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ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ ΟΡΟΙ.

Εύρισκόμεθα ένώπιον σταθερού έν τή κοινωνία φαινομένου, 
καθ' δ τά μέν δικαιώματα τών ανθρώπων, άπό θείας κατα
γωγής, υπολαμβάνονται ώς ίσα, ή δέ αγοραία άξια τών έρ
γων αυτών άποκόπτεται έκάστοτε διάφορος. Ό φυσικός ούτος 
νόμος κανονίζει τά ανθρώπινα έργα διά τρόπου άπαραβάτου, 
άφ’ ής ώργανίσθη ή πρώτη κοινωνία. "Αλλως μισθοδοτείται 
ό βασιλεύς, άλλως δ άρχιερεύς και άλλως δ έργάτης· άλλα 
μέν εισοδήματα έχει δ καλλιεργών τά έκατομμύρια και τάς 
χιλιάδας τών θνητών, άλλα δέ δ γονατίζων έπί τής γής ϊνα 
τήν ποτίση μέ τούς ιδρώτας τής ζωής του. Καί έν τώ με
ταξύ τών δύο άκρων, πρός τό μέν τών όποιων οί μεγάλοι μι
σθοί καί τά μεγάλα εισοδήματα, πρός τό δέ τών όποιων δ 
ημερόβιος μόλις άρτος, πόση ποικιλία ! Άλλα δέν έχω σκο
πόν νά είσέλθω είς τήν κοινωνικήν έποψιν τοϋ φαινομένου 
τούτου· θά περιορισθώ είς μόνην τήν οικονομικήν καί νομίζω, 
δτι τοϋτο αρκεί είς τήν έπιστημονικήν άνάλυσίν του.

Έν γένει οί μισθοί τής έργασίας τών ανθρώπων ϋψοϋνται 
ή καταπίπτουσιν άναλόγως τοϋ άριθμοϋ τών έργατών, οί 
όποιοι παρουσιάζονται καί τοϋ ποσοϋ τών έργων τά δποϊα ζη
τούνται. Καθώς έλεγεν δ Κόβδεν, όταν δύο έργάται τρέχωσι 
κατόπιν ενός έργοστασιάρχου, τά ήμερομίσθια ύποτιμώνται· 
δταν οέ δύο έργοστασιάρχαι τρέχωσι κατόπιν ένός εργάτου, τά 
ημερομίσθια υπερτιμώνται. Είναι καί ή έργασία δπως καί τά 
λοιπά αντικείμενα τής συναλλαγής, διατιμαται δηλαδή καί 
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πληρόνεται κατά τούς αύτούς νόμους. Έχεις ανάγκην ενός 
κοίλου σίτου ; θά τόν πληρώσης κατά τήν τρέχουσαν τιμήν 
τής άγορας· έχεις ανάγκην έργασίας, δεκαημέρου ; θά τήν 
πληρώσης πάλιν κατά τήν τρέχουσαν τιμήν τής άγορας. Ή 
τιμή αύτη τοϋ σίτου, τής έργασίας καθώς και παντός ό,τι 
συναλλάσσεται, είναι προϊόν διαφόρων τής αγοράς ορών και 
κανονίζεται άφ’ ενός μέν έκ τής ζ η τ ή σ ε ω ς καί τής προσ
φοράς, άφ’ έτέρου δέ έκ τών έξόδων τής παραγωγής.

Ό νόμος τής ζητήσεως καί τής προσφοράς άσκεϊ έπί τών 
ήμερομισθίων τό ΰπέρτατον αύτοϋ κΰρος τήν στιγμήν καθ' ήν οί 
έργάται, έχοντες όλιγωτέρας αξιώσεις, συγκατατίθενται νά χο- 
ρηγήσωσι τήν έργασίαν των εις τιμάς μάλλον περιωρισμένας, 
καί τάνάπαλιν τήν στιγμήν καθ’ ήν οί έργάται, άναπτύσσον- 
τες τάς αξιώσεις των, άπαιτοϋσι μείζονας τιμάς όπως χορη- 
γήσωσι τήν έργασίαν αύτών. Έάν τά έργα είναι άφθονα καί 
οί έργάται δλίγοι, αί άξιώσεις τών τελευταίων μεγαλύνονται· 
έάν τά έργα σπάνια καί οί έργάται πολλοί, τότε αί άξιώσεις 
τών τελευταίων προχωροΰσιν ! Έξεταστέον λοιπόν πότε τά 
έ’ργα πληθύνονται καί πότε έλαττοΰνται. Ή λύσις έξαρτάται 
έκ τής περιόδου, τήν οποίαν διατρέχει ή κοινωνία. Έάν είσ- 
ήλθεν αυτή εις το στάδιον τής παρακμής ή είς παροδικάς 
στενοχώριας, τά έργα τείνουσιν εις περιορισμόν διαρκή ή προ
σωρινόν τάνάπαλιν δέ συμβαίνει, δταν τό έθνος όργα πρός τήν 
ακμήν, μήΰπερβάνέτι τά όρια τής ένεργοϋ καί ώριμου ηλικίας.

Έπί τοΰ δλου φαινομένου ή ποσότης τών κυκλοφορούντων 
έν τή κοινωνία κεφαλαίων καί ή βιομηχανική δραστηριότης 
άναπτύσσουσι τήν ποσότητα τών έργων. Όσοι έθεώρησαν δτι 
τό κεφάλαιον είναι αδιάφορος παράγων είς τόν έργατικόν τής 
κοινωνίας μηχανισμόν, ύποπίπτουσιν είς τάς συνέπειας πλά
νης έκ θεμελίων. "Οταν τό κυκλοφορούν κεφάλαιον καθυστερή, 
τότε ή έργασία διατρέχει τήν νηπιώδη τοϋ άνθρωπίνου γένους 
περίοδον· πρέπει πρώτον νά Οεραπεύση τάς ύλικωτέρας άνάγ- 
κας, κατόπιν θά αποταμίευση, ϊνα βαθμηδόν σχηματίση τούς 
κεφαλαιούχους καί έπιχειρηματίας, οϊτινες μίαν ήμέραν θά 

πληρωσωσι τούς απογόνους τών μετά τήν πρώτην τής άν- 
θρωπότητος οδόν άποχωρισθέντων τής αύτής οικογένειας με
λών. Έν γένει ή έργασία ένδιαφέρεται είς τήν αυξησιν τοΰ 
κεφαλαίου. Φαντασθήτε χιλίους γεωργούς, οϊτινες περιμένουσι 
χίλια άροτρα τά όποια δέν έχουσι ! χιλίους άμαξηλάτας πε- 
ριμένοντας χιλίας άμάξας τάς όποιας δέν έχουσι! καί ουτω 
καθεξής. Περιμένουσι· καί όταν έλθωσιν οί κεφαλαιούχοι οϊτι
νες διδουσι τά έφόδια ταϋτα τής ζωής, οί έργάται κινούνται 
είς τά έργα αύτών καί ή αρμονική τής κοινωνίας λειτουργία 
προβαίνει. Δέν ύπάρχει λοιπόν έχθρότης μεταξύ κεφαλαιού
χου καί έργάτου έν τή φυσική τής έθνικής οικονομίας. Ή 
έχθρότης αναφαίνεται έν τή καταχρήσει τής έκμεταλλεύσεως 
τήν όποιαν ή πονηριά διαθέτει. Άλλά περί καταχρήσεις 
ούχί ό παρών λόγος.

Η έννοια τών παραγωγικών έξόδων τής έργασίας περιλαμ
βάνει τήν τιμήν τών τροφίμων, τής ένδυμασίας, τής κατοι
κίας καί λοιπών άναποφεύκτων έφοδίων τής ζωής, χωρίς νά 
λησμονηθώσι καί αί δαπάναι τής μαθητείας τοΰ έργάτου, 
διότι οί άνθρωποι δέν γεννώνται ώρολογοποιοί καί τέκτονες 
και σιδηρουργοί, άλλά διά μακράς, κατά τό μάλλον ή ήττον, 
άσκήσεως καί διά προκαταβολών καταρτίζονται πρός τάς δια - 
διαφόρους τέχνας επιτήδειοι. Όταν ή τιμή τών τροφίμων 
άναβαίνη, ό έργάτης καθίσταται άπαιτητικώτερος- καί δταν 
χαταβαίνη, αί αξιώσεις τοϋ έργάτου έλαττοΰνται.Άλλ’ αί τά
σεις αύται δέν λειτουργούσε κατά μόνας· διότι έπηρεάζονται υπό 
τοϋ άριθμοΰ τών έργατών, οϊτινες εις άμφοτέρας τάςπεριπτώσεις 
προσφέρονται. Έάν υποθέσωμεν δτι ό αριθμός τών έργατών 
μένει στάσιμος, τό ημερομίσθιον θά αύξήση διά τής ΰπερτι- 
μήσεως τών τροφίμων καί θά καταπέση διά τής υποτιμήσεως 
αύτών. Έάν όμως υποθέσωμεν ότι δ αριθμός τών έργατών 
αυξάνει, τότε ή ύπερτίμησις τών τροφίμων δέν δύναται νά 
έξασκήση τήν έκτεθεισαν έπιρροήν της, τότε αντί αύξήσεως 
έλάττωσιν πρέπει νά προσδοκώσι τών ημερομισθίων των οί 
έργάται, τότε θά άναγκασθώσιν ούτοι νά ζήσωσι χειρότερον 
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και ύπό τά δρια έ’τι τής τιμής τών ημερομισθίων αύτών. Δει- 
νοτάτη ή περίοδος αυτή διά τόν εργατικόν πληθυσμόν, απαν
τάται δέ και κατά τήν εποχήν τής έλαττώσεως τών έργων. 
Τότε ή κοινωνία μεταβάλλεται είς μητέρα ήτις κατατρώγει 
τά τέκνα της ! Δέν υπάρχει άλλη διέξοδος έκτος τοϋ τάφου !

Μεγαλειτέρα είναι ή εύκολία τής δημιουργίας άνθρώπων 
καί μεγαλειτέρα ή δυσκολία τής δημιουργίας κεφαλαίων. 
’Αφήσατε τήν πρώτην δύναμιν εις τό ένστικτον αύτής, καί 
έπειτα συναθροίσατε τά πικρά πορίσματά της. Έπρεπεν έκά- 
στη οικογένεια νά πολλαπλασιάζη τά μέλη της άναλόγως 
τών οικονομικών δυνάμεών της. Κατά τοϋτο ή πρακτική άν- 
τίκειται εις τήν θεωρίαν· καί έντεϋθεν έξηγεΐται ή άνάβασις 
καί ή κατάβασις τήν όποιαν ό βίος τών έκατονταετηρίδων 
περιέχει έν τή ιστορία τών άποχαιρετωμένων γενεών. ’Αλλά 
το ζήτημα τοϋτο λαμβάνει τήν φιλοσοφικήν τής έπιστήμης 
τοϋ πληθυσμού έκτασιν καί διαφεύγει τά όρια τής προκειμέ- 
νης μελέτης.

Έκτος τής ζητήσεως καί προσφοράς, έκτος τής τιμής τών 
εφοδίων τής ζωής, έκτος τών κυκλοφορούντων κεφαλαίων, 
έκτος τής βιομηχανικής δραστηριότητας, έχει καί ή συνήθεια 
τήν έπιρροήν αύτής έπί τοΰ τών ημερομισθίων καθορισμού. 
Ή συνήθεια έν συνδυασμώ μετά τοϋ κλίματος τής χώρας 
περιλαμβάνει τους διαφόρους τρόπους τής ζωής καί κατα
σκευάζει υπό τινας έπόψεις τους κρεωφάγους καί χορτοφάγους, 
τούς βαρέως καί έλαφρώς ένδυομένους, τούς εύθηνώς ή μή 
κατοικοϋντας, καί έν γένει τούς λ'.τώς ή δαπανηρώς διαιτω- 
μένους. Πάντα ταϋτα άνευρίσκονται ώς στοιχεία άπαραίτητα 
τών κατά τάς διαφόρους χώρας καί έποχάς ημερομισθίων. 
Άλλ’ ή συνήθεια έχει καί άλλην ακόμη έννοιαν, διότι είς τάς 
δυσχερείς περιστάσεις τών εργατικών κοινωνιών, οτε κατα- 
βιβάζεται τό ημερομίσθιον ύπό τό άναγκαϊον οριον τής ζωής, 
χρησιμεύει ώς σανίς ήτις άπατά τον ναυαγόν μέχρις ού ού- 
τος δι’ αύτής έκπνεύσει.

ΤΙΝΕΣ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ;

Τό ζήτημα δ προτιθέμεθα νά πραγματευθώμεν έν δλίγοις 
είναι έν τών τά μάλιστα συζητουμένου τήν σήμερον έν τή 
δυτική Εύρώπη. Καί έν Γαλλία καί έν αύτή τή ’Αγγλία, 
ιδία όμως καί μάλιστα έν Γερμανία ή περί τούτου συζήτησις 
θάλλει άπό τίνος χρόνου. Τό ζήτημα δέν είναι θεωρητικόν μό
νον άλλά καί πρακτικώτατον. Αί έπιχειρηθεισαι δ’ έπ’εσχάτων 
πρακτικαί καινοτομίαι έξήψαν καί τήν θεωρητικήν συζήτη- 
σιν καί προςήγαγον εις μέσον καί καταστατικάς έρεύνας καί 
παρατηρήσεις έμβριθεστάτας καί άπαραιτήτους πρός τήν ορ
θήν έπίλυσιν ζητήματος καί καθ' εαυτό σπουδαίου, σπουδαιο- 
τάτου δέ καθισταμένου ένεκα τών μεγάλων συνεπειών τής 
τοιάςδε ή τοιάςδε αύτοΰ λύσεως. Τήν κυρίαν άφορμήν έν 
Γερμανία πρός πληθύν δοκιμωτάτων διατριβών καί πραγμα
τειών έδωκε> έκθεσίς τις περί τοϋ ζητήματος υπό έπιτροπής 
τής πρωσσικής βουλής, καί έπειτα ή βουλή 'τοϋ Βίσμαρκ, 
ίνα τούς σιδηροδρόμους καταστήση ιδιοκτησίαν τής Γερμανι
κής έπικρατείας, όπως αΰτη προσκτήσηται νέας πηγάς άμε
σων προσόδων μή ή δέ πάντοτε οίκονομικώς άπηρτημένη άπό 
τών εισφορών τών όμοσπόνδων κρατών, Δι’ αύτής διώ
κεται κυρίως σκοπός πολιτικός, ή χειραφέτησις οίκονομικώς 
τής Γερμανικής έπικρατείας άπό τής πέδης τών συνεισφορών. 
Άλλ’ ή μεταρρύθμισις συνιστάται καί ώς ώφελιμωτάτη καί 
τά άριστα έπαγγελολμένη είς τήν οικονομίαν τοΰ Γερμανικού 
έθνους. Τήν βουλήν τοΰ Βίσμαρκ έζήλωσε καί ό παρεμφερής 
προς αυτόν τήν φύσιν πολιτικός τής Γαλλίας, ό πολύς Γαμ- 
βέτας. Καί τούτω ώς γνωστόν ήτο αγαπητόν σχέδιον ή έξα- 
γορά τών σιδηροδρόμων υπό τοΰ Κράτους καί στοιχεΐον 
τοΰ πολιτικού αύτοΰ προγράμματος, προς δάκριβώς έναντίαν 
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Οέσιν έλαβε τό νΰν ύπουργεϊον τή έπιμόνω άξιώσει, ώς λέγε
ται, τοϋ Δέοντος Σαίη άποστέργοντος τούς δημοσίους σιδη
ροδρόμους και τήν έξαγοράν αυτών καί τήν καθολικήν και 
τήν έπί μέρους. Καί έν ’Αγγλία, ένθα, ώς γνωστόν, όπως καί 
έν ’Αμερική δέν υπάρχουσι δημόσιοι σιδηρόδρομοι, άνεκινήθη 
τό ζήτημα καί σπουδαίως συζητεϊται τήν σήμερον οί δέ δη
μόσιοι σιδηρόδρομοι εύρον καίέχεϊ πολλούς και έπιφανεϊς θια- 
σωτας, άν και τό ζήτημα δέν άπετέλεσεν έ’τι θέμα προγράμ
ματος πολιτικής τίνος μερίδες, ώστε νά έπίκειται και πρα
κτική τις μεταβολή έν τή περί σιδηροδρόμων πολιτική.

Τής συζητήσεως μετέσχον και θεωρητικοί έπιστήμονες 
καί πρακτικοί άνδρες, καί πολιτειολογοι, καί οίκονομιολόγοι, 
καί πολιτικαί καί τεχνικαί δεινότητες, τό δέ ζήτημα ήξητά- 
σθη πολυειδώς, καί Οεωρητικώς καί πρακτιζώς καί συγκεκρι- 
μένως καί άφηρημένως. Αί δέ διαφοραί τών γνωμών είναι αί 
έξής. Τινές μέν έκηρύχθησαν απλώς ύπέρ τών σιδηροδρόμων 
τοϋ Κράτους, άλλοι ύπέρ τών ιδιωτικών καί άλλοι ύπέρ μι
κτού συστήματος· καί πάλιν οί μέν άποφαίνονται οτι έξ άρ- 
χής συμφέρει οί σιδηρόδρομοι να έπιχειρηθώσι παρά του Κρά
τους ή τών ιδιωτών, άλλοι δέ άδιαφοροΰντες περί τοϋ άρχι- 
κώς γενομένου συνιστώσι τήν ύστερον έξαγοράν παρά τής πο
λιτείας ή τήν συμπλήρωσιν αύτών παρ’ αύτής ή τών ιδιω
τών, τάς δέ θεωρίας αύτών οί μέν έκτιθεϊσι ώς απολύτους 
καί ώς προτιμητέας πάντοτε καί πανταχοϋ, οί δέ απλώς 
σχετικήν υπεροχήν άξιοϋντες άναγνωρίζουσιν οτι ύπό άλλας 
περιστάσεις δύναται νά είναι ώφελιμωτέοα ή έναντία άρχή. 
Κατά τάς έν τή οίκονομολογίιφ σχολάς τών ακριβών Σμιθια- 
νών ή Μαγχεστερείων, τών τής ιστορικής σχολής, τών κοι- 
νωνιζόντων ή τών καλουμένων άπό καθέδρας κοινωνιστών, 
καί τών καθαρώς κοινωνιστών, διάφορος παρατηρεϊται καί ή 
άπόκλισις πρός τήν δε ή έκείνην τήν θεωρίαν. Κεκηρυγμένοι 
ύπέρ τών σιδηροδρόμων τοϋ κράτους είναι οί άληθεϊς κοινωνι- 
σταί καί οί κοινωνικά τινα στοιχεία «σπαζόμενοι, οί τελευταίοι 
ιδίως ώρισμένως διά τήν σήμερον ακμήν τής οικονομίας έν τή 

δυτικωτέρα καί κεντρική Εύρώπη, τούναντίον ύπέρ τών ιδιω
τικών σιδηροδρόμων είναι οί τών άγγλικών παραδόσεων καί 
οί Οιασώται τοϋ ελευθέρου καί απολύτου συναγωνισμού.

Τό ζήτημα είναι καί Οεωρητικώς έξεταζόμενον άξιον με
λέτης καί σπουδής, έκ περιέργειας τούλάχιστον όπως μάθω- 
μεν τούς λόγους δι’ ούς έν Γερμανία κατέστη κυριώτατον Θέ
μα έσωτερικής πολιτικής δέν Οά βραδύνη δέ ίσως καί έν Γαλ
λία καί έν αύτή τή Αγγλία νά κτήσηται τήν αύτήν σπου- 
δαιότητα, αλλά καί δι’ ήμάς δέν είναι απλώς θεωρητικόν. Καί 
ή 'Ελλάς μέλλει οσον ουπω νά άποκτήση τά πρακτικά άγαθά 
τοϋ νεωτέρου πολιτισμού στρωνυμένη διά συμπλέγματος σι
δηροδρόμων. Μέχρι τοϋδε ύστεροϋμεν κατά τούτο καί αύτής 
τής Τουρκίας. Διότι ό άπό Πειραιώς εις ’Αθήνας είναι άπλοΰν 
δοκίμιον καί τοιοΰτος όμως ών είς τούς μή κεκτημένους 
πλείονα πείραν δύναται νά χρησιμεύση πρός έναργεστέραν 
άντίληψιν σχετικών ζητημάτων. Βεβαίως όμως δέν πρέπει 
νά καταρτίσωμεν τάς κρίσεις ημών έκ μόνου τοϋ δοκιμίου 
τούτου. Καί τήν εύρεϊαν πείραν τών Εύρωπαίων καί τάς 
λαμπρός θεωρητικός αύτών συζητήσεις πρέπει νά καρπω- 
Οώμεν όπως έάν ύστερήσαμεν μέχρι τού νΰν, ή ύστέρησις γέ- 
νηται ήμϊν ώφέλιμος τούλάχιστον κατά τούτο.

Τό ζήτημα τών σιδηροδρόμων εύλόγως θεωρείται παρ’ ή
μϊν ζωτικώτατον, τινές μάλιστα προσδοκώσι αληθή οικονο
μικήν καί πολιτικήν παλιγγενεσίαν ίσως δέ δέν σφάλλονται 
πολύ έάν αί σιδηροδρομικαί ήμών γραμμαί συναφθεϊσαι πρός 
τάς Εύρωπαϊκάς καταστώσι καί αύταί άληθεϊς Εύρωπαϊκαί. 
Ή ταχύτερα συγκοινωνία συντέμνει κατά χρόνον τάς άπο- 
στάσεις, ή προσπέλασις δέ τής 'Ελλάδος πρός τήν δυτικωτέ- 
ραν Εύρώπην, έσται άναμφιβόλως ήμϊν ώφελιμωτάτη ύπό 
πάσαν έποψιν καί οικονομικήν καί πολιτικήν καί κοινωνικήν. 
Ή 'Ελλάς τότε μόνον θά καταστή ώς άληθώς μέρος καί 
τμήμα τής Εύρώπης. ’Αλλά δέν άρκεϊ οί σιδηρόδρομοι ήμών 
μόνοι νά συναφθώσι πρός τούς Εύρωπαίκούς άλλ’ άνάγκη καί 
όπως δει καί παρ’ ών δεϊ νά έπιχειρηθώσιν. Ή σπουδαιότης 
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του ζητήματος άπό τής τελευταίας άπόψεως χατενοήθη ήδη 
παρ' ήμϊν. Άλλ’ ειδική χαί εύρυτέρα έξέτασις τοϋ ζητήματος 
καί δή πρός τάς ήμετέρας περιστάσεις έλλείπει έτι παρ’ ήμϊν. 
Ό γρίφων τήν παρούσαν μελέτην ούτε ειδικότητα κέκτηται 
περί τοϋ θέματος, ούτε αύθεντίαν τινά άξιοι. Εύτυχής όμως 
Οά λογισθή έάν ή συμβολή αύτοϋ διασκέδαση έσφαλμένας 
τ·.νάς δοξασίας χαί αληθείς προλήψεις άπαντώσαςσυχνά παρ' 
ήμϊν, έάν γνωρίση είς πολλούς τήν αξίαν τοϋ ζητήματος χαί 
δω αφορμήν εις είδικωτέρους πρός έμβριθεστέραν καί εύρυτέ- 
ραν έξέτασιν καί συζήτησιν αύτοϋ. Διότι είναι καιρός ί'να καί 
παρ’ ήμΐν ζητήματα έξ ών ήρτηται πολλάκις ή ευδαιμονία 
ή ή κακοδαιμονία τής χώρας νά μή έξετάζωνται έν παρέργω 
άλλ’ όπως έμπρέπη εις πεπολιτισμένον έθνος.

Λ

Τά Κράτη πολλάς πολλάκις έπεχείρησαν ίδιωτιχάς έπι- 
χειρήσεις καί γεωργιχάς, καί βιομηχανικάς καί έμπορικάς. 
Άπό τής εποχής όμως του Α.. Σμίθ οστις πρώτος καί άξι- 
ολογώτατα απέδειξε τό έπιζήμιον αυτών διά τήν καθόλου οι
κονομίαν, ή πεποίΟησις έπεκράτησε πάσαν ιδιωτικήν τοϋ Κρά
τους έπιχείρησιν νά χαταδικάζωσιν ώς άσυντελή χαί άσύμ- 
φορον διά τε τό Κράτος καί διά τήν έθνιχήν οικονομίαν. Τό 
έπιχείρημα τό συνηθέστατον χαί προχειρότατον δπερ φέρουσι 
πρός άπόδειξιν οτι τοιαϋται επιχειρήσεις κατά πολύ έπιχερ- 
δέστερον έπιχειροϋνται παρ' ιδιωτών, είναι οτι τό άμεσον 
συμφέρον τούς ίδιώτας παροτρύνει πρός πασαν δραστηριότητα, 
έπιμέλειαν, προσοχήν καί οικονομίαν, ένώτό κράτος είναιήναγ- 
χασμένον νά έργάζηται πάντοτε δι’υπαλλήλων μή άμέσως 
διαφερομένων, χαί πάντοτε δαπανηρώς, διότι ελλείπει τό ΐ 
σχυρώτατον κέντρον πρός πάσαν οικονομίαν, δι’ ο οί ίδιώται 
υποβάλλονται είς παντοίας στερήσεις καί κόπους, ή έλπίς τής 
άπολαύσεως τών κερδών καί ό φόβος τών ζημιών έν άποτυ- 
χία. Άλλά τό έπιχείρημα τοΰτο δπερ είναι πλείστης δυνά- 
μεως καί κρίνει πολλάκις το ζήτημα υποκειμένου τις δύ- 

ναται νά έπιχειρήσή έπικερδέστερον οίκονομικάς καθόλου έρ
γασίας τό κράτος ή οί ίδιώται, τό έπιχείρημα, λέγομεν, τοΰτο 
έπί σιδηροδρόμων δέν έχει ούδεμίαν έφαρμογήν.

Ο! σιδηρόδρομοι, καί λέγοντες σιδηροδρόμους νοοΰμεν με- 
γάλας γραμμάς, είναι Επιχειρήσεις πολύπλοκοι καί μεγάλαι. 
Καί έργασίας άπαιτοΰσι πολλάς καί διαφόρους κατ’ είδος, έφ' 
ών είναι άνάγκη ειδικών άνδρών, καί κεφάλαια μεγάλα, 
άτινα εις τις ή καί ολίγοι ίδιώται ή δέν δύνανται νά κατα- 
βάλωσι ή καί δυνάμενοι δέν διακινδυνεύουσι, ύπαρχούσης 
όπωςδήποτε άβεβαιότητος περί τών κερδών. Διά τοΰτο ούδε 
μία αξία λόγου γραμμή σιδηροδρόμων έπεχειρήθη άπό ενός 
ιδιώτου ή χαί άπό πλειόνων ομορ^ιύθμως συμπραττόντων. 
Τούναντίον δέ άπαντες οί σιδηρόδρομοι έχτός τών παρά τών 
Κρατών έπιχειριθέντων, έπεχειρήθησαν απανταχού δι’ ανωνύ

μων εταιριών.
Δέν πρόκειται λοιπόν ζήτημα μεταξύ ιδιωτών άπλώς καί 

τοΰ Κράτους, άλλά μεταξύ άνωνύμων έταιριών καί τοϋ Κρά
τους· ούτω δέ τιθεμένου τοϋ ζητήματος ό ισχυρότατος λό
γος δ συνήθως φερόμενος περί προτιμήσεως τών ιδιωτικών 
έπιχειρήσεων ώς έπικερδεστέρων καί εύωνότερα παραγουσών 
προϊόντα έχλείπει. Διότι καί αί ανώνυμοι έταιρίαι διευθύνον
ται καί διοικοΰνται δι’ υπαλλήλων ώσαύτως μή άμέσως δια
φερομένων είς τήν έπιχείρησιν καί ώσαύτως στερουμένων τών 
έλατηρίων τών προκαλούντων τήν μείζονα δραστηριότητα 
έπιμέλειαν καί οικονομίαν. Ή δέ άπονομή ποσοστών πρός 
διέγερσιν τοΰ ζήλου γενομένη παρά άνωνύμων έταιριών δύνα
ται νά γείνη και παρά τοΰ Κράτους, καί πράγματι γίνεται 
πολλάκις. 'Γπό τοιαύτην λοιπόν έποψιν έξεταζομένου τοΰ 
πράγματος, υπάρχει τελεία ίσότης μεταξύ τών είς άνωνύμους 
εταιρίας άνηκόντων σιδηροδρόμων καί τών τοΰ Κράτους. Τό 
έναντίον δέ συνήθως προβαλλόμενον έπιχείρημα, σπανιωτερον 
μέν άπαντών έτι έν Ευρώπη συχνότερου δέ παρ’ ήμϊν, καί 
λίαν άστοχου άποδείκνυται καί πάντη άδόκιμον χρίνεται περί 
σιδηροδρόμων έπιχαλούμενον.
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Αλλ έστω ίση, θά ε’πη τις ίσως ώς ειπον ήδη και άλλοι, 
ςστω ίση ή θεσις τοϋ Κράτους πρός τάς άνωνύμους εταιρίας 
έπί έπιχειρήσεως σιδηροδρόμων, διατί τό Κράτος νά άντιποιη- 
θή τό παράπαν ιδιωτικών έπιχειρήσεων. Τό έργον τής πολι
τείας δέν είναι αί οικονομικά! έπιχειρήσεις, αλλά τά δημόσια 
αύτής χαθηχοντα. Ταϋτα όφειλει νά έπιτελή οσον έ’νεστι τε- 
λειότερον και χάλλιον, τάς οϊχονομιχάς δέ έπιχειρήσεις καί 
τά κέρδη καί τούς κινδύνους αύτών νά άφήση έλεύθερα είς 
τούς ίδιώτας καί τήν ιδιωτικήν αύτοβουλίαν. Τά χρήσιμα 
βυτΡ ΧΡήΡ·ατα λαμβάνει ή πολιτεία κατά τρόπον δίκαιον καί 
άναλογον οιά τών φόρων δσω δέ παραγωγικωτέρα καί εύ- 
θηνοϋσα είναι η ιδιωτική οικονομία τόσω εύκολώτερον καί 
άφθονώτερον ρέουσι καί'τή πολιτεία τά χρήσιμα είς τάς άνάγ- 
ζας αύτής. Τις ή ανάγκη λοιπόν νά άναμιγνύηται είς έπιχει- 
ρήσεις οιοι οί σιδηρόδρομοι, οίτινες καί κινδυνώδεις οίκονομι
κώς δύνανται νά άποβώσι καί τά καθήκοντα καί τήν εύθύνην 
αύτής θά πολλαπλασιάσωσι;

Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση τήν δύναμιν καί άξίαν 
τών προβαλλόμενων έπιχειρημάτων. ’Εάν ούδέν ήττον τά 
Κράτη άπό τοΰ σιδηροδρόμου ώς οικονομικής έπιχειρήσεως, 
ουδέποτε άπέστησαν τέλεον έν τή ηπειρωτική τούλάχιστον 
Εύρώπη, έάν τήν σήμερον πολλοί οί άςιοϋντες τήν δλην έπι- 
χειρησιν τών σιδηροδρόμων νά άναλάβη τό Κράτος, τοϋτο 
δέν πράττουσι άπο απλής φιλοπραγμοσύνης άλλά διότι ή κα 
τασκευη και ή κάρπωσις τών σιδηροδρόμων, οσον καί άν φέ- 
ρη καθ έαυτήν πάντας τούς χαρακτήρας ίδιωτιχών οικονο
μικών έπιχειρήσεων,ώς έκ ιών συναφών αύτή περιστάσεων καί 
τών πολλών οικονομικών καί κοινωνικών συνεπειών, άποβάλ- 
λει τον απλώς ιδιωτικόν χαρακτήρα καί καθίσταται άντικεί- 
μενον δημοσίου συμφέροντος καί τάζεως.

Καί ένπρώτοις οί σιδηρόδρομοι ώς έκ τής φύσεως τής έ- 
πιΧειρήϊεωί» άποβάλλουσι ο,τι άκριβώς έγγυάται έπί ιδιω
τικών έπιχειρήσεων τόν ιδιωτικόν αύτών χαρακτήρα, άπο
βάλλουσι δηλαδή τήν έγγύησιν τοΰ συναγωνισμού, διότι είς 

τήν αύτήν διεύθυνσιν ώς έκ τής μεγάλης δαπάνης είναι αδύ
νατόν νά λειτουργώσι πολλαί γραμμαί και οπού δε ως έκ τής 
συχνοτάτης έπιμιξίας κατεσκευάσθησαν δύω γραμμαί παρά 
διαφόρων, ή συνεννόησις τών αντιζήλων εταιριών είναι εύχε- 
ρής καί άπεκατέστη έν τάχει. Άλλ’ έάν έν τοϊς δημοσίοις 
πάσα άρχή άποβαλοΰσα πάντα χαλινόν καί καθιστάμενη α
ληθώς απόλυτος αποβαίνει όλεθριωτάτη, μετριάζει δέ τάς 
έπιζημίους συνέπειας ή προσπάθεια πρός διατήρησιν τής αρ
χής καί ό φόβος βιαίας έκπτωσεως, αι ιδιωτικαι επιχειρήσεις 
στερούμεναι τοϋ χαλινού τοΰ συναγωνισμού καί μή συνεχόμε
να! υπό υψηλότερων έλατηρίων, άφοΰ ούδείς είς κερδοσκοπικήν 
έπιχείρησιν θά μέμψηται δτι διώκει τό κέρδος, καθίστανται 
αληθής κοινωνική μάστιξ καί φοβερόν μ ο ν ο π ω λ ε ϊ ον. 
'Αλλά τί δηλοΐ οίκονομικώς τό μονοπωλεΐον, οέν είναι έπιδε- 
κτικόν τήν σήμερον συζητήσεως· δ,τι λαμβάνει τις διά τοϋ 
μονοπωλείου πλέον τής έπιεικοϋς αμοιβής, πλέον του δρου είς 
δν δύναται νά καταβιβάση τάς τιμάς δ έλεύθερος συναγωνι
σμός, τό τοιοΰτον δέν είναι πλέον κέρδος άλλά φορολογία κα
θαρά. Πώς δύναται λοιπόν Κράτος άληθώς έπιμελούμενον 
τών καθηκόντων αύτφ, νά αφή ιδιωτικήν εταιρίαν νά ένα- 
σκήση δημοσίαν φορολογίαν ήτοι άκριβώς ο,τι ανήκει εις 

αύτό;
Καί ούτος μέν ό λόγος είναι δημοσίου μάλλον συμφέροντος, 

ό έξης όμως είναι πολιτικός καί κοινωνικός, ήτοι κατ’ αύτον 
έξετάζονται αί κοινωνικοί συνέπειαι τής έπιχειρήσεως έάν 
αύτη άφεθή είς χεΐρας ιδιωτών. Ή τοιαύτη έξέτασις τών οι
κονομικών έπιχειρήσεων είναι τής νεωτέρας έπιστήμης. Καί 
τήν μέν πρώτην αφορμήν έδοσαν οί κοινωνισταί, την σημο 
ρον δμως ούτε ή Πολιτεία ούτε ή Αληθινή επιστήμη δύναται 
νά μένη αδιάφορος. Ή πρός τοιαύτην συζήτησιν οιαφορος σύν
ταξις τής κοινωνίας συνεπάγεται κυρίως καί τάς οιαφορος τών 
πολιτειών, αί λανθάνουσαι δέ καί ανεπαίσθητοι κοινωνικοί με- 
ταβολαί, μή προλαμβανόμενοι ή εύθετούμεναι έν καιρφ γεν- 
νώσι ύστερον προβλήματα καί δυσχερείας καθ’ ών μάτην πα- 
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λαίει τό Κράτος συμπτωματικώς καί αιτινες καθιστώσι τόν 
βίον αύτοΰ άβίωτον ή και άγουσι είς πολιτικήν έπανάστασιν 
καί καταστροφήν. Διά τοϋτο είς πολιτείαν κηδομένην έαυτής 
και άκριβολογοϋσαν περί τών καθηκόντων αυτή, έπιβάλλεται 
τήν σήμερον ώς χρέος αμετάθετου νά παρακολουθή έταστι- 
κώς τάς τοιαύτας κοινωνικάς μεταβολάς και τούς λόγους και 
τάς αιτίας αύτών. Εύτυχώς δέ καί ή έπιστήμη άπό πολλοϋ 
ήδη κατανοήσασα δτι ή τών οικονομικών ζητημάτων έξέτα- 
σις αποβαίνει ήμιτελής, άνευ τής συνεξετάσεως καί τών κοι
νωνικών αυτών συνεπειών, ώς καί άνευ τής αναφοράς πρός 
τάς τοιάς δε ή τοιάς δε κοινωνικάς αύτών προϋποθέσεις, έπέ- 
δοτο ήδη έπί τοσοΰτον, ώστε νά παρέχηται άσφαλεστάτην, έφ’ 
οσον χωρεΐ περί τοιούτων, χειραγωγίαν.

Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση τήν σήμερον έπιστημονι- 
κώς τήν παραγωγικήν δύναμιν τοϋ κεφαλαίου, είτε ώς άπο- 
τεταμιευμένην έργασίαν Οεωρειτις τοϋτο, είτε καί δπως άλλως 
χαίρει νά έξηγή τόν λόγον καί τήν δύναμιν αύτοΰ. Τό κεφά- 
λαιον ώς παραγωγικόν καί απαραίτητον πρός πάσαν έπιχεί- 
ρησιν ποΰ μέν συμβάλλεται ολίγον, ποΰ δέ τά μέγιστα ή τό 
παν. Κατά τήν συμμετοχήν είς τήν παραγωγήν αναλογεί 
τω κεφαλαιω καί τό μέρος τής καθαράς προσόδου έκ τής έπι- 
χειρήσεως, ή αναλογία δέ αύτη καί πρέπουσα είναι καί δίκαια. 
Περί τούτου είναι σύμφωνοι καί οί σώφρονες τών κοινωνιστών 
οσοι δέν θύουσι άκράτω φαντασιοκοπία. Ή διαφορά δέ με
ταξύ τών κοινωνιστών καί τών άντιδοξούντων ήτοι τών υπέρ 
τής καΟεστηκυίας κοινωνικής καί οικονομικής τάξεως εύρη- 
ται κυρίως έπί τής διεξαγωγής τής δικαίας καί ορθής ταύτης 
άρχής. Καθότι οί μέν κοινωνισταί διϊσχυρίζονται οτι υπό τήν 
μέχρις σήμερον ύφισταμένην όργάνωσιν τής οικονομίας έν τή 
συμπράξει τοϋ κεφαλαίου πρός τήν έργασίαν κατά πάσαν έπι- 
χείρησιν, τό κεφάλαιον πλεονεκτεί λαμβάνον τό πλέον τής 
παραγωγής ή καί δλον τό κέρδος, είς δέ τούς έργάτας άφίησι 
μόνος τά πρός τό ζήν καί ούδέν τοϋ καθαρού κέρδους, οτι 
δέ δπως άποκαταστή δίκαια διανομή του κέρδους τής έπιχει- 

ρήσεως είς τήν έργασίαν καί τό κεφάλαιον, άνάγκη ύπό άλ
λους ορούς νά όργανωΟή ή δλη ποινική οικονομία. ’Εν τή υπο
τυπώσει δέ τών δρων τής ισονόμου ταύτης οικονομίας δια- 
φωνοΰσι πρός άλλήλους, τών μέν μετριαζόντων περί τήν και
νοτομίαν, τών δέ άφιεμένων είς έλευΟέραν τήν πτήσιν τής 
φαντασίας. Οί τής κρατούσης οικονομίας θιασώται τουναν
τίον όμολογοϋσι καί αύτοί οτι ένίοτε τούλάχιστον καί ίδια έν 
μεγάλαις έπιχειρήσεσι ή Οέσις τοϋ έργάτου είναι μειονεκτική 
καί δτι ή αμοιβή αύτοΰ κανονιζομένη έπί τή βάσει τοϋ έλευ- 
Οέρου συναγωνισμού ορίζεται ώς ή παντός ώνίου κατά τήν ζή- 
τησιν καί προσφοράν, ούχί σπανίως δέ καταβαίνει μέχρι τοϋ 
έσχάτου δρου τής πρός τό ζήν συντηρήσνως καί ποτέ καί κα- 
κοσυντηρήσεως. Όμολογοϋσι ετι οτι έπί τή βάσει τοϋ κρα
τούντας συστήματος οικονομίας ^ιζική θεραπεία είναι άδύνα- 
τος, δτι δέ μόνη περιστολή τοϋ κακοΰ διά προληπτικών τι- 
νών μέτρων είναι έφικτή. ’Αλλά τούς ορούς τοϋ υφισταμέ
νου όργανιομοΰ τής οικονομίας θεωροϋσι άπολύτως ακινήτους, 
οτι δέ ούχί μόνον έάν πάντες, δπως άξιοΰσι τών κοινωνιστών 
οί άκολαστότατοι, άλλά καί έάν εις τών δρων τούτων με- 
τακινηθή συγκτέρρευσεν άΟρόα ή δλη αρμονία τοϋ είκονομικοϋ 
καί κοινωνικού βίου, καί δέν λείπεται ούδέν όρθοστάδην έστη- 
κος έν τή χαώδει συγχύσει τών πάντων. Τό κακόν λοιπόν εΐ 
ναι άναγκαϊον καί άναπόφευκτον, οί δέ έργάται δέν θά έκ- 
λίπωσι τήν μειονεκτικήν αύτών Οέσιν άπεναντε τοϋ κεφαλαίου, 
ένόσω δέν δυνηθώσι διά συνεταιρισμού μικρών εισφορών νά 
προσοικειωθώσι τήν δύναμιν τών κεφαλαίων καί καταστή- 
σωσι αύτοις ύποχειρίαν. Έπειτα έάν οί έργάται δέν μετέχω- 
σ ι ν άναλόγως ή ούδαμώς τοϋ κέρδους, συνήθως δέν μετέχουσι 
καί είς τάς ζημίας ή είς τάς τελείας καταστροφάς τών έπι- 
χειρήσεων. Καί τέλος έν τή έκτάκτω αμοιβή τοϋ κεφαλαιού
χου δέν περιέχεται πολλάκις μόνη ή αμοιβή τοϋ κεφαλαίου 
αλλά καί ή τής έκτάκτου αύτοΰ έργασίας, ούχί τών χειρών 
βεβαίως άλ.λά τής διανοητικής, ήτις συνέλαβε καί διεξάγει 
τήν έπιχ^ειρησιν καί άφ’ ής έξαρτάται πολλάκις ή δλη έπιτυ-
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χία αύτής. Ποια ή δύναμις τής τοιαύτης έργασίας μαρτυ- 
ροΰσι αί πολλαί ατυχία1, έπιχειρήσεων διά συναιτερισμών ή 
υπό ανικάνων κεφαλαιούχων. Άλλά ταϋτα παρεκβατικώτε- 
ρον· έμακρολογήσαμεν δέ μόνον, όπως καταστήσωμεν έ’τι σα- 
φεστέραν και άσύγχυτον τήν διαφοράν πρός έ’τερόν τι κέρδος 
τών έπιχειρήσεων καί πρός άλλην τινά συζήτησιν, ήτις εί καί 
φαίνεται παρεμφερής πρός τήν ήγουμένην, διαφέρει όμως πολύ 
καί τό παν άπ’ αύτής.

Τό κέρδος περί ού τής δικαίας συμμετοχής έν τή διανομή 
τών διαφόρων συνεργών παραγόντων έγένετο άρτι λόγος δια
φέρει άπό άλλου κέρδους έπιχειρήσεων τινών, ίπερ ούτε εις 
τό κεφάλαιον, ούτε είς τήν έργασίαν, ούτε είς τάς έν τή έπι- 
χειρήσει ένεργούς φυσικάς δυνάμεις δύναται νά άποδοθή, άλλά 
τό όποιον προέρχεται έξωθεν έκ συμπτώσεως (Conjlin- 
clur).

Ποιον τό κέρδος τοΰτο καί τίδηλοΰσι καί δύνανται αί συμ
πτώσεις; Ούδέν καινοφανές καί άσύνηθες. Καί παρ’ ήμϊν 
ήδη άπό πολλοΰ έτράπη ή κερδοσκοπία έπί τά τοιαϋτα κέρ
δη καί μάλιστα έν Άθήναις. Καθίσταται δέ σαφέστατου τό 
λεγόμενον διά παραδείγματος. Κέκτημαι αγρόν κατά τό 
ποιόν πολύ υποδεέστερον άλλων καί δι’ αυτό καί έλάσσο- 
νος παραγωγής καί αξίας· ό αγρός ούτος, χωρίς νά μετα- 
βάλη ποιόν ή τούς όρους τής παραγωγής αύτοϋ, χωρίς νά 
άποκαλυφθώσι νέα φυσικά προσόντα έν αύτω ή προστεθώσι 
κεφάλαια ή έργασία, καθίσταται αίφνης πολυτιμότερος τών 
κρεισσόνων αύτοϋ, καί διατί ; έκ καΟαράς συμπτώσεως· διότι 
τυχαίως διήλθεν έκεϊθεν οδός, διότι προεξετάθη ή πόλις καί 
άπό άγροϋ κατέστη οίκόπεδον· ο,τι δέ έρρέθη περί τοϋ άγροϋ 
δύναται νά συμβή καί έπί πάσης έπιχειρήσεως βιομηχανικής 
ή έμπορικής κατά τάς αύτάς ή καί διαφόρους τυχαίας συμ
πτώσεις.

Τό κέρδος τοΰτο τό έκ καθαράς συμπτώσεως καρπουται 
καί δή δλον τό κεφάλαιον χωρίς νά συντέλεση είς τήν παρα
γωγήν αύτοϋ, όπως ούδέ ή έργασία ούδέ αί φυσικαί δυνάμεις.

Διατί νά καρπωθή αύτό τό κεφάλαιον; τίνα λόγον δικαίου δύ
ναται νά έπικαλεσθή τις ύπέρ αύτοϋ ; Δέν δίδοται ούτο> δω
ρεάν είς τούς κεφαλαιούχους νέα δύναμις καί υπεροχή πρός 
τούς έργάτας, δέν καθίσταται ούτω άνισώτερος ό πρός αύτούς 
άγών ; δέν είναι αύτη άδικαιολόγητος άδικία τοΰ κρατοΰντος 
συστήματος οικονομίας ; πώς δέ δύναται αυτή έπί τή βάσει 
αύτοϋ νά θεραπευθή ; Ταϋτα έρωτώσι οί κοινωνισταί καί ή 
άπάντησις πρός ταϋτα τών τοϋ όγιοΰς κόμματος είναι συνή
θως άπαγωγική, ότι ούκ έ'νεστι άλλως γενέσθαι· τό κέρδος 
έκ συμπτώσεως είναι τυχαϊον ώφέλημα, μή δυνάμενον νά άπο- 
χωρισθή τής ακινήτου ιδιοκτησίας· ένόσω ύφίσταται αυτή, 
τοιαΰται έκτακτοι έκ συμπτώσεων ώφέλειαι θά ήναι φυσικό
τατου αύτής παρακολούθημα· όπως όμως ή ιδιοκτησία καθό
λου ούτω καί ή ακίνητος είναι απαραίτητος όρος τής οίκονο 
μικής καί κοινωνικής τάξεως. Άλλά σημειωτέου δτι ώς πρός 
τό απαραίτητον τής ιδιωτικής ακινήτου κτήσεως καθ' ώρι- 
σμένα τουλάχιστον αύτής είδη διαφωνοΰσι αύτοΐς οί κοινωνι- 
ζοντες καί οί άπό καθέδρας καλούμενοι κοινωνισταί.

Έν τοσούτφ καί αύτοί οι αύστηρότατοι, καί όσοι δέν δέ
χονται ούδέν άπόζον κοινωνισμοΰ όμολογοΰσιν,ότι έπί τοϋ κέρ
δους τοΰ έκ συμπτώσεως, έάν ήτο δυνατόν νά έςευρεθή τρόπος 
ί’να λαμβάνη αύτό ή πολιτεία υπό τον τύπον τής φορολογίας, 
ή λύσις Οά ήτο δικαιότατη καί θά ήρεν έκ μέσου πάσαν μέμψιν 
τών κοινωνιζόντων καί καθαρών κοινωνιστών.Ή λύσις δέ έ'σται 
ούχί μόνον δίκαια άλλά καί ώφελιμωτάτη τή έθνική οικονο
μία, διότι ή άφαίρεσις τοϋ τοιούτου κέρδους, ούτε τοϋ κεφα
λαίου ούτε τών εισοδημάτων τών πολιτών άπτεται, άλλ’ ά- 
φίησι ταϋτα έλεύθερα, ένώ καί ή άρίστη φορολογία λαμβάνει 
μέρος τοΰ εισοδήματος έάν μή καί αύτοϋ τοϋ κεφαλαίου. Ή 
λύσις όμως αύτη καθ’ ήν ή πολιτεία καρποΰται τό έκ συμ
πτώσεως κέρδος, είναι ώς έπί τό πολύ δυσχερεστάτη εί μή 
πάντη αδύνατος.

Άλλ’ ΰπάρχουσιν έπιχειρήσεις μεγάλαι καί ή άξιολογωτάτη 
τούτων είναι ή τών σιδηροδρόμων, έφ’ ών έκ τών προτέρων ει- 
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vat βεβαιότατον καί άναγκαιότατον το επακολούθημα τοιού- 
των σπουδαίων έκ συμπτώσεως κερδών. Ή δι’ αύτών περαι- 
νομένη ταχύτερα, ασφαλέστερα και ακριβέστερα μετακόμισις 
τών προϊόντων εις έπικερδεστέρας αγοράς ώς καί ή εύχερε- 
στε'ρα και εύμαρεστέρα συγκοινωνία τών άνθρώπων, έχουσι 
άναγκαίαν συνέπειαν τήν πύκνωσιν τοϋ πληθυσμού παρά τούς 
σιδηροδρόμους και τήν μείζονα αύτόθι παραγωγήν· άμφότερα 
δέ άντεπιδρώσι είς τάς εισπράξεις καί τά κέρδη τών σιδηροδρό
μων. Τό πράγμα είναι καί καθ’ έαυτδ εύνόητον καί σαφές, 
γενική δέ πείρα υποστηρίζει τήν άλήθειαν καί μάλιστα έν 
’Αμερική, ένθα δι’ έρήμου σχεδόν χώρας κατεσκευάσθησαν 
σιδηρόδρομοι καί έν βραχεί χρόνου άνεφύησαν αύτόματοι πό
λεις πολυανθρωπόταται καί πληθύς χωρίων. Έάν λοιπόν τό 
κατ’ άρχάς ή έπιχείρησις τών σιδηροδρόμων άποβλέπη είς 
έπιεική αμοιβήν τών κεφαλαίων, άφ’ ής ΰπερβή ταύτην, τά 
δφέλη αύτής είναι κέρδη έκ συμπτώσεως, έν μηδεμια σχέ- 
σει ίστάμενα πρός τήν παραγωγήν τών κεφαλαίων τής έρ- 
γασίας ή τών φυσικών δυνάμεων, διότι καί άνευ τίνος αξίας 
λόγου μεταβολής τών αρχικών τούτων οικονομικών παραγόν
των τά κέρδη έπαυξάνουσι, καί τοϋτο χωρεΐ πάντοτε είς τά 
πρόσω έ'ως ού άλλη νέα καί άλλης διευθύνσεως γραμμή έπι- 
κερδεστέρα καί έπαγωγοτέρα φέρει περισπασμόν είς τήν κίνη- 
σιν τοϋ πληθυσμού καί τής έπιμιξίας.

Ή έπιχείρησις τών σιδηροδρόμων αποβλέπει κυρίως καί μά
λιστα έπί τό τοιοΰτον έκ συμπτώσεως κέρδος, διό καί κατέ
στη τό άγαπητότατον τή έξάλλω κερδοσκοπία μέλημα.’Αλλά 
καί δι’ αύτό τό ζήτημα έάν ή έπιχείρησις αύτών πρέπει νά ά- 
φεθή τή πολιτεία ή είς Ιδιωτικάς άνωνύμους εταιρίας, τίθεται 
υπό ορούς διαφόρους ή έπί πάσης άλλης έπιχειρήσεως. Τό ζή
τημα είναι έάν προκειμένου περί έπιχειρήσεως σκοπούσης τήν 
αρχήν είς κέρδος έκ καθαράς συμπτώσεως, οπερ δέν είναι προϊόν 
τών οικονομικών αύτής παραγόντων, ή δέν ϊσταται είς ούδεμίαν 
πρός αυτούς άναλογίαν, έάν τοιοΰτο κέρδος πρέπει νά άφεθή 
είς τήν κάρπωσιν τής πολιτείας, ή εις τήν ένωσιν ιδιωτικών 

κεφαλαίων. Ουτω τιθεμένου τοϋ ζητήματος, ή λύσις άναγ- 
καίως είναι μία διά πάντας, διά τε τούς κοινωνιστάς καί τούς 
συμπαθώς αύτοΐς διακειμένους ώς καί τούς Θιασώτας τής αύ- 
στηράς καί καθεστηκυίας οικονομίας, ή λύσις δέ είναι υπέρ 
τής πολιτείας.

Διότι τό έναντίον θά έδήλου ένίσχυσιν τών κεφαλαίων δι’ 
ωφελήματος έξωθεν έπερχομένου καί μή προϊόντος έκ τής 
ένεργείας αυτών άλλά τοιαύτην ένίσχυσιν τών κεφαλαίων, 
άτινα καί έπί τών κερδών τής παραγωγής κέκτηνται επικρα
τούσαν θέσιν πρός τήν έργασίαν, τοιαύτην ένίσχυσιν έν γνώ- 
σει μιας τίνος τάξεως παρά τής πολιτείας πρός κατάθλιψιν 
τής πολλαχώς ύστερούσης έργατικής, ούδείς σωφρονών θέλει 
συστήσει ποτέ. Ένώ έάν τό ώφέλημα τούτο καρπωθή ή πολι
τεία, τότε μερίζεται τοϊς πάσι έξ ίσου καί άναλόγως. Διότι 
όσον ή έντεϋθεν πρόσοδος τής πολιτείας αυξάνει τοσοϋτον τό 
έκ τής φορολογίας βάρος έλαττοϋται. Επειδή δέ οί φόροι βα- 
ρύνουσι τούς πάντας έξ ίσου καί κατ’ άναλογίαν, πρέπει κα i 
ή έλάφρυνσις τοΰ βάρους νά περιέρχηται είς πάντας έξ ίσου 
καί κατ’ άναλογίαν.

θ’.

’Ιδού δέ καί δεύτερος λόγος ισχυρότατος, πρός τώ πρότερον 
τω έκ τού μονοπωλείου, συνηγορών καί αύτός υπέρ τής έπι
χειρήσεως τών σιδηροδρόμων παρά τής πολιτείας, όπως έπ’ 
άγαθώ τών πάντων καρπώταιαυτη καί τά σπουδαία τή έπι- 
χειρήσει προσεπακολουθήσοντα κέρδη έκ συμπτώσεως. ‘Αλλά, 
θά εϊπητις πάντως, έχουσι πάντοτε οί σιδηρόδρομοι κέρδη καί 
δή καί έκτακτα ; Δέν παρέχουσιν ούτοι πολλάκις, τό κατ’ άρ
χάς τούλάχιστον, ζημίας εκτάκτους ; ΤεθείσΟω λοιπόν τό ζή
τημα καί έκ τοϋ άντιστρόφου, έάν είναι πιθαναί ζημίαι έκ
τακτοι ό'περ είναι ή έτέρα τών πιθανοτήτων καί ή έγγυτάτη 
υποκειμένου περί άοεβαίας έπιχειρήσεως, τούλάχιστον διά τήν 
Ελλάδα ένεκα τοϋ σπανίζοντας αυτής πληθυσμοΰ. Έάν λοι
πόν έπίκεινται ζημίαι κατά πιθανότητα, συμφέρει καί τότε

ΕΤΟΣ 9-ΦΪΑ. 108—ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1882. ’ 35 
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τη πολιτεία νά άναλάβη αύτη τήν Επιχείρησιν και διατρέξη 
τούς έξ αύτής οικονομικούς κινδύνους ; δέν είναι δέ προτιμό- 
τερον νά άφή τό κινδύνευμα είς έταιρίαν ανώνυμον μετοχικήν; 
’Ακριβώς διότι ή έπιχείρησις τών σιδηροδρόμων μακρών 
γραμμών δέν έπιλαμβάνεται παρά τών ιδιωτών είμή μόνον 
δι’ άνωνύμων εταιριών, αύται δέ είναι άπλαΤ ενώσεις μικρών 
κεφαλαίων, είς αύτάς προσιδιάζουσι μάλιστα αί παρακεκιν- 
δυνευμέναι Επιχειρήσεις, διότι έάν μέν κερδίσωσι τό κέρδος με
ρίζονται πολλοί, έάν δέ ζημιωθώσι τήν ζημίαν ωσαύτως, χω
ρίς δι’ ούδένα νά είναι καταθλιπτική· καθόσον ούδείς ποτέ 
συνετός άνήρ Οά θέση τήν περιουσίαν αύτοΰ δλην Επί τοιαύτης 
Επιχειρήσεως. Ένώ τό πράγμα διαφέρει πολύ καί τό πάν προ- 
κειμένου περί τής πολιτείας. Τό Κράτος Εχει άλλα μεγάλα 
και έπιβάλλοντα καθήκοντα νά έπιτελέση, ταϋτα δέ αύξά- 
νονται όσημέραι, πρός πάντα δέ έχει χρείαν χρημάτων, Εκ
τάκτων μέν διά τάς έκτάκτους άνάγκας, τακτικών δέ διά 
τάς τακτικάς. Τά μικρά Κράτη δέν ύστεροΰσι τών μεγάλων 
είς τάς χρηματικός άνάγκας άλλά ύπερτεροϋσι ενίοτε τούτων, 
άναλογίας τηρούμενης, καί ίδια δταν, ώς ή Ελλάς, μικρά 
όντα σπουδάζουσι περί μεγάλα καί μετέρχονται πολιτικήν 
μεγαλεπήβολον. Άλλά διά τά Κράτη καθόλου, καί τά μεγα- 
λόβουλα μικρά μάλιστα, άπαραίτητος όρος σώφρονος πολιτι
κής είναι νά περιποιώνται ύπέρ πάν, τήν μόνην δύναμιν, ήτις 
έν έκτάκτοις καί κρισίμοις περιστάσεσι, δύναται νά είναι χρη- 
σιμωτάτη αύτοϊς καί σωτηριωδεστάτη, καί ή δύναμις αύτη 
είναι μόνη ή πίστις. Πλήν είναι γνωστόν πώς καί είς τά 
μεγάλα καί εύπορώτατα κράτη είναι δυσχερές τήν σήμερον ώς 
έκ τών πολλών καί Εκτάκτων έκαστοτε αναγκών νά σώσωσι 
Οάλλουσαν τήν πίστιν αύτών. Άλλ’ έάν τούτο άληθεύη, περί 
μεγάλων έπι μικρών είναι έ’τι δυσχερέστερου, εί μή αδύνατον. 
Ή Ελλάς μάλιστα καί χωρίς μέγα τι καί έκτακτον νά έπι- 
χειρήση ούτε πόλεμον δηλαδή, ούτε μεγάλα δημόσια έργα, 
τήν μικράν πίστιν αύτής έχει σχεδόν πάσαν Εξαντλήσει, άπό 
τίνος δέ χρόνου τά οικονομικά ήμών είσήλθον είς κρισιμωτά- 

την περίοδον τό χείριστον δέ ή δημοσία διαχείρισής δέν παρέ
χει χρηστοτέρας περί τοϋ μέλλοντος Ελπίδας, άλλά πάν τού- 
ναντίον. Ύπό τοιαύτας περιστάσεις συμφέρει λοιπόν τω Ελ
ληνικό Κράτει νά διακινδυνεύση νέαν περιουσίαν δυσανάλο
γον πρός τούς πόρους αύτοΰ πρός κατασκευήν σιδηροδρόμων 
καί νά Εξασθένιση ίτι μάλλον τήν καί νϋν άγαν ασθενή αύ- 
τοϋ πίστιν; Καί τί ποιήσει τότε έάν έπιστάσης έκτάκτου 
τινός ανάγκης, καί αυτή είναι πιθανή Ενόσω ή κατάστασις 
τής Ανατολής διατελεϊ πάντοτε κρίσιμος, έάν ένεκεν ναυα
γίου τής έπιχειρήσεως τών σιδηροδρόμων είναι ήναγκασμένη 
νά πληρόνη έκ τών άλλων εισοδημάτων τούς τόκους τών 
δαπανηθέντων ύπέρ τοϋ σιδηροδρόμου, πόθεν θά εύρη τότε νά 
δανεισθή χρήματα; Πρέπει λοιπόν νά θυσιάση ούτω ζωτικό
τατα Εθνικά συμφέροντα τοϋ Ελληνισμού, όπως μή τυχόν 
ή άναληψομένη τούς σιδηροδρόμους Εταιρία έχη ποτέ έκτά
κτους τινάς ώφελείας ; Ούτε ό έκ τοϋ μονοπωλείου ούτε ό 
έκ τοϋ τυχαίου κέρδους κίνδυνος είναι άξιος λόγου καί προ
λαμβάνεται κάλλιστα όπως καί άλλα κράτη προέλαβον αύ· 
τόν, τόν μέν τοϋ μονοπωλείου διά τοϋ προσδιορισμού τής δια- 
τιμήσεως έκ τών προτέρων μετά τής κυβερνήσεως, Ε δέ Εκ 
τών τυχαίων κερδών διά τής συμφωνίας οτι έάν τά καθαρά 
εισοδήματα ύπερβώσι τά Ί ή 8 Ο[θ ή καί πλέον, τό περι- 
πλέον νά άνήκη άποκλειστικώς τώ κράτει ή έξ ήμισείας τού
λάχιστον αύτώ. Καί π·ρί μέν τής διατιμήσεως λαμβάνε ται συ
νήθως πρόνοια είς πάσαν σύμβασιν, όσον δέ διά τήν λήψιν ή 
μετοχήν είς τό πέραν μέτρου τινός τόκου, άς μιμηθή καί ή 'Ελ
λάς τό παράδειγμα άλλων έάν δύναται, έάν εύρη δηλ. πρόθυμον 
έταιρίαν νά δεχθή τοιοϋτον δρον. "Οσον δέ διά τόν κίνδυνον 
τών Εργατικών τάξεων έκ τής υπεροχής καί έπικρατήσεως 
τών κεφαλαίων, ό τοιοϋτος είναι χίμαιρα, έπί τοϋ παρόντος 
τούλάχιστον διά τήν 'Ελλάδα. Ή κοινωνική κατάστασις τής 
'Ελλάδος δέν είναι οία ή τών ουτικωτέρων μεγάλων κρατών. 
Πολλοϋ γε καί δει. Έπί πολύ ή Ελλάς Οά εχη ανάγκην νά 
αύξηθώσι τά κεφάλαια διά νά έλαττωθή ό τόκος καί έπιδώση 
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ή παραγωγή. Εύχτόν Οά ήτο έάν οί σιδηρόδρομοι άπέφερον 
μεγάλα κέρδη χαί ταϋτα έκαρποϋντο αί "Ελληνες, ιδίως δέ 
ή μέση τάξις καί οί μικροί κεφαλαιούχοι, είς οΟς πάντας Οά 
είναι προσιτή ή αγορά μετοχών, περί δέ τής μετοχής τών 
'Ελλήνων Οά ληφθή πάντως πρόνοια έν πάση συμβάσει. 
Έάν ποτέ καί ή Ελλάς παραστή εις τήν κοινωνικήν κατά- 
στασιν τών άλλων μεγάλων Κρατών, τότε οί σιδηρόδρομοι 
Οά περιέλΟωσιν είς τό Κράτος, διότι πάντοτε τίθεται ώς δρος 
οτι μετά 99 έτη Οά άνήκωσιν είς αύτό. Άλλ’ δτι άπασαν 
τήν συζήτησιν καθιστά αληθή ματαιολογίαν τοΰτο είναι δτι 
διά τό Ελληνικόν Κράτος ή έπιχείρησις είναι αυτόχρημα α
δύνατος. Διότι έκ ποιων χρημάτων Οά κατασκευάση αύτούς; 
διά νέων φόρων καί εισφορών; Τοΰτοείναι δλως άσυντελές καί 
αδύνατον έπί σιδηροδρόμων ένΈλλάδι δέ εύτυχώς έχομεν πρό
χειρον πείραν τοϋ συστήματος έκ τής οδοποιίας, ένθα άτελε- 
στάτους έφερε καρπούς· διά σιδηροδρόμους όμως Οά ήτο τό 
έπιτηοειότατον σύστημα δπως ουδέποτε κτησώμεΟα σιδηρο
δρόμους. Άφοΰ δέ δι’ εισφορών καί φόρων είναι αδύνατον διά 
δανείων λοιπόν ; Άλλά τίς Οά δανείση είς τήν έλλ. κυβέρνη- 
σιν πολλά εκατομμύρια πρός κατασκευήν σιδηροδρόμων, ά
φοΰ καί ή έπιχείρησις έχει τούς κινδύνους της καί ή οικονο
μική διαχείρισις τής έλλ. κυβερνήσεως δέν απολαύει άρίστης 
ΰπολήψεως; Τό λέγειν λοιπόν δτι οί σιδηρόδρομοι πρέπει νά 
γένωνται διά τοΰ Κράτους, παρ’ ήμϊν ισοδύναμε? πρός τό οτι 
δέν πρέπει νά κτησώμεΟα ποτέ σιδηροδρόμους καί ούδέν πλέον. 
Έάν δέ Οέλωμεν νά ίδωμεν σιδηροδρόμους έν Έλλάδι, δια- 
τρέχοντας αύτήν κατα τάς άξιολογωτάτας διευθύνσεις. Τό 
μόνον μέσον είναι ή παραχώρησις τής έπιχειρήσεως εις άνώ- 
νυμον εταιρίαν· Οά ίδωμεν δέ έάν καί άπ’ αύτής δέν Οά κα- 
ταγυρτευΟώμεν.

Έπειράθημεν νά περιλάβωμεν ο,τι δύναται εύστόχως καί 
εύλόγως πως νά ρηθή κατά τής έπιχειρήσεως τών σιδηρο
δρόμων παρά τοΰ Κράτους έν Έλλάδι καί ταϋτα νά διατυ- 
πώσωμεν δ,τι μάλιστα συγκεκριμενως διότι έάν ποτέ μέλλη 

νά συζητηθή τό πράγμα σπουδαίως πως παρ’ ήμϊν, έπί τοιού- 
των τινών πάντως στοιχείων Οά περιστραφή κυρίως ή συζή- 
τησις. Λείπεται νϋν νά έκΟέσωμεν καί τήν γνώμην ήμών έπί 
τών αντιρρήσεων τούτων. Θά πειραθώμεν δέ κατά τήν λύσιν 
αύτών και ημείς νά ώμεν οσον έ'νεστι συγκεκριμένοι.

Όμολογοΰμεν καί αύτοί έάν είς τό Κράτος είναι παντάπα- 
σιν άδύνατος ή έπιχείρησις τών σιδηροδρόμων, δτι ή κατα
σκευή αύτών δέν πρέπει νά άναβληθή, καί μάλιστα έπ αό
ριστόν, άλλά νά άφεθή είς ιδιωτικός έταιρίας έστω καί έπί 
μεγάλαις Ουσίαις, ή προσπάθεια δέ νά γένηται μόνον πρός 
έλάττωσιν καί περιστολήν τών Ουσιών. Διότι καί ήμεϊς Οεω- 
ροϋμεν τήν κατασκευήν αύτών υπέρ παν έπείγουσαν καί άνυ- 
σιμωτάτην. Άλλ’ είναι όντως αύτη παντάπασιν άδύνατος 
είς τό Κράτος; Έάν είς τό Κράτος προύβάλετο τό δίλημμα ή 
νά άφή τήν έπιχείρησιν άνευ τινός Ουσίας παρ’ αύτοϋ πρός ε
ταιρίαν, ή νά έπιλάβηται αύτής αύτό πάση θυσία καί διά 
κινδύνων τής οικονομικής αύτοϋ πίστεως, ίσως όλίγοι Οά ησαν 
οι συμβουλεύσοντες τήν έκ παντός τρόπου έπιχείρησιν παρά 
τοϋ Κράτους. Άλλά τοιοϋτο δίλημμα δέν ϋπόκειται. 
Τό Κράτος, καί εταιρία έάν έπιχειρήση τήν κατασκευήν τών 
σιδηροδρόμων, Οα ϋποστή βαρείας οικονομικός Ουσίας διότι ή 
Οά έγγυηθή αύτη ώρισμένον τόκον δπερ δέν είναι πιθανόν περί 
Ελλάδος διά τήν έ'λλειύιν έμπιστοσύνης ή θά πληρώση αύτη 
έκ τών προτέρων καί κατά τήν πρόοδον τών έργων μέγα 
χρημάτων ποσόν. Τήν θυσίαν λοιπόν ταύτην πάσα άνάγκη 
νά ϋποστή τό Κράτος, Οά ϋποστή δέ ταύτην χωρίς νά ύπολο- 
γίζη έπί 99 έτη είς μέλλουσάν τινα άμεσον άμοιβήν έκ τής 
έπιχειρήσεως, άλλά μόνον διότι άποβλέπει είς τάς άλλας κοι
νωνικός καί πολιτικός ώφελείας τής έπιχειρήσεως καί είς τήν 
έμμεσον αύξησιν τών εισπράξεων διά τής πιθανής μείζονος 
παραγωγής έν τή χώρα. Έάν λοιπόν Οά έχωμεν σιδηροδρό
μους, καί δι’ έταιρίας έάν κατασκευασθώσιν ούτοι τά οικονο
μικά τοϋ Κράτους Οά βαρυνθώσι πάντοτε· δπως δε παρά- 
σχωμεν είς τήν εταιρίαν τήν έπιχορήγησιν άνάγκη νά συνά- 
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ψωμεν δάνειον, τούς δέ τόκους νά οίκονομήσωμεν έξ άλλων 
εισπράξεων τοϋ κράτους. Τούτων ούτως έχόντων, το ζήτημα 
έάν συμφέρη είς αυτό τό Κράτος νά έπιληφθή τής έπιχειρή
σεως ή νά αφή αύτήν εις εταιρίαν, περιορίζεται έπί τών δα
πανών είς τοϋτο, έάν δι’δ,τι μέλλει πλέον τής έπιχορη- 
γήσεως νά δαπανήση ή έταιρία πρός κατασκευήν τών σι
δηροδρόμων, συμφέρη είς τό Κράτος νά ποιήση αύτό τήν δα
πάνην άποβλέπον και αύτό, όπως και ή έταιρία, είς τά ά
μεσα έκ τής έπιχειρήσεως κέρδη, καί έπί τοιαύτη έλπίδι καί 
προσοοκία δύναται νά εύρη κεφάλαια νά δανεισθή χωρίς νά 
διασείση άλλως τήν οικονομικήν αύτοΰ πίστιν ή όχι. ’Ενταύθα 
έγκειται δλος ό δεσμός τοϋ ζητήματος. Καί νομίζομεν μέν δτι 
έξεφράσθημεν σαφώς έπαναλαμβάνομεν όμως πρός μείζονα 
σαφήνειαν τήν γνώμην ήμών δι’ αριθμών. Δεδόσθω δτι ή ’Ελ
λάς πρός κατασκευήν γραμμής τίνος συμφωνεί νά δω έπι- 
χορήγησιν είς τήν εταιρίαν ήτις μέλλει νά λάβη τήν παρα- 
χώρησιν 30 έκατομ- δρ. ή έταιρία δέ πρός κατασκευήν αύτών 
έχει ανάγκην ετέρων 40 έκατομ. Τα 30 έκατομ. τό Κράτος 
Οά δανεισθή καί Οά πληρόνη τόν τόκον έκ τών άλλων εισ
πράξεων χωρίς νά έχη άμεσον ώφέλειαν έξ αύτοΰ, έάν τε 
έταιρία άναλάβη τήν έπιχείρησιν, έάν τε αύτό έπιχειρήση 
αύτήν. Διά τά 40 όμως έκατομ. άτινα προσαπαιτοϋνται πρός 
τελείωσιν τοϋ έργου καί ή έταιρία καί τό Κράτος Οά άπο- 
βλέψη είς τάς ώφελείας έκ τής έπιχειρήσεως. Τό δέ ζήτημα 
είναι τις Οά δυνηθή εύκολώτερον νά δανεισΟή τά 40 έκατομ. 
τό Κράτος ή ή έταιρία καί έάν είναι έφικτή είς άμφοτέρους ή 
εύρεσις τών κεφαλαίων.

Οί λαμβάνοντες τήν παραχώρησιν τών σιδηροδρόμων συ
νήθως δέν είναι αύτή ή έταιρία ήτις καί μέλλει νά συντέλεση 
τήν έπιχείρησιν, άλλά κερδοσκόποι οίτινες άφοϋ λάβωσι τήν 
παραχώρησιν ζητοϋσι νά συστήσωσι τήν ανώνυμον έταιρίαν. 
Καί οί κερδοσκόποι λοιπόν οί τυχόντες τής παραχωρήσεως 
άπευΟύνονται πρός τό κοινόν ζητοΰντες νά σαγηνεύσωσιν αύτό 
είς τήν έπιχείρησιν, πρός τό κοινόν δέ Οά άπευΟυνΟή καί τό 

Κράτος δταν θά ζητήση τό δάνειον, τό άντιστοιχοϋν πρός 
τάς δαπάνας, άς άλλως Οά κατέβαλλεν ή έταιρία. Τό ζή
τημα δέ έν τοϊς πράγμασιν έξεταζόμενον είναι τοϋτο, τίνος αί 
έπαγγελίαι Οά είναι έπαγωγότεροι είς τό κοινόν. Οί κερδο- 
σκόποι είς τούς μέλλοντας νά λάβωσι μετοχάς έπαγγέλλον- 

κέρδη έκτακτα έκ τής έπιχειρήσεως· άλλά πρός τοιαύ- 
τας έξυμνήσεις άπό πολλοΰ το κοινόν, κακοπαθήσαν ήδη πολ
λάκις, κατέστη κριτικώτερον καί πρακτικώτερον. Τό Κράτος 
τούναντίον δέν Οά ύπόσχηται έλπίδας, άλλά βέβαιόν τινα καί 
ασφαλή τόκον 7 ή 8 Ο[ο> ήσφαλισμένον διά τών ύπεγγύων 
εισπράξεων τοϋ σιδηροδρόμου, άνευ άφαιρέσεως τών έξόδων 
καί δαπανών. Ούτως έχόντων τών πραγμάτων δέν έχει μεί- 
ζονας πιθανότητας έπιτυχίας τό Κράτος, δέν έχει δέ ισας ; 
Τις τούλάχιστον θά διισχυρισθή δτι τό Κράτος βεβαίως Οά 
άποτύχη, ένώ οί κερδοσκόποι Οά εύδοκιμήσωσι;

Μετατίθενται όμως οί δροι καί τό πράγμα διαφέρει ούσιω- 
δώς, έάν τό Κράτος μέλλη κατά τόν αύτόν χρόνον καί διά 
μιας πράξεως νά δανεισθή καί τά διά τήν έπιχορήγησιν καί 
διά τήν κατασκευήν ήτοι κατά τήν ανωτέρω ύπόΟεσιν καί τά 
30 έκατομ τής έπιχορηγήσεως καί τά 40 τής κατασκευής, 
καί διά τά 7 0 δ' έκατομ. προσφέρει τάς αύτάς εγγυήσεις τών 
εισπράξεων τοΰ σιδηροδρόμου. Ύπό τοιούτους διαφόρους ορούς 
καί αί πιθανότητες δέν είναι αί αύταί, τοϋ Κράτους ζητοΰντος 
διά τήν αύτήν έπιχείρησιν 70 έκατ. ένώ οί κερδοσκόποι ζη- 
τοΰσι 40 μόνον. Άλλα τά 30 έκατομ, τής έπιχορηγήσεως 
τό Κράτος οφείλει νά εξασφάλιση έξ άλλων πόρων έάν τε 
έταιρία άναλάβη τήν έπιχείρησιν έάν τε αύτό. Θά δανεισθή 
λοιπόν αύτά έν πάση περιπτώσει παρέχων υπεγγύους είόικάς 
τινας εισπράξεις (διότι δυστυχώς ή Ελλάς άπό πολλοΰ άπώ- 
λεσε τήν προσωπικήν πίστιν). ’Εάν τά 30 έκατ. τής έπιχο
ρηγήσεως δέν δύναται νά οίκονομήση έξ άλλων πόρων, τότε 
ή έπιχείρησις τών σιδηροδρόμων έσται άδύνστος, πλήν ούχι 
μόνον είς τό Κράτος, άλλά καί είς έταιρίαν.

Δέν υπάρχει λοιπόν αδυναμία ίδιάζουσα είς μόνον τό Κρά
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τος, ούδέ είναι ή έπιχείρησις δι’ αύτό απολύτως άδύνατος. 
Έάν υπάρχη αδυναμία τις τότε αυτή είναι κοινή καί εις τό 
Κράτος καί είς τούς ίδιώτας και τότε ή έπιχείρησις σιδηρο
δρόμων είναι είσέτι απολύτως άδύνατος έν Έλλάδι χαι άς μή 
ματαιολογώμεν, έάν δέ είναι δυνατή δι’ εταιριών είναι αύτη 
δυνατή καί εις τό Κράτος έπίσης ή πολύ μάλλον και της 
έταιρίας. Τοσαΰτα περί τοϋ δυνατού τής έπιχειρήσεως είς 
τό Κράτος.

Μετά τήν γενομένην διάκρισιν τών χρημάτων τής έπιχο· 
ρηγήσεως, άτινα τό Κράτος άναγκαίως μέλλει νά τελέση και 
είς έταιρίαν έάν άφεθή ή έπιχείρησις, άπό τών χρημάτων 
τών άναγκαίων πρός κατασκευήν τοϋ σιδηροδρόμου λύονται 
εύχερώς και αί άλλαι έμπροσθεν έκτεθεϊσαι άντιρρήσεις.

Καί δή πρώτον έάν Οά βαρόνη τά οικονομικά τοϋ Κράτους 
καί τήν οικονομικήν αύτοΰ πίστιν, Οά βαρύνωσι μόνον τά τής 
έπιχορηγήσεως χρήματα, διότι ταϋτα Οά βαρύνωσι πόρους συ
νήθεις τού Κράτους, ούχί όμως καί τά τής κατασκευής, ών οί 
τόκοι Οά έξασφαλισθώσι χατά πάσαν πιθανότητα έκ τής έπι
χειρήσεως· διότι έάν δέν υπάρχη τοιαύτη πιθανότης ούδέ ή 
εταιρία Οά άναλάβη αυτήν. Άλλά τό χρήσιμον διά τήν έπι- 
χορήγησιν κεφάλαιον Οά καταβάλη τό Κράτος καί'είς τήν έ
ταιρίαν, ώστε έπ’ αύτοΰ καί πάλιν τό δίλημμα είναι ή δέν 
πρέπει νά κατασκευασθώσιν έν Έλλάδι σιδηρόδρομοι, ή κατα- 
σκευαζόμενοι Οά βαρύνωσιν έπί τοϋ παρόντος τά οικονομικά 
τοϋ Κράτους, έάν τε τό Κράτος έπιχειρήση αυτούς έάν τε ή 
έταιρία.

Όσον δέ διά τήν κακήν διαχείρισιν τοϋ Κράτους όμολο- 
γοϋμεν καί ήμεϊς οτι αύτη δέν δύναται νά προβληθή ώς πρό
τυπον. Άλλά καί αί άνώνυμοι έταιρίαι δέν δύνανται νά καυ- 
χηθώσι παρ’ ήμϊν έπί άκριβεϊ διαχειρίσει, παράδειγμα δέ ή 
άτμοπλοϊκή. Τό ζήτημα δέ άλλως τής διαχειρίσεως δέν συ
νέχεται πρός τό ζήτημα είς τίνα Οά άνήκη ή ιδιοκτησία αύ
τών καί τίς Οά καταβάλη τάς δαπάνας. Έάν τό Κράτος ά
ναλάβη τήν έπιχείρησιν, τήν μέν κατασκευήν δύναται νά 

έκδώση είς έργολαβίαν καί δή κατά τμήματα, τήν δέ κάρπω- 
σιν αύτοΰ δύναται νά έκδώση είς μίσθωσιν προς ίδιώτας ή έ
ταιρίαν, χωρίς νά ΰπάρχωσιν ένταΰθα αί άμφιβολίαι αιτινες 
προβάλλονται προκειμένου περί μισθώσεως προσόδων, διότι αί 
συναλλαγαί καί αί εισπράξεις τών σιδηροδρόμων είναι καθα- 

ρώς ιδιωτικής φύσεως.
Μόνος ό μή είδώς τάς δυσχερείας κατά τήν διατίμησιν δύ

ναται ν’ άποφαίνηται οτι κατά τοϋ μονοπωλείου άσφαλίζεται 
τό κοινόν διά τών περί τούτου ορών τής συμβάσεως. Περί δέ 
τοϋ έκ συμπτώσεως κέρδους είναι φανερόν οτι ούδεμία έταιρία 
Οά δεχθή περιορισμόν είς 7 ή 8 0[θ, άλλ’ έάν δεχθή τοιοϋτον 
τό παράπαν, Οά δεχθή αύτόν περί τά 1 5 O[q ίσως, διά νά 
άφεθή έλεύθερον στάδιον τή φαντασία πρός σαγήνευσιν μετό
χων. Διότι έάν έδεχετο προσδιορισμόν είς 7 ή 8 θ[θ αί πιθα
νότητες τών κερδοσκόπων πρός ευρεσιν μετόχων πρός τό 
Κράτος οπερ Οά υπέσχετο έξ άρχής 7 ή 8 0[θ τόκον Οά ήσαν 

πολλφ έλάσσονες.
Μόνον τύφλωσιν καί μωροτυφίαν μαρτυρεί τό λεγόμενον 

οτι έν Έλλάδι άντίθεσις τάξεων δέν υπάρχει ούδέ Οά ύπάρξη 
έπί πολύ, καί δτι ούδείς κίνδυνος έκ τής ένισχύσεως τών κε
φαλαίων άλλά τούναντίον προσδοκαται παντοδαπή ώφέλεια. 
Διότι έν Έλλάδι άπό πολλοϋ έχομεν έπίσης τάξιν άνθρώπων 
μή δυναμένην οίκονομικώς νά άνακύψη καί όχι μόνον έν ταϊς 
πόλεσιν άλλά καί έν τοϊς χωρίοις. Έκ τούτου δέ έξηγεϊται 
διά τί παρά πάσαν τήν σχετικήν όλιγανθρωπίαν, "Ελληνες 
έκ τής έλευθέρας, άποικοΰσιν είς τήν Ανατολήν, είς τήν 
Ρωσσίαν, τήν Δ. Εύρώπην καί τήν Αμερικήν καί είς αύτήν 
τήν Αύστραλίαν καί δτι πολλοί έκ τούτων έκφυλλίζονται. Τό 
ζήτημα δέ κυρίως δέν είναι περί τοϋ κινδύνου έκ τής ένισχύ
σεως τών κεφαλαίων, άλλ’ έάν πόρος οστις κατά δίκαιον λό
γον δέν άνήκει ούτε είς τόν κεφαλαιούχον ούτε είς τόν έργά- 
την ή κτηματίαν, καί οστις διά τοϋτο άνήκει εις τό Κράτος 
ήτοι είς πάντας, έάν ούτος πρέπη νά προστεθή είς μίαν τινά 
τάξιν, τών κεφαλαιούχων. Το τοιοϋτον θά ήτο άληθής κοινω- 
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νισμός άλλ' άντίστροφος, ύπέρ τής ήκιστα στερούμενης τά- 
ξεως. Τά κεφάλαια πρέπει νά αύξηθώσιν έν Έλλάδι, άλλά 
διά τής παραγωγής, ή παραγωγή δ'ε αύξάνει έάν τό Κράτος 
κεκτημένον άλλας προσόδους έλευθέρας, δέν έπίκειται βαρύ 
διά τής φορολογίας έπί τής έσοδείας τών πολιτών.

'Γοιοϋτοι τινες οί καθολικώτατοι λόγοι οί συνηγοροΰντες έν 
Έλλάδι υπέρ τής έπιχειρήσεως τών σιδηροδρόμων ΰπό τοϋ 
Κράτους. Παρά τούτους ΰπάρχουσι και έτεροι ειδικότεροι ούχ 
ήσσον σπουδαίοι, ειλημμένοι έκ τών έπί μέρους στοιχείων έξ 
ών ήρτηται κυρίως ή έπιτυχία τών σιδηροδρόμων.

Περί τούτων γενήσεται ύστερόν ποτέ λόγος καί έάν τό ζή
τημα θεωρηθή άςιον προσοχής καί σπουδαίας συζητήσεως 
παρ’ ήμϊν καί δοθή ήμϊν εύκαιρία.

I. ΕΓΓΑΞΙΙΈ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

Ή άπογραφή τοϋ 1879 αναβιβάζει έν Έλλάδι εις 1447 
τά δημοτικά σχολεία καί είς 91,213 τούς μαΟητάς αύτών. 
Έπί 10 χιλ. κατοίκων άναλογοϋσιν 8 £/10 σχολεία, αριθμός 
υποδεέστερος τής άνάγκης τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, έάν κρί- 
νωμεν έκ τής έπί τοϋ αύτοϋ ποσοϋ τών κατοίκων αναλογίας 
τών σχολείων έν ταΐς έπομέναις τής Εύρώπης χώραις : ’Αγ
γλία 29, Γαλλία 18, Πρωσσία 14, ’Ιταλία 14,’Ολλανδία 
13, Βέλγων 12.

Έκ τών δημοτικών σχολβίων τής Ελλάδος δημόσια μεν 
είναι 1171, ιδιωτικά δέ 1 38. Μεταξύ τών δύο φύλων διανέ
μονται τά μέν σχολεία είς 1 188 άρρένων καί είς 249 Οηλέων, 
οί δέ μαθηταίείς 7 4,382 άρρενας καί είς 16,831 Οήλεις. Κατά 
μέσον όρον είς έ'καστον σχολεϊον άρρένων φοιτώσι 62 μα- 
θηταί, καί είς έκαστον σχολεϊον Οηλέων 67 Λαμβανομένου 
όμως ύπ’ ίψιν τοϋ όλου άριΟμοϋ τών άρρένων καί τοΰ ολου 

άριΟμοϋ τών Οηλέων κατοίκων τής έπικρατείας, προξενεί αϊ- 
σθησιν ή άκρα δυσαναλογία τών σχολείων καί τών μαθητών 
τοΰ ανδρικού φύλου πρός τά σχολεία καί τούς μαΟητάς τοϋ 
γυναικείου, διότι 880,952 μέν άρρενες έχουσι 1 188 σχολεία 
καί 74,382 μαΟητάς, 798,518 δέ Οήλεις έχουσι 249 σχο
λεία καί 16,831 μαΟητάς· ήτοι αναλογεί εν σχολεϊον άρρέ
νων προς 714 άρρενας καί έν σχολεϊον Οηλέων πρός 3,207 
Οήλεις ! Καί έν τούτοις πρόκειται περί τών μελλουσών μητέ
ρων, αί'τινες είναι προωρισρέναι νά άναμορφώσωσι τάς έρχο- 

μένας γενεάς!
Λαμβανομένου ΰπ’ οψιν τοϋ όλου αριθμού τών μαθητών καθ’ 

έκάστην έπαρχίαν ιδιαιτέρως, ιδού πώς διανέμεται ούτος κλι 
μακηδόν κατά μέσον όρον έφ’ έκάστου τής αυτής έπαρχίας 
σχολείου: 1) Κέας 1 10 μαθηταί, 7 σχολεία. 2) Μεγαρίδος 
104 μ. 12 σχ. 3) Αίγίνης 99 μ. 4 σχ. 4) Ναυπλίας 88 μ. 
11 σχ. 5) ’Άργους 87 μ. 16 σχ. 6) Σύρου 85 μ. 35 σχ.
7) Αακεδαίμονος 84 μ. 44 σχ. 8) Σπετσών καί Έρμιονίδος 
84 μ. 18 σχ. 9) Μαντινείας 83 μ. 32 σχ. 10) Κυνουρίας 
82 μ. 27 σχ. 11) ’Αττικής 79 μ. 116 σχ. 1 2) 'Ύδρας καί 
Τροιζηνίας 77 μ. 11 σχ. 13) Κυθήρων 76 μ. 8 σχ. 14) Με
σολογγίου 7 6 μ. 15 σχ. 15) Μήλου 75 μ. Η σχ. 6) Κα- 
ρυστίας 74 μ. 33 σχ. 17) Καλαμών 72 μ. 25 σχ. 1 8) Αί- 
γιαλείας 70 μ. 18 σχ. 19)’Ολυμπίας 70 μ. 18 σχ. 20) 
Τριχωνίας 70 μ. 11 σχ. 21) Γυθείου 68 μ. 12 σχ. 22) Πα- 
τρών 67 μ. 51 σχ. 23) Τριφυλίας 66 μ. 26 σχ. 24) Παρ- 
νασσίδος 65 μ. 25 σχ. 25) Γορτυνίας 63 μ. 45 σχ. 26) 
Θήρας 63 μ. 20 σχ. 27) Σκοπέλου 63 μ 8 σχ. 28) Βάλ
του 61 μ. 7 σχ. 29) ’Ιθάκης 61 μ. 13 σχ. 30) Κορινθίας 
61 μ. 43 σχ. 31) Ηλείας 60 μ. 44 σχ. 32) Λεβαδείας 60 
μ. 16 σχ. 33) Μεσσήνης 60 μ. 22 σχ. 34) Νάξου 60 μ.
19 σχ. 35) Χαλκίδος 60 μ. 25 σχ. 36) Καλαβρύτων 57 
μ. 42 σχ. 37) Θηβών 56 μ. 22 σχ. 38) Ξηροχωρίου 55 μ.
1 1 σχ. 39) Τήνου 55 μ. 17 σχ. 40) ’Όρους 5 4 μ. 29 σχ.
41) “Ανδρου 53 μ. 25 σχ. 42) Οίτύλου 53 μ. 29 σχ. 43)
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Πάλλης 51 μ. 25 σχ. 44) Βονίτζης και Ξηρομέρου 50 μ.
15 σχ. 45) Δωρίδος 50 μ. 20 σχ. 46) ’Επίδαυρου Λιμηράς 
50 μ. 16 σχ. 47) Εύρυτανίας 50 μ. 24 σχ. 48) Κραναίας 
50 μ. 38 σχ. 49) Ναυπαχτίας 50 μ. 18 σχ. 50) Μεγαλο- 
πόλεως 49 μ. 12 σχ. 51) Φθιώτιδος 49 μ. 49 σχ. 52) Λο- 
χρίδος 48 μ. 23 σχ. 53) Σάμης 46 μ. 19 σχ. 54) Κέρκυ
ρας 45 μ. 45 σχ. 55) Μέσσης 44 μ. 23 σχ. 56) Ζακύνθου 
43 μ. 33 σχ. 57) Πυλίας 43 μ. 31 σχ. 58) Λευκάδος 42 
Ρ·· 24 σχ. 59) Παξών 36 μ. 6 σχ.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

Άπό τελευταίων έν ΙΙαρισίοις υπολογισμών, ή άξια τής 
περιουσίας, τήν οποίαν χέκτηται, ώς χοινότης, ή μεγαλοπρε
πής αΰτη πρωτεύουσα τής Εύρώπης, αναβιβάζεται εις έν δι- 
σεκατομμύριον και 60 εκατομμύρια φράγκων ! Ιδού πώς ό 
κολοσσαϊος ούτος πλούτος διαμοιράζεται εις τά άποτελοΰντα 
αύτον χαΟ’ έκαστον είδη: ά) 35 έκατομ. νε'ον τής πόλεως 
Δημαρχείου, β') 27 έκατομ. διά τά 20 τοπικά δημαρχεία, 
γ) 169 έκατομ. διά 649 ναούς· — χριστιανικοί 8 έκατομ. καί
2 έβραϊκοί 4 έκατομ. δ') 9 '/, έκατομ. διά 37 πρεσβυτερεϊα- 
έ) 4 έκατομ. είς ιδρύματα νεκροφορίας. ς') 1 1 έκατομ. διά
3 καΟιδρύματα ανώτατης έκπαιδεύσεως. ζ') 29 έκατομ. δι’ 6 
καταστήματα μέσης έκπαιδεύσεως· ή) 65 έκατομ. δι’ 143 
καταστήματα δημοτικής έκπαιδεύσεως- O') 1 1 έκατομ. διά 
3 θέατρα δημοτικά, ι) 28 έκατομ. δι’ 20 στρατώνας, ιά) 20 
έκατομ. διά 3 έμπορικά καΟιδρύματα, αγοράς, ιβ') 1 1 ’/, έκα
τομ. δι’ 1 35 καταστήματα δημοτικού δασμού, ιγ’) 172 έκατ. 
διά 46 καταστήματα κοινής βοήθειας, ιδ') 3 έκατομ. διά 
2 άποΟήκας και αρχεία, ιέ) 33 έκατομ. διά 19 κοιμητήρια, 
ις') 272 έκατομ. διά 41 κήπους, ιζ') 3 έκατομ. δι’ 96 α
γάλματα, δεζαμενάς και κρήνας. ιή) 116 έκατομ. δι’ 88 διώ
ρυγας καί καταστήματα υδραυλικά.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

έν τω έννάτω τόμω.

Φυ.Ι. Α/άρηοι; 1881. Σελ.

1. ΚαΟυστεροΰντα έν Έλλάδι.........................................
2. Παγκόσμιος πληθυσμός................................. ..............
3. Έπιτηδευματική φορολογία ύπό τοϋ κ. Π.............
4. Τινα περί φυλακών ύπό τής κ. Ε. Κ....................... ’-’θ
5. Εθνική Τράπεζα καί γραμμάτια αύτής ύπό τοϋ κ.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΥ....................................................... 28
6. Περί στρατού πρόνοια..................................................
7. Βουλευτική επιτροπή.................................................. 41
8. Στρατιωτικόν ταμεϊον................................................ 42
9. Ελληνική έν Παρισίοις Σχολή.................................. 46

Ίυ.Ι. 98’“ ΆπρΙ.Ιιος 1881.

10. Παραγωγική αφθονία.................................................. 49
11. Στρατιωτικόν λογιστικόν........................................... 53
12. Δημοτικά! εισπράξεις έν Πζτραις............................. 56
13. Δημόσια χρέη τής Ελλάδος....................................... 58
14. Ξέναι έταιρία·. έν ‘Ελλάδι......................................... 60
15. Στενή σιδηροδρομία ύπό τοϋ κ. Σ. Β....................... 63
16. ’Εθνική τράπεζα καί δημόσιον ταμεϊον ύπό τοΰ ζ.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΥ....................................................... 70
17. Σχολεία καί μαθήματα έν Έλλάδι (1801) ύπό τοϋ

κ, Λ. ΤΖΙΛΙΡΑ....................................................... 75
18. ’Ιταλικού προϋπολογισμού περισσεύματα................. 78
19. Ελληνικός στρατός τω 1881.................................... 79
20. Προϋπολογισμός τοϋ 1881 ύπό τοϋ κ. II. Σ. · · · ■ 81
21. Οικονομικά τής Τυνιδος............................................. 85
22» Επιστολικά δελτάρια ύπό τοϋ κ Λ. Γ. · ..............  90
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23. Παγκόσμιος τηλεγραφία.............................................. 91
24. Ποταμοπλοΐα του Δουνάβεως.................................. 93

Φυ.Ι. 99” Μάιος 1881.

25. Γεωργική διαφόρων εθνών πίστις............................... 97
26. Το χαρτόσημον έν έτει 1880 ύπό τοϋ κ. II. Σ. · · 102
27. Γερμανική εμπορία καί ναυτιλία............................. 111
28. Φορολογία τών προϊόντων τής γής διά τό έτος

1881 ύπό τοϋ κ. Α. Γ.......................................... 113
29. 'Εθνική τράπεζα καί δημόσιον ταμεΐον ύπό τοϋ κ.

Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΥ....................................................... 133
30. Προϋπολογισμός τοϋ 1824 ......................................... 137

ΦιΛ. 100^ 'Ιούνιος 1881.

31. Άθηναϊκαί τράπεζαι πρό Χρίστου........................... 145
32. Φαρμακόποιητική βιομηχανία έν Έλλάδι............... 150
33. Σιδηρόδρομοι τοπικού συμφέροντος καί έπί οδών

ύπό τοϋ κ. Σ. Β...................................................... 153
34. Τελωνιακαί εισπράξεις τών έτών 1879 καί 1880 · 167
35. Μετοχικόν ταμεΐον πολιτικών ύπαλλήλων ύπό του

κ. Σ. Γ. ΦΛΩΡΟΥ................................................ 171
36. Εισαγωγικά τέλη ύπό τοϋ κ. II............................ 177
37. Έλάττωσις τοϋ χρυσοϋ.............................................. 178
38. ΙΙερί διοδίων................................................................ 181
39. Εϊσφοραί έν επιστρατεύσει ύπό τοϋ κ. Α. Γ. · ■ · · 185
40. Φορολογία ανωνύμων εταιριών................................. 191

Φυ.Ι. 101”'Ζοιί.&ος 1881.

41. Αύξησις φόρων..............................................'............. 193
42. Ταμιευτήρια σχολείων................................................ 197
43. Διεθνές συνέδοιον κατά τής φυλοξήρας................... 199
44. Άτμομηχαναί.............................................................. 201
45. ’Αξία τοϋ χρυσοϋ καί τοϋ αργύρου........................... 203
46. Περί έράνων................................................................... 20“
47. Γαιάνθρακες καί σίδηρος έν Γερμανία...................... 210
48. Διάθεσις καί διανομή εθνικών φυτειών καί γαιών

υπό του κ. Δ. Γ......................  312

49. Φορολογία έν Αγγλία καί Γαλλία.......................... 222
50 ’Αγγλικοί ίππόσιδηρόδρομοι..............................  224
51. Νομική τάξις έν Σύρω (1695—1812)................... 228
52. ’Αγοραπωλησία έν Φολιγάνδρφ (1808).........................232
53. Ναυτική πρόνοια.......................................................... 234
54. Πυροσβεστική έν Νέα Ύόρκη.................................... 237

Φυ.Ι. 102” Λί.·μοΐ'σεοζ· 1881.

55. Σιδηροδρομική υπαλληλία......................................... 242
56. Δάνειον τών 120 εκατομμυρίων................................ 245
57. Διεθνής νοσοκομία έν πολέμω.................................... 253
58. Ίαπωνικαί τράπεζαι..................................................... 267
59. Τά έν Θήρα νόμιμα τώ 1797.................................... 269
60. Πτωχεύσεις έν’Αγγλία (1880—81)...................... 288

Φυ.Ι. 103” Σε.ττέμβριοσ 1881.

61. Παντοπωλικος ύπαλλήλων συνεταιρισμός............... 289
62. Έφημεριδογραφία έν Αμερική.................................. 293
63. Δημόσια οικονομικά ύπό τοϋ κ. Σ ΔΕΙΜΕΖΗ · · · 294
64. Τελευταία νομισματική συνδιάσκεψις...................... 307
65. Διεθνές γεωγραφικόν συνέδριου ύπό τοϋ κ. Μ. Γ.

ΔΗΜΙΤΣΑ · ·'.............................................  311

66. Προξενικά μεταξύ Ελλάδος καί ’Ιταλίας ...... 322
67. Τραπεζικά1. καταθέσεις........................................... .. 336

Φυ.Ι. Όχτώβριος 1881.

68. Θνησιμότης καί επιτηδεύματα.................................. 337
69. Άπαγόρευσις τόκων είς τούς εκκλησιαστικούς ... 338
70. ’Αθηναϊκοί ίπποσιδηρόδρομοι...................................... 341
71. Τράπεζαι τοϋ λαοϋ...................................................... 351
72. 'Ελληνικά δάνεια....................................................... 354
73. Σιτηρά Αυστροουγγαρίας............................................ 360
74. ’Ελβετικός πληθυσμός..................................  363
75. Παγκόσμιος ζακχαροπαραγωγή................................ 365
76. Νομική ταξί; έν Σπέτσαις πρό τοϋ 1821 .............. 368
77. Οικονομικά τής έν ’Αμερική πόλεως Chicago .... 374
78. Δείγμα κοινοβουλευτικών εργασιών........... ... 376.
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79. ’Εγχώριος μεταξύ αλλοδαπών δικαιοσύνη.............. 379
80. Τελωνιακα! αναλογία·................................................. 383

Φυ.Ι. 105” Λοί^^ιος 1881.
81. Έκθεσις οικονομικών συστημάτων...................... ..
82. Ταμιευτήρια ’Αγγλίας καί Γαλλίας ΰπό τοϋ κ. Κ.

X. ΒΑΜΒΑ...............................................................
83. 'Ισολογισμός τοϋ Κράτους κατά τό 1881.............
84. Άποξήρανσις λιμνών Στυμφαλίας και Φενεοϋ . . .
85. ΔασικαΙ προμήθεια·, τής Ευρώπης ..........................
86. Πυρασφαλιστικά! έταιρίαι έν Γαλλία......................
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