
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ-

Ό σχοπός τής παραγωγής, έν τή σφαίρα τής πολιτικής οι
κονομίας, είναι ή χρήσις τών δημιουργημάτων της. Ή χρή
σις αύτη ονομάζεται έν τή επιστήμη διά τοΰ δρου χ α τ α
ν ά λω σ ι ς, ήτις περιέχει ούο έννοιας, διότι ή είναι μετα- 
ποίησις εΐς άλλας άξίας ή είναι καταστροφή άμεσος ή βρα
δεία έζείνων αί όποΐαι ύπάρχουσι. Διά τής καταναλώσεως 
συντηρείται ή κοινωνία, άλλ’ άνευ τής οικονομικής παρα
γωγής ή άνθρωπότης ήθελε περιέλθη εΐς τά στενά δρια τής 
πρωτογενούς φυσική; παραγωγής, ήτις προσαρμόζεται πρός 
τούς ελάχιστους πληθυσμούς τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Παρακολουθούσα, λέγει ό Say, ή πολιτική οικονομία τήν 
κίνησιν τής οικονομικής παραγωγής άποκαλύπτει τά φαινό
μενα, τά όποια άποδειζνύουσι τήν κατανάλωσιν τών αντικει
μένων της. 'Β άνάλυσις άφ’ ένός μέν καθιστά γνωστά τήν 
φύσιν καί τόν σχηματισμόν αύτών, άφ’ έτέρου δέ τόν χαρα
κτήρα τής καταναλώσεως,ήτις είναι καταστροφή μιάς άξίας 
πρός ζατάρτισιν άλλης. ■'Οταν ή καταστροφή αύτη ένεργεΐ
ται είς τοιοϋτον τρόπον ώστε ή έν τινι προϊόντι καταστρε- 
φομένη άξια μεταβαίνει εΐς άλλο, ή κατανάλωσις είναι ανα
παραγωγική. Δι’ αύτής χρησιμοποιούνται καί διαιωνίζον- 
ται αί κεφαλαιώδεις άξίαι. Και όταν μάλιστα ή κατανάλωσις 
αύτη άπλώς επαναφέρει είς τήν αρχικήν του κατάστασιν τό 
κεφάλαιον χωρίς νά τό αύξάνη, άρζεΐ δπως δίδη κέρδος τις 
είς τούς γαιοζτήτας, τούς κεφαλαιούχου; και τούς βιομηχά-
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νους, διότι ή παραγωγή, ήτις εντεύθεν επακολουθεί, δέν δύ- 
ναταί νά ένεργηθή άνευ αγοράς τών παραγωγικών υπηρε
σιών των καί ή αγορά αύτη τών ύπηρεσιών των άποτελεϊ τά 
είσοοηματα αύτών. Διαφέρει όταν ή καταστροφή τών άξιών 
ε7.ϋ ozoicov απλώς τήν πλήρωσιν τών ήμετέρων αναγκών 
και ορέξεων. J1 κατανάλωσις τότε είναι κατανάλωσις άγονος.

I ό άποτέλεσμα τής φειδοΰς καί τής άποταμιεύσεως δέν 
αποβλέπει εις τόν περιορισμόν τής καταναλώσεως άλλ’ εις 
τήν αύςησιν αύτής. Αι φυλαχθεΐσαι άξίαι δέν άφαιροΰνται 
άπό πάσης καταναλώσεως· απλώς άφαιροΰνται άπό τής κα
ταναλώσεως ϊνα παραδοΟώσιν είς τήν παραγωγικήν. ’Αντί 
νά βλάπτη λοιπόν ή φειδώ εις τήν κατανάλωσιν, τήν διπλα
σιάζει, τήν εκατονταπλασιάζει. Έν πάση παραγωγική ερ
γασία τό κεφάλαιον καταναλίσκεται υπό τών παραγωγών 
καί άποκαΟιστάμενον ύπ’αύτών καταναλίσκεται έκ νέου έν τή 
επομένη έργασία. Άξια μή κεφαλαιοποιηθεΐσα δέν καταναλί
σκεται είμή άπαξ.

Εντεύθεν συνάγεται, ότι έάν ή κατανάλωσις έν γένει προ- 
καλή τήν αναπαραγωγήν, ή άγονος κατανάλωσις, έν ιδιαι
τέρα τινι περιστασει, δέν τήν προκαλεϊ πλειότερον τής παρα
γωγικής, και ότι γενικώς εΐπεϊν ή ταραγωγική ζατανάλω- 
σις κινεί άπειρως πλειότερον τής άγονου τήν παραγωγήν, 
οιότι τήν όιαιωνιζει έπί τοσοϋτον έφ’ όσον τό αύτό κεσά- 
λαιον δέν ζατασπαταλεΐται ύπό τής άπειρίας ή ύπό τής ά- 
κατασχέτου τών απολαύσεων ορμής. Άναμφιβόλως ή μεγά
λη επιθυμία τής καταναλώσεως ώΟεΐ τούς άνθρώπους εις ε
πιδίωξιν τών προϊόντων ζαί εΐναι έπομένως τό ζύριον έλα- 
τήριον τή; παραγωγής. Έν τούτοις ή μεγάλη επιθυμία τής 
καταναλώσεως έμπνέεται τόσον ύπό τού πόθου τής αύξήσεως 
τής περιουσίας, δηλαδή τής παραγωγικής καταναλώσεως, 
όσον καί ύπό τοΰ πόθου τών εν τω παρόν τι εύχαριστήσεων.

Ό πόθος τόν όποιον αισθάνονται οί άνθρωποι είς αυξησιν 
τής μελλούσητ εύπορίας των, έπί τοϋ όποιου Οεμελιοΰται ή 

προοδευτική ευδαιμονία τών κοινωνιών, είναι πολύ άναγζαία 
πρός ισορροπίαν τών έκζητήσεων τοΰ παρόντος, και τοσω 
μάλλον όσω ή άγονος κατανάλωσις ούδεμίαν άντιτασσει 
δυσκολίαν. Ούδέν προτέρημα άπαιτεΐται πρός κατασώτευσιν 
τών χρημάτων, ένω άπαιτεΐται τοιοΰτο καί μάλιστα πολύ 
όπως δαπανηθώσΐ τά χρήματα διά τρόπου άναδημιουργοΰν- 
τος τήν άξίαν, χωρίς νά ύπολογίσωμεν ότι καί ή έξάσζησις 
αύτή τού προτερήματος τούτου είναι έργασία. Ή πρώτη ώ- 
Οησις έκάστης στιγμής όδηγεΐ ήμάς πρός τήν άγονον κατα- 
νάλωσιν καί οί ασθενέστεροι τών άνΟρώπων, γυναίκες, παι- 
δία, άφίνουσιν έαυτούς νά παρασύρωνται. Έν τούτοις δεν 
προσφέρει εις τήν κοινωνίαν ή είς τάς οικογένειας άλλην 
άποζημίωσιν είμή τήν χορηγουμένην ύπ’ αύτής παρούσαν 
εύχαρίστησιν, τής όποιας άλλως ή πολιτική οικονομία δεν 
αμφισβητεί τήν σπουδαίο τητα, διότι αύτή είναι ή συντηρούσα 
τήν κοινωνίαν καί συντελούσα είς τήν εύδαιμονίαν της.

ΔΥΩ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ·

"Οταν ό Άδάμ Σμίθ διέστελλε μεταξύ παραγωγικής καί 
μή παραγωγικής έργασίας, ζαί ήρνεϊτο εις τήν τελευταίαν 
τούτων τήν δύναμιν τοΰ παράγειν πλούτον, όταν έκήρυττε 
μή παραγωγικήν τήν ύπηρεσίαν τού μεγάλου όργανωτοΰ 
πολιτικού ή στρατιωτικού, τού έξοχου ιατρού ή δικανικού, 
τέλος τήν τοΰ επιμελούς τών Μουσών θεράποντος, δεν ή- 
ήγνόει βεβαίως τό «ούκ έπ’ άρτω μόνω τραφήσεται άνθρω
πος» πολύ δ’ ήττον τό ότι αί παρά τών είρημένων χορη
γούμενοι τή κοινωνία ύπηρεσίαι παράγουσιν ύπέρ αύτών ει
σοδήματα, * πολλάκις μάλιστα καί λίαν σημαντικά, ώστε 
νά φέρωσιν εύθύ πρός τόν πλουτισμόν τοΰ άτόμου. Πλήν 
άλλο εισόδημα, ζαί άλλο παραγωγή χρησίμων πραγμάτων 
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ούδ' είναι ταΰτα τοσοΰτον άλληλένδετα, ώστε ή ϋπαρξις 
τοΰ εισοδήματος νά συνεπάγηται αντίστοιχον προϊόν, 
χορηγούμενο'/ τη κοινωνία παρά τοΰ τό εισόδημα άπολαμ- 
βάνοντος. Ό εσχάτως τελευτήσας μέγας άοιδός Μάριος 
δέν ήδύνατο βεβαίως νά παραπονεθή δΓ έλλειψιν εισοδήμα
τος, καθόσον τό χρυσίον άφθονον συνέρρεε/ είς τό βαλάν- 
τιόν του, έζ παραλλήλου μετά τών εξαιρετικών τιμών, αί- 
τίνες ούδ’έπ'ι τοΰ τάφου του καθυστέρησαν άλλ’ή κοινωνία 
αΰτη, ήν όμολογουμένως έπί ολόκληρον πεντηκονταετίαν 
ζατέθελξε, δέν έγένετο δΓ αύτοΰ πλουσιωτέρα ούτε καθ’ ένα 
οβολόν. Οί πλούσιοι είσίν άναντιρρήτως οί άριστα διασκε
δάζοντας, άλλ’ούδείς γίνεται πλούσιος διασκεδάζων, ούδέ, 
πληρώνω/ τις τάς απολαύσεις του, πληρώνει πάντοτε πα
ραγωγικός έργασίας.

Άλλ’ εύρίσκετο άρά γε έν τή αλήθεια ό περικλεής δημι
ουργός τής οικονομικής έπιστήμης, χαράττων οΰτω βα- 
Οεΐαν τήν διαχωριστικήν γραμμήν, καί τάσσων ένθεν μέν τό 
εισόδημα τοΰ άτόμου, ώς άντίτιμον τών ύπ’ αύτοΰ παρα- 
γομένων χρησίμων πραγμάτων, έζεΐθεν δέ τό εισόδημα, 
άνευ αντιστοίχου παραγωγής πραγμάτων; Οί πλεϊστοι τών 
μεταγενεστέρων οικονομολόγων έφιλονείζησαν τήν ορθότητα 
τής θεωρίας του ταύτης, άλλά δέν ήδυ /ήθησαν ν' άρνηθώ- 
σιν άπολύτως, ότι έν τή σφαίρα τής καθαρός πλουτολογίας 
παρουσιάζει τι τό ιδιόρρυθμον, εί μή καί άντιφατίκόν, ή ιδέα 
προϊόντος άνεξαρτήτου δλως άπό υλικού τίνος πράγμα
τος, έπομένως μή επιδεκτικού συντηρήσεως ζαί άποταμιεύ- 
σεως, τών αναγκαίων τούτων προϋποθέσεων τής παραγω
γής τοΰ πλούτου. Τόν σκόπελον τούτον ήθέλησαν άληθώς 
νά παραζάμψωσι, παρεισάγοντες παρά τή άμέσω ζαί κυρία 
παραγωγή άλλην τινα, ήν έκάλεσαν έμμεσο ν ό διοικη
τής, εΐπον, ό δικαστής, ό στρατιώτης παράγει, άλλ'έμμέσως 
μόνον, διότι συνεισφέρει τήν προστασίαν ζαί άσφάλειαν, ής 
άνευ ή ιδιωτική φιλοπονία δέν παρήγεν δ,τι ήδη παράγει 

fj. Stuart Mill, principos d’0cotiomie politique τόμ. I. σβλ.δί J. 
ό ίδιος συγγραγεύς περιστέλλει άμέσως ύστερον τά 

όρια τής θεωρίας ταύτης, μέχρι τοΰ έξαιρέσαι τό έργον τοΰ 
λειτουργού τής εκκλησίας, δπεο κηρύσσει μή παραγωγικόν 
καΐ όμως, άν τά όργανα τής πολιτείας οίουδήποτε κλά
δου, είτε ή καθόλου πολιτική αρχή, δύνανται ν’ άντιποιη- 
Οώσι τής τιμής τής έν τή κοινωνία άσφαλείας, δθεν πηγά
ζει ή άγαθή έπί τήν παραγωγήν επίδρασες, τήν αύτήν, εί 
μή μείζονα, άξίωσιν δύ/αται νά έχη έλλόγως καί θρησκευ
τικόν καθεστώς, επίσης άναγκαΐον Οεωρηθέν άπό τής πρώ
της τών κοινωνιών καταρτίσεως, καί διά τούτο έπί άμοιβή 
λειτούργησαν πάντοτε. "Οθεν, όσον καί άν πολυπραγμο- 
νήση τις περί τούς τεχνικούς όρους, ή ούσία τοΰ ζητήμα
τος διαμένει πάντοτε ή αύτή, ή διαφορά δέ τών άποχρώ- 
σεων τών άντιμαχομένων συστημάτων καθίσταται πλέον 
λεπτή καί δυσδιάκριτος, καθόσον ούδ’ ό Άδάμ Σμίθ έφαν- 
τάσθη τούς κατ’ αύτόν παραγωγούς δρώντας έν τώ κενώ, 
ήένάλλητινι μή έγζοσμίω κοινωνία, άλλ’ αύτό τοΰτο έν 
τώ μέσω τής πολιτείας καί τών αναγκών αύτής, ύπό τήν 
προστασίαν τών νόμων καί τών λειτουργών των, εί εε πολι
τικών, είτε θρησκευτικών, καί, ύπό τούς όρους τούτους τής 
δεδομένης καί είς όλους γνωστής κοινωνίας, έδογμάτισεν 
ότι αληθείς παραγωγοί είναι έζεΐνοι μόνον, ών ή έργασία 
άποτυποΰται είς χρήσιμα ύλιζά πράγματα.

Οί δέ ύπέρμαχοι τής εμμέσου ταύτης, ή άύλου παραγω
γής, ώς τήν καλεϊ ό Say, καταλήγουσίν είς πρακτικόν τι 
εξαγόμενον, όπερ δύναται νά δώση ήμίν τό μέτρον τής κατ' 
άλήθειαν έκτιμήσεως τής διαμέσου ταύτης παραγωγής. 
Αυτή, λέγουσι, πέραν ώρισμένης τίνος άναλογίας έπί τοΰ 
πληθυσμού, καί τής κοινωνικής άναπτύξεως, δέν γίνεται ώ
φελείας πρόξενος, άλλ’ είναι άληθής πληγή, έξαντλοϋσα 
τό κοινωνικόν σώμα, καί πολλών δεινών άφορμή. "Οθεν τοι
αύτη sui generis παραγωγή, ής τά προϊόντα δύνανται νά
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ζατασταΟώσιν εύκόλως επιζήμια, ούχί δι' ώρισμένα πρόσω
πα, τούς παραγωγούς, ώς δύναται νά συμβή έπί τών λοι
πών βιομηχανιών, άλλά διά τήν κοινωνίαν ολόκληρον, α
ποτελεί άντιχείμενον όπερ, ανεξαρτήτως του ονόματος, τοΰ 
δοΟησομένου αύτώ Οεωρητικώς, δέν δύναται νά ύποταχθή 
είς τούς γενικούς νόμους τής παραγωγής τοΰ πλούτου.

Μάλλον δέ δύναται τις νά ίσχυρισθή ότι ό μίτος, ό ό- 
δηγήσων τήν διάνοιαν είς άκριβεστέραν τοΰ θέματος τού
του έξερεύνησιν, δέον νά ζητηθή είς τάς άρχάς περί κατα
ναλώσεως τοϋ πλούτου. Τωόντι πάν χρήσιμον πράγμα, 
καταναλισκόμενον, ούχί όπως άναπαραχθή ύπό τήν μορφήν 
άλλου χρησίμου πράγματος, καταναλίσκεται μή παραγω- 
γικώς, ήτοι εκλείπει τέλεον έκ τοϋ συνολου τοϋ κοινωνι
κού πλούτου. Τοιαύτη μή παραγωγική κατανάλωσις, έάν 
δέ έχη αφορμήν τήν πρόθεσιν άπλώς τοϋ καταστρέψαι, όπερ 
λίαν σπάνιον, γίνεται πρός ίκανοποίησιν τών άναγκών τών 
αύτουργών τής καταναλώσεως· αί άνάγζαι δ’ αύται είσιν ή 
στοιχειώδεις, αναγόμενοι είς τούς απολύτους όρους τής 
ζωής, ή έπηυξημέναι, ότε ή πλήρωσίς των αντίστοιχον έ
χει άπόλαυσίν τινα, ζατά τό μάλλον ή ήττον άναγζαίαν 
καΟΐσταμένην διά τής έξεως. ’Επειδή δέ, έκτος τών ατόμων, 
τών συμφερόντων, ζαί τών άναγκών αύτών, ύπάρχουσι καί 
γενιζαί τινες άνάγζαι, ών αντιπρόσωπος τυγχάνει ή πολι
τεία, διά τοϋτο καθώς έκαστος δαπανά μέρος τών προϊόν
των του πρός διατήρησιν τής φυσικής ζωής ζαί άπόζ.ρουσιν 
τοϋ διά λιμοϋ ζαί διά τοϋ ψύχους θανάτου, δαπανά έτερον μέ
ρος πρός διατήρησιν άλλων άνθρώπων, ών δεϊται τής προ- 
στασίας.Σύν δέ τή προϊούση κοινωνική αναπτύξει,αί άνάγζαι, 
ύπό τόν δίπλοϋν τούτον τύπον, αύξάνουσιν, μετά τών μεγά
ρων δέ καί πολυτελών σκευών ζαί ιματισμών άναπτύσσεται 
πολυπλοκωτέρα, ζαί έπομένως μάλλον δαπανηρά πολιτειακή 
διοργάνωσ’.ς, ό'Οεν ή αύξησις τών έμμέσων δαπανών.

Άλλά διότι δαπάνη τις ονομάζεται έμμεσος δέν άπο- 

τελεί διά τοϋτο καί μόνον οικονομικόν δυστύχημα, ούτε ό 
διοικητής, ούτε ό στρατιώτης, ούτε ό ιατρός είσιν άχρηστόν 
τι χρήμα, διά τόν άπλούστατον λόγον ότι τότε ούδείς ή
θελε πληρώνει ούτούς· ή μή χρησίμότης άρχεται άπό τοΰ 
περιττού, άπό τής ύπερβολής τών τοιούτων δαπανών, καί 
ένταΰθα ζητητέον τό μέτρον τής φρονήσεως τόσον τών κυ
βερνήσεων, όσον χαί τών ιδιωτών. Ύπήρξεν έποχή, καΟ’ήν 
ή σπατάλη τών πλουσίων, ού μόνον δέν ζατεδικάζετο, άλλ’ 
έθεωρεϊτο ώς προαγωγή τής έθνικής βιομηχανίας, ής τά 
προϊόντα εύρισκον ούτω γενναίους καταναλωτάς, ό δέ 
Λουδοβίκος ΙΑ', ήδύνατο τότε έν πεποιθήσει νά λέγη ότι ή 
έλεηίΛοσύνη τών ήγεμόνων είναι αί δαπάναι αύτών. Άλλά 
σήμερον ούδείς αγνοεί, οτι πάν τό ματαίως καταναλισκό- 
μενον δέν πληροί άπλώς τας ίδιο τρόπους ορέξεις τοϋ κα- 
ταναλωτοϋ, άλλ’ άποτελεϊ αντίστοιχον άφαίρεσιν άπό τοΰ 
γενικού κεφαλαίου τής εγχωρίου παραγωγής, ζαί στερεί 
άλλους τών αναγκαίων. Τό αύτό συμβαίνει ζαί έπί πολυ
τελούς οργανισμού τής πολιτείας, έπί δημιουργίας θέσεων 
μή αναγκαίων οί ζατέχοντες δηλ. τάς θέσεις ταύτας, έν ω 
φαίνονται έργαζόμενοι ύπέρ τής μισΟοδοτούσης πολιτείας, 
πράγματι ούδέν συνεισφέρουσιν, άλλά τρώγουσιν άπλώς έκ 
τοϋ προϊόντος τών άλλοτρίων μόχθων, μέχρις ού ή οικονο
μική στενοχώρια τής κοινωνίας καταγγείλη τήν ανώμαλον 
ταύτην κατάστασιν.

Έν τή κατηγορία ταύτη τήν πρώτην ζατέχουσιν θέσιν οί 
πολυάριθμοι μό· ιμοι στρατοί, ύπό τό βάρος τών οποίων στε
νάζει ή γηραιά Εύρώπη. Έρχονται ύστερον αί στρατιαί 
τών λοιπών ύπηρετών τής πολιτείας, ή πρός πολλαπλασια
σμόν τών όποιων ορεξις, όταν δέν ζαταστέλληται διά κα
ταλλήλων μέσων, είναι ικανή ν’ άποτελέση σπουδαϊον κοι
νωνικόν κίνδυνον. '() κίνδυνος δ’ ούτος είναι τοσοΰτον μάλ
λον δεινός, όσω άναπτύσσεται λεληθότως, καθόσον ή Οεσο- 
Οηρία διαφΟείρει ήρέμα τά ήθη τοΰ λαοΰ, συνειθίζει αύτόν 
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νά Οεωρή πρόχειρον μέσον πλουτισμού τό δημόσιον τα
μεΐον, ζαί αμβλύνει τήν φυσικήν τοϋ ατόμου δραστηριότητα 
πρός επιδίωξιν τής ίδιας του προαγωγής. ΙΙροζύπτει οΰτω 
νοσηρά τις κοινωνική ζατάστασις, καθ’ ήν μέγα μέρος τοϋ 
πληθυσμού άργεϊ, ύπό τόν διπλοϋν τύπον τών ζατόχων εύ- 
τελοϋς μίσθαρίου ζαί άλλων μνηστήρων αύτοϋ, στιβαροί 
δέ βραχίονες ζαΐ πνεύματα δεξιά, ζαί κατάλληλα πρός έπι- 
τέλεσιν παντός έργου, άπόλλυνται είς τά τέλματα τής αρ
γίας ζαί τών ραδιουργιών, έπί άποξενώσει τής ίδιας των ά- 
νεξαρτησίας.

Κατάδηλον δέ γίνεται έζ τών είρημένων ότι πολιτεία σω- 
φρονοϋσα, ζαί έπιθυμοϋσα τήν κατάσβεσιν τής ολέθριας 
ταύτης δίψης τών δημοσίων υπουργημάτων, ζύριον μέλημα 
οφείλει νά έχη τήν καταπολέμησιν τών προζαλούντων αυ
τήν αιτίων, καί ιδίως τής ευκολίας περί τήν προσέλευσιν 
είς τάς θέσεις. Κατά τής τελευταίας ταύτης τρία είσίν έν- 
δεδειγμένα, ζαί τοΐς πάσι γνωστά φάρμακα, α) ό περιορι
σμός τών θέσεων είς τόν έλάχιστον δυνατόν όρον, β) προ
σόντα τών άξιούντων νά τάς καθέξωσΐ, ζαί γ) μονιμότης 
τών άπαξ διορισθέντων δέν λέγομεν ότι ταϋτα είσί τά μό
να, καθόσον ύπάρχουσιν άλλα μέσα, τείνοντα πρός εύρεσιν 
διεξόδων τής έθνικής φιλοπονίας, ζαί τά όποια δέν εΐναι ό- 
λως ξένα τής κυβερνητικής προνοίας, πλήν περί τούτων δέν 
πρόκειται ήδη.

Το δέ κατ’ άρχήν ορθόν τών είρημένων τριών κατασταλ
τικών τής Οεσοθηρίας μέσων δέν είναι επιδεκτικόν σπου
δαίας συζητήσεως, οθεν οί άντιδοξοϋντες παρουσιάζουσι συ
νήθως σχετικάς τινας πρός τόν τόπον ζαί χρόνον αντιρρή
σεις· ούτως έρρέθη ζαί παρ’ ήμΐν ότι ή μονιμότης τών ύ
παλλήλων εισάγει διακρίσεις ζαί προνόμια άσυμβίβαστα 
πρός τόν δημοκρατικόν χαρακτήρα τοϋ έθνους. "Ισως οί 
ταϋτα δογματίζοντες διά βαθυτέρας τοϋ πράγματος έξετά- 
σεως ήδυνήθησαν ν’ άνεύρωσι τάς αληθείς πολιτικός τά

σεις τοϋ έθνους, καθόσον ή εξωτερική τούλάχιστον φυσιο
γνωμία του πιστοποιεί μόνον τήν βασιλεύουσαν παρά τώ 
άτόμω μεγάλην έλλειψι·» τοϋ ογνώθι σαυτόν» ήτοι ένός 
τών άναγκαιοτέρων δημοκρατικών παραγόντων. ΙΙλήν, ώς 
πρός τό προζείμενον ζήτημα, τόσον ό ένεστώς, όσον ζαί ό 
ενδεχόμενος έν τώ μέλλοντι τύπος τής πολιτείας, ούδεμίαν 
έχει επιρροήν· άν δηλ. θεωρήσωμεν τά δημόσια λειτουργή
ματα μέσον άπλοΰν πρός ψωμισμόν, τότε ή θεωρία τών 
ούτω πολεμούντων τήν μονιμότητα έσται ορθή, ύπό οίονδή- 
ποτε πολιτειακόν τύπον, καθόσον ζαί μόνη ή ένώπιον τοΰ 
νόμου ίσότης τών πολιτών θ’ άπαιτήση όπως όλοι έζ πε
ριτροπής άπολαμβάνωμεν τό εθνικόν σιτηρέσιο·», καθώς άλ
λοτε οί ’Αθηναίοι τά θεωρικά, καί ό όχλος τής 'Ρώμης τάς 
γενναιοδωρίας τών αύτοκρατόρων. "Αν όμως ή πολιτεία δέν 
έννοή νά διαθρέψη τόν πολίτην, άλλά νά πληρώση τόν 
οντα ικανόν νά παράσχη αύτή ώρισμένην ύπηρεσίαν, τότε 
ούδέν δικαιολογεί τήν άποπομπήν τών έπαξίως διαχειριζο- 
μένων λειτούργημά τι, μόνον πρός τόν σκοπόν τής άντι- 
ζαταστάσεώς των. Ούτοι, ζαί έπί ίσων άζόμη προσόντων, 
φέρουσιν ύπέρ εαυτών ζεκτημένην τινα έν τώ έργω πείραν, 
τών ωφελειών τής όποιας έπί ζημία της πάνάοτε ήθελε πα- 
ραιτηθή ή πολιτεία. Μή τοι 0’άπεθαύμαζέ τις τόν ιδιώτην 
εκείνον, όστις ήθελε·» έκάστοτε άποπέμπει τούς άρίστους 
ζαί πιστοτάτους Οεράποντάς του, ή τις ήδύνατό έλλόγως 
νά καταλογίση είς τόν μήπράττοντα ούτως ότι άδιζεΐ τούς 
έκτος τής ύπηρεσίας του; Τό μόνον δέ βέβαιον άποτέλεσμα 
τοϋ τοιούτου ανανεωτικού συστήματος έσται ή προειδοποίη- 
σις πρός τόν έν τή ύπηρεσία ότι, έν ω ύπηρετεϊ, οφείλει συγ
χρόνως νά. σζέπτηται περί νέου πόρου ζωής, ότε άντί ό- 
φοσιώσεως πρός τό καθήκον θά προζύψη έξ άνάγκης ή ά- 
διαφορία έκείνη, ήτις γεννάται είς τήν ψυχήν τοϋ άνθρώπου 
πρός όλους όσοι άδιαφόρως έχουσι πρός αύτόν.

Τό σύστημα τοϋ μή μονίμου τών δημοσίων ύπαλλήλων 
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συνεπάγεται καί άλλην τινα άτοπίαν οί έκ περιτροπής οηλ. 
εκβαλλόμενοι τών θέσεων, ανίκανοι πλέον καθιστάμενοι εΐς 
άλλο βιοποριστικόν έργον, ένεκα τών έξεων, άς απέκτησαν, 
άποτελοΰσι τά στίφη εκείνα τών Οεσιθηρών, άληθών κοι
νωνικών κηφήνων, ών κύριον μίλημά έστιν ή έκ παντός τρό
που ύποσκέλισις τών ύποσκελισάντων αύτούς, καί ών τήν 
ύπεραύξησιν παρ' ήμϊν οικτείρομεν μόνον, χωρίς ν’ άποφα- 
σίζωμεν τήν δι’ έργων περιστολήν της. ’Εντεύθεν δέ ή πο
λιτική αρρώστια συμβαδίζει μετά τής οικονομικής, καί εί
ναι αληθώς παράδοξα τά παράπονα ήμών έπί έλλείψει πολι
τικών ηθών, καί κραταιας κοινής γνώμης, έν ώ πάντες γνω- 
ρίζωμεν καλώς ότι πολύ μέρος τοϋ λαοΰ, καί δυστυχώς 
παρά τή νοημονεστέρα τάξει, δέν έχει αύτοτελή οικονομικήν 
ΰπαρξιν, έπομένως ούδ’ανεξάρτητον φωνήν.

Τά έτερα δύο ζητήματα, δηλ. τό τών προσόντων τών ^τής 
πολιτείας ύπηρετών, καί τό τοΰ άριΟμοΰ αύτών, έπί τοσοΰ
τον εισίν άλληλένδετα, ώστε, λίγων τις περί τοΰ ένός, εφά
πτεται έξ ά/άγκης καί τοΰ έτέρου. Τωόντι ή ϋπαρξις τών 
προσόντων, έγγυουμίνη περί τοΰ ποιοΰ τών ύπαλλήλων, έ- 
πιτρέπει τή πολιτεία νά περιορίση τόν αριθμόν αύτών μέχρι 
τοΰ έσχάτου δυνατού ορίου.Μόνη ή άνω πολεμηΟεΐσα θεωρία 
περί εμφύτου, οΰτως είπεϊν,δικαιώματος τοΰ πολίτου εΐς όλα 
έν γένει τά ύπουργήματα ήδύνατο, άν ήλήθευεν, ν αντιταχΟή 
μετ’ αποτελέσματος είς τό ύπό τοΰ κοίνοτέρου νοός υπαγο
ρευόμενου μέτρον τής έξασφαλίσεως τών δημοσίων θέσεων 
κατά τής έπιδρομής τού πρώτου τυχόντος. Έάν δέ τωόντι 
έκαστο; πολίτης έχει, ώς τοιούτος, δικαίωμα συμμετοχής 
είς τήν διανομήν τοΰ προϋπολογισμού του Κράτους, άδικος 
αποβαίνει τότε καί ή έτέρα άρχή τής χρήσεως όλιγωτέρων, 
άλλά καλλίτερων ύπαλλήλων, καί πρέπει τούναντίον νά κα
τίσχυση τό σύστημα τής ύποδιαιρέσεως τών ύπηρεσιών μέ- 
χρις ότου έκαστος εύρη τήν ειδικήν του.

Άλλ’ ό άξιών νά έχη καλόν υπηρέτην έκφράζει συγχρό

νως τήν οιάΟεσιν πρός γενναίαν πληρωμήν, άλλως ζητεί τά 
αδύνατα. Έάν δέ τούτο συμβαίνη έπί κοινών ύπηρεσιώ·», 
πολύ μάλλον άληΟεύει έπί τών δημοσίων, ών αί πλεΐσται 
προϋποθέτουσΐ πνευματικήν καί ηθικήν μόρφωσιν ού τήν τυ- 
χούσαν άρα κατάδηλόν έστιν ότι τά προσόντα, έκφράζοντα 
άπ)<ώς τήν άξίωσιν τής πολιτείας περί άποκτήσεως καλών 
ύπαλλήλων, θέλουσι μείνει άγονα είς αποτελέσματα, ένόσω 
δέν συνοδεύονται και ύπό ύλικής αμοιβής, καταλλήλου νά 
ικανοποίηση τάς άξιώσεις, άς δικαίως έχουσιν, εί μή πάντες, 
τούλάχιστον οί κρείσσονες έκ τών κεκτημίνων αύτά. Τότε, 
άλλά μόνον τότε, ή πολιτεία θά εύρεθή εις τήν ευτυχή θέσιν 
νά έκλέξη τούς άρίστους, καί ν’άποκρούση τούς λοιπούς, 
καίτοι κεκτημίνους τά προσόντα, έν ώ άλλως Οά ύποχρεω- 
Οή νά δεχθή τούς χειροτέρους, καθόσον τοιούτοι έσονται, 
κατά κανόνα τούλάχιστον, οί προσφερθησόμενοι. «Κερδίζει 
«τις πάντοτε καί έν παντί», λέγει ό Lain, «μεταχειριζόμενος 
«μόνον τάς καλάς ποιότητας, έστω καί άκριβώτερον πληρω- 
«νομένας· ουδέποτε εύρίσκει τις ανθρώπους άξίας είς εύ- 
«τελή τιμήν, καθόσον ή ίκανότης εύδοκιμεϊ είς πάν έργον. 
»Ό δυνάμενος π.χ.ν’ άποτελέση καλόν διοικητήν, δύναται νά 
«κατασταθή καλός δικηγόρος, ιατρός,άγρότης,έμπορος,δθεν, 
«άν τό στάδιον τό διοικητικόν τώ παρουσιάζει εύτελές μέλ- 
«λον, άλλο τι Οά τώ παρουσιάση μέλλον καλλίτερου, καί 
«Οά προτιμήση βεβαίως τό τελευταίου τούτο. Καί ταύτα 
«ούχί μόνον προκειμένου περί ίκανότητος, άλλά καί περί 
«τής εύΟύτητος τοΰ προσώπου· ούδέν οέ τούτου φυσίκώτε- 
>ρον, καθόσον ό ηθικός άνθρωπος δέν άποβλέπει είς τ’άνα- 
«πληρώματα εκείνα, τά όποια εξασφαλίζει είς άλλους ή ά- 
«νηΟικότης». (Τόμ. Β'. σελ. 288).

"Οτι δέ, καί ύπό τήν έποψιν τής οικονομίας τοϋ δημοσίου 
θησαυρού, συμφερωτέρα έστιν ή δαπάνη τοΰ αύτοΰ ποσού 
ύπό όλιγωτέρων άλλά καλλίτερων προσώπων, δύναται νά 
φιλονεικήση έκεΐνος μόνον, οστις τυχόν φρονεί ότι ή πολιτεία 
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δέν ζημιοΰται, είμή όσα καταβάλλει εις μισθούς, κα'ι ότι 
ούδέν έχει νά φοβηθή άπό τήν ανικανότητα ή φαυλότητα τών 
ύπηρετών της· πλήν ή καθημερινή πείρα διδάσκει τό ενάν
τιον, ούτε δ’ οί ποινικοί νόμοι, ούτε αί άρισται έποπτεύσεις 
έπί τήν ύπαλληλίαν δύναται ποτέ ν’ άσφαλίσωσιν άπό τής 
ακηδίας, ή τή; άρπαγής τό δημόσιον χρήμα τοσοΰτον, όσον 
ό απλούς εκείνος, άλλ’ άψευδής εγγυητής, δν φέρει πάντοτε 
μεΟ’ έαυτοΰ ό χρηστός, καί όστις καλείται συναίσθησις κα
θήκοντος.

Άλήθειαι τοσοΰτον άπλαΐ, όσον ενίοτε παραγνωριζόμε- 
ναι, δύνανται ευκόλως νά συγκεφαλαιωθώσι. Παν δ.τι δέν 
εΐναι χρησιμότης ενσώματος, ζαί έπομένως άποταμιεύσιμος, 
πόροω άπέχει τοΰ άποτελέσαι πηγήν πλουτισμού τής κοι
νωνίας, ή δέ άμοιβή, ής τυγχάνει ή άΰλος λεγομένη παρα
γωγή γίνεται πάντοτε δαπάναις τών αγαθών παραγωγών, 
ήτοι εκείνων, οίτινες ώς γεωργοί, βιομήχανοι, ή έμποροι 
συνέτρεξαν εις τήν αρχικήν δημιουργίαν τών χρησίμων 
πραγμάτων, ή είς τήν κατόπιν αυξησιν τής χρησιμότητός 
των δι’ δ, καί τ’οι αναγκαία ή δαπάνη αύτη, πρέπει νά γί- 
νηται έν τώ έλαχίστω δυνατώ μέτρω, όπως μή μεταπίπτη 
εις ματαίαν έξάντλησιν τών οικονομικών δυνάμεων τής χώ
ρας. Τωόντι, πέραν τών είρημένων τριών σταδίων τής άνθρω- 
πίνης φιλοπονίας, υπάρχει μέν είσέ τι χώρος τις διά τινας 
ύπηρεσίας, άς άμοίβεί ή κοινωνία, άλλά τά άϋλα προϊόντα 
των δέν έχουσιν ή σχετικήν τινα χρησιμότητα, έξαρτωμέ- 
νην κυρίως έκ τής ύπάρξεως ενσωμάτων προϊόντων έν ανα
λογία τοιαύτη, ώστε νά ίζανοποιώσι τάς φυσιζάς άνάγκας 
όλων τών κοινωνών· άμα δ’ ώς ή αναλογία αΰτη παύση υ
φιστάμενη, ή διατάραξις τής οικονομικής ισορροπίας Οά 
γίνη αμέσως κατάδηλος, διά τής έπελευσομένης ένδειας. Κα
θημερινήν δέ πρακτικήν ζύρωσιν λαμβάνει ή αρχή αύτη έν 
τή καταλλήλω ή μή διαχειρίσει τοΰ δημοσίου θησαυρού, ού- 
τινος αί δαπάναι είσίν, ώς έπί τό πολύ, μή παραγωγικοί, 

καίών ή άμετρος έπαύξησις είναι τό πρώτον βήμα πρός τήν 
παρακμήν. Δημόσιος ύπηρεσία όλιγοποόσωπος, άλλ’ έκλε- 
κτή, εΐναι ή άρίστη οικονομία διά πάσαν πολιτείαν, καί πολύ 
προτιμωτέρα άπό όχλον άνικανοτήτων, νόμοι δέ περί προ
σόντων, μονιμότης έν ταϊς Οέσεσι, καί έπαρκής μισθοδοσία, 
αύξάνουσι τό γόητρον τών δημοσίων λειτουργημάτων, άνα- 
βιβαζομένων ούτως είς θέσεις τιμής, καί περιζήτητων καΟι- 
σταμένων άπό τούς άξιους αύτών.

Πλήν δέν είναι μόνη ή υπερβολή τών δημοσίων δαπανών 
ή έξελέγχουσα τήν πρός πλουτισμόν τών εθνών άδυναμίαν 
τής άυλου παραγωγής· ή αύτή οικονομική καχεξία παρου
σιάζεται, άμα καθ’ οίονδήποτε τρόπον κατωρθωΟή νά σύ- 
ρωνται είς βάρος τής αληθούς παραγωγής εισοδήματα εύ- 
προσώπου άργίας, τό παράδειγμα δ’ έστι πρόχειρον έν τοΐς 
άποτελέσμασι τής πρωΐμως, ώς μή ώφειλεν, άναπτυχθείσης 
καί παρ’ ήμϊν κυβείας (agiotage).

Άλλά τί έστι κυβεία ; πρός τί ή τόση κατ’ αύτής κατα
κραυγή, έσμέν άρά γε έν τώ δικαίω, οΰτω διασύροντες αύ
τήν, ή μήτοι διατελώμεν έν ίση μοίρα πρός τόν ζητοΰντα νά 
ρίψη τό όστρακον κατά τοΰ Άριστείδου, έν ω δέν τόν έγνώ- 
ριζεν ; Τήν γέννησιν είς τά χρηματιστήρια καί τήν κυβείαν 
έδωκαν δύω άρχαί, έπίσης γόνιμοι έν εύαρέστοις άποτελέ- 
σμασιν, ώς καί έν άτοπήμασιν, όπερ συμβαίνει έπί παντός 
πράγματος, τοΰ οποίου τήν κανονικήν χρήσιν διαδέχεται ή 
κατάχρησις, ή άρχή, λέγω, τής πίστεως τοΰ δημοσίου, καί 
ή τοΰ συνεταιρισμού. 1’πήρξεν εποχή, καθ’ ήν ολόκληρο; ή 
πίστις τών έθνών συνεκεφαλαιοΰτο είς έκείνην, ήν ήδύναντο 
νά προσφέρωσιν οί πολύτιμοι λίθοι τών ηγεμόνων, ένε/υρί- 
αζόμενοί έκάστοτε πρός άσφάλειαν τών συναπτομένων δα
νείων, ό δέ συνεταιρισμός περιωρίζετο είς τήν ένωσιν τών 
περιουσιών καί τής έργασίας εύαρίΟμων προσώπων πρός έμ- 
πορίαν/ ή άλλην τινα έπιχείρησιν βαθμηδόν όμως ή κοινω
νία έσυνείΟισε ν’ άποβλέπη πρός τό Κράτος μέν ώς ηθικόν 
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πρόσωπον, καί πρός τήν πίστιν αύτοϋ ώς τοιούτου, πρός τόν 
συνέταιρον οξ ούχί ώς πρόσωπον, άλλ’ώς είσφορέα ώρισμέ- 
νης χρηματικής ποσότητος, μή εύθυνόμενον πέραν ταύτης. 
’Εντεύθεν προέζυψαν τό δημόσιον γ ρ ε ώ γ ρ α φ ο ν ζαί ή 
μ ε τ ο χ ή, οί δύω ούτοι πανίσχυροι μοχλοί τών νεωτέρων 
χρόνων, οί μεταβαλόντες αληθώς τήν όψιν τής κοινωνίας.

Αί δέ Κυβερνήσεις, οειλαί τό πρώτον είς τήν συνομολό- 
γησιν μεγάλων δανείων, έγιναν σύν τώ χρόνω τολμηρότε
ροι, ζαί οι’ αύτών μεγάλα καί εύεργετικώτατα συνετελέσθη- 
σαν έργα. ' \λλά καί οί δανεισταί δέν εύρον άσχημον τήν ύ- 
πόθεσιν είναι τωόντι ήάρίστη τών έπιχειρήσεων, ή μή ούσα 
έπιχείρησις, ήτοι ή άσφαλίζουσα πρόσοδον άνευ κινδύνου· έάν 
δέ τό έντοκον δάνειον ήναι διά τόν δανειστήν ή ένσάρκωσις 
τής μακαριότητας τοϋ ’Ιταλικού λογίου dolce far niente, τό 
χρεώγραφον είναι τό Ζενίθ τής μαζαριότητος ταύτης. Ό 
δανείζων ιδιώτην δέν τρέχει τωόντι τούς αμέσους κινδύνους 
τής έπιχειρήσεως, δι’ ήν τό δάνειον έγένετο, καθόσον ό τόκος 
συνομολογεΐται άνεξαρτήτως άπό κέρδους ή ζημίας, άλλ’ 
έμμέσως ενέχεται πάντοτε εις τήν έπιχείρησιν, άτε δυναμέ- 
νης τής άποτυχίας νά έπιφέρη αίφνης καί τοϋ δανεισΟέντος 
κεφαλαίου τήν απώλειαν τούναντίον ή πτώχευσις έθνους 
τίνος, πριν ή έπέλΟη —διότι δέν εΐναι καί πράγμα άδύνα- 
νατον—πρεπει νά διανύση πρώτον ιστορικούς τινας σταθ
μούς, ζαί νά παρουσιάση ούτω κατάδηλα τά σημεία, ώστε 
νά είδοποιηθώσι πάντες, πολύ δέ μάλλον τό φιλύποπτον 
χρήμα περί τής έπιζειμένης καταστροφής, ζαί νά σωΟώσιν, 
πλήν εΐ μή πρόκειται περί τών εύρισζόντων συμψηφίστέαν 
πάσαν ζημίαν είς τό ύπέρογζον τοϋ τόκου. "Οθεν τήν εύκο
λου ταύτην, καί άσφαλή πρόσοδον, τήν έκ τών δημοσίων 
χρεωγράφων, κλήρου αποκλειστικόν τό πρώτον τών ολίγων, 
ήτοι τών μεγάλων κεφαλαιούχων, έσυνείΟισαν βαθμηδόν νά 
έπιδιώζωσι καί οί πολλοί, τό δέ διαθέσιμον κεφάλαιον εύρι. 
σκεν ούτως εύκολου τοποθέτησιν εις τάς πολλαπλασιαζο-

ΔΥΩ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ 447 

μένας άνάγκας τών κυβερνήσεων· τοΰτο δ’ άποτελεϊ, ιδίως 
διά κράτη, όπου τά κεφάλαια διά τήν σπάνιν των είσι περι
ζήτητα, ζημίαν τής εγχωρίου παραγωγής, άντίστοιχον 
πρός τήν ώφέλειαν, ήν δύνανται νά χορηγήσωσι τά δημόσια 
δάνεια, όταν μεταχειρίζονται αύτά είς έργα παραγωγικά. 
ΠροσΟέσωμεν ήδη είς ταϋτα τήν τεραστίαν άνάπτυξιν τοϋ 
συνεταιρισμού, τάς διαφόρους μετοχάς καί ομολογίας τών 
άνωνύμων έταιριών, ών εύρύ στάδιον ό κόσμος ολόκληρος, ού 
μόνον έκμεταλλευΟείς πολλαχώς, άλλά καί γεωγραφιζώς 
άλλοιωΟε'ς δι’ αύτών, ζαί ούτω Οέλομεν έχει πλήρη τήν ει
κόνα τοϋ κατακερματισμού, τής χ α ρ τ ο π ο ι ή σ ε ω ς, ού
τω*  είπεΐν, τοΰ πλούτου τών έθνών, καί τής εντεύθεν άζα- 
τασχέτου φοράς του πρός τά χρηματιστήρια.

Είσελθόντες ούτως είς τό χρηματιστήριο·?, έξετάσωμεν 
άπαθώς, καί άνευ ούδεμιας προκαταλήψεων, τάς έζει γινό
μενός συναλλαγάς. Ή χρηματιστίζή, ήτοι τό έμπόριον τών 
χρημάτων καί τών άξιών, παρουσιάζει, ώς ζαί ή εμπορία 
τών λοιπών πραγμάτων, έπωφελές στάδιον τή άνθρωπίνη 
φιλοπονία, ζαί προσδίδει είς τάς άξίας αύτάς χρησιμότητα 
μεγαλειτέρα·?, άλλ’ ύ ό ένα άπαραίτητον όρον, ήτοι καθ’ ό
σον φροντίζει περί τής καταλλήλου μεταθέσεώς των άπό τοϋ 
μή έχοντος είς τόν έχοντα χρείαν αύτών τοΰτο προϋποθέ
τει άφ’ένός μέν κεφάλαια, ζητοϋντα νά τοποΟετηθώσιν είς 
άξίας, άφ’έτέρου δέ άξίας, αίτινες έπίδιώκουσι τήν μετατρο
πήν των είς χρήματα· ή περί τήν μετατροπήν μάλιστα ταύ
την ευκολία εΐναι ή κυρία τών άρετών τοΰ κινητού πλού
του, ζαί τοιοϋτος ύπήρξεν ό άρχικός τύπος τών χρηματι- 
στικών συναλλαγών. Ποια όμως ή σημερινή είκών τών χρη
ματιστηρίων ; Τήν πραγματικότητα, ζατασταθεισαν σπά
νιάν έξαίρεσιν, αντικατέστησε·? ή είκονιζότης, τήν λελογι
σμένη·? δέ σύυεσιν, ήτις είναι αναγκαία προϋπόθεσις πάσης 
συναλλαγής, τυφλή τις ζαί πυρετώδης κερδοσκοπία, έν ή 
ούτε ό πωλών γνωρίζει διατί πωλεΐ, ούτε ό άγοράζων
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αγοράζει. Ό δέ λόγος τοΰ παραδόξου τούτου οαΐνο- 
μενου είναι άπλούστατος- οί θαμώνες δηλ. τών χρηματι- 
στηριων χατατά 90/100, είτε άγοράζοντες, είτε πωλοΰν- 
τος, αποβλεπουσιν είς τήν διαφοράν τής άξίας τοΰ τίτλου, 
.ην μεταςυ^του χρόνου τής πωλήσεως καί εκείνου τής πα- 

ραοοσεως, διότι ούτε οί μέν έχουσιν τό πρός τήν συναλλα
γήν αναγκαίου ποσόν, ούτε οί άλλοι τούς τίτλους·’συναλ
λάσσονται ω; Αέγουσιν a ternie, ήτοι συνάπτεται αγών τυ- 
χ<-ου παιγνιδιού, οστις ζρίνεται ζατά τήν τιμήν τών άξιών 
την ημέραν τής παραδόσεως, ζαί ό ήττώμενος πληρώνει τήν 
οιαφοραν. ΙΙοιαν δ’ έντεΰΟεν προσφέρουσι τή κοινωνία υπη
ρεσίαν ; ουοεμίαν τούυαντιον ζημιοΰσιν αύτήν σπουδαίως, 
κρατούντες αργούς βραχίονας ζαί κεφάλαια, τά όποια άλ
λως ήθελον γονιμοπ^ήσει τάς παραγωγικός βιομηχανίας. 
Αςμημαςαντιτάξωσι τήν ελευθερίαν τών συναλλαγών, 

ζαΟοσον παν ο,τι δεν περιέχει τήν ουσίαν τής συναλλαγής, 
ήτις εστιν η ίδιότης αύτής τοΰ μεταβιβάζει-; τά χρήσιμα 

αγματα έζεΐ όπου δύνανται νά ώσι χρησιμότερα,’ δέν εί
ναι αςιον τοΰ ονόματος τούτου, όσον ζαί άν φέρτ τόν εξω
τερικόν τής συναλλαγής τύπου. Μήτοι τό χαοτοπαίννιον 
ζ«ι Ολα τα λοιπά τυχηρά δέν είναι συμβάσεις πηγάζουσαι 
εζ της ελευδερας τών παιζόντων Οελήσεως ; Καί τό χρημα
τιστηρίου δέ, ύπό τόν ώς είρηται έζφαυλισΟέντα τύπον του 
εν ω ούδεμίαν παρέχει ώφέλειαν, τοιαυτας παρουσιάζει κα- 
ταστροφας περιουσιών, δυστυχώς δέ καί άνΟρωπίνω·; ύπάρ- 
ςεων, ώστε δέν έυνροΰμεν κατά τί δύναται νά έχη τίτλους 
περισσοτέρους παρά τή σωφρονουση κοινή γνώμη, και παο’ 
αυτοϊς τοΐς νομοΟέταις τών έθνών.
,. ΥΛΛ 71 Ζα™στροφή "ώ’' ναυαγών του χρηματιστηρίου 
οεν είναι και η μόνη, ήν έχει να οΐκτείρη ή κοινωνία, τό’κά
ζου έγκειται βαθύτερου, είναι τό θέλγητρου, όπερ έξασζεΐ 
επι τής διανοίας τοΰ ανθρώπου ή άπονος κτήσις χρυσίου, 
χαι η άσωτία περί τήν δαπάνην τοΰ ούτω πως κτωμένου, 

άμφότεραι έπίσης όλέθριαι έπί τής καθόλου παραγωγής ζαί 
καταναλώσεως. 'Ο κοινός δηλ. παραγωγός, ού μόνον πλουτί
ζει τήν κοινωνίαν eta προϊόντων, ών δεϊται αύτη, άλλά ζαί 
τοϋ αντιστοίχου εισοδήματος του φείδεται, καλώς γνωρίζων 
πόσον επίμοχθος ύπήρξεν ή όπόζτησίς του, έν ω τά εισοδή
ματα τοΰ χρηματιστηρίου, προσπορίζοντα εΐς τινας άπόνως 
καί αιφνηδίως μεγάλην δύναμιν πρός άγοράν ζαί ζατανά- 
λωσιν προϊόντων, εις τήν παραγωγήν τών οποίων ούδαμώς 
συνετέλεσαυ, διαταράττουσι τήν καθόλου οικονομικήν ισορ
ροπίαν, καί άποτελοΰσι μίαν, εΐ μή τήν ζυριωτέραν, τών α
φορμών τής γενικώς παρατηρούμενης υπέρμετρου αύξήσεως 
τής τιμής τών πρός τό ζήν αναγκαίων.

Αί έντεΰΟεν οικονομικά! καταστροφαί, αί γνωστά! ύπό τό 
όνομα έμποριζαί κρίσεις, άφυπνίζουσι μέν ενίοτε 
τήν κοινωνίαν άπό τοΰ ολέθριου ληθάργου, είς δν τάς ρί
πτει ή επίβουλος του χρηματιστηρίου βοτάνη, άλλά μετ’οΰ 
πολύ ή γόησσα κυβεία άναζτα τό άπωλεσθέν πεδίου, καί 
μείζονας ποιείται τάς κατακτήσεις. Έζ τοΰ φαινομένου ό
μως τούτου ουδόλως έπεταΐ. ότι τό ψεύδος δύναται ποτέ νά 
ζατασταΟή άλήΟεια, ζαί ή απάτη κοινωνικός θεσμός· έπ’ έ
σχατων μάλιστα φαίνεται, ότι τό κοινωνικόν τοϋτο νόσημα 
ήρχισε ν’ άπασχολή τό ευρωπαϊκόν δημόσιον, ανεξαρτήτως 
άπό τάς εντυπώσεις τής στιγμής. Καί ιδού ή Αύστρία ετοι
μάζει νόμον αυστηρότατου περί άνωνύμων εταιριών, όπως 
προλάβη τάς ταχυδακτυ/.ουργικώς ένεργουμένας νοσφίσεις 
τών ξένων κεφαλαίων ύπό τήν σκεπήν άπατηλών καταστα
τικών, ή δέ ’Αγγλία κανονίζει τά τοΰ χρηματιστηρίου ύπό 
πνεΰμα κατασταλτικόν, χωρίς ούδετέρα τούτων νά τρέχη 
τόν κίνδυνον νά ζατηγορηΟή ώς όπισθοδρομιζή.

Ή δέ πρόΟεσις ήμών, χαρασσόντων τάς όλίγας ταύτας 
γραμμάς, δέν ήτο βεβαίως νά εϊσέλΟωμεν είς τα καθέκαστα 
τών δύω μεγάλων οικονομικών άτοπιών, τών πανταχόθεν κα- 
ταγγελλομένων ήδη παρά τοϊς πεπολιτισμένοίς λαοϊς, ήτοι 
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της ύπέρ μέτρον αύξήσεως τών δημοσίων δαπανών, καί τής 
ολέθριας έπιδράσεως τής κυβείας, ούτε νά πραγματευΟώμεν 
συστηματιζώς πώς έχουσι παρ’ ήμΐν τά περί τούτου, ή νά 
ύποδείξωμεν τά μέσα τής θεραπείας· τοΰτο προϋποτίΟησι 
γνώσεις είδικάς έπι τών είρημένων θεμάτων, συνδέεται δέ 
καί στενώς πρός τήν καθόλου κοινωνικήν ήμών καί πολιτι
κήν κατάστασιν, ή περί τής όποιας συζήτησις έχει, φαίνεται, 
πολλά άζόμη στάδια νά οιατρέξη. Άλλ’άφ’έτέρου εκείνο, 
όπερ ή επιστήμη, έκ συμφώνου μετά τής πρακτικής τών 
διαφόρων λαών, καταγγέλλει ώς όλέΟριον, δέν δύναται’ ποτέ 
νά ΟεωρηΟή αδιάφορου δι’ ώρισμένην τινα χώραν, δι’ δ καί 
δέν σφάλει τις ύποδεικνύων, έν τούτω τώ μεταξύ, τούς έν- 
δεχομένους κινδύνους, ούτε πιστεύομεν ότι Οά εύρη τήν κύ- 
ρωσίν του παρ' ήμΐν τό παλαιφατον έκεΐνο «άλήΟεια εντεύ
θεν τών "Αλπεων, ψευδός έκεΐΟεν αύτών». ’Ιδού έν δυσί λέ- 
ξεσιν ή αφορμή, συνάμα δέ ή μόνη άξίωσις τής ήμετέρας μι- 
ζράς πραγματείας.

Α. ΘΕΟΑΩΡΙΑΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩ£Ι£ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΛ TAIS ΕΠΛΙ'ΧΙΑΙΣ Κ0Ι50Τ11ΤΩΝ.

Τά πράγματα τής 'Ελλάδος βαδίζουσι τόν δρόμον αύ
τών. Έν τώ^μέσω τής πορείας των ΐδέαι τινες διεσπαρμέ
να! συναντώνται, ζαί ή συνεργασία αύτών βραδέως μέν άλ- 
λάσταΟερώς προχωρεί. Αί ΐδέαι αύται άνήκουσιν εις τόν 
κύκλον τών μεγάλων παραγόντων, τούς όποιους γνωρίζει 
ή ιστορία -.ής προόδου τών.ανθρωπίνων κοινωνιών. Ώς δείγ
μα ένός συστήματος μεταξύ τόσων άλλων έστω ό πρό 
τίνος συγκροτηθείς έν ΆΟήναις Τεγεατικός Σύνδεσμος.Είναι 
ένσάρζωσις τής ϊδέας,τήν όποιαν περιέχει έν έαυτή ή οίχονο- 
μιζοπολιτιζή ένωσις τών Αθηνών μετά τών έν ταϊς έπαρ- 

χίαις κοινοτήτων. "Οταν ή ιδέα αύτη περιλάβη μείζονα κύ
κλον κοινοτήτων, όταν όλαι τών έπαρχιών αί κοινότητες 
διά τών έν ΆΟήναις μελών των όργανίσωσι τοιαΰτα κέντρα 
ένώσεως καί συνεργασίας έν τή πρωτευούση τής 'Ελληνι
κής έπικρατείας, πιστεύομεν άδιστάκτως ότι ή οίζονομικοπο- 
λιτική λειτουργία τής ζαρδίας τοΰ κράτους Οά είσέλΟη είς 
αρμονίαν πρός τάς οίκονομιζοπολιτιζάς άνάγζας τής περι
φέρειας αύτοΰ ζαί ότι τά ελληνικά πράγματα Οα ώριμάσωσι 
ταχύτερου πρός τό ιδανικόν τής ζινούσης αύτά φυλής. 
’Ιδού τα ζυριώτερα τοΰ διοργανισμοΰ τούτου, ώς ύποβάλλει 
αύτόν ή έν ΆΟήναις ΐορυσις τής λαϊκής έταιρίας του Τεγεα- 
τικοΰ Συνδέσμου έν τώ άπό 24 'Ιουλίου 1883 ζαταστατικώ 
αύτής:

Σκοπός τοΰ Τεγεατιζοΰ Συνδέσμου είναι I) ή ΐορυσις 
κέντρου ένώσεως ζαί άοελφικής συνεργασίας τών έν ΆΟή
ναις ζαί έν Ιίειραιεΐ Τεγεατών, 2) ή έπιζοινωνία τοΰ ζέν- 
τρου τούτου έν γένει πρός τούς απανταχού διαμένο ντας Τε- 
γεάτας, εΐδιζώς οί προς τάς Τεγεατιζάς κοινότητας, 3) ό 
προβιβασμός τών κοινοτήτων τούτων δι' έπιτοπίου οργα
νισμού οικονομικών, έκ.παιδευτικών καί έν γένει κοινωφελών 
ιδρυμάτων, 4) ή φιλανθρωπική επικουρία πρός τούς έν τώ 
άγώνι τής ζωής δεόμενους ύποστηρίξεως Τεγεάτας, καθό
λου δέ ή αλληλοβοήθεια ζαί ή προστασία τής Τεγεατιζής 
νεολαίας.

ΙΙάς Τεγεάτης δύναται να γίνη μέλος τού Συνδέσμου, 
έγζρινόμενος υπό τής έπιτροπής αύτού καί παραδεχόμενος 
τό καταστατικόν του. Έκαστος συνέταιρος οφείλει νά ζατα- 
βάλη εις τό ταμείου τού Συνδέσμου ά) δικαίωμα εισόδου 
δραχμάς τρεις, β') κατ'έτος είτε δια μιας είτε τμηματικώς 
χατά τριμηνίαν δώδεκα τούλάχιστον δραχμάς, και γ') τήν 
άξίαν μιας καθ' όλον το έτος ημέρας έργασίας έν τώ κύκλω 
τών βιομηχανικών έργων αύτού. Ή χορηγία τής έργατικής 
ταύτης ήμέρας είναι είς ένΟύμησιν τών ιερών δεσμών τής 
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καταγωγής, τό άντίτιμον δέ αύτής, κανονιζόμενον ύπό τής 
επιτροπής δι’ έκαστον μέλος, ορίζεται άποκλειστικώς ύπέρ 
τών Τεγεατιζών κοινοτήτων. Έκτος τών εισφορών τούτων 
ό Τεγεατικός Σύνδεσμος δέχεται ζαΐ έκτακτους συνδροιζ,άς 
καί γενναιοδωρίας τών απανταχού διεσπαρμένων τέκνων τής 
'Γεγέας πρός τελείωσιν ζαΐ άνάπτυξιν τών έκτεθέντων κοι
νωνικών σκοπών αύτοϋ. Επίσης δέχεται καί τήν πρός τού
τους επικουρίαν έζ μέρους παντός φίλου τής 'Ελληνικής ι
δέας, αναγράφει δέ πλησίον εις τά τακτικά μέλη αύτοϋ καί 
επίτιμα, δωρητάς ζαΐ εύεργέτας.

Τά κεφάλαια τοϋ Συνδέσμου κατατίθενται παρά τινι τών 
παρεχουσών μείζο-α τόκον ζαΐ άξιοχρεότητα δημοσίων 
Τραπεζών ή τοποθετούνται εις άγοράν δημοσίων χρεωγρά
φων τής Ελλάδος. 'Ολα τά μέλη τής έπιτροπής καί τοΰ 
συμβουλίου είναι άλληλεγγύως ύπεύΟυνα διά τήν τοιαύτην 
έξασφάλισιν τών κεφαλαίων του Συνδέσμου ζαΐ τών σχε
τικών κατ’ αύτήν δικαιογράφων.

Ή διά τούς σκοπούς τοϋ Συνδέσμου χρήβις τών κεφα
λαίων αύτοϋ θέλει άρχίσει άπό τής ί Ιανουάριου ί385, Οά 
ένεργεϊται δέ έκ τών συνγκετρουμένων κεφαλαίων κατά τό 
ηγούμενον έτος. Έάν μέχρι τής εποχής ταύτης παρουσιασ- 
Οώσιν έκτακτοι άνάγκαι τοϋ Συνδέσμου σχετιζόμίναι πρός 
τούς σκοπούς αύτοϋ, ή Έπιτροπή θέλει προκηρύξει έκτακτον 
συνεισφοράν, τής όποιας τό προϊόν θέλει εις τάς άνάγκας 
ταύτας χρησιμεύσει, έν μέτρω όριζομένω ύπό τής έπιτρο
πής καί τών δύο τρίτων τής ολομέλειας τοΰ συμβουλίου.

Έν γένει τά διαθέσιμα κεφάλαια τοΰ Συνδέσμου διαι
ρούνται εις τρία μέρη άναλόγως τής ειδικής σπουδαιότητος 
τών είς τά μέρη ταϋτα άναγομένων σκοπών τοΰ Συνδέσμου, 
κατά τήν κρίσιν τής έπιτροπής καί τών δύο τρίτων τής ο
λομέλειας τοϋ συμβουλίου α') εις ΐδρυσιν έν Τεγέα εκπαιδευ
τηρίων άρρένων και Οηλέων κατά τά νεώτερα συςήματα καί 
τούς δυνατούς έν τώ τόπω εκπαιδευτικούς βαθμούς, είς τήν 

ΐδρυσιν μουσείου έν Τεγέα διά τάς Τεγεατικός αρχαιότητας, 
είς τόν όργανισρόν κατά τό έπικαιρότερον κέντρον τής Τε- 
γέας γεωργικού χαΐ τεχνολογικού σχολείου, είς τήν τέλε- 

βιν έν τή αρχαία πόλε’. τής Τεγέας κατά τήν θέσιν «’Επι
σκοπήν», πανηγύρεως μέν κατά παν έτος, έκΟέσεως δέ κατά 
πάσαν τετραετίαν, άμφοτέρων τή 15 Αύγούστου, β') είς 
ένίσχυσιν τών απόρων σπουδαστών καί έργατών τής Τεγεα- 
τικής νεολείας, γ') είς φιλανθρωπικός συνδρομάς πρός τούς 
έκ νόσου ή άλλης συμφοράς άτυχοϋντας Τεγεάτας. Ή δια
νομή τών διαθεσίμων κεφαλαίων τοΰ Συνδέσμου πρός έκα
στον τών άνωτέρω σκοπών, ιδεών καί προσώπων άφίνεται 
είς τήν επιτροπήν ζαΐ είς τά δύο τρίτα τής ολομέλειας τοΰ 
συμβουλίου, μέχρις ου ζανονισθή άπό τών μαθημάτων τή; 
πείρας ύπό τής γενικής τοΰ Συνδέσμου συνελεύσεως.

Οί καθυκαστον οργανισμοί τής λειτουργίας τών ανωτέ
ρω ιδρυμάτων Οέλουσιν άποφασισΟή προσωρινώς μέν ύπό 
τής έπιτροπής μετά τής ολομέλειας τοΰ συμβουλίου, όριστι- 
κώς δέ ύπό τής γενικής συνελεύσεως τοΰ Συνδέσμου. Όσον 
άφορα τό γεωργικόν καί τό τεχνολογικόν σχολεϊον, Οέλου- 
σι ληφθή ύπ’ όψιν αί τοπικαί περιστάσεις σχετικώς πρός τά 
έν Ελβετία οικονομικά καί κοινωνικά ύποδείγματα. Όσον 
αφορά τήν πανήγυριν,θέλει άποβλέψει αΰτη είς τήν συγζέν- 
τρωσιν τών εμπορικών καί βιομηχανικών στοιχείων τής 
’Αρκαδικής Πελοποννήσου. Όσον άφορα τήν έκΟεσιν, θέλει 
συνδυασθη αΰτη πρός περιοδικού; διαγωνισμούς τών θετι
κών επόψεων τής κοινωνικής προόδου, άπό τής γεωργίας 
καί τή; βιομηχανία; μέχρι τής πνευματικής έπικοινωνίας 
τών κεντρικών τής Πελοποννήσου λαών.

’Ιδιαιτέρας τέλος μνείας είναι αξία ή έν τώ Τεγεατικώ 
Συνδέσμω ένωσις τής θρησκείας ζαΐ τής άγάπης έν τή 
κατά παν έτος τελέσει επισήμου έν ’Αθήναις ιεροτελεστίας 
ζαΐ έταιρίστιζοϋ γεύματος εις σύσφιξιν τών αδελφικών με
ταξύ τών θιασωτών τής ιδέας δεσμών.
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Το επόμενον κήρυγμα τοΰ Τεγεατιζοΰ Συνδέσμου πρός 
τούς φίλους, άδελοούς καΐ συμπολίτας τών Τεγεατικών 
κοινοτήτων είναι ή πρώτη πράξις τών πρώτων αρχών αύτοΰ, 
τής οποίας τήν θεμελιώδη έννοιαν επικροτεί ή συνείδησις τοΰ 
έθνους :

’Εγκάρδιον ζωηρών αναμνήσεων έπιτελοΰμευ καθήκον άυα- 

κοινούυτες ύμΐν τήν ίδρυσιν τοΰ « Τεγεατικοΰ Συνδέσμου η.
Τον έιέπυευσεν ή πατριωτική ιδία τοΰ Τεγεατικοΰ Λαοΰ, 

και δεν υπήρξαν οί έν ΆΟήναις και ει> Πειραιει εταίροι, εΐμή 

ηχώ τών αισθημάτων, τά όποια έκ τοΰ λαοΰ τούτου παρέ- 
λαβον. Διότι οπού δήποτε κα'ι άν εύρεθή ο Τεγεάτης, όπου 
δήποτε καί άν έργάζηται τον αγώνα τής ζωής, έκεΐ είς τήν 
Τεγϊαν έχει προσηλωμένοι· το βλέμμα τής ψυχής, τήν ό

ποιαν ή αρχαϊκή τών Κοινοτήτων αύτής φΰσις έκ παίδων δια
μορφώνει.

ΆποτεΐΙ’όμεθα πρός τόν Λαόν τόιν Τεγεατικών Κοινοτήτων 

και καλοΰμεν αυτόν είς πρακτικήν επικοινωνίαν έπί τοΰ θε^ 
μελιώδους σκοπού, είς τόν οποίον ό Τεγεατικός Σύνδεσμος 
συι εκέντρωσε τήν ενέργειαν τών άποτελούντων αύτόν μελών. 
Αξίζει είς τήν λαϊκήν έννοιαν τοΰ σκοπού τούτου, ΐνα μεταξύ 

τών απανταχού Τεγεατών ΰπάρχη πάντοτε ακμαίου κέντρον 
ένώσεως και συνεργασίας. Τοιουτοτρόπως οί έργάται τής 
Τεγέας, οί μένουτες έπί τοΰ έδάφους, έφ'οΰ έλαβον τήν ζωήν 

καί οί μακράν αύτοΰ κα~, αρτίζοντες τήν βιωτικήν των οικο
νομίαν, θέλουν εξακολουθεί τήν αποστολήν τήν όποιαν ή πα
τριωτική ιδέα επιβάλλει.

Έξαιρέτως ό Τεγεατικός Σύνδεσμος αποβλέπει είς τόν 
προβιβασμόν τώι Τεγεατικών Κοινοτήτων, ύπό οικονομικήν, 

εκπαιδευτικήν καί κοινωνικήν έποψιν. Εΐμεθα είς τό κέντρον 
τής Πελοποι ι ήσου και ούχί είς μάτην ή ιστορία αναγράφει 
τό δικαίωμα τής Τεγεας,ΐνα κατέχη τήν έτέραν πτέρυγα τής 
Πελοποννησίακής παρατάξεως. ΓΤυΰ είναι οί αρχαίοι εκείνοι 

καιροί ; Πρέπει ι·ά έπανέλθουν.
'Ιδιαιτέραν έννοιαν έχει ή σημαία τοΰ Τεγεατικοΰ Συν-
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δεσμού είς αλληλοβοήθειαν έν τώ βαρεί άγώυι τής ζωής, 
καί είς επικουρίαν πρός τήν έκτός τής Τεγέας διασπειρομέ- 
νην Τεγεατικήν νεολαίαν. Ό Σύνδεσμος έυιοεΐ νά άναλάβη 

τό καθήκον να πριστατεύσρ τήν απειρίαν καί τάς πολυει- 
δεις άνάγκας αύτής, είτε έν τώ σταδίω τής έκπαιδεύσεως 
είτε έν τώ σταδίω τής βιομηχανικής και έμπορικής άκμής. 

Πώς λειτουργονσιν οί νόμοι, όποια εΐναι ή διοίκησις, ό

ποια εΐναι ή δικαιοσύνη, όποια τά φορολογικά πορίσματα έν 
τή περιφερεία, τών Τεγεατικών Κοινοτήτων, εΐναι μελέτημα 

ζωηρού διαφέροντυς διά τά συι εταιρισθέντα τέκνα, αύτών. 
Ευρισκόμενα ταΰτα έν τώ κέντρω τής έπικοατείας, έννοοΰσι 
ούχί νά άφήσωσιν αδρανή τήν περίστασιν ταύτην τοΰ βίου 
των, άλλά νά τήν χρησιμαποιήσωσιυ είς τήν υπηρεσίαν τών 

ιερών δικαιωμάτων καί τών κοινών συμφερόντων τής γεννε- 
τείρας αύτών γης. Έάν ολαι αί Κοινότητεε τής Ελλάδος 
όργανίσωσι τοιουτοτρόποις εαυτός, ώστε νά εχωσι λαϊκήν 
φωνήν έν Άθήναις, εάν πλησίον τής έπισήμου τών δημο

σίων οργανισμών ένεργείας λειτουργώσιν έν τώ μετρώ τής 
νομιμότητας καί οί έταιριστίκοί τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
οργανισμοί, δεν εχομεν αμφιβολίαν οτι καί μεγάλα θά πλη- 

ρωθώσι κενά καί πολλοί άτοπίαι θέλουσι παρέλθει.

Καλοΰμεν λοιπόν είς έργου τόν Λαόν τής Τεγέας. Έκα

στη κοινότης αύτοΰ θέλει συγκοινωνή μετά τοΰ Τεγεατι- 
κοΰ Συνδέσμου δι’ έπιτροπής άποτελουμένης ύπό τοΰ ίερέως, 

τού ειδικού παρέδρου αύτής (έν τή πρωτευούση τοΰ Δήμου 
ύπό τοΰ δημάρχου) καί τοΰ διδασκάλου της οπού υπάρχει 
τοιοΰτος. Αί έπιτροπαί αύται θέλουσιν άνταποκρίυεσθαι μετά 

τής κεντρικής έπιτροπής τοΰ Τεγεατικοΰ Συδέσμου είς παν 
ο,τι άφορα τήν προαγωγήν τών Τεγεατικών Κοινοτήτων. 
"Εχει τις έκ τούτων ανάγκην εις ήν προσκόπτει ό συνοικισ
μός τών χωρίων καί κωμών, άς άποταθή ή έπιτροπή αύτής 
πρός τόν Τεγεατικόν Σύνδεσμον. "Εχει άνάγκην ή εκκλη
σία, τό σχολείου, ή κοινοτική περιφέρεια έπικουρίας δρα
στικής ; άς άποταθή ή έπιτροπή τής πασχούσης κοινό- 

τητος πρός τόν Τεγεατικόν Σύνδεσμοι·. 'Υπάρχει ζήτη-
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μά τι τής άγρο τικής οικονομίας ενδιαφέρον τον γεωρ" 

γικόν τής Τεγέας πληθυσμόν, άς άποταθή ή οικεία ε
πιτροπή προς τόν Τεγεατικον Σύνδεσμον. Συμβαίνει αδικία 

τις, καταπίεσις η οικονομική συμφορά είς τά μέλη Κοινότη
τάς τίνος ; άς άποταθή ή επιτροπή της πρός τόν Τεγεατικον 

Σύνδεσμοι1. Ό Τεγεατικός Σύνδεσμος θά έκτελέση τό χρέος 
του, θά ύπερασπισθή τάς Κοινότητας τής καταγωγής αύτοΰ, 
«αί θά απόδειξη εν έργοις, οτι γόνιμος και αληθής ιδέα κα

τοικεί είς τόν οργανισμόν αύτοΰ. Αί κοινοτικοί οΰτοις επί
τροποί θά είναι οφθαλμοί τοΰ Τεγεατικον Συνδέσμου έπί 
τών τοπικών τής Τεγέας άναγκών. Καί ή πείρα δέ'/ θέλει 
βραδύνει νά απόδειξη πόσον ή συνά ντησις αΰτη τοΰ έταιρι- 

στικοΰ πνεύματος πληροί ούσιωδεστάτην τής κοινωνικής 
ιδέας πρόοδον.

Έπι τοιούτοις αΐσθήμασιν άποτείνομεν αδελφικόν ασπασ

μόν πρός τούς φίλους, τούς αδελφούς και τούς συμπολίτας 

τών Τεγεατικώιν Κοινοτήτων. Ούτε τόποι, ούτε χρόνοι θά 
δυνηθώσι ποτέ νά μας διαχωρίσωσιν.

Έν Άθήναις τή 15 Αύγούστου 1885

ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΜΚΘΩ^ΕΩε

ΆγρομίσΟωσις είναι ~.ό σύστημα έζεϊνο τής καλλιέργειας 
τής γής, καθ’ δ <5 κύριος αύτής παραχωρεί έπί μισθώ τήν 
χρήσιν της είς άλλον. Τό είδος τοϋτο τής έπιχειρήσεως υπο
θέτει, ότι ό επιχειρηματίας άγρομισΟωτής, γνωρίζων τήν 
τέχνην τοϋ γεωργεΐν, έχων τά αναγκαία καλλιεργητικά κε
φάλαια, ήξεύρει νά μεταχειρισΟή αύτά, κατά τόν ώφελιμώ- 
τερον τρόπον. Άντί νά άγοράση τήν γήν απαιτούσαν προ
καταβολές μεγάλα;, προτιμά νά μισΟώση κτήμα ξένον διά 
νά καλλιεργή. Δίδει λόγω μισθώματος είς τόν ιδιοκτήτην 
τοΰ ακινήτου τόν τόκον τοϋ αντιτίμου τής ιδιοκτησίας, τό 

δέ ύπόλοίπον τοϋ κεφαλαίου του ένασχολεΐ διά τήν έντελή 

τής γής καλλιέργειαν.
Ή άγρομίσΟωσις είναι έν χρήσει είς τόπους, έν οΐς υπάρ

χει μεγάλη κοινωνική άνάπτυξις, ό έπιχειριματίας δέ καί ό 
γαιοκτήτης γνωρίζουσι νά έκτιμώσι τήν αληθή άξίαν τής γής, 
προεοχομένην, ού μόνον έκ τής παραγωγικής αύτής δυνά- 
μεως, ήτις δυνατόν βαθμηδόν νά βελτιωΟή διά καλού καλ
λιεργητικού συστήματος, άλλά καί έκ τών πρός έξόδευ- 
σιν τών προϊόντων εύκολιών, ήτοι τής καταναλώσεως, τοϋ 
πλυθησμοϋ, τών μέσων τής συγκοινωνίας, τής ασφαλείας 
κλπ. Καί ό μέν ιδιοκτήτης άρκεΐται νά λαμβάνη είς μετρη
τά τήν άξίαν ταύτην, ό δέ μισθωτής άφ’ έτέρου θεωρεί συμ
φέρον του, άν έμίσΟωσε πολυχρονίως, νά αύξήση διά λιπασ
μάτων τήν παραγωγικήν άξίαν τής γής πρός όφελός του, 
καί νά ώφελήται τούς τόκους τών κινούμενων κεφαλαίων 
του, οίτινες άναβαίνουσι άπό 10 μέχρι 40 τοΐς °/0 πολλάκις.

Τό μίσθωμα, ήτοι ή άξια τής γής, ύπολογίζεται έν Αγ
γλία, λέγει ό Δελαβέρν, πρός 3 τοϊς 100 έπι τής άγοράς. 
“ΟΟεν, ίνα έχη τις εισόδημα 3,000 δραχμών έκ τής γής, πρέ
πει νά καταΟέση δι’ άγοράν αύτής κεφάλαιον πάγιον 100, 
000 δραχμών. Ίνα έχη όμως εισόδημα ίσου ποσού, ώς άγρο- 
μισθωτής, δέν απαιτείται νά έχη κινητόν κεφάλαιον άνώτε- 
ρον τών 30,000. "Αν ό άγρομισΟωτής διά τοϋ κεφαλαίου 
τούτου άγοράση γήν καί τήν μισΟώση είς άλλον, Οά λαμ
βάνη ώς ιδιοκτήτης 900 μόνον δραχμάς. "Αν θέληση νά τό 
καλλιεργήση ό ίδιος, δανειζόμενος τά έξοδα τής καλλιέρ
γειας, δέν θέλει ίσως έργασΟή είς τήν έπιχείρησιν ταύτην 
έπί τοΐς ξένοις κεφαλαίοις, είμή όπως κεροήση τούς τόκους 
τών καλλιεργητικών κεφαλαίων, τούς οποίους θέλει δώσει 
είς τόν δανειστήν του. Διά τούτο, ούδείς τών έχόντων" μι
κρά κεφάλαια γεωργών θέλει νά γείνη γαιοκτήτης, |προ- 
τιμα δέ τό έργον τοϋ άγρομισΟωτού.

Αί άγρομ,ισΟώσεις έγίνοντο άλλοτε βραχυπρόθεσμοι, άμ- 
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*

φότεροι δέ οί συμβαλλόμενοι ό,τε μισθωτής καί ό γαιοζτή- 
της, χωρίς νά λαμβάνωσιν ύπ' όψιν τήν γονιμότητα τοΰ 
έδάφους, έζήτουν έζ τοΰ ακινήτου κτήματος όλον τό δυνα
τόν όφελος. Ό γαιοκτήτης ήθελε τάς βραχυπροθέσμους μισ
θώσεις, αίτινες τω έσυγχώρουν νά ώφελήται συνεχώς έκ 
τής αύξήσεως τής άξίας τών μισθωμάτων πηγαζούσης έκ 
τοΰ αύξάνοντος συναγωνισμού τών μισθωτών, άφ’ έτέρου δέ 
ό μισθωτής, άληθής παροδίτης καλλιεργητής, μετεχειρίζετο 
τήν γήν ώς κατακεκτημένον τόπον. Δι’ αύτόν ή γεωργία ήτο 
τέχνη τοΰ έξαντλεΐν τό έδαφος, τέχνη δηλαδή τοΰ άφαιρεϊν 
άπό τό ακίνητον κτήμα, τοΰ οποίου ή κυριότης δέν άνήζεν 
είς αύτόν, παν τό φ 0 α ρ τ ό ν αύτής μέρος, όλον του 
τόν πλούτον, καί νά μήν άφίνη είς αύτό, κατά τήν άποχώ- 
ρησίν του, άλλο τι παρά μόνον τό ά φ 0 α ρ τ ο ν, εκείνο 
δηλαδή τό όποιον δέν ήδύνατό νά μεταβάλη είς έμπορεύσιμα 
προϊόντα, είς κυκλοφορούν κεφάλαιον. Ύπό τοιούτους όρους 
εΐναι εύκολον νά έννοηθή, ότι αί άγρομισθώσεις έστηρίζοντο 
έπί τοΰ άνταγωνισμοΰ, ζαί όχι έπί τής άλληλεγγόης τών 
συμβαλλομένων.Οί ίδιοζτήται έπροτίμων εισοδήματα βραδείας 
καί συμπεπλεγμένης πραγματοποιήσεως, προερχομένης άπό 
δαπάνας ζαί προζαταβολάς βελτιώσεων. Οί μισθωταί άφ' 
έτέρου ήσαν πτωχοί ζαί ήναγκασμένοι νά συμορφωθώσι πρός 
σύστημα καλλιεργητικόν, σύμφωνον πρός τούς ύπάρχοντας 
πόρους και τάς άνάγκας τής εποχής. ’Εγγυήσεις έζητοΰντο 
μόνον διά τάςπληρωμάς τοΰ μισθώματος, ζαί όχι διά τήν δια- 
τήρησιν τής γονιμότητος τής γής· αί δέ έγυοδοσίαι και προ- 
καταβολαί, τάς οποίας έζήτουν ένεκα τούτου, άφήρουν άπό 
τούς μισθωτάς τών κτημάτων άρζετά κεφάλαια, μένοντα 
είς αδράνειαν, ένώ έπρεπε ταϋτα νά ζινώνται είς τάς χείράς 
αύτών νά γίνωνται παραγωγικώτεοα, ζαί νά άποβαίνωσι 
πρός άμφοτέρους τούς συμβαλλομένους ώφέλιμα.

Ή άλλαγή τών έποχών έφερε καί τήν άλλαγήν τών 
πραγμάτων και τών ιδεών. Ή πρόοδος τών φώτων έπέπρω- 

το νά φέρη καί έπί τοΰ θέματος τούτου μεγίστην βελτίωσίν, 
ώστε νά παύση πλέον ή άνόητο; καί πρός όλους ανωφελής 
ζατάχρησις τής έξαντλήσεως τής γής. Καθίερώθη λοιπόν 
έπί τών άγρομισθώσεων ή άρχή, ότι οί ίδιοζτήται καί οί μισ- 
Οωταί έχοντες κοινόν συμφέρον είς τήν βελτίωσίν 
σθουμένων κτημάτων, όφείλουσι νά συμφωνώσι ρή 
διζάς, ίνα ώφελήται έκαστον τών μερών έκ τών προκατα

είς τήν βελτίωσίν τών μι-
•ρας εί-

βολών του.
ΜισΟόνων ό ιδιοκτήτης τήν γήν του πρέπει νά έχη δύω 

σκοπούς· νά είσπράξη τήν πραγματικήν έπιζαρπίαν, καί νά 
διατηρήση τό κτήμα του είς τήν ιδίαν κατάστασιν, χωρίς 
δηλαδή νά χειροτερεύση είς τρόπον ώστε, κατα τό τέλος 
τής μισθώσεως, νά δύναται νά μισθωθή έζ νέου είς τήν αύτήν 
τιμήν, μάλιστα δέ καί ή άξια τοΰ κτήματος καί τό ποσόν τοΰ 
μισθώματος νά λάβωσιν αύξησίν τινα. Άν ό ιδιοκτήτης προ- 
βλέπη χείροτέρευσιν εις τό κτήμά του, τότε πρέπει έξ ανάγ
κης νά άποζημιωθή δι' αύτήν, αύξάνων άπ’ άρχής τό ποσόν 
τοΰ μισθώματος. Άν όμως ό ιδιοκτήτης άποιτή βελτιώσεις, 
τότε ό μισθωτής πρέπει νά κρατήση αύτάς άπ’ αρχής ές αύτού 
τοΰ μισθώματος, τό όποιον είς τήν πρώτην περιπτωσιν αύξά- 

νει, ζαί είς τήν δευτέραν έλαττόνεται.
Είς τήν πρώτην περίτ τωσιν, δέν παρουσιάζεται δυσκολία, 

διότι ό ιδιοκτήτης πωλει ολόκληρον τήν γονιμότητα τοΰ ε
δάφους, καί ό μισθωτής έχει τήν άδειαν νά τήν έςαντλήση.Ό 
ιδιοκτήτης άπαλλοτριοΰται οΰτω - ένός τών κυριωτέοων συ
στατικών τεΰ κτήματος, τής γονιμότητος αύτοϋ, τήν όποιαν 
άπολαμβάνει όμισθωτής. Είς τήν δευτέραν όμως π-ρίπτωσιν, 
καθ’ήν ό ιδιοκτήτης δέν πωλει τήν γονιμότητα, ζαί τό κτή- 
μα πρέπει νά άποδοθή είς ήν κατάστασιν ό μισθωτής τό πα- 
ρέλαβεν, ή είς ζαλλιτέραν, διότι ό μισθωτής έπληοώθη τάς 
βελτιώσεις, είς τήν περιπτωσιν ταύτην ύπάρχει όλη ή δυσ
ζολία. "Ινα πεισθώμεν δέ περί τής άνάγκης τής εύρέσεως 
κανόνων έξασφαλιζόντων τό μέλλον είς τόν ιδιοκτήτην, πρέ- 
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νά γνωρίσωμεν τήν διαγωγήν τών πλειοτέρων άγρομισθω- 
τών, τών οποίων τά δόγματα συνοψίζονται ύπό τοΰ Τάερ 
ώς ακολούθως:

α') «Ζήτει πρό πάντων νά μίσθωσης κτήμα τό όποιον, είτε 
οιά καλλιτέρας καί πλούσιας (εις λιπασμούς) καλλιέργειας, 
είτε διά τής ολίγης έξαντλήσεως τών γαιών του, ευρίσκε- 
ται εις εύτυχή κατάστασιν. Δύνασαι άναλόγως τής έκτά- 
σεώς του νά προσφέρης, έπι ολίγα έτη, μίσθωμα δι- 
πλάσιον εκείνου τό όποιον Οά έδιδες εις κτήμα έξαντληθέν 
καί πτωχεΰσαν, ένεκα φειδωλούς καλλεργειας, ή άπό μισθω
τήν επιτήδειον. Είς τό πρώτον ήμπορεΐς νά καταβάλης τάς 
μεγαλειτέρας εφευρέσεις τής τέχνης διά νά τό εξάντλησης, 
ένώ εις τό τελευταΐον δέν εΐμπορεΐς παρά νά άκολουθήσης 
τόν συνήθη δρόμον.

β') «Καλλιέργει μόνον δημητριακούς καρπούς, είς όσα 
μέρη τοΰ κτήματος είναι τοΰτο δυνατόν. Άπ-λύτως τίποτε 
διά τά κτήνη, διότι ταΰτα δέν πληρόνουσιν αμέσως τήν ζαλ- 
λιτέραν τροφήν και διότι, είς τό μικρόν διάστημα τής μισ
θώσεως σου, δέν Οά έχης καιρόν νά άποζημιωΟής ολόκλη
ρον τήν ούσίαν τών λιπασμών, τούς όποιους διά τήν παρα
γωγήν τών ζτηνοτροφιζών φυτών μετεχειρίσθης.

γ') « Μεταξύ τών άγραναπαυτικών καλλιεργειών,καλλιερ
γεί έχείνας όσαι δίδουσι τό μεγαλ-ίτσρον χρηματικόν εισό
δημα, έλαιοφόρους σπόρους, λινάριον, κάνναδιν, καπνόν 
κττ. Καίάν δέν δύνασαι νά άναλάβης ό ίδιος τοιαύτας καλ
λιέργειας, ύπομίσΟωσον τό έδαφος είς τούς πτωχούς άνθρώ- 
πους τών πέριξ, άντί πληρωμής είς χρήματα, ή άντί μέ
ρους τών προϊόντων. Άν τά προϊόντα ταΰτα δέν παράγω- 
σιν άχυρο ν, δέν σημαίνει πολύ, διότι ζατά τό σύνηΟες άπα- 
γορεύεται διά τών μισθωτηρίων έγγραφων ή έχποίησις τοΰ 
άχύρου, ή τούλάχιστον δέν εΐμπορεΐς νά έχης τήν τόλμην 
νά έζποιήσης φανερά μεγάλην αύτοΰ ποσότητα.

σ') « Έπειδή τά προϊόντα ταΰτα άπαιτοΰσι πολύν λιπασμόν,
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καί σύ Οά παράγης μικράς ποσότητας έξ αύτών, περιορί
σου νά καλιεργής αύτά έν τοΐς άγροΐς τοΐς είς καλήν κατά- 
στασιν άκόμη εύρισκομένοις και τοΐς πλησιέστεροις τής ά- 
γροικίας. Ούτως αί μετακομίσεις είναι όλιγοχρονιότεραι 
καί εύθηνότεραι. Άν προσέτι, κατά τό τελευταΐον έτος τής 
μισΟώσεώς σου, οί άλλοι άγροι δέν δύνανται νά παράξωσι 
τίποτε, είσαι άρχούντως αποζημιωμένος διά τό τοιοϋτον 
έλάττωμα καί Οά έχης μάλιστα δικαίωμα νά παραπονήσαι 
διά τήν στείρωσιν τβΰ έδάφους, καί νά ζητής έλάττωσιν 
τοΰ μισθώματος. Έκτός τούτου, τά πλησίον έδάφη ποιοΰσιν 
έπίδειξιν εις τούς όφθαλμούς τοΰ ιδιοκτήτου, καί άν εΐπη ότι 
τό λίνον, τό χόλζα ή ό χαπνός έξαντλοϋσι το έδαφος, δύ
νασαι νά άναφέρης περί τοΰ καλού σίτου όστις αύξάνει έκεΐ 
πλησίον.’Αλλά μή μεταφέρης ποτέ κόπρον είς τούς άγρούς, 
όσοι έχουσι μεγαλειτέραν άνάγκην, διότι ό πτωχός άγρός δέν 
πληρόνει ποτέ τόν πρώτον λιπασμόν.

ε') «Τά πρ·ΰτα έτη ποιεί έπί τοΰ εδάφους διά τοΰ άροτρου, 
τής σβάρνα, τοΰ κυλίνδρου, τήν έντ-λεστέραν εργασίαν, ίνα 
χαταστρίψης τά άχρηστα χόρτα, καί θέσης είς ένέργειαν 
όλους όσους τό έδαφος περιέχει λιπασμούς. Αύξησον διά 
τοΰτο τά ζπύγη. Έντό; τοΰ χρόνου τής μισθώσεως Οά άπο- 
ζημίωθής αρκούντως. Άλλ' όταν πλησιάση τό τέλος τής 
συμφωνίας, πρέπει νά παραίτησης τήν έντέλ-Ιαν τής έργα
σίας,ινα δυνηθής νά όλιγοστεύσης τά ζεύγη καί τά μεταχει- 
ρισΟγίςείς προσθέτους έπιχειρήσειςπαραγούσας πλειότερον.

ς·') «Θά ώφεληθής πολύ, άν σοί συγχωρηθρ νά άνοιξης πα
λαιόν λειβάδιον, ή νά έχχερσώσης δασώδες μέρος. "Οταν 
ζητής νά μισθώσης άγροιχίαν, προσπάθησον να έπιτύχης έ- 
χουσαν τοιαΰτα. Άφιέρωσον δέ τότε άπ’ αρχής είς τάς γαΐας 
ταύτας όλας τάς δυνάμεις τας όποιας δύνασαι νά διάθεσης. 
Αί τοιαΰται γαΐαι, καλλιεργούμενα'., θα σοί δώσωσι κατ’ 
άρχάς άφθονους καί καλούς δημητριακούς καρπούς,ακολού
θως δέ θα παράγωσιν άκόμη άνευ λιπάσματος ίκανώς μέχρι
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τέλους τής συμφωνίας. ’Ολίγον φρόντιζον, άν τότε Οά είναι 
έντελώς έξηντλημέναι.

ζ') «Άν σοί έδόΟησαν ζώα είς μίσθωσίν καί οφείλεις νά τά 
άποδώσης ζατά τό τέλος τής συμφωνίας, άφαίοεσον πρότε- 
ρον τούς καλλίτερους ίππους, βόας κτλ,καί άντικατάστησον 
αύτούς δΓ άλλων χειροτέρων, ή μάλλον πλήρωσον είς χρή
ματα δσα ζώα άπεφάσισας να λείώωσι, διότι είς τάς τοιού- 
του είδους εκτιμήσεις τό καλόν ζώον έκτιμάται συνήθως ό
λιγώτερον, άναλόγως τοΰ κακού. Κατά τό τέλος τής συμ
φωνίας πρέπει νά μήν άφίνης τόν ταύρον είς τάς άγελάδας, 
διότι ή παράτασις τής γαλουχίας τών μή εγκύων άγελάδων 
Οά σέ άποζημιώση πλειότερον άφ’ ό,τι ήθελον δώσει αί άρ- 
τίτοκοι ζλπ.»

Ή τακτική αυτή τοΰ πονηρού άγρομισΟωτού ίκανώς δει
κνύει τήν άνάγκην πρακτικών συμφωνιών μή συγχωρου- 
σών είς αύτόν τοιαύτας καταχρήσεις. IΙρός τόν σκοπόν τού
τον χρήσιμον είναι έν τοϊς μισΟωτηοίοις έγγράφοις νά ΰπο- 
χρεώνται οί άγρομισΟωται έπί τών έξής θεμάτων :

1) λα διατηρώσι πάντοτε έντός τοΰ κτήματος πραγμα
τικόν ποσόν ζώων εργατικών καί παραγωγικών «ορισμένης 
άξίας, τό όποιον νά είναι έξησφαλισμένον ζατά τής έπι- 
ζωοτίας καί τής πυρκαιάς παρά τινι άξιοχρέω’έταιρία. Τούτο 
δέ ίνα παράγηται κόπρος καί λιπαίνηται ή γή.

2) Να μήν άνοίγωσιν άλλά μάλιστα νά δημιουργώσι 
λειβάδια, ώρισμένης έκτάσεως, είς προσδιωρίσμένον μέρος. 
Ή παραγωγή τού χόρτου δέν έξαντλεϊ τό έδαφος· έκτός 
τούτου, διά τήν κατανάλωσιν τού χόρτου οί άγρομισΟωται 
διατηοοΰσιν έξ ανάγκης ζώα τά όποϊα μεταβαλλουσι-Λ.αύτό 
είς κοπρον.

3) Να μή σκάπτωσι τα κτηνοτροφιζά χόρτα έν τή έποχή 
τοΰ σπόρου αύτών, διότι τά φυτά έξαντλούσι τό έδαφος 
πλειότερον κατα τό > καιρόν τής ώριμάνσεως τών καρ
πών των.

4) Νά φυλάττωσι μεταξύ τής άροσίμου καί ποοφύτου έπι- 
φανείας άναλογίαν τινα. Έν ’Αγγλία, τό ήμισυ τού κτήμα
τος σχηματίζει φυσικόν ή μόνιμον λειβάδιον, τό δέ άλλο 
ήμισυ, τό αρόσιμο?, μόλις κατά τό έν τέταρτον καλλιερ
γείται πρός παραγωγήν προϊόντων χρησίμων είς τήν τρο
φήν τού άνθρώπου, τά δέ άλλα τρίτα τέταρτα αύτοΰ σπεί- 
ρονται ριζοφόρα ή τεχνητά λειβάδια, χρήσιμα είς τήν κτη
νοτροφίαν, ώστε τά ~/8 τοΰ κτήματος ποράγουσι κτηνο- 
τροφικά φυτά.

5) Νά ρίπτωσι, κατ’ έτος, χάριν λιπασμού δόσιν τινα 
μάργας ή άσβεστου, έπί «ορισμένου άριΟμοΰ στρεμμάτων τής 
μισθωμένης γής.

6) Νά καΟιστώσιν εΐς καλήν κατάστασιν παραγωγής ώ- 
ρισμένας έκτάσεις άγονων γαιών.

7) Νά ποτίζωσι τά λειβάδια καί ρίπτωσιν έπ’ αύτών 7α- 

πάσματα.
8) Νά φυτεύωσι χαΟ’ ώρισμένας έποχάς δένδρα καί νά 

διατηρώσι τάύπάρχοντα.
9) Νά κατασχευάζωσι καί διατηρώσι δρόμους, χάνδακας 

χαί φραγμούς.
10) Κατά οέ τά τελευταία έτη τής μισθώσεως νά άκο- 

λουΟώσιν ώρισμένην έπισποράν, άπαγορευομένης τής συλλο
γής δύω προϊόντων δημητριακών κατά συνέχειαν, νά άφί- 
νωσι τά άχυρα πρός χρήσιν τοΰ νέου μισθωτού, καί νά ά- 
φίνωσι ώρισμένην ποσότητα κόπρου κατά τήν άναχώρησίν 

των.
Έπί τέλους, δύναται νά συμφωνηθή, ότι ή άγρομίσΟωσις 

είμπορεϊ νά διαρκέση έπί πολλάς διαδοχικώς περιόδους, λαμ- 
βανομένης ώς βάσεως τής κατα πρώτον συμφωνηΟείσης. Αί 
τοιαύτης όμως φύσεως συμφωνίαι είναι εύπραγματοποίη- 
τοι μόνον μεταξύ άνθρώπων, οίτινες έννοοΰσι να έκτι- 
μήσωσι τάς γεωργιχάς περιστάσεις, και χωρίς νά προσδιορί- 
σωσι λεπτομέρειας έπισποράς, περιορίζονται νά συνεννοη-
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θώσιν είς τάς βάσεις μόνον τής καλλιέργειας. Διά τοΰτο, 
Οέλοντες νά συνδοάσωσι τό συμφέρον τοΰ έδάφους μετά 
τής έλευΟέρας ένεργείας τού μισθωτού, έζήτησαν χαΐ άλλ ας 
εγγυήσεις έξασφαλιζούσας άμ·. οτέρους τούς συμβαλλόμε
νους.

Διά τόν λόγον τούτον, είς τινάς άγρομισθώσεις, ό ιδιο
κτήτης, άφοΰ συνεννοήΟη άπ’ άοχής μέ τόν άγρομισΟωτήν 
περί τής φύσεως χαί τής ώς έγγιστα άξίας τών βελτιώσεων 
τάς όποιας ούτος οφείλει, ζατα τήν διάρκειαν τής συμφω
νίας, να έζτελέση ύπέρ αύτοϋ, ύποχρεοΰται νά άποζημιώση 
τόν μισθωτήν ζατά τό τέλος τής μισθώσεως, ζατα διάγνωσιν 
πραγματογνωμόνων. Κατά συνέπειαν γίνονται δύο αύτοψίαι 
πραγματογνωμοσύνης, μία ζατά τήν άρχήν τής συμφωνίας, 
ζαί μία άλλη ζατά τήν έζ τοϋ κτήματος έξοδον τοΰμισΟωτοΰ. 
Κατά τήν τελευταίαν τχύτην αυτοψίαν βεααιοΰταΐ ή ΰπαρξίς, 
όχι μόνον τών οικοδομών, τών χανδάκων, τών δρόμων, τών 
φυτειών,τών οχετών κλπ.άλλ’ άζόμη, τό ζαί σπουοαιότερον, 
αί καλλιεργητικά', βελτιώσεις, τα έν τώ έδάφει λιπάσματα, 
ή τά είς σωρόν εύρισζόμενα, οί ορυκτοί λιπασμοί, τά βαΟέα 
όργώματα, ή σύναξις τών λίθων κλπ. Επίσης έκτιμώνται τά 
μόνιμα ζαί πρόσκαιρα λειβάδια και οί άσυγκόμιστοι καρποί, 
τούς όποιους ό άγρομίσΟωτής συμφωνεί έζ.τοτε να άφήση, 
ζατά τήν άναχώρησίν του.'Ορίζεται δέ έν τώ μισθωτήρια) άν 
τά προϊόντα ταϋτα Οά πληρωΟώσι κατά τήν τρέχουσαν τότε 
τιμήν, ή μόνον ζατά τά έξοδα τής καλλιέργειας των. βέβαι
ος είς τήν περίστασίν ταύτην ό άγρομίσΟωτής, ότι άναχω- 
ρών Οά άποζημιωΟή δλας τάς προζαταβολάς του, μεταχει
ρίζεται τό μισΟωΟέν έδαφος ώς καλός πατήρ οικογένειας, ζαί 
ώς ιδιοκτήτης φροντίζων περί τοϋ μέλλοντος.

II. Γ.


