
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

Μεταξύ τών έννοιών τάς οποίας περιέχει δ δρος, σ οικονο
μικόν σύστημα», ή σχετιζομένη πρός τήν ιστορικήν μέθοδον 
τής μελέτης τών διαφόρων συστημάτων συναντάται έξόχως 
πρδς τρία έξ αύτών,ένεκα τής έπιρροής τήν όποιαν ταϋτα έξή- 
σκησαν έπι τών οικονομικών τής άνθρωπότητος τυχών κατά 
τούς δύο τελευταίους αιώνας. Τό πρώτον σύστημα είναι τδ 
έμποροκρατικόν, τδ δεύτερον είναι τδφυσιοκρα- 
τικδν και τδ τρίτον είναι τδ β ι ο μη χα ν ο κρ α τ ι κ ό ν. 
Σκοπός ήμών είναι νά θέσωμεν τήν ούσίαν τών τριών τούτων 
συστημάτων απλώς άντιμέτωπον.

Τδ έμποροκρατικόν σύστημα έπενοήθη κατά τά τέλη τοϋ 
17ου αίώνος υπό τοϋ Κόλβερτ, ύπουργοΰ τής Γαλλίας έπι Λου
δοβίκου ΙΛ'. Ύπέθεσεν ούτος οτι τδ κυκλοφορούν έ’ν τινι χώρα 
νόμισμα άποτελεϊ τδν άληθή αύτής πλοΰτον καί έπομένως δ'τι 
ή αύξησις τών νομισμάτων αύτής πρέπει νά είναι δ κύριος τής 
κυβερνητικής οικονομίας σκοπός. —Τδ φυσιοκρατικδν σύστημα 
έπενοήθη κατά τά μέσα τοϋ 18ου αίώνος ύπδ τοϋ Κεναί ία- 
τροΰ τοϋ αύτοϋ βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ'. Ύπέ
θεσεν ούτος δτι τδ σύνολον δλων τών έ'ν τινι κράτει παραγω · 
γών τής γής άποτελεϊ τδ ένιαύσιον εισόδημα αύτοϋ, βιανεμό- 
μενον είς δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας διά τής βιομηχανίας, 
τοΰ έμπορίου, τής κυκλοφορίας καί τοΰ τόκου, έπομένως δτι ό 
άληθής πλούτος τοΰ έθνους έγκειται ολόκληρος είς τήν δύνα- 
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μιν τής ένιαυσίας αναπαραγωγής τής γής. — Τό βιομηχανο- 
χρατιχόν σύστημα ίδρύθη ζατά τό τελευταϊον τέταρτον τοϋ 
18ου αΐώνος ύπό τοϋ Σμϊθ χαθηγητοϋ έν Έδιμβούργω, συνί
σταται δέ είς τήν ιδέαν ότι ό ένιαύσιος πλούτος τών έθνών ά· 
ποτελεϊται ού μόνον έκ τών φυσικών παραγωγών τοΰ έδάφους, 
άλλά χαϊ έκ τών μισθών τών παραγωγικών έργων καϊ έκ τών 
τόκων τών κεφαλαίων.

Λ') 'Ejirtopoxpaxixi/r σύστημα.

Κατ’ αυτό πλούσιοι είναι οί έχοντες πολλά χρήματα. “Ο
σον πλειότερα νομίσματα κυκλοφοροϋσι έν τινι χώροι, τόσον ή 
χώρα αύτη είναι πλουσιωτέρα. Ό κάτοχος τών χρημάτων 
άσκεϊ απόλυτον έπιρροήν έπϊ παντός. Είναι κύριος νά άγο- 
ράση τήν έργασίαν καϊ τήν ιδιοκτησίαν τών άλλων.

Τοιουτοτρόπως κατά τό έμποροκρατικόν σύστημα πάσα 
κυβέρνησις πρέπει νά έπαγρυπνή δπως πολλά μέν είσέρχων- 
ται νομίσματα έν τή χώρα, ολίγα δέ έξέρχωνται έξ αύτής, 
έν άλλαις λέξεσι δπως ή χώρα πωλή πολλά είς τους ξένους 
καϊ άγοράζη όλίγα παρ’ αύτών. "Οταν έν διαστήματι ένός 
έτους τό παθητικόν έμπόριον υπήρξε σημαντικώτερον τοΰ 
ένεργητικοΰ έμπορίου, ήτοι δταν αί άγοραϊ, τάς όποιας ένήρ- 
γησε τό έθνος έν τή αλλοδαπή, ύπερέβησαν τάς πωλήσεις, 
τάς όποιας ένήργησε τοΰτο έν αύτή, ή έμπορική πλάστιξ εί
ναι έπϊ ζημία τοϋ έθνους· άπ’ έναντίας δέ είναι ή πλάστιγξ 
αύτη ύπέρ αύτοΰ, δταν πλείονα τοΰτο έπώλησε είς τήν αλλο
δαπήν καϊ όλιγώτερα παρ’ αύτής ήγόρασε. Διότι ένώ άφ’ ένός 
έν τή πρώτη περιπτώσει, καθόσον μέν δύνανται νά συμψηφι- 
σθώσιν αί άγοραϊ τοΰ έθνους πρός τάς πωλήσεις αύτοΰ έχει κα
λώς, τό δέ περιπλέον τών αγορών ανάγκη νά πληρωθή προς 
τους ξένους είς νομίσματα τά όποϊα ούτως έξέρχωνται τής 
έπικρατείας, άφ’ έτέρου έν τή δευτέρα περιπτώσει μετά τόν 
συμψηφισμόν τών αγορών τοΰ έθνους πρός τάς πωλήσεις αύ
τοΰ, το περιπλέον τών πωλήσεων πληρόνεται νπό τών ξένων 

πρός τό έ'θνος είς νομίσματα, τά όποϊα εισέρχονται έν τή έπι
κρατεία.

Κατά τήν θεωρίαν τοΰ συςήματος τούτου έάν έπί τίνος ένιαυ- 
τοΰ ή χώρα έξήγαγεν έμπορεύματα άξίας 100 έκατομμυρίων 
δραχμών καϊ είσήγαγεν έμπορεύματα άξίας 90 έκατομμυρίων, 
τό έκ 10 έκατομμυρίων κέρδος της είναι φανερόν, διότι ϊνα 
ΐσοζυγίση ή πλάστιγξ τοΰ έμπορίου οί ξένοι ήναγκάσθησαν νά 
τή πληρώσωσι τό ποσόν αύτό πλέον τής άξίας τών πραγμα
τειών, τάς όποιας συμψηφιστικώς τή μετεβίβασαν. Τό έμπό
ριον λοιπόν είναι ή άληθής τοΰ πλούτου βάσις. Ή δέ χώρα 
ήτις εισάγει πλείονα τών όσων έξάγει κτυπά τήν θύραν τής 
πτωχείας, ή όποια γρήγορα ή αργά θά άνοιχθή. "Ολαι αί 
πραγ'ματεϊαι καταναλίσχονται καϊ φθείρονται· δ,τι μένει είναι 
τό νόμισμα. Αύτό είναι δ διαρκής καϊ άχατάστρεπτος πλοΰτος.

Ήδύνατο έν τούτοις νά παρατηρήση τις έπϊ τοΰ συστήμα
τος τούτου δτι έκλαμβάνει τό μέρος άντι τοΰ δλου. Τά νομί
σματα καϊ γενικώτερον τά πολύτιμα μέταλλα είναι μέρος τοΰ 
πλούτου καϊ ούχϊ δλόκληρος δ πλοΰτος. Ό Μίδας έβλεπεν οτι 
πάν τό άπτόμενον υπ’ αύτοΰ μετεβάλλετο είς χρυσόν, έκαστος 
όμως δύναται νά κρίνη άν δέν ήτο δ πτωχότερος τών άνθρώ
πων εις τά λοιπά έφόδια τής ζωής. Δέν είναι δ χρυσός οστις 
χρησιμεύει ώς άρτος. Πλεϊστα έθνικά παραδείγματα μαρτυ- 
ροϋσιν δτι δέν είναι τά πολύτιμα μέταλλα τά καθιστώντα τήν 
υλικήν έπϊ γής εύδαιμονίαν. Κατέπιε τόσα πολύτιμα μέταλλα 
ή Ισπανική καταβόθρα έκ τοΰ Νέου Κόσμου, ώστε, άν τά πο
λύτιμα μέταλλα άπετέλουν τόν πλοΰτον τών έθνών, ήδύναντο 
αύτά μέχρι συντέλειας τών αιώνων νά τή έπαρκέσωσι.

Ό κυριώτερος πλοΰτος συνίσταται είς τόν πολλαπλασια
σμόν καϊ τή» διάδοσιν τών έφοδίων τής ζωής. Τροφαϊ, ένδυ- 
μασίαι, κατοικίαι έκ τής ύλικωτέρας έπόψεως τών άναγκών, 
υψηλότερα έφόδια τής βιωτικής έκ τής άνωτέρας τοΰ άνθρω- 
πίνου γένους φύσεως, ιδού δ κύκλος έντός τοΰ όποιου περι
στρέφεται ή ιδέα τοΰ άληθώς πλούτου. Τά νομίσματα είναι 
μέσον συγκοινωνίας άλλά δέν είναι ή συγκοινωνία αύτή. lie- 
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ριμένουσιν αί φορτηγαί άμαξαι έν τή πλατεία χαι τά άτμόπλοια 
έντός τών λιμένων, πρέπει όμως νάυπάρχωσι πραγματεϊαι δπως 
φορτωθώσιν έπ’ αύτών. Τοιουτοτρόπως χαί τά νομίσματα πε
ριμένουν τήν έμφάνισιν τών έφοδίων τής ζωής, πίπτοντα δέ 
έπι τής άγορας τά μεταφέρωσιν οπού αυτή ευρίσκει τήν τών 
ανθρωπίνων άναγχών άρμονίαν.

Β') Φνσιοκρατιχόκ σύστημα.

Κατ’ αύτό τά συντείνοντα"είς τήν πλήρωσιν τών άνθρω- 
πίνων άναγχών άντιχείμενα έχουσι τήν άρχήν αύτών έκ τής 
γής, έν τή όποια καί μόνη οίκεϊ δύναμις δημιουργική. 'Έρχε
ται ή συγκομιδή τών καρπών, άφαιροΰνται αί παντοειδείς 
προκαταβολαί τοϋ γεωργού, και τό περίσσευμα τοϋ προϊόν
τος άποτελεί τήν παραχθεϊσαν πρότερον δέ μή ούσαν άξίαν, 
τό καθαρόν δηλαδή εισόδημα. Αύτός είναι δ αύξάνων τήν 
περιουσίαν τής κοινωνίας πλούτος, δστις δέν συμψηφίζεται 
πρός ούδεμίαν προκαταβολήν, διά τον άπλούστατον λόγον δτι 
αί γενόμεναι προκαταβολαί συνεψηφίσθησαν ήδη μετά τοΰ 
εισοδήματος έκείνου, δπερ δέν υπολογίζεται έν τή τοΰ καθαρού 
εισοδήματος σφαίρα.

Έν τή θεωρία τοΰ συστήματος τούτου οί έμποροι και οί 
βιομήχανοι προσθέτουσι είς τό καθολικόν εισόδημα τής κοι
νωνίας ο,τι καταναλίσκουσι. Καί αληθεύει μέν οτι αύξάνου- 
σιν ούτοι τήν άξίαν τών πραγματειών, τάς όποιας μεταβιβά- 
ζουσιν άπό τόπου είς τόπον ή μετασχηματίζουσιν είς διάφορα 
είδη, άλλ’ ή αύξησις αυτή είναι τό αντίστοιχον τών γενο- 
μένων ή δυναμένων νά γείνωσι άναλωμάτων αύτών. Μόνη ή 
γεωργία είναι παραγωγικός τής κοινωνίας κλάδος, διότι δη
μιουργεί έκεινο τό όποιον δέν ύπήρχεν πρότερον, δηλαδή τό 
καθαρόν προϊόν τής γής. Οί δέ λοιποί κλάδοι, καί όταν ά- 
κόμη κινώνται, καταναλίσκουσι, συμψηφίζοντες τάς δημιουρ- 
γουμένας ύπ’ αύτών άξίας πρός έχεϊνας τάς οποίας ή δημιουρ
γία αύτών κατατρώγει.

Έν γένει κατά τό φυσιοκριτιχόν σύστημα τό έθνικόν εισό
δημα συνίσταται είς τήν έγγειον πρόσοδον, ή έπιδεξιότης δέ 
τοΰ έδάφους τής γής και ή ίκανότης αύτοϋ είς ένιαυσίαν άνα- 
παραγωγήν τής έγγειου προσόδου είναι τό αποτελούν τόν έθνι
κόν πλοΰτον. Τό παν ανάγεται είς τήν δημιουργικότητα τής 
γής· άλλ’ ή δημιουργικότης αυτή έπιδέχεται ιδιαιτέραν έν 
τή έπιστημονική μελέτη άνάπτυξίν χαί μάλιστα εύρυτέραν 
έτι άνάπτυξίν έν συγχρίσει πρός τήν βιομηχανίαν.

Έν πρώτοις είναι ζήτημα άν παράγη καί ή γή έκ τοΰ μη
δενός τί. "Ολα τά στοιχεία τών παραγωγών της δανείζονται 
είς αύτήν έκ τοΰ προ’ύπάρχοντος. Ό σπόρος γίνεται φυτόν, τό 
φυτόν γίνεται δένδρον, τό δένδρον κόπτεται καί εισέρχεται ή 
ξυλεία αύτοϋ είς τήν περιουσίαν τής κοινωνίας. Άλλ’ δλα 
ταΰτα είναι διηνεκής άλληλοδανεισμός τών στοιχείων τής 
φύσεως, είναι διηνεκής μεταβολή τύπων. Συμβαίνει δηλαδή 
και έπί τής παραγωγής τής γής δ,τι καί έπί τής παραγωγής 
τών άνθρώπων. Λαμβάνει δ ξυλουργός (ινα μή άπομακρυνθώ- 
μεν τοΰ παραδείγματος) τήν ξυλείαν τοΰ άποκοπέντος δέν
δρου, μεταβάλλει διαφοροτρόπως τό σχήμα της, δίδει είς αύτήν 
τύπους άνυπάρκτου τό πριν ώφελείας και αύξάνει έπίσης τήν 
περιουσίαν τής κοινωνίας. "Ολα είναι φυσικαί δυνάμεις αί 
τάς μεταβολάς ταύτας ποιοΰσαι, καί έχείνη ήτις ειδοποιεί τόν 
σπόρον έν τή γή καί έκείνη ήτις ειδοποιεί τήν ξυλείαν έν τή 
βιομηχανία. Τό παν είναι οί εκατέρωθεν συνδυασμοί.

"Επειτα ή ιδέα, δτι τά παραγόμενα υπό τοΰ έμπορίου καί 
τής βιομηχανίας πλούτη άντιπροσωπεύουσι τάς καταναλω- 
θείας άξίας, δέν είναι διόλου άκριβής. Πρέπει δέ νά λησμονήση 
τις τήν κοινήν πρακτικήν, έν τή όποια άπαντώνται πλεϊσται 
ειδοποιήσεις τής ύλης έχουσαι πολύ άνωτέραν τιμήν 
τής έν γένει παραγωγικής των δαπάνης, δπως παραδεχθή 
τοιαύτην πρότασιν. Άλλά κατά τό φυσιοκριτιχόν σύστημα 
άρκεϊ δτι ήδύναντο έν τή βιομηχανική παραγωγή νά κατα- 
ναλωθώσιν αί άξίαι. Υποτίθεται δηλαδή δτι τό δυνατόν γε- 
νέσθαι καί πράγματι έγένετο. "Οταν διά δεδομένης παραγω- 
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γιχής δαπάνης, έν τή γενικωτάτη έννοια αύτής, προκύπτουσι 
προϊόντα πολυτιμότερα, όταν ούτως αί νέαι άξίαι τής βιομη
χανίας έπιπροστιθέμεναι χατασκευάζουσι τόν κύχλον τοϋ α
μύθητου πλούτου τής έμποροβιομηχανιχής περιόδου τής άν
θρωπότητος, δ ορος τοΰ «δυνατόν καταναλωθήναι» άποβαί- 
νει κενός.

Γ') Βιομηχανοκρα,τικνν σύστημα.

Κατ’ αύτό έν πάση χώρα οί άνθρωποι ζώσιν ή άπό τών 
προϊόντων τών άκινήτων ιδιοκτησιών των, ή άπό τών τόκων 
τών κεφαλαίων των ή άπό τών μισθών τής έργασίας των. Έν 
συνολω τά εισοδήματα όλων τών άνθρώπων δύνανται ουτω 
να κσταταχθώσι, ύπό τήν αί’ρεσιν πάντοτε δτι τινές μέν ζώσιν 
άπό τοΰ εισοδήματος μιας κατηγορίας, άλλοι δέ άπό τοϋ ει
σοδήματος δύο κατηγοριών, και άλλοι άπό τοϋ εισοδήματος 
και τών τριών κατηγοριών.

Και ή μέν έγγειος πρόσοδος περιλαμβάνει ολα τά προϊόντα 
τών αγρών, τών κήπων, τών λειμόνων, τών κτηνών, τών δα
σών, τοϋ κυνηγίου, τής άλιείας καί τών μεταλλείων, ουσα ά- 
ναμφισβητήτως ή πρώτη καί σημαντικωτέρα πηγή τοΰ έθνι- 
κοΰ εισοδήματος.—Ό δέ τόκος είναι πάν δ,τι παρέχουσι τά κε
φάλαια εί’τε είς νομίσματα είτε είς απαιτήσεις, εί’τε τά δανεί
ζει δ κύριος αύτών είς άλλους, εί’τε αυτός ποιείται αύτών χρή
σιν έν βιομηχανική ή έμπορική έπιχειρήσει. - Έπί δέ τοϋ μι
σθού πρέπει νά γείνη ή επομένη διάχρισις. Τά χρησιμεύοντα 
είς πληρωμήν τής έργασίας π. χ. τοϋ υπηρέτου, τοϋ στρατιώ
του, χρήματα άνήκουσιν είς τό έθνικόν εισόδημα ένόσω εύρί- 
σκονται είς χεϊρας τοΰ πληρωτοΰ ώς προϊόν εί’τε τής έγγειου 
προσόδου είτε τοϋ τόκου τών κεφαλαίων είτε τοΰ μισθού έρ
γων τινών, δέν δύνανται δέ νά είσέλθωσι καί δευτέραν φοράν 
είς τόν υπολογισμόν τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος δταν απλώς με
ταφέρονται άπό τών χειρών τοΰ πληρωτοΰ είς τας χεϊρας τοΰ 
καταναλίσκοντος λήπτου. Διαφέριΐ δμως ό μισθός τόν όποιον 
λαμβάνει δ τεχνίτης, διότι τον καταναλίσκει μέν καί ούτος, 

άφοϋ όμως έδωκεν είς τόν πληρωτήν προϊόν τής βιομηχανίας 
του, δ'περ υπάρχει καί άντιπροσωπεύει τήν άξίαν τοϋ κατανα- 
λωθέντος μισθοΰ. Ό μισθός λοιπόν ούτος καί τοι καταναλω
θείς ή δπερ ταύτόν τό άντικαταστήσαν αυτόν προϊόν πρέπει νά 
ταχθή είς τόν υπολογισμόν τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος. Τοιου
τοτρόπως προβαίνει ή περί παραγωγικών καί μή παραγωγικών 
έργων θεωρία τοϋ συστήματος.

Ή θεωρία αύτη δέν άποτελεϊ τήν βάσιν τοΰ συστήματος, 
άλλ’ είναι δευτερεύουσα άνάπτυξις τών έννοιών αύτοϋ. Βάσις 
τοΰ συστήματος είναι ή πρωτοβουλία τής έργασίας είς την 
έθνικήν παραγωγήν. Άς κοιμηθή έπί ένα αιώνα ή άνθρωπό- 
της, άς λειψή ή έργασία αυτής καί έπειτα άς ύπολογισθή τό 
εισόδημα τής άγριωθησομένης γής καί τοΰ ταφησομένου κε
φαλαίου. Ή έργασία αναγκάζει τάς φυσιχάς δυνάμεις νά λει- 
τουργήσωσι κατά τάς πνευματικός κινήσεις αυτής. Τοϋτο εί
ναι άκριβές· άλλά δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι ή έργα
σία είναι καί ή μόνη παραγωγός αίτια. Τά στοιχεία ύπαρ- 
χουσιν, ή διεύθυνσις μόνον δίδεται είς αύτά. Ομοιάζει η φύ- 
σις ώς έργοστάσιον άχανές πλήρες έργαλείων, αύτομάτως 
ώς τά έργαλεϊα τοϋ Ήφαιστου κινούμενων, δ δέ άνθρωπος έν 
τώ μέσω αύτών χρησιμεύει ώς άρχηγός τής έπιχειρήσεως.

Όσον άφορδί τήν δευτερεύουσαν έννοιαν τών παραγωγικών 
καί μή παραγωγικών έργων, ή έννοια αύτη δέον νά περιορι- 
σθή έντός τών στενωτάτων δρίων. Δέν είναι άκριβές, δτι αί 
προσωπικά! υπηρεσία·, δέν είναι παραγωγικαί. Όταν δ πολι
τικός σώζητήν έπικράτειαν καί δ ιατρός σώζη τήν υγείαν τοϋ 
έργάτου, δέν είναι παραγωγικοί ! Ό χοιροβοσκός είναι παρα
γωγός καί δ άνατρέφων άνθρώπους οχι! Ό κατασκευάζων τήν 
λύραν είναι παραγωγός καί δ Όρφευς, οστις ζωοποιεί αύτήν, 
δέν είναι! Ή θεωρία τών μή παραγωγικών έργων έξ άπαντος 
πρέπει νά στηριχθή έπί άλλης βάσεως, τήν οποίαν η καταδι
κάζει ή ηθική ή χαρακτηρίζει ή ματαιότης.
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ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ.

01 έπισχεφθέντες έν έ’τει 1878 τήν έν Παρισίοις Παγκό
σμιον Εκθεσιν μεταξύ τών άλλων άντικειμένων Οά είδον έν 
τή αιθούση τοϋ Συνεδρίου τών ΚαΟιδρυμάτων τής Προνοίας 
πίναχάς τινας, οΐτινες ΰπό τήν έπιγραφήν «Διαγράμματα» καί 
ύπό γραφικόν σχήμα συνοψίζουσι τήν ιστορίαν τών Ταμιευ
τηρίων (CaisSOS d Epargne) τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας· οί 
πίνακες ούτοι, πρός πάντας καταληπτοί, παρουσιάζουσι τά χυ· 
ριώτερα σχετικά γεγονότα τών Ταμιευτηρίων άπό ήμίσεως 
αΐώνος· σειραί έτησίων στηλών ύποδεικνύουσι τάς χρονικάς 
κινήσεις τών καταθετών καί τών οίκονομουμένων ποσών, τάς 
αιτίας τών κινήσεων τούτων, τόν άριθμόν τών Ταμιευτηρίων, 
τον πληθυσμόν, τούς νόμους καί κανονισμούς, τήν χατά μέ
σον δρον έτήσιον τιμήν τοϋ άρτου χαί τοΰ δημοσίου χρέους 
(rente) κτλ. κρίσεις, πολέμους, έπαναστάσεις, κτλ,

Τά διαγράμματα ταΰτα, έ’ργον τοΰάκαμάτου χαί έν πολλοϊς 
γνωστού κ. A. de Malarce, τοσαύτην έσχον σπουδαιότητα 
ώστε, ύποβληθέντα παρά τοΰ χ. Lavasseur προέδρου τής 
Αχαοημίας τών ήθικών καί πολιτικώνΈπιστημώνέν τινι συ
νεδριάσει αυτής, έθεωρήθησαν ώς σοφή καί πνευματώδης έρ- 
γασία, ητις καί πρό δύο έτών έν τή αυτή ’Ακαδημία ειχεν 
έχτιμηθή τή είσηγήσει τοϋ έξοχωτάτου τής οικονομικής έπι
στήμης ήγήτορος χ. Hyppolyte Passy, δστις άνέπτυξε 
τόν σχετικόν πρός τά Ταμιευτήρια τής Γαλλίας πίνακα, ένώ 
ό κ. LavasSUK, προκειμένου έν τή Βουλή έσχάτως νά συζη- 
τηθή ό νόμος περί Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων (Caisses 
d Epargne Postales) όμοιων πρός τάς Post-office Sa
vings Banks τής ’Αγγλίας, έπελήφθη τής άναπτύξεως τοΰ 
σχετικού προς τά Ταμιευτήρια τής ’Αγγλίας πίνακος.

Εκ τής έξετάσεως τών διαγραμμάτων τούτων προκύπτουσι 
συμπεράσματα βεβαιοΰντα δτι τά Ταμιευτήρια, τά ευεργετικά 

έχεΐνα καθιδρύματα είς τά όποια κατατιθέμενοι χαί αί ευτε
λέστεροι οΐκονομίαι τοΰ γεωργοΰ, τοΰ βιομηχάνου, του υπηρέ
του καί έν γένει τοΰ έργάτου διατηροΰντοι χαί αυξάνονται, 
σωζόμεναι άπό στιγμιαίας έπιθυμίας ή διασκεδάσεις συνήθεις 
είς τούς ήμεροβίους έργάτας, καί τών οποίων άπλοϋς καί μο
ναδικός σκοπός είναι ή συλλογή τών σπερμάτων τής οικονο
μίας έκ τής δαπάνης πρός διαφύλαξίν των, σχεδόν παρά τήν 
θέλησιν τοΰ καταθέτου, καί ή παρεμπόδισις τρόπον τινα ταυ- 
της άπό άμεσον έξόδευσιν, έστω καί δικαιολογημένην ένίοτε, 
είναι τά καλλίτερα μέσα τής τάξεως καί τά εύεργετικώτερα 
μέσα τής προνοίας τής οικονομίας ήτις θεωρείται παρά τών 
"Αγγλων ώς ή πρώτη άρετή τοΰ πολιτισμού. "Απαντα οε τά 
πεπολιτισμένα έθνη μηδ' αυτής τής Ρουμουνίας έξαιρουμε- 
νης, έκτός τής Τουρκίας καί τής’Ελλάδος, σπεύδουσιν είς ά- 
νάπτυξιν τοϋ θεσμοΰ τούτου οδηγόν έχοντα τήν ’Αγγλίαν, 
ήτις τήν ηθικήν αύτοΰ ώφέλειαν έκτιμώσα Σωτηρίους Τρα
πέζας (Savings Banks) άπεκάλεσε τά Ταμιευτήρια.

Έν τούτοις τό σπουδαϊον αύτό ζήτημα, τό τόσον μεγάλας 
διαστάσεις λαβδν, τό πάσας τάς Εύρωπαϊκάς κυβερνήσεις συγ- 
κινήσαν, τδ παρά πάντων τών σπουδαιοτέρων οικονομολόγων 
ώς ζωτικόν ζήτημα τής έθνικής προαγωγής θεωρηθέν,παρ’ήμΐν 
δυστυχώς μέχρι σήμερον ούδεμίαν ή μικράν πρακτικήν ηχώ 
εύρε· καί έν Συλλόγοις εντούτοις καί έν περιοδικοΐςκαί έν έφη- 
μερίσι ΰπεκινήθη τό σοβαρόν τοΰτο ζήτημα. Ή Ελληνική δη
μοσιογραφία δφείλει νά πρωταγωνιστήσω] κατ’ αύτό· παρ α- 
πασι τοϊς Εύρωπαϊκοϊς καί πεπολιτισμένοις έθνεσι παρατηροΰ
μεν τήν δύναμιν τοΰ Τύπου τάς μεγαλειτέρας τών κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων έργασαμένην. Ό άληθής πολιτισμός διακρι- 
νεται έκ τής έντονου προσπάθειας, ήτις καταβάλλεται πρός 
ήθικοποίησιν καί εύημερίαν τοϋ λαοΰ, ή δέ ΐδρυσις τών Τα
μιευτηρίων είς τήν μεγάλην ταύτην έννοιαν άνήκει.

Τίς τή άληθεία δέν θαυμάζει, βλέπων οίκονομηθέντα μέ
χρι σήμερον έν τοϊς διαφόροις Ταμιευτηρίοις τής Ευρώπης 
9,384,784,519 φράγκα άπέναντι πληθυσμού 249,221,761 
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κατοίκων τής Εύρώπης, έκ τών όποιων τά 16 εκατομμύρια 
μόνον είναι καταθέται; Τίς δέν ζηλεύει τήν ’Αγγλίαν οίκονο- 
μήσασαν έν τοϊς Ταμιευτηρίοις της μέχρι τέλους τοϋ 187 8, 
ού έχομεν τήν στατιστικήν, 1,867,260,325 φρ., τήν Γαλλίαν 
1,016,166,402 φρ., τήν’Ιταλίαν 913,914,29 1 φρ., καί κατ’ 
έτος οίκονομούσας 50 περίπου έκατομ. φράγκα, τήν Δανιμαρ- 
κίαν έπί τέλους έχουσαν έν τοϊς Ταμιευτηρίοις της 252 περί
που έκατομ. φρ. άπέναντι πληθυσμού 1,900,000 κατοίκων 
καί οικονομούσαν κατ’ έτος 5—7 έκατομμύρια; "Ολα δέ ταΰ- 
τα τά ποσά οίκονομούμενα έκ τής καταναλώσεως στρέφουσι 
προς ευημερίαν καί εύτυχίαν αύτοϋ τοΰ λαοΰ άπο τόν όποιον 
διασώζονται, διότι έκτός δτι ήθικοποιοΰσι τούς έργάτας διά 
τής άποχής άπό τής μέθης καί τής διαφθοράς, διά τών χρη
μάτων αύτών παρέχονται καί εύκολίαι είς τά βιομηχανικά 
έργα, διά τής συστάσεως Τραπεζών γεωργικών, διά τής κα
τασκευής όδών καί σιδηροδρόμων, ύπέρ τών όποιων τά Τα
μιευτήρια παρέχουσι τά αναγκαία δάνεια πρός τούς Δήμους 
καί τάς ’Επαρχίας, έν γένει ΰπηρετοΰντα τήν οικονομικήν τοϋ 
τόπου προαγωγήν.

Τά αίτια τά έπηρρεάζοντα τήν οικονομίαν τοΰ λαοϋ, τον α
ριθμόν τών καταθετών καί τών κατατιθεμένων έν τοϊς Τα- 
μιευτηριοις ποσών είναι τά αύτά έν τε τή ’Αγγλία καί τή 
Γαλλία και παρά πασι περίπου τοΐς έθνεσι. Τό κυριώτερον δ
μως τούτων είναι ή πρός διάδοσιν προσπάθεια, ώς τοϋτο πα- 
ρετηρήΟη μετά βεβαιότητος έν Γαλλία οπού άπό τοϋ 1874 
μέχρι τοϋ 187 8 ό αριθμός τών καταθετών ηυξησε καταπλη
κτικούς άπό 2,170,060 είς 3,173,721, καί αΐ καταθέσεις 
άπό 373 έκατομ. είς 1016 έκατομ. φράγκων, πρόοδος άγνω
στος άληθώς έν τή ιστορία τοϋ παρελθόντος. ’Οφείλεται 
δμως είς τήν γενομένην διάδοσιν κατ' έκείνην τήν έποχήν 
τής ΐδρύσεως τών Σχολιακών Ταμιευτηρίων παρά τοΰ τύ
που, παρά τών Δημοτικών καί ’Επαρχιακών Συμβουλίων, 
παρά τών καθηγητών καί διδασκάλων, παρά τών έπιθεω- 
ρητών καί έποπτών τής παιδείας καί παρά τών μαθητών 

αύτών πρός τάς οικογένειας των δπως καί αύτός δ κ. Passy 
μαρτυρεί, ύπομιμνήσκων τό ένεργόν μέρος τό όποιον δ κ. cle 
Malarce έλαβε πρός άνάπτυξίν τοΰ θεσμοΰ τούτου. Αύτό 
τοϋτο συνέβη έν ’Αγγλία έπί τή ιδρύσει τών Pannv Banks. 
Ό συντηρητικός λόρδος Derby άλλοτε ύπουργός τών Εξω
τερικών τής ‘Αγγλίας, έν έτει 1872 συνιστα έταιρίαν όπως 
άναπτύξη τό αίσθημα τής προνοίας (Pl’Ovindent Kno
wledge Society), έν ή λαμβάνουσι μέρος δοΰκες, κομήτες, 
αρχιεπίσκοποι, βουλευταί, κλπ. ΊΙ έταιρία αϋτη, άσχοληθεϊσα 
είς τόν Οργανισμόν τών πενταλέπτων Τραπεζών δπως προ- 
τρέψη είς τήν οικονομίαν καί συνάθροιση ποσά κατώτερα τοΰ 
σελινιού, τά όποϊα τά ταχυδρομικά Ταμιευτήρια δέν δύνανται 
νά δεχθώσι, έν διαστήματι μηνών τινων διένειμε 12,000 φυλ
λάδια πραγματευόμενα περί οικονομίας έπί τής καταναλώσεως, 
έν διαστήματι ένός καί ήμίσεως έτους ώργάνισε πεντήκοντα 
συλλαλητήρια (meettings),ei\ τά όποϊα παρευρέθησαν πλέον 
τών 15,000 άνθρώπων καί έδωκεν άφορμάς νά διαπραγμα- 
τευθώσι τό ζήτημα πλέον τών 100 έφημερίδων, συνήλθεν είς 
συνεδριάσεις άπ’ εύθείας μετά 500 περίπου έκκλησιαστικών, 
οΐτινες ποιμένουσι πολλάς χιλιάδας ψυχών καί μετά 400 βιο- 
μηχάνων, οΐτινες έχουσιν είς τήν έργασίαν των 80,000 περί
που έργάτας, καί έν γένει άνέπτυξεν πάσαν δραστηριότητα πρός 
επιτυχίαν τοΰ σκοποϋ της, καί ούτως έπέτυχεν. ’Εσχάτως έν 
τή πόλει τοΰ Βελγίου Gand δ κ. Laurent καθηγητής τοΰ 
πολιτικού δικαίου έν τω Πανεπιστήμια), Οέλων νά ένισχύση 
τόν Οργανισμόν καί τήν άνάπτυξίν τών Σχολιακών Ί αμιευ- 
τηρίων, τά όποϊα θεωρεί ώς ηθικήν έξάσκησιν οδηγούσαν τόν 
άνθρωπον είς τήν εύτυχίαν, άφοϋ συνήθροισε τινας τών διευ
θυντών τών Σχολείων καί έζήτησε τήν συνδρομήν των ήν τψ 
παρέσχον, δέν άπηξίωσε νά περιέρχηται άπό σχολείου είς 
σχολεϊον καί άπό τάξεως είς τάξιν διδάσκων τήν οικονομίαν. 
Ή έπιτυχία ώς έκ τούτου υπήρξε πλήρης· όχι μόνον δλα τά 
παιδία τής πόλεως έκείνης 10,000 περίπου έγένοντο καταθέ
ται τών Σχολιακών Ταμιευτηρίων, άλλά καί έπί 120,000
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κατοίκων τούς οποίους ή Gand έχει, οί 14,000 έγένοντο πε-
λάται τών Ταμιευτηρίων τή έμπνεύσει καί τή κατηχήσει
αυτών τών παίδων.

Έν ’Αγγλία δπως και έν Γαλλία ή ευφορία ή ή σιτοδεία 
οηλ. ή εύθυνία ή ή άκρίβεια τοϋ άρτου είναι έν έκ τών έπαι- 
σθητότέρων αίτιων εις τήν οικονομίαν τοϋ λαοϋ, ώς τοϋτο 
καταφαίνεται έν τοϊς διαγράμμασι έν οϊς, ένώ ή τιμή τοΰ σί
του δι’ έκαστον quarter είναι 40 περίπου σελίνια κατά τά 
έτη τής ευφορίας, ύψοΰται είς 74 σελίνια κατά τήν σιτοδείαν 
τοΰ 1854 — 56· τδ αύτδ συνέβη καϊ εις τήν Γαλλίαν δπου 
άπδ 30 εκατοστά τοΰ φράγκου τδ χιλιόγραμμου τήν συνήθη 
άξίαν του έ'φθασεν εις 49,91 κατά τά αυτά έτη. ’Επειδή δ’ώς 
έπί τδ πλεϊστον οί κακή έσοδεία τοΰ σίτου συμπίπτει συνήθως 
μετά τής κακής έσοδείας τών άλλων αγροτικών προϊόντων, ή 
έλλειψις δ’ αυτή Ολιγοστεύει τά έκ τής γεωργίας εισοδήματα 
καί έπιφέρει έκτακτον φυγάδευσιν τοϋ κεφαλαίου προς άγοράν 
ζωοτροφιών έκ τοϋ έξωτερικοϋ, τά διαθέσιμα κοφάλαια γίνον
ται σπανιότερα, κατά συνέπειαν σπανίζει ή έργασία καϊ Ολιγο
στεύει τδ εισόδημα τοΰ έργάτου, δστις συγχρόνως έξοδεύει καϊ 
περισσότερα πρδς διατροφήν του.

Τά διαγράμματα παρέχουσι προσέτι διδασκαλίαν πρακτικήν 
τών οικονομικών νόμων τών ώφελιμοτέρων, καί κατά συνέ
πειαν έγένοντο σπουδαϊον μέσον έν τοϊς σχολείοις, τοϊς εκπαι
δευτηρίου καί τοϊς λυκείοις πρδς έκμάθησιν τών νόμων τού
των. Παρέχουσιν έπίσης καί φαινόμενον ούχ ήττον διδακτικόν, 
δτι οί καταθέται τών Ταμιευτηρίων έννοοΰσι πολύ καλά, δτι 
τά Ταμιευτήρια δέν είναι Τράπεζαι διαχειριζόμεναι τά κεφά
λαια πρός κέρδος, άλλά προσωρινά φυλακτήρια, έν οϊς συνά
ζονται τά άπό τήν άπορρόφησιν, ούτως εϊπεϊν, διασωζόμενα ά- 
ποσταλλάγματα, διάνά σχηματίσουν έν ποσόν, μόλις δέ τοϋτο 
κατορθωθή, ό καταθέτης αποσύρει αύτδ διά νά τό τοποθετήση 
είς αληθώς προσοδοφόρον μέρος, διά τοϋτο αί έν τοϊς Ταμιευτη- 
ρίοις ποσότητες ούδέποτε κατά μέσον δρον διαμένουσι πέραν 
τών 2 ’/4 έτών.

Οί έργάται έντοϊς Ταμιευτηρίοις ζητοΰσι τήν εύκολιαν τής 
καταθέσεως και τήν άσφάλειαν τοΰ κατατιθεμένου ποσοΰ 
μάλλον, παρά τδν τόκον. Και τφ δντι έν τοϊς διαγράμμασι 
καταφαίνεται, δτι ή ύποτίμησις τοΰ τόκου ούδαμώς ή πολύ 
ολίγον έπηρρεάζει τήν κίνησιν τών καταθέσεων. Ό τόκος έν 
’Αγγλία πρδς τούς καταθέτας ήν τδ κατ’ άρχάς 3 °/0> 
τήν ί'δρυσιν τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων περιωρίσθη είς 
2 7, ’/ο· Χαι δμως ούδέν πρόσκομμα έπέφερεν είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τών νέων τούτων Ταμιευτηρίων. Τδν καταθέτην προσελ
κύει ή ασφάλεια τής καταθέσεως του έν τοϊς Ταχυδρομικοϊς 
Ταμιευτηρίοις, διότι έγγυαται τδ Έθνος, και ή εύκολία τής 
έργασίας ήτις κατά πολύ έγένετο μεγαλητέρα διά τών ταχυ
δρομικών Γραφείων, όντων πολυαριθμοτέρων καϊ άνοικτών πά
σας τάς ήμέρας καϊ έν πάση ώρα αύτών.

Ό,τι έκπλήττει περισσότερον έκ τής έξετάσεως τοΰ δια
γράμματος τών Ταμιευτηρίων τής ’Αγγλίας, είναι ή έπϊ τοΰ 
λαοϋ έξασκηθεϊσα έπιρροή διά τής πολλαπλασιάσεως τών τα
μιευτικών γραφείων καϊ διά τής ίδρύσεως κατά τδ 1861 τών 
Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων. Δεκαπλασιασθέντα ταϋτα (διότι 
άπό G40 κατά τδ 1860 έγένοντο 6,285 κατά τδ 1878)πα- 
ρέσχον πρδς τούς "Αγγλους έργάτας δεκαπλασίαν αφορμήν νά 
διασώσωσι τά σελίνιά των άπδ ματαίας ή κακής δαπάνης, 
και νά σωθώσι και αύτοϊ οί ίδιοι έκ τής άκολασίας καϊ τής 
διαφθοράς. Κατά τδ 1860, μετά τεσσαράκοντα τριών έτών 
νομικήν ύπαρξιν, τά Ταμιευτήρια τής Αγγλίας G40 τδν αριθ
μόν μόλις εΐχον 1,585,778 καταθέτας, άλλά κατά τδ 1878 
ήτοι 17 έτη μετά τήν σύστασιν τών Ταχυδρομικών Ταμιευ
τηρίων, καϊ χάρις ιδίως είς τόν νέον τοΰτον οδηγόν τής κοι
νωνικής τών έργατών ζωής, άριθμοΰνται έν Αγγλία 3,408,481 
καταθέται, έξ ών 1,892,756 έν τοϊς Ταχυδρομικοϊς Ταμιευ- 
τηρίοις. Όποϊα άλλη εύγλωττοτέρα ύπεράσπισις πρδς χρήσιν 
τών Ταχυδρομικών γραφείων διά τά Ταμιευτήρια μετά τοι· 
οΰτον άποτέλεσμα!

Ή έπιτυχία δέ τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων είναι τό



398 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1881. 399

σον καταφανής, ώστε έκπλήττεταί τις σήμερον πώς δέν έφηρ- 
μόσθη ή χρήσις αύτών καί πρό τοϋ 1861· και κατόπιν δέ 
μετά τήν είς τήν ’Αγγλίαν έπιτυχίαν, πώς δέν παρεδέχθησαν 
αύτήν άμέσως πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη άλλά μόνον το 
Βέλγιον κατά τό 1870, ή ’Ιταλία μετά καλλίτερων αποτελε
σμάτων κατά τό 1875, ή’Ολλανδία κατά τό 1880 καί ε
σχάτως κατά τήν 9 ’Απριλίου έ. έ. ή Γαλλία.

Τά πλεονεκτήματα τών Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων είναι 
λίαν ευνόητα· τά Ταχυδρομικά γραφεία είναι διεσπαρμένα 
άναλόγως καί κατά μέγαν αριθμόν έν δλω τώ Κράτει καί εις 
τα σπουδαιότερα κέντρα αύτοϋ, όντα δ' ώργανιμένα πρός τήν 
ύπηρεσίαν των, δι’ έλαχίστης προσθήκης έξόδων δύνανται νά 
χρησιμεύσωσι καί ώς Πρακτορεία ένός Γενικού Ταμιευτηρίου- 
είναι οικεία τω δημοσίω καί άξιόπιστα διά τό απόρρητον τών 
έργασιών των, τό άπόρρητον δπερ είναι ούσιώδης όρος καί τοΰ 
ένός Ταμιευτηρίου· έπί τέλους είναι άνοικτά κατά πάσαν ήμέ- 
ραν καί έν πάση αύτής ώρα.

Έκ τών διαγραμμάτων έπίσης καταφαίνεται δτι τά Τα
χυδρομικά Ταμιευτήρια έχρησίμευσαν ώς καθαριστήρια, τρό
πον τινα, τών παλαιών Ταμιευτηρίων, διότι έν’Αγγλίιρ π. χ. 
τά μέν πλεϊστα τών κακώς ώργανισμένων μετέφερον τά κε
φάλαιά των έν τοις Ταχυδρομικοΐς Ταμιευτηρίοις καί διελύ- 
Οησαν, τά δ’ έναπομείναντα ώργανισθέντα καλλίτερον έπί τή 
βάσει τών προόδων ηύξησαν τήν πελατείαν καί τά κεφάλαιά 
των, ώς χρησιμεύοντα διά τάς εύπορωτέρας τάξεις· καί ένώ ό 
μέσος ορος έκάστου βιβλιαρίου τούτων πρό τοΰ 1861 ήτο 
φράγκα 645, ήδη είναι φράγκα 730· δ μέσος δέ ορος ένός βι
βλιαρίου παρά τοϊς Ταχυδρομικοΐς Ταμιευτηρίοις είναι φράγκα 
402, διότι ταΰτα είναι προσιτά τφ μικρώ κόσμω, τώ άπλφ 
εργάτη καί τώ μικρώ αποταμιευτή.

Καί δμως κατ’ ούδέν υπολείπεται, δπως τά Ταχυδρομικά 
Ταμιευτήρια ώσι δημόσιος ύπηρεσία, έξαρκουμένη πολύ καλά 
αύτή καθ’ έαυτήν έκ μόνης τής διαφοράς τοΰ τόπου τής ύπο- 
λειπομένης έκ τών προσόδων τών κατατεθέντων κεφαλαίων 

(κατα μέσον δρον 3,25 °/0) πρός τόν τόκον τόν πρός τούς κα- 
ταθέτας διδόμενον (2,38 */β) Είναι δέ ύπηρεσία μεγάλης κοι
νωνικής ώφελείας, ήτις κατ' ούδέν ζημιοϊ τό Κράτος καί ήτις 
έπιφέρει τόσα καλά εις τόν λαόν, εις τάς έργατικάς οικογέ
νειας, είς τα ήθη, καθώς καί είς τόν έθνικόν πλούτον.

’Ιδού λοιπόν δ,τι καθαρώς άναγινώσκεται εις τά διαγράμ
ματα ταΰτα τοΰ κ. de Malarce κατηρτισμένα μετ’ ακρί
βειας καί αύθεντικότητος, άναγνωρισθείσης όχι μόνον έν Γαλ
λία άλλ’ έν άπάση τή Εύρώπη καί τή ’Αμερική, περιλαμβά- 
νοντα τήν μαθηματικήν, ούτως εϊπεϊν, γ’λώσσαν τών όμι- 
λούντων γεγονότων, συγκεφαλαιουντα είς πίνακα πεντήκοντα 
τετραγωνικών έκατοστομέτρων, ύπό σχήμα λίαν έπιδεξίως 
διατεταγμένον καί περιληπτικόν, χιλιάδας καί έκατοντάδας 
άριθμών όγκωδεστάτων έπισήμων τόμων, blue-books τοΰ 
Κοινοβουλίου τής ’Αγγλίας, καί έκθέσεις Γαλλικάς. Είναι 
λοιπόν έργον παρέχον μέγα φώς έπί τών ζητημάτων, τά 
όποϊα τά διάφορα Κοινοβούλια θέλουσι νά μελετήσωσι προ
κειμένου περί Ταμιευτηρίων. Τά διαγράμματα ταΰτα τοπο
θετημένα είς μίαν τών αιθουσών τοΰ Βουλευτηρίου τής Γαλ
λίας καί είς τάς αίθουσας τών συνδιασκέψεων ή έν ταΐς Βι- 
βλιοθήκαις τών πλείστων Βουλευτηρίων τής Εύρώπης, είναι 
σημεία νΰν συναντήσεως τών μελετώντων τήν κοινωνικήν 
πρόοδον καί τούς δρους αύτής άπό δεδοκιμασμένων, έν μεγάλφ, 
τής οικονομικής έπιστήμης έφαρμογών.

Κ. X. BAMBAS.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1881.

Έκ τών ύπό τοΰ Γενικού Λογιστηρίου δημοσιευόμενων μη
νιαίων πινάκων συγκεφαλαιώσεως τοΰ ισολογισμού τής λη
ψοδοσίας τοΰ Κράτους, προκύπτει ή επομένη κατάστασις διά
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τήν πρώτην έξαμηνίαν του 1881. Ούδέν όλιγώτερον πρόκειται 
περί 100 χαι έπέκεινα έκατομμυρίων δραχμών (άκριβώς 101, 
564,087),διά τών οποίων κλείονται οί λογαριασμοί τής Ελ
ληνικής έπικρατείας, διά μόνον τό ήμισυ τοϋ έτους. Άς άνα- 
λύσωμεν τό μυθώδες διά τήν πρό ήμών γενεάν ποσόν τοΰτο 
εις τάς κυριωτέρας διακρίσεις αύτοΰ.

Α. Εισπράξεις. — Αί εισπράξεις τοϋ δημοσίου Οησαυ- 
ροΰ διαιρούνται ώς έξής: ά) Υπόλοιπον τής 31 Δεκεμβρίου 
1880 συνιστάμενον έχ δραχ. 17,145,784. β')Εισπράξεις έσό
δων τής χρήσεως 1880, άπό τής 1 Ίανουαρίου μέχρι τής 30 
Ιουνίου 1881 δραχ. 3,572,242, αϊτινες ύπολογιζόμεναι είς 
999,623 δρ. χατά’Ιανουάριον, άνέβησαν εις 1,823,875 χατά 
Φεβρουάριον, είς 2,363,409 κατά Μάρτιον, είς 2,848,955 
χατά ’Απρίλιον, είς 3,240,751 χατά Μάϊον, είς 3,572,242 
κατά Ιούνιον, γ') Εισπράξεις έσόδων τής χρήσεως 1881, άπό 
1 Ίανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1881, δραχ. 15,021,592, 
αιτινες ύπολογιζόμεναι είς 2,066,225 κατά ’Ιανουάριον, άνέ
βησαν είς 4,362,109 χατά Φεβρουάριον, είς 6,950,065 χατά 
Μάρτιον, είς 9,088,394 χατά Απρίλιον, είς 12,246,463 
κατά Μάϊον, είς 15,021,592 κατά’Ιούνιον, δ') Εισπράξεις 
έκ τής συμπεφωνημένης προκαταβολής τοΰ δανείου τών 120 
εκατομμυρίων συνιστάμεναι είς δραχ. 28,000,000, αιτινες 
άπό 5,670,330 κατά ’Ιανουάριον, άνέβησαν εις 13,178,767 
κατά Φεβρουάριον, είς 28,000,000 χατά Μάρτιον, έμειναν 
οέ τοσαΰται χατά τούς έπομένους μήνας 'Απρίλιον, Μάϊον χαι 
’Ιούνιον, έ) Εισπράξεις έξ έγγραφών τοΰ δανείου τών 1 20 έχα- 
τομμυρίων συνιστάμεναι είς δραχ. 9,355,140, έκ τών όποιων 
6,016,286 εΙχον πραγματοποίησή κατά Μάϊον και αί λοιπαί 
κατά ’Ιούνιον, ς') Εισπράξεις έχ τοΰ άπό τής Εθνικής Τρα
πέζης δανείου έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τών γραμματίων 
της, συνιστάμεναι είς δραχ. 22,7 12,999, αϊτινες άπό4,227, 
112 κατά’Ιανουάριον, άνέβησαν είς 6,017,112 κατά Φε
βρουάριον, εις 14,950,326 κατά ’Απρίλιον, είς 20,250,326 
κατά Μάϊον, είς 22,712,999 κατά ’Ιούνιον, ζ') Εισπράξεις 

έκ τοΰ δανείου τών 60 έκατομμυρίων συνιστάμεναι είς δραχ. 
3,255,644 κατά Μάρτιον, χωρίς νά αυξήσωσι κατά τούς έπο
μένους μήνας ’Απρίλιον, Μάϊον καί ’Ιούνιον, ή) Εισπράξεις έκ 
τών είς έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου δανείων, συνιστάμε- 
ναι είς δραχ. 234,228, έξ ών 186,029 ειχον έκδοΟή μέχρι 
31 Μαίου και αί λοιπαί κατά Ιούνιον έν γένει ή κατάστασις 
τών έντοκων γραμματίων τοΰ δημοσίου είχε κατά τήν 31 
Μαίου 1881 ώς έξής: μετεφέρθη έκ τής διαχειρίσεως τοΰ 
1880 τό υπόλοιπον τών έν κυκλοφορία έντοκων γραμματίων 
άνερχόμενον είς δραχ. 1,853,415 καί έξεδόθησαν έτερα έν
τοκα γραμμάτια μέχρι 31 Μαίου δραχ. 186,029, τό ολον 
ουτω δραχ. 2,039,445, έκ ιών όποιων έξωφλήθησαν άπό 1 
Ίανουαρίου μέχρι 31 Μαίου 1881 δραχ. 1,144,162 καί έμε- 
νον είς κυκλοφορίαν γραμμάτια δραχ. 895,282. θ') Εισπρά
ξεις έκ διαφόρων λογαριασμών πλέον τών πληρωμών δραχ. 
430,657, αϊτινες άπό 384,016 κατά Ιανουάριον, άνέβησαν 
είς 419,522 κατά Μάϊον καί 430,657 κατά Ιούνιον, ί) Ει
σπράξεις κατά τήν διαχείρισιν τοΰ 1880 δραχ. 1,835,899· 
κατά τόν Απρίλιον ύπελογίζοντο αί έντός τοΰ 1880 γεννό- 
μεναι καταθέσεις διά χρεωλύσια καί τόκους όα,νειων δόσεων 
ληγουσών έντός τοΰ 1881 εις δραχ. 3,359,257, κατά τον 
Μάϊον είς 1,505,841 καί κατά τόν Ιούνιον είς 1,835,899.— 
Τό δλον τών εισπράξεων τοΰ Κράτους ορ. 101,564,087.

Β'.—Αί πληρωμαί τοΰ δημοσίου θησαυρού διαιροΰνται ώς 
έξής: ά) Πληρωμαί έξόδων τής χρήσεως τοΰ 1880 άπό τής 1 
Ίανουαρίου μέχρι τής 30 Ιουνίου δραχ. 24,851,969, αϊτινες 
ύπολογιζόμεναι είς 8,576,315 κατά Ιανουάριον, άνέβησαν είς 
13,418,852 κατά Φεβρουάριον, είς 18,304,940 κατά Μάρ
τιον, είς 21,977,749 κατά Απρίλιον, είς 24,298,395 κατά 
Μάϊον, είς 24,851,969 κατά Ιούνιον. □') Πληρωμαί έξόδων 
τής χρήσεως τοΰ 1881 άπό τής 1 Ίανουαρίου μέχρι τής 30 
Ιουνίου δραχ. 31,996,374, αϊτινες ύπολογιζόμεναι είς 2,923, 
703 κατά Ιανουάριον, άνέβησαν είς 5,574,474 κατά Φε
βρουάριον, είς 8,458,523 κατά Μάρτιον, είς 14,257,790 
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κατά ’Απρίλιον, είς 21,549,937 κατά Μάϊον, είς 31,996,374 
κατά ’Ιούνιον, γ') Τακτοποιητέαι πληρωμαί, ήτοι καταθέσεις 
διά χρεωλύσια καί τόκους δανείων μή χαταλογισθεΐσαι είς τά 
έξοδα τοϋ Κράτους χαί πληρωμαί πιστωτικών γραμματίων 
και ομολογιών τής Τραπέζης τοϋ Κυβερνήτου, δραχ. 4,366, 
867, άναβιβαζόμεναι είς 852,53 1 κατά ’Ιανουάριον,είς 1,244, 
482 κατά Φεβρουάριον, είς 1,700,436 κατά Μάρτιον, είς 
4,436,267 κατά ’Απρίλιον, είς 5,598,327 κατά Μάϊον. δ') 
ΙΙροχαταβολαί είς το ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών δρ. 1,516, 
317, έξ ών 1,316,317 κατά Μάρτιον και αί υπόλοιποι κατά 
Μάϊον. έ) Προκαταβολαί είς το ύπουργεϊον τών Ναυτικών δρ. 
300,000 κατά μήνα ’Απρίλιον, ς·') Καταβληθέντα είς προμή' 
θειαν ύλικοΰ πολέμου διά τό ύπουργεϊον τών Ναυτικών δραχ. 
2,800,000 κατά ’Ιανουάριον, ζ') Πληρωμαί προσωρινών δα
νείων δραχ. 872,490, έξ ών 870,819 κατά ’Απρίλιον, 370 
κατά Μάϊον και 1,301 κατά ’Ιούνιον, ή) Υπόλογοι διαχειρι- 
σταί χρεώσται έκ ληψοδοσίας δραχ. 669,839 κατά ’Ιούνιον 
1881· τό ποσόν τοϋτο άνέβαινεν είς 673,630 κατά Μάϊον. 
θ') Άνταποκριταί είς τό έξωτεριχόν δραχ. 10,836,156 κατά 
’Ιούνιον· τό ποσόν τοϋτο άνέβαινεν είς 11,489,928 κατά 
Μάϊον. ί) Υπόλοιπα κατά τήν 30 ’Ιουνίου έν μέν τοϊς έπαρ- 
χιακοϊς ταμείοις δοαχ. 22,228,329 αναλυόμενα ώς έξής : είς 
μετρητά δραχ. 1,687,197, είς έκκρεμεϊς πληρωμάς έξόδων 
τής χρήσεως τοϋ 1880 δραχ. 3,626,449, εϊς όμοιας τής 
χρήσεως τοΰ 1881 δρ. 12,450,450, είς έκκρεμεϊς πληρωμάς 
διαφόρων λογαριασμών δραχ. 4,464,232· έν δέ τοϊς είδικοϊς 
ταμείοις δραχ. 637,512,χρήματαδέκαθ’όδόν δραχ. 488,230, 
τό δλον δραχ. 23,354,073. Ή κατάστασις τοΰ κεφαλαίου 
τούτου κατά ’Ιανουάριον ήτο 15,340,442, κατά Φεβρουάριον 
19,354,678, κατά Μάρτιον 19,722,593, κατά ’Απρίλιον 
23,906,438 χαΐ κατά Μάϊον 23,878,077.-Τό δλον τών 
πληρωμών τοϋ Κράτους δραχ. 101,564,087,

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΛΙΜΝΩΝ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΕΝΕΟΥ.

"Εχομεν ύπ’ όψιν τό έπί τή βάσει τοΰ νόμου ΣΚΘ' τής 26 
’Απριλίου 1867 έκδοθέν άπό 14 ’Ιανουάριου 1881 Β. διά
ταγμα, δι’ ού παρεχωρήθη είς ιθαγενή έταιρίαν τό δικαίωμα 
τής άποξηράνσεως τών έν τή έπαρχία τής Κορινθίας λιμνών 
Στυμφαλίας καί Φενεοΰ, κατά τούς όρους τής άπό 31 ’Ιανουά
ριου 1881 συμβάσεως τής έταιρίας μετά τοϋ ύπουργοΰ τών 
’Εσωτερικών. Τό διάταγμα τοϋτο άφ’ ένός μέν ύπεχρέωσε 
τήν έταιρίαν νά καταθέση παρά τφ Κεντρικφ Ταμείω έντός 
30 ήμερών δραχ. 45,000 τοϊς μετρητοϊς ή είς ομολογίας 
τών άπό τοϋ 1862 έθνικών δανείων, έπί αυτοδικαίως άκυρώ- 
σει άλλως τής συμβάσεως, άφ’ έτέρου δέ ώρισε τό δικαίωμα 
δπερ δικαιούται νά λάβη ή έταιρία κατά τό άρθρον 6 τοΰ 
ΣΚΘ' νόμου άπό τούς ίδιοκτήτας ή κατόχους τών άρδευθη- 
σομένων γα·ών, κατ’ άνώτατον δ'ρον, είς 3 δραχ. κατά στρέμ
μα. Ιδού πώς έχουσι τά λοιπά κατά τήν προκειμένην παρα- 
χώρησιν έν τή συμβάσει:

Ή έταιρία άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν τής άποξηράνσεως 
τών λιμνών Στυμφαλίας καί Φενεοΰ, κατά το συνήθως κατα
κλύζόμενου έ'δαφος αύτών, τό κείμενον έντός τής περιμέτρου 
τών συνήθων δι’ έκάστην τών λιμνών τούτων πλημμυρών, 
ώς ή περίμετρος αύτη προσδιωρίσθη καί έμφαίνεται είς τά 
διαγράμματα, τά συνταχθέντα έπιτοπίως παρά τής δυνάμει 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ ΣΚΘ' νόμου συσταθείσης έπταμελοΰς έπι
τροπής έμπειροτεχνών, καί άτινα προσηρτήθησαν είς τήν σύμ- 
βασιν. Κατά τά διαγράμματα ταϋτα, διά μέν τήυ λίμνην 
Φενεοΰ, ή περίμετρος τής συνήθους πλημμύρας βρίζεται είς 
στρέμματα 26,776, τής δέεκτάκτου είς στρέμματα 461, διά 
δέ τήν λίμνην Στυμφαλίας, ή περίμετρος τής συνήθους πλημ
μύρας ορίζεται είς στρέμματα 6,405 καί 542/1000, τής δέ 
έκτακτου είς στρέμματα 1,440 καί 490/1000.
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Είς τήν άναλαβοΰσαν τήν άποξήρανσιν άμφοτέρων τών 
λιμνών έταιρίαν παρεχωρήθη α') το ημισυ τών άποξηρανθη- 
σομένων γαιών έκάστη; τών, περί ών πρόκειται, λιμνών είς 
πλήρη αύτών ιδιοκτησίαν, δπερ θέλει άποτελέσει δι’ έκάστην 
τών λιμνών ένα μόνον κλήρον, προσδιορισθησόμενον μετά τήν 
έκροήν τών ύδάτων άμφοτέρων τών λιμνών διά λαχνού, δτε 
θέλει γίνει καί ή όροθέτησις τής ιδιοκτησίας ταύτης, δαπάναις 
τήςάναλαμβανούσης τήν άποξήρανσιν έταιρίας· β') ή έπικαρπία 
τοϋ άποξηρανθησομένου υπολοίπου έδάφους έπί έννενήκοντα 
έννέα συνεχή έτη, άρχόμενα άπδ τής δημοσιεύσεως (17 Ία
νουαρίου 1881) έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως τοϋ προ- 
μνησθέντος Β. Διατάγματος· γ') άπαλλαγή παντός έγγειου 
φόρου έπι πενταετίαν άπδ τής άποπερατώσεως τών έργων τής 
άποξηράνσεως και διά τδ ολον τών άποξηρανθησομένων γαιών 
δ') άτέλεια έπί τών τυχόν άνεγερθησομένων οικοδομών έπι 
πενταετίαν, ώς και έπί τοϋ εΐσαγομένου ύλικοϋ τοΰ άναγκαιοΰν- 
τος είς τήν άποξήρανσιν, τήν καλλιέργειαν και τάς οικοδομάς 
έπϊ μίαν οκταετίαν, άρχομένην έπίσης άπό τής δημοσιεύσεως 
τοΰ προμνησθέντος Β. Διατάγματος· ε') τδ δικαίωμα τής χρη- 
σιμοποιήσεως τών ύδάτων, τών κατακλυζόντων τάς άποξη- 
ρανθησομένας λίμνας, πρός σύστασιν βιομηχανικών καταστη
μάτων και άρδευσιν γαιών καί τοϋ λαμβάνειν άπδ τούς ίδιο
κτήτας ή κατόχους τών άρδευθησομένων γαιών δικαίωμα 
χρηματικής άμοιβής κατα στρέμμα, προσδιορισθέν, ώς προεξε- 
τέθη ήδη, διά τοΰ Β. Διατάγματος, διατηρουμένων πάντοτε 
τών τυχόν κεκτημένων δικαιωμάτων· ς') ή άδεια τής διοχε- 
τεύσεως τών ύδάτων τών άποξηρανθησομένων γαιών διά τοΰ 
Αδριανείου ύδραγωγείου, καθ’ οσον ή ένάσκησις τής άδειας 
ταύτης δέν παραβλάπτει δικαιώματα τρίτων ζ') τδ δικαίωμα 
νά άπαιτήσωσιν άπδ τούς ίδιοκτήτας τών μεταξύ τών δύο 
περιμέτρων κειμένων γαιών τδ έν τρίτον τής μείζονος άξίας, 
τής είς αύτάς άποδιδομένης έκ τών έργων τής άποξηράνσεως, 
χωρίς νά ύπόκεινται είς τήν ύποχρέωσιν ταύτην αί ήδη είς τό 
Δημόσιον άνήκουσαι γαϊαι.

Ώς βάσις τών έργασιών τής άποξηράνσεως θέλουν χρησι
μεύσει τά διαγράμματα τής έπταμελοϋς έπιτροπής τών έμ- 
πειροτεχνών, ώς καί ή έ’κθεσις αύτής.

Τά τής άποξηράνσεως έργα δέον νά ώσιν άποπερατωμένα 
διά μέν τήν λίμνην Στυμφαλίας έντός τετραετίας, διά δέ τήν 
λίμνην Φενεοΰ έντός δκταετίας άπδ τής δημοσιεύσεως τοϋ 
Β. Διατάγματος τής παραχωρήσεως (17 Ίανουαρίου 1881). 
Έν έναντίμ περιπτώσει, ή άναλαμβάνουσα τήν άποξήρανσιν 
έταιρία πληρόνει είς τό Δημόσιον ταμεΐον διά μέν τήν λίμνην 
Στυμφαλίας πρόστιμου έκ δραχμών 15 χιλ. διά δέ τήν λί
μνην Φενεοΰ έκ δραχμών 30 χιλ. καί κηρύσσονται έκπτωτοι, 
καθ’ ά ορίζει τδ άρθρον 3 τοϋ ΣΚΘ' νόμου, παντός δικαιώμα
τος δι’ έκείνην τών λιμνών, διά τήν άποξήρανσιν τής όποιας 
ήθελον κατασταθή ύπερήμεροι.

Άφοϋ ή λαμβάνουσα τήν παραχώρησιν έταιρία ή οΐ δικαιού
χοι αύτής συλλέξωσι τήνέπικαρπίαν τοΰ τελευταίου έτους τοϋ 
έτέρου ήμίσεως τών γαιών, αί γαΐαι αύται έπανέρχονται είς 
τήν κατοχήν τοΰ δημοσίου μεθ’ όλων τών άπ’ αύτών έργων 
καί οικοδομών έν καλή καταστάσει, χωρίς νά έχωσιν ούτοι ού
δέν δικαίωμα άποζημιώσεως.

Αί έπί τών παραχωρουμένων έν γένει έκτάσεων πρδς άπο- 
ξήρανσιν άνακαλυφθησόμεναι άρχαιότητες, καθώς καί παν άν- 
τικείμενον τής φυσικής ιστορίας, άνήκουσιν είς τδ Κράτος.

Κατ’ έπέκτασιν τών ύποχρεώσεων, άς έπιβάλει ό ΣΚΘ νό
μος περί άποξηράνσεως λιμνών, ή άναλαμβάνουσα τήν άπο- 
ξήρανσιν έταιρία άναδέχεται τήν ύποχρέωσιν ά) νά συστήσϊ] 
εις μίαν τών άποξηρανθησομένων λιμνών κατ’ έκλογήν αύτών 
πρακτικόν άγροκήπιον πρός εισαγωγήν τελειότερου συστήμα
τος καλλιέργειας τελειοτέρων έργαλείων καί πρδς έγκλημα- 
τισμόν νέων προϊόντων, τδ όποιον θέλει διέπει ειδικώς κανο
νισμός καταρτισθησόμενος κοινή συνεννοήσει μεταξύ τοϋ Ύ- 
πουργοϋ τών ’Εσωτερικών καί τής έταιρίας· β')νά κατασκευά- 
ση καί παραδώση είς χρήσιν τοΰ κοινοΰ έντός τής όριζομένης 
διά τήν άποξήρανσιν τής λίμνης Φενεοΰ προθεσμίας άμαξι- 
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τήν όδόν, συνδέουσαν τούς δήμους Φενεοΰ χαί Στυμφαλίας μέ 
τήν πρωτεύουσαν τής ’Επαρχίας Κορινθίας διά τοϋ δήμου Σι- 
χυώνος, ύπό τόν δρον τοϋ νά διατεθή ύπέρ τοϋ έργου τούτου 
τό έν τέταρτον τής δαπάνης έχτοΰ ταμείου τής έπαρχιαχής δ- 
δοποιιας. Ή διαχάραξις τής όδοΰ γενήσεται ύπό τοϋ άρμοδίου 
μηχανικού τή συνεννοήσει μετά τής έταιρίας. Αί αποζημιώ
σεις τών ύπό τής όδοϋ καταληφθησομένων γαιών γίνονται 
χατά τάς διατάζεις τών περί οδοποιίας νόμων. ’Επί τής όδοΰ 
ταύτης οι άναλαμβάνοντες τήν άποξήρανσιν θέλουσι πληρό- 
νει τά κατά τον νόμον προσδιοριζόμενα δίοδα.

ΔΑΣΙΚΑΙ ΠΡΟΜΠΘΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Από τής έποχής καθ' ήν ή έπιφάνεια τής Εύρώπης άπετέ- 
λει συνεχές καί πυκνόν δάσος μέχρι σήμερον συνέβησαν το- 
σαΰται μεταβολαί είς τήν δασικήν τής ήπείρου ταύτης οίκο- 
κονομίαν, όσας δύναται νά έξηγήση ή εκτασις τής ανθρώπι
νης άναπτύξεως μετά τών άνηκόντων είς αύτήν ορών τής ά- 
διακοπου σμιχρύνσεως τών δασικών περιφερειών διά τήν καλ
λιέργειαν τής γής, τήν ξύλευσιν τών άνθρώπων καί τήν ένέρ- 
γειαν τών καταστροφών.

Έάν άφήσωμεν χατά μέρος τούς κλιματικούς λόγους τής 
δασικής οικονομίας καί τήν πρός τόν περαιτέρω βίον τής άν
θρωπότητος σχέσιν τών διαφόρων κατ’ αύτούς συνδυασμών, 
περιορισθώμεν δέ είς τήν έρευναν τών χρηματικών ποσών τό 
όποια δαπανώσι κατ' έτος τά ύπό έλλειπεϊς δασικούς ορούς 
διατελοΰντα ευρωπαϊκά έθνη, παρατηροΰμεν δτι κατά τούς 
μετριοτέρους ύπολογισμούς άναβιβάζονται τά ποσά ταΰτα είς 
έν περίπου δισεκατομμύριον δραχμών. Μόνη ή ’Αγγλία δα
πανά είς εισαγωγήν ξυλείας 500 έκατομμύρια, μετάπροηγου- 
μενον δέ συμψηφισμόν τών είσαγομένων πρός τά έξαγόμενα, 
ή Γαλλία 200 έκατομμύρια, ή Ολλανδία 55 έκατομμύρια, 

τό Βέλγιον 45 έκατομμύρια, ή Ισπανία 15 έκατομμύρια, ή 
Ιταλία 40 έκατομμύρια, ή Ελλάς 5 έκατομμύρια, χλπ. Ή 
Γερμανία είς συμπλήρωσιν τών ιθαγενών δασικών προμηθειών 
της εισάγει έξωθεν 2,187,000 τόνους ξυλείας. Καί τοιαΰται 
μέν είναι αί άπογραφικαί πληροφορίαι τής κινήσεως τοΰ διε
θνούς τής ξυλείας έμπορίου. Υπολείπονται δέ νά είδωμεν τήν 
μεταξύ τών διαφόρων έθνών διανομήν τών σημαντιχωτέρων 
δασικών περιφερειών.

Είς £ν δισεκατομμύριον ύπολογίζεται ή ένιαύσια παραγωγή 
τής ξυλείας έν ταϊς δασικαϊς περιφερείαις τής Ρωσσίας. Έν 
τούτοις τά δάση τών μεσημβρινών καί τών παραλίων διαμε
ρισμάτων τής χώρας ταύτης ήρχισαν κατά τούς τελευταίους 
χρόνους έπαισθητώς νά καταπονώνται, είσήλθον δέ είς τό στά- 
διον τής έξαντλήσεως. Έκ τοΰ κολοσσαίου αύτοΰ ποσοΰ 
τής έν ‘Ρωσσία δασικής παραγωγής έξήχθη κατά τό τελευ
ταϊον έτος ξυλεία άξίας 135 έκατομμυρίων δραχμών, είς τά 
όποϊα προσθετέον καί 60 έκατομμύρια τής άπό Φινλαν
δίας έξαγωγής. Είς 900 έκατομμύρια δραχμών αναβιβάζεται 
ή ένιαύσια παραγωγή ξυλείας έν Σουηδία καί Νορβηγία, συλ
λήβδην διά τήν έγχώριον κατανάλωσιν κάί διά τήν έξαγωγήν. 
Έν τούτοις άπό έτους είς έτος αίμεσημβρινώτεραι δασικαί τής 
Σκανδιναυικής χερσονήσου περιφέρειαι σμικρύνονται, άναγκά- 
ζεται δέ ή ξύλευσις νά προχωρήση πρός τά βορειότερα αύτής 
άκρα. Τό πρός τήν εισαγωγήν πλεόνασμα τής έξαγωγής τής 
Αύστροουγγαρίας άνέρχεται είς 110 περίπου έκατομμύρια 
δραχμών, οφειλόμενον κυρίως είς τά δάση τής Βοημίας, Γα
λικίας, Τρανσιλβανίας καί Βοσνίας.

’Ιδιαιτέραν ήδύνατο νά έχη σημασίαν ή έξακριβωσις τών 
δασικών έν έκάστη χώρα περιφερειών άνεξαρτήτως τοΰ ζητή
ματος τής μεγάλης ή μικράς γονιμότητάς των. Ή άναλογία 
τών δασικών έκτάσεων πρός τάς λοιπάς καλλιεργουμένας έκ- 
τάσεις, κατά κα πορίσματα τής διεθνούς καταστατικής, έχει 
ώς έξής έν ταϊς έπομέναις χώραις, γινομένου τοϋ υπολογισμού 
έπί τοϊς */»·
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Ή δασική έκτασις τής Γερμανίας υπολογίζεται εις 138 ’/’ 
έκατομμύρια στρεμμάτων, έκ τών όποιων 8 1 έκατομμύρια ά- 
νήκουσιν είς τήνΠρωσσίαν υπολογιζόμενα άντίάξίας 10 δισε
κατομμυρίων μάρκων καί δίδοντα εισόδημα 200 έκατομμύρια 
μάρκων. Έν γένει ή Γερμανική δασική οικονομία δύναται νά 
θεωρηθή ώς ή άρίστη τής Εύρώπης. Μόνη ή Πρωσσία δαπανά 
ένιαυσιως 2 έκατομμύρια μάρκων είς άναδάσωσιν. Είναι άξία 
παρατηρησεως έκ τοϋ άνωτέρω πίνακος ή πλουσιωτέρα δα
σική προμήθεια, οσον άναβαίνει τις προς τήν άρκτον.Ή πυκνό- 
της τοϋ πλυθυσμοϋ τών άνθρώπων, κατά γενικόν κανόνα συ- 
ναντάται πρός τήν αραιότητα τοϋ πληθυσμοϋ τών δένδρων. Ό 
άνθρωπος είναι δασοφάγος, εις περίπτωσιν καθ’ ήν μαθηματι- 
κώς άποΟεικνύεται δτι τό δάσος είναι άνθρωποδημιουργόν. Ή 
ζωή τήν όποιαν τό φυτικόν βασιλέων τής φύσεως διαπέμπει 
προς τό ζωικόν βασιλέων αύτής, είς τά πρώτα στοιχεία τής 
ύπάρξεως άμεσως ή εμμέσως, άνάγεται είς ένα τών μεγαλειτέ" 
ρων τής δημιουργίας νόμων, τους οποίους έδοκίμασεν ή άνθρω- 
πότης κατά τάς μεγάλας περιόδους αύτής.

Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν 'Ελλάδα, είς 6 περίπου εκα
τομμύρια στρεμμάτων ΰπολογίζεται ή δασική έκτασις αύτής, 
χωρίς έν τούτοις νά είναι αυτή κατειλημένη υπό πυκνών καί 
συνεχών δασών. Τά κυριώτερα δένδρα, άτινα άπαντώνται έντός 
τών έλληνικών δασών, είναι τά έπόμενα: Πεύκη κοινή μετά 
σπανίων παραλλαγών φυόμενη άπό τής θαλάσσης μέχρι ύψους 
3 χιλ. ποδών, Έλάτη κοινή μετά παραλλαγών έν ’Αρκαδία 
καί Κεφαλληνία φυόμενη είς ύψος 3 χιλ. μέχρις 7 χιλ. ποδών· 
Τά δύο ταϋτα δένδρα άποτελοϋσι τήν κυρίαν βάσιν τών δασι

κών τής 'Ελλάδος προμηθειών, κατόπιν τών όποιων έρχεται ή 
Δρυς μετά διαφόρων ειδών, Κέδρος διαφόρων ειδών, Λεύκη, 
’Ιτέα διαφόρων ειδών, Πλάτανος, Αί'γειρος,‘Οξιά, Γαύρος, Γρα- 
νίτσα, Κερωνία,Μέλια, Ρένια, Σχΐνος, Ράμνος, Τέρμινθος, Κό- 
μαρος, Σφένδαμνος καί άλλα άγρια δποροφόρα δένδρα ώς 
Καστανέα, Φουντούκια, Έλαια, ’Απιδιά, Κερασιά, Καρυδιά, 
κλπ. καθώς καί μικρότερου διαφέροντος ώς πρός τό μέγεθος 
δένδρα.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ..

Είς 42 ύπελογίζοντο κατά τό παρελθόν έτος αί έν Γαλλία 
λειτουργοϋσαι άσφαλιστικαί έταιρίαι κατά τοΰ πυρός, έκ τών 
όποιων δ «Μηνύτωρ τών ’Ασφαλειών» περιγράφει την κατα- 
στάσιν 24 μόνον, έφ’ δσον αί λοιπαί 18 ή δέν τώ άνεκοίνω- 
σαν τούς ισολογισμούς των ή ασχολούνται καί περί άλλους 
κλάδους έκτός τής τοΰ πυρός άσφαλείας, μικρας άλλως ουσαι 
τδ καθ’ έαυτάς σημασίας, έξ ούπερ ή καθυστέρησις είδικωτε- 
ρων περί αύτάς πληροφοριών δέν έλαττόνει τήν γενικήν τής 
έν Γαλλία πυρασφαλιστικής καταστάσεως θεωρίαν.

Αί κατά τό 1880 έργασίαι τών ύπ’ όψιν 24 πυρασφαλι
στικών έταιριών παρήγαγον εισόδημα 104, 369, 818 νέων 
δραχμών, έξ ών 97, 284, 178 άπό άσφάλιστρα καί 7,085, 
639 άπό τόκους κεφαλαίων τοποθετηθέντων. Έκ τοΰ εισοδή
ματος τούτου έδαπανήθησαν 59, 860, 272 ν. ορ. είς άποζη 
μιώσεις καί έξοδα δυστυχημάτων, 26, 601,604 είςτήν ύπη
ρεσίαν τών έταιριών, πρακτορεία, παραγγελίας, φόρους καί 
λοιπά έξοδα, 6, 715, 741 είσήχθησαν είς τά άποθεματικά 
τών έταιριών κεφάλαια καί 11,192,000 διενεμήθησαν είς 
μερίσματα τοϊς μετόχοις άντί τών 14,452,000 τά όποϊα 
ειχον διανεμηθή εις αύτούς κατά τδ έτος 1879.

Τά άσφαλισθέντα ύπδ τών έν λόγω 24 πυρασφαλιστικών 
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έταιριών κεφάλαια άνήλθον χατά τδ έτος 1880 εις 101, 
415, 354, 623 ν. δρ. απέναντι τών οποίων έλήφθησαν 97, 
284, 178 ν. δρ. ασφάλιστρα, ήτοι κατά μόνον δρον 0,96 
το*ί °/ο» πρό δώδεκα έτών τφ 1869 τά μεν άσφαλισθέν- 
τα κεφάλαια άνέβαινον είς 68, 399, 756, 000 ν. δ?., τά δέ 
άσφάλιστρα εις 63,400,000 ν. δρ. ήτοικατά μέσον δρον 0,93 
τοϊς °/0·Έν γένει προξενεί έντύπωσιντδ μέγεθος τής κατά τών 
δυστυχημάτων τοϋ πυρός πρόνοιας, διότι αναβιβάζεται εις εκα
τοντάδα δισεκατομμυρίων. Ή κατά τήν προκειμένην δωδεκαε
τίαν 1869 — 1880 χρηματική διά τάς έταιρίας σημασία τών 
γενομένων πυροδυστυχημάτων αντιπροσωπεύεται ύπδ 454, 
<81, 670 ν. δρ. ήμίσεως σχεδόν δυσεκατομμυρίου ν. δρ. δπερ 
διαμοιράζεται ώς έξής κατά τά διάφορα έτη εις έκατομμύρια, 
παραλειπομένων τών χιλιάδων: τώ 1869 μέν 33, τώ 1870 
δέ 37, τω 1871 δέ 28, τώ 1872 δέ 28, τφ 1873 δέ 31, 
τφ 1874 δέ 34, τω 1875 δέ 33,τώ 1876 δέ 37, τφ 1877 
δέ39, τώ 1878 δέ 42, τφ 1879 δέ 47, τώ 1880 δέ 59.

Είναι αςιον παρατηρήσεως, οτε δσον προχωρεί ό χρόνος τό
σον τά δυστυχήματα πολαπλασιάζονται πέραν τών είς άσφα- 
λισθέντα κεφάλαια αναλογιών. Διότι ένώ άφ’ένός τώ 1869 
τά μέν άσφαλισΟέντα κεφάλαια άνέβαινον εις 68 χιλ. έκατομ
μυρίων τά οέ πληρωΟέντα διά τάς καταστροφάς τοϋ πυρός εις 
33 εκατομμύρια, άφ’ έτέρου τφ 1880 τά μέν άσφαλισΟέντα 
κεφάλαια άνέβαινον εις 101 χιλ. έκατομμυρίων τά δέ πλη- 
ρωΟέντα οιά τάς καταστροφάς τοϋ πυρός εις 59 εκατομμύρια. 
Κατά μέν τό έτος 1869 έν έκατομμύριον πληρωθέντων άντι- 
στοιχεϊ πρός 2, 060 χιλ. έκατομμυρίων άσφαλισθέντων, κατά 
δέ τό έτος 1880 έν έκατομμύριον πληρωθέντων αντιστοιχεί 
πρός 1,711 χιλ. έκατομμυρίων. ‘Η άναλογία, είς ήν διατε- 
λοϋσι τά πληρωΟέντα ποσά σχετικώς πρός τά ληφΟέντα ύπό 
τών έταιριών άσφάλιστρα, είναι ύπό τήν αύτήν έποψιν ίκανώς 
ένδεικτική, διότι ένω τώ 1869 τά πληρωΟέντα είςάποζημιώ- 
σεις ποσά ύπελογίζοντο είς 52, 67 τοϊς τών ληφΟέντων 
άσφαλίστρων, τώ 1880 άνέβησαν είς 61, 53 τοϊ0/,·
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Ή έποψις τών κερδών τών πυρασφαλιστικών έταιριών παρι- 
στα ιδιαιτέραν σελίδα τών χρηματιστικών τούτων έπιχειρή- 
σεων, και ειδομεν δτι τά διανεμηθέντα τοϊς μετόχοις ποσά ά- 
νέρχονται είς 11, 192, 000 ν. δρ. τούτοις δέ προσΟετέον και 
τά είσαχθέντα έν τοϊς άποΟεματικοϊς κεφαλαίοις 5, 918, 026, 
τδ δλον 17, 110, 022 ν. ορ. Τις νά τδ πιστεύση, και δμως 
έκ τών δημοσιευθέντων λογαριασμών είναι αληθές, έκ τοΰ πο
σού τούτου μόνον 3, 598, 054 άνήκουσιν είς τήν πηγήν τής 
πυρασφαλείας, τά δέ λοιπά 13,511,572 έπρομηθεύθησαν αί 
έταιρίαι έξ άλλοτρίων τή κυρία πυρασφαλιστική έπιχειρήσει 
των πηγών· ώς ειδομεν έκ τοκισμού μέν τών κεφαλαίων των 
7, 085, 639, έκ διαφόρων δέ άλλων πηγών 6, 426, 332 τδ 
δλον 13, 51 1,972 !

ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΒΕΛΓΙΩι.

Οί είθισμένοι νά άποδίδωσι είς τήν λέξιν «σχολεϊον» γραμ
ματικήν απλώς έννοιαν, εύρίσκουσι κάπως δύσηχον, δτι καί 
ή ύφαντική δύναται νά τεθή ύπδ τήν έπαγωγδν τοΰ σχολείου 
σημαίαν. Έν τώ βιομηχανικω δμως αύτώ αίώνι, καθ’ ον ζώ- 
μεν, τοιαϋται τής τέχνης άξιώσεις είναι λίαν εύπρόσόεκτοι. 
‘Επομένως πρόκειται νά άσχοληθώμεν έπι τής έν Βελγίφ 
σχετικής έφαρμογής, διά τδν σκοπόν τής διαβιβάσεως τής 
μελέτης άπδ τών παραλίων τοΰ Ώκεανοΰ είς τά παράλια τής 
καθ’ ήμας Μεσογείου. Βαθμηδόν οΐ καρποί δέν Οά λείψωσι καί 
ή έποχή τών βιομηχανικών τής πολιτείας άνδρών δέν θά κα- 
θυστερήση.

Έν Βελγίφ άπδ 20 σχολείων τής υφαντικής κατά τδ έτος 
1847, άνεβιβάσθη δ άριθμός αύτών είς 95 κατά τδ έτος 
1850, και είς 82 κατά τό έτος 1860, ή ιδρυσις δέ και συν- 
τήρησις αύτών συνδέεται μετά τοιαύτης οικονομίας, ώστε ή
δύνατο νά συνδυασθή πρδς τούς ισχνότερους δημοσίους προΰ- 
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πολογισμούς. Έν πρώτοις αί δαπάναι τής συντηρήσεως τών 
σχολείων τούτων διαιρούνται μεταξύ τής έπικρατείας, τοΰ 
νομοϋ και τοϋ δήμου. ’Αναβιβαζόμενου κατά το έτος 1860 
τοϋ δλου τής συντηρήσεως καί διά τά 82 σχολεία είς 75,409 
νέας δραχμάς, ή μέν επικράτεια κατέβαλε 42,266, οί δέ 
νομοί 15,229, οί δέ δήμοι 17,914. Όσον δέ άφορα τήν δα
πάνην τής ϊδρύσεως τών ύφαντικών σχολείων τοΰ Βελγίου, ύ- 
πελογίσθη αυτή ύπδ τοϋ κ. Steinbeis κατά μέσον δρον εις 
4,483 νέας δραχμάς καθ’ έκαστον σχολεϊον, ήτοι διά τά έρ- 
γαλεϊα 2,708, διά τδ γήπεδον καϊ τδ κτίριον 1,707, διά 
λοιπά χρειώδη 65. Έν γένει διά τήν έγκατάστασιν τοιούτων 
σχολείων έδαπανήθησαν έν τή ανατολική Φιλανδρία εις διά
στημα πενταετίας 148,143 ν. δρ. ήτοι διά τα εργαλεία 
89,441, διάτο κτίριον 56,370, διά τά λοιπά έφόδια 2,331. 
’Αλλ’ είς τδ άθροισμα τών 148,443 ν. δρ. πρέπει νά προστε- 
Οώσι καί τά κατά τήν αύτήν πενταετίαν χορηγηθέντα δά
νεια είς τούς κινοϋντας, ώς θέλομεν κατωτέρω είδεϊ, τά περ'ι 
ών πρόκειται σχολεϊα έπιχειρηματίας, υπολογιζόμενα είς 
150,200 ν. δρ., ώστε τό ολον τής έν λόγω έγκαταστάσεως 
καί δανείου θεμελιώδους, ούτως είπεΐν, δαπάνης ανέρχεται δια 
τήν έν λόγω πενταετίαν είς 298,343 ν. δρ., έξ ών 274,7 80 
έπεβάρυνον τήν έπικράτειαν, 6,078 τούς νομούς καί 9,556 
τούς δήμους. Πρός έκαστον ουτω έτος αντιστοιχεί δαπάνη ί- 
δρύσεως σχολείων βιομηχανικών 59,668 ν. δρ.

‘Ήδη δύναται έκαστος νά ποιήση τούς προχειροτίρους υπο
λογισμούς, διότι έάν π χ. ή Ελλάς ήθελε νά έξετάση τό χρη
ματικόν άπλώς ζήτημα πρός ί’δρυσιν τοιούτων σχολείων, ήρκει 
κατά πάν έτος νά δαπανά 59,668 δρ. όπως φθάση έντός μιας 
πενταετίας είς σχετικά αποτελέσματα. Βεβαίως ίδρυσις 37 σχο
λείων έν μια πενταετία διάτοσαύτης ένιαυσίας δαπάνης έχει τι 
έκπληκτικόν πρδς τήν καθυςεροΰσαν έν τή βιομηχανική κλίμακι 
Ελλάδα. Άλλά καί πάντων λαμβανομένων ύπ’ δψιν, καί 13 
τοιαϋτα βιομηχανικά σχολεϊα (εν κατά πάντα τής Ελλάδος 
νομόν) άν διά ένιαυσίας δαπάνης 50,000 δρ. ν. ήδυνάμεθα νά 

καταρτίσωμεν έντδς πενταετίας, ή δαπάνη αυτή ούτε διατά- 
ραξιν είς τόν ήμέτερον προϋπολογισμόν ήδύνατο νά φέρή, ούτε 
δυσανάλογος πρός τούς ύφ’ ούς διατελεϊ ή Ελλάς βιομηχανι
κούς όρους ήδύνατο νά Οεωρηθή. Όσον δέ άφορα τήν ένιαυ
σίαν δαπάνην τής συντηρήσεως τών 13 τοιούτων σχολείων 
ύπελογίσθη αυτή πρός έκαστον αύτών είς 3,700 ν. δρ., έπομέ
νως διά 47,000 ν. δρ. ήδύνατο νά λειτουργήση ό προκείμε- 
νος βιομηχανικός οργανισμός, χωρίς νά λησμονηθή ούτε ή 
μεταξύ τής έπικρατείας, τών νομών και τών δήμων διανο
μή τοΰ ποσοΰ τούτου, ούτε ή αγαθούς παρασχοΰσα έν Βελ- 
γίφ καρπούς μέθοδος τής μετά τάςπρώτας δαπάνας τής έγκα
ταστάσεως κατόπιν λειτουργίας τοΰ βιομηχανικού σχολείου 
δι’έξόδων τοϋ άναλαμ,βάνοντος αύτδ έπιχειρηματίου.

Κατά τοΰτο ή λειτουργία τών έν Βελγίω σχολείων τής ύ- 
φαντ ικής δύναται νά διαιρεθή είς τρεις κατηγορίας, έξ ών ή 
μέν περιλαμβάνει τά ύπό τήν άμεσοτέραν άπδ τής πολιτείας 
έξάρτησιν διατελοϋντα, κατά τά όποϊα ή μέν κυβέρνησις διο
ρίζει τδ προσωπικόν τής διευθύνσεως καί τής τεχνικής διδα
σκαλίας, τοΰτο δέ άγοράζει τάς άπαιτουμένας είς κίνησιν του 
βιομηχανικού σχολείου υλας καί πωλεϊ τά κατασκευαζόμενα 
έν αύτφ είδη, δίδουσα λόγον δπως πας άλλος τής δημοσίας 
ύπηρεσίας κλάδος εις τήν κεντρικήν ύπηρεσίαν. Ή δευτέρα 
κατηγορία περιλαμβάνει τά σχολεϊα έκεϊνα έπί τών οποίων διο
ρίζεται μέν ύπό τής κυβερνήσεως διεύΘυνσις καί διδάσκαλος,άφί- 
νεται δμως είς τούς έκπαιδευομένους έν αύτοϊς έργάτας ή προ
μήθεια τών πρώτων ύλών, ή ευρεσις έργασίας καί ή χρησιμο
ποίησή τούτων.Ή τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα σχολεϊα 
έκεϊνα, τών όποιων τήν ενέργειαν άναλαμβάνει έπιχειρηματίας 
έπί ίδίωλογαριασμώ διά τίνος χρηματικής έπιχορηγήσεως τής 
κυβερνήσεως, κανονιζομένων τών ύποχρεώσεων τοϋ έπιχείρημα· 
τίου τόσον περί τόν άριθμόν τών έκπαιδευομένων έργατών, όσον 
καί περί τήν βαθμηδόν συμμετοχήν αύτών είς τά κέρδη τών 
σχολείων, όριζομένου τοϋ χρόνου τής διδασκαλίας καί τής έν 
γένει βάσεως τής επιτυχίας αύτής, μή λησμονουμένης δέ καί
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τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως έν τοϊς τών τεχνικών έργων 
διαλείμμασιν. Έν γένει καί κατά τάς τρεις ταύτας τών υφαν
τικών σχολείων κατηγορίας ή δαπάνη τής ίδρύσεως καί έγ- 
καταστάσεως ανάγεται, ώς προεξετέθη, εις τούς ανώτερους 
τής πολιτείας σκοπούς, άποτελεϊ δέ άναγκαίαν προίκισιν παν
τός τοιούτου καθιδρύματος.

’Ιδού οί δροι έφ’ ών το διάταγμα τής 10 Φεβρουάριου 1861 
έκανόνισεν έν Βελγίφ τον προκείμενον βιομηχανικόν Οργανισμόν.

1) Ή έποπτεία τών έν λόγω σχολείων ανήκει είς τήν κυ- 
βέρνησιν καί είς τούς δήμους. Έν έκάστω νομώ παρά τή διοι
κήσει αύτοϋ διορίζεται επιθεωρητής τών βιομηχανικών σχο
λείων. Ή πεϊρα δέ απέδειξε δραστηριώτατον τον μοχλόν τού
τον τής έπιθεωρήσεως καί έξελέγξεως δπως άνεγείρη τήν έκ 
τοϋ έμπειρισμοϋ φθειρομένην ή άτονοϋσαν ιδέαν.

2) Ή συντήρησις τών βιομηχανικών σχολείων έπιβαρύνει 
τήν έπικράτειαν, τούς νομούς καί τούς δήμους, όριζομένης 
τής δημοσίας έπιχορηγήσεως πρός τά σχολεία έκεΐνα τά όποια 
ιδρύονται τή άποφάσει νομαρχιακών καί δημοτικών συμβουλίων.

3) Έπί έκάστου βιομηχανικού σχολείου λαμβάνοντος κυ
βερνητικήν έπιχορήγησιν, τή προτάσει τών ένδιαφερομένων 
δήμων, διορίζει δ νομάρχης διοικούσαν έπιτροπήν, τής όποιας 
τά μέλη είναι άμισθα έκτός τοϋ ταμίου καί γραμματέως αύ
τής, είς τούς όποιους δύναται νά δοθή ανάλογος άποζημίωσις.

4) Δύο ώρας καθ’ έκάστην οί έν τώ βιομηχανικφ σχολείφ 
έργαζόμενοι διδάσκονται τήν στοιχειώδη παιδείαν ύπό τοϋ έπι- 
τοπίου δημοδιδασκάλου ή άλλου είδικώς διοριζόμενου υπό τής 
δημοτικής άρχής.

5) Ό νομάρχης διορίζει καί παύει τούς διδασκάλους τής 
τέχνης έπί τή προτάσει τής τών βιομηχανικών σχολείων έπι
τροπής. "Ινα διορισθή τις τοιοΰτος, πρέπει νά γινώσκη τδ άνα- 
γινώσκειν, γράφειν καί άριθμεϊν καί νά δύναται νά διδάξη κατά 
θεωρίαν καί πράξιν τάς ειδικότητας τής άνατεθειμένης αύτφ 
βιομηχανικής διδασκαλίας.

6) Ή διδασκαλία έν τοϊς βιομηχανικοί; σχολείοις δίδεται 

δωρεάν πρός τούς πένητας, δυναμένων τών μή τοιούτων νά 
ύποχρεωθώσιν είς δίδακτρα.

7) Είναι δεκτοί έντός τοΰ βιομηχανικού σχολείου οί τήν 
στοιχειώδη παίδευσιν των συμπληρώσαντες έν τοϊς κοινοϊς 
σχολείοις άνευ διακρίσεως ήλικίας, οί δέ μή συμπληρώσαντες 
είναι δεκτοί άν έχωσι ηλικίαν 12 έτών.

8) Ή έν τώ βιομηχανικφ σχολείφ έργασία δέν έπιτρέπεται 
νά περιλαμβάνη πλείονας τών 12 ωρών καθ' έκάστην, διακό
πτεται δέ τούλάχιστον κατά πασαν τετάρτην τοΰ διαστήμα
τος τούτου ώραν. Έν γένει είς τήν διοικητικήν έπιτροπήν άνα- 
τίθεται ή φροντίς, ί’να μή ή έργασία διαστρέφη τήν φυσικήν 
δύναμιν τών μαθητευομένων.

9) Ή έπιτροπή κανονίζει τό ήμερομίσθιον τών έργαζομένων 
έν τω βιομηχανικφ σχολείφ, συνενοουμένη μετά τών έπιχει- 
ρηματιών αύτοϋ. Κρατούνται δέ έκ τοϋ ημερομισθίου τούτου 
5 — 10 τοϊς °/0, δπως χρησιμεύωσιν είς κατάρτισιν χρηματίου, 
δπερ δίδεται τοΐς μαθητευομένοις κατά τήν έκ τοΰ σχολείου 
έ’ξοδόν των. Είς τό χρημάτιον τοϋτο, άναλόγως τής προκοπής 
έκάστου μαθητευομένου, προστίθεται καί χρηματική άμοιβή 
εις υλικήν διά τό μέλλον στάδιόν των ένθάρρυνσιν.

10) Μετά τήν συμπλήρωσιν τής τεχνικής παιδεύσεως έν 
τοΐς βιομηχανικοί; σχολείοις ή έπιτροπή χορηγεί τό άνήκον 
πτυχίον έπιτηοειότητος καί διαγωγής, συνεπεία τοΰ όποιου άπο- 
καθισταται όνέος πλήρης έργάτης έν τή βιομηχανική κοινωνία.

11) Ή έπιτροπή συνάπτει τάς μετά τών επιχειρηματιών 
άναγκαίας πρός λειτουργίαν τών βιομηχανικών σχολείων συμ
βάσεις, αϊτινες δέον νά ώσι διετείς καί νά ΰποβάλλωνται είς 
τήν έγκρισιν τοΰ υπουργείου.

12) Ή έπιτροπή διατάσσει τά περί τοΰ έσωτερικοϋ κανονι
σμού τής έν τώ βιομηχανικά) σχολείφ έργασίας καί έκπαι- 
δεύσεως, υποβάλλει δέ καί τδν προϋπολογισμόν τών έξόδων 
αύτοϋ είς τό ύπουργεϊον τών έσωτερικών καί τό συμβούλιου 
τοϋ νομοΰ.

Ούτως έχουσι περίπου αί βάσεις, έφ’ ών λειτουργεί έν Βελ» 
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γίω ό όργανισμος τής περί ής πρόκειται βιομηχανικής διδα
σκαλίας. Ή προαγωγή τής χώρας είναι πασίγνωστος. Έν μι- 
κροτάτω άναλόγως χώρο) συναγωνίζεται ό Βελγικός πληθυ
σμός πρός τούς μεγαλειοτέρους πληθυσμούς τής γής, προϊόντα 
δέ τής δραστηριότητας και τής περί τάς τέχνας ακμής αύτοϋ 
κυκλοφοροΰσιν ύπό ορούς γενναίους, έν τοϊς βιομηχανικωτέροις 
τής’Αγγλίας και τής Γαλλίας κέντροις. Τόσον αληθεύει, οτι 
οί άνθρωποι δίδουσι τήν ζωήν έκεΐ δπου ή ύλη πάντοτε περι
μένει.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ.

Ή υαλουργία, ήτο γνωστή έν τή άρχαιότητι, άνάγεται δέ 
ιδιαιτέρως είς τόν Αιγυπτιακόν πολιτισμόν άφ’ ής έποχής αί 
Θήβαι καί ή Μέμφις προεπορεύοντο. Κατόπιν διεδόθη ή βιο
μηχανία αύτη είς τήν 'Ελλάδα, έν τή φιλολογία τής οποίας 
άπαντώνται πλεϊσται έ’ννοιαι σχετικαί. Τοιουτοτρόπως άνα- 
γινώσκομεν έν τοϊς Γεωγραφικοΐς τοϋ Στράβωνος «γή, άμμος, 
ή ψάμμος ύαλΐτις», τουτέστι γή έξ ής κατασκευάζεται ή 
ύαλος, περί τής όποιας έν σελ. 758 προστίθενται τά έξής : 
«Μεταξύ δέ τής’Άκης και Τύρου θινώδης αίγιαλός έστιν ό φό
ρων τήν ύαλϊτιν άμμον ένταϋθα μέν ούν φασι μή χεϊσθαι, 
κομισθεϊσαν είς Σιδώνα δέ τήν χωνείαν δέχεσθαι· τινές καϊ 
τοϊς Σιδωνείοις είναι τήν ύαλϊτιν ψάμμον έπιτηδείαν είς χύσιν, 
οί δέ πασαν πανταχοΰ χεϊσθαί φασιν. Ήκουσα δ’ έν τή ’Αλε
ξάνδρειά παρά τών ύαλουργών ειναί τινα καϊ κατ’ Αίγυπτον 
ύαλϊτιν γήν, ής χωρίς οιόν τε τάς πολυχρόους καϊ πολυτε
λείς κατασκευάς άποτελεσθήναι καθάπερ καϊ άλλοις άλλων 
μιγμάτων δεϊν· καϊ έν Ρώμη δέ πολλά παρευρίσκεσθαί φασι 
καϊ πρός τάς χρόας καϊ πρός τήν ροιστώνην τής κατασκευής, 
καθάπερ έπϊ τών κρυσταλλοφανών.»

Ή ύαλος είναι λέξις γενική, κατά διαφόρους έποχάς δοθεί- 

σα είς τά διά τοΰ πυρός τηκτά, ανήκει δέ είς Ελληνικήν 
δλως έτυμολογίαν, ει’τε έκ τοϋ ύω διά τήν υδατώδη διαφά
νειαν, είτε έκ σοϋ χέω διά τήν τήξιν, είτε άπό τής έ1 λ η ς 
τοΰ ήλιακοΰ φωτός διά τήν λάμψιν. Έπϊ τής έποχής τοϋ ’Η
ροδότου έκαλεϊτο λίθος χυτή ώς έν βιβλ. β' σελ. 69 τοΰ 
πατρός τής ιστορίας «άρτήματα λίθινα χυτά κχϊ χρύ- 
σεα». Καί είς μεταγενεστέραν δέ έποχήν άπανταται τό όνομα 
τοϋτο ώς παρ’ ΆΟηναίω (ι'. 432) «έν σκύφφ χυτής λίθου». 
Έν τούτοις είς τούς χρόνους τοΰ Άριστοφάνους άπαντώμεν 
εύρυτέραν τήν συνήθειαν τής.ύάλου ώς π. χ. έν Άχαρν. 74, 
«έξ ύαλίνων ποτηρίων καϊ χρυδίδων», περιπλέον δέ καϊ είδι- 
κωτέραν έτι έννοιαν καθρέπτου δι’ αυτής κατασκευαζομένου 
καυστικού, ώς έν Νεφέλαις 766: (Στρεψιάδης) «’Ήδη παρά 
τοϊσι φαρμακοπώλαις τήν λίθον ταύτην - ίώρας τήν καλήν τήν 
διαφανή, — άφ'ής τό πΰρ άπτουσι; (Σωκράτης) Τήν ύαλον λέ
γεις;»

Όπως καϊ άν έχη, δέν φαίνεται μεγάλη κατά τήν ύαλουρ- 
γιχήν βιομηχανίαν έπίδοσις έν τή 'Ελληνική άρχαιότητι. ΊΙ 
σπουδαιότης τής Ρωμαϊκής υαλουργίας συνάγεται έκ τών άνα- 
καλυπτομένων τής τέχνης μνημείων καϊ έκ τής προεκτεθείσης 
όλης τοϋ Στράβωνος περιγραφής. ’Από τής Ρώμης ή υαλουρ
γία κατέφυγε, κατόπιν τής μεγάλης τών βαρβαρικών εισβο
λών έποχής, είς Βενετίαν, έξ αυτής δέ μεταγενέστερον είς τήν 
'Ισπανίαν ϊνα έπιστρέψη έκ νέου είς τήν Βενετίαν καϊ έξασκηθή 
έκεΐ ώς τοπικόν διά τάς ξένας χώρας προνόμιον, μέχρις ου βαθ · 
μηδέν διεδόθη είς άπασαν τήν Εύρώπην, ώς π. χ. έν Γαλλίικ 
έπϊ Κόλβερτ κλπ.

Είς τρεις κλάδους δύναται νά οιαιρεθή ή νεωτέρα υαλουρ
γία 1) είς τόν τής κατασκευής άχρωμων ύάλων ή κρυστάλ
λων, 2) είς τον τής κατασκευής χρωματιστών καϊ 3) είς τόν 
τής κατασκευής ψευδολίθων καϊ δπτικών φακών. Δέν εισέρ
χεται είς τά όρια τής προκειμένης μελέτης τό τεχνικόν τής 
υαλουργίας μέρος. Σκοποϋμεν άπλώς τήν βιομηχανικήν ύπό 
τούς γενικούς όρους έπιθεώρησιν αύτής καϊ ούδέν πλέον. Τοιου- 
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τοτρόπως δσον άφορα τον πρώτον κλάδον, παρατηροΰμεν δτι 
ούτος περιέχει ού μόνον τάς κοινάςτών παραθύρων και λοιπής 
σχετικής χρήσεως ύάλους άλλά καϊ τάς κατοπτρικάς ύαλους, 
τάς οποίας ιδιαιτέρα τέχνη μετασχηματίζει είς κάτοπτρα, και 
τά είς προσωπικήν χρήσιν σκεύη, ήτοι φιάλας, ποτήρια κλπ. 
Έπι τής παραγωγής τών κοινών ύαλων συναγωνίζονται ιδίως 
ή Γαλλία, Αγγλία, και τδ Βέλγων, δπερ, ϊνα άναφέρωμεν χρο
νολογίας τινας, κατά μέν τδ 1856 έτος έξήγαγεν 24 έκα
τομμύρια χιλιόγραμμων, κατά δέ τδ 1857 έτος 26 έκατομ
μύρια χιλιόγραμμων. Έπϊ τής κατοπτροποιϊας προέχει μέν ή 
Γαλλία, έ'πεται δέ ή ’Αγγλία, τδ Βέλγιον καϊ ή Ρωσσία, 
χωρίς νά λησμονηθή καϊ ή Γερμανική παραγωγή, ιδιαιτέ
ρως έξέχουσα είς τδ κοινόν τής καταναλώσεως είδος τών λε
γομένων κατόπτρων τής Νυρεμβέργης. Έπϊ τών τής προσω
πικής χρήσεως ύαλίνων σκευών τήν κυρίαν βάσιν άποτελοϋ- 
σιν αί φιάλαι, έκ τών οποίων ή Γαλλική υαλουργία παραδίδει 
ένιαυσιως εις τήν κατανάλωσιν ύπέρ τά 60 έκατομμύρια χι- 
λιογράμμων έξ ών τδ ήμισυ σχεδόν έξάγεται έκτός τής Γαλ
λίας. Ιδιαιτέρως οσον αφορά τήν κρυσταλλουργίαν, μήτηρ αυ
τής ύπήρξεν ή ’Αγγλία, έν τή όποια τδ πρώτον κρυσταλλουρ- 
γεϊον χρονολογείται άπδ τοϋ 1557, άριθμοϋνται δέ νϋν περϊ τά 
80 τοιαϋτα, έπί ένιαυσίω παραγωγή 40 έκατομμυρίων νέων 
δραχμών. Δέν παρήλθεν άκόμη ολόκληρος αιών άφ’ ής ή κρυ- 
σταλλουργία ήρχισεν νά άναπτύσσηται έν Γαλλία καϊ έν Βελ- 
γίω, προήχθη δέ έπϊ τοσοΰτον κατ’ άμφοτέρας τάς χώρας ταύ
τας, δσον μαρτυρεί ή ακμή τοϋ έπιγενομένου συναγωνισμού-

Όσον άφορα τδν δεύτερον τ^ς υαλουργίας κλάδον τής κα
τασκευής ήτοι χρωματιστών ύαλίνων σκευών, παρατηρητέον 
δτι ή κυρία πάντοτε βάσις είναι ή άχρους ύαλος, εις τήν ο
ποίαν παρεντίθεται τδ χρώμα διά χρυσώσεως, δι’άργυρώσεως 
έπϊ αναλύσει τών σχετικών μετάλλων καϊ δι’ άλλων βαφικών 
ύλών, εί’τε καθ’ ολόκληρον τδ σώμα τοΰ ύαλίνου σκεύους, δτε 
ή χρωματίζουσα ύλη ρίπτεται μετά τής ύαλώδους έν τφ αύ
τφ χωνευτηρίω, εί’τε κατά μέρος μόνον δι’ έσωτερικής ή έξω· 

τερικής έπιθέσεως κατά τούς διαφόρους τής τέχνης όρους, οϊ
τινες άπδ διαφόρων συνδυασμών κατορθώνουσι περιεργότατα 
καϊ ποικιλότατα είδη, έν τοϊς όποίοις ή νεωτέρα βιομηχανία 
ύπερέβη τάς προηγουμένας τής υαλουργίας έποχάς. Έν τού- 
σοις αί τών παρελθόντων αιώνων χρωματιστά! ύαλοι έ’χουσί 
τι άρχαιοπρεπές, τδ όποιον έκπλήσσει τούς μεταγενεστέρους 
άπδ τοΰ ίδιοτρόπου χαρακτήρας τής τέχνης. Πλήρης είναι ή 
δυτική Εύρώπη τοιούτων ύαλίνων τοΰ παρελθόντος ένθυμή- 
σεων, τάς όποιας αί παλαιαϊ οίκοδομαί της έπιδεικνύουσι. Διά 
τήν Ελλάδα δέν δυνάμεθα νά εί'πωμεν τδ ίδιον σπανιότης 
είναι δυσεύρετος ύαλος οικίας, αναγόμενη είς τόν παρελθόντα 
αιώνα. Ένθυμούμεθα δέ ευχαρίστως παράθυρου καταπεπονη- 
μένης ύπδ τοΰ χρόνου οικίας έν Ψωφίδι τών Καλαβρύτων, ή 
Ένετική τοϋ οποίου ύαλίνη κορωνϊς μαρτυρεί βίον δύο τουλά
χιστον αιώνων.

Όσον άφορα τδν τρίτον τής ύαλουργίας κλάδον, τής κατα
σκευής ήτοι τών ψευδολίθων καϊ οπτικών φακών, τών τελευ
ταίων μέν ή παραγωγή συνδέεται πρδς τούς φυσικούς νόμους 
τής οπτικής καϊ τής ύαλοποιϊας διά τρόπου έξηγοϋντος τδν 
προβιβασμόν τής άνθρωπότητος είς τδ πείσμα τών αποστά
σεων καϊ τών Οφθαλμικών άδυναμιών, τών δέ ψευδολίθων ή 
παραγωγή προσεγγίζει έπϊ τοσοΰτον τούς άληθεις, ώστε πολ
λάκις θαυμάζει τις τήν τέχνην ούχί ολιγώτερον τής φύσεως. 
Ώς βάσις είς τήν παραγωγήν τής τέχνης χρησιμεύει ύαλώδης 
ύλη δνομαζομένη slrass, χρωματιζομένη άναλόγως τοΰ πο
λυτίμου λίθου, τοΰ οποίου σκοπεϊται ή άπομίμησις· κρυστάλ
λου φυσικού 300 μέρη, minium 450, πότασσα καθαρά 150, 
borax 25, άρσενικδν κλπ. ιδού τά στοιχεία, έξ ών ή ύλη 
αυτή συσκευάζεται. "Ινα παραχθή σμάραγδος, άπαιτεϊται 
stl’ass 8 μέρη, όξύδιον τοΰ χαλκού 8, δξύδιον τοΰ χρωμίου 
0,2 ϊνα παραχθή τοπάζιον απαιτείται strass, πράσινον τοϋ 
άντιμονίου καϊ πορφύρα τοϋ Κασσίου, ϊνα παραχθή ρουμπίνιον 
άπαιτειται σύνθεσις τοπαζίου. μέρος, λευκόν slrass, κλπ. Ακο
λούθως ή σύνθεσις εισάγεται ύπδ τήν έπιρροήν τοϋ πυρός, μετά 
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τήν ενωσίν της δέ καί τήν άπόψυξίν της τρίβεται είς κόνιν, 
ή όποια, τιθεμένη κατά μικράς ποσότητας έπι μεταλλικής 
πλαχός, δί’ είδικοϋ φυσήματος φλογδς τήκεται, μεταβαλλό
μενη είς άποψυχομένους σταλαγμούς, οΐτινες κατόπιν κόπτον
ται, όπως καί οί αληθείς πολύτιμοι λίθοι, είς διάφορα σχήματα.

Ή βιομηχανία τής Εύρώπης έχει βεβαίως πολλούς λόγους 
νά καυχηθή έπί τή άκμή, τήν όποιαν ή άρχαιότης δέν ήδυ- 
νήθη νά φθάση. Άλλά θά ήτο έπί τής υαλουργίας, ώς συμ
βαίνει έπί τόσων άλλων βιομηχανικών κλάδων, ατελής τοι
αύτη έννοια, άν δέν μετεβαίνομεν άπο τής Εύρώπης είς τήν 
Αμερικήν, διότι έν τή κλίμακι τής άνθρωπίνης προόδου πάν
τοτε υπάρχει τι τό όποιον είναι νεώτερον τοϋ άλλου. Τοιου
τοτρόπως προξενεί αί'σθησιν ή μεγάλη υαλουργική έν ταϊς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις προαγωγή. Κατά μέν τό έτος 1870 
ήρίθμει ή μεγάλη Δημοκρατία 154 υαλουργεία, έχοντα κε- 
φάλαιον 85 έκατομμύρια δραχμών και 15,307 έργάτας, είς 
ούς έπλήρωσε μισθούς 45 έκατομμύρια δραχμών. Κατά δέ 
τό έτος 1880 ήρίθμει 194 υαλουργεία, έ’χοντα κεφάλαιον 
116 '/, εκατομμύρια δοαχμών καί 23,828 έργάτας, είς ούς 
έπλήρωσε μισθούς 55 έκατομμύρια δραχμών.

ΠΕΡΙ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

Μίσθωμα τής γής είναι ο,τι πληρώνεται είς τούς κυρίους 
αυτής, ίνα παραχωρήσωσι τήν χρήσιν της είς τούς καλλιερ- 
γητάς της. Ό κανονισμός τοϋ μισθώματος έξαρτάται εί'τε 
άπό συμφωνίας εί'τε άπό συνήθειας, άνήκει δέεις τά θερμότερα 
προβλήματα τής άκινήτου ιδιοκτησίας. ’Επειδή ολοι οί άν
θρωποι ήλθον έπι τοΰ πλανήτου τής γής κατ’ άνώτερον ορι
σμόν, δστις έπιβάλλεται είς ολα τά χτίσματα, είναι φανερόν 
τό δικαίωμα δλων έπί τής γής ήτις αποτελεί τδν πλανήτην. 
Οί πρώτοι έν τούτοις καταλαβόντες άναγχάζουσι τούς χατό- 

πιν έρχομένους, ίνα μισθώσι τήν γήν παρ’ έκείνων, οϊτινες έπρό- 
λαβον νά τον χυριεύσωσι. Τό μίσθωμα ούτω υπό γενικήν έννοιαν 
κέκτηται σημασίαν καθολικής τοΰ άνθρωπίνου γένους έρεύνης.

Άλλά δέν έχομεν σκοπόν, ίνα είσέλθωμεν νΰν είς τήν έξέ- 
τ»σιν ταύτην. Προτιμώμεν μάλλον τό συγκεχριμένον ζήτημα, 
τό δποϊον προβάλλεται είς τήν μελέτην τών οικονομολόγων 
ώς έκ τής παρατηρουμένης έν τή πρακτική τών αγροτικών 
μισθωμάτων ποικιλίας, καθ’ ήν διά τό παραγωγικότερον χτή
μα δίδεται άνώτερον μίσθωμα καί διά τδ ήττον παραγωγικόν 
δίδεται κατώτερον μίσθωμα. Ή άναλογία έχει ώς βάσιν τό 
διά τήν χρήσιν τοΰ ήττον παραγωγικού κτήματος διδόμενον 
μίσθωμα, διότι άναβαίνει τδ μίσθωμα μετά τής παραγωγι
κότητας τής γής. "Ωστε έρωτάται, πώς διορίζεται τδ μί
σθωμα τής ήττον παραγωγικής γής; Κατά τοΰτο ή θεωρία τοΰ 
Ριχάρδου δίδει τήν έπομένην λύσιν, ήν συνοψίζει ό Μ. G. 
Fawcet (μετάφρασις Ε. I. Μαυρογορδάτου) ώς έξής :

Τδ μίσθωμα τής ήττον παραγωγικής γής προσδιορίζεται 
ύπδ τής χρηματικής άξίας, ήτις αντιπροσωπεύει τήν ύπερο- 
χήν τής παραγωγικότητος αύτής συγκρινομένης πρδς τήν 
ύπδ καλλιέργειαν χειριστήν γήν τήν μόνον δνομαστιχόν τι μί
σθωμα ικανήν νά άποδώση. Τοιαύτη είναι έν συνάψει ή περί 
μισθώμασος θεωρία τοΰ 'Ριχάρδου, είς τής όποιας τήν έξήγη- 
σιν θέλομεν νυν προβή. ’Εν πάση χώρα ύπάρχουσι γαϊαι τόσον 
άγονοι ή κείμεναι τοσον άποκέντρως, ώστε τάέξ αύτών παρα- 
γόμενα προϊόντα μόλις άρκοϋσιν δπως δι’ αύτών πληρωθώσιν 
οί μισθοί τών έργατών, οΐτινες καλλιεργοΰσιν αύτάς, καί άν· 
ταμειφθώσι λίαν πενιχρώς οί μισθωταί αύτών. Τοιαΰται γαϊαι 
προδήλως ούδέν δύνανται νά πληρώσωσι μίσθωμα, διότι έάν 
έπληρώνετο τοιοΰτον μίσθωμα, ό καλλιεργητής ούδέν Οά ήδύ
νατο νά πορισθή κέρδος έπί τοΰ κεφαλαίου αύτοΰ. Όθεν ούδείς 
ήθελεν έξακολουθεϊ νά καλλιεργή γήν άπαιτοΰσαν τήν πλη
ρωμήν μισθώματος χαί άνεπαρκώς άνταμείβουσαν, διότι ού
δείς ποιείται χρήσιν τών κεφαλαίων αύτοΰ δι’ έπιχείρησιν ήτ
τον τοΰ έπαρκοΰς κέρδους παρέχουσαν.
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"Οθεν ίο μίσθωμα τής γής ρυθμίζεται έχ τοϋ πλεονάσματος 
τοϋ προϊόντος αύτής συγχρινομένου πρός τό τής ύπό καλλιέρ
γειαν ήχιστα παραγωγικής γής τής ούδέν μίσθωμα ικανής 
νά άποδώση. Ή τοιαύτη δέ γή π^ριγράφεται ύπό τοΰΡικάρδου 
ώς κεκτημένη τήν έλαχίστην έπιδεκτικοτητα τοΰ νά χαλ- 
λιεργηθή, διότι γή έτι ύποδεεστέρας παραγωγιχότητος, καί τοι 
άπηλλαγμένη τής πληρωμής τοΰ μισθώματος, δέν ήθελεν α
ποδώσει τό σύνηθες κέρδος είς τόν καλλιεργητήν, έάν αί τι- 
μαι τών γεωργικών προϊόντων έμενον αναλλοίωτοι.

Είναι πρόδηλον, δτι ή πρός καλλιέργειαν έπιδεκτικότης τής 
γήί μεγάλως παραλλάσσει κατά διαφόρους καιρούς καί χώ
ρας. Ή τιμή δέ τών γεωργικών προϊόντων προσδιορίζεται έκ 
τής προς άπόκτησιν τών δαπανηροτάτων αύτών στοιχείων 
άπαιτουμένης δαπάνης, ή έν άλλαις λέξεσιν έκ τής θέσεως, 
ήν ή προς καλλιέργειαν έπιδεκτικότης τεμαχίου τινός γής κα
τέχει έν τή κλίμακι τής παραγωγιχότητος. Ούτω τά έξής 
ζητήματα μενουσιν είσετι προς λύσιν. «Τί προσδιορίζει τήν 
Οέσιν τής γής έν τή κλίμακι τής παραγωγικότητος;» Καί 
«διατί γή, ήτις έν Αύστραλία θεωρείται ώς ανεπαρκής πρός 
καλλιέργειαν, ήθελεν άποδώσει μέγα μίσθωμα έάν εύρίσκετο 
έν ’Αγγλία». 'Εάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν τιμήν τών γεωργι
κών προϊόντων, θέλομεν άμέσως εύρει τήν άπάντησιν εις άμ
φοτέρας ταύτας τάς έρωτήσεις. Τό ζήτημα τής προς καλλι
έργειαν έπιδεκτικότητος μέρους τινός γής προσδιορίζεται έν 
πάση χώρα ύπό τής τιμής τών γεωργικών προϊόντων. Έκεΐ 
οπού τά γεωργικά προϊόντα είναι ευωνα, ό βαθμός τής πρός 
καλλιέργειαν άπαιτουμένης έπιδεκτικότητος τής γής είναι ύ- 
ψηλος, τοϋθ όπερ συμβαίνει έν Αύστραλία, οπού μόνον ή τών 
παραγωγικωτάτων γαιών καλλιέργεια είναι έπικερδής. Καθ’ 
οσον δέ τά γεωργικά προϊόντα άποβαίνουσι δαπανηρότερα, 
κατά τοσοϋτον ό βαθμός τής πρός καλλιέργειαν άπαιτουμέ- 
νης έπιδεκτικότητος τής γής έλαττοϋται, διότι τότε ή καλ
λιέργεια καί γαιών ύποδεεστέρας παραγωγικότητος άποβαίνει 
έπικερδής. Η αλήθεια τοϋ ισχυρισμού τούτου γεννήσεται ζα- 

ταφανής δι’ ένός παραδείγματος. Έάν ύποθέσωμεν, οτι ή τι
μή τών γεωργικών προϊόντων έτριπλασιάσθη αίφνιδίως, τά 
εισοδήματα τών καλλιεργητών Οέλουσιν έπίσης τριπλασιασθή. 
Τά κέρδη τών καλλιεργητών θέλουσι τότε ύπερβή τόν συνή
θη μέσον δρον τών κερδών.

Ό παρ’ άλλων δμως έμπορευομένων διαγωνισμός ήθελεν 
έμποδίσει τούς χαλλιεργητάς άπό τοϋ νά άρύωνται διαρκώς 
έκτάκτως μεγάλα κέρδη. Τά κτήματα χατά συνέπειαν ήθε
λον έκμισθωθή πρός υψηλότερα μισθώματα, καί αί γαϊαι, αϊ
τινες πρότερον ήσαν άνεπίδεκτοι καλλιέργειας, ήθελον κατα- 
στή ίκαναί νά άποδίδωσι μίσθωμα, καί δ βαθμός τής πρός 
καλλιέργειαν έπιδεκτικότητος τής γής ήθελε κατά συνέπειαν 
έλαττωθή. Άξιοπαρατήρητον παράδειγμα τοΰ ισχυρισμού ή
μών, — δτι ή πρός καλλιέργειαν έπιδεκτικότης τής γής άπό έ
τους είς έτος παραλάσσει, άκόμη χαί δτε αί τιμαί τών γεωργι
κών προϊόντων δέν ύπέστησαν είμή ασήμαντους άλλοιώσεις,— 
έχομεν έν τή πεδιάδι Salisbury έν ’Αγγλία. Μέρη τινά τών 
έχει γαιών είναι τόσον άγονα, ώστε ούδείς καλλιεργητής δύ
ναται νά άναλάβη έπικερδώς τήν καλλιέργειαν αύτών, έκτος 
δ,ταν αί τιμαί τών γεωργικών προϊόντων τυγχάνωσιν ύψηλαί. 
"Οταν λοιπόν αί τιμαί ώσιν ύψηλαί, τινά τών άγονωτάτων 
μερών τών γαιών τούτων καλλιεργούνται, καί αί έξ αύτών 
πενιχραί συγκομιδαί άνταμείβουσι τόν καλλιεργητήν διά τά 
κεφάλαια καί τήν έργασίαν, ήν είς αύτά κατέβαλεν. Εύθύς 
δμως ώς άρχίσωσιν αί τιμαί νά έχπίπτωσιν, αί γαϊαι έκεϊναι 
παύουσιν άπο τού νά καλλιεργώντας διότι ή πώλησις τοϋ 
προϊόντος αύτών δέν ήθελεν έπαρκώς άνταμείψει τά κεφαλαία 
καί τήν έργασίαν.

Όφείλομεν νά έχωμεν κατά νούν, δτι ή έλάττωσις τού ώς 
άπαραιτήτου θεωρούμενου βαθμού τής πρός καλλιέργειαν έπι
δεκτικότητος τής γής δέν δύναται νά προκύψρ είμή συνέπεια 
αύξήσεως έν τή τιμή τών γεωργικών προϊόντων διότι ύψωμέ- 
ναι τιμαί είναι άναγκαϊαι δπως καταστήσωσιν έπιχερδή τήν 
καλλιέργειαν τής γής, τής μή κεκτημένης τόν άπαιτούμενον 
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βαθμόν τής προς καλλιέργειαν έπιδεκτικότητος. ΕΓπομεν ήδη, 
ό’τι ούδέν συμβεβηχδς συντελεί τόσον είς τήν αύξησιν τής τι
μής τών γεωργικών προϊόντων οσον ή μειζων αύτών ζήτη- 
σιί, ή "ή'·' αύξησιν τοϋ πληθυσμού έπακολουθούσα. Πασα τοϋ 
πληθυσμού αύξησις συνεπάγεται μείζονα τών γεωργικών προϊ
όντων ζήτησιν. Ή μειζων αύτη ζήτησις υψώνει τάς τιμάς, 
και κατά συνέπειαν καθίσταται έπικερδές τό νά καλλιεργήση 
τις γήν παραγωγικότητας έτι ΰποδεεστέρας τής πριν μόλις 
κεκτημενης τάς πρός τοΰτο απαραιτήτους ιδιότητας. Έκ τού
του συνάγεται, δτι ή αύξησις τού πληθυσμού, συνεπαγομένη 
μείζόνα ζήτησιν τών γεωργικών προϊόντων, υψώνει τάς τιμάς 
αύτών και καθιστά δυνατήν τήν καλλιέργειαν καί τών ήττον 
έπιδεκτικών κακλιεργείας γαιών.

Ή αύξησις τού πληθυσμού υψώνει τό μίσθωμα τής γής 
κατά δύο τρόπους. Πρώτον μέν, έπιβοηθούσα τήν ζήτησιν τών 
γεωργικών προϊόντων, αύξάνει τήν άξίαν αυτών δεύτερον δέ, 
συνέπεια τής έλαττώσεως τού βαθμού τής πρός καλλιέργειαν 
άπαιτουμένης έπιδεκτικότητος τής γής, ή μερίς έχείνη τοΰ 
προϊόντος ή άπονεμομένη τώ ιδιοκτήτη ώς μίσθωμα αύξάνε- 
ται. Διότι τό μίσθωμα ώρίσθη ώς ή διαφορά τής αξίας με
ταξύ τής παραγωγικότητος ώρισμένου τινός μέρους γής καί 
παραγωγικότητος τής ύπό καλλιέργειαν χειριστής γής τής 
ούδέν μίσθωμα άποδιδούσης. ‘Ως έκ τούτου όσάκις δ βαθμός 
τής πρός καλλιέργειαν άπαιτουμένης έπιδεκτικότητος μειου- 
ται, ή διαφορά αύτη καθίσταται μειζων και τά μισθώματα 
τών γαιών αύξάνονται. Ύποθέσωμεν δτι ή άξια τής παραγω
γικότητας ώρισμένου τινός κτήματος αντιπροσωπεύεται υπό 
τού άριΟμοΰ 100, και οτι ή άξια τής παραγωγικότητος γής 
μόλις επιδεκτικής καλλιέργειας αντιπροσωπεύεται ΰπό τοϋ α
ριθμού 30· έν τή περιπτώσει ταύτη τό μίσθωμα τοΰ πρώ
του κτήματος άντιπροσωπεύεται υπό τοϋ αριθμού 70. Έάν δ
μως ό βαθμός τής πρός καλλιέργειαν άπαιτουμένης έπιδεκτι
κότητος τής γής έλαττωθή ούτως, ώστε ή αξία τής παρα
γωγικότητος τής ύπό καλλιέργειαν χειριστής γής τής ούδέν 

μίσθωμα άποδιδούσης νά άντιπροσωπεύηται ύπό τού άριθμού 
20, τότε τδ μίσθωμα τού πρώτου κτήματος καθίσταται ίσον 
πρός ποσόν άντιπροσωπευόμενον υπό τού άριθμού 80.
. Τό μίσθωμα ώρισμένου τινός τεμαχίου γής είναι ή διαφορά 
μεταξύ τής παραγωγικότητος αύτής και τής ύπό καλλιέρ
γειαν χειριστής γής τής ούδέν μίσθωμα άποδιδούσης, τής γής 
δηλ. ήτις μόλις κέκτηται τδν άπαραίτητον βαθμόν τής πρδς 
καλλιέργειαν έπιδεκτικότητος. Παν δθεν συμβεβηκδς, τδ ό
ποιον προκαλεϊ τήν έκπτωσιν τού άπαραιτήτου βαθμού τής 
πρδς καλλιέργειαν έπιδεκτικότητος, συντελεί είς τήν ύψωσιν 
τών μισθωμάτων, έπειδή συναυξάνει τήν διαφοράν μεταξύ τής 
παραγωγικότητος ώρισμένου τινός μέρους γής καί τής παρα
γωγικότητος τής ύπδ καλλιέργειαν χειριστής γής τής ούδέν 
μίσθωμα άποδιδούσης. 'Ο άπαραίτητος βαθμός τής πρός καλ
λιέργειαν έπιδεκτικότητος πάσης γής ορίζεται ύπό τών τιμών 
τών γεωργικών προϊόντων ή δέ τιμή τών γεωργικών προϊόν
των ορίζεται υπό τής ζητήσεως αύτών ή έν άλλαις λέξεσιν 
ύπδ τού πληθυσμού. Ώς έκ τούτου πασα τού πληθυσμού αύ· 
ξησις μεγάλως συντελεί είς τήν ύψωσιν τών μισθωμάτων.

Έκ τής περί μισθώματος θεωρίας τού Ριχάρδου δύναται νά 
έξαχθή ή ύπόθεσις, οτι μεταξύ τών γαιοκτημόνων καί άλλων 
τινών κοινωνικών τάξεων ύπάρχει άνταγωνισμός τις συμφε
ρόντων. Ή τοΰ πληθυσμού αύξησις μεγάλως συντελεί εις τήν 
ύψωσιν τών μισθωμάτων· έάν όμως ή αύξησις αύτη ύπερβή 
ώρισμένον τι σημεϊον, άποβαίνει καταστρεπτική είς τά γενι
κά τής κοινωνίας συμφέροντα. Έάν οί πρός άνακούφισιν τών 
πτωχών φόροι δέν ήσαν πράγματι φοροι έπί τής γής κατα με- 
γα μέρος, δ άνταγωνισμός ούτος τών συμφερόντων θά ητο 
πολύ ισχυρότερος παρ’ όσον είναι. Έάν οί γαιοκτήμονες ά- 
άπηλλάττοντο τής πρδς συντήρησιν τών πενήτων δαπάνης, 
θά ήτο πράγματι λυσιτελές είς τά χρηματικά συμφέροντα τών 
γαιοκτημόνων τούτων, όπως οί άνθρωποι νυμφεύωνται άπε- 
ρισκέπτως καί παράγουσι μεγάλας οικογένειας, ούτως ώστε 
αύξανομένου τού πληθυσμού νά άναβιβαζωνται τα μίσθωμα ια.
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Άπό τής άπόψεως ταύτης Οεωρουμένου τοϋ ζητήματος είναι 
ευτύχημα δτι έπί τών γαιοκτημόνων έπεβλήθησαν αί δυσάρε
στοι αύται συνέπειαι τής ύπεραυξήσεως τοϋ πληθυσμοΰ. Έάν 
οί γαιοχτήμονες ήσαν άπηλλαγμένοι τής πρδς συντήρησιν 
τών πενήτων δαπάνης, έκεϊνοι ήθελον πράγματι πλουτεϊ έχ 
τής απερισκεψίας τών πενήτων. Αύτό τοϋτο τό συμβεβηκός, 
τό όποιον ηΰξησε τόν πλοϋτον τής μιας τάξεως, ήθελεν έ- 
ποτείνει τόν έξευτελισμόν καί τήν αθλιότητα τής έτέρας. Έ
πομένως ένώ άφ' ενός οί γαιοκτήμονες έγίνοντο άπό ήμέρας 
εις ήμέραν πλουσιότεροι, ό μεταξύ τών πενεστάτων περί ζωής 
καί υπάρξεως άγών ήθελεν άφ’ έτέρου έπί μάλλον χαί μάλ
λον έπιταθή. Ή τάσις τοϋ άνταγωνισμοΰ τούτου τώ; συμφε 
ρόντων κατά μέγα μέρος αντισταθμίζεται ύπό τής πρός συν- 
τήρησιν τών πενήτων δαπάνης. Ύπάρχουσι δέ εύτυχώς καί 
άλλοι λόγοι, δι’ ών έπιτυγχάνεται ή ταυτότης τών συμφε
ρόντων μεταξύ τών γαιοκτημόνων καί τών άλλων τής κοι
νωνίας τάξεων.

Καί τοι ή αύξησις τής πενίας καί ή υψωσις τών μισθωμά
των προέρχονται έκ τών αύτών αιτίων, όμως έκ τούτου δέν 
έπεται οτι τά συμφέροντα τών γαιοκτημόνων καί άλλων κοι
νωνικών τάξεων είναι έξ άνάγκης άντίθετα έν πάση περιστά- 
σει. Άπ’ έναντίας τά συμφέροντα τών γαιοκτημόνων, τών 
κεφαλαιούχων καί τών έργατών έν πολλοϊς ταυτίζονται. Όλων 
τούτων συμφέρον είναι νά καταστήσωσι τήν γήν, τήν έργα- 
σιαν καί τά κεφάλαια οσον οίόν τε παραγωγικότερα. Εννοεί
ται, οτι μέσα τινά δύνανται σπουδαίως νά αύξήσωσι τήν πα
ραγωγικήν δύναμιν τής γής, τής έργασίας χαί τών κεφα
λαίων· έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ή μερίς έκείνη τοΰ πλούτου 
ή άπονεμομένη είς έκαστον τών στοιχείων τούτων ήθελεν αύ- 
ξηθή, διότι θά ύπήρχεν πλέον δπως διανεμηθή ώς μίσθωμα 
τώ γαιοκτήμονι, ώς κέρδος τφ χεφαλαιούχφ καί ώς μισθός 
τώ έργάτη. Κατα τήν γνώμην τινών τό τε μίσθωμα καί τά 
κέρδη ήθελον αύξηθή είς τινα μέρη, έάν μείζων έδίδετο μι
σθός εις τούς πενεστάτους τών γεωργών. Διϊσχυρίζονται δέ, 

οτι οί έν τισι μέρεσι τής Αγγλίας διδόμενοι μισθοί είναι τόσον 
εύτελεϊς, ώστε ούδόλως έπαρκοΰσιν εϊς τό νά χορηγήσωσιν 
εις τόν έργάτην καί τήν οικογένειαν αύτοϋ κατάλληλον τρο- 
φήν, καί. οτι κατά συνέπειαν έάν δ έργάτης ήτο ιδιοκτησία 
τοϋ γαιοκτήμονας, ήθελεν είναι εϊς τοΰτον έπικεροές νά δαπα
νά δπως διατρέφη έκεϊνον κάλλιον ή νΰν. Έκ τούτου συμπε- 
ραίνουσιν, δτι ή έργασία τοΰ έργάτου ήθελεν άποβή άποτε- 
λεσματικωτέρα, έάν ούτος έλάμβανε μείζονα μισθόν, καί δτι 
κατά συνέπειαν δ έργάτης ήθελε καταστή πολύ χρησιμό
τερος. Είναι δέ άξιοπαρατήρητον γεγονός, ύποστηρίζον τήν 
θεωρίαν ταύτην, δτι έν Northumberland, ένθα ή κατά- 
στασις τοΰ γεωργοϋ είναι βελτίων τής έν παντί άλλω μέρει 
τής Αγγλίας όμοιων έργατών, καί ένθα δ μισθός του είναι υ
ψηλότατος καί αί οίκιαχαί αύτοϋ ανέσεις πλεΐσται, καί τά 
μισθώματα είναι έπίσης υψηλότατα καί ή γεωργία έν άνθη- 
ροτάτη καταστάσει. Πολύς δμως θέλει παρέλθει 'χρόνος, πριν 
ή δ χωρικός τών διαμερισμάτων Willshire καί Dorsetshi
re έξισωθή πρός τόν έν Northumberland συνάδελφον αύ
τοϋ. Οί έργοδόται δέν δύνανται νά αύξήσωσι τόν μισθόν τού 
έργάτου πριν ή πεισθώσιν, δτι τούτο πράττοντες θέλουσι κα
ταστήσει τήν έργασίαν αύτού παραγωγικοτέραν. Έάν δέ ή 
έργασία αύτοϋ καταστή παραγωγικωτέρα, ή τών μισθών αΰ- 
ξησις ούτε τά τοΰ καλλλιεργητοϋ κέρδη, ούτε τά τοΰ γαιο- 
κτήμονος μισθώματα ήθελεν έλαττώσει, καί ή κατάστασις 
τού έργάτου ήθελε διαρκώς βελτιωθή, έάν μετεχειριζετο τήν 
αύξησιν ταύτην τού μισθοΰ του, δπως αύξήση τήν ευζωίαν 
του, κατοικών έν ύγιεινοτέρω οίχήματι καί τρώγων καλλιτε- 
οαν καί πλείονα τροφήν. Έάν δμως δ πρόσθετος μισθός του 
έδαπανάτο έν τοϊς καπηλείοις, ή έχρησίμευεν είς τήν παρα
γωγήν πολυπληθεστέρας οικογένειας, ή παραγωγικότης τής 
έργασίας αύτοϋ ούδόλως ήθελεν αύξηθή, και αμέσως ήθελεν ά
ναφανή τάσις τις πρός έλάττωσιν τών μισθών μέχρι τούπρο- 
τέρου αύτών σημείου. Κατά συνέπειαν άπαιτεϊται οοσις τις 
νοημοσύνης, ήθικότητος καί σωφροσύνης, δπως ό έργάτης
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καταστή ικανός νά διαφύλαξη διαρκώς τά έκ τής αύξήσεως 
τών μισθών προκύψαντα ώφελήματα. Δυνάμεθα δ’ ένταϋθα νά 
ύποδειξωμεν, οτι αί περί τοϋ πιθανού αποτελέσματος τών ηύ- 
ςημένων μισθών παρατηρήσεις αύται έφαρμόζονται έπίσης 
είς παν συμβεβηκός, τό όποιον καθιστά τήν έπιούσιον τροφήν 
τοϋ έργάτου εύωνοτέραν. Τής τιμής τοϋ άρτου έλαττουμένης, 
ή πραγματική άμοιβή τοϋ έργάτου αύξάνεται, άκόμη και άν 
ό μισθός, δν ούτος λαμβάνει είς χρήματα,διατελή αμετάβλη
τος. Ή πραγματική δέ αυτή άμοιβή τοϋ έργάτου δέν συνί- 
σταται εις τόσα νομίσματα, άλλ’είς τόσην ποσότητα χρησί
μων πραγμάτων, πρός ά τά νομίσματα έκεϊνα δύνανται νάάν- 
ταλλαχθώσιν. Έάν ή τιμή τών τροφίμων έξέπιπτε κατά τό 
ήμισυ, δέν έπεται έκ τούτου, δτι ή κατάστασις τών πενήτων 
ήθελε διαρκώς βελτιωθή. Έάν έδράττοντο τής εύκαφίας ταύ
της όπως βελτιωσωσι τόν τρόπον τοΰ ζην, ή όπως χορηγή- 
σωσι βελτίονα έκπαίδευσιν είς τά τέκνα των, τότε πράγματι 
Οά ήδύναντο νά διαφυλάξωσι τά πλεονεκτήματα τής μείζονος 
αύτών ευημερίας. Έάν όμως τό εύωνον τών τροφίμων καθι
στά αύτούς ικανούς μόνον δπως πολλαπλασιάσωσι τόν πλη
θυσμόν, έάν τά έξ αυτοϋ ώφελήματα κατεσπαταλώντο εις 
τήν διατροφήν γυμνών αριθμών, τότε ή κατάστασις τοϋ έρ
γάτου ταχέως θέλει καταστή, οϊα ήτο και πριν.

Παμπολλα ύπάρχουσιν οικονομολογικά ζητήματα, εύ/ερέ· 
στατα δυναμενα νά λυθώσιν ύπ’ έκείνων, οΐτινες έχουσιν ακρι
βή γνώσιν τής περί μισθώματος θεωρίας τοΰ Ρικάρδου. ΊΙ ορθή 
κατανόησις τής θεωρίας ταύτης ώς και τοϋ άξιώματος, ότι ή 
ζήτησις έμπορευμάτων δέν ΐσοδυναμεϊ πρός ζήτησιν έργασίας, 
Οελει καταστήσει τόν σπουδαστήν ικανόν νά άνακαλύψη καϊ 
νά άποφύγη τινάς τών κοινοτάτων πλανών, αϊτινες συχνάκις 
άναπτύσσονται, ώς εί ήσαν αύταπόδεικτοι άλήθειαι. Ώς π. χ. 
ή γνώμη, ήτις τοσάκις έκφράζεται ή ύποδηλοΰται έν ταϊς έ- 
φημερίσι καϊ άλλαχοϋ, οτι ή εύημερία πάσης χώρας καταμε
τρείται έκ τής άναπτύξεως τοΰ πληθυσμού αυτής, και δτι 
καθ’ οσον ό πληθυσμός αύξάνεται, κατά τοσοϋτον αύξάνεται 

καϊ ή έθνική εύημερία. Ό ισχυρισμός ούτος είναι άναμφιβό- 
λως αληθής, έντός διαγεγραμμένων τινών όρίων, έν χώρβρ οϊα 
ή Αύστραλία, ένθα υπάρχει αφθονία γονίμων γαιών, καϊ ένθα 
κατά συνέπειαν τά πρός τό ζην αναγκαία είναι εύωνότατα. 
Έν τοιαύτη χώρια πάσα αύξησις τοΰ πληθυσμού αύξάνει τόν 
έθνικόν πλούτον, διότι άπαιτεΐται πρόσθετος έργασία δπως ά- 
ναπτυχθώσιν οι μεγάλοι αύτής φυσικοί πόροι. Άλλ’ έν πα- 
λαιαϊς χώραις, ώς έν Αγγλία, καϊ άλλοις τής Εύρώπης κρά- 
τεσιν, ή έργασία είναι ήδη ύπέρ τό δέον άφθονος, οι δέ πόροι 
τοιούτων χωρών μόλις έπαρκοϋσιν είς τήν διατροφήν τών υ
παρχόντων κατοίκων. ’Αληθές είναι, δτι ειδήμονες έργάται 
δέν ύπάρχουσιν υπέρ τό δέον πολυπληθείς έν Άγγλίορ· άλλ’ 
έν τή παρούση καταστάσει τής χώρας ούδόλως είναι βέβαιον 
δτι ό μειζων πληθυσμός θέλει αύξήσει τόν άριθμόν τών ειδη
μόνων τούτων έργατών. Καϊτοί ό πληθυσμός έν Άγγλίφ αύ
ξάνεται μετά μείζονος τής συνήθους ταχύτητος, ύπάρχουσιν, 
έν συγκρίσει πρός τόν πληθυσμόν, πλείονες πένητες κατά τήν 
παρούσαν έποχήν ή δσοι ύπήρχον πρό δέκα έτών. Τούς ειδή
μονας έργάτας δέν άρυόμεθα ούτε έκ τών πενομένων τάξεων, 
ούτε έξ έκείνων, αϊτινες μίαν μόνον βαθμίδα άπέχουσι τής 
πενίας· άπ’έναντίας τούς τοιούτους έργάτας εύρίσκομεν πολύ- 
πληθεστάτους έκεϊ, ένθα ή κατάστασις τών έργατικών τά
ξεων είναι άνθηροτάτη. Ό είδήμων εργάτης δφείλει νά έκ- 
παιδευθή- αυτός δέ ή οί γονείς αύτοΰ πρέπει νά ήναι είς θέσιν 
δπως δαπανήσωσι καϊ χρόνον καϊ χρήματα καθ’ δν χρόνον έ
κεϊνος έκμανθάνει τό έπιτήδευμα αύτοΰ. Αί σκέψεις αύται ά· 
ποδεικνύουσιν, δτι χώραι έχουσαι ύπέρογκον πληθυσμόν ού
δόλως είναι έπιτήδιοι πρός παραγωγήν ειδημόνων έργατών. 
ΊΙ κατάστασις τών πτωχοτάτων έν τοιαύταις χώραις είναι 
άχροσφαλής, ώς έκ τών ύψηλών τιμών τών γεωργικών προϊ
όντων, καϊ τών μικρών μισθών, ούς συνεπάγεται ό διαγωνι
σμός πολυπληθεστάτης έργατικής τάξεως. Διά τοΰτο ή νέα 
τών έργατών γενεά άνατρέφεται ύπό δυσμενεστάτας περι
στάσεις· εύθύς ώς παιδίον τι είναι ικανόν νά άποκτήση πε-



430 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΣΧΟΑΒΙΑ. ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΒΟΛ11Σ. 431

δος είς τδν καλλιεργητήν, καϊ μόλις έπαρκεϊ πρός ανταμοι
βήν τής κατά τήν καλλιέργειαν καταβληθείσης έργασίας.

νιχρότατόν τινα μισθόν, στέλλεται είς έργασίαν· κατά συνέ
πειαν αύξηθέν διατελεϊ άπαίδευτον, καϊ φέρει έφ’ έαυτοϋ τήν
σφραγίδα τής κακής διαίτης, και έπι τέλους προστίθεται είς
τάς τάξεις τών αδαών έργατών ή τών πενήτων.

'Έν τών σπουδαιότατων συμπερασμάτων τών έκ τής θεω
ρίας τοϋ Ρικάρδου έξαχθέντων είναι, δτι το μίσθωμα δέν α
ποτελεί- μέρος τής τιμής τών γεωργικών προϊόντων, ή έν άλ
λαις λέξεσιν, δτι τά γεωργικά προϊόντα δέν ήθελεν είναι εύω- 
νότερα, έάν δλα τά μισθώματα κατηργοΰντο. Είδομεν, οτι ή 
τιμή τών γεωργικών προϊόντων κανονίζεται έκ τοϋ βαθμού 
τής πρός καλλιέργειαν άπαραιτήτου έπιδεκτικότητος τής γής. 
Ή τιμή τών προϊόντων πρέπει νά ήναι τοιαύτη, ώστε νά άν- 
ταμείβη τήν τε έργασίαν καϊ τά κεφάλαια, άτινα κατεβλή- 
θησαν πρδς καλλιέργειαν τής ύπδ καλλιέργειαν χειριστής γής 
τής ούδέν μίσθωμα άποδιδούσης. Έάν αί τιμαί ήσαν μικρό- 
τεραι, ή γή αυτή ήθελε παυσει άπδ τοΰ νά καλλιεργήται καϊ 
μείζων έπιδεκτικότης καλλιέργειας ήθελεν είναι απαραίτητος. 
Άλλά τοϋτο δέν δύναται νά συμβή, διότι ή ζήτησις γεωργι
κών προϊόντων δέν ήθελεν έλαττωθή ώς έκ τής καταργήσεως 
τών μισθωμάτων, και έπομένως ή αύτή ποσότης γεωργικών 
προϊόντων θά άπητειτο ώς καϊ πριν ώς δέ εϊπομεν άνωτέρω 
ή ζήτησις γεωργικών προϊόντων ορίζει τόν βαθμόν τής πρδς 
καλλιέργειαν έπιτηδειότητος τής γής.

Μία τών ένστάσεων, τών ένίοτε προβαλλομένων κατά τής 
θεωρίας τοΰ Ρικάρδου είναι, δτι δέν δύναται νά καλλιεργηθώ 
γή άπηλλαγμένη μισθώματος, διότι δλοι οί καλλιεργηταϊ δ
φείλουσι νά πληρώσωσι μίσθωμα. Είναι άναμφιβόλως αλη
θές, δτι εύάριθμα ύπάρχουσι κτήματα συνιστάμενα έκ γαιών 
τόσον άγονων, ώστε νάμή άποδίδωσι μίσθωμά τι. Άλλά πολ
λά κτήματα περιέχουσι έν μέρει τοιαύτας γαίας, καί τοι δέ τδ 
μίσθωμα δύναται νά ύπολογισθή έπί τοϋ όλικοϋ άριθμοΰ τών 
στρεμμάτων, έξ ών τδ κτήμα απαρτίζεται, τδ μίσθωμα δμως 
δέν ήθελεν έλαττωθή έάν άπεσπώντο τοΰ κτήματος αί γαϊαι 
έκεϊναι, ών ή παραγωγή μόλις αποδίδει πενιχρότατων τι κέρ-

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΒΟΛΗΣ.

ΊΙ έκγύμνάσις δλου τοΰ έθνους είς τά δπλα έκτος τής, κυ
ρίως εϊπεϊν, στρατιωτικής έπόψεως τών κρατών κεκτηται 
ιδιαιτέραν σημασίαν άπδ τής ιδιοφυίας έκάστου λαοΰ. Οι ορει
νοί πάντοτε ύπήρξαν πολεμικώτεροι τών πεδινών. Εν ταΐς 
άρχαίαις δημοκρατίαις έκαστος έπρεπε νά γινώσκη τήν τέ
χνην τοΰ φονεύειν τόν έχθρόν τής πατρίδος καϊ τοΰ ύπερασπί- 
ζεσθαι άπ’ αύτοϋ· τδ δόρυ και ή άσπίς ήσαν τά αναπόσπα
στα έφόδια τοΰ πολίτου, τοΰ οποίου δέν άπεχωρίσθησαν είμη 
δταν έπρόκειτο νά γείνη ούτος δούλος.

Έν τή νεωτέρα περιόδω ή περϊ τά δπλα άσκησις διηρέθη 
είς δημοσίαν, ήτις άφέθη είς τάς κυβερνήσεις, καϊ είς ιδιωτι
κήν, ήτις έγκατελείφθη είς τδ άτομα. Οί συνεταιρισμοί τών 
προσώπων πρός έκγύμνασιν είς τήν άποτελεσματικήν τών σφαι
ρών βολήν άποτελεί ιδιαιτέραν σφραγίδα τοΰ Ελβετικού οργα
νισμού. Έν Ελβετία καθ’ ολας τάς κοινότητας τής δημοκρα
τίας άπεδείχθη ώριμον τό δημόσιον πνεΰμα πρδς τοιαύτην συ
νεταιριστικήν ένέργειαν. "Οσον άφορα τήν Ελλάδα, μετά δια
φόρους δοκιμάς τής ιδέας τοΰ λαϊκού συνεταιρισμού είς τούς 
έν γένει σκοπούς της, μένει νά ίδωμεν τής πολιτείας τήν έπι- 
κουρίαν, κατά πόσον αΰτη δύναται νά άναπληρώση τόν έξ 
έαυτοϋ, τρόπον τινα, προβαίνοντα έν Ελβετία Οργανισμόν τής 
όπ>ικής γυμναστικής. Ή έπικουρία αυτή περιλαμβάνεται έν 
τω άπό 10 Απριλίου 1881 νόμω, τοΰ όποιου αί βάσεις έχου- 
σιν ώς έπεται :

1. Έν τή πρωτευούση έκάστου νομοΰ ιδρύεται σχολή σκο
ποβολής πρός έκγύμνασιν τών πολιτών περί τήν χρήσιν τών 
όπλων, διοικουμένη ύπδ τριμελούς έπιτροπής, έκλεγομένης 
παρα τοϋ δημοτικού συμβουλίου.
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2. Ή διεύθυνσις τών έν τή σχολή περ'ι το ρίμμα ασκή
σεων τών πολιτών ανατίθεται, ύπό τήν έποπτείαν τής έπιτρο
πής, εις ενα ύπαξιωματικόν και δύω στρατιώτας, λαμβανομέ- 
νους έκ τής έν τφ τότφ σταθμευούσης έκάστοτε στρατιωτι
κής δυνάμεως. Είς τον ύπαξιωματικόν δίδεται έπιμίσθιον έκ 
δραχ. 20 έκ τοϋ δημοτικού ταμείου και εις έκαστον στρατιώ
την έπιμίσθιον έκ δραχμών 10.

3. Αί ώραι τών περί το βίμμα ασκήσεων καί πάν ο,τι ανά
γεται είς τήν διοίκησιν καί τήν έν τή σχολή αστυνομίαν κα· 
νονισθήσονται διά προγράμματος, δπερ έκδίδει ή διοικούσα 
τριμελής έπιτροπή καί έγκρίνει ή νομαρχία.

4. Τδ ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών παραχωρεί έκάστη 
σχολή είς χρήσιν τών ασκούμενων πολιτών εικοσιν όπλα έκ 
τών έν χρήσει έν τώ στρατω καί χορηγεί αύτή δεκαπέντε 
χιλιάδας φυσιγγίων έπί τή αγοραία αύτών τιμή, δι’ ής χρεοϋ- 
ται έκάστη σχολή, καί ήν οφείλει ν' άποδώση αυτή. Νέα 
χορηγία φυσιγγίων δέν γίνεται, έάν δέν πληρωθή προηγουμέ
νως τδ τής πρώτης άντίτιμον. Τά φυσίγγια χορηγούνται τοΐς 
άσκουμένοις πολίταις είς ήν έλήφθησαν τιμήν. -

5. ‘Ο αναγκαίος πρδς ΐδρυσιν τής σχολής χώρος παραχω- 
ρεΐται, δπου ύπάρχουσι γαϊαι έθνικαί ή έκκλησιαστικαί, ύπό 
τοϋ δημοσίου, καί, έν έλλείψει τοιούτων, ύπό τών δήμων. Ή 
έξεύρεσις τών μέσων πρός άνέγερσιν τής απολύτως αναγκαίας 
οικοδομής και πρός άγοράν τοΰ αναγκαίου ύλικοΰ άνατίθεται 
είς τδ δημοτικόν συμβούλων καί τοϊς πολίταις.

6. Τήν πρώτην Κυριακήν, μετά τήν έορτήν τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου, τελούνται έν έκάστη σχολή άγώνες σκοποβολής 
δι’ οπλου καί πιστολιού καί άπονέμονται βραβεία τοϊς νικη- 
ταϊς. Κατά τετραετίαν δέ τελείται έν Άθήναις Πανελλήνιος 
άγων σκοποβολής κατά πρόγραμμα, έκδιδόμενον ύπό τής έν 
Άθήναις έταιρίας τής έπί σκοπόν βολής καί έγκρινόμενον ύπδ 
τοϋ υπουργείου τών ’Εσωτερικών.


