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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩλ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ι

Ή λειτουργία τών δημοσίων ύπαλλήλων έκτος τής έπό
ψεως τοΰ δημοσίου δικαίου, ότι εΐναι διά τόν πολίτην συγ
χρόνως καί δικαίωμα καί καθήκον, κέκτηται ιδιαίτερον δια- 
οέρον έκ τής οικονομικής έπόψεως, καθ’ ήν όσον μέν διαι
ρούνται τά έργα τών ανθρώπων τόσον τελειοποιούνται, δέν 
δύνασΟε δέ νά έχητε τό αύτό άποτέλεσμα, έμπιστευόμενοι 
τήν άμαξαν ύμών είς ικανόν ηνίοχον ή είς ικανόν βυρσοδέ
ψην. Καί ή πολιτεία, άν Οέλη τά τελειότερα αποτελέσματα, 
πρέπει νά άποβλέψη είς τούς τελειοτέρους έργάτας. Τοι
αύτη εΐναι ή φύσις τών πραγμάτων.

Μεταξύ τής πολιτειακής καί τής οικονομικής έπόψεως 
ύπάρχει, έν τούτοις, άξιοσημείωτος αρμονία, διότι, έάν ή 
σωτηρία τής πόλεως εΐναι τό κυριώτατον μέλημα, ή επι
στήμη τών διαχειριζομένων τήν πολιτικήν μηχανήν απο
βαίνει όρος αναπόφευκτος τής κοινής σωτηρίας. Καί έν τή 
έλευΟερωτάτη λοιπόν τών πολιτειών τά δημόσια αξιώματα 
άνήκουσιν είς όλους κατά τοσοΰτον έφ’ όσον εΐναι ούτοι ικα
νοί. Ή άξια ούτω του δημοκρατικού κλήρου στηρίζεται 
είς τήν προΰπόθεσιν, ότι οί κληρούμενοι κέκτηνται τήν αύ
τήν ικανότητα. Έάν ή ύπόθεσις αϋτη άληΟεύη, οί καρποί # 
της εΐναι πραγματικώς ωραίοι καί ή δικαιοσύνη τής τύχης 
αδιάβλητος. Έάν όμως ό κλήρος άναβίβάζη τόν ανίκανον 
είς τήν κυβέρνησιν τοΰ πλοίου, ταχέως τοΰτο ρίπτεται είς 
τήν ξηράν.

Όπως καί άν έχη, άμα παρίσταται ή ανάγκη τών ύπη- 
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ρεσίων, εύΟύς άρχεται ό σχηματισμός τάξεων ιδιαιτέρων, 
αιτινες καλλιεργούσε τήν μελέτην αύτών. Καί Οά ήτο πε- 
ριεργώτατον, άν ή μέν ανάγκη ύποδημάτων έποίει ύποδη- 
ματοποιούς, ή δέ ανάγκη διοικήσεως, δικαιοσύνης, διδα
σκαλίας δέν κατώρθου διοικητάς, δικαστάς, ή διδασκάλους. 
Ή άναλογία είναι τοιαύτη, ώστε λαός στάσιμος ή όπισΟο- 
δρομικός εύχαριστεΐται εξίσου είς τέχνην νηπιώδη καί επι
στήμην εμπειρίας κοινής. "Οσον όμως προβαίνει ό λαός, 
τόσον δεΐται τελειοτέρων οργάνων. Τά παλαιά έγκαταλεί- 
πονται καί δέν δύναται π. χ. ό νΰν πολιτισμένος λαός νά 
διοικηθή διά τής σιδηράς ράβδου τών βαρβαρικών του 

χρόνων.
Τής εποχής ταύτης ιδιαίτερον είναι γνώρισμα ή κατάρ- 

τισις σχολείων διά τήν τεχνικήν καί επιστημονικήν τών 
λαών έκπαίδευσιν. ~Αρά γε όπως δύναται τις νά κατασκευ 
άση διά τής διδασκαλίας βελτίονας τεχνίτας, δέν δύναται νά 
κατασκευάση καί ύπαλλήλους κρείτονας; Έάν μεταξύ τών 
διαφόρων δημοσίων λειτουργειών διακρίνωμεν τάς διδασκα- 
λικάς, εκκλησιαστικός, διχαστικάς καί στρατιωτικός, διά 
μέν τάς πρώτας όσοι λαοί έΟεώρησαν τήν εθνικήν έκπαί- 
δευσιν ώς ιδιαίτερον τής πολιτείας έργον, έπεμελήθησαν 
συγχρόνως τήν κατάρτισιν ειδικών πρός ταύτην εκπαιδευ
τηρίων. Διά δέ τάς εκκλησιαστικός ύπηρεσίας ό ναός είναι 
τό σχολεΐον τών αιώνων καθόσον τούτο εύρωστεΐ καί οί 
καρποί αύτοϋ είσίν ώριμοι. Άπό καιρού είς καιρόν μεταρ
ρυθμίσεις τινες άναζωπυροΰσι τήν ζωήν καί άποδεικνύεται 
τότε, ό-.ι καί ή θρησκεία αύτή εΐναι πρόοδος. Διά δέ τάς 
δικαστικός έν μέν ταϊς κυριωτάταις δημοκρατία'.; έκαστος τί
μιος καί νουνεχής πολίτης εΐναι αξιόλογος δικαστής, έν δέ 
τοϊς λοιποΐς πολιτεύμασιν, όταν ή πληθύς τών νόμων άπο
τελεϊ τήν ύπερτάτην τού νομοΟέτου σοφίαν, αί νομικαί έ
ρευνα'. άποτελούσιν έργωοεστάτην ένασχόλησιν. Ό δέ 
στρατός εΐναι τό κατ’ έξοχήν σχολεΐον τών λαών. Γνώρι
σμα τού πολιτισμού αύτών εΐναι, όταν ή έπιστήμη άντικα- 
Οιστα τήν θηριωδείαν. Καί δύναται τις έν πολέμω νά φο-
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νεύη διά μιας έπιστημονικής έφευρέσεως μυριάδας όμοιων 
του, χωρίς ούδείς νά άμφιβάλ/j περί τής γλυκύτητος τού 
ατομικού αύτοϋ χαρακτήρος. Παράδοξον ! Τό άνΟρώπινον 
γένος ώφελήθη περισσότερον έκ τών πολεμικών σχολείων 
του, άφ’ όσον τά σχολεία τής ηθικής κατόρθωσαν μέχρι 
τοΰδε. Ό επιστημονικότερος νικά, ή καταιγίς ταχέως πα
ρέρχεται καί ό αίθριος ούρανός διαδέχεται τούς κεραυνούς, 
τούς όποιους οί απόγονοι τού Προμηθέως κατόρθωσαν τέ
λος νά ύποκλέψωσιν έκ τών χειρών τοΰ Διός.

Ό σκοπός μου δέν εΐναι νά μελετήσω νΰν τούς όρους, έφ’ 
ων πρέπει νά στηρίζηται ή έκπαίδευσις τών έκτεθέντων τής 
δημοσίας ύπηρεσίας κλάδων. Έάν π. χ. έν τώ διδασκαλικό 
έπεθύμουν περισσοτέραν έξήγησιν τών ιδεών καί τών πραγ
μάτων καί όλιγώτερον καταποντισμόν έν τώ πελάγει τών 

γραμματικών καί λοιπών συμβόλων έάν έν τώ εκκλησια
στικό έπεθύμουν τήν καταβίβασιν τών άρχιερέων μέχρις ολί
γον άνω τού σημείου τής ύψώσεως τών ιερέων, οιτινες εΐ
ναι ή άληθής, ή μόνη δύναμις τοΰ ιερού· έάν έν τώ δικα
στικό προτιμώ τήν συνείδησιν τού λαού άπό τήν μηχανήν 
τοΰ νομοΟέτου, τήν ουσίαν τοΰ δικαίου άπό τόν τύπον, τόν 
όποιον ένέπνευσεν ό φόβος τής αδικίας· έάν έν τώ στρα
τιωτικό τό σχολεΐον τού ύ π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ΰ καί τού 
στρατιώτου περιέχη τό άληθές μεγαλεϊον τών νεωτέ- 
ρων, όπως καί τών άρχαιοτέρων, έθνών· —πάντα ταΰτα 
έχουσιν άνάγκην ιδιαιτέρας άναπτύξεως.

Ύπό τρεις επόψεις δύναται νά μελετηθή ή μόρφωσες 
τών δημοσίων έν γένει υπαλλήλων. Ή μέν άνήκει εις τήν 
ηθικήν, ή δέ είς τήν πολιτικήν, ή δέ είς τήν επαγγελματι
κήν. Ένώ αί δύο πρώται εΐναι γενικά τής κοινωνικής κα- 
ταστάσεως πορίσματα, ή τελευταία άφορα τήν ικανότητα 
τοΰ ύπαλλήλου ώς τεχνίτου, ήτις δέν εΐναι αδύνατον ινα 
διά καταλλήλου τίνος εκπαιδευτικού συστήματος καταστή 
άνωτέοα τού μέσου όρου τής έΟνικής ίκανότήτος. Έν τού- 
τοις ανήθικος έξουσία αισθάνεται πρός τούς φαύλους ίδιαι 
τέραν κλίσιν καί γελοίος Οά ήν ό όρεγόμενος μοναρχικής
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αύθεντείας, έάν ένεπιστεύετο τά σχέδιά του είς συνταγμα
τικούς ή δημοκράτας. Αί οέ ελεύθερα', πολιτεία.'. ιδιαίτερον 
έχουσι τρόπον αποστροφής προς τούς άπολυτόφρονας. Ή 
ίζανότης λοιπόν δέν εΐναι τό κύριον προσόν τών οργάνων 
τής πόλεως. "Οταν ή μήτηρ ~οΰ ΙΙαυσανίου μετά τοΰ άλ
λου λαοϋ περιετείχιζε τόν προδότην υιόν της, άναμφισβη- 
τήτως ήν ούτος ικανότατος, έν τούτοις άπεδεικνύετο πόσον 
χρήσιμον εΐναι νά έχη έτοιμον πάντοτε ό ελεύθερος πολί

της τόν λίθον αύτοΰ.
"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν έπαγγελματιζήν έζπαίδευσιν 

τών δημοσίων ύπαλ/.ήλων, συμβιβάζεται αύτη πρός όλα τά 
είδη τών πολιτειών. Διά τόν δεσποτισμόν, ούδεμία αμφιβο
λία, ότι έχει ούτος ανάγκην επιτηδείων οργάνων διά τήν 
ελευθερίαν, εΐναι αύτη παρθένος, εις τήν οποίαν ή προσέγ- 
γισις τών αχρείων φρίκην εμποιεί. Διαφέρει τό ζήτημα έπί 
τίνων βάσεων πρέπει νά μορφωθη ή έπαγγελματική τών 
ύπαλλήλων έκπαίδευσις. Έάν διά τό δεσποτικόν σύστημα 
άποβλέπη αύτη είς τό συμφέρον τοΰ μονάρχου, τής οικο
γένειας καί τών δούλων αύτοΰ, διά τό ελεύθερον σύστημα 
τελικός σκοπός εΐναι τό κοινόν αγαθόν.

II

Έάν έπιθεωρήσωμεν τήν δημοσίαν έν Έλλάοι λειτουρ
γίαν ύπό καθολικήν έποψιν, εκτός τούτεστιν εξαιρέσεων 
(έν ταΐς όποίαις ιδιαιτέρως πρέπει νά λογισθώσιν αί άπό τών 
καιρών αιφνίδιοι έν τή υπηρεσία είσπηδήσεις), διατελεΐ αύτη 
είς τάς χεΐρας εμπειρικών, οϊτινες άπό μικροτέρων βαθμι
δών άναβαίνουσιν όμαλώς ή άνωμάλως τήν κλίμακα τής 
προαγωγής. Ή έπαγγελματική έκπαίδευσις έρχεται εις αύ- 
τούς, όπως είς τούς μή πεινώντας ή όρεξις ενώπιον τραπέ
ζης ελκυστικής. Πρέπει έν τούτοις νά ομολογήσω, ότι ού- 
δαμώς είμί ενθουσιασμένος ύπέρ τής διαιτητικής έκείνων, 
οϊτινες προκαλοΰσι τήν όρεξιν τρώγοντες. Άφ’ έτέρου ή 
μέθοδος έχει τι αρχαιοπρεπές καί κατ’ έξοχήνξεύκολον· διότι 
βεβαίως ό κουρεύς θά γείνη έπιτηδειότατος είς ό,τι άπαξ
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έ’μαθεν, άφοΰ έπί τινα χρόνον δ'.αταράξη τήν αρμονίαν τής 
κόμης τών θυμάτων αύτοΰ.

"Οταν ύψωθή τό έθνος είς εύρύτερον επιστημονικόν ορί
ζοντα, τότε μετά τής γυμνότητος τών εμπειρικών αναφαί
νεται ιδιαιτέρα τάξις θεωρητικών, τών όποιων τά πρώτα 
συμπτώματα βεβαιοΰνται άπό τίνος φρασεολογικής πρός 
τούς ά'ρχαιοτέρους ύπεροχής. Πολλάκις ύγιέστατος νοΰς 
σζοτοδινιά ενώπιον τυχαίας γλωσσικής πολυμαθείας. Οί α
τυχείς εμπειρικοί μένουσιν έκπεπληγμένοι ενώπιον τών νέων 
τούτων απογόνων τοΰ Όδυσσέως, όστις «πολλών ανθρώπων 
ιδεν άστεα καί νόον έγνω». Έάν μετ’ ολίγον έπέρχηται 
ανταγωνισμός μεταξύ εμπειρικών καί θεωρητικών, ή Κυ
βερνητική μηχανή έλζεται, ότέ μέν, πρός τούς μέν, ότέ δέ, 
πρός τούς δέ. Τό άζριβές εΐναι, ότι κατά τήν περίοδον ταύτην 
ό κόσμος καταλαμβάνεται ύπό αηδίας πρός άμφοτέρας τάς 
τάξεις τών άνταγωνιζομένων, καί έπειδή δέν επιθυμώ, ϊνα έλ
θω είς πλείονας λεπτομέρειας, παραπέμπω έκαστον είς τήν 
άνάλυσιν τών κυριωτέρων κοινωνικών παρ’ ήμΐν φαινομέ
νων, διότι μαρτυροΰσιν ακριβώς τοιαύτην έποχήν τής έθνι
κής ημών ζωής.

Τό σχολειον λοιπόν τής μορφώσεως δημοσίων ύπαλλή- 
Λων, άπό τοΰ πολιτικού άνδρός, όστις διευθύνει τάς τύχας 
τών έθνών, μέχρι του μικρού έργάτου, όστις καθαρίζει τήν 
πολιτικήν μηχανήν, είναι γνώρισμα οριστικής έν τή κοι
νωνία μεταβάσεως είς τελειότερον προφανώς στάδιον. Έν 
τώ σχολείω τούτω ή μέν θεωρία καί ή πείρα άμοιβαίως 
εξελέγχονται καί διαφωτίζονται, ή δέ άπαίτησις τών αμα
θών ή τών πεφυσιωμένων νά διοικήσωσι τούς όμοιους των 

εισέρχεται έντός τοιούτου φωτός, ώστε κινεί τόν γενικόν 
γέλωτα. Πριν έν τούτοις είσέλθω είς τήν μελέτην τοΰ με
γάλου τούτου σταδίου τοΰ κοινωνικού βίου, δέν εΐναι άπό 
σκοπού έκδρομή τις έντός τής Γερμανικής χώρας, διότι αύτη 
όμολογουμένως κατέχει τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών 
εθνών έκείνων, άτινα έκαλλιέργησαν τήν έπαγγελματιζήν 
~ών ύπαλλήλων αύτών έζπαίδευσιν.
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«Άπό τοϋ πρώτου ήδη τετάρτου, λέγει ό Rau, τής πα- 
ρελθούσης έκατονταετηρίδος ήσθάνθησαν έν Γερμανία τήν 
ανάγκην τής επιστημονικής έκπαιδεύσεως τών έν τοΐς διά
φοροι; κλάδοις τής δημοσίας διοικήσεως ύπηρετούντων, πρός 
τόν σκοπόν, ινα μεταοοθώσιν αύτοΐς γνώσεις βαθύτεραι έπί 
τών αντικειμένων τής εργασίας αύτών καί έπί τών αρχών 
αιτινες πρέπει νά διευΟυνωσι τάς ένεργείας των. Κατά τό 
1727 έν τοΐς πανεπιστημίοις τής Halle καί τοϋ Breslau έδη- 
μιουργήΟησαν έ'δραι, έν αίς έδιδάσκοντο αί πρός τούς διοι
κητικούς έν γένει ύπαλλήλους άναγκαϊαι γνώσεις». Έκ- 
τοτε μετά πολλάς περιπετείας ή έκπαίδευσις τών δημοσίων 
ύπαλλήλων ήκολούΟησεν έν Γερμανία δύο οδούς. Άλλα- 
χοϋ μέν, ώς έν Πρωσσία π. χ. ή διδασκαλία αύτη προσε- 
τέθη εις τήν έν γένει σειράν τών μαθημάτων τής Νομικής 
ή τής Φιλοσοφικής τοϋ Πανεπιστημίου σχολής. ’Αλλα
χού δέ, ώς έν Βυρτεμβέργη καί Βαυαρία, τά άναγκαΐα εις 
μόρφωσιν τών δημοσίων ύπαλλήλων μαθήματα άπετέλε- 
σαν σχολάς ιδιαιτέρας.

Έν τώ πρώτω συστήματι, ιδού ποια μαθήματα άπέβλεπον 
τής δημοσίας ύπηρεσίας τό σταδίου. — Δημόσιον δίκαιον 
τής Γερμανίας. Δίκαιον τών εθνών. Σύνταγμα τής 'Ρωμανο- 
Γερμανικής αύτοκρατορίας. Εισαγωγή εις τό νεώτερον Γερ
μανικόν δίκαιον. Εκκλησιαστικόν δίκαιον. Ιστορία τοΰ δη
μοσίου Γερμανικού δικαίου. Σύνταγμα τής Γερμανικής 'Ο
μοσπονδίας. Πολιτική Οικονομία. Δημοσιονομία. Καταστα
τική. Ιστορία πολιτικο-εκκλησιαστική. Συντάγματα τών κυ- 
ριωτέρων τής Εύρώπης Επικρατειών. 'Ιστορία τής περί τά 
μεταλλεία νομοθεσίας. Γερμανικόν περί τά μεταλλεία δί
καιον. Συστήματα Πολιτικής. Συστήματα Πολιτικής Οικο
νομίας. ’Εγκυκλοπαίδεια τών πολιτικών, δημοσιονομικών 
καί άγρονομικών επιστημών.

Έν τώ δευτέρω συστήματι ή είδικότης τών εις μόρφωσιν 
δημοσίων ύπαλλήλων σχολών περιλαμβάνει τά έξής μαθή
ματα. — Πολιτική Ιστορία τής Εύρώπης άπό τοΰ 17G3— 
1815. Καταστατική τοϋ πληθυσμού έν γένει καί τοϋ ΖοΙ- 

lvereiu ιδιαιτέρως. Γεωργική παραγωγή. ’Εγκυκλοπαίδεια 
τής δασονομιζής επιστήμης. Δασική Οικονομία. Τεχνολογία. 
’Εμπόρων. Πολιτική Οικονομία. Διοίκησις. Φορολογία. Δη
μοσιονομικόν τής χώρας σύστημα. Δημοτικόν δίκαιον αύ
τής. Γενική εισαγωγή είς τήν λογιστικότητα. Βιομηχανική 
’Αστυνομία. Γεωγνωσία σχετικώς πρός τήν μεταλλουργικήν 
βιομηχανίαν. Περί Μεταλλείων καί περί 'Αλυκών. Γενική 
χημεία. Γεωργική χημεία. Ιστορία τής έν τώ μεσαιώνι 
καλλιέργειας τής γής. (’)

Έκαστος δύναται νά έννοήση τήν δύναμιν τής πολιτι
κής μηχανής, όταν τά όργανα αύτής λαμβάνονται έζ το-

(’) Έν γένει ή ποικιλία τών ιζαθημάτων τών Γερμανικών πανε
πιστημίων αποτελεί έφ’όλων τών κλάδων τών ανθρωπίνων γνώ
σεων άξιοπαρατήρητον φαινόμενον, τό όποιον, στηριζόμενον ιδιαιτέ
ρως έπί τοΰ συστήματος της ΐ-γηγισίικ:, ιδού πώς περιγράφεται ύπό 
τοΰ πρυτάνεως τοΰ έν Βερολίνω Πανεπιστημίου κ. Bays-Reymond 
ί·> τώ να-.α το 1870 πρυτανικώ αύτοΰ λόγω. «'Ό,τι μόνοι ήμεΐς 
έν τή πανεπιστημιακή διδασκαλία κατέχομεν είναι ή εύφυεστάτη 
εκείνη μέθοδος, διά τής όποιας τό πανεπιστήμιου πληροί τά κενά 
καί άνανεόνει τάς δυνάμεις τοΰ διδάσκοντος προσωπικού, εννοώ τήν 
θεσμοθεσίζν τών ύφηγετών Privaldocenten. χάρις εις τήν όποιαν τό 
πρόγραμμα τών ήμετέρω*  παραδόσεων ύπερβαίνει πάντοτε καί έπί 
πολλών συγχρόνως αντικειμένων τόν αείποτε ευρυνόμενου κύκλον 
τών μαθημάτων, είς τοιοϋτον τρόπον, ώστε δέν υπάρχει ξένον πανε
πιστήμιο·?, δυνάμενον νά συναγωνισθή έπί τής ποικιλίας τών σπου
δών πρός τά ήμέτερα. Μόλις κλάδος τις τών ανθρωπίνων γνώσεων 
γεννά νέους βλαστούς (φαινόμενον καθ' έκάστην άπαντώμενον) καί 
καί ευθύς νέοι διδάσκαλοι έμφανίζονται είς καλλιέργειαν τίς νέας 
επιστημονικής ιδιοκτησίας. Ένώ δέ ό τακτικός καθηγητής έχει τήν 
αποστολήν νά παριστα τό σώμα τής διδασκαλίας ύπό τήν οριστικήν 
μορφήν, τήν όποιαν α! διαδοχικαί πρόοδοι καθιέρωσαν, ά'λλοι της 
επιστήμης θιασώται, νεώτεροι, άνοίγουσι νέας οδούς- τά δέ μαθή
ματα, τά όποια άναγγέλλουσι έν τώ μεγάλω τοΰ πανεπιστημίου 
προγράμματι, είναι βλαστοί πλήρεις ζωής έπί τοΰ δένδρου τής επι
στήμης, τών όποιων τήν αυξησιν, όυς τόσων άλλων, τό μέλλον θέ
λει ίδ'ΐΐ’.
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σοϋτον εύρείας έζπαιδεύσεως. Είτε είς τόν ένα είτε είς 
τούς πολλούς είναι ώρισμένον τό δικαίωμα της έκλογής 
τών οργάνων τούτων, ό κύκλος, έν ω πρόκειται ταΰτα νά 
εύρεΟώσιν, εΐναι αληθώς πολυτιμότατος. Και ό δημοκρατι
κός κλήρος δέν εΐναι, ώς έκ πρώτης όψεως φαίνεται, ασυμ
βίβαστος πρός τά άναγζαΐα όρια τοϋ έκπαιδευτιζοΰ τούτου 
κύκλου, διότι έν έζάστω κλάδω δημοσίων ύπηρεσιών δύ- 
νανται νά ύπάρξωσι ιδιαίτερα', ομάδες έκλεξίμων, τούς 
οποίους ή μέν πρόνοια τής πολιτείας κατασκευάζει διά τής 
πρός τάς άρχάς αύτής άρμοζούσης παιδείας, ή δέ ίσότης τοϋ 
κλήρου φέρει έκ τής οιαΟεσιμότητος είς τήν ενέργειαν. 
'Όπως καί άν έχη, ό μεταξύ τών διά τήν δημοσίαν ύπηρε- 
σίαν υποψηφίων συναγωνισμός αποτελεί τήν τελειοτέραν 
μέθοδον έχει δ’ αϋτη τό ιδιαίτερον, ότι αρμόζει είς παν εί
δος πολιτεύματος.

Ή εύρυτέρα άνάπτυξις τής έν τώ συναγωνισμέ» μεθόδου 
απαντάται κυρίως έν Βυρτεμβέργη. ’Εν πρώτοις διαιρούν
ται οίύπάλληλοι είς δύο μεγάλας κατηγορίας, είς μηχανι
κώς έκτελοϋντας τά προστάγματα τών άνωτέρων αύτών 
καί είς συμπράττοντας μετά συνειδήσεως είς τήν κίνησιν 
τής πολιτικής μηχανής. Ή έκπαίδευσις φυσικώ τώ λόγω 
άποβλέπει ιδίως τήν δευτέραν κατηγορίαν, ήτις ύποδιαιρεΐ- 
ται είς άνωτέρους καί κατωτέρους ύπαλλήλους. Οί άνώ- 
τεροι ύπάλληλοι ύποβάλλονται είς δύο δοκιμασίας, έξ ών 
ή μέν εΐναι θεωρητική, ενώπιον καθηγητών τοΰ Πανεπιστη
μίου, ή δέ πρακτική, ένώπιον διοικητικής έπιτροπής. Έάν 
έπιτύχη ό δοκιμαζόμενος έν τή θεωρητική, διορίζεται ακό
λουθος έν τή κεντρική ή έν τή έπαρχιακή ύπηρεσία· μετά 
εν έτος δέ ύποβάλλεται είς τήν πρακτικήν δοκιμασίαν. "Οσον 
άφορα τούς ρποδεεστέρους υπαλλήλους, ή δοκιμασία ένερ- 
γεϊται έντός μάλλον περιωρισμένου κύκλου καί ένώπιον κα
θαρός διοικητικής έπιτροπής. Τοιουτοτρόπως έπί τοιαύταις 
δοκιμασίαις ό συναγωνισμός εισάγει είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ 
κράτους τό στοιχεΐον τής ίκανότητος τόσον βεβαίως οσον 
καί έπιθυμητώς.

III

Έν Έλλάδι πολλάκις μέν έγένετο λόγος περί προσόν
των τών δημοσίων ύπαλλήλων, ούδέποτε όμως έλήφθη πρό
νοια πρός μόρφωσιν τοιούτων. Υποθέτω, ότι τότε μόνον 
δύναται τις νά ζητή έπιστήμονας έν τή δασονομική π. χ. 
ύπηρεσία, όταν έχη έν τώ τόπω του δασονομικήν σχολήν. 
Όσοι ζώσι τόν μικρόν βΐον τής ήμερησίας πολιτικής άρ- 

πάζουσιν ένίοτε τήν πρώτην ιδέαν, τήν οποίαν ό συρφετός 
τών περιστάσεων φέρει είς τήν έπιφάνειαν καί δι’ αύτής εύ- 
ρίσκουσιν ευζολον νά καταπλήττωσι τούς φοβουμένους τά 
μορμολύκεια! Τοιουτοτρόπως κοινοί πολλάκις άνθρωποι 
ίθεωρήθησαν διά τινα χρόνον ώς άντανάζλασις μεγαλο- 
φυίας, τήν οποίαν δέν έβράδυνεν ό χρόνος νά λησμονήση έν 
τώ σκοτεινό βόθρω όλων τοΰ κόσμου τούτου τών μικρο
τήτων.

Ιδιαιτέρας έπιστασίας εΐναι άξιον έτερον παρ’ ήμΐν κοι
νωνικόν φαινόμενον εννοώ τήν σταθερώς έκδηλωθεΐσαν αεί
ποτε τάσιν τών οδηγών τοΰ λ α ο ΰ (*),  ϊνα μοιράσωσι

(’) «’Εν τοϊς έλευθέροις πολιτεύμασι βασιλεύουσι μέν αί πλειονοψη
φίας κυβερνώσι δέ αί μειονοψηφίαι. Τοιουτοτρόπως ή συγκρότησις π.χ. 
τής βιομηχανικής ένεργείας εΐναι ό τελειότερος τύπος τής εργασίας 
τοΰ λνΰ εις όλα τά στάδια. Δέν εΐναι μονάδες άλλ’ ομάδες ανθρώ
πων αί συγκροτούσα', τήν δλην εθνικήν ζωήν. Έκαστη δέ όμάς έχει 
τάς ιδέας της και τοΰ; «ϊδί/χοός της, ύπό τών όποιων κυβερνάται 
τόσον τό εργοστάσιο·; όσον καί ή πολιτική, έπί τής βάσεως τής δη
μοσίας γνώμης, τήν όποιαν ή κοινότής έπί παντός βουλεύεται. Οί 
οδηγοί ούτοι έχουσι τοιοΰτον λόγον πρός τό πο.Ιϊτενμα, οίον οί 
ΰπαξιωματικοί πρός τό σύνταγμα" άμφότεροι δηλαδή εΐναι έκ «ρύ
σεως ή ψυχή τής ένεργείας. ’Εάν έρωτησητε τούς οδηγούς ποιαν ιδέαν 
έχουσι περί πολιτείας, θέλετε μάθει, ούχί άνευ τίνος έκπλήζεως, ότι 
εΐναι sui generis μηχανή, έπιτηδεία, όπως μεταφέρη τήν έμ.μεσον 
διοίκησιν είς τάς χεϊρας αύτών. Ούτως ή μέν κατοχή τής εξουσίας 
εΐναι ό σκοπός, οί δέ εκλεγόμενοι αντιπρόσωποι τό μέσον. 'Όστις βά- 
λει χεϊρα έπί τής κοινωνικής ταύτης βάσεως μικράν έχει ιδέαν περί 
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μετά τής κεντρικής έξουσίας τό δικαίωμα τοΰ διορίζειν είς 
τάς δημοσίους θέσεις. Ό νομίζων, ότι τό κίνημα τούτο 
προέρχεται έκ τοΰ βουλευτηρίου, μαρτυρεί παχυλήν τών 
πραγμάτων άγνοιαν.'Κατ’αύτόν δέ εΐναι πολύ αμφίβολον, 
άν ή κοίτη τοΰ χειμάρρου φέρει τούς λίθους είς τήν πε
διάδα, ή τό διά τών όρέων κρημνιζόμενον ύδωρ. Τοιουτο
τρόπως καί μωρός ήγεμών, έπιχειρήσας νά σταματήση τό 
ρεύμα, συνετρίβη υπό τοΰ αμείλικτου νόμου τής έθνικής βα- 

ρύτητος.
Είς τό κοινωνικόν τούτο φαινόμενου αποδίδω μεγάλην 

σπουδαιότητα, τοσαύτην δέ, ώστε, έάν διαιρέσωμεν τούς 
ύπαλλήλους είς άνωτέρους καί κατωτέρους, καί έάν τούς 
μέν πρώτους δώσωμεν είς τήν κεντρικήν έξουσίαν, τούς δέ 
έτέρους είς τήν άπόκεντρον, άναμφισβητητως θεραπεύομε*/  
άνάγκην έκ τών μάλα κατεπείγουσών. Τότε καί μόνον τότε 
αί δύο αυται έξουσίαι, κατέχουσαι ό,τι άνήκει έκάστη, Οέ- 
λουσιν έπιδοΟή είς τήν έκτέλεσιν τού κανονικού αύτών προ
ορισμού, έγκαταλείπουσαι τήν τακτικήν τής είς άλλότρια 
έπεμβάσεως, είς τρόπον ώστε ένώ ή όλη δύναμις τοΰ έθνους 
κατασκευάζει διά τών αντιπροσώπων του τήν κεντρικήν έν 
τή Κυβερνήσει αύτού δύναμιν, αί κατά μέρος έπαρχίαι καί

τής ενώπιον του κολοσσαίκς δυνάμεως, ήτις δίδει τόν τόνον είς 
ό'λα τά σημεία τής επικράτειας " {Oixorojtpu Λαύρων σελ. 180'.— 
α Κυρίως είπεΐν αναφαίνεται έπί τοΰ προκειμένου ζήτημα πρώτης 
τάξεως" · άφοΰ ή έξονσία drijxst ιίς τψ· (Ura/ur, οποία ή πρός 
αυτήν Οέσις τών οδηγών τοΰ έθνους ·, ΊΙ λύσις τοΰ ζητήματος τού
του είναι άπλή τής λογικής έργασία. ’Εάν έν τοϊς μοναρχικοΐς πο- 
λιτεύμασιν ό μονάρχης έχη καί αυτό; οδηγούς, οί δέ κόλακες δια- 
νέμουσι τά αξιώματα, ί τίνος έ'νεκεν οί άνά πάσαν τήν χώραν διε - 
σπαρμένοι οδηγοί τών άντιμοναρχικών εθνών νά μή έχωσι τά αύτά 
δικαιώματα; . .. Σύστημα εύρύ άποκεντρώσεως, τό όποιον επιβάλ
λεται ύπό τής φύσεως τών πραγμάτων καί τοΰ όποιου ή λειτουρ- 
γεία έπρεπε μάλλον νά κανονισΟή ή νά χαρακτηρίζηται ώς στίγμα 
τής ελευθερίας» (Αύτ, σελ, 181 σημ, 2). , 

κοινότητες έπιμελοΰνται τής άποκέντρου διά τής ποικιλίας 
τών τόπων καί τών καιρών. Μόνον τοιαύτη ένωσις δύναται 
νά φέρη τήν ειρήνην είς τήν πολιτικήν μηχανήν καί δέν 
αμφιβάλλω, οτι θάττον ή βράδιον τό έθνος θά τήν έπιχει- 
ρήση.

Πρός τοιούτο σύστημα πρέπει νά κανονισθή ή μόρφωσις 
τών ύπαλλήλων τού κράτους. ’Ενώ διά τούς άνωτέρους ή 
θεωρία πρέπει νά βαδίζη έπί κεφαλής τής πράξεως, διά τούς 
ύποδεεστέρους ή πράξις πρέπει νά βοηθήται ύπό τής θεω
ρίας. Κατά τούτο ή είς τρεις βαθμούς διαίρεσις τής γενικής 
τοΰ έθνους έκπαιδεύσεως προσαρμόζεται πληρέστατα καί 
έπί τής τών ύπαλλήλων. Παρ’ έκάστω μέν Έλληνικώ σχο- 
λείω δύναται νά δημιουργηθή σχολεΐον τής άπλουστέρας 
διοικήσεως, παρ’ έκάστω δέ Γυμνασίω εύρύτερον έπί τών 
δημοσίων πραγμάτων έκπαιδευτήριον, έν δέ τώ Πανεπιστή
μιο» άνωτάτη τής διοικητικής καθόλου επιστήμης σχολή.

Καί τό μέν πολίτευμα τοΰ έθνους, άναλόγως τής άνα- 
πτύξεως τών τριών τούτων τής έκπαιδεύσεως βαθμών, θέλει 
έν όλοις άποτελεϊ πάντοτε τήν κυρίαν τής διδασκαλίας βά- 
σιν. Είναι μέγα λάθος νά άφίνηται τό πολίτευμα ώς άρ- 
χαιολογικόν μάθημα είς τάς έπερχομένας γενεάς.-—Τό δέ 
δημοτικόν δίκαιον εΐναι ή πρώτη βάσις τού διοικητικού.—ΊΙ 
δέ αστυνομία τών δήμων, τών έπαρχιών καί τοΰ κράτους ά
ποτελεϊ ιδιαίτερον καί περισπούδαστου θέμα μελέτης.—ΊΙ 
δέ φορολογία δέν πρέπει νά είναι τέχνη άπόκρυφος διά τούς 
μεγάλους πληθυσμούς, οί’τινες πρέπει νά γνωρίζωσι τάς 
διαφόρους μεθόδους, δι’ ών οί ιδρώτες τού λαού διατίθενται. 
—Ή δέ έπιστήμη τής δημοσίας ύγιεινής έπρεπε νά μεταδίοη 
τήν λάμψιν αύτής άπό άκρου είς άκρου τής έπικρατείας· καί 
όμως ένώ ύπάρχουσιν άφθονα έν τώ ίατρικώ ήμώυ σώματι 
στοιχεία διδασκαλίας, έγκαταλείπονται ταΰτα άχρηστα είς 
τήν κοινήν τής θεραπευτικής πρακτικήν.—ΊΙ Πολιτική Οικο
νομία, ή έπιστήμη αύτη τών κατ'έξοχήν κοινωνικών συμφε
ρόντων, ή είσερχομένη καί έν τή καλύβη τού πτωχού καί 
εν τώ μεγάρω τοΰ πλουσίου, έπρεπε νά είναι τό έφόδιον παν
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τός δημοσίου ύπαλλήλου, άφ' ής εποχής άπεδείχθη, δτι ή 
διοίκησις δέν είναι τί άφηρημένον, άλλά τών εθνικών συμ
φερόντων θεραπαινίς. — Ή δασονομία, ή αγρονομία, ή έν 
γένει όδοποιϊχή άποτελοΰσι ιδιαιτέρους έν τή τών ύπαλλή
λων εκπαιδεύσει κλάδους. Άλλ’ είναι πρόδηλον, δτι έν τή 
προκειμένη μελέτη δέν δύναμαι νά είσέλθω είς δλας τάς 
λεπτομέρειας τής προτεινομένης τών ύπα?Λήλων έκπαι- 
οεύσεως.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν άνωτάτην έν τώ Πανεπιστή
μιο» διοικητικήν σχολήν, συζητεΐται άν είναι αυτή προτιμω- 
τέρα τής ύπαρχούσης νΰν παρ’ ήμΐν έν τή Νομική συγχω- 
νεύσεως. Είναι άληθές, ότι τό σύστημα τής τοιαύτης ένώ- 
σεως τών έν γένει διοικητικών σπουδών μετά τών είδικω- 
τέρων νομικών παρέχει είς τούς δικαστάς καί τούς διοικη- 
τάς τής Πρωσσίας διακεκριμμένην Οέσιν μεταξύ τών λοι
πών έν τή Εύρώπη ομοτέχνων. Υποθέτω δμως, ότι δύναται 
νά άνταλλαχθή ή ύπερβολική ειδικότης νομικών τινων μα
θημάτων διά τίνος εύρυτάτης νομικής έγκυκλοπαιδείας είς 
χρήσιν τής άνωτάτης τοΰ έθνους διοικητικής σχολής.

Τοιουτοτρόπως δέ ήδύναντο νά καλλιεργηθώσι έν αύτή 
μετ’ άκρας άποτελεσματικότητος παρά τή Πολιτική Οικο
νομία, Δημοσιονομία καί Καταστατική, παρά τώ Συνταγ
ματικοί καί Άλληλεθνεΐ Δικαίω, παρά τώ Διοικητικώ Δι- 
καίω, οί επόμενοι ζυριώτατοι κλάδοι γνώσεων, τών οποίων 
ή πολιτική σημασία άδιαλείπτως ευρύνεται. 1) Εθνολογική 
γεωγραφία διά πάσης πολιτικής καί οικονομικής άναπτύξεως 
τών πλειότερον ένδιαφερόντων τό έθνος θεμάτων. 2) Δι
πλωματική έπιστήμη, έν τή όποια δέν εξέχει τόσον ή τέχνη 
τών διαπραγματεύσεων καί ή έν αύτώ προστασία τών έθνί- 
κών συμφερόντων, όσον ή παρακολούθησις τών μεγάλων 
κοινωνικών προόδων, διά τάς οποίας έκαστον έθνος έπρεπε 
νά σχηματίση έν τή ύπηρεσία τών διπλωματικών καί προ
ξενικών αύτοΰ ύπαλλήλων τόσους προσκόπους έν τή άλ- 
λοδαπή. 3) Ή δασονομία, άγρονομία, μεταλλειονομία, ή 
γεωργική,βιομηχανική καί έμπορική άνάπτυξις άποτελοΰσιν 

ιδιαίτερα θέματα εθνικών μελετών μεγάλου οικονομικού καί 
πολιτικού διαφέροντος.

Μετά τήν μόρφωσιν όμως τών ύποψηφίων τής άνωτέ- 
ρας καί κατωτέρας τοΰ έθνους υπηρεσίας έρχεται ή σειρά τής 
εκλογής αύτών· "Οτι ό συναγωνισμός είναι ή άσφαλεστέρα 
βάσις, ούδεμία άμφιβολία. "Οπως δέ έν τοΐς έπί τοιαύτη 
βάσει διορισμοϊς τών κυβερνήσεων πολυμελείς έπιτροπαί 
παρέχουσι πλείονας έγγυήσεις, ούτω καί έπί τών διορισμών, 
τούς οποίους ή άπόκεντρος τής πολιτείας δύναμις διεκδικεΐ 
ύπέρ τών δήμων, τών κοινοτήτων καί τών επαρχιών, δύ
νανται νά ύπάρξωσι τοιοΰτοι εκλογικοί σύλλογοι.

’Ακούω ψυθιρισμούς τινας «Μεταρρυθμίσεις, Μεταρρυ
θμίσεις . . . !» Τή αλήθεια δέν γνωρίζω καταλληλότερα-/ 
μέθοδον, ίνα μή άκούωνται οί απαίσιοι «’Επαναστάσεις, 
’Επαναστάσεις ......

ΠΕΡΙ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-

"Οσον τό άνθρώπινον γένος προσεγγίζει είς τήν άρχαιο- 
τέραν αύτοΰ εποχήν, τόσον έκαστον άτομον άσχολεΐται είς 
πλείονα έργα. Μόνον άφ’ ής ή κοινωνία είσέλθη είς τό στά- 
διον τής έπομένης περιόδου, ανακαλύπτεται, ότι μετά τής 
διαιρέσεως τών έργων καί ή πρόοδος αύτή έπιτείνεται. Τοι
ουτοτρόπως ή Ναυσικάα έπλυνε τά φορέματα τής οικογέ
νειας- ένώ δέ ή Πηνελόπη είργάζετο τήν ύφαντικήν, ούδέν 
έκώλυε τόν Όδυσσέα, ινα ή συγχρόνως καί βασιλεύς καί 
ξυλουργός- 'Όταν μάλιστα ούτος όμιλή πρός τήν μή άνα- 
γνωρίζουσαν αυτόν σύζυγόν του, ή ξυλουργική άντί τής 
βασιλείας έρχεται είς επικουρίαν του, διότι ένθυμίζει τήν έκ 
φυτευμένου δένδρου τεχνουργηθεΐσαν ύπ’ αύτοΰ κλίνην «τό 



ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ. 159158 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

δ’ εγώ κάμον, ούδέ τις άλλος» (Όδυσ. Ψ. 189). Καθώς δέ 
αναφέρει ό Ηρόδοτος (8. 137), «έσαν δε τό πάλαι και αί 
τυραννίδες τών ανθρώπων άσΟενέες χρήμασι, ού μονον ό δή
μος· ή δέ γυνή τοΰ βασιλέως (τής Μακεδονίας) αύτή τά σι- 

τία έπεσσεν».
"Εκαστος δύναται έντεΰθεν νά έννοήση τήν έν τοιαύτη 

έποχή μικράν τών έργων διαίρεσιν. Κατά τό 1 797 εύρι- 
σκοντο έτι έπί τής ορεινής Σκωτίας χωρικαι οίκογενειαι, 
αίτινες έκτος τών σιδηρών έργαλείων των παρήγον μο- 
ναι τά λοιπά τής ζωής αύτών έφόδια. Ί’οιαΰτα φαινόμενα 
δέν ήσαν άσυνήθη έν τή καθ’ ημάς χωρική Ανατολή μέ
χρι πρό πάνυ ολίγων έτών. 'Οταν οέ βλέπω έν ταΐς όοοις 
τής ήμετέρας πρωτευούσης άνδρας άκμαιους, πωλοΰντας 
τρωγάλια εις τούς παΐδας, ένώ συνηλικιώται τούτων ήρ- 
χισαν άπό τίνος χρόνου νά συνωθοΰνται και παρ’ ήμΐν έν 
τοϊς βιομηχανικοΐς καταστήμασι τής νεωτέρας περιόδου, 
πείθομαι, ότι πολλάκις συνάπτονται αί μάλλον αντίθετοι 
έποχαί, διότι δέν είναι μόνον ή έλλειψις τής διαιρεσεως τών 
έργων άλλά καί ή κακή διαίρεσις αύτών γνώρισμα εποχής 
καθυστερούσης. Δέν παίζουσι δέ καί δέν σιδηροφοροΰσιν οί 

άνδρες έν ’Ακαρνανία, είμή διότι έργάζονται αί γυναίκες εις 
τούς άγρούς. Τοιουτοτρόπως καί έν Ρωσσια πωλοΰσιν οι 
άνδρες εικόνας άγιων έν τοϊς δρόμοις, ϊνα οι παϊδες έκτε- 

λώσι τά βαρύτερα έργα τής γής.
Έν γένει ή διαίρεσις τών έργων είναι ιδιαίτερον προσόν 

τής πνευματικής τοΰ άνθρώπου φύσεως. Παρετηρήθησαν 
όμως ίχνη τής άρχής ταύτης περιεργότατα καί έν τήκλιμακι 
τών ζώων, ‘τά όποια, όσον μάλλον είναι προικισμένα διά 
νοήσεως, τόσον παριστώσι βεβαιότερο·? καί τό φαινόμενου 
τής διαιρέσεως τών έργων αύτών. Τοιουτοτρόπως ό Βιργι- 
λιος έν τοϊς Γεωργικοΐς αύτοΰ (4·. 138) «μόναι, λέγει, με
ταξύ τών ζώων αί μέλισσα'. άνατρέφουσιν έν κοινω τά τέ
κνα των έχουσι δέ όμοΰ τήν αύτήν πολιν και τήν αύτήν 
κατοικίαν τήν αύτήν πατρίδα καί τούς αύτούς έφεστιους 
θεούς. Αί μέν έπαγρυπνούσιν είς τήν συντήρησιν τής έπι- 

κρατείας και ένεργοΰσιν έπιδρομάς έκτος αύτής· αί δέ, πε- 
ριορι^όμεναι εντός τής οικίας, Οέτουσι τά θεμέλια τών έν 
αύτή δωματίων διά τοΰ χυμού, τόν όποιον συναθροίζουσιν έκ 
τών δένδρων αι δε άνατρέφουσι τά νεογνά, τάς έθνικάς ήτοι 
έλπιοας. ΆΑΛαι τοποθετοΰσι τό μέλι, άλλοι φυλάττουσι 
τάς εισοοους τής πόλεως καί ώς σκοποί παρατηροΰσι τήν 
βροχήν και τά σύννεφα, έτοιμοι είς πάσαν περίστασιν νά 
βοηθήσωσι τάς μετά κόπου καί βαρέος φορτίου έρχομένας».

Η διαφορά είναι ότι έν τή άνΟρωπογενεία ή δύναμις τής 
οιαιρέσεως τών έργων είναι μέχρι τοιούτου βαθμοΰ τελειο
ποιήσιμος, ώστε μεταβάλλεται είς κυριώτατον μοχλόν τοΰ 
πολιτισμού. Δύναται αϋτη νά μελετηθή ύπό τρεις επόψεις, 
έξ ων ή μεν είναι άτομική,ή δέ τοπική, ή δέ χρονική. "Οσον 
άφορα τήν τελευταίαν, προξενεί έκπληξιν ό έπί τοΰ όλου 
βίου τής άνθρωπότητος παρατηρούμενος διαχωρισμός αύ
τοΰ εις διάφορα τμήματα. Κυνηγετικός, αλιευτικός, νομαδι
κός, γεωργικός, εμπορικός, βιομηχανικός βίος είναι τόσαι 
φάσεις χρονικής διαιρεσεως τών έργων, μεγάλην έχούσης, 

ως απο τίνος ειμαρμένης, τήν έπιρροήν έπί τής οριστικής 
έν τώ μέλλοντι πάντοτε προόδου. Ύπό μερικωτέραν έποψιν 
ο άνθρωπος, ώς άτομον, διατελεϊ υπό τήν έπιρροήν τής χρο
νικής ταύτης διαιρεσεως τών έργων είς βαθμόν άξιον ιδιαι
τέρας προσοχής. Υποθέσατε τάς δυσκολίας τής φύσεως, 
άν εγεννάτο ό άνθρωπος γέρων. Πόση δύναμις τελειοποιή- 
σεως κρύπτεται έν τή διαδοχή τών ηλικιών καί έν τή διαι
ρέσει τών έργων αύτών ! Έν τή κοινή πρακτική ή αρχή τής 
χρονικής διαιρέσεως τών έργων αναφαίνεται έν τή διαμοι
ράσει τών ωρών τής ημέρας. Τοιουτοτρόπως ή πρωία άνή- 

ζει εις τό γραφεΐον ύπάρχουσι ώραι άναπαύσεως καί ώρα, 
■οϋ περιπάτου· τό δέ έσπέρας ανήκει ιδιαιτέρως είς τήν οι
κιακήν ζωήν.

. Η δε τοπική διαίρεσις τών έργων αναφαίνεται έν τή ποι
κιλία, τήν οποίαν ό Δημιουργός ένεχάραξεν έπί τοΰ προσώ

που τής γής ώς οργάνου παραγωγικού έν ταΐς χερσί τοΰ 
ανθρώπου. Ουτος μέν ό τόπος είναι μάλλον ποιμενικός, 
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εκείνος δέ μάλλον γεωργικός. Ό μέν ναυτικός, ό δε κυνη
γετικός. Ό μέν σιτοφόρος, ό δέ οίνοφ^ρος· ό μέν παράγει 
τά δείνα ή δείνα προϊόντα, ό δέ έτερα. Η άρχή αυτή 
τής τοπικής διαιρέσεως παρατηρεΐται καί κατά τήν χειρο
τεχνικήν βιομηχανίαν τής αύτής χώρας. Ούτως έν Αγγλία 
ή ύφασματοποιια πέριξ του Leeds,ή φλανελοποιΐα έν Hallifax, 
ή βαμβακουργία έν Manchester, ή χονδρή σιδηρική έν Wales, 
.ή μικρά σιδηρική έν Birmingham, ή μαχαιροποιία έν Sheffield. 
Εις τήν αυτήν αιτίαν χρεωστεϊται καί ή έν τή πόλει οια- 
χώρισις τών έμπορικών καί βιομηχανικών καταστημάτων, 

τών κατοικιών, τών αγορών κλπ.
Ή ατομική διαίρεσις τών έργων άποτελεϊ τήν μεγαλει- 

τέραν έπίδρασιν τής άρχής ταύτης έν τή προόδω τών κοι
νωνιών. Τοιουτοτρόπως έν Αγγλία, τώ κλασσικω τουτω 
τής διαιρέσεως τών έργων τόπω, ή μέν ώρολογοποιία ύπό- 
διαιρεϊται είς 102 ιδιαιτέρους κλάδους, σιδηρουργός δέ έν 
Birmingham, Ασχολούμενος έν όλη αύτοϋ τή ζωή εις τήν διά 
τής ρίνης έργασίαν, άγνοεϊ τήν κατασκευήν ολοκλήρου κλει- 
οός, καί κτηνοτρόφος περί τά έριο,φόρα είναι άοέξιος έπί τών 
γαλακτοφόρων, ή αύτή δέ διάκρισις έπί τών νέων κτηνών, 
έπί τών μητέρων αύτών καί έπί τών λοιπών παραγωγικών 
ζώων. Έν γένει ή διαίρεσις τής βιομηχανίας είς διαφόρους 
τάξεις είναι άποτέλεσμα τής μεγάλης ταύτης άρχής τής 
διαιρέσεως τών έργων. Τοιουτοτρόπως ή βιομηχανική Κα
ταστατική τών ΙΙαρισίων διακρίνει έν τή πόλει ταύτη πλείο- 
νας τών 323 κλάδων βιομηχανίας, έξ ών 17 Αποβλεπουσι 
τήν τροφήν, 21 τήν οικοδομικήν, 32 τήν επιπλοποιίαν, 21 
τήν ένδυματοποιίαν, 36 τήν νηματοποιιαν και τήν ύφαντι- 
κήν, 7 τήν δερματουργίαν, 1ί τήν άμαξοποιίαν, 33 τήν 
χημικήν καί κεραμικήν, 35 τήν χρυσοχοϊκήν, 27 τήν τυ
πογραφικήν, 34 τήν βιομηχανίαν τών συρμών και ούτω 

καθεξής.
Ή διαίρεσις τών έργων άποτελεϊ τόν μεγαλειοτερον τών 

νόμων, δι’ ών ή θεία Πρόνοια έπροικισε τήν άνθρωπί- 
νην φύσιν. Πριν ή έν τοϊς νεωτέροις χρόνοίς άνακαλύψη 
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αύτόν ό Σκώτος θεμελιωτής τής Πολιτικής Οικονομίας 
Adam Smith, ό ’Αθηναίος φιλόσοφος έν τώ β' βιβλίω τής 
Πολιτείας του είναι ήδη κατά βάθος έμπνευσμένος ύπό τής 
εύρύτητος τοΰ κοινωνικού τούτου φαινομένου. «"Οτι γεννά, 
λέγει ό Σωκράτης, τάς κοινωνίας είναι ή Αδυναμία, έν ή 
διατελοΰμεν, όπως έπαρκώμεν είς εαυτούς και τήν οποίαν 
αίσΟανόμεθα άνάγκην πολλών πραγμάτων. "Η μήπως νο
μίζεις άλλην τής κοινωνίας τήν άρχήν ;—Ούχί, άπεκρίθη 
ό Άδείμαντος.

— Ούτως άμα ή ανάγκη έβίασε τόν άνθρωπον νά ένωθή 
μετ’ άλλου Ανθρώπου, ή κοινωνία συνέστη εύθύς πρός τόν 
σκοπόν Αμοιβαίας βοήθειας. Δέν είναι αληθές; — Βεβαίως.

— Άλλά δέν δίδει τις, λέγει ό Σωκράτης, ό,τι έχει είς 
άλλον, ίνα λάβη παρ’ αύτοϋ ό,τι δέν έχει ούτος· πάντοτε έλ- 
πίζει, ότι, δίδων, θά ώφεληθή.—Άναμφιβόλως.

— Έλθέ λοιπόν νά οίκοδομήσωμεν κατά διάνοιαν πόλιν 
τινά, ώ Άδείμαντε. Αί άνάγκαι ημών Οά τήν σχηματίσωσι. 
Πρώτη δέ μεταξύ αύτών καί μεγίστη είναι ή τής τροφής 
παρασκευή τοϋ είναι τε καί ζήν ένεκα. — Μάλιστα.

— Δευτέρα δέ Ανάγκη είναι ή τής οίκήσεως, τρίτη δέ ή 
τής ένδυμασίας καί ούτω καθεξής. — Βεβαίως.

— Πώς Οά έπαρκέση ή πόλις πρός τάς άνάγκας ταύ- 
τας ; Δέν πρέπει άρά γε ό μέν νά γείνη γεωργός, ό δέ κτί
στης, ό δέ ύφαντής, Αλλος σκυτοτόμος καί άλλος περί τό 
σώμα θεραπευτής ; — Άναμφιβόλως.

— Πάσα λοιπόν πόλις σύγκειται κατ’ άνάγκην έκ τεσ
σάρων ή πέντε προσώπων. — Φαίνεται.

— Άλλά πώς ; Πρέπει άρά γε έκαστος τούτων νά κα- 
ταστήση τό έργον αύτοϋ κοινόν, ήτοι ό μέν γεωργός π. χ. 
εις ών, νά κατασκευάζη τροφάς διά τέσσαρας καί νά άνα- 
λίσκη πρός τούτο τετραπλάσιον χρόνον καί πόνον ; Ή μή
πως είναι προτιμώτερον, Αδιαφορών ό γεωργός περί τών 
λοιπών, νά δαπανά τό τέταρτον τής εργασίας του είς κα

τασκευήν τών χρησίμων αύτώ τροφών, τά δέ τρία ετερα 
τέταρτα, τό μέν εις παρασκευήν οικίας, τά δέ είς παρασκευήν

ΒΤΟΣ Α-ΦΓΑ. Δί-ΙΟΪΗΙΟΣ 1873. 44, 
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ίματίων χαί ύποδημάτων ; — Καί ό Άδείμαντος είπεν, νο*  
μίζω, ώ Σώκρατες, οτι ή πρώτη μέθοδο^ είναι συμφερωτέρα.

— Βεβαίως, προσέθηκεν ό Σωκράτης, δέν έκπλήττομαι 
επί τή άπαντήσει σου· διότι άναλογίζομαι, δτι δέν γεννώ- 
μεθα όλοι μετά τών αυτών προτερημάτων· έκαστος έχει 
ιδιαιτέρας κλίσεις. "Η μήπως δέν φαίνεται σοι ούτω ; — Καί 

έγώ οΰτω φρονώ.
— Τί δέ; Άρά γε χαλλίτερον θά ήτο, έάν τις, εις ών, 

πολλάς τέχνας εΐργάζετο, ή έάν μίαν;—Βεβαίως έάν μίαν.
— Άλλά νομίζω, δτι άν δέν γείνη τι είς τόν καιρόν αύ

τοΰ, άπόλλυται. — Φανερόν.
— Διότι τό έργον δέν περιμένει τήν εύκαιρίαν τοΰ έργά- 

του, άλλ’ ό έργάτης πρέπει νά συμβιβάζηται πρός τάς ά- , 
«αιτήσεις τοΰ έργου. — Έξ ανάγκης.

— Έκ τούτων έπεται, δτι πλειότερα παράγονται πράγ
ματα, καλλίτερου καί εύκολώτερον, όταν έκαστος, άπηλ- 
λαγμένος έκ τών λοιπών φροντίδων, ένασχολεΐται είς έρ
γον, πρός τό όποιον τόν οδηγεί ή φυσική του κλίσις καί 

ό καιρός. — Βεβαίως.
—Τοιουτοτρόπως, ώ Άδείμαντε, άπαιτοΰνται ήμϊν πλείο- 

νες τών τεσσάρων πολιτών διά τάς προειρημένας χρείας. 
Διότι είναι φανερόν, δτι ό γεωργός δέν πρέπει μόνος νά 
κατασκευάση τό άροτρον του, έάν πρόκειται νά ήναι τοΰτο 
καλόν, έπίσης τήν άξίνην ούδέ τάλλα όργανα αύτοΰ. Έ
πίσης ό οικοδόμος, ό ύφαντής, ό σκυτοτόμος. — ’Αληθώς.

— Έντεΰθεν τέκτονες, σιδηρουργοί καί άλλοι τεχνΐται 
εισέρχονται είς τήν μικράν ήμών πόλιν καί μεγαλύνουσι 

αύτήν. — Τώ όντι.
— Άς μή λησμονήσωμεν δέ τούς βουκόλους καί τούς 

ποιμένας, ινα έχωσιν οί γεωργοί τούς άροτήρας βόας, οί 
οικοδόμοι τά ύποζύγια, οί ύφανταί δέ καί οί σκυτοτόμοι 
τά έρια καί τά δέρματα.—ΤΩ Σώκρατες, πόλις, περιέχουσα 
τόσον κόσμον, δέν είναι πλέον μικρά.

— Καί όμως δέν αρκεί. Είναι αδύνατον νά κτίση τις πό- 
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λιν είς τοιοϋτον τόπον, έξ ου νά δύναται αϋτη νά πορίζη- 
ται δλων τών αναγκαίων. — Τό έννοώ καί έγώ.

— Ή πόλις λοιπόν ήμών θά λάβη ανάγκην καί άλλων 
ανθρώπων, οιτινες θά κομίσωσιν αύτή έξ άλλων χωρών ό,τι 
είς αύτήν έλλείπει. — Μάλιστα.

— Άλλά Οά έπιστρέψωσιν ουτοι μετά κενών χβιρών, 
έάν δέν μεταφέρωσιν εις τάς ξένας χώρας πράγματα άναγ- 
καΐα είς ταύτας. Ή μήπως νομίζεις, δτι οί ξένοι δωροΰσι 
τά έαυτών ; — Δέν μοί φαίνεται.

— Δέν πρέπει λοιπόν έκαστος νά έργάζηται δι’ έαυτόν 
καί τούς συμπολίτας του· πρέπει νά έργάζηται καί διά 
τούς ξένους.—Άναπόφευκτον.

— Ή πόλις ήμών θά χρειασΟή λοιπόν πλείονας γεωρ
γούς καί πλείονας έργάτας. — Βεβαίως.

— Είναι ούτως άναγκαΐοι καί οί άνθρωποι, οΓτινες ε’.σά- 
γουσι καί έξάγουσι τά προϊόντα, θά λάβωμεν λοιπόν 
χρείαν καί τών έμπορων ή όχι; — Άναποφεύκτως.

— Καί έάν μέν ή έμπορία γίγνηται κατά θάλασσαν, θα 
χρειασθώμεν καί πολλών άλλων έπιστήμόνων τής περί 
τήν θάλασσαν έργασίας. — Βεβαίως.

.... — Έάν 3έ ό γεωργός ή άλλος τεχνίτης, μετακο- 
μίσας είς τήν άγοράν δ,τι πρός πώλησιν έχει, δέν έπέτυχε 
τήν έποχήν, καθ' ήν οί καταναλωταί έχουσιν ανάγκην τής 
πραγματείας του, θά άπολέση είς μάτην τόν καιρόν του. 
— Ούχί, εΐπεν ό Άδείμαντος· διότι έν ταΐς όρθώς οίκου- 
μέναις πόλεσιν ύπάρχουσιν άνθρωποι, οιτινες άναλαμβά- 
νουσι τήν διακονίαν ταύτην, οί άσθενέστεροι κατά τό σώμα 
καί οί πρός άλλην εργασίαν ανίκανοι. Μένουσι δέ ούτοι έν 
τή άγορα καί άνταλάσσουσι πρός τούς δεόμενους αντί άρ- 
γυρίου τάς πραγματείας καί αντί πραγματειών τό αργύριο.

— Άρα, προσέθηκεν ό Σωκράτης, έχει ανάγκην ή πό
λις ήμών καί καπήλων. Μήπως δέν όνομάζομεν καπήλους 

, μέν τούς έν τή αύτή άγορα πωλοΰντας καί αγοράζοντας, 
έμπορους δέ τούς μεταξύ εθνών πράττοντας τοΰτο; —Βε-· 
δαίως.
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—Ύπάρχουσι δέ ζαί άλλοι, νομίζω, διάκονοι, ύπηρετοϋν- 
τες τήν κοινωνίαν ούχί διά τοϋ πνεύματος, άλλά οιά τής 
ισχύος τοϋ σώματος αύτών. Πωλοΰντες δέ ουτοι τήν χρείαν 
τής Ισχύος αύτών άντί μισθού, καλοϋνται μισθωτοί. ’Αναγ
καίοι δέ καί τοιοΰτοι. — Βεβαίως.

— Ούτω λοιπόν, ώ Άδείμαντε, ή πόλις ήμών ηΰξησε 
καί δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν αύτήν ώς πλήρη..............Σζε-
ψώμεθα δέ τίνα τρόπον διαιτήσονται οί ούτω παρεσζευα- 
σμένοι.... »

Ώραιοτέραν άνάλυσιν τοΰ οικονομικού φαινομένου τής 
διαιρέσεως τών έργων δέν έχει νά δείξη ή κλασσική άρ- 
χαιότης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1813 ΚΑΙ 1868.

Έν τώ ύπομνήματι, τό όποιον ό Αδαμάντιος Κοραής 
άνέγνω κατά τήν 6 Ίανουαρίου 1803 ενώπιον τής έν Πα- 
ρισίοις έταιρίας τών Παρατηρητών τοϋ ά ν θ ρ ώ- 
π ο υ, περιέλαβεν π/<ηροφορίας ποί.υτιμωτάτας έπί τοϋ Ελ
ληνικού τής έποχής του ναυτικοΰ. Οί νησιώται τοΰ ήμε- 
τέρου αρχιπελάγους πρό τής έπαναστάσεως τού 1769 πε- 
ριωρίζοντο εις τήν άκτοπλοίαν τών νήσων αύτών, μόλις 
δέ διά τών όπωσοϋν μεγαλειτέρων αύτών πλοίων έπεσζέ- 
πτοντο τόν Εύξεινον πόντον καί τήν Αίγυπτον. 'Όταν όμως 
ή μετά τήν πανελωθρίαν τής Πελοπόννησου έπελθοϋσα δια- 
σπορά τών κατοίκων αύτής έπρομήθευσεν εις τάς νήσους 
ταύτας νέους άποίκους τότε άπεδείχΟη μίαν έτι φοράν έν 
τή ιστορία τής άνθρωπότητος ή προοδευκτική τής μετανα- 
στεύσεως φύσις. «Ή νήσος "Υδρα, λέγει ό Κοραής, υπήρξε 
έν τώ»; ασύλων, είς τό όποιον ζατέφυγον πλεΐστοι τών
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προγεγραμμένων Πελοποννησίων μετά τών οικογενειών καί 
τών περιουσιών αύτών, όσας ήουνήθησαν νά διασώσωσιν 
άπό τάς χεϊρας τών Τούρκων. Οί νέοι ούτοι anoizot, έλθόν- 
τες έζ χώρας, ήτις παράγει τά πάντα, έπί βράχου, όστις 
μόλις παράγει θάμνους ευτελείς, ευρέθησαν είς τήν άνάγ
κην νά ζήσωσι έκ τής μοναδικής τοϋ έμπορίου ένασχολή- 
σεως, πρός τήν όποιαν παρεΐχεν ΐσχυράν βοήθειαν ή περί τήν 
άκτοπλοίαν έπιτηδειότης τών ιθαγενών. ΙΙλουτίσαντες ούτω 
οί Υδραίοι έκ τών καταστροφών τής Πελοποννήσου καί έκ 
τοΰ έμπορίου τών νέων άποίκων, έσπευσαν όλοι νά ζατα- 
σκευάσωσι μείζονα πλοία και άπό τής ακτοπλοΐας νά ριφθώ- 
σιν είς τούς μεγάλους πλοΰς. Οί νέοι λοιπόν Άργοναϋται 
έφαίνοντο είς τούς λιμένας τής ’Ιταλίας, τής Γαλλίας (τήν 
όποιαν έπρομήθευον διά τών σίτων τής ’Ανατολής), τής 
Βαλτικής καί μέχρις άκόμη τής ’Αμερικής.»

Κατά τήν περίοδον τών πολέμων τής Γαλλικής έπανα
στάσεως τοΰ 1789 τό έμπορικόν ναυτικόν τής Γαλλίας 
είχε σχεδόν έκμηδενισθή- Αύστριακόν δέ, λέγει ό Gervinus, 
άκόμη οέν ύπήρχεν. "Ολη τότε ή Μεσόγειος μετεβλήθη εί- 
Έλληνικήν θάλασσαν ύπό δύω σημαίας, άφ’ ένός μέν τήν 
’Οθωμανικήν, χάρις είς τό έπί Σελίμ άναπτυχθέν έν Κων- 
σταντινουπόλει μεταρρυθμιστικόν πνεύμα, τό όποιον ευθύ: 
έξ άρχής ηύνόησε τήν ναυτικήν τών ’Ελλήνων βιομηχανίαν, 
άφ’ έτέρου δέ τήν 'Ρωσσικήν σημαίαν, τήν οποίαν οί "Ελ
ληνες πρόξενοι τής 'Ρωσσίας μετέδιδον είς τούς ομογενείς 
αύτών κατά τάς γνωστάς ιδέας τής έν Πετρουπόλει πο
λιτικής.

Τό άποτέλεσμα τής άπό τοϋ 1769 ναυτικής ταύτης έρ- 
γασίας τοϋ Ελληνικού έθνους κέκτηται διαυγέστατου φώς 
έν τώ έπομένω πίνακι, τόν όποιον κατά τό πρώτον τέταρ
τον τής παρούσης έκατονταετηρίδος ό Pouqucville έδημο- 
σίευσε περί τού έν έτει 1813 'Ελληνικού εμπορικού ναυ
τικού.



466 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

Π 1 Ν Α £

τοΰ Έ)Ληνΐκοΰ Εμπορικού Ναυτικού έν έτει 4813.

■ Ηϊσοι λιιιίνι: τ,ιτιι-
ρωτικοι, «ς Λς άνΐ- 

κουσι τί τμ>ϊχ |
λριβιιό; των εί; ύλικβς άριβ.άλικος άριβ.? όλιχ. άοιβ
ίχασττν ντ,σον τόνων καβ’ί- 
ί λιμένα άνη- χάς-7?ν νχσον

ναυτών καβ’ 
έκάς-κν νίβον 

ή i'.fiiva

κανονιών ί 
χατά ντσον 

τι λιμένα ίκοντών πλοίων Τ' λίμΐΥΚ

1 Ύδρα 120 45 000 5 400 2 400
2 Σπέτζαι 60 19 000 2 700 900
3 Πόρος 4 600 120 24
4 Μύκωνος 22 3 300 440 132
5 Κύμη 25 4 500 450 100
6 Σκόρος 12 1 200 144 48
7 Σκόπελος 35 6 300 525 140
8 Νάξος 2 240 24 4
9, Κέα 7 560 84 14 ι

10 Τήνος 11 880 132 44
11 |Ίος 1 150 16 2
12 Σίφνος 2 160 20 4
1 8 Θήρα 32 2 560 480 128 ι
14 Άνδρος 40 2 800 400 80 1
15 Γαλαξείδιον 50 10 000 1 100 800 ί
16 Ψαρά 60 3 300 440 132

117 Βάττικο 13 1 690 195 52
18 Λέρος 4 480 48 160
19 'Ρόδος 2 900 160 40
iO Καστελόριζο 30 3 600 450 60
21 ΐΧίος 6 1 200 90 24
22 Μιτιλήνη 2 280 24 4 ί
23 Λήμνος 15 3 900 300 90 '
24 Τρικέρι καί Βώλος 12 2 160 216 48 |
25 Θεσσαλονίκη 4 720 60 8
26'Κρ/τη 40 15 000 2 300 480
.27 'Λίνος 4 400 48 16
1 1 Όλον 615 153 580 37 526 5 878

Εάν έκ τοΰ πίνακος τούτου ύπολογίσωμεν ιδιαιτέρως 
τούς πρώτους 15 λιμένας, οϊτινες περιλαμβάνονται έν τοϊς 
έριοις τοΰ ήμετέρου κράτους, καί έάν συγκρίνωμεν τό ναυ
τικόν τής χώρας ταύτης μεταξύ τών έτών 1813 καί 186’8
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(κατά τούς μέχρι τοΰδε δημοσιευΟέντας πίνακας τοΰ έτους 
τούτου), ή γλώσσα τών αριθμών άγει είς συμπεράσματα 
μεγάλου διαφέροντος. Οΰτω μεταξύ 1813 και 1868 
τό μέν όλον τών πλοίων άναβαίνει άπό 423 είς 5 422 
τό δέ δλον τών τόνων a a 97 750 a 334 901
τό δέ όλον τών ναυτών a a 12 035 a 31 299
Ήτοι ή πρόοδος έπί μέν τών πλοίων είναι σχεδόν ώς 1.13, 
έπί δέ τών τόνων πλέον ή 3:10, έπί δέ τών ναυτών πλέον 

ή 1:2 ΐ·
Πρός τό οικονομικόν τοΰτο φαινόμενον πρέπει νά ύπο- 

λογισθή ιδιαιτέρως, ότι ένώ άφ’ένός κατά τήν άπογραφήν τοΰ 
1868 έξ ναυτικαί τοΰ 1813 νήσοι (Σκΰρος, Νάξος, Κέα, Τή
νος, Ίος, Σίφνος) παραλείπονται ώς ασήμαντοι είς τήν ναυτι
κήν τοΰ τόπου βιομηχανίαν, άφ’ ετέρου προσετέθησαν νέοι λι
μένες είκοσι καί εις. Τοιουτοτρόπως οίάρχαϊοι έννέα λιμένες, 
"Υδρας, Σπετζών, Πόρου, Μυκώνου, Κύμης, Σκοπέλου, Θήρας, 
"Ανδρου καί Γαλαζειδίου, κατά μέν τό 1813 ήρίΟμων πλοία 
395, τόνους 94 560 καί ναύτας 11 615, κατά δέ τό 1868 
άριθμοΰσι πλοία 2 159, τόνους 129 087 καί ναύτας 12 
570- ένώ κατά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον οί νέοι λι
μένες άριθμοΰσι πλοία 3 263, τόνους 205 814 καί ναύτας 
18 721. Ή έσοδεία λοιπόν τής έλευΟερίας ύπήρξεν άφθονος.

Ύπό τήν έποψιν τής πολεμικής δυνάμεως τό ναυτικόν 
τοΰ 1813 ένεκεν τών πειρατικών τής έποχής περιστάσεων 
δέν δύναται νά συγκριΟή πρός τό έμπορικόν ναυτικόν τής 
ήμετέρας έποχής. Εΐναι όμως άξιοσημείωτος ή μεγάλη δια
φορά τοΰ όπλισμοΰ τοΰ έθνους έν τοϊς χρόνοις τής δουλείας 
απέναντι τοΰ οπλισμού τών χρόνων τής έλευΟερίας. ’Ενώ 
κατά τό 1813 τό ’Ελληνικόν ναυτικόν ήρίΟμει έν όλω μέν 
5 878 κανόνια, κατά τήν χώραν δέ τοΰ ήμετέρου κράτους 
4 320, τό νΰν πολεμικόν τής ’Ελλάδος ναυτικόν μόλις 
κινεί 50 !. . . ΙΙώς ; Ελευθερία άοπλος ! "Οταν ό λοι
πός κόσμος όπλίζηται, ή χριστιανική πολιτική «όστις σέ ρα
πίσει έπί τήν δεξιάν, στρέψοναύτώ καί τήν άλλην β(ΜατΟ. έ.) 
εΐναι κακή οδηγός. Έν τούτοις ή Πολιτική Οικονομία άπέ-
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δειξεν έν τή μεγάλη Δημοκρατία τής ’Αμερικής, ότι δέν 
ύπήρχον στρατοί, δέν ύπήρχον πολεμικά πλοία, δπλα καί 
έφόδια· ύπήρχεν όμως μία δύναμις, ήτις έν άκαρεί ώπλισε 
τόν τόπον υπέρ τής έλευθερίας, όταν αύτη κατά τό 1863 
έκινδύνευσεν. Τίς είναι ή δύναμις αύτη ; Έρωτήσατε τούς 
τυράννους τής γής· τήν άγνοοΰσίν. Έρωτήσατε τούς έλευ- 
θέρους πολίτας· τήν έχουσιν ήδη είς τήν εργασίαν καί τό. 
φρόνημα.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΝΩΣΙΣ-

Έχω ύπ’ όψιν τόν τηλεγραφικόν τής ήμετέρας σφαίρας 
χάρτην, τόν ύπό τοΰ κ. William Huber δημοσιευθέντα εσχά
τως. Προξενεί τώ οντι αίσθησιν ή έπί τής ’Αγγλίας συγ- 
κέντρωσις όλων τών διεθνών τηλεγραφικών γραμμών. Πέν
τε γραμμαί διευθύνονται είς ’Ιρλανδίαν, ινα ένωθώσι πρός 
τούς ’Ατλαντικούς τηλεγράφους, έξ διασχίζουσι τόν πορ
θμόν τοΰ Calais καί έτεροι όκτώ τήν άρκτικήν θάλασσαν, 
ίνα ένωθώσι μετά τής Εύρώπης, τής ’Αφρικής, τής ’Ασίας 
καί τής Αύστραλίας. "Εκαστος νομίζει, ότι βλέπει οργανικόν 
σώμα, τοΰ δποίου ή κυκλοφορία όσον προσεγγίζει τό κέντρον 
τόσον καθίσταται ζωηροτέρα. Μετά τήν άνακάλυψιν τής ’Α
μερικής τό Ευρωπαϊκόν κέντρον τοΰ κόσμου ήλλαξεν διεύ- 
θυνσιν, μετατοπισθέν έκ τής κλασικής γης είς τήν ’Αγγλι
κήν. ’Απαιτείται δέ μεγάλη οικονομική επανάστασής- έκ τοΰ 
μέρους τής μεγάλης ’Ασίας, ινα ή καθ’ ημάς Ευρώπη έπα- 
νακτήση τήν άρχαίαν αύτής έν τή άνθρωπογενεία θέσιν. 
ΙΙρέπει οί άπειροι εκείνοι τής Έω λαοί νά πολιτισθώσι κατά 
τό σύστημα τών ’Αμερικανικών, ινα έπέλθη τό άντιζύγιον 
τών αιωνίων τής ιστορίας μυστηρίων.

Μεταξύ τών διεθνών τηλεγραφικών γραμμών αί ύποβρύ- 
χιοι κέκτηνται τόν χαρακτήρα τούτον ζωηρότερον άμα καί 
άσφαλέστερον. Ή ιδέα τών υποβρυχίων τηλεγράφων άρχε- 

άπό τής έν έτει 1839 τηλεγραφικής ένώσεως τής Calcuta 
διά τής κοίτης τών εκβολών τοΰ χωρίζοντος αύτήν ποτα
μού. Κατά τό 184-0 ό Wheatstone είχε προτείνει όμοίαν ένω- 
σιν τοΰ πορθμού τοΰ Calais, άλλ’ ή ιδέα έθεωρήθη τότε ώς 
εύτοπία καί μόνον μετά δέκα έτη ό Brett έπεχείρησε τό έρ
γον τούτο, τό όποιον μετά τήν πρώτην έπιτυχίαν έμεινε 
κατόπιν άφωνον· αλιεύς δέ, διηγείται ό κ. Huber,«άνασύρας 
τόν κάλων έν τοΐς δικτύοις αύτοΰ καί κόψας τεμάχιον, έφε- 
ρεν αύτό θριαμβευτικώς είς Boulogne, ινα δείξη τό παράδο
ξον τοΰτο προϊόν τής θαλάσσης είς τούς συμπολίτας του.» 
Τό έπόμενον έτος έν τούτοις ή έπιχείρησις, έπαναληφθεισα, 
ήνωσεν έκτοτε όριστικώς τήν ’Αγγλίαν μετά τής Ηπείρου.

Ή ιδέα τής τηλεγραφικής ένώσεως τής ’Αμερικής μετά 
τής Εύρώπης είναι νεωτέρα δώδεκα ήδη ύποβρυχίων μικρο- 
τέρων γραμμών καί οφείλεται είς δύο μηχανικούς, έξ ών ό 
μέν ήτο Άγγλος (C. Ν. Gisborne), ό δέ ’Αμερικανός (Kyrus 
Field). Ό πρώτος έσκόπει, ινα, ένόνων ύποβρυχίως τήν 
’Αμερικήν μετά τής Νέας Γής, έκτελή τήν άπό ταύτης μέ
χρι τής ’Ιρλανδίας ύπηρεσίαν διά ταχυτάτων άτμοκινήτων. 
Άλλ’ό Field ανέκραξε τότε «τίνος ένεκεν όμως νά μή δια- 
περάση ό τηλεγραφικός κάλως ολόκληρον τόν ’Ατλαντι
κόν;» Ή ιδέα είχε τί έμπρηστικόν. Αί κατά τό 1854· άρ- 
ξάμεναι συζητήσεις έθεσαν τώ 1857 είς ένέργειαν δύο 
ατμοκίνητα τόν Άγαμέμνονα (’Αγγλικόν) καί τόν Niagara 
(Αμερικανικόν). Τά πλοία ταϋτα, φέροντα τόν τηλεγρα
φικόν κάλων, άνεχώρησαν, τό μέν, έκ τής Νέας Γής, τό δέ, 
έκ τής ’Ιρλανδίας- έν τώ μέσω δέ τοΰ ’Ωκεανού έπρόκειτο 
νά συνδέσωσι τά δύο τεμάχια τοΰ σύρματος αύτών. Πολλάκις 
ό κάλως έκόπη μέχρις ού άπό διορθώσεως είς διόρθωσιν 
έγχατελείφθη, πριν ή συνδεθή, είς βάθος 3 600 μέτρων. Τό 
έπόμενον έτος ή έπιχείρησις ήκολούθησε τό άντίθετον σύ
στημα. Ό ’Αγαμέμνων καί ό Niagara, φορτωμένοι νέον κά
λων, προσήγγισαν άλλήλοις έν τώ μέσω τοΰ ’Ωκεανού· τό 
σχέδιον ήτο νά ρίπτωσι τό φορτίον των, πλέοντες άντι- 
θέτως πρός τήν ξηράν τής ’Αγγλίας καί τής’Αμερικής.
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Μετά πρώτην αποτυχίαν, όφειλομένην είς φοβέραν τρικυ
μίαν, κατά τόν ’Ιούλιον 1858 έπανελήφθη ή έργασία καί 
μετά πολλάς περιπέτειας τήν 3j 15 Αύγούστου 1858 τά 
δύο πλοϊα προσορμίζονται. Τότε (λέγει ό κ. Huber), άπό 
τής μιας ήπείρου πρός τήν έτέραν πέτα τό πρώτον τηλε
γράφημα— δόξα τώ Θεω τώ ύψίστω έν ο ύ ρ α- 
νοΐς, ειρήνη έπί τής γής, άγάπη μεταξύ 
τών άνθρώπων.

Άλλ’ ό κάλως μετ’ ολίγον διεσπάσθη ύπό τό "ίδιον βά
ρος. Παρήλθον έκτοτε ικανά έτη μέχρις ού τό μεγα τοϋ 
αίώνος άτμοκίνητον ό Great-Eastern ήτοιμάσθη κατά τό 
1865 διάτό έργον. Ούτως έρρίφθη νέος κάλως, διασπασθέν- 
τος δέκαί τούτου, τό έπόμενον έτος ό Great-Eastern,ρίψας έ
τερον, έφερεν εις οριστικόν πέρας τήν ένωσιν καί άνέσυρε μά
λιστα καί τόν προηγουμένως ματαιωθέντα κάλω. Συνεστη- 
θησαν λοιπόν διά μιας δύο τηλεγραφικά- μεταξύ ’Αγγλίας 
καί ’Αμερικής ενώσεις, μέχρις ού τελευταίου ό κάλως τοϋ 
1865 διερράγη έκ νέου 568 μίλια πέραν τής Valentia είς 
βάθος 3 700 μέτρων, άπαιτοϋν δαπάνην 4 περίπου εκατομ
μυρίων δραχμών.

’Εκτός τή; διά τής ’Αγγλίας τηλεγραφικής ένώσεως τής 
’Αμερικής κατά τό 1869 ό Great Eastern έχρησίμευσεν είς 
ένωσιν τών δύο Ηπείρων άπό Brest (Γαλλία) είς Boston. 
Τοιουτοτρόπως σήμερον δύο τηλεγραφικαί λειτουργοΰσι 
γραμμαί μεταξύ ’Αμερικής καί Εύρώπης. Έν τούτοις ή βιο
μηχανική άνάγκη εΐναι τοιαύτη, ώστε πρόκειται νά ριφθή καί 
έτερος κάλως άπό τοϋ έν ’Αγγλία Cornwall μέχρι τοϋ New- 
York. Ή Ιδέα τής ένώσεως τή; ’Αγγλίας μετά τών νήσων 
Bermudas καί διά τούτων μετά τή; άρκτώας καί μεσημβρι
νή; ’Αμερικής, έγκατελείφθη πρός τό παρόν, διεδέχθη δέ 
αύτήν έτέρα (1870) περί ένώσεως τής Σκωτίας μετά τής 
’Αμερική; διά τοϋ μεσημβρινού άκρωτηρίου τή; Γριλανδίας- 
αί μεσολαβούσα-, δέ νήσοι Orkney καί Faroe παρεΐχου μεγά
λα; πρός τοΰτο εύκολίας. ’Αλλά μετά πρώτην ματαιωθεΐ- 
σαν απόπειραν ή έπιχείρησις έγκατελείφθη- έσχηματίσθη 

δέ κατά τό έπόμενον έτος Σινο-Ίαπωυική έταιρία πρός ένω- 
σιν τής ’Ιαπωνίας καί τής Κίνας μετά τής Εύρώπης διά τής 
άρκτικωτέρας ’Αμερικής.

’Ασφαλέστερου μέλλοντος φαίνεται ή έπιχείρησις, ήτις διά 
κεφαλαίου 35 εκατομμυρίων δραχμών, καταρτισθέυτος τόν 
παρελθόντα Φεβρουάριον έν Λονδίνω πρόκειται νά έυώση 
τήν Ευρώπην μετά τής μεσημβρινής ’Αμερικής διά τής 
Πορτογαλίας, τών νήσων τοϋ Πρασίνου άκρωτηρίου τής 
Αφρικής μέχρι τοϋ άκρωτηρίου τής Βρασιλία; Άγιος Χα
ράλαμπος. Μέχρι τής 31 ΙΟβρίου 1874 ή γραμμή αύτη 
πρέπει νά συμπληρωθή- τό δέ δικαίωμα τή; μεταβιβάσεως 
ώρίσθη είς 155 | δρ. δι’ είκοσι λέξεις.

Μέχρι τής ένώσεως τής ’Αμερικής ή Μεσόγειος θάλασσα 
άντέταξεν επίμονον άντίστασιν κατά τής ένώσεως τή; Εύ
ρώπης μετά τής ’Αφρικής. Τετράκις πρότερου τό έπιχει- 
ρηματ-.κόν πνεύμα άπεπειράθη νά διάσχιση τηλεγραφικώς 
τά ΰδατα τής Μεσογείου καί τετράκις άπέτυχε. Τό πρώ 
του μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Αλεξάνδρειάς (διά 
Κρήτης), κατόπιν μεταξύ ’Αθηνών καί Αίγύπτου, τω 1860 
μεταξύ Toulon καί ’Αλγερίας καί τέλος μεταξύ Γενούης 
καί ’Αφρικής (διά τής Κορσικής καί τής Σικελίας). Έπί 
τέλους τώ 1871 ύποβρύχιος κατ’ εύθεΐαν τηλέγραφος συ
νέδεσε τήν Μασσαλίαν μετά τής ’Αλγερίας, συμπληρωθεί- 
σης ούτω έτέρας άτελοϋς κατά τό προηγούμενου έτος ένώ
σεως. Περί τήν αύτήν έ-,Ίοχήυ ή Δυτική Εύρώπη ήνοϋτο 
μετά τής ’Ανατολικής διά δύο ύποβρυχίωυ τηλεγραφικών 
γραμμών έπί τοϋ Άδριατικοϋ πρός τήν Τουρκίαν καί μέ- 
χρις Αθηνών διά Κερκύρας.

'Π τηλεγραφική ένωσις τής Εύρώπης μετά τής άπωτέρω 
’Ασίας διαιρείται είς δύο κλάδους, έξ ών ό μέν άρχόμευος έκ 
Falmouth τής ’Αγγλία; βυθίζεται μέχρι τοϋ άκρωτηρίου 
Finistere, έκείθευ δέ διευθύνεται πάλιν ύποβρυχίως είς Λισ- 
σαβώνα, Γιβραλτάρ καί Μελίτην, έν ή συυαυτάται μεθ’ έτέ
ρου ύποβρυχίου τηλεγράφου τής Δυτικής Εύρώπης. Αί δύο 
«ύται τηλεγραφικαί γραμμαί διευθύνονται έκ Μελίτης κατ’. 
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εύθεΐαν είς ’Αλεξάνδρειαν αλλ’ ή ’Αγγλική προχωρεί πέ
ραν τοΰ ’Ισθμού τοΰ Σουέζ, διασχίζουσα δέ, τήν Έρυθράν 
θάλασσαν, διαπερα τόν ’Ωκεανόν καί καταλήγει είς Bombay, 
ινα έκ τής έτέρας άκρας τής ’Ινδικής (Madras) βυθισθή έκ 
νέου έν τώ ώκεανώ καί φθάση είς Hong kong. Ή μεγίστη αυτή 
τών γραμμών φέρει έν τώ χάρτη τοΰ κ. Huber τήν χρονολο
γίαν 1870, ανήκει δέειςέπτά ηνωμέναςέταιρίας, τώνοποίων 
τό κεφάλαιον ,είς 111 έκατομμύρια δραχμών ύπολογιζόμενον, 
ούδεμίαν κυβερνητικήν αρωγήν έπεζήτησε, παρέχει δέούσιω- 
δέστατα κέρδη. Ένώ ή δαπάνη τής μεταβιβάσεως 20 λέ
ξεων εις Βομβάην ανέρχεται είς 112 δρ. μέχρι δέ Hong Kong 
είς 222, κατά τό 1871 μετεβιβάσΟησαν διάτής Ίνδο-Εύρω- 
παϊκής ταύτης γραμμής 33 000 τηλεγραφήματα. Ούτως έάν 
ύπό γενικωτέραν έποψιν άναλογισΟώμεν, λέγει ό x.W. Huber, 
δτι άπαιτοΰνται 45 καί πλείονες έτι ήμέραι διά τήν μετα- 
βίβασιν κοινών έπιστολών μέχρις ’Ινδίας καί πέραν αύτής, 
ό τηλέγραφος μεταβιβάζει τήν άλ?<ηλογραφίαν του έν δυσί 
τό βραδύτερον ήμέραις. Ή διαφορά έπομένως είναι 43 ήμέ- 
ραι. Πολυπλασιάζοντες δέ τάς ημέρας ταύτας πρός τά 
33 000 τηλεγραφήματα, έξάγομενένιαύσιον διά τήν άνθρω- 
πότητα κέρδος 40 αιώνων ! Ύπό τήν έποψιν ταύτην καί ή 
μεταξύ Εύρώπης καί ’Αμερικής τηλεγραφεία, συνισταμένη 
κατ’ ίτος είς 240 000 τηλεγραφήματα, παρέχει κέρδος χρό" 
νου 65 αιώνων ! Τουτέστιν έπί τοΰ όλου είς έν έτος οικο

νομία δέκα χιλιάδων έτών !
’Εκτός τής άνωτέρω μεγάλης άνατολικής γραμμής ή 

’Αγγλία συνδέεται μετά τής ’Ινδίας καί δι’ έτέρας, ήτις, ανα
χωρούσα έκ Cromer, διασχίζει τήν Εύρώπην (Βερολΐνον, 
Κωνσταντινούπολή) καί τήν Μικράν’Ασίαν, βυθίζεται έν τώ 
Περσικώ κόλπω καί φθάνει μέχρι Βομβάης. Ή γραμμή 
αύτη δέχεται έν Bushire δύο έτέρας Εύοωπαϊκάς μετά τής 
άπωτέρω ’Ασίας ένώσεις, τουτέστι τήν διερχομένην έκ Δανι- 
μαρκίας, Βαρσοβίας, ’Οδησσού, Εύξείνου Πόντου καί τήν 
άρκτικωτέραν διά Σουηδίας, Πετρουπόλεως, Μόσχας, Τιφ- 
λίδος. ’Εκτός δέ τών τηλεγραφικών τούτων γραμμών ύφί- 

βταται καϊ άλλη, ήτις, άναχωροΰσα έκ Πετρουπόλεως διέρ
χεται τήν Σιβηρίαν, ακολουθεί τόν ποταμόν Άμούρ καί, βυ- 
Οιζομένη είς τό ’Ιαπωνικόν πέλαγος, συνδέεται έν Hong-Kong 
μετά τής μεγάλης Ίνδο-Εύρωπαϊκής αρτηρίας.

Έν τούτοις μεταξύ όλων τούτων τών τηλεγραφικών 
ενώσεων ή μείζων, ή συγχρινομένη ύπό τοΰ κ. W.'Huber 
πρός τήν τομήν τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ καί τήνδίάτρησιν τών 
Άλπεων, είναι ή μεταξύ Εύρώπης καί Αύστραλίας γραμμή, 
ήτις διατρέχει 35 852 χιλιόμετρα, μεταξύ τών όποιων αί 
28 000 είναι ύποβρύχιοι. "Οταν τό έργον άπεπερατώθη, 
κατά τήν 12[24 Νοεμβρίου 1872 οί συνέταιροι έδωσαν τήν 
αύτήν ώραν συμπόσια έν Λονδίνω καί έν Άδελαίδι (Αύ- 
στραλία), τηλεγραφική δέ μηχανή συνέδεε τά προεδρικά 
άμφοτέρων θρονία. Ένώ έν άρχή συγχαρητήριον πετά τη
λεγράφημα έκ Λονδίνου είς Αύστραλίαν, είς τό τέλος έρ
χεται άπάντησις, τελειόνουσα δι’ ένός Huraab !

Έν γένει τό τηλεγραφικόν σύμπλεγμα, παρατηρεί ό χ. 
Huber, άποτελεΐ έπί τών ήμερών ήμών τό νευρικόν σύστημα 
τής έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου ζωής. Ή σκέψις καί ή 
θέλησις έν άκαρεΐ δίδουσι τήν κίνησιν είς τάς πλέον μεμα- 
κρυσμένας χώρας καί μέχρι τών αντιπόδων άκόμη έκείνων, 
τών οποίων τό όνομα μόλις πρό όλίγων έτών έγνώσθη. 
Διακόσιοι δέκα τρεις ύποβρύχιοι τηλέγραφοι, κατά τά τε
λευταία έξ έτη συστηθέντες, έ'χουσιν έκτασιν 80 000 χι
λιομέτρων. Μόναι δέ αί έν τή Εύρώπη τηλεγραφικοί γραμ- 
μαί ύπολογίζονται εις 270 000 χιλιόμετρα, καί έχουσι 
σύρματα 700 000 χιλιομέτρων, διπλάσιάς τούτέστι έκτά- 
σεως τής μεταξύ γής καί σελήνης. "Οσον αφόρα τά τηλε
γραφικά σύρματα τής γής ολοκλήρου, ύπολογίζονται είς 
2000000 χιλιόμετρα· συνδεόμενα δέ πρός άλληλα, δύναν
ται νά περιτυλίξωσι πεντηκοντάκις τήν ήμετέραν σφαίραν.

Πάντα ταϋτα έχουσι τι άληθώς καταπληκτικόν. Ή επι
στήμη λοιπόν είναι μεγάλη, ώς ό κόσμος!
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΔΙΟΝ·

Έάν κρίνωμεν έκ τοϋ συνόλου τών έπί τοϋ ήμετέρου 
πλανήτου φαινομένων, ό λόγος τοΰ θεοϋ σαύξάνεσθε χαί 
πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γην» δέν έρρέθη πρός μό
νον τόν άνθρωπον. Δέν ύπάρχει οργανικόν δν, τό όποιον νά 
μή δύναται νά κάλυψη τό.πρόσωπον τής γής, άμα ύποτεΟή, 
δτι δέν τώ παρεμβάλλεται έξωθεν πρόσκομμα. Ύπελογίσθη 
π. χ. ότι ζεϋγος λαγιδέων ήδύνατο είς τέσσαρα έτη νά κα- 
ταλείψη πλέον τοϋ εκατομμυρίου απογόνους, καί δτι ό άν- 
τακαΐος γέννα κατ’ έτος 3 εκατομμύρια ώών. Έν γένει δσω 
πλείονες κίνδυνοι άπειλοΰσι τό άτομον, τόσω γονιμώτερον 

εΐναι τό γένος.
Ό νόμος ούτος τής πολυπλασιάσεως τών οργανικών όν

των, κοινός είς δλα τά είδη τής ζωής, μελετώμενος έπί τοΰ 
ανθρωπίνου, ήδύνατο νά τριπλασιάση τό ήμέτερον γένος 
είς 40 έτη, -υποτιθεμένου, άνευ τίνος παραδοξολογίας, δτι 
έκάστη οικογένεια κέκτηται έξ τέκνα. Έν Βρασιλία μητέρες 
εικοσαετείς μετά 8—10 τέκνων δέν έκίνησαν τήν έκπληξιν, 
τήν οποίαν ήσθάνθησαν οί περιηγηταί είς τήν συνάντησιν 
γυναικός πεντήκοντούτιδος, άριθμούσης έν τή ζωή 204 τέ*  
κνα, έγγόνους καί δισέγγονους. Τοιουτοτρόπως χώρα, κα- 
τοικουμένη ύπό εκατομμυρίου ανθρώπων, έπί τή βάσει 6 
τέκνων κατ’ οικογένειαν ήδύνατο μετά 280 έτη νά κατα- 
κυριεύση τήν γήν διά 2 187 000 000 απογόνων! (ά τεσ
σαρακονταετία 3 έκατομ. β' 9, γ' 27, δ' 81, έ 243, ς·' 729 
καί ζ' 2 187),

ΙΙαρά τόν νόμον τοϋτον έργάζεται έτερος νόμος μετά τής 
αύτής δραστηριότητος. Ή ζωή διατηρείται, δαπανωμένης 
έτέρας ζωής. .’Ολίγον έάν βαθύνη τις έν ταΐς παρατηρήσε- 

etv, θέλει πεισθή, δτι μεταξύ τών οργανικών όντων ύπάρχει 
καταπληκτικόν τι σύστημα ά λ λ η λ ο φ α γ ί α ς. Φυτά, 
ζώα, άνθρωποι φιλονεικοΰσι σπιθαμήν πρός σπιθαμήν τήν 
γήν, τήν οποίαν ή θεία Πρόνοια πρός δλα έδώρησε μετά 
γενναιότητος, έκθύμως πάντοτε ύπό τών αιώνων ύμνηθεί- 
σης. Τό σύστημα τοΰτο, τής μεταξύ τών όργανικών όντων 
άλληλοφαγίας αναλύεται έν τή χημική γλώσση είς άδιάλει- 
πτον μετάβασιν τής ύλης άπό μορφής είς μορφήν. Καί δέν 
εΐναι τό φυτόν ή τό ζώον άναγκαΐον, είμή ώς μηχαναί τοι- 
αύτης ή τοιαύτης μεταμορφώσεως.

Ποιον είναι τό έν τή λειτουργία τών δύο τούτων νόμων 
κρυπτόμενο·? μυστήριον, ού δέδοται τώ άνθρώπω νά έννοήση· 
διότι τή αλήθεια όλιγωτέρα παραγωγή άφ’ ένός καί μι- 
κροτέρα καταστροφή άφ’ ετέρου ήδύνατο νά θεωρηθή ούχί 
παντάπασιν ασυμβίβαστος πρός τόν άπ’ αίώνος άνθρώπι- 
νον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι. Έν τούτοις, έάν, καθώς έλε- 
γεν ό Πλάτων, ή Γή εΐναι ζώον, έν τή άπείρω κοινωνία 
τών έν τώ ούρανώ όμοιων του δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν 
τά έπ’ αύτής όντα ώς τό κέντρον τοϋ κόσμου. Τοιουτοτρό
πως καί σώμα σύνηθες δημιουργεί καί καταστρέφει πολλά 
έπ’ αύτοΰ παράσιτα πρός έκτέλεσιν τής όλης οικονομίας 
αύτοΰ.

Ή μελέτη τής λειτουργίας τών νόμων τούτων έπί τοϋ 
ανθρωπίνου γένους ώδήγησε τόνΜάλθον είς τήν έξής άνα- 
κάλυψιν· δτι ένώ ή πολυπλασίασις τών ανθρώπων ένεργεϊ- 
ται γεωμετρικώς, ώς οί άριθμοί 1, 2, 4, 8, 16, 32, τά 
πρός συντήοησιν αύτών έφόδια αύξάνουσιν άριθμητικώς, ώς 
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ή έλξις τών γενών πρός άλληλα δέν 
υπολογίζει μετά πολλής ακρίβειας τά δεύτερα καί τρίτα 
αποτελέσματα. Ή δέ έπιθυμία τής άποκτήσεως τέκνων προ- 
Ούμως ύποβάλλει τούς γονείς είς Ουσίαν άναλόγου μέρους 
τοϋ εισοδήματος αύτών. "Οτι έν τή ύποθέσει τής άποκτή
σεως έξ τέκνων τό εισόδημα τής οικογένειας έν τή κοινή 
πρακτική δέν έξαπλασιάζεται, δέν έχει άνάγκην μεγάλων 
αποδείξεων. Ουδέ είναι δυνατόν ή παραγωγή τών έφοδίων 



ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. 177
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Ϊ.

τής ζωής νά άκολουθήση τήν πρόοδον τής τοϋ πληθυσμού 
άναπτύξεως. Ή γεωργία-βεβαίως έδειξεν μεγάλας προό
δους καί επιδέχεται μειζόνων έτι· άλλ’ έν τή αρχική ύπο- 
θέσει, ότι χώρα κατοικουμένη ύπό ενός έκατομμυρίου ήδύ- 
νατο μετά 280 έτη νά παράξη 2 187 έκατομμύρια ανθρώ
πων, αμφιβάλλω πολύ, άν ή 'Ελλάς π. χ. ήδύνατο νά θρέψη 
τοιοϋτον πληθυσμόν. Κ ατ’ άνάγκην λοιπόν ή έλλειψις τών 
μέσων τής ζωής είναι τό κυριώτατον έμπόδιον τής ύπερ- 
πλεονάσεως τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμού. Ό Μάλθος τό ώνό- 
μασεν έμπόδιον θετικόν (positive check), ένεργεί δέ κ α τ α- 
σ τ α λ τ ι κ ώ ς διά τής μεθόδου τής καταστροφής, διότι 
κατά τόν Sismondi ή Γή καταπίνει τά τέκνα της, όταν δέν 
δύναται νά τά θρέψη. Τοιουτοτρόπως «άνθρωπος, λέγει ό 
Μάλθος, γεννώμενος έν κόσμω ήδη κατειλημμένο), έάν ή 
μέν οικογένεια αύτοϋ δέν δύναται νά τόν θρέψη, ή δέ κοι
νωνία νά τόν μεταχειρισθή, ούδέν έχει δικαίωμα ινα λάβη 
μέρος οίονδήποτε έκ τών μέσων τής γενικής συντηρήσεως 
καί είναι πράγματι άχθος άρούρης. Ή φύσις τώ λέγει 
τότε—πήγαινε—καί δέν βραδύνει νά έκτελέση μόνη τήν 
άπόφασίν της ταύτην !»

’Εν έποχαΐς σιτοδείας ή άλήθεια αύτη περιβάλλεται φο
βερά χρώματα. Κατά τό 1680 ή πείνα ήρπασε τόσας οι
κογένειας έν Σκωτία, ώστε τόπος, καλώς κατωκημένος πρό- 
τερον, δέν περιείχε πλέον έντός περιφέρειας έξ μιλίων έστίαν 
καπνίζουσαν. Έν Montquhitter έκ 16 οικογενειών, αιτινες 
έζων έπί τίνος έπαύλεως, αί 13 έσβυσαν αλλαχού δέ έπί 
169 άτόμων τρεις μόνον έπέζησαν οικογένεια'.. Δέν απαι
τείται όμως τοιαύτη μάστιξ είς άπόδειξιν τοϋ κατασταλτι
κού έν τώ πληθυσμώ έμποδίου, διότι ύπελογισθη έν ΙΙαρι- 
σίοις 1743—1763, οτι, όπόταν μέν ό σίτος έπωλείτο άντί 
14 livres 18 βοιιβ,άπέθνησκον κατά μέσον όρον 16 869,όπόταν 
δέ έπωλείτο 19 livres 1 sou, άπέθνησκον 20 895. "Οταν ή 
δύσκολος ζωή μεταπίπτει είς τήν αθλιότητα, τό κατασταλ
τικόν τοΰ π).ηθυσμοϋ έμπόδιον ενεργεί διά τής κακής διαι
τητικής μετά τοσαύτης σταθερότητος, ώστε καί άνευ έκ» 

τάζΐων συμφορών ή μεταξύ τών ανθρώπων καί τών έφο- 
διων αύτών ισορροπία ταχέως έπέρχεται. Ή νοσηρά κα
τοικία, ή έλλειπής ή κακή τροφή εΐναι τότε τά πρώτα συμ
πτώματα, ινα Οερίση ό θάνατος μάλλον τήν πτωχίαν. Διότι 
παρετηρήθη έν ΙΙαρισίοις, οτι, όπου μέν τό ένιαύσιον κατά 
μέσον όρον ένοίκιον άνέβαινε (1822-1826) είς 605 φρ.κατ’. 
έτος, ό θάνατος έλογίζετο 1 έπί 71 κατοίκων όπου δέτό έ
νοίκιον άνέβαινε είς 148 φρ. ό θάνατος ήρπαζεν 1 έπί 44 κα
τοίκων ! Ή νηπιακή ηλικία εΐναι πλειότερον έκτεθειμένη είς 
τήν ένέργειαν τοΰ κατασταλτικού έμποδίου. ΊΙ περιποίησις 
τών μικρών φυτών άπαιτεΐ μείζονα τού κηπουρού ένασχό- 
λησιν. "Οταν ούτος στερήται τών άναγκαίων, πρώτα έρη- 
μοϋνται τά φυτώρια αύτού.

Έν γένει ή βαρεία καί κινδυνώδης έργασία, ή αύστηρό- 
της τών ωρών τού έτους καί τών κλιματικών λόγων, ή 
προχωρούσα ηλικία, ή ασθένεια, ή έπιδημία είναι φαινό
μενα παγκοσμίου ανάγκης, ένεργούσης κατασταλτικώς 
έπί τής άναπτύξεως τοϋ πληθυσμού. Κατά τάς άρχάς π. 
χ. τού παρελθόντος αίώνος ή πανώλης άφήρεσεν τό J- τού 
Πρωσσικοΰ πληθυσμού. Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμο- 
νηθή ή έπί τών μεγάλων τούτων καταστροφών έπιρροή 
τού προαγομένου πολιτισμού. Τοιουτοτρόπως όσω διαδί
δονται αί άρχαί τής δημοσίας ύγιεινής, τόσω ή έκτασις 
τών έπιδημιών καί τών λοιπών κινδύνων μετριάζεται, ινα 
τελευταίου άναπτυχθή ό μέσος όρος τής άνθρωπίνης ζωής 
έπί τοσούτον, ώστε νά άποτελή τό αισθητόν συμπέρασμα 
τής όλης κοινωνικής προόδου. Ένώ δέ ή σιτοδεία καί ή αρ
παγή καταστρέφει μυριάδας τών άνθρώπων τοΰ δάσους, 
ένώ ό πόλεμος πολλούς άκμαίους προώρως παραπέμπει 
είς τόν αδην, ή προχωρημένη κοινωνία οιά τών έμπορων 
της άποταμιεύει τό περίσσευμα τών εύτυχών έτών είς χρή
σιν τών άτυχών καί ή κοινή συνείδησις σταματά τήν διάρ
κειαν τών έθνικών συμπλοκών^ έάν δέν κ.ατορθώση νά τάς 
προλάβη.

Έκτός τοΰ κατασταλτικού έν τώ πληθυσμώ έμποδίου, 
ETOS 4-ΦΓΛ. ΔΜΟΓΛΊΟΣ 1873. 12 
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οπερ ό άνθρωπος έχει κοινόν πρό τά λοιπά οργανικά όντα, 
καί τό όποιον δύναται μέν νά μετριασθή, ούχΐ δέ καί νά 
έξαλειφθή παντελώς, ή πνευματική αύτοΰ φύσις, ύγιαί- 
νουσα ή νοσούσα, αποτελεί έτερον έμπόδιον, τό όποιον ό 
ΜάλΟος ώνόμασε προληπτικόν (preventive check), καί 
τοϋ όποιου τήν λειτουργίαν περιέγραψεν ώς έξής έν τώ 
περί πληθυσμού Δοκιμίω του (Α'. 2). «Θεωρών ό άνθρω
πος πέριξ εαυτού, ταχέως προσηλόνει τήν προσοχήν του 
έπί τών έν ταΐς πολυμελέσιν οίκογενείαις φαινομένων. Συγ- 
κρίνων τά μέσα τής ύπάρξεως αύτοΰ, τά όποια δέν ύπερ- 
οαινουσι τό μέτρον τών άναγκών του, πρός τόν άριθμόν 
τών ατόμων (7 ή 8), μεΟ’ ών Θέλει μοιρασθή τό εισόδημα 
αύτοΰ, αισθάνεται εύλογον φόβον, ότι δέν θέλει δυνηθή νά 
συντήρηση τά όποια Οά γέννηση τέκνα. Τοιούτο πρέπει 
α είναι το αντικείμενο·? των ανησυχιών αύτοΰ εν κοινωνία 

Οεμε.'.ιουμένη έπί τής ίσότητος, έάν δύνανται τά ύπάρξωσι 
τοιαΰται. Έν τή νΰν δέ καταστάσει άλλαι παρίστανται σκέ
ψεις. — ‘.Δέν κινδυνεύω νά άπολέσω τήν κοινωνικήν Οέσιν 
μου καί νά έγκαταλείψω τάς συνήθειας, αιτινες μοί είναι 
προσφιλείς ; Όποια ένασχόλησις, ή όποιον έπάγγελμα δύ
ναμαι νά μετέλΟω ; Δέν Οά άναγκασθώ, άρά γε, νά ύπο- 
οληθώ εις δυσχερεστέραν εργασίαν ή νά ριφθώ είς έπιχει- 
ρήσεις δυσκολωτέρας πλέον τοϋ όσον άπαιτει ή παρούσα 
θέσις μου ; Μήπως δέν Οά δυνηΟώ νά χορηγήσω είς τά 
τέκνα μου τά πλεονεκτήματα τής άνατροφής, τά όποια 
έγώ άπήλαυσα ; Έάν άποκτήσω πολλά τέκνα, Οά δυνηΟώ 
αρά γε νά τά προφυλάξω άπό τήν αθλιότητα καί τήν πε- 
ριφρόνησιν, τήν όποιαν αύτη γεννά ; Μή τυχόν άναγκα. 
σΟώ, Ουσιάζων τήν ανεξαρτησίαν ήτις μέ τιμά, νά απο
ταθώ, ώς είς τελευταϊον καταφύγιον, είς τήν άνεπαρκή 
βοήθειαν τής έλεημοσύνης ; — Τοιαΰται σκέψεις είναι ίκα- 
ναί νά προλάβωσιν έν πάση πολιτισμένη κοινωνία πολλάς 
οικογενειακές άποκαταστάσεις, έμποδίζουσιν μέγαν αριθ
μόν προώρων γάμων καί αντιτάσσονται ούτω κατά τής 
φυσικής όρμής.
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«Έάν τό προληπτικόν τοΰτο έμπόδιον δέν γεννά ελατ
τώματα, ιδού τό μικρότερον τών κακών τής αρχής τοΰ 
πληΟυσμοΰ, διότι όπωςδήποτε, περιορισμός έπιβαλλόμενος 
είς τάς κλίσεις ήμών καί πρό πάντων είς μίαν έξ έκείνων, 
οιτινες έξασκοΰσιν μείζονα έφ’ ήμών έπιρροήν, άναμφιβό- 
λως προξενεί πρός καιρόν δυσάρεστον αίσθημα. Άλλά τό 
κακόν τοΰτο είναι έλάχιστον, συγκρινόμενον πρός εκείνα, 
τά όποια δημιουργοΰνται ύπό τών άλλων εμποδίων, δι’ ών 
σταματά ή άνάπτυξις τοΰ πληθυσμού. Είναι στέρησις τής 
αύτής φύσεως πρός τόσας άλλας στερήσεις, τάς όποιας επι
βάλλει ή έν ήμιν ήθική άρχή.

«Έάν όμως ό περιορισμός ούτος γέννα τό έλάττωμα, 
τά δεινά επακόλουθα εϊναι προφανή. Ή ακολασία τών 
ήΟών, έμποδίζουσα τήν γέννησιν τών τέκνων, έξαχρειόνει 
τήν άνθρωπίνην φύσιν καί άφαιρεΐ τήν άξίαν ταύτης. Προ
ξενεί τό άποτέλεσμα τοΰτο έπί τών άνδρών καί έξευτελί- 
ζει πλειότερον έτι τόν χαρακτήρα τών γυναικών, άφαιρούσα 
έξ αύτοΰ τά θελκτικώτερα προσόντα, τά όποια άποτελοΰ- 
σιν τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ φύσιν. Πρέπει δέ νά προστεθή, 
ότι έξ όλων τών δυστυχών προσώπων δέν εϊναι άλλα έρ- 
μαιον πλεϊόνων δεινών καί βυθισμένα είς μείζονα άθλιό- 
τητα έκτος τών οίκτρών έκείνων θυμάτων τής άκολασίας, 
έξ ών αί μεγάλαι πόλεις βρίθουσι.

«Όταν ή διαφθορά αποβαίνει γενική, καταλαμοάνουσα 
όλας τάς τάξεις τής κοινωνίας, τότε άναποφεύκτως ή οι
κιακή ευδαιμονία δηλητηριάζεται, οι ένοΰντες τούς συζύ
γους δεσμοί τής αγάπης χαλαροΰνται, καθώς καί οί συν- 
δέοντες τούς γονείς πρός τά όποια ούτοι έφερον είς τόν κό

σμον τέκνα».
Έν τοιαύτη κοινωνική περιόδωή άνΟρωπότης έλαττοΰται 

κατά τοσοΰτον έφ’ όσον ό αριθμός τών νόθων γεννήσεων 
καί τών κοινών γυναικών αναπτύσσεται. "Οταν ό έρως έγ- 
καταλείπει τήν συζυγικήν οικίαν, ή αγοραία Αφροδίτη συ
νεταιρίζεται πρός τόν ποταπότερον έγωϊσμόν ίνα, βαθμηοόν 
ούτω άποξηρανθή τό οικογενειακόν τής ζωής δένδρον. Η οδός
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λοιπόν της λογικής καϊ του πληθυσμού συνταυτίζεται πρός 
τήν οδόν τής αρετής. Ένώπιον τής αδυσώπητου ανάγκης 
τών μέσων τής συντηρήσεώς καϊ τής περαιτέρω τοΰ αν
θρωπίνου βίου τελειώσεως ό μύθος τοΰ Προδίκου είναι 
πο/.υτιμώτατον έγκόλπιον. Ή Κακία καί ή ’Αρετή συνα
γωνίζονται τίς νά όδηγήση τόν νέου Ήρακλέα. Πρέπει δέ 
ούτος νά ήναι όπωσοϋν ισχυρός, ινα, προτιμών τόν άνάντη 
δρόμον τής ’Αρετής, άναλάβη εύτόλμως τήν σημαίαν τής 
έ γ κ ρ α τ ε ί α ς. To moral restraint τοΰ Μάλθου δέν έχει 
λοιπόν άλλην έννοιαν. Ένώ δέ ό γάμος αποτελεί τό αιώ
νιον εργαστηρίου αύτοΰ, οί Πυρρωνισταί έρωτοΰσι τόν γά
μον «τά έστϊ εγκράτεια; » Τοιουτοτρόπως καί ό Πιλάτος 
ήρώτα τόν Ίησοΰν «τί έστϊ άλήθεΐα! »

Οί Άγγλοι όμως έχουσιν εν λόγιον. Honni soil qui nial 
y pense.

ΔΑΝΕΙΑ

ΤΗΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ-

Εΐναι αξιοσημείωτου οικονομικόν φαινόμενον, ότι ή έν 
Κώνσταντινουπόλει κυβέρνησις μέχρι τοΰ 1854 έπήρκεσεν 
είς τάς άνάγκας αύτής, χωρίς νά άποταθή είς τήν μεγά- 
λην τών εθνών πίστιν. Ό Κριμαϊκός οΰτω πόλεμος είσή- 
γαγεν ύπό πολλάς επόψεις τούς ήμετέρους γείτονας είς 
τόν νεώτερον τής Εύρώπης βίου, έν τώ οποίο» ή οικονομική 
τών εθνικών δανείων πολιτική αποτελεί απανταχού τό μάλ
λον περισπούδαστου θέμα.

'II κυρία βάσις, έφ’ής τά ’Οθωμανικά δάνεια στηρίζονται, 
είναι ή τής έξασφαλίσεως τών δανειστών δι’ ύποθήκης δια
φόρων κλάδων τοΰ δημοσίου εισοδήματος. Ή μέθοδος δέν 
είναι άγνωστος παρ’ ήμΐν, διότι τά πλεϊστα τών Ελληνικών
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δανείων στηρίζονται έπί τοΰ προσδιορισμού δεδομένων δη
μοσίων πόρων είς πληρωμήν αύτών. Οίον προσώπου πα
ρέστησε παρ’ ήμΐν ή Εθνική Τράπεζα, τό αύτό έν πολ- 
λοΐς παρέστησεν έν Κωνσταντινουπόλει καί ή ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορική Τράπεζα, ήτις παρέσχε μεγάλας ύπηρεσίας 
είς τήν έν γένει τών οικονομικών τοϋ κράτους διαρρύθμισιν. 
"Ινα μή καθυστέρηση δέ ή σύγκρισις τών δύο χωρών πρός 
άλλήλας, όπως ή Ελλάς κατά τό 1833 έδανείσθη έπί τή 
έγγυήσει τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί 'Ρωσσίας, οΰτω καί ή 
Τουρκία έδανείσθη κατά τό 1855 έπί τή έγγυήσει τής Γαλ

λίας καί τής ’Αγγλίας.
Έν γένει τό σύστημα τής έξασφαλίσεως τών δανειστών 

δι’ ύποθηκών καί ενεχύρων άποδεικνύει, ότι ή προσωπική 
πίστις τών ατόμων ή τών έθνών δέν εΐναι είσέτι ανεπτυγ
μένη. Ύπό τήν πίεσιν τής άνάγκης ένεχυριάζει έκαστος 
καί τά κοσμήματα τής γυυαικός αύτοΰ. Έν τούτοις τοι
αύτη κατάστασις δέν εΐναι βεβαίως ή ποθουμένη οικονομική 
αρμονία. Έξ άπαντος δέ κατά τήν ’Ανατολικήν τής Εύρώ
πης Χερσόνησον ή κανονική τοΰ έθνικοΰ βίου άνάπτυξις 

ανήκει ούσιωδώς είς τό μέλλον.
Τά ’Οθωμανικά δάνεια δύνανται νά διαιρεθώσιυ είς δύο 

έννεαετεΐς περιόδους. Κατά μέν τήν πρώτην (1854—1862) 
συνωμολογήθησαν πέντε, άξίας φρ. 564 755 000, κατά δέ 
τήν δευτέραν (1863—1871) εννέα, άξίας 2 999 1-45 394 
φρ. ήτοι τό όλον 3 563 900 394 φρ. Σοβαρώτατος τή άλη- 
θεία άριθμός, έν τώ όποίω δέν περιλαμβάνονται 298 282 
50 4 φρ. κινητόν τής’Οθωμανικής Επικράτειας χρέος.

— Α'. Περίοδος, τήν οποίαν ήνέωξε τό άπό 10 ’Ιουνίου 
1854 αύτοκρατορικόν φιρμάνιον, δυνάμει τοΰ οποίου συνω- 
μολογήθη τή 14 Αύγούστου 1854 τό ά) ’Οθωμανικόν δά
νειον είς 3 000 000 λιρ. στερλ. μετά τών έν Λονοίνω Dent, 
Palmer Co έπί ύποθήκη τών ’εισοδημάτων τής ’Επικράτειας 
καί ιδιαιτέρως τοΰ έξ 8 000 000 δρ. έτησίου φόρου τής Αί 
γύπτου. Έξεδόθη δέ είς- ομολογίας 1000, 500,100, 50 λιρ. 
στερλ. έπί έκπτώσει 20 τοϊς °|ο καί τόκω 6 τοϊς °|ι, πληρώ-
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τέω καθ’ εξαμηνίαν. Χρεωλύσιον 1 τοϊς Ιθδι’ ενιαυσίων ζλη·» 
ρώσεων θέλε·, εξόφλησε' τό δάνειον τούτο μέχρι τοϋ 1889. 
Παρατηρητέον έν γένει, ότι ή χρβωλυτική μέθοδος αποτελεί 
τόν κανόνα έπί τήςεξοφλήσεως τών ’Οθωμανικών δανείων, ή 
μαζροτέρα τών οποίων προθεσμία συμπίπτει έπί τοΰ έν έτει 
18'70 μεγάλου δανείου τών 792 000 000 φρ. κατά τό έτος 
I960· β') διά τών έν ΙΙαρισίοις Rothschild (1855) λιρ. 
στερλ. 4 808 000 έπί τόζω 4 τοϊ; e|u καί τή έγγυήσει τή; 
Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας, ένεζεν τής οποίας αί όμολογίαι 
έξεδόθησαν είς ύπερτίμησίν 102 ’|s. γ') Διά τών έν Λον
δίνο) Dent, Palmer (1858) 5 000 000 λιρ. στερλ. έπί τόκο) 
6 τοϊ; Ί,, έκπτώσει 17 τοϊς "|„ καί ύποθήκη τοϋ τελω
νείου τής Κωνσταντινουπόλεως, δ') Διά τοϋ έν ΙΙαρισίοις I. 
Μ iris (1860) 50 000 000 φρ. έπί τόκο) 6 τοϊς ' | , έκπτώσει 
188 φρ. κατά πάσαν ομολογίαν (500 φρ.) καί ύποθήκη τών 
τελωνιακών καί άλλων τοϋ κράτους εισοδημάτων, έ) Διά 
τής ’Οθωμανικής τραπέζης καί τών έν Λονδίνω Glyn Mills 
(1862) 200 000 000 φρ. έπί τόζω 6 τοϊς | , έκπτώσει 32 
τοϊς η|0 καί υποθήκη τών έζ τού άλατος καί καπνού πόρων.

— Β'. ΙΙερίοδος· ά) 150 000 000 φρ. (1863) διά τής 
’Οθωμανικής αύτοζρατορικής Τραπέζης, έν Λονδίνω καί έν 
ΙΙαρισίοις, έπί τόκω 6 τοϊς έκπτώσει 140 φρ. ζατά 
πάσαν ομολογίαν (500 φρ.) καί υποθήκη διαφόρων εμ
μέσων φόρων, β') 50 000 000 φρ. (1864) διά τής αύ
τής τραπέζης, έπί τώ αύτω τόκω καί ασφαλεία, καί έπί έκ- 
πτώσει 160 φρ. ζατά μετοχήν (500 φρ·)· γ') θθθ θ90 
φρ. (1865) διά τοϋ έν ΙΙαρισίοις Erlanger, έπί τόζω 5 
τοϊ; ’|„ καί έκπτώσει 50 τοϊς “|0. δ') 150 000 000 φρ. 
διά τής ’Οθωμανική; Τραπέζης έπί τόκω 6 τοϊς °|ν, έκπτώ- 

σει 170 φρ. κατά μετοχήν (500 φρ.) καί ύποθήκη τών ποι- 
μενιζών φόρων τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας, τών δημοσίων 
δικαιωμάτων έπί τών μεταλλείων χαλκού καί διαφόρων τής 
Συρίας φόρων. ε') 150 063 985'φρ. (1869) διά τής έν 

ΙΙαρισίοις Γενικής Έταιρίας έπί τόκω 6 τοϊς έκπτώσει 
.185 φρ. ζατά μετοχήν (500 φρ.) ζαί ύποθήκη τών είσο- 

βημάτων τών έπαρχιών Δουνάβεως, Άδριανουπόλεως, Θεσ
σαλονίκης καί τών ποιμενικών φόρων τής Ασιατικής Τουρ
κίας· ς-') 555 000 500 φρ. (1869) διά τοϋ έν ΙΙαρισίοις 
Προεξοφλητικού Καταστήματος έπί τόκω 6 τοϊς °|ν, έκ- 
πτώσει 195 φρ. κατά μετοχήν (500 φρ.) καί ύποθήκη τών 
ποιμενικών φόρων τής έπιζρατείας. ζ') 792 000 000 φρ. 
(1870) διά τών σιδηροδρομικών τής Τουρκίας έται- 
ριών έπί τόκω 3 τοϊς |0, έκπτώσει 220 φρ. χατά με
τοχήν (400 φρ.) ζαί ύποθήκη τών σιδηροδρομικών τής ’Ε
πικράτειας εισοδημάτων. η') 1 860 000 λιρ. στερλ. (1870 
Λονδϊνον) έπί τόκω 8 τοϊς °|0 πρός τΛηρωμήν τών τόκων 
τών προηγουμένων δανείων. Δέν ύπάρχει δεινότερον τραύμα 
ζατά τής Κυβερνητικής πίστεως, ώς καί κατά τής ιδιωτι
κής, είμή τό διά νέων δανείων πληρόνειν τούς τόκους τών 
παλαιών, θ') 5 700 000 λίρ. στερλ. (1871) διά τής ’Οθω

μανικής Τραπέζης.
Έάν μελετήσωμεν τήν άνάπτυξιν τής δημοσίας πίστεως, 

έν Τουρκία, έπί τή βάσει τών κατά τά δάνειά της εκπτώ
σεων, τά πρώτα δώδεκα αύτής δάνεια, άναβαίνόντα είς φρ. 
3 321 465 894, μόλις είσήγαγον είς τόν δημόσιον θη
σαυρόν 1 963 605 517. Ή επικράτεια λοιπόν διάτων δια
δοχικών κληρώσεων τών δανείων αύτής θέλει πληρώσει φρ. 
1 297 860 277, τά όποϊα ούοαμώς έλαβεν.— Έάν δέ ύπό 
άλλην έποψιν συγκρίνωμεν τά ’Οθωμανικά δάνεια τών προ- 
εκτεθεισών δύο περιόδων, προξενεί αΐσθησιν ή μεταξύ τού
των διαφορά. Ύπό τήν άμεσον επιρροήν τοϋ Κριμαϊκού 
πολέμου καί τών έξ αύτοϋ αναπόφευκτων διοικητικών με
ταρρυθμίσεων ή πρώτη περίοδος διατελεϊ πρός τήν σχετικώς 
είρηνικωτέραν δευτέραν ώς 1 πρός 10 σχεδόν. Δυστυχώς 
έλλείπουσιν έκ τής προκειμένης μελέτης τά στοιχεία έζεϊνα, 
τά όποϊα οπωσδήποτε δικαιολογοϋσι τήν δανειστικήν τής 
δευτέρας περιόδου ορμήν καί διαφωτίζουσι τήν χρήσιν τεσ
σάρων σχεδόν διλιούνίων, δι’ ών ή παρούσα γενεά έπιφορ- 
τίζει τάς μεταγενεστέρας. Έάν είς όλα τά στάδια τοϋ έθνι- 
κοΰ βίου ή δημοσιότης, εΐναι πρώτος καί τελευταίος πάσης
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•προόδου λόγος, οιά τά οικονομικά τών επικρατειών άπο~ 
τελεί αύτη μετά της συζητήσεως τών αντιπροσώπων του 
λαού τό πολυτιμώτερον φως καί τήν στερεωτέραν βάσιν.

JOHN STUART MILL.

Πρό ολίγου (7J9 Μαίου 1873) εις τά περίχωρα τή; Avignon 
έτελείωσε τό έπί τίς γής στάδιον αύτοΰ ό John Stuart Mill. Ή μέν 
τελευταία Οέλησις του υπήρξε νά συνοδευθή μέχρι τοΰ κοιμητηρίου, 
ύπό μόνον δύο φίλων αί δε πληροφορίας τοΰ πνευματικού του άπο- 
•τελοϋσι τόν ωραιότερου επιτάφιον. «Ήγάπα τούς πάσχοντας καί 
ήτο πάντοτε έτοιμος εις βοήθειαν αύτών. Ουδείς έκρύβη εις βαθυ- 
τέραν μυστικότητα, πράττων το αγαθόν.»

Ό John Stuart SI ill ανήκει πλέον εις τήν ιστορίαν. Μεταξύ 
τών άνδρών, οιτινες ειργάσΟησαν υπέρ της άνθρωπότητος, κέκτηται 
Οέσιν έπιφανεστάτην ώς οικοδομικός, ιός πολιτικός καί ώς φιλόσοφος. 
Καταλείπει όπισθεν αύτοΰ τέκνα προσφιλέστατα εις δλον τόν πνευ
ματικόν κόσμον. Εννοώ τάς ΑΡΚΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ
ΜΙΑΣ, τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ, τήν ΑΝΤΙΙ11ΌΣΩΠΙΚΙ1Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ, 
τό ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΟΓΙΚ11Σ, άτινα μετ’ άλλων δευτερέυόντων, 
εισί προωρισμ,ένα νά διαβώσι τούς αιώνας. ’Ολίγοι συγγραφείς ήνω- 
σαν εις τοιοϋτον βαθμόν καί. μετά τοσαύτης ρώμης τήν ’Ηθικήν, 
τήν Πολιτικήν, τήν /Νομικήν, τήν Διοίκησιν μετά τής Πολιτικής 
Οικονομίας καί τής Φιλοσοφίας. Τά συγγράμματα του είναι λαμπρά! 
εικόνες τής ανθρώπινης διανοίας, έκ τών όποιων οί μεταγενέστεροι 
θέλουσιν αντλήσει μεγάλας καί σωτηριώδεις αλήθειας, προϊόντα ευ
ρυτήτων παρατηρήσεων έπί τοΰ βίου τής άνθρωπότητος.

‘Η βάσις, έφ’ ής ή διάνοια τοϋ Mill έστηρίχθη είς έκτέλεσιν τών 
διαφόρων αύτής έργων, εκτυλίσσεται ολόκληρος έν τώ περί Λογικής 
συστήματι αύτοΰ, όπερ είναι τό εύρωστότερον πόρισμα τοΰ φιλοσοφι
κού τών ήμετίρων χρόνων πνεύματος. Άφ’ ής εποχής έλεγεν ό Βάκων 
περί τής Λογικής, ότι είναι ars artium, ό Mill διετύπωσεν αύτήν ώς 
επιστήμην τών διανοητικών εργασιών, τών χρησιμευουσών είς τήν 
έκτίμησιν τής άποδείξεως, οδηγούσαν έκ τών γνωστών εις τό άγνω
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στον. Τό παν λοιπόν συνίσταται είς τήν μέθοδον τής έκ τών κατά 
μέρος είς τά καθόλου άνυψωσεως (induction), ήτις, καλλιεργηθεΐσα 
ιδιαιτέρως ύπό τόν Αγγλικόν ορίζοντα, άρχεται άπό τοΰ Λ7οι· Όμ- 
γό>·ον τοΰ Βάκωνος καί τελειόνει έν τώ περί Λογικής Συστήματι τοΰ 
Mill, καθ’8 (ί' 2) «δ,τι αληθεύει περί τινων ατόμων κλάσεώς τίνος 
είναι αληθές καί διά τήν κλάσιν ολόκληρον καί ό,τι αληθεύει ενίοτε 
εϊναι πάντοτε αληθές είς όμοιας περιστάσεις.»

Είς τήν πολιτικήν ένδεικτικώτατος είναι ό γενόμενος ύπό τοΰ Mill 
προσδιορισμός τής Κυβερνητικής αποστολής, αΔύναται νά είπητις 
ύπό γενικήν έποψιν δτι παν δ,τι είναι έπιθυμητόν νά γείν/) έν τώ 
κοινώ συμφέροντι τής άνθρωπότητος καί τών έπερχομ.ενων γενεών ή έν 
τώ συμφέροντι τών μελών τής κοινωνίας, τών έχόντων ανάγκην εξω
τερικών βοηθημάτων, ανήκει είς τόν προορισμόν τής Κυβερνήσεως, άμα 
δέν δύνανται νά τό έπιχειρήσωσι άτομα ή έταιρίαι.» Ύπό άλλην 
έποψιν ό Mill δέν είναι ενθουσιασμένος έκ τών μέσων τάξεων τής 
έποχής αύτοΰ. «Έν ταΐς Ηνωμέναις, λέγει, Πολιτείαις τής ’Αμερικής 
ή όλη δύναμις έγκειται έν τώ λαω άπαντι, ένώ έν ’Αγγλία ύ.τάρχει 
εί; τάς χεΐρας τών μέσων τάξεων. ’Αλλ’ αύται είναι συλλήβδην με- 
τριότης, έπομένως ή κυβέρνησις τή; μετριότητα; είναι μετρία Κυβέρ- 
νησις». Έάν κρίνωμεν έκ τών σημείων τών καιρών, ή ιδέα αύτη θά 
ποίηση τόν δρόμον της.

Εί; τήν Πολιτικήν Οικονομίαν ό Mill δέν δύναται νά αποφυγή 
τήν έξή; απορίαν, τή; οποία; τό διαφέρον αμέσως έκαστος έννοει. 
« Εάν ό θεσμός τή; ιδιοκτησίας συνεπήγεν άναγκαίως τήν συνέπειαν, 
ότι τό προϊόν τή; έργασία; πρέπει νά διανέμηται, όπως νΰν συμβαίνει, 
σχεδόν πάντοτε κατ’ αντίστροφον λόγον πρός τήν τετελεσμένη·/ εργα
σίαν, τούτέστι τό παχύτερον μέρος είς τού; μή έργασθεντα;, κατόπιν 
εί; εκείνου;, τών οποίων ή έργασία είναι σχεδόν πάντοτε ονοματική, 
καί ούτω καθεξής είς κλίμακα κατιοΰσαν, έλαττουμένης τής άμοιβή; 
καθ’ όσον ή έργασία καθίσταται έπιπονωτέρα καί όχληροτέρα μέχρι 
τοΰ σημείου, καθ’ 8 μετά, τήν έξάντλησιν τών δυνάμεων του ό άνθρω
πο; δέν δύναται νά έπιτύχη ασφαλώς τά μέσα τής άνορθώσεως αύ
τών καί τά πρώτα εφόδια τής ζωή; » .... "Οσον αφορά τήν ιδιο
κτησίαν τή; γής ό Mill ισχυρίζεται (Β' 2), ότι ούδείς άνθρωπος 
έποίησε τήν γήν, δτι αύτη είναι κληρονομιά ολοκλήρου τοΰ ανθρω
πίνου γένους καί ότι τό δικαίωμα τών ιδιοκτητών αύτή; είναι εντε
λώς ύποτεταγμένον είς τήν γενικήν αστυνομίαν τής Πολιτείας.

'Υπό τήν έποψιν τοΰ συνεταιρισμού ή έξή; θεωρία τού Mill
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προκαλεΐ τήν γενικήν προσοχήν. «’Εκτός έάν ό θριαμβεύων έπί τή- 
’Ηπειρωτική; Εύρώπης στρατιωτικό; δεσποτισμός έπιτύχη εί; τά εγ
κληματικά αύτοΰ σχέδια κατά των προόδων τοΰ ανθρωπίνου πνεύ
ματος, είναι βέβαιον, δτι έν τώ μέλλοντι ή κατάστασις τοΰ μισθωτού 
έσεται κλήρος τών εργατών έκείνων, οϊτινες, πεσόντες ηθικώς, είναι α
νάξιοι τή; ανεξαρτησίας και ότι αί σχέσεις μεταξύ έργοστασιάρχου 
καί εργάτου θά άντικατασταθώσιν ύπό σοΰ συνεταιρισμού ύπό μίαν 
ή δύ·> μορφάς. Είς τινας μέν περιστάσεις, συνεταιρισμοί προσωρινοί 
μεταξύ εργατών καί έργοστασιαρχών- είς άλλα; δέ καί τέλος εί; άπά- 
σας, συνεταιρισμοί τών εργατών πρός άλλήλου;».

Δέν ήδύνατο νά τεθή άσφαλέστερον τό έργατι-ιόν ζήτημα. Ό συ
νεταιρισμός είναι ή πέτρα, έφ’ ή; Οά οίκοδομήσωσιν οι εργατικοί πλη
θυσμοί. Έάν αί παρεκτροπαί αύτών έδωσαν τροφήν εϊς τήν άπαισίαν 
ιδέαν, δτι ό πολιτισμός τρέφει έν τοϊς σπλάγχνοις αύτοΰ θανάσιμου 
εχθρόν, διά τόν κ. Mill ό πολιτισμός ύπερίσχυσεν ήδη τής βαρβαρότα
τος, όταν αϋτη έκοσμοκρατόρει" είναι δέ ύπερβολικό; φόβος, δτι θά δυ- 
νηθή, αυτή ποτέ νά άναζήση καί νά κατακτήση τό ανθρώπινον γένος. 
Πολιτισμός, δυνάμενος νά ύποκύέ-ρ ένώπιον τοΰ ήττημένου εχθρού αύ
τοΰ, θά ήτο είς τοσοΰτον διεφθαρμένος, ώστε ούτε οί Ιερείς, ούτε οί επί
σημοι παιδαγωγοί, ούδείς θά είχε τήν Ικανότητα η τήν θέλησιν νά τόν 
ύπερασπισθή. Έάν βίχεν ούτως, προτιμωτέρα Οά ήτο ή καταστροφή 
τοιούτου πολιτισμού, άπό τοΰ κακού είς τό χείρον έκτρεπομένου, διότι 
τότε θά υπήρχε τουλάχιστον ή ελπίς, δτι, ώς ή 'Ρωμαϊκή αυτοκρα
τορία τής Δύσεως, ήΟελεν άναγεννηθή ύπό βαρβάρους ένεργητικούς.

‘Η έπιστήμη κλαίει μεγάλην έν τώ Mill απώλειαν. Πρέπει δέ νά 
περιμένρ εις τό μέλλον τήν έκ νέου άνάστασιν όμοιας βαθύτητος καί 
ίσης δυνάμεως έν τή πνευματική τής άνΟρωπότητος κοινωνία..

ΠΕΡΙ

ΑΙΙΟΞΙΙΡΑΝΣΕΩΣ ΥΓΡΩΝ ΠΕΔΙΩΝ-

'Υπολογιζόμενης τή; έκτάσεως τής 'Ελληνική; ’Επικράτεια; (έκτος 
τών νήσων τοϋ Ίονίου) εί; 45 699 248 στρέμματα, έξ αύτών είναι 
κατειλημμένα υπό στάσιμων ύδάτων 833 Α-18, τά όποια δύναν- 
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ται νά διαιρεθώσιν ε'ς δύο κεφαλαιώδεις κατηγορίας, διότι ή πρόκειται 
περί μείζονο; καί σταθερά; ποσότητο; ϋδατος, ήτι; καθιστά τήν λίμνην 
(lacus est quod habet perpetuam aquam), ή πρόκειται περί έλάσ- 
σονος καί διεσπαρμένη: ποσότητο; ϋδατος, ήτις καθιστά τό τέλμα καί 
τό έλος. 'Η κυσία αίτια τού υδάτινου τούτου φαινομένου οφείλεται 
εί; τήν έλλειψιν διεξόδων τών άνωθεν κατερχομένων ύδάτων. Ποτα
μοί π. χ. καί χείμαρροι δύνανται νά μεταβάλωσι τήν ύπό τήν εξου
σίαν αύτών κοιλάδα εί; λίμνην, άμα ύποτεθή, δτι αϋτη περιστοιχεΐται 
ύπό όσέων, κωλυόντων τήν τών ύδάτων εκροήν. Αλλά καί ύπογείως 
τό ύδωρ έχει τήν ιδιότητα τή; διεισδύσεω; διά μέσου στρωμάτων 
μάλλον πορωδών. "Οταν τότε τό ύπό τήν επιφάνειαν δεύτερον έδα
φος τύχη κατά τό μάλλον καί ήττον άδιαπέραστον, τό πρώτον έδα
φος τής επιφάνειας μεταβάλλεται εί; τέλμα καί εί; έλος.

Συμβαίνουσι δ’ έντεΰθεν διάφορα έπί τά; εθνικά; οικονομία; απο
τελέσματα. 'Η μέν ύγεία τών ανθρώπων καί τών κτηνών, τών διαι- 
τωμένων ύπό τήν έπιρροήν τοιούτων μιασματικών θέσεων, έπαισθη- 
τώ; διαταράσσεται, έδαφος δέ γονιμώτατον άφαιοεϊται έκ τών χει- 
ρών τής καθόλου βιομηχανίας, καί ύδωρ, τό όποιον δύναται νά 
άρδευση κατωτέρω πεδία ξηρά, ή νά δώση τήν κίνησιν είς απείρους 
μηχανές, σταματά ώς ύπό τό βάρος μεγάλης έξ ύψους κατάρας. 
Τοιουτοτρόπως εξηγείται ή καθ’ δλα τά στάδια τής οπωσδήποτε 
ανεπτυγμένης άνθρωπότητο; σταθερά τροπή τής προσοχής αύτής εις 
άποξήρανσιν τών λιμναζόντων τόπων, άπό τών ύπονομευτικών έρ
γων τών αρχαίων, τά όποια άπαντώμεν κατά τήν Κωπαίδα λίμνην, 
μέχρι τοΰ σχεδίου τοΰ μηχανικού Coloinez de Juillan ινα δι’ύπώ- 
ρυγο; έ·.ώση τά ύδατα διαφόρων λιμνών έπί τών Πυρηναίων όρέων, 
δπως έντεΰθεν άποτελεσθή ισχυρά αρδευτική καί ύδραυλική διά τούς 
πεδινούς τόπους δύναμις. (Degous&j, Laurent οδηγός du Soudeur 
τομ. 1 σελ. 300).

Έν τούτοις δέν έχω σκοπόν νά μελετήσω νυν τούς οικονομικούς 
ορούς, έφ’ ών πρέπει νά στηρίζωνται τοιαΰται τής γής διατρήσεις, 
αΐτινες, άπό τής ύπωρύξεως τών σπλάγχνων τών "Αλπεων, τελεσθεί
σης ήδη παρά τό Mont Cenis καί ένεργουμένης νΰν πρός τό μέρος 
τής Γερμανίας, είσήλθον έν άσυγκρίτω τώ λόγω άσφαλέστερον βιομη
χανικόν στάδιον διά τής έφευρέσεως τών διά τής πιέσεως τοΰ άέρος 
διορυττουσών μηχανών. Ό σκοπό; μου περιορίζεται είς τήν μελέτην 
τής άθορύβου εκείνης εργασίας, ήτις αποξηραίνει τούς ύγρούς τόπους 
διά τοΰ περίφημου συστήματος, τό όποιον κατά τά μέσα τοΰ παρόν
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τος αιώνο; έπινοηθέν έν ’Αγγλία, παρέσχεν είσόδηιια είς τά δαπα- 
ν-Λθέντα κεφάλαια μέχρι; 25 καί 70 μάλιστα τοϊς °/0 (Roscher Πο
λιτική Οικονομία τομ. 2 § 157 σημ. 7).

Η εργασία αύτη άποβλέπει τήν μιζρά>· άποζί^ανσιν, ήτις, διότι 
είναι μικρά, δέν έ'πεται, οτι στερείται καί μεγάλων αποτελεσμάτων. 
Η αρχαιότερα έμφάνισις αύτής απαντάται κατά τούς ανοικτούς αύλα

κας, δι ών τό ύγρόν πεδίον διατέμνεται. ’Ακολούθως έρχεται ή 'Ρω
μαϊκή έποχή, καθ’ήν, άφοϋ είς τόν πυθμένα τών αύλάκων ριφθώσι 
λίθοι τι άμμος καί εν ελλείψει ξύλα συνδεδεμένα, οί μέν αύλακες 
σκεπάζονται εκ νέου διά χώματος, τό δέ ύδωρ διαρρέει διά τών έν τώ 
πυθμενι αύτών ανωμαλιών καί εξέρχεται. Τό σύστημα τοϋτο, έν πολ- 
λοις ετι λειτουργούν τόποις, παρετηρήθη έν ’Αγγλία, ότι ηδύνατο νά 
άλλάςη τούς λίθους διά κεράμων άλλά μόλις παρέστη ή ιδέα τής 
οπτής γής καί ταχέως μετεβλήθη ολόκληρον τό σύστημα, διότι πα- 
ρεστάθησαν οί έξ αύτής σωλήνες ώς ή άσφαλεστέρα τής μικράς άπο- 
ξηράνσεως βάσις.

Η οικονομία είς τό πλάτος τοϋ αύλακας καί τήν μετακόμισιν τών 
σωλήνων είναι προφανής. 'Ινα μή ή σειρά αύτών διαταράσσηται έκ 
τών ριζών τών δένδρων καί τών οργάνων τής καλλιέργειας τής γής, 
βάθος /5—130 εκατοστών τοϋ μέτρου θεωρείται κατά τάς τοπικά; 
περιστάσεις άνάλογον, "Αν ή περιουσία τοϋ υδατο; όφείληται είς τό 
αδιαπέραστου τοϋ δευτέρου εδάφους, απαιτούνται πλείονες αύλακες 
(άνά 10—15 μέτρα)· άν άπ’ εναντίας χρεωστήται είς τήν καταστά- 
λαζιν τών υψηλότερων στρωμάτων, άρκοϋσι καί όλ.ιγώτεροι. Όλοι οί 
μικροί ούτοι αύλακες άπολήγουσιν είς δύο ή καί πλείονα; κατά τάς 
περιστάσεις κεντρικού; αύλακας, οϊτινες διευθύνουσι τό ύδωρ είς γενι
κήν τάφρον. "Ολη δέ ή κίνησες αύτη άποτελεΐται διά κλίσεως 2 
κατά μέτρον χιλιοστών.

’Αφού έντός τών πυθμένων τών αύλάκων προσαρμοσθώσιν απλώς 
οί σωλήνες έκ τών πρός τούτο άκρων αύτών, σκεπάζονται οί αύλακες 
διά χώματος· καί τό ύδωρ, εισερχόμενου έντός τών σωλήνων διά τών 
καθ’ S ένοΰνται ούτοι μερών, διαρρέει μέχρι τών κεντρικών αύλάκων 
καί έξ αύτών εις τήν τάφρον τής γενικής έκροής δυευθύνεται. Ύπελο- 
γισθη δέ, οτι απαιτείται διά τήν τοιαύτην άποξήρανσιν δαπάνη 20 
—30 όρ. κατά στρέμμα- έτι πλέον ή τελειοπόίησις τών μηχανών, 
δι ών κατασκευάζονται οί χωμάτινοι σωλήνες, συνετέλεσε τά μέγι
στα εις τήν όιάδοσίν αύτών διά πάσης ταχύτητος καί εύθηνίας. Εί; 
εν μόνον έτος δέκα Βελγικά καταστήματα έπώλησαν 1 000 00θ
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ίοιούτους σωλήνας, αί διαστάσεις τών όποιων έν γένει είσίν κατά 
μήκος περίπου τοΰ μέτρου, κατά πάχος -0 καί κατ’ εσωτερικήν 
διάμετρον 3—20 εκατοστά τοϋ μέτρου.

'Η νέα μέθοδος συνέπεσε καθ’ ήν έποχήν ό Πήλ κατέφερε τό καί
ριου κτύπημα κατά τών έπί τών σιτηρών γαιωκρατικών τής ’Αγ
γλίας νόμων. 'Γό συμφέρον τών γαιοκτητών ύπήρχεν, ινα οί σιτο- 
φάγοι τής ’Αγγλίας κάτοικοι πληρόνωσι όσον έ.εστι ά.-.ριβώτερον τήν 
τροφήν αύτών. "Οταν όμως έρρίφθη τό έμπόριον τών σιτηρών είς τήν 
ελευθερίαν, ό γενικό; πόθος έστράφη πρός τήν βελτίωσιν τής ιθαγενούς 
γεωργίας, όπως άνθέξφ αύτη είς τόν έξωθεν συναγωνισμόν. Διακόσια 
λοιπόν εκατομμύρια έψηφίσθησαν τότε υπό τοΰ κοινοβουλίου είς ύπο- 
στήσιξιν τής νέας αποξηραντικής μεθόδου. Καί τό σύστημα τοϋτο, 
εύρεΐα έξαίρεσις έν τώ κλασσικω τόπφ τήν Κυβερνητικής αποχής άπό 
τών έργων τής βιομηχανίας, έπεδιώχθη μετά τοσαύτης σταθερότητος, 
ώστε άμα πρόκειται περί έλπιζομένης βελ.τιώσεως άνω τών 10 τοϊς 
°Ιο, -ί| ’-Δγγ^ική Κυβέρνησις, μετά προηγουμένην τών μηχανικών αύ
τής έκτίμησιν, χορηγεί γενναίως τήν χρηματικήν συνδρομήν της 

( Roscher αύτ.).
Άνεκινήθη τό ζήτημα, άν συμφέρνι ή μετατροπή τών κεφαλαίων 

άπό τής ξηράς γής, όταν αύτη είναι άφθονος, είς τήν ύγράν. Ίϊν 
'Ελλάδι δέ ή δυναμένη νά καλλιεργηθή γή καί έν τούτοις μένουσα 
ακαλλιέργητος ύπολογίζεται είς 11 748 000 στρέμ. Τό κυριώτατον 
ζήτημα έπί τοϋ προκειμένου συνίσταται είς τήν σύγκρισιν τών άποτε- 
λεσμάτων τής καλ.λιεργείας έπί τών γαιών τούτων και έπί τών έκ 
τή; έξουσίας τοϋ ύδατος άφαιρεθησομένων. ’Ανεξαρτήτως τών τής 
άποξηράνσεως αποτελεσμάτων έπί τής έν τόπω χα,θυ.Ιιχψ: ζωοεε- 
γηας, αμφιβάλλω πολύ, άν αί πρώται τής 'Ελλάδος γαΐαι δύνανται 
νά άτενίσωσι πρός τό προμ.νησθέν 25 καί 70 τοϊς °|0 τών βελτιώσεων 
τών δευτέρων. ’Ενώ δέ, ώς λέγει ό EJ. Vianne (Οικονομική Καλ
λιέργεια έκδ. 1873 σελ. 11) «είς δύο ή τρεις έσοδείας ή δαπάνη 
τής άποξηράνσεω; άποσβέννυται», (αύτ. σελ. 20) «συγχωρει αύτη 
τήν καλλιέργειαν μετά μείζονος εύκολίας καί αύξάνει σχεδόν πάντοτε 
τήν παραγωγήν εις μεγίστας διαστάσεις».
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ·

'Η έν Βιέννη, οικονομική κρίσις δέν έχει όσον κατ’ άρχάς ύπετέθη 
τοπικόν χαρακτήρα. 'Απανταχού ό τραπεζικός κόσμος έσμίκρυνε τά 
ιστία τών πλοίων αυτού. 'Η μέν ’Αγγλική τράπεζα, έπί κεφαλής τού 
κινήματος, άνεβίβασε τόν τόκον τής προεξοφλήσεων είς 7 τοΐς °|0, αί 
δέ Γερμανικαί ομοίως. Έν Γαλλία έκτος τού μεγάλου αύτής τραπε
ζικού καταστήματος, τού όποιου αί μετοχαί τείνουσιν είς άδιάκοπον 
ϋψωσιν (— 4 160 φρ.), αί λοιπαί πιστωτικαί αύτής άξίαι μαρτυρούσι 
συμπτσίματα αδυναμίας (Γεν. Έταιρία, Βιομηχανική, έπ ’Ακινήτων, 
έπί Κινητών Πίστις κλπ.). Η δέ έν Κωνσταντίνονπόλέι αγορά διέρ
χεται κρίσιμους στιγμάς. ’Αφ’ ΰτου κατά τάς άρχάς τού παρελθόντος 

0 κάτέπεσεν αίφνης έν 
άπεδείχθη όλη ή έξωτερίκή αύτής δύναμις. ’Εν 
ταρατηρείται μεγάλη τάσι; είς συνάθροισιν 
τών στρατών έν ταΐς μεγάλαις τών μαχών 

μηνός τό ’Οθωμανικόν δάνειον τών 5 τοΐς °| 
Παρισίοις είς φρ. 52 ι 
ένΐ λόγω απανταχού 
τών κεφαλαίων, όπως 
παρατάξεσι.

‘Η ’Αθηναϊκή αγορά διά τής Κωνσταντινουπόλεως συνεδέθη έπ' ε
σχάτων στενώτερον μετά τής καθόλου πιστωτικής έ, Ευρώπη αρμο
νίας. ’Ενώ δέ τό Λονδίνου αγοράζει τήν σταφίδα τού Κορινθιακού 
κόλπου, ή Κωνσταντινούπολή αγοράζει τάς μετοχάς τών ’Αθηνών. 
Έκαστος εννοεί όποια πτερά έχουσιν αί τελευταϊαι καί πόσον είναι 
επικίνδυνος ή άπειρια τού νέου χρηματιστηρίου τής ωραίας ‘Ελλάδος, 
όταν απρόσεκτοι ύπερτιμήσεις δύνανται νά προξενήσωσιν αληθή έν 
τώ τόπω πλημμύραν. Καί μολαταύτα είναι σημαντικώτατον σύμ
πτωμα ή μεγάλη τών καιρών έμ.πιστοσύνη ! Ένώ ή Κεντρική Εύ
ρώπη κατελείφθη ύπό είδος πανικού τής πίστεως φόβου, έν 'Ελλάδι 
όργανιζόμεθα διά τοσούτων καί τηλικούτων σχεδίων, ώς άν έχωρι- 
ζόμεθα άπό τού λοιπού κόσμου διά τειχών Σινικών. Έν τούτοις δέν 
πρέπει νά μείνη απαρατήρητος ή όσημέραι καί παρ’ ήμίν έπιτεινο- 
μένη νομισματική σπά.ις. Ή δέ ακρίβεια τού συναλλάγματος μαρτυ
ρεί οτι δέν όφείλουσιν ήμ.ΐν μεγάλα ποσά αί έξωτερικαί άγοραί.

Μεταξύ τών διαφόρων άξιων τού μέν δανείου τών 28 έκατομ. αί 
όμολογίαι άνέβησαν (’Απρίλιος—Μάιος) άπό δρ. 294 καί 284 είς 
299 καί 289, τών δέ λοιπών στάσιμοι. Αί μετοχαί τής Έθν. Τρα- 

απο

Κέζης έπίσης άπό 2925 είς δραχ. 3000, τή; Γεν. Πιστωτ. Τραπέ
ζης (ύπερτιμ.) άπό φρ. 34 είς 45, τής Ναυτικής Ίραπεζης ό Αρχάγ
γελος στάσιμοι (114 — 115 φρ.). "Οσον αφορά τά μεταλλουργικά 
καΟιδρύματα, είσήλθον ταύτα είς νέου στάδιον, διότι έάν τινα δια- 
πραγματεύωνται πωλήσεις μεταλλείων, άλλα καραδοκούσε τήν άπό- 
κτησιν νέων. Τό δέ δλον συνίσταται είς έλπίδας καί διαδόσεις, έκ 
τών όποιων οϋκ ολίγον επηρεάζεται τό έμπόριον τών άξιων.

Αί μετοχαί τών Μεταλλουργείων τού Λαυρίου, αιτινες πάντοτε 
αντιπρόσωπείουσι τήν δραστηριοσέραν τής άγοράς ήμών κίνησιν, διήλ- 
ί'ον κατά τούς μήνας ’Απρίλιον καί Μάϊον αξιοσημείωτα στάδια, δύο 
υπερτιμήσεων καί δύο υποτιμήσεων. Τό πρώτον περί τάς 20 Απρι
λίου- (ίψωσις μέχρις 78 φρ. καί πτώσις μέχρις 47 φρ. Τό δεύτερον 
περί τά τέλη 'Απριλίου και τάς άρχάς Μαΐου- ύ’ψωσις μέχρις 158 
φρ. καί πτώσις μέχρις 90. Τό γε νύν εχον, αί μετοχαί αύται κυμα
τίζονται μεταξύ 90—110. ‘Η έπελθούσα ζημία είς τούς αγοραστά; 
τή; ύπερτιμήσεως υπολογίζεται κατά μέσον όρον είς 50 τοΐς °|0. "Οσοι 
ήγόρασαν ώτό .τροθια/ιίαΓ θά εύρωσιν έν τή εκκαθαρίσει αύτών οδυ
νηρόν χρηματιστική; πέ ρα; μάθημα.

X PON s Κ Α·

Έν τώ τελευταίο» Λυρικώ άγώνι οί κριταί άνεκάλυψαν σπουδαιο- 
τάτην πάθησιν έν τώ βασιλεία» τών αισθημάτων τή; νέας γενεάς. 
Δέν γελά αύτη, άλ.λά στενάζει ! Τοιαύτα είναι πάντοτε τά προοίμια 
τών πνευματικών καταιγίδων. Τίνος ένεκα τό έαρ τή; πόλεω; ήμών 
κλαίει; Έν τώ γεωργικό» λαω υπάρχει παροιμία «τόν ποντισμένου τόν 
καιρόν τόν μήνα Μάϊ βρέχει.» Ένώ λοιπόν ό κόσμος τρέχει τό ρεύμα 
τού χρόνου, r, νεότης θέλει ιδανικόν, τό όποιον δέν έχει.

— 'Υπεβλήθη είς τήν Βουλήν ό προϋπολογισμός τού 1873. 
Τά μέν έσοδα ύπολογίζονται είς δραχμάς 36 237 000, ήτοι πλέον 
τού 1872 κατά δρ. 541 643*  τά δέ έξοδα εί; δρ. 34 334 000, 
ήτοι έλαττον τού 1872 κατά δρ. 3 555 853. Έπομένως παρουσιά
ζεται περίσσευμα δρ. 1 903 000, τό όποιον δέν δικαιολογεί ούτε 
τήν (διά δρ. 200 000) πρότασιν νέου έπί τού άλατος φόρου, ούτε 
τόν περιορισμόν δαπανών πρωτίστου έθνίκού διαφέροντος,ώς π. χ-τής 
ασφαλείας τοΰ Κράτους, τή; πληρωμή; τών δικαστικών τοϋ δημοσίου
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υποχρεώσεων, τής άντιπροσωπεύσεως τής 'Ελλάδος έν τή Εύρωπαίκη 
οικογένεια. Εν γένει ό προϋπολογισμός αποτελεί θέμα, τό όποιον δεΐ- 
ται μελέτης ιδιαιτέρας, ήτις δι’ έλλειψιν χώρου άναβλητέα είς τό 
προσεχές.

— Αί συγχρόνως ύποβληθεϊσαι είς τήν Βουλήν συμβάσεις περί πε
ριορισμού τών τόκων τοΰ δημοσίου χρέους, περί τής Έπακινήτου Πί
στεως (CriJit foncier) καί περί σιδηροδρομικών ενώσεων τών ’Αθη
νών μετά τή; Λαμίας καί τής Βονίτζης είς σπουδαιότατα τοϋ έθνους 
συμφέροντα άφορώσιν.

— Μελετάται νέα Έξοδος τών έν 'Ρωμουνία Ισραηλιτών. Έν 
NeW-York έσχηματίσθη επιτροπή ινα ύποδεχθή εϊς πρώτην τοποθέ- 
τησιν τόν έκ τοΰ Παλαιού κόσμου φεύγοντα νέον Ισραήλ, ΰπολογιζό- 
μενον περί τάς 50 000. Μυστηριώδης ό λαός ούτος 1 Όσον καταδιώ
κεται, τόσον αύξάνει. Παρετηρήθη δέ, δτι ένώ οί Χριστιανοί ηΰξανον 
έν Πρωσσία (1822—1840) κατά 28 τοϊς Ο|ο, οί 'Εβραίοι ηΰξανον 
κατά 3-4 | τοϊς °|0.

— Τούς άνθρωπολόγους έπασχολεϊ έσχάτως ζήτημα εθνολογικόν 
πρώτης τάξεως. Οί Πρώσσοι δέν είναι Γερμανοί, άλλ’ έκγερμανισθε’ν- 
τες Σλάβ.ι, έν οί; τό έννατον όμιλε! εΐσέτι διάλεκτον Σλαβικήν· 
Ή τιμή τής άνακαλύψεως <ρι,·σι«ω τώ Λόγω ανήκει είς τούς Γάλ
λου;, οϊτινες άγνοοΰσιν δτι καί οί Γιανίτζαροι ήσαν "Ελληνες έκμωα- 
μεθανίσθέντες. Τόσον αληθεύει, δτι ή δόξα ακολουθεί τήν σημαίαν.

— ’Εκ διαφόρων έσχάτως ύπολογισμ.ών ό πληθυσμός τών έν ταΐς 
'Ηνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής απογόνων τών άγριων ιθαγε
νών αναβιβάζεται είς 300 000. Έζ αύτών 97 000 εΐναι πολιτι
σμένοι, 125 000 ήμιπολιτισμένοι καϊ 78 000 έντελώς. βάρβαροι, με
ταξύ τών όποιων 50 000 ζώσιν έκ τή; αλιείας, τής κυνηγετικής, 
τής κλοπής καί τή; αρπαγής. Πρός τούς τελευταίους λοιπόν ό ένε- 
στώς τής δημοκρατίας αγών.

— Παράδοξος συγκυρία ! Καί έν Εύρώπγ, ή δημοκρατία παλαίει 
κατά τοϋ συστήματος τών απογόνων. Οί μοναρχικοί ποιοΰσιν τέ
ρατα καί σημεία. ’Εάν μεταξύ αύτών οί ήμιπολιτισμένοι ένεδύθησαν 
τήν συνταγματικήν ζεοντήν, οί Βάρβαροι έν πλήρει μεσημβρία κλέ- 
πτουσιν έτι καί άρπάζουσι τό εθνικόν αγαθόν, τήν ελευθερίαν.

Έν ΆΟένζις 2 Ιουνίου 1873.


