά ζαί πάντες 
ουτοι ώς έκαστος ιδία είσιν ελεύθεροι- άπαιτείται λοι
πόν άμοιβαϊος σεβασμός τής έλευθερίας τών συμβιούντων 
ινα ύπάρξη ίσότης δικαίων διότι έάν ύποτεθή τις έλεύθερος 
νά πράξη τι προσβάλλον τό δίκαιόν μου ζαί έγώ έπίσης 
έλεύθεοος ών τόν έμποδίζω, έζφράζοντες δε ζαί ό μεν ζαί ό 
οέ θέλησιν άντίθετον, θέλομεν συγζρουσθή άφεύκτως, καί 
τότε ούτε ό εις ούτε ό άλλος είμεθα έλεύθεροι, διότι αντιπρο
σωπεύομε'? δύο θελήσεις αϊτινες ζαθό ισοβαρείς αντισταθ
μίζονται, ζαθό δυνάμεις δε'άντίθετοι έξουδετεροΰνται ζατά 
φυσικόν λόγον εύθύςώς τεθώσιν είς σύγκρουσιν. Το συμπέ
ρασμα επομένως είναι ότιή ατομική έλευθερίαπεριορίζεται 
μέχριτοΰ σημείου καθ’ ό έμποδίζει οπωσδήποτε τήν άνάπτυ- 
ςινζαί εύημερίαν άλλου τινός- ούδαμοϋ δε άρμοδιώτερον ή
δύνατο νά παρατεθή τό εύαγγελιζόν «δσύμισεΐς έτέρω 
μή ποιήσης.»

ΊΙ ελευθερία είναι δικαίωμα ένταυτω ζαί καθήκον, τοι
αύτη δέ οΐα άνεπτύχθη καί όσημέραι άναπτύσσεται έν ταΐς 
συγχρόνοις κοινωνίαις, κατ' άντίθεσίν τών ιδεών τής άρ- 
χαιότητος, είναι θησαυρός άπονεμηθείς ζαί έπιβληθείς 
ύπό τής φύσεως είς τόν κοινωνικόν άνθρωπον διό και δέν 
δύναται νά άπαλλοτριωθή ούδε νά διατεθή ύπό τοϋ κατέ- 
χοντος αύτήν, διότι ή έλευθέρα καί διζαία έξάσκησις 
τής έλευθερίας, παράγουσα τήν ισότητα τών δικαίων, είναι 
γενικόν τών πάντων ζαί έκάστου συμφέρον. Δέν πρέπει 
δε νά έζπ/.ηττώμεθα βλέποντες έν τοις πράγμασιν οτι ή 
έφαρμογή τών άρχών αύτών παράγει άποτελέσματα πρός 
τό εύ είναι άνόμοια είς έκαστον ήμών διότι ταΰτα έχου- 
σιν άναλογίαν καί άναφοράν πρός τάς περιστάσεις, πρός 
τά μέσα, πρός τήν ενέργειαν- έν άλλαις λέξεσιν, ώς πρός 
τάς σχέσεις τών ατόμων, αί άρχαί τής έλευθερίας καί 
ίσότητος χρησιμεύουσιν είς τοϋτο καί μόνον, νά άσφαλί- 
σωσι τήν έξάσζησιν τοΰ τε καθήκοντος, πρός τήν έργασίαν 
ζαί τοΰ δικαιώματος πρός διατήρησιν τοΰ άποζτηθέντος- 
κοινωνία δε έχουσα κανόνα ίσον, πρός ρύθμισιν τοϋ έν 
λόγω δικαίου καί καθήκοντος, κοινόν δέ ζαί -υποχρεωτι
κόν είς πάντας θεωρείται σήμερον, ύπό οίονδήποτε πολί
τευμα ζαί άν διατελή, άπολαμβάνουσα πλήρους ίσότητος.

Μία τι; πρός τά είρημένα άντίφασις ήδύνατο νά έζλη- 
φθή τό τοΰ Άριστοτέλους, ότι «φύσει τινές είσιν οί 
μεν έλεύθεροι, οίδέ δούλοι, οις ζαί συμφέρει 
τό δουλεύειν ζαί δίκαιον έστί φανερόν.» Τούτου 
ένεκα, καί ιδίως πρός εύχερεστέραν ζατανόησιν τής έν ταΐς 
συγχρόνοις κοινωνίαις προσωπιζότητος τοΰ άνθρώπου καί 
επομένως τής ίσότητος αύτοϋ ώς 'υποκειμένου δικαιωμά
των, άνάγζη νά ποιήσωμεν ιστορικήν τινα παρέζβασιν 
ζαί σύγκρισιν, τήν έξής.

Είς τήν άρχαιότητα ή έννοια τοϋ πολίτου ήτο τό άκρον 
άωτον τοϋ ήθιζοΰ κοινωνικού κόσμου, ή σφαίρα πάσης 
τοϋ άνθρώπου δράσεως ζαί ένεργείας- ή έλευθερία ήτο 
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πολιτική μάλλον ή προσωπική, και ούδόλως ύφίστατο έν 
τώ άτομιζώ βίω· ουτω δέ ό άνθρωπος, άν και διετήρει τήν 
ύποκειμενιζήν αύτοϋ σημασίαν, έστερεΐτο έν τούτοις πά
σης άτομιζότητος και έμηδενίςετο, ούτως εϊπεϊν, πρό τής 
καθολικής ισχύος τής πολιτείας· ή ηθική τοΰ ανθρώπου 
φύσις παρεγνωρίζετο τελείως- κοινωνική Ισότης άλλη 
παρά τήν πολιτικήν ούδόλως ύπήρχε, καϊ ή δουλεία, τό 
προϊόν τοϋτο τής φυσικής τών ανθρώπων ανισότητας άνε- 
βιβάσθη εις δόγμα.

Τούναντίον όμως συμβαίνει έυ τή νεωτέρα πολιτεία· 
σήμερον ό άνθρωπος δέν άπόλλυται έν αύτή· είναι πρώτον 
άνθρωπος καϊ εΐτα πολίτης Τό π ρ ά τ τ ε ι ν τ ά π ο λ ι τ ι ζ ά, 
τό Ιδεώδες τοϋτο τοΰ αρχαίου Έλληνας, είναι σήμερον 
προαιρετικόν ό πολίτης εμμέσως είς αύτά συμμετέχωυ, 
θεραπεύει πρό πάντων τήν ατομικήν αύτοϋ έλευΟερίαν, 
διότι έν αύτή αισθάνεται τό δίκαιον τής προσωπικότητος 
πραγματοποιούμενο·? καϊ άνευ τής αμέσου συμμετοχής 
του εϊς τά τής πολιτείας· όταν οέ τό συμφέρον τής πολι
τείας άπαιτή ύπηρεσίας, ό πολίτης προσφέρει αύτάς, καϊ 
ύπόκειται είς έΟελοδουλείας τιυάς καϊ Ουσίας, άλλ’ ό βαθ
μός αύτών ούδέποτε τίθεται ύπεράνω τών φυσικών τοϋ 
κοινωνικού ανθρώπου δικαίων. Έυ συνάψει δ’ εϊπεϊν, ό 
άυΟρωπος κέζτηται σήμερον ούχί μόυου καθήκοντα άλλά 
καϊ δικαιώματα.

Κατά τήυ άρχαιότητητα δέν είχε διαγυωσΟή ή σπου- 
δαιότης τής ανθρώπινης προσωπικότητος καϊ ή ιδέα τώυ 
δικαιωμάτων τοϋ άσόμου, κατ’ ίσον καϊ έζ φύσεως πάσι 
τοϊς άνΟρώποις ύπάρχουσα· ή πολιτεία άνέτρεφε καϊ πα- 
ρήγαγε μεγάλους πολίτας, ένώ τό πλεϊστον τών κατοί
κων ήσαν δούλοι. Άφοϋ δέ καί ό ιδεώδης Πλάτων, έζ τών 
άρχών τής έποχής του έπηρεαζόμενος ύπεστήριζε τήν 
δουλείαν ζαί δεν κατεδίζαζε τόν κατά μή Ελλήνων πό
λεμον καΟό γευόμευου κατά βαρβάρων, μή άνθρώπων, 
ούδόλως άπορον άν ό πραζτιζώτατος Αριστοτέλης έξέ- 

φρασε τό απελπιστικόν έζεϊνο διά τήν ανθρωπότητα δόγμα, 
δικαιολογούμενος άλλως τε έκ τούτου ότι, έν πάση τή 
φύσει τό άυισον θεωρών, εύρισζε καϊ έν πάσι τοϊς άνΘρώ- 
ποις ανισότητα άρετής ζαί δυνάμεως. Δέν είναι όμως 
αμφιβολία ότι άν διεγίνωσζε τήν ’ισότητα τών φυσικών 
δικαίων τοϋ άνθρώπου, ήθελεν άποφανΟή διαφόρως έπϊ τοϋ 
προκειμένου.

Άλλά και ύποΟέτοντες ύπάοχοντα τόν ένα καϊ κοινόν 
εκείνον νόμον ζαί πλήρη τήν απέναντι αύτοϋ Ισότητα, 
οφείλομε·; ούχ' ήττον νά ζητήσωμεν καϊ ίσχύν τινα δυνα- 
μένην νά τηρήση έμπράζ.τως τήυ άπαιτουμένην ισορρο
πίαν. Λί θελήσεις τών μελών τής κοινωνίας τείνουσι μεν 
εϊς του αύτον σκοπόν, άλλ’ εϊσ’ι πολλαϊ τόν αριθμόν με
ταξύ οέ πολλών ανθρωπίνων θελήσεων ή τήρησις τής 
τάςεως καί ή άπονομή τής δικαιοσύνης έχουσι τάς δυσκο
λίας των. Άνάγκη επομένως νά ύπάρχη δύναμις τις ύπερ- 
τέρα τής Οελήσεως έκάστου, έπιβαλλομένη, ύποχρεοΰσα 
τούς πάντας καϊ έπανορΟοϋσα τήν τυχόν έπελΟοΰσαν δια
τάραξήν τοϋτο δέ δεν δύναται νά έπιτευχΟή είμή έάν έκα
στος ύποτάςη τήυ ’ιδίαν αύτοϋ Οέλησιν είς άλλην καί 
πάντες εϊς μίαν κοινήν, ύποχρεωτικήν καϊ άζολουΟουμένην 
άπαρεγκλίτως· ουτω μεταβάλλεται εϊς ενότητα ζαί συνο
χήν ή παρατηρούμενη εϊς τάς κλίσεις καϊ τά αισθήματα 
τών ανθρώπων διαφορά, διευθύνονται αί πράξεις καί επέρ
χεται έμπράκτως ή τοσοΰτον αναγκαία έν ταΐς κοινω- 
νίαις άρμονία· «ή δέ τών νόμων ισχύς τίςέστίν; 
λεγει ό Δημοσθένης, άρ’ έάν τις υμών άδικο ύ μένος 
άναζράςη, προσδραμ οϋνται καϊ παρέσουται 
βοηΟοϋυτες; Ο υ· γράμματα γ ά ρ γ ε γ ρ α μ μ έν α 
έστι ζαϊ ούχί δύνατ’άν τοϋτο ποιήσαι. Τίςούυ 
ή δ ύ ν α μις έστιν; ' Γ μ ε ϊ ς έ ά υ β ε β αιώ τ ε αύτούς 
και παρ έχητε κυρίους άεϊ τώ δεομένω.»

ΊΙ κοινή αΰτη καϊ ύπερτάτη βουλησις, ή παρά τοΰ Σε- 
νέζα προσφυώς όνομασΟεϊσα έμφύσησις κοινωνικής ισχύος, 
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εΐναι ή λεγομένη κυριαρχία, αποτελούσα τήν ούσιω- 
δεστέραν τών βάσεων τοϋ κοινωνικού σώματος. Έπειδή δέ 
άπαντες έσμεν έκ φύσεως ίσοι καί ελεύθεροι καί ούδείς 
δύναται νά εχη έπί τοϋ άλλου δικαιώματα πλείονα, ή νά 
έπιβάλλη πλείονα τών έαυτοϋ καθηκόντων, έπεται οτι ή 
κυριαρχία οέν είναι προνόμιον ένός ή πολλών, άλλ’ ώς 
απαύγασμα γενικής θελήσεως ανήκει άδιαιρέτως είς πάν
τας, καί ώς έξάσκησις δικαιώματος λαοϋ ελευθέρου απο
βαίνει άναπαλλοτρίωτος· τό δόγμα λοιπόν οτι οί λαοί 
έγεννήθησαν τών βασιλέων χάριν, καθώς τά πρόβατα χάριν 
τών ποιμένων είναι άφύσικον καί άποτρόπαιον, καί ό λαός 
ο μή έχων κυριαρχίαν παύει νά Οεωρήται ίσος καί ελεύ
θερος.

Καθόσον δ’ άφορα ιδίως είς τήν ισότητα, ένδιαφέρει έν
ταϋθα νά ύπομνήσωμεν ότι ή κοινωνική ισχύς είναι γεγο
νός παρατηρηθέν ανέκαθεν είς πάντας τούς χρόνους καί 
τόπους· είναι άποκάλυψις ήν ή άνθρωπότης μετεχειρί- 
σθη καί έτροποποίησε, άλλά δέν έδημιούργησε. Διά τής 
συνδρομής, ήν παρέχει είς τούς αδυνάτους και διά τής 
υπηρεσίας ήν χορηγεί είς τό δίκαιον, άποζαθιστα τούς 
όρους τής έν κοινωνία ειρηνικής διαβιώσεως, άπομα- 
κρύνει τήν έκμετάλλευσιν τοΰ άνθρώπου ύπό τών όμοιων 
του, γίνεται ό ύπέρτατος διαιτητής τών τε ατομικών 
καί τών γενικών συμφερόντων, καί συντελεί είς πρόοδον 
καί πολιτισμόν τοϊς πασι έξ ίσου συμφέροντα, -αφε- 
στάτην δέ τούτων πάντων ιδέαν παρέχει ό τρόπος καθ’ 
δν οί άρχαϊοι παρίστανον τήν (τόν κόσμον Θεών καί άν
θρώπων ές ίσου διέπουσαν) Θέμιδα, κρατούσαν διά μέν 
τής μιας χειρός πλάστιγγα έν ισορροπία, οπερ έσήμαινε 
ισότητα καί δικαιοσύνην, διά δέ τής άλλης ξίφος, οπερ 
έδήλου εθνικήν βούλησιν καί δύναμιν.

Β'.
Χωρίς νά ένδιατρίψωμεν είς τήν άνάγκην τής διακρί- 

σεως τοϋ κοινωνικού άνθρώπου κατά τάξεις καί έπαγγέλ- 

ματα (άνάγκην ύπαγορευομένην έκ τής άδυναμίας αύτου 
πρός τό παρασκευάζειν πάντα τά τής υλικής καί πνευματι
κής ζωής χρήσιμα), παρατηροΰμεν έν πρώτοις ότι ή άστυκή 
ίσοτης συνίσταται είς τήν παρ’ έκάστου έλευθέραν καί 
νόμιμόν έξάσκησίν τών δυνάμεών του νοητικών ή σωμα
τικών, καί είς τήν άπόλαυσιν τών άποτελεσμάτων τής 
ένεργείας καί δραστηριότητας του. "Ωστε καί έάν ΰποθέ- 
σωμεν δυνατήν τήν έξίσωσιν καί τήν διανομήν τοϋ αποτε
λέσματος τών διαφόρων ατομικών ενεργειών (οπερ δυσχε
ρέστατου, ϊνα μήείπωμεν αδύνατον, διότι κατ’Άριστοτέλην 
«επεί καί τούς τά κοινά κεντημένους καί κοινωνοϋντας 
πολλω διαφερομένους μάλλον όρώμεν ή τούς χωρίς τάς 
ουσίας έχοντας»), ήθέλομεν έχει ώςσυμπέρασματήν άνισό- 
τητα καί ούχί τήν ισότητα· διότι ούτω πώςθά παρεχωρεϊτο 
εις τινας έν μέρος τών δι' άλλοτρίας έργασίας άποκτη- 
θέντων, Οά άφηρεϊτο παρ’ άλλων έν μέρος τών οσα άπέ- 
κτησαν έργασθέντες καί δικαιούνται νά διατηρήσωσι χάριν 
έαυτών καί τής οικογένειας των, καί Οά καθιεροϋτο έν 
προνόμιον ύπέρ έκείνων οΐτινες καθυστεροϋσιν ύπό τήν 
εποψιν τών ατομικών δυνάμεων ή τοϋ πρός έργασίαν 
έρωτος.

Ό οργανισμός καί ή ισχύς καί ή αρμονία τής κοινω
νίας συνίσταται ούχί είς τό περιορίζειν, άλλ’ είς τό εύρύ- 
νειν είς τό άτομον, όσω περισσότερον είναι δυνατόν, τό 
στάδιον τής ένεργείας καί άναπτύξεως, ούχί είς τό διανέ- 
μειν κοινώς, άλλ’ είς τό άπονέμειν τά άποτελέσματα τών 
μερικών προσπαθειών. Διά τών πράξεών του ό άνθρωπος 
άποδύεται έν τή κοινωνία είς είδος τι μάχης- άλλ’ άπο- 
δύεται μετά ζέσεως, όταν γινώσκη ότι δάφνη άνάλογος 
έπιφυλάσσεται είς τάς προσπάθειας του- Έάν δέ άφαιρέ- 
σωμεν άπό τοϋ άτόμου τήν έλπίδα καί τήν έγγύησιν τών 
άποτελεσμάτων τής έργασίας του, ούδέν έλατήριον Οά 
είχεν ή άτομική ένεργεία, καί τότε άντί νά φροντίζωμεν 
περί τής άναπτύξεως καί τελειοποιήσεως ημών, ήθέλομεν
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καταπέσει είς αδράνειαν, ζαί άπάΟειαν, ή δέ ίσότης ήτις 
έπεφυλάττετο δ1.' αύτής, Οά ήτον ίσότης ύλιχή, κτηνώδης 
καί άναξία λογικού άνθρώπου.

Έντεΰθεν δεν έπεται ώς αναγκαία συνέπεια δτι όοείλο- 
μεν νά άδιαφορώμεν απέναντι τών αδυνάτων ζαί ασθενών, 
ή ότι πρέπει νά έκλειψη παν γενναϊον αίσθημα φιλανθρω
πίας καί συνδρομής. «Ούγάρ ΐναάλλοις άνεσις ήμϊν 
δέθλίψις- άλλ’ έξ ίσότητος έν τώ νυν χαίρω τό 
ήμώνπερίσσευμα ε ί ς τό έ κ ε ί ν ω ν ύ σ τ έ ρ η μ α, όπως 
γ έ ν ν η τ α ι ί σ ό τη ς κ α 0 ώς γ έ γ ρ α π τ α γ ό τ ό π ο λ ύο ύ κ 
έπλεόνασε χαί ό τό ολίγον ούκ ήλαττό νησε ν.»

Άλλ’ έννοειται έπίσης ότι δέν πρέπει νά έςηγηΟώσιν 
ίουδαϊκώς τά άγια ταΰτα τοΰ Παύλου λόγια, διότι καί 
ταΰτα χαί ή βάσις τής χριστιανικής ηθικής «εντολήν 
καινήν δίδωμι ύμϊν ίνα αγαπάτε άλλήλ ους» άφο- 
ρώσι προφανώς είς ισότητα έμπνεομένην έκ τοΰ αισθήματος 
τής αδελφότητος καί ό άνθρωπος οφείλει βεβαίως αδέλφι 
χήν αγάπην καί συνδρομήν τοις μεθ" ών συμβιοΐ όμοίοις 
αύτοϋ. Άλλ' άπό τών αισθημάτων τής αδελφότητος μέχρι 
τής έξομοιώσεως τής ένεργείας πρός τήν απάθειαν ύπάρχει 
μεγάλη άπόστασις. Ή φύσις τών πραγμάτων απαιτεί διά- 
κρισιν τής δραστηριότητος άπό τής οκνηρίας, τών γνώσεων 
άπό τήςάμαθείας. Έξ αύτής δε τής διακρίσεωςπρο έκυψε τό 
θειον παράγγελμα «έκάστω ζ ατ ά τ ά έ ρ γ α τ ο υ», τό 
όποιον είναι ή βάσις τής ύπό τών κοινωνικών νόμων καθιε- 
ρωθείσης ίσότητος τών δικαιωμάτων, καί τό όποιον πάσα 
κοινωνία οφείλει, χάριν τής συντηρήσεώς της, νά τηρή 
άπαρεγκλήτως.

"Οθεν μετά τοΰ θέματος τής άνισότητος τών τάξεων 
συνδέεται στενότατα τό τής ιδιοκτησίας καί έργασίας, 
όπερ καί άποτελεί σήμερον τό δύσλυτον καί άκανΟω- 
δέστατον κοινωνικόν ζήτημα. Είς τάς παλαιάς κοι νωνίας 
δεν ύπήρχεν ή δυσκολία αύτη, επειδή ή άνισότης τών 
τάξεων ήτο τότε προνόμιον εκλαμβανόμενου ώς οι- 

ζαιον ζατά παράβασιν τών φυσικών νόμων, μία δέ έπί τό 
άνθρωπινώτερον τροπή τών πραγμάτων τάχιον ή βράδιον 
άΛΑ άφεύζτως έρχομένη (ώς λ. χ. ή γαλλική έπανάστα- 
σις) κατερριπτε ευκόλως τά προνόμια καί έπανέφερε τήν 
ισότητα· σήμερον όμως ή άνισότης τών τάξεων δέν είναι 
προνόμιον, άλλ' άπλοΰν γεγονός όφειλόμενον είς τάς έκ 
φύσεως διακρίσεις τών ανθρώπων ζαί είς τήν έλευθέραν 
ατομικήν έκαστου ενέργειαν, ζαί επομένως θεωρείται ώς 
οιζαιον άπρόσβ/,ητον. Εδώ ακριβώς έγκειται ή δυσκολία 
τοΰ προβλήματος. τήν όποιαν, έννοειται, δέν αναλαμβάνο
με·/ νά λύσωμεν, άλλά θά ύποδείξωμευ άπλώς έν τοϊς έπο- 
μένοις περί ιδιοκτησίας καί έργασίας.

ΊΙ ιδέα τής ιδιοκτησίας παρήχθη λίαν πιθανώς ύπό 
τοΰ πρώτου δυνηθέντος νά περιφράξη έν μέρος γής καί 
είπόντος «τοϋτο έστίν έμόν.» "Οθεν έζ πρώτης άφετηρίας 
και απολύτως εξεταζόμενη ή ιδέα αύτη δέν φαίνεται φυ
σική. Και τώ όντι ή γή κοινή τών πάντων γεννέτειρα καί 
τάφος, δέν πρέπει νά είναι αποκλειστικόν κτήμα ούδενός 
ώς ούτε ή βροχή καί ή Οερμότης τοΰ ήλιου, αϊτινες τήν 
γονιμοποιοΰσι. Καί είς τήν αρχαιότητα δέ, ίνα άναγνωρι- 
σθή ή νομιμότης τής ιδιοκτησίας, έδέησε νά προστεθή εις 
τούς τίτλους τής Δήμητρος ό τής Οεσμοφόρου, νοούντων 
διά τούτου τών αρχαίων ότι παρήχθη νέον δίκαιον, τό τής 
ιδιοκτησίας.

Άλλ' άδιάφορον, είτε έξ ανάγκης είτε έκ τής πρός τό 
ευ είναι κοινής τών ζώων ροπής, ή ιδέα τής ιδιοκτησίας 
άποκατέστη δευτέρα ούτως εϊπεϊν φύσις και ύπόστασις τοΰ 
κοινωνικού ανθρώπου, καί αναγνωρίζεται ύπό πάντων ώς 
τό πρώτον βήμα πρός τήν εαυτού και τής οικογένειας 
άνάπτυξίν καί επομένως πρός τόν πολιτισμόν.

Πράγματι όμως ό άνθρωπος, γυμνός έπι τής γής ελ- 
Οών, δεν άπέκτησεν εϊμή διά τής έργασίας τήν τροφήν, 
τήν έυδυμασίαν, τήν οικίαν του, καί δεν οφείλει είμή είς 
τήν έργασίαν τάς απολαύσεις τού βίου· οθεν έάν παρεδε-
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χθη τό νόμιμον ζαί άναγκαϊον τής ιδιοκτησίας, τό παρε- 
δέχθη ύπό όρον· άνεγνώρισε δηλαδή ότι ή ίοιοκτησια προ
κύπτει μόνον έζ τοΰ καθήκοντος τής εργασίας, διότι αυ
τός είναι καί ό όρος τής ύπάρςεως ήμών, συμφωνότατος 
άλλως τε καί πρός τό θειον παράγγελμα «έ ν ί δ ρ ώ τ ι 
τοΰ προσώπου σου ο α γ ή τόν άρτον σου.»

Έν άλλαις λέξεσι καί έπιστημονικώς είπεΐν ή ιδιοκτη
σία θεωρείται δικαίωμα μόνον καθ' όσον ή χρήσις, οίζειο- 
ποίησις καί διάθεσις τών φυσικών αντικειμένων προέρχε
ται έζ τής έκπληρώσεως καθήκοντος· έντεΰθεν δε και εζ 
τής προσγιγνομένης είς τήν κοινωνίαν εμμέσου ώφελείας 
δικαιολογείται καί τό διηνεκές καί τό αποκλειστικόν, όπερ 
έξασφαλιζόμενον έξ ίσου είς πάντας άποτελει τήν ισό
τητα περί τήν ιδιοκτησίαν, τό σημαντικώτερον τοΰτο αντι
κείμενου τοΰ ιδιωτικού δικαίου.

Είς τήν πρό ήμών έποχήν ή ακίνητος ιδιοκτησία ητον 
ή βάσις τοΰ εθνικού πλούτου, καί πρός αύτήν ώς έπι τό 
πλεϊστον έτεινεν ή ανθρώπινη ενέργεια, άλλά καί ές αύτής 
κυρίως προέκυπτον αί άφορμαι τών προνομίων, διχονοιών 
καί ανισοτήτων έν τή κοινωνία. Σήμερον όμως έπήλθεν 
ούσιώδης τών τάσεων μεταβολή, και τό χρήμα, ή κινητή 
περιουσία, λαμβάνει όσημέραι άνάπτυξιν μεγαλητεραν, 
άπειλεϊ νά διαταράξη έμμέσως τήν ισορροπίαν και έμπνεει 
σπουδαιοτέρους ή όσους άλλοτε ή άκίνητος ιδιοκτησία, 
φόβους- ή άνισότης λοιπόν τών τάξεων είναι σήμερον το- 
σούτω μάλλον άξια μελέτης όσω έκ διαφόρων ή πρότερον 
λόγων, ήτοι οικονομολογικών, τείνει νά μετατραπή εις 
δίκαιον έπικίνδυνον και νά έπαναφέρη κατ’ άλλον τρόπον 
τά παλαιά προνόμια, διακρίσεις κτλ.

Τοΰτο είναι τό λεγόμενον ζήτημα τής άνισότητος τών 
περιουσιών, περί τό όποιον οί κοινωνιολόγοι, σπουοαΐοι 
φιλόσοφοι, πρό πολλοϋ καταγίνονται, καί δικαίως, οιότι 
βλέπομεν έν τοϊς πράγμασι. κολοσσιαίας περιουσίας άφ’ 
ένός συγκεντρωμένος είς ολίγων χεΐρας, καί μυριαοας 

λιμωττόντων άφ’ έτέρου καί τήν πλειονότητα τής άνθρω
πότητος έργαζομένην τά βαρύτατα τών έργων, ίνα παρέ- 
χη εύημεοίαν είς κηφήνας, τό δε πάντων όλεθριώτερον, 
έσυνειθίσαμεν νά κατατάσσωμεν καί τόν πλούτον έν ίση, 
ίνα μή εί’πω άνωτέρα, μοίρα μετά τής προσωπικής αρε
τής και επιστημονικής άξίας, καί νά μεταχειριζώμεθα μά
λιστα αύτόν ώς μέτρον τής ηθικής άναπτύξεως τής κοι
νωνίας.

Δέν έννοοΰμεν νά έπικαλεσθώμεν τό σοφόν άλλά δυσε
φάρμοστου έν τή ανθρώπινη φύσει δόγμα τοΰ αθανάτου 
Άριστοτέλους, οτι εύδαιμονοΰσα πολιτεία είναι ή έχουσα 
τάς περιουσίας ούχί μόνον ίσας άλλά καί μικράς· (ού τό 
τάς ούσίας ίσας ποιήσαι τόν νομοθέτην, άλλά τοΰ μέσον 
στοχαστέον, έτι δ' εί τις καί τήν μετρίαν τάξειεν ούσίαν 
πάσιν, ούδέν όφελος- μάλλον γάρ δει τάς έπιθυμίας όμα_ 
λίζειν ή τάς ούσίας). Ούδέ πρέπει νά άπορώμεν άν αί νομο- 
Οεσίαι (τούς έπιεικεΐς τή φύσει τοιούτους παρασκευάζειν, 
ώστε μή βούλεσθαι πλεονεκτεϊν, τούς δέ φαύλους ώστε μή 
δύνασθαι), δεν έδοκίμασαν νά περιορίσωσι τάς περιουσίας 
διότι, ώς είπομεν, έκαστος έχει τήν έλευθερίαν νά άπο- 
κτήση καί νά διατηρήση όσον δύναται περισσότερον. Άλλ’ 
όμως δέν είναι καί λογικόν ότι ή φύσις προώρισε τά 9] 10 
τών τέκνων της είς τά βαρύτερα τών έργων άνευ άναλό- 
γου εύημερίας, καί έπροίκισε τούς ολίγους με ικανότητα 
νά παράγωσιν έζατομμυριάκις πλειότερα εκείνων (άχρη
στα όλως είς αύτούς τά τοσαΰτα, όσον επιζήμια είς τήν 
κοινωνίαν έν γένει έξ ής άπεσπάσθησαν).

Έάν λοιπόν ή πλειονότης τής άνθρωπότητος εχη δί
καιον παράπονον, τοΰτο δεν άπευθύνεται κατά τής άνισό
τητος τών περιουσιών άπολύτως, άλλ" έχει άφετηρίαν τό 
«έκάστω κατά τά έργα του»· καί δικαιούται επομένως 
ό άνθρωπος, ό νυχθημερόν έργαζόμενος καί στερούμενος 
μολοντούτο άχυρίνου στρώματος, δικαιούται, λέγομεν, νά 
ύποβάλη είς έλεγχον τά άνάκτορα καί τήν ύπερβολικήν 
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τών μή εργαζομένων άνεσιν καί άζηοίαν επειδή άφ' ένός, 
δσον άναβαίνει τις τήν κοινωνικήν κλίμακα, καί μάλιστα 
παρά τήν συνείδησιν τών πολλών, τόσον ή εύθύνη αύτοϋ 
εύρύνεται, καί τόσον ό έλεγχος έκ μέρους τών συμβιούν- 
των καθίσταται φυσικότερος, άφ' έτέρου δέ τής κοινωνίας 
ούδέν άλλο ούσης ή μεγάλης τίνος συνεργατικής έταιρίας, 
έκαστον άλληλέγγυον μέλος κατεργάζεται τήν ύλικήν καί 
πνευματικήν τών άνθρώπων άνάπτυξιν, καί επομένως ή έρ
γασία, ώς πρώτιστον καθήκον, πρέπει νά είναι ό μοναδι
κός καί ό άποκλείστικός τής ιδιοκτησίας όρος..

Ε. ΓΑΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

Ή πτώχευσις ανάγεται είς τήν ιστορίαν τής οικονομι
κής καχεξίας, έν τή όποια μεγίστην άσκεΐ έπιρροήν ή έμ
πορική έν γένει κατάστασις. "Οσω περισσότερόν αι πτω
χεύσεις πολλαπλασιάζονται, τόσω τά σπέρματα τής οικο
νομικής δυσαρμονίας περιβάλλονται άπείλητικώτερον 
χαρακτήρα. Κατά δεκέμβριου 1878 και αύγουστον 1879 
έπραγματεύΟη ή Οικονομική ΈπιΟεώρησις (φυλ. G9 καί 
78) περί τών έν Αμερική καί Αγγλία πτωχεύσεων. Δεν 
είναι δέ άπο σκοπού είς τήν γενικήν έπι τοΰ κατ αύτάς 
κοινωνικού φαινομένου έννοιαν ή μελέτη καί τών εν Γαλ
λία συμβαινόντων.

Κατά τάς έπισήμους τής Γαλλικής καταστατικής πλη
ροφορίας άπό 5,282 πτωχεύσεων έν έτει 1876, άνέβη ό 
άριΟμός τών έν Γαλλία κηουχΟεισών τω 1877 πτωχεύ
σεων είς 5,480 ήτοι 228 έπί πλέον. ΊΙ εκκαθαριστική τών 
πτωχεύσεων δικαστική έργασία περιέλαβε κατά τό 1877 

ού μόνον τάς πτωχεύσεις τοϋ έτους τούτου, άλλά καί τάς 
άπό τών προηγουμένων έτών εκκρεμείς συμποσουμένας είς 
6,656, ήτοι τό ολον 12,136. 'Εξ αύτών διαρκοϋντος τοϋ 
έτους 1877 έπεραιώΟησαν 5,877 πτωχεύσεις, ήτοι 288 
δι’ άνακλήσεως τών κηρυξασών αύτάς άποοάσεων, 855 διά 
δικαστικού συμβιβασμού, 260 δΓ έκκαΟαρίσεως τοϋ έγκα- 
ταλειφΟέντος ένεργητικοϋ, 2,262 οι'έκκαΟαρίσεως τής τών 
δανειστών ένώσεως και 2,273 ένεκεν άνεπαρκείας τοϋ 
ένεργητικοϋ.

"Οσον άφορα τάς διά συμβιβασμού καί έκκαΟαρίσεως 
περαιωΟείσας τρεις άνωτέρω κατηγορίας τών έν Γαλλία 
πτωχεύσεων, τό μεν ένεργητικόν αύτών συνεποσοΰτο είς 
80,792,937 φράγκα, τοποθετημένου είς άκίυητα άξίας 24, 
532,764 φρ. καί είς κινητά άξίας 56.260,173 φρ. τό δέ 
παθητικόν αύτών άυέβαιυευ είς 260,685,882 φράγκα, δια
νεμόμενου ώς έξης μεταξύ τών διαφόρων δανειστών : 8, 
434,720 φρ. προνομιούχου παθητικόν, 21,366,642 φρ. 
ένυπόΟηκον παθητικόν και 230,884,520 φρ, έγχειρόγρα- 
φον παθητικόν. "Ωστε μετά τήν πληρωμήν τών προνομιού
χων καί τών ένυποΟήκων δανειστών άπέμειναν 50,991, 
775 φρ. πρός ίκανοποίησιν τών έγχειρογράφων δανειστών, 
οϊτινες τοιουτοτρόπως έκ τής ολικής άπαιτήσεώς των 
230 8)10 εκατομμυρίων φρ. άπώλεσαυ έν τώ βαράΟρω τής 
πτωχεύσεως 180 έκατομμύρια.

Έκ τών 3,376 έκκαΟαρισΟεισών ώς άνωτέρω πτωχεύ
σεων, είς 128 μέν όλοι οί δαυεισταί τελείως ίκανοποιήθησαν, 
είς 267 δε τό ένεργητικόν άπερροφήΟη ύπό τών δικαστι
κών δαπανών και τών προνομιούχων άπαιτήσεων, ώστε 
δέν έμεινέ τι διά τούς κατόπιν έρχομένους.

Τοιαύτη είναι ή γενική έποψις τών έν Γαλλία πτωχεύ
σεων κατά τό έτος 1877. ΊΙ έκκρεμότης τοσούτων κατ' 
αύτάς διαδικασιών άπο τών προηγουμένων έτών, όσαι 
έσημειώΟησαν προηγουμένως, άποδεικνύει ότι και έντή νέα 
περί πτωχεύσεων νομοθεσία ή περί τόν χρόνον όυσχέρει»
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οέν δύναται εντελώς νά έξομαλυνθή. Ή Αγγλική κατά 
τοΰτο πρακτική είναι μάλλον κατά σκοπόν, έντός τών πρώ
των τής διαδικασίας [χηνών άνοίγουσα καί ζλείουσα όρι— 
στικώς τήν μερίδα «Κέρδη καί Ζημίαι» είς τά βιβλία τών 
δανειστών τής πτωχεύσεως, τής οποίας ή διαδικασία τάχι
στα συμπληροΰται.

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΣ.

"Οσοι νομίζουσιν ότι δύναται ό χρυσός νά συμβαδίζη 
μετά τοΰ αργύρου έν τή σφαίρα τών τιμών εις νομοθετικώς 
δεδομένην αναλογίαν, έκλαμβάνουσι τόν νομοθέτην τής 
πολιτείας ώς έπέχοντα τόπον τής τών πραγμάτων φύσεως. 
'Η νομισματική ένωσις τής μεσημβρινής Εύρώπης παρα
δέχεται ότι έν μόριον χρυσού ίσοδυναμεϊ πρός 15 1)2 αρ
γύρου, ώς νά ήδύνατο νά περιορίση τήν παγκόσμιον πα
ραγωγήν του μεν χρυσού είς 1 τού δέ αργύρου είς 15 1)2 !

Ή ύποτίμησις καί ή ύπερτίμησις είναι χαρακτήρ τής 
άεικινησίας τών κυκλοφορουσών αξιών. Δέν ύπάρχει τι έν 
τώ κόσμω, τό όποιον νά είναι άνώτερον τού θεμελιώδους 
τούτου νόμου. Τοιουτοτρόπως ή ύποτίμησις τοΰ αργύρου 
προχωρεί καί τά αίτια τοΰ φαινομένου τούτου άπό οια- 
φόρων μελετών καί παρατηρήσεων συνοψίζονται υπό τού 
κ. Bourne ώς έξής.

Προηγείται ή όσημέραι προβαίνουσα παραγωγή τών 
άργυρείων Nevada έν Αμερική. Ακολουθεί ή έν Γερμανία 
άφ’ ένός εισαγωγή τοΰ ένιαίου χρυσού νομίσματος και 
άφ’ έτέρου άπονομισμάτισις τού άργύρου ύπολογιζομένη 
άνω τοΰ 1 1)3 διλιουνίου δραχμών. Ή έν Ίνοια ζήτησις 
τών άργυρών νομισμάτων ήρχισεν άπό^τινος χρόνου σπου- 
δαίως νά έλαττούται- κατά τό 1864—1866 ή’Ινδική κυ- 

βέρνησις είχε σχηματίσει διαφόρους έπιτροπάς πρός εισα
γωγήν καί έκει τοΰ ένιαίου χρυσού νομίσματος άντί τοϋ 
άργυρού, τό όποιον είς προηγουμένην έποχήν έζητεϊτο 
κατά προτίμησιν ύπό τών ιθαγενών.

Είς τάς τρεις ταύτας αιτίας, αιτινες έπαισθητώς περι
όρισαν τήν νομισματικήν ύπόληψιν καί κυκλοφορίαν τού 
άργύρου, πρέπει νά προσθέσωμεν τήν έν ταϊς Σκανδιναυϊ- 
καϊς χώραις εισαγωγήν τού ένιαίου χρυσού νομίσματος 
καί τόν έν τή Γαλλία, Βελγίω, Ιταλία, ’Ελβετία, Έλλάδι 
καί ’Ολλανδία περιορισμόν τής έκτυπώσεως άργυρών νο
μισμάτων. Δύναται νά σημειωθή ζαί ή μεταβολή ήτις έν 
τή νεωτέρα περιόδω συμβαίνει κατά τάς άποταμιεύσεις, 
τάς οποίας χαρακτηρίζει ούχί ή έν κρύπταις φύλαξις τού 
νομίσματος άλλ’ ή είς επιχειρήσεις διάθεσις αύτοΰ. Τό 
πλεϊστον έπειτα τοΰ έμπορίου ένεργεΐται νΰν ούχί διά νο
μίσματος άλλά διά τών παντοειδών γραμματίων, τά όποϊα 
έπενόησεν ή ζίνησις τών κεφαλαίων. Ό έξής υπολογισμός 
διακεκριμένου έν ’Αγγλία τραπεζίτου, είναι χαρακτηρι
στικός τών ένεργουμένων νΰν π)>.ηρωμών, διότι ορίζονται 
αύται είς 8,6 διά συναλλαγματικών, είς 88,5 δι’ έπιτα- 
γών, είς 2,6 διά τραπεζογραμματίων καί είς 0,3 διά νο
μίσματος. Έάν προσθέσωμεν καί τάς άφθονωτέρας νΰν 
είς χρυσόν προμήθειας, ένεκα τών όποιων δύναται ούτος 
νά εισχώρηση είς πλείονας βιομηχανικούς κύκλους διώ- 
κων κατά πόδας τόν άργυρον, ιδού τό άθροισμα τών κυ- 
ριωτέρων αιτίων τά όποϊα προζαλοΰσι τήν όσημέραι ΰπο- 
χώρησιν τοΰ άργύρου έζ τής παγκοσμίου νομισματικής 
αγοράς.

Όσον άφορα ιδιαιτέρως τάς προμήθειας τοΰ χρυσοϋ, 
έν μεγάλω άριθμώ έπικρατειών ύπελογίσθησαν αύται κατά 
τήν πενταετίαν 1873—1877 είς εκατομμύρια λιρών στερ
λινών ώς έξής: Τώ 1873 ύπήρχον έν αύταις 1.072 καί 
μετεκομίσθησαν 149 ήτοι 14 τοϊς 0)θ·—τώ 1874 ύπήρ
χον 1,089 καί μετεκομίσθησαν 88 ήτοι 8 τοϊς 0)θ·—τώ
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I875 ύπήρχον 1,106 καί μετεζομίσΟησαν 102 ήτοι 9 τοϊς 
0)θ·—τω 1876 ύπήρχον 1,1*25  ζαί μετεζομίσΟησαν 96 
ήτοι 9 τοϊς 0)θ·—τω 1977 ύπήρχον 1,145 ζαί μετεκο- 
μισθησαν 1 10 ήτοι 10 τοϊς 0)θ. Έν γένει άπό τών δεδο
μένων τούτων ό ύπαρχων έν Εύρώπη ζαί 'Αμερική χρυσός 
ύπεραρκεϊ είς τήν νομισματικήν έξοικονόμησιν τών αναγ
κών του έμπορίου, τό όποιον άλλως παρατηρεϊται κατά 
τήν έν λόγω πενταετίαν 1973—! 877 κλίνου είς έλάττωσιν, 
έν ταΐς αύταΐς χώρας ή κίνησις αύτοϋ άπό 1,165 έκατομ. 
διότι λιρ. στερλ. τω 1873 κατέβη είς 1,154 τώ 1874, 
είς 1,146 τώ 1876 ζαί είς 1,124 τώ 1877.

Είναι σημαντιζώτατον τής νεωτέοας περιόδου ή έπιμονή 
τών έμποριζών κρίσεων καί ή συνεχής έμφάνισις αύτών 
έπί τοϋ οικονομικού οργανισμού. Έάν άφήσωμεν τάς κατά 
μέρος έμποριζάς κρίσεις, αί γενικώτεραι μεταξύ αύτών 
άναπτύσσονται ώς έξής : Κατά τό 1839 εμπορική ζρίσις. 
Κατά τό 1847 εμπορική ζρίσις. Κατά τό 1857 έμπορική 
ζρίσις. Κατά τό 1861 έμ.ποριζή ζρίσις. Κατά τό 1873 
έμπορική ζρίσις. Έν διαστήματι 40 έτών πέντε σπουδαιό
τατα'. έμποριζαί κρίσεις συνετάραξαν τήν παγκόσμιον οικο
νομίαν. Καί τό φαινόμενον εκτυλίσσεται περιοδικώς μετά 
χρονικής κανονικότητες άξίας ιδιαιτέρας παρατηρήσεως, 
διότι τό πλεϊστον κατά δεκαετίαν περίπου ή μάστιξ τών 
έμποριζών κρίσεων περιέρχεται τόν κόσμον.

Τό φαινόμενου τούτο συνεδυάσΟη ύπό τοϋ ζ. Jouglur 
πρός τάς κατ’ άνωτάτου και κατ’ ελάχιστου όρον έργασίας 
τών μεγάλων τραπεζών τών έζδιδουσών τραπεζογραμμά

τια. Είναι περίεργον π. χ. ότι ζαί έν Γαλλία ζαί έυ Αγ
γλία οί ανώτατοι όροι τών προεξοφλήσεων τής Γαλλικής 
καί τής Αγγλικής Τραπέζης άπαντώνται πάντοτε καθ’ ήν 
στιγμήν άναφαίνονται αί κρίσεις. Κατά τήυ ζρίσιν τοΰ 
1839 ό ανώτατος όρος τών προεξοφλήσεων άνέβη έν μέν 
τή Γαλλία είς 228 έκατομ. φρ. έν δε τή Αγγλία είς 19,9 
έκατομ. λιρ. στερλ. Κατά τήυ ζρίσιν τοΰ 1847 αί προ
εξοφλήσεις άνέβησαν έυ μέν τή Γαλλία είς 320 έκατομ. 
φρ. έν δε τή ’Αγγλία είς 23,2 έκατομ. λ. στ. Κατά τήυ 
ζρίσιν τοΰ 1857 αί προεξοφλήσεις άνέβησαν έν μέν τή 
Γαλλία είς 628 έζατομ. φρ. έν δέ τή ‘Αγγλία είς 31,3 
έκατομ. λ. στ. Κατά τήυ ζρίσιν τοΰ 1864 αί προεξοφλήσεις 
άνέβησαν είς 791 έζατομ. φρ. έυ Γαλλία ζαί είς 25,3 
έκατομ. λ. στ. έυ Αγγλία. Κατά τήν ζρίσιν τοΰ 1873 αί 
προεξοφλήσεις άνέβησαν είς 1282 έζατομ. φρ. έυ Γαλλία 
ζαί είς 28,8 έζατομ. λ. στ. έυ ‘Αγγλία.

Δύνανται οί άνώτατοι ούτοι όροι τώυ προεξοφλήσεων 
νά διαφέρωσιν άπ' άλλήλων, μαρτυροΰσιν όμως τήν κανο
νικότητα τής έζτυλίξεως τοΰ φαινομένου, ότι κατ' αύτούς 
συμπίπτουσι ζαί αί κρίσεις. Δυο ύπό τήν έποψιν ταύτην 
κινήσεις είναι άξιοπαρατήρητοι, ότι έπί έπτά περίπου έτη 
ύπάρχει τάσις πρός ύψωσιν ζαί έπί τρία πρός έλάττωσιν. 
Τοιουτοτρόπως τό χαρτοφυλακίου τώυ τραπεζικών προ- 
εξοφ’λήσεων διαδοχικώς έξογζοΰται ζαί ζενοΰται έπί σταθ
μών, τούς όποιους διαχειρίζονται αί έμποριζαί κρίσεις.

Όσου άφορα τά μεταλλικά, τών Τραπεζών άποταμι- 
εύματα, οί ελάχιστοι αύτών όροι συναπαντώνται κατά τήν 
έποχήν τώυ έμποριζών ζρίσεων πρός τούς άνωτάτους όρους 
τών προεξοφλήσεων. Τοιουτοτρόπως κατά τήν ζρίσιν τοΰ 
1839 τό μεταλλικόν άποταμίευμα τής Γαλλιζής τραπέζης 
είχε ζαταβή είς 90 έζατομ. ορ. ζαί τής'Αγγλικής είς2,4 
έζατομ. λ. στ. Κατά τήν ζρίσιν τοΰ 1847 τό άποταμίευμα 
τοϋτο έν μεν τή Γαλλία είχε ζαταβη είς 78 έζατομ. φρ.έν δέ 
τή’Αγγλίαείς 8,3- έκατομ.λ.στ. Κατάτήνζρίσιντοΰ 1857 
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έν μέν τή Γαλλία είς 152 έκατομ. ορ. έν δέτή Αγγλία είς 
0,4 έχατομ. λ. στ. Κατά τήν κρίσιν τοΰ 1864 είς 152 
έχατομ. φρ. έν Γαλλία καί είς 12,4 έχατομ. λ. στ. έν 
’Αγγλία. Κατά τήν κρίσιν τοϋ 1873 είς 705 έχατομ. φρ. 
έν Γαλλία χαί είς 19,3 έκατομ. λ. στ. έν Αγγλία.

Καί ή κυκλοφορία δε τών τραπεζογραμματίων παριστά 
σχετικά φαινόμενα, διότι όσω έλαττοΰνται τά μεταλλικά 
αποταμιεύματα τόσω έλαττοϋται καί τών τραπεζογραμ
ματίων ή κίνησις καί τ’ άνάπαλιν, διά λόγους λίαν φυσι
κούς ότι, συγκεντρουμένων τών νομισμάτων έν ταΐς τρα
πέζαις, ή ανάγκη τής κυκλοφορίας είς τραπεζογραμμά
τια επιτείνεται, καί μή συγκεντρουμένων τών νομισμάτων 
έν ταΐς τραπέζαις, τά χάρτινα αύτών εικονίσματα όλιγώτε
ρον ζητούνται. Τοιουτοτρόπως κατά τήν κρίσιν τοΰ 1839 ό 
έλάχζστος όρος τής κυκλοφορίας τών τραπεζογραμματίων 
κατέβη έν Γαλλία είς 190 έκατομ. φρ. καί έν Αγγλία 
είς 16,5 έκατομ. λ. στ. Κατά τήν κρίσιν τοΰ 1847 έν μέν 
τή Γαλλία είς 232 έκατομ. φρ. έν δε τή Αγγλία είς 17, 
7 έκατομ. λ. στ. Κατά τήν κρίσιν τοΰ 1857 έν μέν τή 
Γαλλία είς 526 έκατομ. φρ. έν δέ τή Αγγλία είς 18,3 
έκατομ. λ. στ. Κατά τήν κρίσιν τοΰ 1864 έν μεν τή Γαλ
λία είς 720 έκατομ. φρ. έν δέ τή Αγγλία είς 19,6 έκατομ. 
λιρ. στερλ.

Έν γένει αί παρατηρήσεις αύται έν όλη τή αριθμητική 
ξηρότητι αύτών άπολήγουσιν είς τό έξής ούσιωδέστατον 
πόρισμα, όφειλόμενον είς πείραν ίκανώς πολυχρόνιον άπό 
τών αρχών τοΰ παρόντος αίώνος. Πρόκειται περί τών 
κατά τό διάστημα τούτο ισολογισμών τής Γαλλικής καί 
’Αγγλικής τραπέζης, οΐτινες μαρτυροϋσιν ότι καθ’ήν στιγ
μήν αναφαίνεται ή εμπορική κρίσις, ή ποσότης τών προ
εξοφλήσεων έφΟασεν ήδη τό άνώτατον αύτής όριον και 
ότι τότε λαυιβάνουσιν αί τοάπεζαι τά πρασυλακτιχά των 
μέτρα διά τής ύψώσεως τοΰ προεςοφλητικοΰ τόκου άπό 
6 έως 10 τοις 0)0. Τά σημεία ταΰτα δειχνύουσιν ότι ή 

κρίσις χτυπά ήδη τήν θύραν τοΰ οικονομικού τής κοινω
νίας οργανισμού, έάν δέν είσήλθεν έτι έν αύτώ. Άπ’ έναν- 
τίας χατά τά έπόμενα τής κρίσεως έτη, κατά τά όποϊα 
έκχαθαρίζονται αί πληγαί αύτής, τά τραπεζικά χαρτοφυ
λάκια γίνονται έλαφρότερα, μέχρις ού καταβώσιν είς τόν 
έλάχιστον τών προεξοφλήσεων όρον. Κατά τήν περίοδον 
ταύτην καί ό προεξοφλητικός τόκος άποκτά ήμερωτέραν 
φυσιογνωμίαν, διότι καταβαίνει είς 2 τοις 0)θ.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην τής σημασίας τών προεξοφλη
τικών τόκων δέν είναι άπο σκοπού ή σημείωσις τών νΰν 

■ τοιούτων έν ταΐς κυριωτέραις τραπέζαις τής Εύρώπης.
Έν Αονδίνω 2 τοίς 0)θ, έν Παρισίοις 3 τοϊς 0)θ, έν Άμ- 
στελοδάμω 3 τοϊς 0)θ, έν Βιέννη 4 τοις 0)θ, έν Ρώμη 4 
τοϊς 0)θ χαί έν Πετρουπόλει 5 τοϊς 0)θ. "Οπου ό προεξο
φλητικός τόκος βαρύτερος, έκεϊ καί αί οικονομικά! περι
στάσεις ύπό παχύτερα νέφη κεκαλυμμέναι.

ΕΦΕΤΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΝΙΑ.

Ή ιδέα τών προνομίων έχει τι δύσηχον έν τή έλευ- 
Οέρα τής πολιτείας σφαίρα. Καί ή έφεύρεσις ώς πνεύμα
τος άκτίς, φωτιζουσα τόν πέριξ ύπό τοΰ σκότους βεβαρυ- 
μένον ορίζοντα, δεν είναι φύσεως έπιδεκτιχής νά ύποταχΟή 
είς τήν οεσποτείαν τοΰ ιδιοκτήτου έπ’ άπειρον. Τό πνεύ
μα δημοριουργεϊ διά τήν αιωνιότητα· ή άποχλειστιχότης 
δεν εχει τι κοινόν πρός τούς εύρεϊς αύτοϋ σκοπούς.

Και όμως ό λύχνος καίει διά τοΰ έλαίου· οστις θέλει 
το φως τοΰ πρώτου δεν πρέπει νά λησμονή τήν άνανέω- 
σιν τοϋ δευτέρου. Ίί έπιστήμη, λέγει ό Renouard, είναι 
οιά τόν άνθρωπον τό πρώτον τών κεφαλαίων. Πάσα άνα- 
κάλυψις νόμου τινός φυσικού, πάσα νέα εφαρμογή βιομη
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χανικής τίνος μεθόδου είναι αϋξησις τοΰ πλούτου, είναι 
μέν ώφέλιμος δι’όλους, πρέπει όμως συγχρόνως νά ίκα- 
νοποιή καί τόν δημιουργόν της, πρός τόν όποιον όλοι 
όφείλουσιν ανταμοιβήν έπι τώ χορηγηΟέντι αύτοϊς άγαθώ. 
'Η άνευ αμοιβής χρήσις τών υπηρεσιών εκείνου, οστις 
έφεΰρε, Οά ήτο κοινωνική αδικία.

Κατά τήν εποχήν τών συντεχνιών τά δικαιώματα τών 
έφευρέσεων συνεδυάζοντο μετά τών βιομηχανικών μονο- 
πωλείων. Άλλ’ή κατάστασις αύτη έτροποποιήθη άπό τοϋ 
1623, οτε έν Αγγλία έτέθησαν αί έτι καί νΰν ίσχύουσαι 
έπϊ τοϋ προκειμένου θέματος βάσεις, κατά τάς όποιας 
συνδυάζεται τό συμφέρον τών έφευρετών πρός τό συμφέ
ρον τοΰ λοιπού κόσμου, άπό τινων επιφυλάξεων καί πρόσ
καιρων τής έφευρέσεως χρήσεων ύπέρ εκείνου, οστις τήν 
έξήγαγεν έζ τοΰ ένοομύχου τής διανοίας Οησαυροϋ. Είς 
τό μέλλον άπόκειται ή περαιτέρω έζτύλιξις τής προοδευ- 
τιζωτέρας ζαί σκοπιμωτέρας νομοθεσίας, σχετικώς πρός 
τόν άρμονιζώτερον συνδυασμόν τοϋ άγωνιζομένου ατόμου 
καϊ τής καρπουμένης τάς αγρυπνίας αύτοΰ κοινωνίας. 
ΓΙανταχόθεν δε ό διεθνής κανονισμός τοΰ θέματος τούτου 
παρίσταται ώς έργον γενικής ανάγκης.

Όσον αφορά τήν Ελλάδα, τό άρθρον 133 τοϋ ποινικού 
νόμου προϋποθέτει τήν ϋπαρςίν τοιαύτης τινός νομοθε
σίας, ή οποία έν τούτοις έλλείπει. Καθώς οί τυποζλόποι 
τιμωρούνται διά χρηματικής ποινής 200-2000 δραχμών, 
μεταφερομένων συνάμα τών τυποζλαπέντων εις τήν ιδιο
κτησίαν τών άδικουμένων, ταύτά εφαρμόζονται κατά τό 2 
έδάφιον του προκειμένου άρθρου καί «εις άλλας εφευρέ
σεις, έργα γεννήματα τών επιστημών ή τεχνικά, καθόσον 
ταΰτα είναι έξησφαλισμένα δι’ιδιαιτέρων εγχωρίων προ
νομίων κατά τών επιζήμιων μιμήσεων.»

Πρός πλήρωσιν αυτού τοΰ κενοΰ κατά τήν συνεδρίασιν 
τής 1ης Απριλίου 1864 ύπεβλήθη εις τήν έν Άθήναις 
εθνικήν Συνέλευσιν πρότασις περϊ εισαγωγής έν Έλλάδι

σχετικής άπό 5 Ιουλίου 1844 Γαλλικής νομοθεσίας, 
κατά τήν όποιαν πασα νέα ανακάλυψες ή έφεύρεσις (εξαι
ρούμενων τών φαρμακευτικών συνθέσεων καϊ τών σχεδίων 
τών οικονομικών ή πιστωτικών συστημάτων), γενομένη 
έφ’οίουδήποτε κλάδου τής βιομηχανίας, χορηγεί είς τόν 
έφευρετήν τό δικαίωμα νά έζμεταλλεύη αύτήν πρός ίδιον 
αποκλειστικόν όφελος, αναγνωριζόμενου τοϋ δικαιώματος 
τούτου οι’ίοιαιτέρου κυβερνητικού έγγράφου, φέροντος τόν 
τίτλον «προνόμιον έφευρέσεως»· ύπό τόν όρον άναζάλυ- 
ψις ή έφεύρεσις νέα περιλαμβάνεται έν τώ Γαλλίζω νόμω 
πασα έφεύρεσις νέων βιομηχανικών προϊόντων, πάσα έφεύ- 
ρεσις νέων οργάνων καϊ μέσων παραγωγής, ώς ζαϊ πάσα 
νέα έφαρμογή γνωστών μέσων πρός παραγωγήν αποτε
λέσματος ή προϊόντος βιομηχανικού.

Κατά δύο ιδέας έζαινοτόμει τό ύποβληθέν εις τήν Έθνο- 
συνέλευσιν σχέδιον, ώς πρός τόν χρόνον τοΰ έφευρετιζοϋ 
προνομίου καί ώς πρός τόν φόρον. Ένώ έν Γαλλίαάπέκειτο 
είς τήν κυβέρνησιν ό χρονικός προσδιορισμός κατά 5-10 
ή 15 έτη, τό ελληνικόν σχέδιον ορίζει έν γένει 20 έτη 
διάτήν άσκησιν αύτοΰ. Καϊ έπϊτοΰ φόρου ώριζε 10 δραχ
μάς διά τό Ιον έτος, 20 οιά τό 2ον, 30 διά τό 3ον καϊ 
ούτω καθ’έξής, αύξανομένης έκάστης έτησίας δόσεως κατά 
10 δραχμάς, άντί τού έν Γαλλία ίσχύοντος διπλάσιου 
έν γένει ποσού. Τά έπόμενα έκ τής συνοδευούσης τό έγ- 
καταλειφθεν νομοσχέδιο·? έκθέσεως άνήκουσιν είς τήν γε
νικήν έπϊ τού προκειμένου θέματος μελέτην:

—'11 περϊ προνομίων Οεσμοθεσία προτίθεται νά ρυθμίση, 
σύμφωνα πρός τό δίκαιον καϊ τήν αμοιβαία·? ώφέλειαν, 
τάς σχέσεις τών έφευρετών καϊ τής κοινωνίας, εις τρόπον 
ώστε νά έξασφαλ:ση τά δικαιώματα τοΰ πρώτου, χωοϊς νά 
Ουσιάση τά συμφέροντα τής δευτέρας. Έντεΰθεν ή ανάγ
κη ανταλλακτικού συμβολαίου, τό όποιον, ένώ άφ’-ένος 
έγγυαται είς τόν έφευρετήν τήν αποκλειστικήν, διά τινα 
ετη, έκκάρπωσιν τών βιομηχανικών έφευρέσεών του, περί- 
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ορίζει άφ' έτέρου τήν έξάσκησιν τοΰ δικαιώματος τούτου 
εις ώρισμένον αριθμόν έτών, μετά παρέλευσιν τών οποίων 
ή κοινωνία εισέρχεται εις τήν άπόλαυσιν αύτοϋ. Ή αν
ταλλαγή αύτη παρέχει ώφελείας είς άμφότερα τά μέρη, 
και πρώτον μεν εις τόν έφευρετήν, οστις, προστατευόμε- 
νος κατά τής άπομιμήσεως, προάγει φανερά τήν έφεύρε- 
σίν του καί τή δίδει ολας τάς δυνατάς αναπτύξεις ζαί 
απολαύει όλων τών ώοελειών, έπειτα δε ζαί είς τήν κοι
νωνίαν αύτήν, ήτις διά τοΰ τρόπου τούτου λαμβάνει γνώ- 
σιν ζαί γίνεται κατόπιν κυρία μεθόδων, αϊτινες ήθελον 
άλλως άπολεσθή δι' αύτήν, καθότι οί έφευρεταί, φοβού
μενοι τάς απομιμήσεις, ήθελον έργάζεσθαι έν τώ κρύπτω 
καί ήθελον συμπαραφέρει μεθ'εαυτών είς τόν τάφον τά 
απόκρυφα τών έφευρέσεών των.

Τά προνόμια (brevets d’ invention) χρονολογούμενα έν 
Γαλλία άπό τοΰ 1791 διεδέχθησαν τάς προτιμήσεις (pri
vileges), αϊτινες πρό τής έποχής εκείνης άπεκτώντο κατ’ 
εύνοιαν διά ραδιουργιών ζαί ένίοτε διά χρημάτων. Οί 
περί προνομίων νόμοι ήνοιξαν νέαν έποχήν είς τήν βιο
μηχανίαν τής Γαλλίας, προσζαλέσαντες τούς Γάλλους είς 
άπόλαυσιν τών εύεργετημάτων Οεσμοθεσίας, ύπό τήν προ
στατευτικήν έπιρροήν τής οποίας οί Άγγλοι προώδευον 
ήδη θαυμασίως, διότι ή Αγγλία άπό τοΰ 1623 είχε νό
μον περί προνομίων. Αί ‘Ηνωμένα*.  Πολιτεία*,  τής ’Αμερι
κής έψήφισαν περί τούτου νόμον άπό τοΰ 1790. Ή 
Γαλλία, ώς έρρέθη, ζατά τό 1791, ή Πρωσσία ζαί ή Ρωσ
σία κατά τό 1812. Ή Όλλάνδα, ή Βαυαρία καί ή Βυρ
τεμβέργη ζατά τό 1817. ΊΙ Αύστρία ζαί αί Χομβαρδο- 
βενετιζαί έπαρχίαι τό 1820. Τών έθνών τούτων τό παρά
δειγμα ήζολούθησαν ζατά μικρόν όλα τ'άλλα Ευρωπαϊκά 
έθνη, ψηφίσαντα τοιούτους νόμους· άλλά νόμοι περί προ
νομίων έθεσμοθετήθησαν ζαί έν ταΐς Άγγλικαΐς άποι- 
κίαις, έν Βραζιλία, έν Βούενος "Αύρες, έν Χιλί, έν Κούβα, 
έν 'Αλγερία, έν ταΐς Όλλανδικαϊς Ίνδίαις, έν ταΐς Ίσπα- 

νιζαΐς άποιζίαις, έν ταΐς Άνατολϊζαΐς ζαί Δυτιζαΐς Ίν
δίαις, έν τή Νέα Γρενάδα, έν ταΐς Δημοκρατίαις τής ’Αμε
ρικής ζτλ. Έν όλη δέ τή Εύρώπη σήμερον δύω μόνον 
βασίλεια δεν έχουσι τοιοϋτον νόμον, ή 'Ελλάς καί ή 
Τουρκία.

Έκ τών άνωτέρω έξάγεται ή προφανής άπόδειξις, ότι 
οί τόποι, ένθα ή βιομηχανία ζαί ό πολιτισμός έκαμαν 
μεγαλειτέραν πρόοδον, είναι έκεϊνοι είς οΰς ένομοθε- 
τήθη τό ταχύτερου, ότι ή ιδέα είναι ιδιοκτησία. "Oaot δέ 
τόποι δεν έχουσι άζόμη τοιοϋτον νόμον εύρίσκονται είς 
στασιμότητα.

Τό προνόμιον έφευρέσεως (brevet d’ inventio·) δέν είναι, 
ώς έρρέθη άνωτέρω, προτίμησις (privilege) άλλ’ άπλώς 
έγγραφον αποδεικτικόν ιδιοκτησίας, δεν είναι μουοπω- 
λεϊον, ούτε εύνοια, ούτε ανταμοιβή, άλλά τίτλος άνα- 
γνωρίζων δικαίωμα προϋπάρχον. Πάσα βιομηχανική άνα- 
κάλυψις είναι πραγματιζώς ιδιοκτησία εκείνου, οστις 
πρώτος τήν έπενόησεν. Ή έφεύρεσις άνήκει είς τόν έφευ
ρετήν, δν τρόπον μία ε’ιζών είς τόν ζωγραφίσαντα αύτήν, 
έν ποίημα είς τόν ποιήσαντα αύτό. ΊΙ έφεύρεσις άνήκει είς 
τόν έφευρετήν, δικαιότερου ή ό αγρός ή τό δάσος, όπερ 
έζληρονόμησέ τις, διότι, έάν ούτος δεν τά ζατεϊχεν, άλλος 
τις ήθελε κατέχει αύτά· δεν τά έδημιούργησεν αύτός, ένω 
ό έφευρετής έδημιούργησε τήν έφεύρεσίν του, έποίησέ τι 
έκ τοΰ μηδενός, έδωκεν άξίαν είς πράγμα, στερούμενου 
ταύτης πρότερον, δύναμιν είς τό ασθενές, κίνησιν καί ζωήν 
είς τό άδρανές ζαί νεκρόν. Διά τούτο όλαι αί πεφωτισμέναι 
κυβερνήσεις, περιέθαλψαν μέ ειδικήν προστασίαν τούς 
έφευρετάς έςασφαλίσασαι αύτοϊς, διά τής χορηγήσεως 
τών προνομίων, τήν άποζ/,ειστικήν διά τινα έτη άπόλαυσιν 
τών εύφυών έπινοήσεών των.

Άπό τής έποχής έκείνης χρονολογούνται αί μεγάλαι 
ανακαλύψεις, δι’ ών προήχθη είς τόν σημερινόν βαθμόν ό 
νεώτερος πολιτισμός- άλλως τε ή Οεσμοθεσία αύτη, καί 
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ταμιευτιζώς έξεταζομένη, είναι λίαν ωφέλιμος, διότι πάς 
ό λαμβάνων προνόμιον έφευρετής, ύποβάλλεται εις πλη
ρωμήν ετησίου φόρου. Ουτω δε είς τάς πεπολιτισμένας 
έπικρατείας, όπου έδόθησαν μέχρι τούδε καί δίδονται έκά- 
στοτε χιλιάδες προνομίων, τά δημόσια ταμεϊα έχουσιν 
έτησίως μεγάλας προσόδους έξ αυτών χωρίς τίνος δαπά
νης. Έπίσης δε καί οι έφευρεταί, προάγοντες ασφαλώς 
τά έργα τών επινοήσεων των ζαί έζμεταλλεύοντες αύτά, 
ώφελοΰσι μεν έν γένει τήν κοινωνίαν, άλλ' άνταμοίβονται 
καί ούτοι παρ’ αύτής γενναίους. βΰτως έκ τών γνωστών 
εφευρέσεων ή μέν κλωστική μηχανή τοΰ λιναριού έπωλήθη 
διά τήν 'Αγγλίαν μόνην αντί φράγκων 7,500,000, ή δέ 
ραπτική μηχανή άπέφερεν εύθύς ές αρχής είς τδν έφευ- 
ρετήν Homme φράγκα 2,500.000, ή τοΰ γαλβανισμού τοΰ 
σιδήρου φράγκα 12,000,000, ή τοΰ Καουτσούκ φράγκα 
20,000,000, ό Ιάκωβος Watt διά τήν τελειοποίησήν τής 
ατμομηχανής έζέρδισε φράγκα 64,000,000, ζαί ό Bichard 
Arkvright, έφευρετής τής κλωστικής μηχανής τοΰ βάμβα
κος, έζέρδισε φράγκα 16^,000,000. Άλλ' δσον μεγάλα 
καί άν φαίνωνται τά ποσά, άπερ οί έφευρεταί έκέρδισαν, 
είσί μολοντούτο ελάχιστα απέναντι τών ζολοσιαίων κεφα
λαίων, τά όποια, έκμεταλλευθεϊσαι αί έφευρέσεις των ύπό 
την προστασίαν -ών περί προνομίων νόμων, παρήγαγον 
καί έθεσαν εις κυκλοφορίαν εις τούς τόπους, ένθα έδό
θησαν τά προνόμια είς τούς άνωτέρω έφευρετάς.

ΊΙ Ο-σμοΟέτησις τοιούτου νόμου είς τήν Ελλάδα όχι 
μόνον θέλει απαλλάξει αύτήν άπό τής μομφής, τής απευ
θυνόμενης ζατά τών μή προοδευόντων είς τόν πολιτισμόν 
έθνών, άλλά και θέλει συντελέσει μεγάλως είς τήν εισα
γωγήν πολλών εφευρέσεων, προνομιούχων ήδη γενομέ- 
νων έν τή άλλοδαπή, ζαί είς ώφέλειαν τοΰ δημοσίου 
ταμείου, διότι ό λαμβάνων το προνόμιον έφευρετής ύπο- 
χρεοΰται, έντός ένός ή δύω έτών, νά θέση εϊς ενέργειαν 
την έφεύρεσίν του είς τό κράτος, ένθα έλαβε τό προνό- 

μιον, καί νά πληρόνη είς τό δημόσιον ταμεϊον έτησίως 
φόρον τινά, έπί ποινή απώλειας τών δικαιωμάτων του. 
Συνήθως δέ οί έφευρεταί λαμβάνουσι προνόμιον είς 
όλας τάς έπικρατείας, ένθα ύπάρχουσι νόμοι περί τούτου. 
Ούτως ή Ελλάς ύηφίζουσα τοιούτου νόμον θέλει ώφε- 
ληθή μεγάλως έζ τών έκμεταλλευθησομένων ένταΰθα έφευ
ρέσεων, διά τάς όποιας άλλοδαποί έφευρεταί Οά λάβωσι 
προνόμιον. Άλλά καί έκτός τούτου άς έλπίσωμεν, δτι 
είς τήν προνομιούχου ταύτην χώραν τής εύφυίας, ύπό τήν 
εύεργετιζ.ήν προστασίαν τοιούτου νόμου, θέλουσιν έπινο- 
ηθή ζαί προα/θή εφευρέσεις σπουοαϊαι, αϊτινες Οά ώφε- 
λήσωσι πολυειδώς τήν πατρίδα.

Η ΩΦΕΛΙΜΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΡΟΠΗ.

kata Herbert Spencer.

Ζήτημα σπουδαίου ζαί μεγάλως άφορών πάσαν κοινω
νικήν τάξιν : Τις ή ώφελιμωτέρα τών άνθρωπίνων γνώ
σεων τροπή ;

Έν τή σημερινή τής κοινωνίας καταστάσει, οτε τό ώφέ- 
λιμον έθυσιάσθη χάριν τού επιδεικτικού, οφείλει έκαστος 
νά γνωρίζη αύτήν, είτε ώς άτομον, είτε ώς μέλος οικο
γένεια:, είτε ώς πολίτης, είτε ώς διδάσκαλος. Εάν συγ- 
ζρίνωμεν τόν πολιτισμένου κόσμον τής σήμερον, ζατ άτο
μα, πρός τόν βάρβαρον, θέλομευ εΰρει περίεργου ομοιότητα 
αισθημάτων και τάσεις πρός τό επιδεικτικόν ι 0·. Αφρικα
νοί τής ακολουθίας τοϋ capilaine Speke έφερον τούς έκ 
δέρματος αίγός έπευδύτας έυ οσω ό καιρός ήτο καλός, 
άπέβαλλον δε καί έδίπλουυ αύτούς προσεκτιζώς άμα ήσθά- 
νοντοτήν παραμιζράν ύγρασίαν και εμευου ουτω τρεμοντες 
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όλόγυμνοι ύπό τήν βροχήν! Καί τήν σήμερον πολλοί 
φροντίζουσι μάλλον πώς τά ένδύματά των νά είναι τοϋ 
τελευταίου συρμού ή πώς νά είναι άνετα,φροντίζουσι μάλ
λον περί τής κομψότητος ή περί τοΰ εύχρήστου αύτών.

Τήν αύτήν τάσιν άνευρίσκομεν έν τή διανοητική σφαίρα· 
τό επιδεικτικόν υπερίσχυσε τοϋ ωφελίμου. Καί σήμερον έν 
τοϊς σχολείοις διδάσκονται οίπαϊδες μάλλον ό,τιθέλει τους 
άναδείξει ή ό,τι θέλει ωφελήσει αύτούς κατά πρώτον λό
γον καί κατόπιν άλλους. Αιτία δε τούτου είναι ότι άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον αί κοινωνικά! 
άνάγκαι ύπερίσχυσαν τών ατομικών καί διότι ή πρώτιστη 
τούτων ύπήρξε πάντοτε ή ύπεροχή τής κοινωνίας έπί τοΰ 
ατόμου. Έξηγούμεθα : Νομίζεται γενικώς ότι αί βασιλι- 
καί κυβερνήσεις, τά κοινοβούλια καί αί καθεστηκυϊαι άρ
χαί είναι αί μόναι έν τώ κόσμω έςουσίαι. Απάτη· αί 
άνεγνωρισμέναι αύται άρχαί συμπληροϋνται δι’ άλλων 
άνωνύμων, αϊτινες άναπτύσσονται έν πάσι τοϊς μικροϊς 
κύκλοις, έν οις άνδρες καί γυναίκες προσπαθοϋσι νά 
έξασκήσωσιν έπιρροήν τινα. Καί αί πρός άπόκτησιν αύτής 
προσπάθειαι καί αί προσπάθειαι πρός τό έπισΰραι τιμάς 
καί τήν εύνοιαν τών άνωτέρων άπορροφώσι τάς ζωτικωτέ- 
ρας δυνάμεις- έκαστος προσπαθεί νά ύποτάξη, ούτως εί- 
πεϊν, τούς άλλους διά τής λάμψεως τοϋ πλούτου του, τοΰ 
τροπου τοΰ ζην, τής λαμπράς ένδυμασίας του, διά τών 
γνώσεων του ή διά τής εύφυ'ιας του· ούτω δέ σχηματί
ζονται οί στενοί κρίκοι σιδηράς άλύσεως μυρίων ιεραρ
χών, 
κυριώτερον χαρακτηριστικόν 
δέν φροντίζομεν περί 
τήν, άλλά περί 
έν τή κοινωνία 
Ούτω δέ σκοπός κυριώ 
ούχί τό είναι άλλά 

δι' ών συγκρατεϊται ή κοινωνική τάξις. ‘Ιδού τό 
τής σημερινής ανατροφής· 

ής άξίας τών γνώσεων καθ’έαυ- 
τών τιμών, τοϋ σεβασμού ζαί της 
επιτυχίας, ήν θέλει άποφέρει αύτη. 

τερος τής ζωής ήμών καθίσταται 
τό φανήναι· καί έζτοτε ή αληθής 

τής έπιστήμης ώοελιμότης έχει παρ’ ήμϊν τήν αύτήν ά-

ξίαν, ήν έχουσι καί παρά τώ άγρίω οί χρωματισμοί του 
καί ή έπιμέλεια ήν καταβάλλει ούτος περί τήν οξύτητα 
τών όδόντων του.

Πλήν « ό βίος βραχύς », βραχύτερον δέ καθιστώσιν 
ήμϊν αύτόν αί μυρ'ιαι άσχολίαι του- καί ανάγκη νά κατα- 
τρίψωμεν αύτόν περί τά ώφελιμώτερα, φειδόμενοι τοΰ 
χρόνου. Έξοδεύομεν έν τοϊς σχολείοις τών άρρένων ώρας 
άπειρους περί τήν έκμάθησιν τής Λατινικής, ήτις 90 τοϊς 
0)θ έν τή ζωή είναι άχρηστος· διδασκόμεθα μυρίας λεπτο
μέρειας τής γεωγραφίας καί λησμονουμεν αύτάς άμα τή 
έκ τοΰ σχολείου έξόδω μας. Έξ όλης τής γεωγραφίας, 
ήν έμαθον παπαγαλιστι έν τοϊς σχολείοις, δέν ενθυμούμαι 
ή τό : Πειραιεύς έπίνειον τών Αθηνών πόλις 
εμπορική κ α ί γ ε ω ρ γ ι κή πε ρ ι έχ ο υ σ α 7000 κατ. 
και δεν Οά έγνώριζον ή μόνον αύτό, άν διάφοροι περιστά
σεις άχρι τοΰδε δεν με ωθούν νά μάθω άλλά πολλά άτινα 
ενθυμούμαι, διότι έκουσίως καί έξετάζων μόνος τά έμα
θον. Κατακλύζουσι τήν μνήμην τών μαθητών διά μυρίων 
άλλων, ούχί διότι είσιν ώφέλιμα, άλλα διότι ή άγνοια αύ
τών θέλει έκθέσει αύτούς είς τήν περιφρόνησιν τών λοι
πών. ’Ενθυμούμαι ότι διδάσκαλός τις, παροτρύνων μαθη
τήν είς άποστήθισιν τής ιστορίας, τώ έλεγε : πώς Οά φαί
νεσαι έν συναναστροφή, έν ή όμιλοϋσι περί ιστορίας άν 
δέν τήν γνωρίζης ;

Είς δέ τάς κόρας μόνον τήν γραφήν, τήν άνάγνωσιν, 
τήν ορθογραφίαν, τήν γραμματικήν, τήν άριθμητικήν καί 
τήν ραπτικήν διδάσκουσι μετά πρακτικού σκοπού- καί μά
λιστα καί πολλά τούτων πρός έπίδειξιν.

Τό καθ’ ημάς ή καλλίτερα διδασκαλία, ή ώφελιμώτερα 
γνώσις είναι : πώς οεϊ ζήν ·, έν τή πλατυτέρα σημασία 
τής λέξεως- δηλ : τίς ή καλλιτέρα χρήσις τοΰ σώματος ; 
τίς ή καλλιτέρα διεύθυνσις τοΰ νοός ·, τίς ή καλλιτέρα 
ανατροφή έν τή οικογένεια ·, τίς ό καλλίτερος τρόπος 
πρός έκτέλεσιν τών πολιτικών καθηκόντων ·, τίνι τρόπω 
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θέλομεν μεταχειρισθή ώφελίμως τάς δυνάμεις πρδς την 
ευδαιμονίαν ήμών καί τοΰ πλησίον ; τέλος πώς θέλομεν 
ζήσει; ‘Ο ορθότερος όθεν τρόπος τής έξετάσεως τοΰ ζαλ- 
λιτέρου έκπαιδευτικοΰ συστήματος είναι ή γνώσις τοΰ 
κατά πόσον τοΰτο πλησιάζει πρός τόν σκοπόν ήμών.

Θέλομεν ούτως εξετάσει τήν ανατροφήν τοΰ άνθρώπου 
κατά τάς διαφόρους κοινωνιζάς σχέσεις του, ήτοι ώς ατό
μου, ώς οικογενειάρχου, ώς πολίτου, ώςέν ώρα σχολής ζαί 
διαχύσεως ευρισκομένου.

Διά τήν παιδικήν ηλικίαν τοϋ ανθρώπου ή φύσις προ- 
έβλεψε δι’ ένστικτων ζαί οΰτω βλέπομεν τό παιδίον φεΰ- 
γον πρό ζυνός καί προστρέχον μετά φωνών πρός τήν 
μητέρα του, βλέπομεν αύτό προσπαθούν νάκρατηθή έν ισορ
ροπία, ινα μή πέση- καί όταν μετά τινα έτη αί δυνάμεις 
του δαπανώνται είς κινήσεις βιαίας, παίγνια ισχύος ή 
έπιδεξιότητος βλέπομεν έν πάση του πράξει, δι' ής ανα
πτύσσονται οί μΰς του ζαί ή ζρίσις του ζαθΐσταται έτοι- 
μοτέρα, βλέπομεν προπαρασκευήν είς τήν γνώσιν τής διοι
κήσεων τοΰ σώματος ζαί τής αποφυγής τών κινδύνων, 
οΐτινες παρουσιάζονταιτοΐς πάσιν έν τήζωή. Πλήν ή φύσις 
απαιτεί καί τήν άρμόζουσαν ελευθερίαν, ήν πολλάκις 
είδομεν άστοχους διδασκαλίσσας νά παραβλάπτωσιν έν 
ταϊς έμπιστευθείσαις αύταϊς ζόραις διά τής φράσεως, «τ ί 
τρέχεις, τί πηδάς ; οέν είσαι αγόρι»!

Άλλά τό σώμα, προφυλαττόμενον οΰτω διά τών ένστι
κτων άπό πάσης προσβολής κατά τής άναπτύξεως, δέον νά 
προστατευθή καί κατά τών συνεπειών τών παραβάσεων 
τών φυσιολογικών νόμων, αιτινες συνέπεια·, είναι άσθενειαι 
καί θάνατος- καί τήν άνάγκην ταύτην μαρτυροΰσιν ήμϊν 
ζώσαι μαρτυρία·., αί τών μεσηλίκων ή παρηλίκων- πό
σοι τούτων ύγιαίνουσι; σπανιώτατα τά παραδείγματα 
καλής ύγιείας έν τώ γήρατι. Άλλά και αί άσθένειαι σμι- 
κρύνουσι τήν ζωήν, διότι όσω καλώς ζαί άν άποσοβηθή 
ή άσθένεια άφίνει πάντοτε ίχνη, άτινα άν πρός στιγμήν 

σιωπώσιν έζιφέρουσιν όμως κατόπιν τάς συνέπειας των.
Διά τούτο ή έπιστήμη βοηθούσα είς τήν αύτοσυντήρη- 

σιν, καθ’ δ προλαμβάνουσα τήν άπώλειαν τής ύγιείας, 
ένδιαφέρει ημάς ύπερ πάσαν άλλην γνώσιν. Καί έν ω όλοι 
έννοούσιν, ότι ή έπιστήμη είναι ή καλλίτερα διδασκαλία 
πρός αύτοσυντήρησιν, όλίγιστοι φροντίζουσι νά μάθωσι 
τινα μαθήματα παρέχουσι τήν γνώσιν αύτής.

ΊΙ άνάγνωσις, ή γραφή καί ή άριθμητική διδάσκονται 
άληθώς έν τοϊς σχολείοις μετ’ έπιμελείας, άλλ' έκτός 
τούτων ούδέν άλλο μάθημα έχει σχέσιν πρός τάς γενικω- 
τέρας άσχολίας τών ανθρώπων, οΐτινες τό πλεϊστον άσχο- 
λοΰνται είς την παραγωγήν, καί τήν συναλλαγήν έοοδίων 
τής ζωής, τών όποιων ή επιτυχία έξαρτάται έζ τών έφαρ- 
μοζομένων μεθόδων, ήτοι έκ τής έπιστήμης. Έπί τοΰ 
κλάδου δέ τούτου τών γνώσεων στηρίζεται ή πραγματο
ποίησή όλων τών προόδων, αιτινες καθιστώσι δυνατήν 
τήν πεπολιτισμενην ζωήν, διότι άν άφήσωμεν κατά μέρος 
τήν λογικήν, έπιστήμην όλως άφηοημένην, ή γνώσις τών 
μαθηματικών είναι άναπόφευκτος είς τήν διεύθυνσιν όλων 
τών πράξεων ήμών έν οίαδήποτε σχέσει τής ζωής, είτε ώς 
έμπορων, εΐτε ώς γεωργών, είτε ώς κτηματιών, βιομηχάνων, 
έπιχειρηματιών, έργατών κλπ. Ή μηχανική, ώς έπιστήμη 
άφηρημένη καί συγκεκριμμένη, είναι άναγκαιοτάτη διά 
τούς χειροτέχνας- έξετάσατε τήν ιστορίαν τοΰ άρτου, όπως 
σήμερον κατασκευάζεται, τήν τοΰ ένδύματος, καί είπατέ 
μοι άν δέν είναι προϊόντα τής μηχανικής ώς έν μεγάλω οί 
σιδηρόδρομοι κλπ. Άπειραριθμότεραι δ' έτι αί έφαρμογαί 
τήν ° βαφεύς, ό γναφευς, ό έργοστασιάρχης
καί πάσα ή τών τεχνικών συσκευών άκολουθία έχουσιν 
άνάγκην άπόλυτον τοΰ φωτός της.

Καί έν ταϊς συγκεζριμέναις έπιστήμαις ή άστρονομία 
είναι άναγκαιοτάτη διδασκαλία, διότι έπ αύτής έστηρίχθη 
ή ναυτιλία και έπί ταύτης τό έμπόριον, έξ ού ζή τό πλεϊ
στον τών κατοίκων. Ή γεωλογία, ή έπιστήμη αΰτη τής 
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γής, ή 'όσον εύρεία είς τούς σκοπούς τής καλλιέργειας 
της, είναι έχ τών ών ούκ άνευ είς αληθώς προοδευτικήν 
τής κοινωνίας κατάστασιν. Ή βιολογία, ήτις είναι επι
στήμη τής ζωής, έχουσα ώς βάσιν τήν άναζήτησιν τών 
έμμεσων τρόπων τής προσωπικής συντηρήσεως, είναι 
αχώριστος άπό τής πρώτης καί τελευταίας βιομηχανικής 
τοΰ ανθρώπου άποκαταστάσεως.

Άν λοιπόν ή έλλειψις τοιούτων γνώσεων έπιφέρη 
πασιδήλως απώλειαν ζωής καί χρημάτων, όποια αποτε
λέσματα θέλει επιφέρει είς τάς κατόπιν τών αμύητων 
τής έπιστήμης γενεάς ·, Διότι καθ' όσον αί βιομηχανίαι 
καθίστανται έπιστημονιζώτεραι ύπό τήν πυξίδα τοΰ συνα
γωνισμού, καθείς θέλει έχει ανάγκην θετικών γνώσεων, 
αϊτινες είναι αί μάλλον ήμελημέναι έν τοϊς σχολείοις καί 
ών μάλλον έχομεν ανάγκην έν τή ζωή. Αί βιομηχανίαι 
ήθελον έκλειψει άνευ τών γνώσεων, άς οί άνθρωποι άπο- 
κτώσιν είκή καί όπως έκαστος δύναται μετά τήν έκ τών 
σχολείων έξοδόν του. Αί δέ ζωτικαί γνώσεις, αϊτινες με- 
γαλύνουσιν, αναπτύσσονται έν τή σκιά καθ' δν χρόνον οί 
επίσημοι διδάσκαλοι δέν ασχολούνται ή περί τήν άποθη- 
σαύρισιυ ξηρών τόπων.

Έντή δευτέρα διαιρέσει τών ανθρωπίνων ενασχολήσεων, 
τοΰ ανθρώπου ώς οικογενειάρχου, ούδέν παρασκευάζει ή 
καθ' ημάς έκπαίδευσις. Καί άν κατά τύχην μετά τινας 
αιώνας αρχαιοδίφης ανεύρισκε οεμα τώυ έπισήμως ύπό 
τοΰ ύπουργείου άνεγνωρισμένων διά τήν διδασκαλίαν βι
βλίων, ήθελε θαυμάσει διά τήν περί τών μελλουσών γενεών 
επικρατούσαν ακηδίαν. Λυ τις έλάμβανεν άνά χειρ ας 
χειρουργικόν έργαλεΐον, έν τή προαιρέσει νά τό μεταχει- 
ρισθή πριν ή μάθη τήυ ανατομίαν. ήθελε διεγείρει την άγα- 
νάζτησιν τοΰ θεατού καί έυ τούτοις άυαλαμβάνουσι την 
άυατροφήν τέκνωυ οί ούδέποτε τά στοιχεία καν αύτής 
γνωρίσαντες καί διαστρέφουσιν άδεξίως τά μέ/.η τής κοι
νωνίας, ή κοινωνία χωλαίνει, ή κοινωνία τυφλοΰται, καί 

ούδείς έπί τοιούτοις αγανακτεί. Διότι ή νεαρά μήτηρ, όταν 
ήτο είς τό σχολεϊον κόρη έτι, εδιδάσκετο τήν σημασίαν 
τών λέξεων, τών ονομάτων, τάς χρονολογίας, χωρίς ού
δόλως νά διδαχθή τόν τρόπου τοΰ φέρεσθαι πρός νεαρά 
π/.ασματα, άλλ' ούδέ τά διδαχθέυτα αύτή ήσαν κατάλ
ληλα, ώστε νά τήν ζαταστήσωσιυ ικανήν είς άνεύρεσιν 
τών άναγκαίων μεθόδων. Τοιουτοτρόπως κατά πάσαν 
στιγμήν φαίνεται ή άδεξιότης αύτής περί τήν άυατροφήν 
τοΰ τέκνου της, τοΰ οποίου εμποδίζεται ή άνάπτυξις καί 
καταστρέφεται ή ευτυχία, τό μέλλον καί ό χαρακτήρ.

Ομολογητέον ότι καί ένταΰθα ή επιστημονική διδα
σκαλία είναι ή μόνη άρμόζουσα, διότι είναι άδύνατος ό 
κανονισμός τοΰ σχηματισμού καί τής διαμορφώσεως τών 
ιδεών άνευ τής γνώσεως τοΰ τρόπου καθ' δν αύται σχη
ματίζονται, άφ' ού οί γονείς άγνοοΰσι τήν ψυχολογίαν, 
και έκ τούτου ή οίζτρά ανατροφή τώυ παίδωυ ή ηθική, ή 
φυσική καί ή διανοητική. Είναι άπολύτως αναγκαία διά 
τούς γονείς ή γνώσις τώυ αρχών τής φυσιολογίας καί τών 
στοιχειωδών άληθειώυ τής ψυχολογίας. 'Υπομειδιά πιθα
νόν ο άναγνώστης, τό νομίζει όλως παράλογου, καί Οά 
ητο τοιούτου έάν άπητοΰμευ παο’ όλων τώυ πατέοωυ καί 
τών μητέρων γνώσιν εντελή τούτων. Άλλα δέν άξιοΰμευ 
τοσαΰτα· αι γενικαί άρχαί συνοδευόμεναι μετά τινωυ παρα- 
οειγματων πρόςζατανόησιυ άρζοΰσιυ. 'Οπωσδήποτε δέ ή 
διανοητική, ώςζαίή φυσική τών τέκνων άνάπτυξις, ύπόζει- 
ται είς νόμους, ών ή άθέτησις επιφέρει άφεύζτως βαρυτά- 
τας εις τήν ΰπαρξιν αύτών συνέπειας, καί ή αμέλεια σοβα- 
ράς βλάβας σωματιζάς ζαί ήθικάς.

Έςετάσωμευ ήδη τήν έκπαίδευσιν τοΰ ανθρώπου ώς 
πολίτου. Τι διδάσζουσιυ αύτον έπί τών καθηκόντων του 
ώς τοιούτου ; Τό μόνον μάθημα έζ τών διδασκόμενων, τό 
έχον τινά σχέσιν πρός τό θέμα τούτο, είναι ή ιστορία- εϊ- 
πομενάνωτέρω πώς αΰτη διδάσκεται. Ή ιστορία ώφειλε 
νά περιλαμβάνω] τήν ιστορίαν τής διανοητικής και ηθικής
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καταστάσεως τοΰ λαοΰ έν τή αλληλουχία τών γεγονότων, 
έν ταΐς συνεπείαις καί τοίς άποτελέσμασι. Τίνα σχέσιν 
π· Χ· εχουσιν οί γάμοι, οί θάνατοι, αί νίζσι, αί ήττα’. τών 
βασιλέων πρός τήν άνάπτυξίν τών έθνών; Καί όμως περί 
αύτών τό πλεϊστον ό τετριμμένος τής ιστορικής έζπαιδεύ- 
σεως άγων. Έν Αμερική, τή πρακτική εκείνη δημοκρατία, 
οι πίνακες τής άναγνώσεως γνωρίζετε τί περιλαμβάνουσι 
καίτί ό μαθητής, όμέλλων πολίτης, διδάσκεται έξ άπαλών 
ονύχων ; Διδάσκεται τόν θεμελιώδη χάρτην, τά καθήκοντα 
του πολίτου, τά δικαιώματα αύτοϋ έν τή πολιτεία. Καί 
προοοεύει τό έθνος έκεινο, καί θαυμάζει τήν πρωτοπορίαν 
του ή γηράσκουσα Ευρώπη. ’Αλλ’ έστω ότι έμάθετε είς 
πόσας μάχας παρέστη ό δείνα αύτοκράτωρ ή βασιλεύς, 
ποσακις ένυμφευθη, ποσάκις ένίκησε, έφωτίσΟητε άρά γε 
οιά τούτου πλειότερον έπί τής άξίας τής ύμετέρας ψήφου; 
Αλλά θέλετε ειπει: ή ιστορία όμιλεϊ περί γεγονότων 
αύτά είναι τό πεφιλημένον θέμα της. ΊΙ άπάντησις είναι 
πρόχειρος, διότι τά ξηρά γεγονότα έχουσι σχετικήν άξίαν, 
καί πιθανώς μέν διά τούς ίστοριοδίφας, χρησιμεύουσιν ώς 
τά συντρίμματα τών αγγείων είς τούς άρχαιοσυλλέκτας, 
είναι όμως άχρηστα διά τούς πολίτας έκείνους, οΐτινες έκ 
της παρελθούσης ζωής τής άνθρωπότητος μάς ζητοΰσι 
παραδείγματα έμψυχα καί κανόνας διαγωγής, οΐτινες 
είναι ή σπουδαιότερα ωφέλεια έκ τής γνώσεως τών ιστορι
κών γεγονότων. Τής βάσεως ταύτης έκτος τιθεμένης, ή 
ή ίστορ·α είναι άνάγνωσμα πρός διασκέδασιν καί ούχί πρός 
θεμελίωσιν.

Καί ούτως ιδού πάλιν ή ανάγκη τής έπιστήμης διά τήν 
γνώσιν τοΰ πώς δ εϊ ζ ή ν ώ ς π ο λ ί τη ν, έπιστήμης δηλαδή 
τό πλεϊστον άγνώστου και μάλα γε τελεσιουργοΰ. ΊΙ κοι
νών ιολογία καί ή βιολογία άνήκουσιν εις τήν εύρυ- 
τάτην αύτήν έννοιαν, άνευ τής όποιας αδύνατος ή κατα- 
νόησις τών κοινωνικών φαινομένων έν τή μεγάλη ποικι- 
?»ί« καί τή ένότητι αύτής.

ΊΙ τελευταία διαίρεσις τής ανθρώπινης ένεργείας περι
λαμβάνει τάς ώρας τής σχολής τοΰ άνθρώπου καί τάς 
έν αύταϊς διαφόρους διασκεδάσεις του, περίπατον, μουσι
κήν, ποίησιν, άνάγνωσιν, ζωγραφικήν, κλπ. Καί ένταϋΟα 
όμως άνευρίσκομεν τήν άνάγκην επιστημονικής διδασκα
λίας. Ί1 μηχανική, ή άνατομία, ή χημεία, ή φυσική είναι 
άναγκαιόταται διά τήν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν, διά 
τόν περίπατον καί τά παίγνια. ΊΙ χημεία, ή φυσική, ή 
μετεωρολογία, ή άνθρωπολογία διά τήν μουσικήν καί τήν 
ποίησιν. Ούτω καί έν τή τελευταία ταύτη διαιρέσει ώς καί 
έν ταΐς λοιπαϊς ή έπιστήμη είναι βάσις τής έκπαιδεύσεως, 
διότι ή αισθητική βασίζεται έπί νόμων έπιστημονικών καί 
άδύνατον είναι νά άνεύρη τό άπολύτως καλόν ό άγνοών 
τούς νόμους αύτοϋ.

Είς υποστήριξιν όμως τής σήμερον έν χρήσει διδασκα
λίας άντιτάσσουσι προτερήματα τινα αύτής, οία ή άνά- 
πτυξις τής μνήμης· πλήν καί ή έπιστήμη άναπτύσσει ταύ
την· πόσας διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις οφείλει νά μάθη ό 
καί στοιχιωδώς έτι διδασκόμενος αύτήν ; Ίσχυριζόμεθα 
μάλιστα ότι καί άνωτέρα έτι, ώς πρός τό κεφάλαιον τοϋτο, 
είναι ή επιστημονική έπίτασις τής μνήμης άπέναντι τής 
όφειλομένης είς τήν απλήν τών λέξεων διδασκαλίαν, διότι 
ή έπιστήμη άναπτύσσει είδος τι μνήμης κατά πολλά άνώτε
ρον,καθόσον έν τή σπουδή οίασδήποτε γλώσσης ή σειρά τών 
ιδεών, δι’ ής ποτίζουσι τό πνεΰμα, άνταποκρίνεται είς γε
γονότα ώς έπί τό πλεϊστον όλως τυχαϊα, έν ω έν τή σπουδή 
τής έπιστήμης αί σειραί τών ιδεών άνταποκρίνονται είς 
αναγκαία γεγονότα.

ΓΙαρατηρητέον δέ ότι αί έπιστήμαι άναπτύσσουσι τήν 
κρίσιν αύτήν, ήτις έκτος τής ήν έν τοϊς μαΟηματικοΐς λαμ
βάνει άτελοΰς άναπτύξεως, ούδαμοΰ άλλου ευρίσκει έκτος 
τής έπιστημονικής διαπλάσεως έρεισμα έν τή καθ' ημάς 
διδασκαλία ένεκεν τοΰ άξιωαατικοΰ τών ένταύτη διδασκο- 
μένων, δι’ όπερ καί ό Faraday είπεν : ή κοινωνία αγνοεί 
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ού μόνον τήν διδασκαλίαν τής κρίσεως, άλλά ζαί τήν 
άγνοιάν της αύτήν αγνοεί, αέρων ώς αιτίαν τής τοιαύτης 
πνευματικής καταστάσεως τήν έλλειψιν επιστημονικής 
διδασκαλίας.

Ό διδάσκαλος διδάσκει οτι τοΰτο σημαίνει τοιαύτη λέ- 
ξις, ζαί τοΰτο είναι κανών τοιαύτης περιπτώσεως, διά τρό
που έπιβάλλοντος τω μαθητή τό άσυζήτητον τοιούτων 
ιδεών καί κανόνων αποτέλεσμα τούτου ή τυφλή ύπακοή 
έζ μέρους τοΰ μαθητου· πίστευε ζ α I μ ή έρεύναέπί 
παντός αντικειμένου- έν ω ή έπιστήμη προζαλεΐ πάντοτε 
τήν ατομικήν χρίσιν έκαστου, μή απαιτούσα παρ’ αύτοΰ 
ή τήν παραδοχήν τών όσα τω άποδεικνύονται, έξ ού προ
έρχεται τό ανεξάρτητον έκεϊνο πνεύμα, τό πολυτιμότατου 
αύτό τοΰ χαρακτήρος στοιχεϊον.

Τέλος ή επιστημονική διδασκαλία είναι άνωτέρα πάσης 
οιά τήν θρησκευτικήν καλλιέργειαν, ήν έξασζεϊ έπί τοϋ 
ανθρωπίνου πνεύματος. Θέλουσι άντιτάξει τινες : πώς 
είσερχόμενοι είς έξέτασιν τών οντων ζαί παραδεχόμενοι 
άρχάς ζαί αιτίας τών οντων άλλοίας τών διδασκόμενων 
ύπό τής θρησκείας, Θέλομεν αναπτύξει Ορησζευτιζώς τούς 
παϊδας διά τής έπιστημονικής διδασκαλίας ·,

Άπαντώμεν διά παραδείγματος. 'Υποθέσωμεν ότι άνδρα 
σοφόν κατά τήν κοινήν πεποίθησιν Οαυμάζουσι διά τήν 
σοφίαν τών έργων του, άτινα οί θαυμαστοί του ούδέποτε 
άνέγνωσαν έκτός τοΰ καλύμματος των, ούδέποτε προσε- 
πάθησαν νά έννοήσωσι. Τίνα άξίαν έχουσι διά τον σο
φόν έκεϊνον οί έπαινοι ; τίνα ιδέαν οφείλει νά εχη περί 
τής ειλικρίνειας τών έπαινούντων ; Και έν τούτοις ή άν- 
Θρωπότης τήν αύτήν διαγωγήν δεικνύει προς τό σόμπαν 
ζαί τήν άρχήν του. Καί χείρον έτι ! πολλοί ζαί ζαταοι- 
κάζουσι τούς ένασχολουμένους περί τήν έξέτασιν ζαί ζα- 
τανόησιν τούτων.

Ούτως ή όφελιμωτέρα γνώσις είναι ή έπιστήμη, δι- 
δασζομένη άπό τών άπλουστέρων πρός τά συνθετότερα. 

διότι ύπό οίανδήποτε εποψιν καί άν έξετασθή τό ζήτημα, 
ή γνώσις τής σημασίας τών πραγμάτων προτιμωτέρα τής 
γνώσεως τών λέξεων, διότι ή διανοητική, ηθική, φυσική 
καί θρησκευτική έξέτασις τών περιβαλλόντων ήμάς φαι
νομένων είναι άνωτέρα τής τών γραμματικών χαί τών λε
ξικών.

Ούτως έπί τής σημαίας τής προόδου άναγραφείτω ή 
έπ ι σ τ η μ ο ν ι ζ ή έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς.

Σ. Ε. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.

Ή έν 'Αργεί συγκροτηθεϊσα ’Εθνική Συνέλευσις, διά τοϋ 
άπό 31 ’Ιουλίου 1829 1Γ ψηφίσματος της, άφ’ ένός διε- 
ζήρυξεν οτι «νομίζει έαυτήν εύτυχή γενομένη τό όργανον, 
δι’ ού τό έθνος έκπληροϊ τό πλέον έφετόν τών χρεών 
του, τό νά άναπέμψη τήν εύγνωμοσύνην του πρός τόν 
Θεόν, οστις έδειξε τόσα θαύματα διά τήν σωτηρίαν του», 
ζαί άφ’ έτέρου άπεσάσισεν ίνα, «όταν ή τοπική περιφέρεια 
τής Ελλάδος καί ή καθέδρα τής κυβερνήσεως της κατα- 
σταθώσιν όριστιζώς καί οί οικονομικοί πόροι τοϋ κράτους 
έπιτρέψωσιν, άνεγερθή κατά διαταγήν τής κυβερνήσεως 
είς τήν καθέδραν αύτής ναός έπ’όνόματι τοϋ Σωτήρος 
τιμώμενος», έν τώ όποίω όριζε συγχρόνως ή Συνέλευσις, 
ίνα έπί τίνος μνημείου χαραχθώσι τά ονόματα τών φιλ
ελλήνων, όσοι άπέθανον είς τήν 'Ελλάδα μαχόμενοι ύπέρ 
τής ανεξαρτησίας της.

Πρός έκτέλεσιν τής εθνικής ταύτης εύχής έξεδόθη τή 
25 ’Ιανουάριου 1831 βασιλικόν διάταγμα, τό όποιον όριζε 
τά επόμενα :

«Θέλει άνεγερθή είς τήν πόλιν τών Αθηνών ναός, τι
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μώμενος έπ'όνόματι τοΰ Σωτήρος πρός αίωνίαν μνήμην 
τής θαυματουργού άντιλήψεως τής Θείας ΙΙρονοίας τής 
ρυσαμέυης τον 'Ελληνικόν \αόυ άπό δεινών ζαί κινδύνων, 
καί πρός ένίσχυσιν τών μεταγενεστέρων είς τήν πίστιν, 
δι’ής οί προπάτορες των άνεκτήσαντο τήν ελευθερίαν των 
είς τούς άπό τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 18.30 αιματώδεις πο
λέμους.

Θέλομεν τό μνημείου τοϋτο νά είναι άξιου καί τοϋ Ελ
ληνικού Λαοΰ, ζαί τοΰ συμβάντος, προς μνήμην τοϋ οποίου 
άνεγείρεται. Θέλει επομένως γένει άνευ αναβολής ή έζ- 
λογή τής Οέσεως ζαί ή σύνταξις τοΰ προγράμματος- μετά 
δέ ταϋτα θέλουν προσκληθή άμέσως άρχιτέζτονες, εντόπιοι 
καί ξένοι, διά νά παρουσιάσουν σχέδια κατασκευής τοϋ 
μνημείου.

'Ο πρώτος λίθος θέλει τεθή τήυ 25 Ιανουάριου 1835, 
καί επομένως αί προπαρασζευαί τής τελετής πρέπει νά 
επιταχυνθούν. Ή πρός τούς άρχιτέζτονας πρόσζλησις διά 
νά παρουσιάσουν τά περί κατασκευής σχέδιά των, θέλει 
γίνει έντός ολίγου, ζαί θέλει δοθή προθεσμία τοιαύτη, 
ώστε ή έγκρισιε τοϋ σχεδίου νά είμπορή νά γείνη πρό 
τοϋ τέλους τοΰ έτους, ή δε κατασκευή ν' άρχίση καί νά 
εξακολούθηση άνεμποδίστως, άμα τεθή ό πρώτος λίθος.

Τά ονόματα τώυ είς τά πεδία τής μάχης πεσόντων 
φΐλελ?.ήνων, καθώς ζαί τών όσοι συνετέλεσαν καθόποιον- 
δήποτε τρόπου εις τήυ άναγέ'.υησιν τής 'Ελλάδος, θέλουν 
καταγραφή άκριβώς καί ζαθυποβληθή είς ημάς είς δύω 
χωριστούς καταλόγους.

Θέλει ληφθή πρόνοια, ώστε νά προμηΟευθώσιυ άπό 
άξιους τεχνίτας σχέδια τοΰ μνημείου, τού κατά τό ά'ρθ. 5 
τοΰ ρηθέντος ψηφίσματος είς τό έσωτερικόν τοϋ ναού 
έγερθησομένου.»

Μετά τό διάταγμα τούτο, έν τέλει τοΰ οποίου ειδική 
ύπήρχε μνεία περί τοΰ φιλελληυικωτάτου βασιλέως τής 
Βαυαρίας, συνετάχθησαν τά άνήκοντα σχέδια, καί επειδή 

τό κύριον είναι πάντοτε τό οικονομικόν ζήτημα, έδέησε νά 
συνδυασθή ή έθνική περί ναού τοΰ Σωτήρος Ιδέα πρός 
τάς εκούσιας τών πιστών εισφοράς. "Επί τούτω έξεδόθη 
τό άπό 3 Απριλίου 1838 διάταγμα όρίζον τά έξής:

«Αφού έξεφράσαμεν ήδη διά τοϋ άπό 25 Ιανουάριου 
(6 Φεβρουάριου) 1834 ΊΙμετέρου Διατάγματος τήν θέ- 
λησίν μας τοΰ ν'άυεγείρωμεν εις τήν πρωτεύουσάν μας, 
τάς Αθήνας, ναόν τιμώμενον έπ’όνόματι τοϋ Σωτήρος, 
πρός αίωνίαν μνήμην τής θαυματουργού άντιλήψεως τής 
Θείας Προνοίας, τής ρυσαμένης τόν Ελληνικόν Λαόν άπό 
δεινών και κίνδυνων, καί πρός ένίσχυσιν τών μεταγενε
στέρων είς τήν πίστιν, δι’ής οί προπάτορές των άνεκτή
σαντο τήν ανεξαρτησίαν των, άποφασίζομεν :

Έγζριθεντων ήδη παρ’Ήμών τών ύποβληθέντων παρά 
τού έπ’αύτώ τούτω διωρισμέναι» άρχιτέκτονος σχεδίων, 
ώς άξιων κατά πάν-α καί τοΰ 'Ελληνικού Λαοϋ καί τοΰ 
συμβάντος, πρός μνήμην τοΰ οποίου άνεγείρεται, προσ- 
οιορισΟεισης δέ τής Οέσεως, έπί τής οποίας μέλλει νά 
£ϊ£?θή ° ',α°ί ούτος, ν'άρχίση όσον τάχιστα ή άυέγερσις 
τοΰ μνημείου τούτου.

Άποφασίζομεν οθεν νά γείνη ήδη τώρα έναρξις τών 
προκαταρκτικών εργασιών, καί νά προχωρήση ή οικοδομή 
άναλόγως τών έκάστοτε υπαρχόντων μέσων.

Θεωροϋντες του άυεγερθησόμευου τούτον ναόν ώς 
έθνικόντωόντι μνημείου, έκφράζον τήν πρός τόν "Υψιστον 
ευγνωμοσύνην τοϋ Έθνους, έλπίζομεν ότι έκαστος Έλ- 
ληυ θέλει φιλοτιμηθή, άπό αληθή πατριωτικά αισθήματα 
κινούμενος, νά συνεισφέρη ευχαρίστως τό κατά δύναμιν. 
Θέλομεν προσδιορίσει καί Ημείς οί ίδιοι έκ τοΰ ιδιαιτέ
ρου 'Ημών ταμείου άνάλογον τινα ποσότητα.

Διατάττεται δε ή ΊΓμετέρα έπί τών Έκκληςιαστικώυ 
κτλ. Γραμματεία τής Έπικρατείας νά δώση τάς αναγκαίας 
οδηγίας τόσον είς τούς ‘Αρχιερείς καί Ιερείς τοϋ Κρά
τους καί τάς Δημοτικάς Άρχάς, όσον καί είς τούς 'Ημε- 
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τέρους Πρέσβεις καί ΙΙροςένους διά νά συνά-ςωσι τάς 
εκούσιας συνδρομάς, τάς διά τον σκοπόν τούτου προσ- 
φερΟείσας.

Τά οέ ονόματα τών συνεισοερόυτων εις τόν αγαθόν 
καϊ έθνικόν τούτου σκοπόν, θέλουσι καταγραφή εις ιδιαί
τερον βιβλίου, διά νά φυλάττωνται εις τον ναόν τούτον 
είς αίωυίαν αύτών μνήμην.»

Τοιαϋτα είναι τά διατεταγμένα έπί τής εθνικής ιδέας τού 
έν μεγαλοπρεπεΐ μνημείω συνδυασμού τού θρησκευτικού 
και πατριωτικού αισθήματος. Χαρακτηριστικόν έν τούτοις 
είναι, ότι αί είσπραχΟεΐσαι κατά τήν οκταετίαν 1838—45 
συνδρομαί μόλις άνεβιβάσθησαν είς 32,012 δραχμάς είς 
τάς οποίας πρέπει νά προστεΟώσι 2,506 είσπραχΟεΐσαι τώ 
1846 καί 1,243 είσπραχΟεΐσαι τώ 1853, τό δλον 35,761 
αϊτινες κατετέΟησαν παρά τή ’Εθνική Τραπέζη έπί τόκω 
μεθ’ού συνεποσούντο κατά τό τέλος τού 186!) είς 19,555 
δραχμάς.

ΊΙ ιδέα αύτη πρέπει νά θεωρηθή ώς έγκαταλελειμμένη. 
Δέν είναι άξιου τού έθνους νά περιμένη έπί τοσοϋτον χρό
νον τήν έκπλήρωσιν σκοπού, πρός τόν όποιον ή πίστις 
καί ή πατρίς ώδήγουυ τάς βαΟυτέρας σκέψεις. ΊΙ πολι
τεία έδειξε καί έπί τού θέματος τούτου ώς έπί τόσων 
άλλων, τήν ανικανότητα αύτής, διότι συγκρινομένη πρός 
τούς εύσεβεΐς π. χ., οΐτινες άνήγειρον έν ΆΟήναις τήν 
έκκλησίαν τής Χρυσοσπηλιωτίσσης καί άυεγείρουσι τήν 
τού Άγιου Κωνσταντίνου, άποδεικνύεται καθυστερούσα καί 
πρός τήν μέθοδον τών εισφορών τής εύσεβείας καί πρός 
τήν οικονομικήν δύναμιν, ήτις κατασκευάζει τά μεγάλα 
μνημεία τών έθνών. Ούδέ πρός τό χιλιοστημόριου τής 
Αθηναϊκής πολιτείας, ήτις έμεγαλούργησεν έπί τής Άκρο- 
πόλεως, δύναται ·;ά συγκριΟή ή 'Ελληνική τών νεωτέρων 
χρόνων Πολιτεία. II.
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ΘΝΉΣ1ΜΟΤ1ΙΪ ΤΩΝ ΚΟΛΕΩΝ.

ΊΙ Ονησιμότης τών πόλεων δύναται νά θεωρηθή ώς ή 
ασφαλέστερα είκών τού άστυκού πολιτισμού. "Οσον έκείνη 
επιτείνεται, τόσον ούτος περιπίπτει είς μείζονα έλεγχον. 
Διότι έκεΐυος ό καρπός είναι καλλίτερος, οστις πληρέστε
ρου έκτελεϊ τον προορισμόν αύτού. "Οταν δε πόλεις, αύτός 
ό κατ’ έςογήν τής κοινωνίας καρπός, είναι μάλλον δηλη
τηριώδεις, έκαστος έρωτά μέχρι ποιου σημείου δύναται νά 
ύπογωρήση ή έεοχική ζωή είς τήν ύπό τάς στέγας τού 
άστεος ·,

’'Εχομεν ούτως ύπ' οψιν τήν κατά τόν παρελθόντα 
νοέμβριον θνησιμότητα έντός είκοσι καί οκτώ, έν τε τώ 
παλαιώ καί νέω κόσμω, προεχουσών πόλεων, αϊτινες ύπό 
τήν έποψιν τής πρός τον άδην άγούσης εύΟυτέρας οδού 
κατατάσσονται κλίμακηδόυ ώςέξής, λογιζομένου τού άριθ- 
μού τών άποβιώσεων απέναντι 1000 κατοίκων.
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υγιεινής άποχατάστασις ή κυρία αιτία τών πλειόνων θανά
των. Ύπό τήν εποψιν ταύτην αί τά μελανότερα διπλώ
ματα εχουσαι τρεις τελευταϊαι τοΰ πίνακος πόλεις άνή- 
κουσιν ή μέν είς τήν αυστριακήν αύτοκρατορίαν, ή δε εις 
τήν τουρκικήν, ή δε είς τήν βρασιλιανήν. Χωρίς νά εισέλ- 
Οωμεν δέειςεύρυτέρας αναλύσεις, ικανόν είναιτό σύμπτωμα 
ότι αί αύτοκρατορίαι τρώγουσι τούς ανθρώπους, μή λη- 
σμονουμένου έντούτοις ότι ή Βρασιλιανή είναι μια τών 
καλλίτερων, ές ούπερ πάντως και τό κλίμα υπέχει μέγα 
τής ευθύνης μέρος.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ (1861-1877)..

Είναι αξία μελέτης ή έν τή οικονομική καταστάσει τοΰ 
ήμετέρου τόπου άνάπτυξις τών όσημέραι έπισωρευομένων 
δανείων καί έλλειμμάτων του προϋπολογισμού. Όταν ή 
επικράτεια ζή διά δανείων, τά ελλείμματα έρχονται άφ’έ- 
αυτών. Όφείλομεν είς τό ΰπουργεϊον τών Οικονομικών 
τάς έξής σχετικάς πληροφορίας, τάς οποίας έν εί’δει πί
νακος ύπέβαλε τελευταϊον είς τήν Βουλήν.

Κατά τό 1861 ούδέν δάνειον, έλλειμμα δέ προϋπολο
γισμού 2,609,273 δρ. έπί τή βάσει τακτικών έσόδων καί 
έξόδων τοΰ προϋπολογισμού.

Κατά τό 1862 δάνειον τών 6 εκατομμυρίων, έξ ών είσε- 
πράχθησαν 737,600 δρ. ’Έλλειμμα 6,523,100 δρ. οπερ 
διά μόνων τών τακτικών έσόδων θά άνεβαινε είς 7,260,700.

Κατά τό 1863 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 3,043,100 καί έπί παραχωρήσει προσόδου τής 
σμύριδος δρ. 1.000,000. ’Έλλειμμα δρ. 922,827, οπερ 
Οά άνεβαινε διά μόνων τών τακτικών έσόδων είς 4, 
966,227.

Κατά τό 1864 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ . είσεπρά- 
χθησαν 751,900. Έλλειμμα δρ. 394,708, οπερ διά 
μόνων τών τακτικών εσόδων Οά άνέβαινεν είς 1,149,608.

Κατά τό 1865 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 352.000. Έλλειμμα δρ. 2.564,717, οπερ διά 
μόνων τών τακτικών έσόδων Οά άνέβαινεν είς 2,916,717.

Κατά τό I860 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 168,400 καί έκ τοΰ δανείου τοΰ ΡΜ' νόμου 1,500, 
000. Έλλειμμα δρ. 978,069, οπερ διά μόνων τών τα
κτικών έσόδων Οά άνέβαινεν είς 2,646,469.

Κατά τό 1867 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 269,700 καί έκ τοΰ δανείου τών 28 έκατομ. 10, 
254,496. ΙΊερίσσευμα δρ. 3,398,373, διά μόνων δε τ&ν 
τακτικών έσόδων Οά ύπήρχεν έλλειμμα δρ. 7,125,822.

Κατά τό 1868 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν δρ. 211,700, έκ τοΰ δανείου τοΰ ΡΜ' νόμου δρ. 
1,500,000 καί έκ τοΰ δανείου τών 28 έκατομ. 3,183, 
936. ’Έλλειμμα δρ. 6.303,282, τό όποιον πρέπει νά άνα- 
βιβασΟή έτι μάλλον, ήτοι είς 11,329.170, συμπεριλαμ
βανομένων τών έξ έσωτερικών δάνειων είσπραχθεισών, 
4,895,636 δρ. και τών έξ ύπερτιμήσεων τών έκποιηθεισών 
μετοχών τής Εθνικής Τραπέζης 130,252.

Κατά τό 1869 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 48,300 καί έκ τοΰ δανείου τών 28 έκατομ. 8,961, 
568. Περίσσευμα δρ. 1.209,936- άφαιρουμένων όμως τών 
είσπραχθέντων έσωτερικών δανείων έκ δρ. 9,009,868, τών 
έκ τής ύπερτιμήσεωςτών έκποιηθεισών μετοχών τής Εθνι
κής Τραπέζης δρ. 74,010 καί τών έκ τοΰ εκτάκτου εσό
δου τής έκκοπής χαλκονομισμάτων 2,815,798 δρ., τό έτος 
1869 άποδεικνύει έλλειμμα δρ. 7.689.740.

Κατά τό 1870 έκ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 111,000 καί έκ τοΰ δανείου τών 9 έκατομ. 10, 
080,000. Περίσσευμα δρ. 5,801,482- άφαιρουμένων όμως 
τών είσπραχθέντων έσωτερικών δανείων 10,191,000 και
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τών έζ τής ύπερτιμήσ3ως τών έχποιηΟεισών μετοχών τοΰ 
δημοσίου 125,000, τό έτος 1370 άποδεικνύει έλλειμμα 
δρ. 4,514,517.

Κατά τό 1871 έζ τοΰ δανείου τών fl έζατομ. εϊσεπρά- 
χΟησαν 5,000 ζαί έζ τοϋ δανείου τών 4 έζατομ. 3,580, 
416. Έλλειμμα δρ. 177,476, τό όποιον πρέπει νά άνα- 
βιβασΟή εις 4,289,892, προστιθεμένων τών ές εσωτερι
κών δανείων είσπραχΟεισών 3,585,416 δρ. ζαί τών έζ τής 
ύπερτιμήσεως τών έκποιηΟεισών μετοχών τών δημοσίων 
507,000.

Κατά το 1872 έζ τοϋ δανείου τών 6 έζατομ. εΐσεπρά- 
χΟησαν 164,400 καί έκ τοϋ δανείου τών 4 έζατομ. 451, 
584. Περίσσευμα ορ. 21,795· άσαιρουμένων όμως τδν 
είσπραχΟεισών έσωτεριζών δανείων 615,984 δρ. καί τών 
ύπολοίπων τής νομισματοποιίας τοϋ I860 δρ. 364,840, τό 
έτος 1872 άποδεικνύει έλλειμμα δρ. 959,028.

Κατά τό 1873 έζ τοΰ δανείου τών 6 έκατομ. είσεπρά- 
χθησαν 133,600. Έλλειμμα δρ. 1,313.315.

Κατά τό 1874 έκ τοΰ δανείου τών 26 έζατομ. είσεπρά- 
χΟησαν 10,349,673. Περίσσευμα ορ. 10,349,673· έάν ό
μως έζ τοΰ εΐσπραχθέντος δανείου άοαιρεΟώσι δρ. 12, 
345,691 έςοδα προγενεστέρων έτών καταλογισΟέντα εις 
τό έτος 1874 οι' α καί τό δάνειον έγένετο, τό έτος τοϋτο 
παρουσιάζει έλλειμμα δρ. 891,835.

Κατά τό 1875 ούδέν δάνειον. 'Έλλειμμα δρ. 2,759,725 
έπί καθαρών εισπράξεων ζαί πληρωμών.

Κατά τό 1876 ούδέν δάνειον. "Ελλειμμα δρ. 3,417, 
789 έπί καθαρών εισπράξεων ζαί πληρωμών.

Κατά τό IS77 δάνειον πρός κατασκευήν τών άτμοτε- 
λωνίδων δρ. 320,000. Έλλειμμα δρ. 811.454.


