
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ— ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΑΥ1ΌΒΟΥΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ·

Ή έλευθερία τής θελήσεως είναι αναγκαίος καρπός τής 
πνευματικής φύσεως τοϋ ανθρώπου. Καθ’ όσον αϋτη ανα
πτύσσεται, κατά τοσοΰτον καί ό καρπός αύτής ωριμάζει. 
Δι’ αύτοΰ τρέφεται ό χρόνος τής ήμετέρας ζωής. — Έάν 
ύπετίθετο όμοια παρ’ όλοις τοίς άνΟρώποις ή πνευματική 
άνάπτυξις, ή θέλησις αύτών Οά διέφερεν ώς ό κοινός πολ
λών κλασμάτων παρονομαστής. Άλλά τοιαύτη ταυτότης 
καταπολεμείται σταθερώς ύπό απειρίας περιστάσεων άπό 
τών θεμελίων αύτών τής ήμετέρας ύπάρξεως.

Έλευθερία λοιπόν καί ποικιλία παρίστανται ώς 
δύο όροι αναπόφευκτοι τής έν τώ κόσμω τούτω άνθρωπί
νης αποστολής, ήτις, έκ τής έπόψεως ταύτης Οεωρουμένη, 
οδηγεί είς τήν ιδέαν τοΰ χάους. Πώς ! ί Ό μέν άψυχος κό
σμος μαρτυρεί κατά παν βήμα τήν αρμονίαν αύτοΰ, ό δέ 
έμψυχος εΐναι ανάξιος τής θείας ταύτης ΐδιότητος; "Οταν 
ό Πλάτων έλεγεν, ότι οί άνθρωποι είναι δένδρα τοΰ ούρανοΰ, 
(ρίζαι=τρίχες τής κεφαλής, κλάδοι =τά πρός τήν γήν 
τείνοντα άκρα), ήννόει άρά γε νά σατυρίση τό θειον διά τά 
αύθαίρετα αύτοΰ προϊόντα;

Ή άτοπία τοιούτου συλλογισμού δέν είναι, όσον έκ πρώ
της όψεως φαίνεται, εύαπόδεικτος. Πρέπει νά μελετηθή τό 
άτομον καθ’ έαυτό καί ώς μέλος τής κοινωνίας, νά κατα- 
ταχθώσι δέ άναλόγως τά πορίσματα τών έπιστημονικών 
παρατηρήσεων. — Έάν ύπελογίζοντο πάσαι δεδομένου αν
θρώπου αί πράξεις (ώς προϊόντα τής έλευθέρας θελήσεως 
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αύτοΰ), ευκόλως ήούνατο τό μέγα τοϋτο άθροισμα νά διαι
ρεθώ είς τόσας περιόδους, όσα τά κυριεύοντα αυτό ελατή
ρια. Τοιουτοτρόπως αίάρεταί καί τά ελαττώματα ήδύναντο 
'■'ά Ζρησιμεύσωσιν ώς τόσοι σταθμοί τοϋ ρεύματος τών αν
θρωπίνων ενεργειών. Ένώ δέ τής παιδικής ηλικίας αί πρά
ξεις έχουσί τι παιδικόν, ή ηλικία τών παθών έχει τί ιδιαί
τερον, ή ηλικία τής νεότητος κινείται ύπό δυνάμεως, τήν 
όποιαν λησμονεί ή ανδρική ήλιζία, άν ούχί είς ποσότητα, 
τούλάχιστον είς ποιότητα- έρχεται τέλος ή πρεσβυτική ήλι- 
κία, ίνα σύνδεση τά δύο άκρα τής ζωικής γραμμής, τής 
όποιας ούτως ή κανονική άνάπτυξίς απολήγει είς αιώνιον 
κύκλον. Έάν είς τήν γενικήν ταύτην θεωρίαν τών ανθρωπί
νων ελατήριων προστεθώσιν αί διάφοροί τών βιομηχανι
κών ζαί οικογενειακών αποκαταστάσεων, αί κλιματολογικαί, 
εθνολογικά', πολίτικα*  καί οικονομικά*  τών τόπων περιστά
σεις, εύζόλως δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν μικρόν ιδέαν περί 
τοϋ περιέχοντος, έντός τοϋ όποιου ή αύτοβουλία τοΰ 
άνθρώπου πρόκειται νά ένεργήση. Τό άποτέλεσμα τής πα- 
ρατηρήσεως ταύτης εΐναι, ότι ό άνθρωπος ενεργεί μέν αύ- 
τοβούλως, όσον άφορα τήν στιγμή ν, όταν όμως συνδέ- 
σητε τήν μονάδα ταύτην τοϋ χρόνου πρός τάς προηγουμέ- 
νας, βλέπετε, ότι ύπό πολλάς επόψεις δέν ήδύνατο τό πνευ
ματικόν τοϋτο ον νά ένεργήση κατ’ άλλον τρόπον.

Έν τούτοις ύπάρχει κέντρον ένώσεως τών άτομιζών θε
λήσεων ζατά πολύ έτι δραστικώτερον. Ένώ διά τό άτομον 
ή οιαοοχή τών ήλικιών καί τών περιστάσεων εκτυλίσσεται 
καθ’ ολόκληρον τόν βίον, διά τήν κοινωνίαν αί ήλικίαι καί 
αι περιστάσεις συνάπτονται έν παντί τοΰ χρόνου σημείω. 
Αλληλουχία τούτέστι φαινομένων, ήτις, όπως έκτυλιχθή 
εν τώ άτομικω βίω, απαιτεί τήν ολοκληρίαν αύτοϋ, ένερ- 
γεΐται έν τώ βίω τής κοινωνίας άδιαλείπτως 
άνδρες, γέροντες, ζώσι συγχρόνως καί τά 
νόμενα τών ενεργειών τοιούτων 
πίπτουσίν έν τή κοινωνία. Ένώ 
προσφέρει είς τήν κοινήν ζωήν τάς ιδιαιτέρας 

Παϊδες, νέοι, 
ποικίλα φαι- 

ήλιζιών όλοσχερώς συμ- 
λοιπόν πάσα ηλικία 

αύτη περι-

στάσεις, έκαστον άτομον διαβαίνει ταχέως ή βραδέως, ινα 
προσθέση καί αύτό τόν οβολόν του. Πόσον γόνιμος έντεΰ
θεν πηγή άτελευτήτων συνδυασμών έν τή μεγαλειτέρα ποι
κιλία ! — Καί όμως ή ύπεράνω παντός ανθρωπίνου ύπο- 
λογισμοΰ μάζα τοσαύτης ποικιλίας, είς τήν όποιαν ένερ- 
γοΰσι τεραστίαν προσθήκην αί ιστορικοί περιστάσεις τών 
τόπων καί τών γενών, ύπό γενικωτάτην έποψιν, μόλις τε- 
Οώσι τά θεμέλια τής κοινωνίας, εύθύς ύποβάλλεται είς τήν 
λειτουργίαν φυσικού τίνος οργανισμού, τόν όποιον τό 
πνεύμα μετά τής ύλης κατεργάζεται δι’ όλου τοΰ κοινωνι
κού σώματος. Σύμπασα ή ιστορία άποτελεϊ τήν άπόδειξίν 
τοΰ φαινομένου τούτου, ατελή τοϋ όποιου έννοιαν παρέχει 
τό θέαμα άνθρώπων συνενούντων τάς πνευματικός καί σω
ματικός αύτών δυνάμεις είς άνασήκωσιν βάρους μεγάλου. 
Ενόσω ύπάρχει ή ένότης τής ένεργείας, άλλότριος τή ή- 
μετέρα σφαίρα άνθρωπος ήδύνατο νά Οεωρήση τό όλον ώς 
τι οργανικόν, καθώς ή φαντασία τών άρχαίων άνθρώπων 
επλασεν έκ τών πρώτων ιππέων τοϋς ίπποκενταύρους. Έν 
τοιούτοις όργανισμοϊς εΐναι τις κύριος έαυτοϋ, καθ’ όσον οέν 
δίαταράσσεται ή αρμονία τοϋ όλου- ή δέ ατομική έλευθερία 
εισέρχεται βαθμηδόν είς τοιαύτην πειθαρχίαν, ώστε προθύ- 
μως ψηφίζει αϋτη τούς χαλινοϋντας έαυτήν νόμους, μέχρις 
αύτών τών ίσχυρωτάτων συγκεντρωτικών Αυκουργειων πο
λιτευμάτων. Μεταξύ τών διαφόρων δειγμάτων τοΰ φυσι
κού τούτου τής κοινωνίας οργανισμού, αρκεί ή έν αύτώ 
λειτουργία τής έ μ π ο ρ ι κ ή ς ά γ ο ρ ά ς, ήτις προμη
θεύει τά χρήσιμα τοϊς άνθρώποις πολύ πρεπωδέστερον καί 
πολύ ασφαλέστερο·;, ή έάν ύπήρχεν ειδική τις περί τούτων 
πολιτική έξουσία ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ μεγάλοφυεστερου 
τών θνητών. Ή κ ο ι ν ή γ ν ώ μ η επίσης- κατάγεται μέν 
έκ τών ατομικών γνωμών, μετουσιοϋται όμως είς τοιοΰτον 
βαθμόν καί περιβάλλεται τοιαύτην δύναμιν, ώστε δέν ύπάρ- 
χει βραχίων ικανός νά τή άντιταχθή. Αύτοί οί θεοί τού 
Όλύμπου, οί νικηταί τών Γιγάντων καί τών Τιτάνων, δέν 
ήδυνήθησαν νά άνθέξωσι κατά τής κοινής τών άνθρώπων 

OIKONOMlK.il


340 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΛΥΤΟΒΟΤΑΙΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ. 341

γνώμης! Τοιαΰτα σημεία οργανικής (sui generis) συγκρο- 
τήσεως έαυτής ή κοινωνία κέκτηται πολλά. Χωρίς νά είναι 
αναπόφευκτου νά μνημονευθώσιν όλα, τά πλεΐστα είκονί- 
ζονται εν τή επομένη του Genovesi βαθυτάτη ιδέα «Γ uomo 

6 un' tai potenza, che unite all' altra non fa nn eguale alia som
ma, ma ill quadrato dela somma·»

’Ενώπιον τοιούτων φαινομένων τοΰ κοινωνικού οργανι
σμού τί είναι ή μονάς ή ανθρώπινη; "Οσοι Οεωροΰσιν ε
λάχιστου έργον τ ό κ υ λ ί ε ι ν τ ό ν ι δ ι ο ν π ί θ ο ν, πά- 
σχουσι φοβεράυ μυωπίαν, μικρού δέ δεΐν, μεταφέρουσι τό 
κέυτρου του κόσμου έν έαυτοΐς. ΤΙ άλήθεια έν τούτοις τών 
πραγμάτων είναι, ότι, ένώ ή έλευθερία ήλπισεν έν τη με
γάλη τοϋ κόσμου ποικιλία τήν έαυτής χειραφέτησιν, (όπως 
Λέγεται, ότι ό άνθρωπος είναι έλευθερώτερος ένταΐς μεγά- 
λαις πόλεσιυ ή έν τοΐς χωρίοις), άνεπαισθήτως εύρε τόν 
τόπον κατειλημμένο·? ύπό τοΰ προεκτεθέυτος κοινωνικού 
οργανισμού, όστις κατατάσσει τά μόρια του μετά τάξεως, 
ένώπιον τής οποίας οί’δοκιμώτεροι στρατιωτικοί διοργανι- 
σμοί ώχριώσι.

Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων, δι' ών οί φιλοσοφοΰντες 
προσεπάθησαυ νάάυαγνώσωσιυτά μυστήρια τών κοινωνικών 
οργανισμών, ή πρώτη είναι άντανάκλασις τού έν ήμΐν αν
θρώπου· συνίσταται δέεις τό έξ οικείων κρίνειν τά άλλότρια. 
Περιττόν νά άποδειχθή τό έν πολλοΐς αυθαίρετον τής με
θόδου ταύτης, μή δυναμένης νά άξιωθή τής δεούσης έπι
στημονικής έξακριβώσεως, ή απουσία τής όποιας άλλως 
(όμολογητέον) δέν έμποδίζει τήν εύχρηστίαν της έν δλαις 
ταΐς έποχαΐς τού άνθρωπίνου βίου. Ό τελευταίος έν τού
τοι? λόγος οφείλεται εις τήν έτέραν μέθοδον, ήτις κατ’ άν- 
τιθεσιν πρός τήν έξ ύπο κειμένου ανωτέρω, ήδύνατο 
νά όνομασθή έ ξ ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ. ’Αντέχει αύτη είς τήν 
βάσανον τής έπιστημονικής έρεύνης καί στηρίζεται έπί τοΰ 
ψυχρωτέρου κανόνος τής λογικής, καθ’ ον, ό,τι άληθεύει 
έπι τινων ατόμων τάξεως τίνος, άληθεύει καί πρός όλην 
τήν ταξιν αύτήν, καί ό’,τι άληθεύει ένίοτε, είναι πάντοτε ά- 

ληθές είς όμοιας περιστάσεις. Ή άξια λοιπόν τής μεθόδου 
έξαρτάται ιδιαιτέρως έκ τοΰ πλήθους τών παρατηρή
σεων· δσω πλείονα άτομα χορηγούσιν αύτάς, τόσω αί άτο- 
μικαί λεπτομέρειαι ύποχωρούσι ένώπιον τών γενικών σχέ
σεων, αϊτινες διέπουσι τάς μεγάλας ομάδας. ’Επί τής με
θόδου ταύτης Οεμελιοΰται ή Καταστατική τών κοινωνιών, 
ή έπιστήμη τούτέστι τών μεγάλων άριθμών έν τή σχέσει 
αύτών πρός τά παντός είοους κοινωνικά συμφέροντα. Εΐναι 
περίεργος ή χρήσις τής μεθόδου ταύτης έπί τών ανθρωπί
νων πράξεων, διότι συμβαίνει καί έν τώ πνευματικώ κόσμω 
ό,τι περί τοΰ ύλικοΰ λέγει ό Quetelet έν τή Εισαγωγή τοΰ 
περί Κοινωνικής Φυσικής Δοκιμίου του. Ό θέλων νά έξε- 
τάση πολύ έγγύθεν μικρόν τμήμα μεγίστης τοπικής πε
ριφέρειας Οά ΐδη έντός αύτοΰ ποσότητα φυσικών σημείων, 
συναθροισμένων κατά τό μάλλον καί ήττον αύθαιρέτως καί 
ώς άπό τύχης· άμα όμως άπομακρυνθή έκ τής περιωρισμέ- 
νης Οέσεως του, οί οφθαλμοί αύτοΰ Οά περιλάβωσι μείζονα 
άριθμόν σημείων, διάμοιραζομένων μετά κανονικότητος. 
ί ’Απομακρύνεται όμως έτι μάλλον ; Τότε δέν βλέπει πλέον 
τάς αύθαιρέτους τοποθετήσεις τών διαφόρων σημείων, άλλά 
θαυμάζει τήν γενικήν τής περιφέρειας αρμονίαν. "Ο,τι α
ληθεύει έπί τής περιφέρειας τών ύλικών σημείων, άληθεύει 
καί κατά τήν περιφέρειαν, έν ή έλευθέρως κινούνται μικρά 
έμψυχα όντα. "Οσον πλησιέστερον μελετώμεν τούς νόμους, 
οϊτινες διέπουσιν αύτά, τόσον ή άπειρία τών ατομικών λε
πτομερειών διασπά τήν έπι τού όλου προσοχήν ημών. Τοι
ουτοτρόπως καί ό μελετήσας τήν ένέργειαν τοΰ φωτός είς 
μοναδικάς τού ϋδατος σταγόνας δέν δύναται νά ύψωθή μέ
χρι τής έννοιας τοΰ λαμπρού φαινομένου τής Ούρανίας Τρι- 
δος, άν έκ συμπτώσεως δέν παρετήρησεν αύτό ποτέ.

Ή Καταστατική όθεν μεταφέρει διά τής κραταιάς αύτής 
χειρός τόν παρατηρητήν είς μέρος ύψηλόν, έξ ου έπισκο- 
πεΐ ούτος τάς γενικάς τού κοινωνικού οργανισμού τάσεις. 
Τότε άποδεικνύεται ή σμικρότης τής έξ ύποκειμένου μεθό
δου, όταν ΐδη τις τούς πληθυσμούς τών κοινωνιών, ποιούν- 
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τας, ώς ύπό τό νεύμα αοράτου δυνάμεως, τούς μεγάλους αύ
τών ελιγμούς. Όπόσον μεγαλοπρεπές θέαμα ! ’Ενώπιον 
αύτοΰ ή ψυχή σταματά μετά συγζινήσεως, είς μάτην δέ 
προσπαθεί νά άνακαλύψη μεταξύ τοΰ πλήθους τά ίδια αύτής 
ίχνη ! Κατά πρώτον ή έπιστήμη αντιλαμβάνεται τών ζυριω- 
τέρων ρευμάτων τής άνΟρωπίνης ένεργείας, άζολούθως εισέρ
χεται βαθύτερον, καί, όσω τελειοποιούνται τά μέσα της, ά- 
ζόμη βαθύτερον. ’Εάν ήδύνατο νά ζωγραφίση τό άποτέ- 
λεσμα τής έργασίας αύτής, ό πίναξ, τόν όποιον Οά έ'Οετε 
ενώπιον τής άνθρωπότητος, Οά άντεστοίχει άκριβώς πρός 
τό σύμπλεγμα τών αρτηριών, τών φλεβών καί τών τριχο
ειδών σωλήνων ένώ έξ όλων ρέει τό αίμα, εύρίσζει τρόπον 
ή ζωή, ίνα μετ' αύτοΰ εισχώρηση μέχρι τών τελευταίων ά
κρων τοΰ σώματος.

Έάν ύπετίΟετο στάσιμος ή ποσότης τών αιτιών, είς άς 
οφείλονται τά φαινόμενα ταϋτα, ούοεμία άμφιβολία, οτι τά 
άποτελέσματα Οά ήσαν πάντοτε τά αύτά. Δεδομένη π. χ. 
κατάστασις κλιματική, εθνολογική, πολιτική, οικονομική 
παρέχει τήν δείνα ώθησιν είς τό κοινωνικόν σώμα. Μετα
βάλλεται όμως είς όρος καί τά εξαγόμενα εύθύς τροπο
ποιούνται, μετ’ αυτών δέ καί ή άνΟρωπότης μεταβαίνει άπό 
περιόδου είς περίοδον. Ό προσεκτικός τότε παρατηρητής, 
ακολουθών τά διάφορα τής κοινωνικής ζωής φαινόμενα, εκ
πλήσσεται διά τήν οργανικήν, ούτως είπεΐν, έζτύλιξιν αύτών. 
Συνήθως τά σημεία, έν οίς ένοΰνται δύο περίοδοι, δέν άπο- 
τελοΰσι καί τήν ίσχυροτέραν έντασιν αύτών. "Οταν π. χ. 
κατέρρευσεν ό Ρωμαϊκός κόσμος ύπό τήν ορμήν τών βαρ
βάρων, ουτοι μέν δέν ήσαν πλέον οί Κίμβροι τοΰ Μάριου, 
οί δε στρατιώται τοΰ Άετιου δέν ώμοίαζον τούς αύλιζούς 
τοΰ Ήλιογαβάλου. Καί όμως τό βάραθρον ανοίγεται τόσω 
μέγα, ώστε καταπίνει τούς σχετικώς ζαλλιτέρους, οίτινες 
πάλιν δέν ώθοΰνται τούλάχιστον είς αύτό ύπό τών φοβερω- 
τέρων ! Τοιαΰται είναι αί τύχαι τής διεφθαρμένης περιό
δου. Έν τώ μέσω τής όδοΰ φθάνει τήν ύψηλοτέραν βαθ
μίδα· έπειτα άρχεται ή χαλάρωσις αύτή τής διαφθοράς.

Καθώς δέ είς τό γήρας αύτών αί διεφθαρμένοι γυναίκες έ- 
παγγέλλονται τόν διδάσκαλον τής ηθικής, ούτω καί αί 
διεφθαρμένα', κοινωνίαι έξ άσθενείας σταματώσι κάπου τοΰ, 
ένω καταφέρονται, κρημνού, περιμένουσαι μετά κατανύξεως 
τόν ποταπόν νεκροθάπτην, όστις Οά τάς ρίψη είς τήν ά
βυσσον.

Άλλ’ ό άνθρωπος δέν είναι κύριος τής έποχής, καθ’ ήν 
άνώτεραι βουλαί τόν φέρουσι είς τόν κόσμον. Έάν γεννά- 
ται έντός λαοΰ πλουσίου ή πτωχού, ανδρείου ή άνανδρου, 
έπιστήμονος ή αμαθούς, έργατικοΰ ή φυγοπόνου, ηθικού ή 
διεφθαρμ-ένου, καθ’ όλου είπεΐν, προοδευτικού ή όπισΟοδρο- 
μικοΰ, δέν είναι βεβαίως ύπεύθυνος. Παρακαλώ τόν ανα
γνώστην νά προσέξη έντός τοΰ επομένου φονιζοΰ τής Γαλ
λίας πίναζος. ’Αγνοώ, άν Οά Οαυμάση πλειότερον τήν προσ- 
έγγισιν τών ολικών κατ’ έτος φόνων ή τών δΓ ών ένερ- 
γήΟησαν ουτοι οργάνων. Άλλ’ είμαι βέβαιος, δτι θά στα- 
ματήση εις μίαν απορίαν· «τί κοινόν μεταξύ έλευθέρας Οε- 
λήσεως καί τοιαύτης κανονικότητος περί τήν έπανάληψιν 
τοΰ εγκλήματος ;»

1826 1827 1828 1829 1830 1831

Διά πυροβόλου 56 64 60 61 57 88
Δι’ εγχειριδίου ζττ. 15 7 8 7 12 30
Διά ααχαίρας 39 40 34 46 44 34
Διά ράβόου κττ. 23 28 31 24 12 21
Διά λίθων 20 20 21 21 11 9
Διά κοπτερών οργάνων 35 40 42 45 46 49
Δι’ άπαγχονίσεως 2 5 2 2 2 4
Διά κρτ,μνοΰ και ΰδατος 6 16 6 1 4 3
Διά ποδοκτυπζ.μάτων και

γρονθοκοπν,μάτων 28 12 21 23 17 26
Διά πυράς 0 1 0 1 0 0
Δι’ αγνώστων τρόπων 17 1 2 0 2 2

"Ολον τών φόνων 141 234 1 227 231 I 205 266

Οί βιώσαντες λοιπόν κατά τήν περίοδον ταύτην (1826 
—1831) έν Γαλλία εύρέθησαν, έν τοιαύτη κατ’ έτος άνα- 
λογία, είς Οέσιν ή νά άφαιρέσωσι τήν ζωήν άλλου, ή υπό 
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τήν χεϊρα αύτοΰ νά άπολέσωσι τήν ιδίαν. Αί έπόμεναι πεν- 
ταετίαι κέκτηνται Ιδιαίτερον διαφέρον, διότι ύπελογίσθησαν 
κατά μέσον όρον ένιαυσίως

1831-35 1836-40 1841-45 1846-50 1851-55
Δολοφονία’. 263 215 224 241 235
Άνθρωποκτον. 296 278 289 310 234
Φαρμακεϊαι 27 41 33 31 35
Πατροκτονία1. 15 15 16 17 16

Επεται άρά γε έντεΰθεν, ότι ή άνθρωπότης δουλεύει έν 
τώ ναω τής Άνάγκης, είς ήν καί οί Θεοί έπείθοντο; Δέν 
εξετάζω τοΰτο. Φαίνεται όμως, ότι ύπάρχουσιν άναγκαϊοι 
τινες άριθμοί ά γ α 0 ο ΰ καί π ο ν η ρ ο ΰ, περί τούς όποιους 
στρέφεται ή άνθρωπότης. Υπάρχει ποσότης κοινωνικής ά- 
ληθείας καί ποσότης κοινωνικού ψεύδους, είς τήν παρα
σκευήν τών όποιων όλαι αί παρελθοΰσαι, παροΰσαι καί μέλ- 
λουσαι γενεαί συντρέχουσιν. Ύπό τήν φωτεινήν ή σκοτει
νήν ταύτην νεφέλην ή πνευματική φύσις ηλεκτρίζεται, ό 
δέ άνθρωπος άνορθοΰται ή πίπτει. Έν τούτοις έγκειται είς 
τήν φύσιν ή αδιάλειπτος μεταβολή· καθ’ όσον δέ τό πνεΰμα 
άναπτύσσεται κατά τοσοΰτον καί ή ένέργεια αύτοΰ τρέπε
ται είς τελειότερους σκοπούς καί τάνάπαλιν. Ή έπιρροή 
του είναι αισθητή μέχρις αύτοΰ τοΰ εγκλήματος, διότι εύ- 
ρίσκει μέν τοΰτο πάντοτε τρόπον,ίνα ζαϊ έν τή κρείτονι κοι
νωνική αναπτύξει έκβάλη τήν ειδεχθή αύτοΰ κεφαλήν έκ 
τίνος οπής τοΰ κοινωνικού ύφάσματος, διά τόν επιμελή 
όμως ερευνητήν ή κεφαλή αϋτη δέν εΐναι πάντοτε ή αύτή, 
μεταβαλλόμενη κατ' έποχάς καί τόπους, όπως καί τά 
λοιπά τής κοινωνίας φαινόμενα. Τοιουτοτρόπως ούδέν έμ- 
ποδίζει π. χ. νά ποοείπη τις διά τό έν Έλλάδι έγκλημα τής 
ληστείας, ότι καθ’ όσον προάγεται ό τόπος είς πολιτισμόν, 
συγκοινωνίαν καί πληθυσμόν, Οά άναγζασθή τοΰτο νά έγ- 
ζαταλείψη τήν έπαναστατικήν των όρέων σημαίαν καί νά 
είσέλθη ύπό άλλα σχήματα έντός τής νέας τών πόλεων 
ζωής.

Απανταχού ή Καταστατική τών εγκλημάτων μαρτυρεί
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τόν στενόν σύνδεσμον μεταξύ τής θελήσεως τών πραττόν- 
των καί τής γενικής έν τή κοινωνία ζαταστάσεως. ’Αρκεί 
εποχή σιτοδείας κατά τό μάλλον καί ήττον εύρείας, ίνα ά
μέσως αίσθανθή ή κοινωνία όποια εγκληματικά σπέρματα 
έγκυμονοΰνται έντός αυτής. Τοιουτοτρόπως παρετηρήθη έν 
Βελγίω, ότι τοιαΰται έποχαί περιλαμβάνουσι σχετιζώς 
πλείονα έγκ)κήματα γυναικών καί παίδων, έξ ού συνάγει ό 
Κ. Legoyt, ότι ή κατά τών ηθών ιοβόλος τής άθλιότητος 
διδασκαλία έπενεργεϊ μάλλον έπί τών άσθενεστέρων τής 
κοινωνίας μελών. Ύπό τήν έποψιν ταύτην δέν εΐναι άδιά- 
φορος ή όσημέραι ευρυνομένη θύρα τής έν τή άγορά εισό
δου τών γυναικών. Ή άνοιζτή θάλασσα έχει τόσας περι
πέτειας, όσας ή έν τώ οΐκ.ω ζωή δέν ονειρεύεται. Καί μο
λαταύτα ή ιδέα τής έλευΟερίας εΐναι τόσον μεγάλη, τό 
πνεΰμα της ήχεϊ τόσον βαθέως έν τή ψυχή, ώστε ύπάρχουσι 
πολλά συμπτώματα, ότι, έν μέλλοντι ούχί πολύ μεμακρυ- 
σμένω, τό ώραιον φΰλον Οά προτίμηση όλους τούς κιν
δύνους άντί τού ύπερτάτου τούτου άγαθοΰ. ’Ιδού πώς έζ- 
τυλίσσεται ή άπλή αϋτη ιδέα έν τή ’Αγγλική τής γυναι
κείας χειραφετήσεως χώρα. Ενώ άπό τοΰ 1850—1854 έπί 
τών κατηγορουμένων, οϊτινες προσήχθησαν ένώπιον τών 
ορκωτών,78 ΔΔ τοϊς °|0 ήσαν άνδρες καί 21 τοϊς °|„ ή
σαν γυναίκες, άπό τοΰ 1855—1859 ή άναλογία τών άν- 
δρών πρός τάς γυναίκας ήν ώς 77 -,'Λ τοϊς °|„: 22 τοϊς 
°|0. Ή έγκληματιζότης λοιπόν τών γυναικών αύξάνει καθ' 
όσον μεταβάλλονται πρός αύτάς οί προΰπάρχοντες κοινω
νικοί όροι. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ένδεικτιζώταται εΐναι 
αί έξής άποκαλύψεις τής Καταστατικής, έν αΐς ή μετοχή 
τών Άγγλίδων είς τά κύρια έγκλήματα υπολογίζεται έπί 
τοϊς 100, ώς επεται· 1839 1856
Έγκλήματα κατά προσώπων 11.2 18.1

» » ιδιοκτησιών μετά βίας 6.2 8.2
» » » άνευ βίας 26.9 30.8
» » » μετά κακίας 10.5 29.8

Άλλα έγκλήματα 10.6 22.5
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Έν διαστήματι λοιπόν 17 ετών τό ώραιον φΰλον έλησμό- 
νησε -πλειότερον τήν ωραιότητα αύτοϋ ζαί έσεβάσθη όλι
γώτερον τήν όγδόην τοΰ Μωσαϊκού νόμου εντολήν.

Ήδύνατο ή σειρά τών Λεπτομερειών νά όδηγήση πολύ 
μακράν. Άλλ’ ό σκοπός μου αποβλέπει μάλλον τήν γενι
κήν τοΰ προκειμένου κοινωνικού νόμου μελέτην. Υπάρχει 
έν τώ ζοινωνικώ σώματι ή πνευματική τών ψυχών τροφή, 
καθώς έν τώ φυσικώ κόσμω ή ύλική τών σωμάτων τροφή. 
"Οπως άπέδειξεν ό Liebih, ότι μέγα μέρος τής ύλικής δα- 
πανάται είς παραγωγήν τής ζωικής θερμότητος, οϋτω καί 
έπί τής πνευματικής τροφής, άποτελεϊ αϋτη τό έλαιον του 
έν ύμϊν ζαίοντος λύχνου. "Οτι τό έλαιον τοϋτο είναι έξαγό- 
μενον τών κοινωνικών τής έποχής όρων, μαρτυρεί τό σύ
στημα τής ποινικής άπομονώσεως, τό όποιον έν όλίγω δια- 
στήματι χρόνου σβύνει τό μυστηριώδες τοΰ λύχνου τούτου 
φώς. Δέν είναι δέ άδιάφορον φαινόμενον, ότι ή ιστορία τής 
άνθρωπότητος αλλαχού μέν έκτυλίσσεται ύπό άπλετον φώς, 
αλλαχού δέ ύπό συγκερασμένον, αλλαχού δέ ύπό άμυορόν 
και αλλαχού εΐναι πλήρης έζ πυκνού καί μαύρου καπνού.

Δυστύχημα ή εύτύχημα, άγνοώ. Τό βέβαιον εΐναι, ότι 
πανταχο'θεν καθίσταται αισθητός ό κραταιός τής άνθρωπό
τητος νόμος, ό συνέχων τό άτομον πρός τό μέγα τής κοι
νωνίας άρμα. 'Γπό τήν έλξιν αύτού ό άνθρωπος εΐναι έπί 
τοσοΰτον έλεύθερος είς τάς πράξεις, έφ’ όσον καί ό ιχθύς 
είς τάς κινήσεις. Δύναται ό τελευταίος νά έχλέξη τά κα- 
θαρώτερα τών ύδάτων, ποτέ όμως νά ζήση καί έντός τών 
ούρανίων τής ατμόσφαιρας κυμάτων.

ΝΗΜΑΊΌΥΡΓΙΚΙί ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ-

Κατά τάς ενώπιον τής Βουλής (’Ιούλιος 1873) ύποβλη- 
θείσας ειδήσεις τοΰ ήμετέρου έπί τών Οικονομικών ύπουρ- 

γείου ή Ελληνική βαμβακουργία περιέχει νυν 29 750 
ζλωστήρας. Πρό ολίγων δέ έτών ό άριθμός ούτος ήτο μάλ
λον μιζροσκοπιζός. Πόση διαφορά άπέναντι τών έν ’Αγ
γλία πορισμάτων τής μεγάλης ταύτης βιομηχανίας, τήν 
οποίαν ό βάμβαξ τών άγρών έξασφαλίζει είς τούς μεγά
λους πληθυσμούς τών πόλεων! Άπό 21 έκατομ. κλωστή- 
ρων ζατά τό 1850, ή Αγγλική βαμβακουργία είχε 30 
έκατομ. κατά τό 1861 καί 3 7 ψ έκατομ. ζατά τό 1870. 
Άπό 250 χιλ. ιστών (άργαλειών) κατά τό 1850, άνέβη είς 
400 χιλ. τώ 1861 καί είς 440 χιλ. τώ 1870. Έν τού- 
τοις τά βαμβακουργικά καταστήματα δέν ήκολούθησαν τήν 
αυτήν πρόοδον. Ένώ κατά τό 1850 ύπελογίζοντο είς 
1932, τώ 1861 άνέβησαν είς 2887, ινακαταβώσι τω 1870 
είς 2483. Σημεϊον ότι ή τάσις τής νεωτέρας βιομηχανίας 
πρός τήν συγκέντρωσιν λαμβάνει όσημέραι εύρυτέρας δια
στάσεις. Τώ όντι άπό τού 1861 μέχρι τοϋ 1870 μειοΰται 
μέν ό άριθμός τών καταστημάτων, αυξάνει δέ ή δύναμις 
αυτών κατά 7 | έκατομ. ζλωστήρας καί 40 χιλ. ιστούς.

Ή κινούσα τήν Αγγλικήν βαμβακουργίαν δύναμις εΐναι 
άξια ιδιαιτέρας μελέτης. Ένώ τώ 1850 ύπελογίζετο είς 
82 500 ίππους, ζατά τό 1861 άνέβη είς 292 χιλ. καί ζατά 
τό 1879 είς 309 χιλ. Είς εποχήν τούτέστι, καθ’ ήν (1850 
—1861) προσετίθεντο 9 έκατομ. ζλωστήρες καί 150 χιλ. 
ιστοί, ή όλη κινούσα δύναμις ηυξανε κατά 210 χιλ ίππους- 
έν δέ τή έποχή, καθ’ ήν ( - 1870) προσετίθεντο 7 J έζατ. 
ζλωστήρες καί 40 χιλ. ιστοί, μόλις ή δύναμις τών ίππων 
ηΰξησε ζατά 17 χιλ. Σημεΐον ότι αί νεώτεραι τής βαμβα- 
ζουργιζής βιομηχανίας τελειοποιήσεις έπέτρεψαν τήν διά 
μιζροτέρας δυνάμεως μειζόνων αποτελεσμάτων έπίτευξιν, 
καί ότι έν ταΐς προηγουμέναις μεθόδοις ουσιώδης ποσότης 
δυνάμεως έδαπανάτο είς μάτην. 'Γπό τήν έποψιν ταύτην ή 
άναπτυσσομένη βαμβακουργία έν Έλλάδι έν γένει ζαί έν 
Πειραιεΐ ιδιαιτέρως διατελεΐ είς τήν άνάγκην ίνα παρακο- 
λουθή τάς άδιαλείπτως ένεργουμένας προόδους τής τέχνης, 
άν άποβλέπη είς σπουδαΐον τφ όντι κατά τήν Ανατολήν 
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συναγωνισμόν πρός τόν βιομηχανικόν τής Άλβιόνος κο
λοσσόν.

Οί βαρύτεροι διά τήν ήμετέραν βιομηχανίαν όροι άφο- 
ρώσι, πρό παντός άλλου, τήν κινούσαν δύναμιν, καθόσον ή 
'Ελληνική γή δέν εϊναι, ώς ή ’Αγγλική, έπίσης έκ φύσεως 
προικισμένη διά γενναίων άνθρακοφόρων άποταμιεύσεων. 
Καί δύναται μέν ή χρήσις τοΰ έγχωρίου άνθρακος νά συν
τέλεση τό καθ’ εαυτόν, ή ποιότης όμως αύτοΰ έχει τοιοΰ- 
τον λόγον πρός τήν δαπάνην τής παραγωγής τής προση- 
κούσης Οερμότητος, ώστε διά πολύ ή Ελληνική βιομη
χανία έσεται εις ήττονα λόγον. Έν τούτοις ή Ελληνική 
χώρα κέκτηται εις ύπατον βαθμόν άλλου είδους φυσικήν 
κινήσεως δύναμιν. ’Εννοώ τήν έκ τών άπειρων τοΰ εδάφους 
αύτής άνωμαλιών προερχομένην δύναμιν τής πτώσεως τών 
ύδά των. Δέν ύπάρχει δέ παρ’ ήμΐν πηγή ΰδατος κατά τό 
μάλλον και ήττον σπουδαία, ήτις νά μή δύνηται νά κινήση 
μέγιστον, ύπεράνω παντός ύπολογισμοΰ, άριθμόν μηχανών. 
Ή δύναμις αύτη έν ’Αγγλία κατεπολεμήθη ύπό τοΰ άνθρα- 
κος είς τοιούτον βαθμόν, ώστε ένώ τώ 1850 άνέβαινεν αύτη 
είς 11 550 ίππους, τώ 1870 κατέπεσεν είς 8 390, είς πε- 
ρίστασιν καθ’ ήν ή πυρίνη δύναμις άπό 71 χιλ. τώ 1850 
άνέβη είς 300 χιλ. ίππους τώ 1870.

Έάν άπό τής κινούσης τήν Αγγλικήν βαμβακουργίαν 
άψύχου δυνάμεως μεταβώμεν είς τήν έμψυχον δύναμιν αύ
τής, άπό 330 χιλ. κατά τό 1850 έργατών ύπελογίσθη 
αύτη τώ 1861 είς 4-51 569, ίνα καταπέση τώ 1870 είς 
450 087. Καί ή έμψυχος λοιπόν δύναμις παριστα τά αύτά 
περίπου φαινόμενα κατά τήν πρόοδον τής βαμβακουργικής 
βιομηχανίας, τά έξετασθέντα ήδη έπί τής άψύχου αύτής δυ
νάμεως. Διότι ένώ άπό τοΰ 1850—1870 οί έργάται ηύ- 
ξησαν κατά 30 περίπου τοΐς °ζ., οί κλωστήρες καί οί ιστοί 
ηύξησαν κατά 80 σχεδόν τοΐς 0 . Τελειοποιηθεισών ούτω 
τών μεθόδων, ή ανθρώπινη έργασία έγένετο παραγωγι
κότερα.

Ή κατά τήν αύτήν περίοδον Αγγλική εριουργία άπο- 

δεικνύει μείζονα έτι άνάπτυξιν. Διότι τά μέν καταστήματα 
αύτής άπό 1497 τώ 1850 ύπελογίσθησαν είς 1 679 τώ 
1861 καί είς 1827 τώ 1870· οί δέ κλωστήρες αύτής άπό 
I 575 000 τώ 1850, άνέβησαν είς 2 182 000 τώ 1861 
καί είς 2 691 000 τώ 1870· ή δέ κινούσα άψυχος δύνα- 
μις άπό 22 000 ίππων τώ 1850, άνέβη είς 36 000 τώ 
1861 καί είς 62 000 τώ 1870. "Οσον άφορα τήν έμψυχον 
δύναμιν ή μετοχή τού ανθρώπου είς τήν έριουργικήν βιομη
χανίαν δέν παριστα τά φαινόμενα τής βαμβακουργικής, 
διότι άπ’ εναντίας διατελεΐ είς μεγίστην έπιτασιν άπό 74 
000 έργατών τώ 1850 άνέβη αύτη είς 87 000 τώ 1861 
καί είς 125 000 τώ 1870. Περί τής ήμετέρας έριουργίας 
ούδείς λόγος. Ένω δουλεύει έτι είς τάς μεθόδους τής βαρ- 
βαρικής έποχής, περιορίζεται συγχρόνως, τό πλεΐστον, έν
τός τών τειχών τής οικογενειακής τών χωρίων βιομηχανίας.

θά ήτο περίεργον νά συγκρίνη τις τόν έργατικόν πλη
θυσμόν, τόν όποιον έπασχολούσι έν ’Αγγλία καί έν Έλλάδι 
αί δύο αύται βιομηχανία! τοϋ βάμβακος καί τών ερίων. Άλλ’ 
ένω έκ τών έκάστοτε ’Αγγλικών δημοσιεύσεων έχομεν μετά 
τής έπιθυμητής άκριβείας όλα τά διδόμενα πρός μελέτην 
τών τοιαυτης φύσεως κοινωνικών ζητημάτων, διά τήν 'Ελ
λάδα τοιαΰται άπογ ράφι καί έργασίαι άνήκουσιν ού- 
σιωδώς είς άπώτερον είσέτι μέλλον. Η άπογραφική ά- 
κρίβεια εϊναι φαεινόν άπαύγασμα τής πολιτικής άνατροφής 
τών λαών, καθώς τά καλά έμπορικά βιβλία άπόδειξις τής 
έμπορικής προόδου αύτών. ΊΙ διοικητική εύθύνη κέκτηται 
έν τή άπογραφική τών κυβερνήσεων έργασία τόν άληθέστε- 
ρον καί εύρύτερον άμα έλεγχον. Λάβετε λοιπόν τόν άπο- 
γραφικόν τούτον φανόν καί, ώς ό Διογένης, περιέλθετε τά 
έθνη. "Οσα διοικοΰνται κάλλιον, άπογράφονται καί πληρέ
στερο·?. "Οταν όμως άρχουσιν οί Άλκίβιάοαι, οί άκριβεις 

λογαριασμοί εϊναι περιττοί.
"Οσον άφορα τήν ’Αγγλίαν, ό άριθμός τών έργατών, τών 

άσχολουμένων έν γένει είς τήν νηματουργικήν, άπό 596 
082 τώ 1850, άνέβη είς 907 249 τώ 1870, δέν ήκολού- 



350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 1ΏΣΣΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 351

θησε τούτέστι τήν πρόοδον τής κινούσης τά καταστήματα 
ταΰτα πύρινης άμα καί ύδατίνης δυνάμεως, ήτις άπό 134 
217 τώ 1850 άνέβη είς 507 790 τώ 1870. Μεταξύ τών 
εργατών τής γενικής ταύτης βιομηχανίας τά | είναι γυναί
κες, ό άριθμός τών όποιων αύξάνει ταχύτερον ή τών άν- 
δρών (κατά 30 τοϊς J0). Μόνον έν τοϊς βαμβαχουργείοις 
τής Αγγλίας άπό 160 000 τώ 1850 άνέβη ό γυναικείος 
πληθυσμός είς 243 000 τώ 1870, ήτοι 50 τοϊς "|0, ένώ ό 
τών άνδρών ηυξησε μόνον κατά 30 τοϊς °|0 (131 000 τώ 
1850 καί 171 000 τώ 1870). Ή μείζων έντασις τής άνα- 
πτύξεως ταύτης τοΰ γυναικείου πληθυσμού έν τή νημα- 
τουργική βιομηχανία παρατηρεϊται έπί κορασίων μιζροτέρας 
ηλικίας τών 13 έτών, διότι άπό τοΰ 1850 μέχρι τοΰ 1870 
ό άριθμός αύτών έτετραπλασιάσθη. Ό λόγος άπλούστατος· 
οσω τελειοποιείται ή μηχανική έργασία, τόσω άσθενέστε- 
pat σωματικαί καί πνευματικαί δυνάμεις άρκοΰσιν είς τήν 
ύπηρεσίαν αύτής.

Ή μηχανή λοιπόν φέρει κατά νοΰν τόν ήλιον. 'Ό,τι 
είναι οι’ αύτόν αί μιζραί άναθυμιάσείς, έξ ών έν τούτοις αί 
μεγάλαι αποτελούνται βροχαί, τό αύτό είναι διά τήν μηχα
νήν at μικραί τών ανθρώπων δυνάμεις, έξ ών πληροΰται 
βιομηχανημάτων ό κόσμος. Πόσαι άνθρώπινοι ύπάρξεις κα
ταστρέφονται μεταξύ τών αγρίων καί βαρβάρων φυλών διά 
τήν έλλειψιν άναλόγου πρός τάς δυνάμεις αύτών ένασχο- 
λήσεως ! Άπό τοΰ σημείου όμως τούτου μέχρι τής άναβι- 
βάσεως τής μηχανής έπί τοΰ άρματος τής μυθολογουμέ- 
νης Ινδικής Θεάς, τής κατατρωγούσης τά τέκνα τών άν- 
θρώπων, ύπάρχει μεγάλη άπόστασις, τήν οποίαν ή μέν έ- 
πιστήμη σαφώς διακρίνει, έν άλλω δέ καιρω έξεταστέον, 
σχετικώς πρός τήν όσημέραι έπιτεινομένην καί παρ’ ήμΐν 
είσοδον τών γυναικών καί τών παίδων έντός τοΰ νεωτέρου 
τής βιομηχανίας έργαστηρίου.

ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΟΡΓΑΜΣΜΟΣ·

'Ίνα ύποθέση τις, ότι τήν άπέραντον χώραν τής Ρωσσι
κής Αύτοζρατορίας κατοικεί λαός ομογενής, πρέπει νά ά- 
γνοή όλοσχερώς τήν ιστορίαν τής μικράς Μοσκοβιτικής 
έπικρατείας, ήτις άποτελεϊ τόν πυρήνα τοΰ μεγάλου τού
του εθνικού συμπλέγματος. Έν τούτοις μεταξύ τών δια
φόρων φυλετικών διακρίσεων, αϊτινες γρήγορα ή άργά άνα
λόγως τοΰ έν μέσω αύτών εισερχομένου φωτός, θά άπο- 
κτήσωσιν ιδίαν έθνικήν συνείδησιν, δύο εθνολογικοί σπου
δαιότατοι τύποι, έζ παλαιού χρόνου, διαμοιράζονται τήν 
Ρωσσιζήν δύναμιν. Ό πρώτος ανήκει είς τούς Τατάρους, 
ό δεύτερος είς τούς Σλάβους. Μεταξύ τών δύο τούτων τύ
πων ύπάρχει μέγα χάσμα. Ένώ οί Σλάβοι άποβλέπουσιν 
είς τήν ανεξαρτησίαν, κατά τάς οδούς έν αίς έγνώρισεν αύ
τήν ή λοιπή Εύρώπη ύπό τήν οδηγίαν τών αρχαϊκών θε
σμών τής Ελληνικής καί τής Ρωμαϊκής ελευθερίας, οί Τά- 
ταροι, συνεπείς πρός τήν Ασιατικήν καταγωγήν αύτών, δέν 
γνωρίζουσι άλλην φιλοδοξίαν εκτός τής πατριαρχικής.

Ή αΰτοκρατοριζή ιστορία τής Ρωσσίας μαρτυρεί τήν 
σταθεράν ύπεροχήν τοΰ Ταταρικοϋ στοιχείου, διότι, έπ’ αύ
τοΰ στηριζόμενος, μετετράπη ό Κζάρος βαθμηδόν είς άπό- 
λυτον αρχηγόν τής έπικρατείας, όπως τουτέστιν ό πα
τριάρχης έν τή οικογένεια. Καθώς έν Κίνα, ούτω καί έν 
Ρωσσια ό αύτοκράτωρ θεωρείται πατήρ καί μήτηρ τοΰ πι
στού λαού του. Έν ένί λόγω τά πάντα ύπόκεινται είς 
τήν φοβεοάν εξουσίαν του, άψυχα καί έμψυχα, σώματα καί 
συνειδήσεις.

Έν Ρωσσια δέν ύπάρχει, εί μή αύτοκράτωρ καί λαός. 
’Ακριβώς είπεϊν, αριστοκρατική τάξις έν Ρωσσια είναι άγνω
στος. Κατά τοΰτο δέν δύναται νά θεωρηθή ή χώρα έν οπι
σθοδρομήσει. Απανταχού, καί έν ταΐς μάλλον προωοευομέ-
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ναις έπικρατείαις, αί άριστοκρατικ.αι μεσολαβήσεις διήνυσαν, 
ώς φαίνεται, τό εαυτών στάδιον. "Οταν ό ύπουργός Bright 
(1869) γράφει εις Manchester, ότι έξ απλής ανοχής ζεΐ ό 
θεσμός τών Λόρδων, όταν έν ’Ιταλία ή Γερουσία (’Ιανουά
ριος 1873) ψηφίζει έν μια ημέρα 37 νόμους, δύναται νά 
συγχωρηθή εις τήν 1’ωσσίαν ή αριστοκρατική έλλειψις. Κα
θώς έν Τουρκία, ούτω καί έν Ρωσσία ή ευγένεια αποκτάται 
διά τής δημοσίας ύπηρεσίας. Έάν έν δυσϊ κατά σειράν γε- 
νεαϊς δέν είσέλθωσι τά μέλη τής εύγενοΰς οικογένειας έν 
τή υπηρεσία τής έπικρατείας, άποβάλλουσι τούς τίτλους τής 
εύγενειας αύτών (Ilerzen'. Οί δ’ έξέχοντες έπί πλούτω ή 
επ’ όνόματι είναι έπίσης ταπεινοί θεράποντες, όπως καί ό 
τελευταίος χειρώναξ.

Ό λαός έν Ρωσσία εύρίσκεται ύπό τάς οικονομικός έκεί- 
νας περιστάσεις, αιτινες είναι έπιτηδειόταται εις τήν αύτο- 
κρατορικήν ύπεροχήν. Έν πρώτοις είναι διεσπαρμένος έν
τός μεγίστων αποστάσεων (4 κατά □ χιλιόμετρου κάτοι
κοι). ΊΙ πνευματική άνάπτυξις καί τό έξ αύτής άπορρέον 
πνεύμα τής πολιτικής ένώσεως διατελοΰσιν έτι έν σπαργά- 
νοις. Έπί 100 ατόμων τά 98 είναι αναλφάβητα. Τό κλίμα 
καί ή άδιάλειπτος συγκοινωνία μετά τής ύπερβορείου ’Ασίας 
οέν εΐναι έκ τών μικροτέρων τής όπισΟοδρομήσεως αιτίων.

Τοιαύτη είναι ή κοινωνία· άλλά τοιαύτη δέν είναι καί ή 
περαιτέρω τύχη αύτής. Παρίσταταί τις είς περιεργότατον 
θέαμα, καθ’ ό, έχωυ άνάγκην ό άπολυτισμός νά άγωνισθή 
κατά τής έλευθερίας, ένδύεται τά έπιστημονικά όπλα της 
καί ακολουθεί τάς οδούς της. ’Απαιτείται ταχεία συγκοι
νωνία σήμερον καί όργανα πεφωτισμένα. Άνοίγουσι λοι
πόν αί θύραι τής έπικρατείας, κατ’ άρχάς μέν πρός σωτη
ρίαν, κατόπιν δέ όπως είσέλθη ό Α ο ύ ρ ε ι ο ς ίππος είς 
τήν πόλιν τής Τρωάδος. Οί σιδηρόδρομοι καί αί έπιστήμαι 
θά μεταβάλωσι τήν Ρωσσίαν έν όλιγίστω χρόνω πολύ βα
θύτερου ή όλαι όμοϋ αί προηγουμέναι παντός εί’δους συμ- 
φοραι—Έκτός τών δύο τούτων οδών πρέπει ιδιαιτέρως νά 
σημειωθή ή χειραφέτησις τών δουλοπαροίκων, διά τήν ό

ποιαν ή μέν ιστορία έπιφυλάττει έπιφανεστάτην θέσιν τώ 
αύτοκράτορι Άλεξάνδρω, ή δέ οικογένεια πολλά θά πίη πο
τήρια πικρά. Οί δουλοπάροικοι τής Ρωσσίας έχουσι τι 
συγγενές πρός τήν τρίτην τάξιν (tiers <5tat) τής Γαλλίας. 
Είναι δέ γνωστόν, ότι ή μετά τής τάξεως ταύτης συμμα- 
χία τών πρώην Γάλλων βασιλέων έρριψεκατά τόν ήμέτερον 
αιώνα τά τέκνα αύτών είς τάς οδούς τής Εύρώπης. "Οταν 
οί λαοί ύψωθώσι μέχρι τής επιθυμίας τοΰ βασιλεΰσαι, ή 
γεωμετρική αλήθεια Υποδεικνύει, ότι έπί ενός θρόνου δέν 
δύνανται δύο νά καθήσωσι.

Μετά τόν αύτοκράτορα έρχεται τό συμβούλιου τής έπι
κρατείας, έν τώ όποίω εισέρχονται οί έκ τής ύπηρεσίας ά- 
πομακρυνόμενοι μεγάλοι τοΰ Κράτους αξιωματικοί. Διαι
ρείται δέ είς τρία τμήματα νομοθετικόν, πολιτικο-Ορησκευ- 
τικόν καί οικονομικόν, άναλόγως τών διαφόρων τής δικαιο
δοσίας έκάστου ύποθέσεων, καί έξασκει απλώς συμβουλευ
τικήν επιρροήν έπί τών αύτοκρατορικών θελήσεων.

Ή δικαστική έξουσία είναι ώργανισμένη ώς έξης. Ή 
Γερουσία έπί κεφαλής τής κλίμακος· διαιρουμένη είς τμή
ματα, δικάζει ώς παρ’ ήμΐν ό Άρειος Πάγος. Κατόπιν έρ
χεται είδος τι έφετείων. Έκάστη έπαρχία κεκτηται πρωτο
δικείου, μικρότεραι δέ έκτάσεις δικάζονται ύπό συνελεύσεως 
είρηνόδικών *),  μέχρι τής μικράς περιφερείας, έν ή τέλος 
απονέμει τήν δικαιοσύνην είς είρηνοδίκης.

Ή κυρίως διοίκησις διαιρείται είς δύο κλάδους, έξ ών ό μέν 
άποτελεϊται έκ δέκα ύπουργείων τοΰ βασιλικού οίκου (Θέα
τρου αύτοκρατορικόν, ακαδημία τών τεχνών), τών ιδιοκτη
σιών τοΰ στέμματος, τών στρατιωτικών, τών ναυτικών, τής 
εκκλησίας καί τής παιδείας (όπερ δέν έχει εξουσίαν έπί τής 
νομικής σχολής καί διατελεΐ ύπό τάς εμπνεύσεις τής Ί. Συ-

\ Τοιαΰτα’. συνελεύσεις έπροτάθησαν πρό τινων μηνών, έν τώ κατά 
πρόσκΰ.ησιν τής ήμετέρας Κυβερνήσεως γενικό συμβου’λίω τών έν Ά- 
Οήναις Έφετών, ώς βαθμός δικαιοδοσίας καί ώς μέσον κρείττονος ορ
γανισμού τών ήμετέρων ειρηνοδικείων.

ΕΤΟΣ Α—ΦΙΑ. Η-.—ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 1873. 23
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νόδου),τής δικαιοσύνης (ύπό τήν δικαιοδοσίαν τής Γερουσίας), 
τών οικονομικών, τοΰ έμπορίου, τών εσωτερικών, καί τών 
εξωτερικών. Ό δέ έτερος κλάδος αποτελεί τήν Άρχιγραμ- 
ματείαν τής Αύτοκρατορίας, έχουσαν έκ τής καλής αύτής 
δψεως, πολλήν αναλογίαν πρός τήν Γερμανικήν Άρχιγραμ- 
ματείαν. Μέγα μέρος τών ύποΟέσεων τοΰ ύπουργείου τών 
έξωτερικών άποφασίζεται έν τή Άρχιγραμματεία ταύτη, 
ήτις θεωρείται συνέχεια τοΰ προσώπου τοΰ αύτοκράτορος, 

παρά τώ όποίω ό μηχανισμός αύτής συγκεντρώνει τά ού- 
σιωδέστερα τών διπλωματικών ζητημάτων. Τοιουτοτρόπως 
δταν ή Ί’ωσσική Κυβέρνησις έδήμευσε τά κτήματα τοΰ 'Ελ
ληνικού κλήρου, ήτο μέν τοΰτο ζήτημα έξωτερικόν, άλλ’ 
άν ή δήμευσις αύτη είναι θρησκευτική αμαρτία, βεβαίως ό 
ύπουργός τών έξωτερικών δέν θέλει κολασΟή διά τοΰτο. Ή 
Τωσσική Άρχιγραμματεία εϊναι πολυπρόσωπος, διαιρείται 
δέ είς τέσσαρα τμήματα, έξ ών τό μ:ν δέχεται καί μετα
βιβάζει τώ αύτοκράτορι τάς παντός είδους αναφοράς τών 
ύπαλλήλων τοΰ κράτους, καί είναι ουτοι πολυαριΟμώτατοι- 
τό δέ προετοιμάζει τούς νόμους καί έρχεται έπ’ αύτοΐς είς 
κοινωνίαν μετά τοΰ συμβουλίου τής έπικρατείας· τό δέ προί- 
σταται τής ύψηλής έν 'Ρωσσία αστυνομίας καί έπιτηρεΐ τούς 
ξένους, καταστάν διαβόητου έπί ταΐς διαπραχΟείσαις δΓ αύ
τοΰ αύΟαιρεσίαις· τό δέ διευθύνει τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν.

Περί τήν κεντρικήν ταύτην λειτουργείαν ένεργεΐέν Ί’ωσ- 
σία έπαρχιακός τις μηχανισμός άξιος ιδιαιτέρας προσοχής, 
διότι είναι έκ διαμέτρου άντίΟετος πρός τήν'γενικήν τής 
έπικρατείας τάσιν. Ό μηχανισμός ούτος ήν έργον άνάγκης. 
Χώρα τοσαύτης έκτάσεως αδύνατον ύπήρχε νά διοικηΟή 
άνευ ποσότητος τίνος άποκεντρώσεως έν τή διοικήσει. Οί 
γαιοκτήται λοιπόν καί οί ^ιομήχανοι δεδομένου εισοδήματος 
έκλέγουσιν έν έκάστη έπαρχία άντιπροσώπους, οιτινες άπο- 
τελοΰσιν ιδιαιτέρας συνελεύσεις καί δύνανται νά συγκ.ριΟώσι 
πρός τά παρ’ ήμΐν έπαρχιακά συμβούλια μετά πολύ δμως 
εύουτέρας δικαιοδοσίας. Είς τάς έργασίας τών συνελεύσεων 
τούτων ύπάγονται Ί) αί γαΐαι, τά κεφάλαια καί τά είσο- 

δήματα τής έπαρχίας, 2) ή κατασκευή καί ή συντήρησις τών 
έπαρχιακών οικοδομών καί οδών, 3) τά πρός βελτίωσιν τοΰ 
έπαρχιακοΰ λαοΰ έκ τών περιστάσεων μ.έτρα, -ί·) τά φιλαν
θρωπικά καταστήματα, οί πτωχοί καί οί ναοί τής έπαρχίας,
5) τά έν τή έπαρχία καΟιδρύματα τής ά/.ληλασφαλείας,
6) τά πρός άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας 

αναγκαία έν τή έπαρχία μέτρα, 7) ή οικονομική έκπαίδευ- 
σις τοΰ λαοΰ, ή δημοσία ύγιεία καί αί φυλακαί, 8) τά διά
φορα μ.έτρα κατά τών έπιζωοτιών (ή κυρία έστία αύτών έν 
τή κεντρική ’Ασία) καί τών καταστροφών, τάς όποιας αί 
ακρίδες καί οί μΰς προξενοΰσιν είς τήν γεωργίαν, 9) τήν 
διανομήν τών δημοσίων φόρων έντός τής έπαρχίας, τήν ψή- 

οισιν τών τοπικών εισφορών καί τήν διάθεσιν τούτων ύπέρ 
τών έπαρχιακών καί κυβερνητικών αναγκών, 10) τόν διο
ρισμόν τών αναγκαίων προσώπων είς διαφόρους είδικάς έν 
τή έπαρχία ύπηρεσίας καί τόν κανονισμόν τούτων κατά τάς 
περιστάσεις.

Όποια έσεται ή ειμαρμένη τοΰ έπαρχιακοΰ τούτου κα
τασκευάσματος ; "Οτι είναι σχολεΐον εύρύ αύτοδιοϊκήσεως 
έντός έπικρατείας αύταρχουμένης, αναμφίβολον. Δύο λοιπόν 
δυνάμεις συνειΟίζουσι πρός τό παρόν νά βλέπωσι μετ’ ηρε
μίας άλλήλας, μέχρις ού έλΟωσι καί αί πονηραί τής συγ- 
κρούσεως ήμ.έραι. Τοιαύτη είναι ή φύσις τών άνΟρωπίνων.

ΔίΙΜΟΣΙΛ ΥΓΙΕΙλίί·

Πρό τίνος χρόνου έλεγεν ό Κ. Littre, «πο'λλάκις ή ρώτη
σα έμαυτόν, πώς συμβαίνει ώστε έν τοΐς πεπολιτισμένοις έ- 
Ονεσιν νά έλλείπη ειδικόν έπί τής δημοσίας ύγείας ύπουρ- 
γεΐον. Τοιαύτη ιδέα μοί φαίνεται ίκανώς ώριμος, ινα έλΟη 
είς τόν νοΰν άλλων καί έλκύση τήν προσοχήν αύτών. Τά 
μεγάλα ύπουργεΐα τής καταναλώσεως καί τής παραγωγής,
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τό ύπουργεΐον τών οικονομικών, τής γεωργίας, τής βιομη
χανίας, τών δημοσίων έργων, άντιστοιχοΰσι έν τώ κοινωνι
κή σώματι πρός τάς έν τώ ζωϊκω Ορεπτικάς λειτουργείας. 
Τό ύπουργεΐον τής δημοσίας έζπαιδεύσεως, μετά τών είς τά 
γράμματα, τάς τέχνας ζαϊ τάς έπιστήμας ύπό τήν διαχεί- 
ρησίν του καταστημάτων, άντίστοίχεΐ πρός τάς άνωτέρας 
πνευματικός ζαΐ ήθικάς τοΰ ατόμου δυνάμεις. Μεταξύ τών 
δύο τούτων ύπάρχει κενόν, ή προφύλαξις τού σώματος, ή 
διατήρησις τής ύγείας τών λαών, έν μια λέξει, τό σύνολον 
τής δημοσίας ύγιεινής. Τό ζενόν τοΰτο έμενεν άπαρατήρη- 
τον, ενόσω οί λαοί δέν έμερίμνων ίζανώς περί εαυτών, ή 
διοίζησις δέν έγνώριζεν πρός τίνα νά άποτανθή ζαϊ ή ίατρι- 
ζή δέν ήτο ίζανώς ισχυρά όπως παρέμβη. Σήμερον οί τρεις 
ούτοι όροι έπληρώθησαν. Καί ο! λαοί έπιστατοΰσιν έφ’ εαυ
τών ζαϊ αί διοικήσεις τό προσπαθοΰσι ζαϊ ή ιατρική ζατ- 
εστη ί/.ανή νά διευθύνη έπί τό ώφελιμότερον, ζαϊ πρός τό 
άτομον ζαϊ πρός τό ζράτος, τήν μεγάλην έζείνην δύναμιν 
τής νόσου ζαϊ τής ύγείας, τής ζωής ζαΐ τοΰ θανάτου, ήτις 
φέρει εις τό φώς έζάστην γενεάν, ίνα τήν σζεπάση άζολού- 
Θως ύπό τόν τάφον μετά τήν έζπλήρωσιν τής άποστολής 

της.»
Θά ήτο περίεργος άμα ζαΐ διδακτική ή μελέτη τών καθ’ 

έζάστην έπιζράτειαν προσπαθειών πρός συμπλήρωσιν τοΰ 
μεγάλου τούτου έν τώ κοινωνικώ σώματι κενού, τοΰ ύπό 
τοΰ Κ. Littre καταγγελλόμενου. Τοιαύτη μελέτη ήθελε μέν 
άποδείξει τήν άνύψωσιν τής δημοσίας ύγιεινής εϊς τόν έπι- 
στημονικόν ορίζοντα, Οά έξήρχετο όμως ζατά πολύ τών 
ορίων τής ήμετέρας Επιθεωρήσεις. Δι’ ήμάς ή δημοσία 
ύγιεινή είναι όργανον επιτήδειον εις συντήρησιν καί αΰξη- 
σιν τοΰ ανθρωπίνου πληθυσμού, όστις είναι ό σζοπός ζαΐ τό 
μέσον τής οικονομικής τών κοινωνιών άναπτύξεως. Ύπό 
γενικήν λοιπόν έποψιν ή τελειοποίησις τοΰ οργάνου τούτου 
άποτελεΐ περισπούδαστο·? θέμα τής ΙΙολιτικής Οικονομίας. 
Είς ποιαν κατάστασιν διατελεΐ τοΰτο έν Έλλάοι;

Ή υγειονομική παρ' ήμΐν νομοθεσία διαιρείται είς δύο 

κεφαλαιώδεις διακρίσεις, είς εξωτερικήν ζαΐ εσωτερικήν. Ή 
μέν εξωτερική αποβλέπει τάς έξωθεν έρχομένας προσβολάς 
τής δημοσίας ύγείας (λοιμοκαθαρτήρια, καθάρσεις), ή δέ εσω
τερική τάς έντός τής έπικρατείας άναπτυσσομένας· επομένως 
τά νεκροταφεία, τά νοσοκομεία, τά νοσηρά έπαγγέλματα 
καί μέρη είς αύτήν ύπάγονται, έν γένει δέ ή έξέτασις τών 
ιατρών, χειρούργων, κτηνίατρων, φαρμακοποιών καί μαιών 
καί ή γνωμοδότησις έπί τών μεγάλων τής δημοσίας ύγείας 
ζητημάτων. Τήν κυρίαν βάσιν τής ύγειονομιζής ημών νο
μοθεσίας άποτε/.εΐ τό Ίατροσυνέδριον, τό όποιον διορίζεται 
μέν ύπό τής κυβερνήσεως, εργάζεται δέ έπί τή προσκλήσει 
αύτής έπί τών σημαντικών τής ιατρικής ζητημάτων, χωρίς 
έπ’ αύτών νά έχη ή κρίσις του άποφασιστικήν δύναμιν.

Τοιοΰτος είναι ό σκελετός. Έν τούτοις ή έν αύτώ ζωή 
λείπει. Ή διοίκησες πάντοτε έθεώρησε μετά μείζονος εύνοιας 
τήν ιδίαν σοφίαν ή τήν τής επιστήμης ! ’’Ανθρωποι ούτως 
άγνοοΰντες τάς επιστημονικός προόδους έχουσι τόν τελευ
ταίο·? ki'fCi'i είς τά πρακτικά τούτων ζητήματα. Έν τούτοις 
πόσον διάφορος είναι ή άποστολή τής επιστήμης. Έάν εΐ
ναι πρόωρος έτι ή ιδέα τής άναβιβάσεως τής δημοσίας ύγιει- 
νής είς ύπουργεΐον, έπρεπεν όμως οί άνθρωποι τής έπιστή- 
μης νά έχωσιν ίσχυροτέραν τήν φωνήν. Έπρεπεν οί έν τή 
επικράτεια έξασκουντες τήν Οείαν τοΰ ’Ασκληπιού τέχνην νά 
χρησιμεύωσιν ώς στερεά βάσις τής ύγιεινής τών λαών ά- 
ποκαταστάσεως. Έζ τής έπιστημονικής ταύτης χορείας 
έκάστη επαρχία έπρεπε νά προμηθεύηται διά τοΰ μέσου τής 
εκλογής τούς έπιστάτας τής κοινής έν αύτή ύγείας. Τοιου
τοτρόπως οί πρός τό έργον έπιδεξιώτεροι θά άπελάμβανον 
τάς ψήφους τών ομοτέχνων καί σύμπας ό θεσμός θά έλάμ- 
βανε μεγάλην ζωήν. Εκτός τών έντεΰθεν άποτελουμένων 
κατ’ επαρχίαν συμβουλίων, σύμπας ό τών ιατρών σύλλο
γος έπρεπε νά άποτελή κανονικός έν τακτικαις περιόδοις 
συνελεύσεις έκτός τής πρωτευούσης τοΰ νομού, όπως άν- 
ταλάσσωνται μεταξύ τών μελών αύτοΰ αί νεώτεραι τής 
επιστήμης καί τής πείρας ερευναι. Είς μείζονας χρονικός 
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•περιόδους αντιπρόσωποι τοϋ όλου της έπικρατείας ιατρικού 
συλλόγου έπρεπε νά συναθροίζωνται κανονικώς έν ΆΟήναις, 
όπως καλλιεργήται ή επιστημονική ανταλλαγή είς εύρύτε- 
ρον κύκλον. Τοιουτοτρόπως είς τοπικά ζητήματα αί έπαρ- 
χιακαί τών ιατρών ένώσεις είναι ικανή έγγύησις, είς γενι- 
κώτερα αί νομαρχιακαί συνελεύσεις λύουσι όριστιζώς τάς 
τυχόν αμφιβολίας τής διοικήσεως, αί δέ τής έπικρατείας ο
λοκλήρου ζανονίζουσι τάς οδούς τής δημοσίας ύγιεινής 
άπό ύψηλοτέρας περιωπής. Εννοείται, ότι ζαί έζτάζτως τοι- 
αΰται συνελεύσεις δύνανται νά καλώνται, είτε ύπό τής Κυ
βερνήσεως τής έπικρατείας, είτε ύπό τής Κυβερνήσεως τοϋ 
νομού, είτε έζ τής πρωτοβουλίας δεδομένου άριθμοϋ ιατρών, 
καί ότι πρό πάντων έζ του μέσου τοιούτων τής επιστήμης 
συναθροίσεων δέν Οέλουσιν έξέρχεσΟαι γνώμαι, άλλ’ άποφά- 
σεις, τάς οποίας καί ό ύπουργός ζαί ό νομάρχης οφείλει νά 
έζτελέση, καθ’ όσον έπιτρέπουσιν οί πόροι καί ό λοιπός τοΰ 
τόπου οργανισμός.

Έκ τοιαύτης ιατρικής ένώσεως, ήτις, προϊόν νόμου Οά 
ε’.σήρχετο εν '■’0 ζαθ’ °/·ου κυβερνητική μηχανή, δύναται νά 
προσδοκά ό λαός τήν άνακάλυψιν ζαί θεραπείαν τών τοπι
κών έκείνων αιτίων, τά όποια έπιδρώσιν έπί τής δημοσίας 
ύγείας. Αί έπιδημιζαί καί αί ένδημικαί νόσοι δέν δύνανται 
νά καταπολεμηθώσι δραστηριώτερον, είμή διά τών παντα- 
χόΟεν συγζεντρουμένων φώτων καί ένεργειών. Υποθέτω πό
σης 7.Ρήσ4Λ^τ'/]το’ ““ τή7 δημοσίαν ύγιεινήν Οά ήτο ή κα- 
καταστατική τών ασθενειών καί βαθμηδόν τών αιτίων καί 
συνεπειών αύτών έν τόσω μεγάλη άνταλλαγή ιδεών, όσην 
εξηγεί τοιαύτη ένωσις τών ειδημόνων. Ύπό τοιοΰτο σύστη
μα τά νέα υδραγωγεία τών ’Αθηνών δέν Οά ώφελοϋντο 
έκ τών έν αύταις ύπαρχουσών διά τάς άκαΟαρσίας ύπονό- 
μων, όπως διέλΟωσι τάς οδούς, ώς π. χ. παρετηρήθη έν τή 
άπό τών άναζτόρων άρχομένη ύπονόμω καί έν τή τής Ερ
μαϊκής όδοΰ (παρά τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου), τά ση- 
πόμενα ύδατα τοΰ Ίλισσοΰ Οά μετεβάλλοντο είς τερπνόν 
θέαμα ζαί ύγιεινήν συνάμα γειτονίαν, τό δέ έλώδες Φάλη- 

ρον Οά μετεβάλλετο είς κήπον χαριέστατον. Αί άγοραί, τά 
σφαγεία, τά εδώδιμα, ό έμβολιαομός ’) Οά είχον τήν άν- 
τί/.ηψιν τής έπιστήυ ης, ούχί μηχανικώς, όπως συνειΟίζηται 
έν τή γραφειοκρατία, άλλ’ όπως γνωρίζη ή έπιστήμη καί ή 
ενώπιον τών θείων της οφθαλμών ευθύνη τής ψυχής.—Μέγα 
μέρος τής νοσηράς ζαταστάσεως τών Ιίατρών οφείλεται είς 
τήν, καθ’ ήν έποχήν (1828) ώζοδομήΟη ή πόλις, άγνοιαν 
τών νόμων τής δημοσίας ύγιεινής. Ύπό τάς οικίας είσέτι 
ζατά τό πλεΐσ-fov σώζεται τό άρχαϊον έλος. Ώς άν μή ήρκει 
δέ τοιαύτη πληγή, ή πόλις συνέχεται μετά τοΰ νεζροτα- 
φείου της, τοΰ οποίου τάς άναθυμιάσεις ό κανονικώς πνεων 
πρός τόν Κορινθιακόν κόλπον άνεμος ρίπτει έπί τών οι
κιών τών ζώντων. Φεΰ ! Έν πόσοις άκόμη χωριοις αί 
περιοχαί τών έζκλησιών δέν περιλαμβάνουσι τά τελευταία 
λείψανα οικογενειών, τών όποιων τά περιλειπόμενα μέλη 
διασκελίζουσι τούς νωπούς τάφους, ίνα άζούσωσι τά άγια 
τοΰ Ίησοΰ λόγια!

ΠΕΡΙ

ΊΊ1Σ ΒΙΟΜΙΙΧΑΝΙΑΣ ΤΩ\ ΕΙΔΗΣΕΩΝ·

Τό μέν, ή φυσική τοΰ άνθρώπου περιέργεια, τό δέ, τό 
παντοειδές αύτοϋ συμφέρον κατέστησαν έν παντί τόπω καί 
χρόνω τάς νέας ειδήσεις περιζητήτους. Άλλ’ έν ούδεμία 
άλλη έποχή αί ειδήσεις άνεβιβάσΟησαν μέχρι τοιούτου βαθ
μού είς τήν τάξιν τής βιομηχανίας, όσον μετά τήν έφαρμο- 
γήν τοΰ τύπου είς τήν έφημεριδογραφίαν. Έκ πρώτης ό-

’) Κατά τό τελευταίο·· τών Γερμανών ιατρών συνέδριον έν Leipzig 
ό Κ. Eulenberg παρετήρτ,σεν, οτι έν τή Παραρρτ,νίω επαρχία έκ 
νεογνού 3 μν,νών ένεβολιάσΟτ.σαν 190 άτομα, έξ ών τά 140 δαμα
λίδα καί τά 50 σίφυλιν. Κατόπιν έφάνη ή σίφυλις έπί τοϋ παιδιού 
καί άπεδεί/Ον, οτι άλλοτε ή μήτζρ αύτοϋ ήτο σιφυλιτική. 
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ψεως ή νεωτέρα έφημερίς διαιρείται είς δύο σταθερώς κε- 
χωρισμένα μέρη, είς ύπεράσπισιν αρχών ζαΐ δικαιωμάτων 
ζαΐ είς διάδοσιν ειδήσεων.

Ή συλλογή τών ειδήσεων τούτων έν μιζραϊς μέν σχετικώς 
πόλεσιν είναι έργον τής διευθύνσεως τής έφημερίδος, ήτις 
διά τών ύπαλλήλων αύτής έξαζριοόνει τήν αλήθειαν των ζαΐ 
δίδει έκάστη τήν πρέπουσαν σπουδαιότητα. Τοιαύτη προε- 
ξέτασις είναι φυσική καί έργον συνειδήσεως έντός τόπου 
όλίγας παράγοντος ειδήσεις. Έν ταΐς μεγάλαις όμως πό- 
λεσι περί έκάστην έφημερίδα σχηματίζεται χορεία κατά τό 
μάλλον καί ήττον πολυάριθμος συγγραφέων δεζαλέ- 
π τ ω ν, καθώς λέγουσιν έν ’Αγγλία penny-a-liners, οιτινες 
περιτρέχουσι τάς οδούς, τά δημόσια μέρη καί, καθ’όσον δύ
νανται, τάς οικίας, πρός συλλογήν ειδήσεων. Έπειδή πω- 
λοΰσι τό εμπόρευμά των τοΰτο πρός τάς έφημερίδας κατά 
στίχον, δέν ύπάρχει συμβεβηζός, τοΰ οποίου νά άπωλέσωσι 
τά ίχνη καί νά άμφισβητήσωσι τήν σπουδαιότητα. Εν
τεύθεν έξηγεϊται ή άπειρος πληθύς τών ειδήσεων, διά τών 
όποιων αί γιγαντώδεις τής Εύρώπης έφημερίδες πληροΰσι 
τάς μεγάλας αύτών στήλας. Έκαστος έννοεϊ, ότι έν τοι- 
ούτω συστήματι συντρέχουσιν όλα τά πλεονεκτήματα καί 
όλα τά μειονεκτήματα τής κατ’ άποκοπήν έργασίας. Ε
πειδή τό συμφέρον τών έργατών τών ειδήσεων έγκειται είς 
τό ποσόν, δέν έπιτυγχάνεται τόσον τό ποιόν.

Ή αύτή άρχή έκτείνεται ζαΐ είς τάς άπό πόλεως είς 
πόλιν μεταβιβαζομένας ειδήσεις διά τής μεσολαβήσεως τών 
άνταποκριτών. ’Ανεξαρτήτως τών δανείων, τά όποια φανε- 
ρώς ή λ ε λ η 0 ό τ ω ς ένεργοΰσιν αί έφημερίδες πρός άλ
λήλας έπί τών ειδήσεων τής αύτής ή άλλοτρίας πόλεως, 
τό μέγα τής έφημερίδος συμφέρον έγκειται είς τήν άπόκτη- 
σιν τών νεωτέρων καί παρθενιζωτέρων ειδήσεων- όσον ή 
έφημερίς επιτυγχάνει τόν σκοπόν τούτον, τόσον εύρύνεται 
ό κύκλος τών άγοραστών αύτής. Δέν ύπήρξε λοιπόν με
γάλη κοινωνική περιπλοκή, πόλεμος ή όμάς έθνικών συμ
φερόντων, χωρίς αί σπουδάΐαι έφημερίδες νά άντιπροσωπεύ- 

Reuter, αύτοΰ έζείνου είς δν πρό

τής βιομηχανικής δυνά-

Πρώσσου Κ.
ό μ έ γ α ς βασιλεύς παρεχώρησε

ωνται έπιτοπίως ύπό δεδοζιμασμένων άνταποκριτών, οιτι- 
νες, έξοχος τελειοποίησις τών δεκαλέπτων συγγραφέων, 
είς βαρείας δαπάνας ύπέβαλον τήν έφημεριδογραφίαν.

Έν τούτοις, έάν ύπετίθετο, ότι έν έκάστω τοιούτω κέν- 
τρω περιζητήτων ειδήσεων, όλαι αί έφημερίδες, αί ίδιους 
διατηροΰσαι άνταποκριτάς, συνηννοοΰντο, εις καί ό αύτός 
άνταποκριτής διά τής προσθήκης ολίγων ύποδεεστέρων ύ
παλλήλων ήδύνατο νά έζπληρώση τήν έργασίαν τών λοι
πών. Ώμιλώ περί τών ειδήσεων καί ούχί περί άλλης φύ
σεως ανταποκρίσεων, καθώς π. χ. έκείνων, έν αίς ή είδιζό- 
της πρό πάντων έπιδιώζεται κατά τόν ιδιαίτερον τής έφη- 
μεριδογραφιζής έπιχειρήσεως σκοπόν. ΤΙ ιδέα τοιαύτης 
συγκεντρώσεως τής βιομηχανίας τών διεθνών κυρίως ειδή
σεων πρό 30 σχεδόν έτών έθεσεν είς ενέργειαν τήν γόνιμον 
διάνοιαν τοΰ 
δύο μηνών
έπί 60 έτη διαχείρησιν όλης 
μεως τής Περσίας, είς οδούς, σιδηροδρόμους, τηλεγράφους, 
ταχυδρομεία, δάση, άγροτιζήν καλλιέργειαν καί μεταλλεία 
άντί είκοσιν έπί πλέον χιλιάδων λιρών στερλ. τοΰ μέχρι 
τοΰδε εισοδήματος τοΰ Περσικού ταμείου. Κατά τήν έπο- 
χήν έζείνην δέν έλειτούργει ό ηλεκτρικός τηλέγραφος, αί 
δέ ειδήσεις ήρχοντο καθ’ υπερβολήν βραδέως καί διά τών 
εναερίων τηλεγράφων συγκεχυμένα'.. Έσχημάτισε λοιπόν 
ό Κ. Reuter ιδιαίτερον σύστημα ταχυδρόμων καί περιστερών 
άγγελιοφόρω ν, διά τοΰ συνδυασμοΰ τών όποιων αί ειδή
σεις άντηλάσσοντο ταχέως μεταξύ Παρισίων, Βρυξελών καί 
Βερολίνου. Αί περιστεραί αί άνατεθραμμέναι π. χ. έν Παρι- 
σίοις, άπολυόμεναι έκ Βρυξελών, έπέστρεφον είς τάς 11α- 
ρισιανάς κατοικίας των έντός βραχέως χρόνου, κομίζουσαι 
έπί τοΰ ποδός των προσηρτημένον τό δελτίον τών Βελγι
κών ειδήσεων. Βελγικαί περιστεραί έξετέλουν τήν άντίστρο- 
φον ύπηρεσίαν οί δέ ταχυδρόμοι συνεπλήρουν τόν δλον 
μηχανισμόν, μεταφέροντες τά; περιστεράς είς τόν τόπον 
τής ταχυδρομικής τούτων ένεργείας. Διά τής μεθόδου ταύ- 
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της ό Κ. Reuter είχε πάντοτε πλήρη τήν εμπορικήν αποθή
κην του έκ νεωτέρων ειδήσεων, τάς οποίας έπρομήθευον αύτώ 
οι άνταποκριταί του καί ήγόραζον οί πελάται του. "Οταν 
κατά τό 1849παρεοοθη είς τήν χρήσιν τοΰ κοινού ή πρώτη 
τηλεγραφική τοϋ ηλεκτρισμού γραμμή μεταξύ Βερολίνου 
καί Aix-la-Chapelle, ό Κ. Reuter έσπευσεν είς τήν τελευταίαν 
πολιν, έκ τής οποίας, χάρις είς τήν νέαν έφεύρεσιν έπεχεί- 
ρησε νά έκτείνη τάς διακλαδώσεις τής βιομηχανίας του έφ’ 
όλου τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου. Μετά δύο όμως έτη μετέ
βαλε κέντρου ένεργείας, άποκατασταθείς όριστικώς τώ 1851 
έν Λονδίνω.

"ΙναείσέλΟη ή νέα αύτη τών ειδήσεων βιομηχανία είς τήν 

κανονικήν αύτής άνάπτυξιν, έχρειάσθησαν πολλοί αγώνες 
καί ούκ ολίγοι Θρίαμβοι. Μέχρι τοΰ Κριμαϊκού πολέμου αί 
Άγγλικαί εφημερίδες άντέταξαν πεισματώδη άντίστασιν είς 
όλας τάς προσπάθειας αυτής. ΊΙ ακρίβεια όμως καί ή τα- 
χυτης τών ειδήσεων της ήνάγκασαν μετ’ ολίγου πολλάς 
εφημερίδας, ίνα συνομολογήσωσι διάφορα μετά τοΰ Κ. 
Reuter συμβόλαια. Κατά τό 1859 ή ύπόληψίς τής νέας 
βιομηχανίας άνέβη είς τόν υπάτου βαθμόν. Άφοΰ μετέδω
σε-/ αϋτη τόν κατά τήν 1 ’Ιανουάριου 18G9 λόγον τοΰ αύ- 
τοκράτορος Ναπολέοντος, έκ τοΰ οποίου έμαντεύθη ό 1’αλ- 
λο-Αύστριακός πόλεμος, ήκολούθησε μετά τοιαύτης σταθε- 
ρότητος όλας τάς περιπετείας τούτου, ώστε ήνάγκασε αύ
τήν τοΰ Χρόνου τήν έφημερίδα είς συνθηκολογίαν. "Οταν 
συνέβη ή δολοφονία τοΰ Lincoln κατά τό 1865, ή νέα βιο
μηχανία μετεκόμισε τήν εϊδησιν είς τό Αγγλικόν ύπουρ
γεΐον πολύ πριν ή τοΰτο λάβει τό τηλεγράφημα τοΰ 
έν Ούασιγκτώνι πρέσβεώς του. Τρεις δέ ώρας μετά τήν 
έν Καλκούτα κατά τόν Σεπτέμβριον του 1871 δολοφονίαν 
τοΰ Άγγλου Άρχιδικαστού Norman, χάρις είς τήν βιομηχα
νίαν ταύτην, ή ’Αγγλική έφημεριδογραφία έγίνωσκε τήν 
εϊδησιν.

Τοιαύτη βιομηχανική έπιτυχία στηρίζεται άναγκαίως είς 
οργανισμόν ούχί τόν τυχόντα. Έν ολαις ταΐς μεγάλαιςτών 

έθνών πρωτευούσαις ή βιομηχανία Reuter έχει ειδικούς πρά
κτορας καί σχεδόν απανταχού ύποδεεστέρους άντιπροσώ- 
πους. Μεταξύ μόνων τής Ινδίας καί τής Αγγλίας λειτουρ
γούσα οκτώ πρακτορεία, έκ τών οποίων τά δύο έργάζονται 
έν Αίγύπτω, ήτις άποτελεΐ σημείου πολυτιμώτατον συγκεν- 
τρώσεως τών μεταξύ τής άπωτέρας ’Ασίας καί τής Εύρώπης 
μεγάλων συμφερόντων."ΟλαιούτωςαίΕύρωπαϊκαί εφημερίδες 
είναι ύπόφοροι είς τήν νέαν ταύτην τών ειδήσεων βιομηχα
νίαν, άποτελοΰσαν είδος βιομηχανικού μονοπωλείου καί έξα- 
σκοΰσαν αύτό διά τεσσάρων διευθύνσεων, έκ τών οποίων ή 
μέν κεντρική εδρεύει πάντοτε έν Λονδίνω, αί δέ λοιπαί τρεις 
εΐναι γνωσταί ύπό τά έξής ονόματα, διά τάς Γαλλικάς έφη- 
μερίδας Havas-Bulli'r, διά τάς Γερμανικάς Wolf έν Βερολί
νο), καί διά τάς Ίταλικάς Stefano έν Φλωρεντία. Ό τελευ
ταίος Γαλλογερμανικός πόλεμος έξέτεινε τάς διακλαδώσεις 
τής βιομηχανίας ταύτης έτι μάλλον, όλοι δέ ένθυμοΰνται 
τάς οωνάς τών παίδων τοΰ δρόμου έν ταΐς άγυιαΐς τών 
’Αθηνών, τάς οποίας ένέπνεον τά τηλεγραφικά προϊόντα της, 
τά άγοραζόμενα πρός μεταπώλησιν ύπό τινων έφημερίδων 

τής ήμετέρας πρωτευούσης.
Θά έρριψοκινδύνευον μίαν προτροπήν πρός τούς Έλλη

νας έφημεριοογράφους· νά άποτελέσωσιν όλοι ή οί πλεΐςοι 
τής πρωτευούσης καί τών έπαρχιών εταιρίαν έπί τή βάσει 
τής έν Λονδίνω σχηματισθείσης κατά τό 1870, ίνα μετα- 
βιβάζη πρός αύτήν ή βιομηχανία Reuter τάς ένδιαφερούσας 
τό Εύρωπαϊκόν κοινόν ειδήσεις. Δέν πρέπει οί "Ελληνες έφη- 
μεριδογράφοι νά έξακολουθώσι νομίζοντες εαυτούς είς τό 
άκοον τοΰ κόσμου· καί ή οδός τών λεληθότων δανείων εξ 
άλλοτρίων κόπων καί δαπανών εΐναι άρκούντως ολισθηρά, 
ίνα μ ε τ’ άλλων τοΰ ή μ ε τ έ ρ ο υ τ ύ π ο υ περι- 
σ τ ά σε ω ν ένθυμώνται πάντοτε τόν ύπό τοΰ Κ. Halin ορι
σμόν τής νεωτέρας έφημερίδος, «ότι εΐναι ήθική φωτογρα
φία, παριστώσα τήν ηθικήν φυσιογνωμίαν τοΰ λαοΰ καί τής 
έποχής μετά τής άκριβείας, τήν όποιαν κέκτηται ή μηχανι
κή φωτογραφία είς παράστασιν τής άνθρωπίνης μορφής.»
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~Ο έφημεριοογραφικός τοϋ Λονδίνου συνεταιρισμός άφορα 
κυρίως τάς επαρχιακός έφημερίδας. Ή βιομηχανία Reuter 
άποστέλλει είς τήν διεύθυνσιν τής έταιρίας τάς ειδήσεις αύ
τής κατά τόν αύτόν χρόνον καθ’ ον καί πρός τάς έν Λον- 
οίνω έφημερίδας. ’Αμέσως δέ ή διεύΟυνσις τής έταιρίας πέμ

πει τά τηλεγραφικά δελτία της πρός δλας τάς άποτελούσας 
αύτήν επαρχιακός έφημερίδας. Ή επιτυχία τοΰ συνδυασμοΰ 
τούτου προφανής, ώς έπίσης καί ή οικονομία καί ή τελειό- 

της τοϋ περί τάς ειδήσεις βιομηχανικού μέρους τής έφη- 
μεριδογραφίκής έπιχειρήσεως.

Ή βιομηχανία Reuter ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς άφετη- 
ρία άναλόγου συγκεντρώσεως τών ειδήσεων μεταξύ τών 
διαφόρων πόλεων μιας καί τής αύτής έπικρατείας. Τό πο- 
λυδάπανον έν τούτοις τοϋ μηχανισμοΰ ύποθέτει εύρείαν τών 
ειδήσεων αγοράν. Είναι δέ, ώς φαίνεται, απολαύσεις, τών ο
ποίων τήν χρήσιν μόνοι οί μεγάλοι καί πυκνοί πληθυσμοί 
γνωρίζουσιν έκ τής φύσεως τών πραγμάτων. Οποία έν 
τούτοις δύναμις έθνικής άναμορφώσεως διά τής κανονικής 
καί άδιαλείπτου είσχωρήσεως τών ιδεών καί ειδήσεων τοϋ 
πολιτισμού έντός τών όπισθοδρομικών κοινοτήτων ! Καί 
δέν αμφιβάλλω, ότι έάν μεταξύ δύο τοιούτων έστω κοινοτή
των ύπήρχε τοιαύτη πνευματική συγκοινωνία, ταχέως αύτη 
Οά έρίωκε τήν έπί τών οφθαλμών αύτών άχλύν. Τό πνεύ
μα είναι σπινΟήρ, όστις άνάπτει έκ τής προσεγγίσεως.

ΠΟΛΕΜΟΣ η ΕΙΡΗΝΗ-

Έν διαστήματι ένός περίπου μηνός, τά δύο μέγιστα τής 
Εύρώπης κοινοβούλια, τό Γερμανικόν καί τό ’Αγγλικόν έ- 
χάραξαν δύο σημαντικω .άτας σελίδας τής συγχρόνου οι
κονομικής ιστορίας. Οί μέν άντιπρόσωποι τοΰ Γερμανικού 
έθνους κατά τήν 30 βίαιου έ. έ. έκανόνισαν διά νόμου λε- 

πτομερεστάτου τάς έν καιρώ πολέμου οικονομικός ύποχρεώ- 
σεις τών διαφόρων τής Γερμανικής αύτοκρατορίας χωρών. Οί 
δέ άντιπρόσωποι τοΰ ’Αγγλικού έθνους κατά τήν συνεδρία- 
σιν τής 8 ’Ιουλίου 1873 έθεσαν άξιομνημόνευτον θεμέλιον 
τής διαιτητικής λύσεως τών διεθνών διαφορών. Ή άντίθεσις 
προφανής. Έκ τής Γερμανίας όργανίζεται, ούτως είπεΐν, 
ό πόλεμος· έκ τής ’Αγγλίας όργανίζεται ή ειρήνη.

Α'. Τήν έπιοΰσαν τής νίκης, επιπόλαιοι κριταί θά άνε- 
κάλυπτον έν τώ Γερμανικω Οεσμώ σχολαστικότητα νομο
θετικήν. Έν τούτοις μαρτυρεί ούτος, πόσον μακρόθεν έπι- 
οιώκονται τά μεγάλα έθνικά άποτελέσματα. Κατά τό νέον 
νομοθέτημα, οπερ είναι διά τήν λοιπήν Εύρώπην νεωτερισμός 
καί δύναται νά όνομασθή οικονομικός τοϋ πολέμου κώδηξ, 
μόλις άρχίσωσιν αί στρατιωτικαί κινήσεις, εύθύς αί κοινό

τητες ύποχρεοΰνται είς παροχήν κατοικιών, τροφών, καυ
σίμου ύλης, οδηγών, ταχυδρόμων, ίππων, αμαξών, γηπέ
δων, κτιρίων, ύλικοϋ είς κατασκευήν σιδηροδρόμων καί 
γεφυρών, έργατών, άντικειμένων οπλισμού, ιπποσκευής καί 
φαρμάκων. Έάν πρός τήν οικονομικήν ταύτην συνδρομήν, 
τήν οποίαν έκάστη κοινότης χορηγεί, προσθέσωμεν καί τήν 
σωματικήν διά τοΰ συστήματος τής Γερμανικής έθνοφρου- 
ράς, ό πόλεμος λαμβάνει τοιουτοτρόπως κατ’ έξοχήν εθνι
κόν χαρακτήρα καί δέν έγείρεται πλέον στρατός κατά στρα
τούς, άλλ’ έθνος κατ’ έθνους συλλήβδην. Ιίάσαι λοι
πόν αί δυνάμεις, καί οί ρωμαλαΐοι βραχίονες καί οί έν τή 
ελαφρά βιομηχανία βιοϋντες άσθενεΐς, λαμβάνουσι μέρος είς 
τήν συμπλοκήν κατά τό μάλλον καί ήττον άμεσον.

ΊΙ μεταφορά τών ανωτέρω εφοδίων είς τάς χείρας τού 
στρατού ένεργεΐται κατά τόν έξής τρόπον. Είς συνήθεις 
μέν περιστάσεις οί διευθύνοντες τά στρατιωτικά σώματα 
συνενοοΰνται έγγράφως μετά τών δημάρχων, εις κατεπει- 
γούσας δέ άποτείνονται άπ’ εύθείας πρός τούς κατοίκους. 
Ή κανονική έν τούτοις πορεία τής πολεμικής ταύτης μη
χανής συνίσταται είς τήν εύθύνην τών δήμων κιΐ τών με
γάλων ιδιοκτητών διά τήν πραγματοποίησή τών άναγκαίων
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εισφορών. Έπί τούτω αί δημοτικαί άρχαϊ οιανέμουσι τά διά
φορα πολεμικά βάρη, είσπράττουσαι αύτά παρ’ έκάστου 
κατοίκου διά της νομίμου βίας, όπερ δέν εμποδίζει, ϊνα εις 
τήν έλαχίστην βραδύτητα ή στρατιωτική δύναμις παρέμβη 
έξ έπαγγέλματος εις άμεσον εξαναγκασμόν. 'Όσον άφορα 
ιδιαιτέρως τάς τροφάς τοϋ στρατού, έάν αί γενικαί τοϋ πο
λέμου άποθήζαι δέν έπαρκώσιν, ή έπικράτεια διαιρείται άμέ
σως είς άναλόγους περιφέρειας, έκάστη τών οποίων συγ
κεντρώνει τάς αναγκαίας προμήθειας διά τόσων άντλιών, 
δσαι δύνανται νά χαραχθώσι είς τόν κύκλον αύτής άκτίνες.

Αί σιδηροδρομικά^ έταιρίαι ύποχρεοϋνται διά τοϋ νέου 
νόμου, ϊνα έχωσι πάντοτε έτοιμα, άνευ τίνος διά τοϋτο ά- 
ποζημιώσεως, τό άναγζαΐον ύλιζόν είς κατασκευήν αμαξών 
πρός μεταζόμισιν άνδρών ζαί ίππων. ’Επειδή έν καιρώ πο
λέμου ή διαχείρησις τών άναγκαίων αΰτώ σιδηροδρόμων με
ταβαίνει είς χείρας τής Κυβερνήσεως, αί έταιρίαι ύποχρεοϋν
ται ίνα χορηγώσι τό πρός έπισκευήν καί ένέργειαν άναγκαΐον 
προσωπικόν ζαί ύλιζόν.—Αί ναυτιζαί κοινότητες έρχονται 
κατόπιν αί δέ ύποχρεώσεις αύτών περιορίζονται είς μετα
φοράν στρατευμάτων ζαί είς έξασφάλισιν τών λιμένων ζαί 
τών εκβολών τών πλευστών ποταμών. Ούτως έπί προσζλή- 

σει τής στρατιωτικής άρχής τό έμπορικόν ναυτικόν χορηγεί 
είς μίσθωσιν ή πώλησιν τά άναγκαΐα είς μεταφοράν στρα
τών καί είς έμφραξιν στενών πλοία.

"Απασαι αί έκτεθεΐσαι χορηγία*.  δίδουσι χώραν είς άπο- 
ζημιώσεις, τών οποίων ό νέος νόμος έπιδιώζει τόν, όσον έ- 
νεστιν, άκριβέστερον προσδιορισμόν. ’Εν τούτοις όταν ή κα
τοικία δέν διαρκεΐ πλέον τής μιας ημέρας, δέν ύπάρχει λό
γος πρός άποζήμίωσιν έπίσης όταν πρόκειται περί μεταφο
ράς είς μικροτέραν τών 4· μιλίων άπόστασιν, ώς καί περί έρ
γασίας, ήτις έν διαστήματι ένός μηνός δέν άπησχόλησεν τό 
Γ'„· τοΰ πληθυσμού τής κοινότητας. Είναι δηλαδή άρκούσαι 
χρονικαί περίοδοι, όπως ούσιώδες μέρος τοϋ πολεμικού βά
ρους έπιφορτίζει τάς μή έμπολέμους ομάδας. Αί ύλ’.καΐ ζη
μία*.  καί ή άξια τών ίππων προσδιορίζονται διά πραγματο-
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γνωμόνων. Αί τιμαί τών πραγμάτων κανονίζονται έπί τοϋ 
μέσου όρου τών τιμών αύτών κατά τήν τελευταίαν τής ει
ρήνης δεκαετίαν, παραλειπόμενου τοϋ άνωτάτου καί κατω- 

τάτου όρου αύτών.
Μεταξύ τών άποζημιώσεων αί μέν πληρόνονται διά με

τρητών, αί δέ δι’ ομολογιών είς διαταγήν τοΰ κομιστοΰ. 
Είς τήν πρώτην κατηγορίαν ύπάγονται τά τοϋ οπλισμού, 
τά τής ιπποσκευής, τά φάρμακα, πάντα τά άφορόντα τάς 
πληγάς, οί ίπποι καί τά πλοΐα. Είς τήν δευτέραν ύπάγον
ται πάντα τά λοιπά έφόδια, πληρωτέα μετά τόκου 4· τοϊς 
° , (άπό τής άρχής τοϋ επομένου τή καταβολή μηνός) καί 
είς έποχήν χρηματικών τοϋ δημοσίου ταμείου εύκολιών.

IV. Πόσον διαφέρει έν τούτοις ή έτέρα σελις τής οικονο
μικής ιστορίας ! Πρό 2ί έτών ό Cobden ειχεν ύποβάλει είς 
τό ’Αγγλικόν κοινοβούλιο·? πρότασιν περί διοργανισμοΰ διε
θνούς διαιτησίας, τήν όποιαν ό τότε ύπουργός τών έξωτε- 
ρικών Palincrstone έματαίωσεν, καταπολεμήσας αύτήν διά 
τοϋ γελοίου. Έκτοτε πανταχόθεν οί φίλοι τής ειρήνης συν- 
ησπίσθησαν είς τήν διάδοσιν του διεθνούς προγράμματος 
αύτής. ’Ανεξαρτήτως δέ τοϋ μεγάλου ύπέρ τής ειρήνης 
συνεταιρισμού, τοϋ όποιου τά διαδοχικά συνέδρια διά πολύν 
χρόνον έΟεωρήθησαν ώς απλώς θεωρητικά, ή κοινή γνώμη 
έν τώ μεταξύ έδείζνυε σταθερά σημεία μεταβολής. Τά πα
θήματα έγίνοντο μαθήματα. Οί έργατικοί πληθυσμοί ήρ- 
χισαν νά συναισθάνωνται, ότι ή ζωή ζαί ή άνάπτυξίς των 
εγζεινται έν τή οριστική τής ειρηνοφίλου ιδέας καλλιέργεια. 
Οί φίλοι ούτω τής ειρήνης μετετράπησαν άνεπαισθήτως 
είς ισχυρόν κόμμα, τό όποιον άπεφάσισε τελευταίου νά μέ
τρηση τάς δυνάμεις του έντός τοϋ κατ’ έξοχήν περιβόλου 

τής έν Εύρώπη συνταγματικής έλευθερίας. ’Εννοώ τό ’Αγ

γλικόν κοινοβούλιο·/.
"ΙΙρως τοϋ άγώνος ύπήρξεν ό βουλευτής τοϋ Merthyr 

(Wales) καί γραμματεύς τής έταιρίας τών Ειρηνοφίλων Κ. 
Richard, όστις δύναται νά Οεωρηθή ώς ό διάδοχος τοϋ Cobden 
έν τή οικονομική πολιτική. Ή βουλή τών Κοινοτήτων τής 
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Αγγλίας έφερε κατά νοϋν τά μεγαλοπρεπή έκεΐνα συνέ
δρια, τά όποια ή άρχαιότης διεφύλαξεν ήμΐν ώς αιωνίους τύ
πους τής ’Εθνικής Μεγαλειότητος. Ό ρήτωρ περιγράφει 
κατά πρώτον τάς ήθικάς καί οικονομικός συμφοράς τής 
άνθρωπότητος ύπό τήν έρυθράν τοΰ πολέμου σημαίαν. «Τό 
μεΐζον τών εισοδημάτων τών επικρατειών δαπανάται είς 
πολεμικός προπαρασζευάς. Οί λαοί ζητοΰσιν άρτον καί 
δίδονται αύτοΐς σφαΐραι· ζητοΰσιν ωφέλιμον έζπαίδευσιν καί 
τοΐς δίδονται στρατιωτικά γυμνάσια· ζητοΰσι κατοικίας ύ- 
γιεινάς καί στέγας εύβιώτους καί τοΐς δίδονται στρατώνες.» 
Ή έπιστήμη έπωλήθη εις τόν δαίμονα, άφ’ ής ημέρας έτρε- 
ψεν όλην τήν έπιτηδειότητα αύτής ύπέρ ανακαλύψεων ολέ
θριων, τάς οποίας μετ’ ολίγον οιεδέχθησαν άλλαι ανακα
λύψεις ίσχυρότεραι καί ζαταστρεπτικώτεραι. Τοιουτοτρό
πως όλοι οί πολιτικοί τής Ευρώπης παίζουσιν ώς τά παιδία 
τό γελοίο ν τής μάχης παίγνιον ! Έπρότεινε λοιπόν, 
ίνα «ύποχρεωθή ή Κυβέρνησις, όπως είσέλθη είς συνενοή- 
σεις πρός τάς λοιπας έπικρατείας έπί τω σκοπώ τής τελειο- 
ποιήσεως τών διεθνών νόμων καί διοργανίσεως διαρκούς 
συστήματος διεθνούς διαιτησίας,» άποπερατώσας τόν λό
γον διά μαγευτικών πρός τήν ά λ η θ ή δόξαν καί τήν 
ά λ η θ ή τιμήν άποστροφών.

Ό πρωθυπουργός Κ. Gladstone δέν ήδύνατο νά άζολουθή- 
ση τήν τακτικήν τοΰ φιλοπόλεμου προκατόχου του. ’Εάν 
άποκρούη τήν πρότασιν, τό πράττει, λέγει, έναντίον τής 
καρδίας του. Προτιμά όμως τήν βήμα πρός βήμα πρόοδον 
τής ύπό συζήτησιν μεγάλης ιδέας καί τήν κατά τάς περι
στάσεις βαθμιαίαν εισαγωγήν τής διεθνούς διαιτησίας είς 
τήν κοινήν πρακτικήν. «Ίσως, είπε, δέν είναι δεδομένου είς 
τούς μετασχόντας τής συζητήσεως ταύτης καί τούς λοι
πούς έν τώ περίβολοι τούτω παρόντας, νά ίδωσι τήν Εύρώ- 
πην συλλέγουσαν τούς τελευταίους καρπούς τοιούτων προσ
παθειών. Έν τώ, έν ώ ζώμεν, μιγάδι καί διεφθαρμένφ κόσμω 
τά μεγάλα άποτελέσματα έπιτυγχάνονται μόνον διά τής 
μεθ’ ύπομονής καί έπιμονής χρήσεως τών καταλλήλων μέ- 

ίων. Άναμφιβόλως τοιαΰται ειδοποιήσεις δέν δύνανται νά 
θερμάνωσιν ούδένά θέλξωσι πολύ τήν φαντασίαν έν τούτοις 
είναι αύται μαθήματα τής πρακτικής σοφίας καί, έάν άκο- 
λουθώμεν αυτά μετά σταθερότητος, γρήγορα ή άργά θά 
άνταμειφθώμεν, καί θά ίδωμεν άλλα έθνη, άκολουθοΰντα 
μεθ’ημάς τήν αύτήν οδόν.»

Βεβαίως αί ψυχαί τών όνειρευθέντων άλλοτε τήν παγ
κόσμιον ειρήνην παρίσταντο μετ’ έζπλήξεως ένώπιον τοιού
των συζητήσεων, τών οποίων ή μέν βάσις ήτο κοινή, τά 
δέ μέσα διάφορα. Ένώ οι μέν ήθελον τήν έναρξιν άμέσων 
διαπραγματεύσεων ύπέρ ίδρύσεως διαιτητικής διεθνούς δι
καιοσύνης, οί άλλοι διεξεδίκων τά δικαιώματα τών περι
στάσεων, είς βραδύτερου έλπίζοντες μέλλον τήν οριστικήν 
τής διεθνούς διαιτησίας παγίωσιν. Έρωτηθέν όμως τό καθόλου 
πνεΰμα τής Βουλής τών Κοινοτήτων, διά ψήφων 98 κατά 
88 παρεδέχθη τήν πρότασιν τοΰ Κ. Richard. Όποιαν έπιρ
ροήν πρόκειται νά έξασκήση ή ψηφοφορία αϋτη έπί τών ά- 
ξιούντων οπωσδήποτε έπιφανή έν τώ πολιτισμω θέσιν έθνών; 
Έάν ή δύναμις τών πλειονοψηφιών είναι αλήθεια, ή έν τω 
όλω Άγγλίκώ έθνει πολιτική πρέπει νά άπώλεσε πολύ τής 
παροιμιώδους πρακτικότητος αύτής, ίνα ύποθέση τις, ότι 
οί παρόντες καιροί δέν έξελέχθησαν καταλλήλως, όπως τε- 
λεσθή σπουδαίου βήμα πρός τήυ διά τού λόγου λύσιν 
διαφορώυ, αϊτινες, μεταξύ ομάδων εθνικών άναφυόμεναι, 
πλησιέστεραι πρέπει νά θεωρηθώσι πρός τήν καθόλου λο
γικήν τοΰ άνθρωπίνου γένους αποστολήν.

'Οπωσδήποτε αί τελευταία'. συνέπειαι άνήζουσι πάν
τως είς τάς περιστάσεις, "ίσως πρέπει άκόμη νά συντρι- 
βώσι πολλαί όφρεΐς, ίνα λάμψη αρκούντως τό θειον τού 
’Ορθού λόγου φώς. "Οταν τελευταΐον έν Stuttgart ό Κ. 
Vischer άποθεώνει τόν πόλεμον μέχρι τής ύψηλής τής καλ
λιτεχνίας (!) σφαίρας, καί εύρίσζει έν τώ στόματι αύτοΰ ή 
έπιστήμη αλλόκοτου χάριν έν τή περιγραφή τού 'Ομήρου, 
ότι ό Άχιλλεύς βυθίζει τήν μάχαιραν είς τόν λαιμόν έχθροΰ 
γονυζλιτούς, τού Πριαμίδου Λυκάονος, λαμβάνει αύτόν έζ 

ΕΤΟΣ Α—ΦϊΑ. Η’—0Κ1ΩΒΡΙ02 1873. 24
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τοΰ ποοός ζαΐ τόν ρίπτει έντός τών κυμάτων τοϋ Σζαμάν- 
ορου είς βρώσιν τών ιχθύων, τότε πρέπει νά ζατοική τίς 

νήσον φρουρουμένην ύπό τών ’Αγγλικών τηλεβόλων, ίνα 
λέγη τοΐς άλλοις «ειρήνη ύμΐν.»

Καί μόλα ταϋτα έζ τής θείας ταύτης έπαγγελίας Οά 
έξέλθη έπί τέλους ή ανθρώπινη σωτηρία.

Η ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ

1ΙΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ·

Τό σύστημα τών Παγκοσμίων Εκθέσεων χρονολογείται 
άπό τής αρχής τοΰ δευτέρου ήμίσεως τής ένεστώσης έζα- 
τονταετηρίδος. Ή ιδέα άπό τοΰ Λονδίνου μετέβη είς Πα- 
ρισίους, επανήλθε είς Λονδΐνον, έπέστρεψεν είς Παρισίους 
καί νΰν λειτουργεί έν Βιέννη. 'Ο επόμενος πίναξ παρέχει 
άσθενή εικόνα τών διαστάσεων, τάς όποιας ή Παγκόσμιος 
Έκθεσις ήζολούθησε κατά τήν περιπλάνησίν της ταύτην. 
Εννοείται δέ, ότι παραλείπονται αί μιζραί έζεΐναι έζΟέσεις, 
αιτινες, αύτοκληθεισαι Παγκόσμιοι, προσεκάλεσαν μέν τόν 
κόσμον ολόκληρον, δέν έτιμήθησαν όμως ύπό τοϋ κόσμου.

Πόλεις χρόνο;
χώρος εις
□ μέτρα

έκθετα.’, 
έν ν?.νε·•

έκθετα·. 
Έλληνες

επισκέψεις 
πληρΜταί.

Λονδΐνον 1851 111 963 13 917 36 6 039 000
Παρίσιοι 1855 123 390 23 954 131 5 162 000
Λονδΐνον 1862 141 335 28 653 295 5 21 1 800
Παρίσιοι 1867 510 000 50 22G 310 9 921 586
Βιέννη 1873 2 500 000 50 000 293 . . .

Έν πρώτοις έζ τοϋ πίναζος τούτου παρατηρεΐται, ότι ή 
δευτέρα εμφάνισες τής Παγκοσμίου Έκθέσεως έγένετο μετά 
4 έτη, ή τρίτη μετά 7, ή τέταρτη μετά 5 καί ή πέμπτη 

μετά 6 έτη. Κατά τοΰτο δέ ιδιαιτέρας μνείας είναι άξια καί 
ή ύπό τοϋ Προέδρου τής μεγάλης δημοκρατίας τής ’Αμε
ρικής προκηρυχΟεΐσα έκτη Παγκόσμιος έν Φιλαδέλφεια Έκ- 
θεσις διά τό έτος 1876, τήν όποιαν «έν τώ συμφέροντι τής 
ειρήνης, τοΰ πολιτισμού καί τών εσωτερικών καί διεθνών 
σχέσεων συνιστά ούτος είς τόν λαόν τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών καί είς όλα τά άγαπώντα αύτόν καί τήν Κυβέρνη- 
σίν του έθνη.» Άλλ’ εϊναι φανερόν, ότι ή κατά τοσοϋτον μι
κρά χρονικά διαστήματα λειτουργεία τής ΙΙαγκοσμίου Έκ
Οέσεως δέν συμβιβάζεται πρός τά άναγζαϊα πορίσματα τής 
βιομηχανικής μεταξύ δύο Εκθέσεων οριστικής ζατά τό μάλ
λον καί ήττον άναπτύξεως.

Μέγα κέκτηται διαφέρον όάριθμός τών έπισκεφθέντων τούς 
μεγάλους τών εκθέσεων τούτων βιομηχανικούς ναούς. Ένω 
ή πρώτη Έκθεσις εϊχεν έπισκέψεις 877 000 πλείονας τής 
δευτέρας καί 828 800 πλείονας τής τρίτης, ή τετάρτη είχε 
3 328286 πλείονας τής πρώτης. Πόσαςθά έχη μέχρι τέλους 
ή έν Βιέννη πέμπτη Έκθεσις ; ’Ανεξαρτήτως τής επιδημικής 
καί οικονομικής νόσου (χολέρα, κρίσις) καί τής έζπτοησάσης 
έν άρχή τήν φήμην ξενοδοχικής κερδοσκοπίας τής Αύστριαχής 
πρωτευούσης, πρός τήν όποιαν δέν έχει τί κοινόν ή ύπερ
βολική υψωσις τών έν τή Εκθέσει εισιτηρίων τιμών (1 δρ. 
45 λεπ. τήν Κυριακήν καί 2 δρ. 90 λεπ. τάς λοιπάς ημέ
ρας), εϊναι βέβαιον, ότι ή Βιέννη δύναται νά χρησιμεύση 
ώς μάθημα διά τάς μικροτέρας αύτής πόλεις, όσας ούκ 
έα καθεύδειν τό τών Παγζοσμίων Εκθέσεων τρόπαιον. ΙΙαρ- 
ετηρήθη έν ταΐς προηγουμέναις Έζθέσεσιν, ότι ό κύριος πλη
θυσμός τών έπισκεπτομένων αύτάς οφείλεται είς τάς έν αις 
αύται τελούνται πόλεις καί τά έγγύς περίχωρα αύτών. "Ο
σον μείζων ό πληθυσμός τούτων τόσω μεΐζον ό άριθμός τών 
έπισκεπτομένων. Αί έκ τής άλλοδαπής έπισκέψεις ύπολο
γίζονται είς περίπου καί αί έκ τών έπαρχιών είς Ύπό 
τήν έποψιν ταύτην ή Βιέννη περιέχει 607 514 (τώ 1869) 
κατοίκους, ένω οί Παρίσιοι 1 825 274 (τώ 1866) καί τό 
Αονδΐάον 3 251 804 (τώ 1871). Έν τούτοις δέν πρέπει 
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νά λησμονήσωμεν, ότι ή Βιέννη ζεΐται έν τή ζαρδία της 
Εύρώπης ζαί ότι, όσον πολι,τίζονται οί ’Ανατολικοί λαοί, 
τόσον αύτη καθίσταται αναγκαίος μεταξύ Ανατολής ζαί 
Δύσεως Μεσόγειος σύνδεσμος.

. Αί διαστάσεις τοϋ χώρου της Βιενναίας Έζθέσεως έχουσι 
τι εκπληκτικόν Ή διαμοίρασις αύτοϋ έν τώ ζυρίω αύτής 
οίζοδομήματι (70 000 □ μέτρα) ήκολούθησε τήν έν τή 
κρίσει της έπιτροπής βιομηχανικήν έκάστης τών ξενισθη- 
σομένων έπικρατειών σπουδαιότητα. Τοιουτοτρόπως έν τή 
κλίμαζι ταύτη όγδοη είναι ή Τουρκία (2 938 □ μετρ.), 
δέκατη έκτη ή Ελλάς (867), ζαί είζοστή πρώτη ή Περσία 
(3-4-6). Έν τούτοις έλήφθησαν καί άλλα». περιστάσεις ύπ’ 
όψιν, καθώς π. χ. ή γειτνίασις τών χωρών, έξ ής εύκολω- 
τέρα ή είς τήν ΈζΟεσίν συμμετοχή. Τοιουτοτρόπως ή Αύ- 
στρία έχει τήν πρώτην Οέσιν (14 767 □ μέτρ.), ή ’Αγ
γλία τήν τρίτην (6 369) ζαί αί Ηνωμένα». Πολιτεία», τής 
’Αμερικής τήν ένδεζάτην (1 358). Άλλ’ ή μ-λέτη τοϋ χώ
ρου τής Βιενναίας Έζθέσεως ζέζτηται ύπό έτέραν έποψιν 
τό άληθές αύτής διαφέρον. Έπειδή έλήφθη ώς βάσις τής 
διαιρέσεως αύτοϋ ή γεωγραφική τών διαφόρων χωρών δια- 
μοίρασις, δύναται ό έπισκεπτόμενος νά περιέλθη έν τή Βιεν- 
ναία έζθέσει τούς διαφόρους λαούς άπό ’Ανατολών πρός 

Δυσμάς καί νά συλλαβή κατά τό μάλλον καί ήττον γενι
κήν περί έκάστου ιδέαν. Τοιουτοτρόπως ή μεγάλη ΈκΟεσις 
είναι άθροισμα, ούτως είπεΐν, μικροτέρων έκθέσεων.

Άλλ’ ή μέθοδος αύτη είναι τά μέγιστα έλαττωματική, 
καθόσον δυσχεραίνει τήν καθ’έκαστον βιομηχανικόν κλάδον 
σύγκρισιν μεταξύ τών διαφόρων έπικρατειών, χωριζομένων 
πολλάκις έκ μακρών αποστάσεων καί ετερογενών εκθε
μάτων. “Οτι έζ τής συγζρίσεως ταύτης οί έπισκεπτόμενοι 
τάς Εκθέσεις πρόκειται νά μεταδώσωσιν είς τάς πατρίδας 
αύτών τάς νεωτέρας τής βιομηχανίας προόδους, ούδεμία 
αμφιβολία. Δέν ζητείται έν ταΐς Έζθέσεσιν ή έζπληξις, 
άλλ’ ή ωφέλεια. Δύνανται νά γοητεύονται οί οφθαλμοί, 
άλλά πρό πάντων είναι αναπόφευκτου νά τρέφηται ό νους.

Κατά τοϋτο ή έν Παρισίοις ΈκΟεσις έπέτυχε είς τόν συν
δυασμόν τοϋ ένιαίου τής συναγωνιζομένης χώρας πρός τό 
ενιαίου τοϋ έζτιθεμένου βιομηχανικού κλάδου. Ό μηχανι
σμός άπλούστατος. Άφοϋ έδόθη είς μέν τό κατάστημα τής 
Έζθέσεως σχήμα ώοειδές, είς έκάστην δέ χώραν μέρος ιδιαί
τερον, έχαράχθησαν συγχρόνως περί τό ζέντρον τής Έκθέ- 
σεως δίοδοι ζυζλοειδεΐς άλεπάλληλοι μέχρι τοϋ άκρου αύ
τής. Ό έπισκεπτόμενος ήδύνατο νά σπουδάση ιδιαιτέρως 
τό τμήμα δεδομένης χώρας. Άμα όμως ήθελε νά συγκρίνη 
κλάδον τινα τής βιομηχανίας αύτής πρός τούς αντιστοί
χους τών άλλων χωρών, είσήρχετο είς τήν σχετικήν δίοδον. 
Άσφαλεστέρα ένωσις τής γενιζότητος ζαί τής ειδικότητας 
τοϋ μεγάλου έν τή Εκθέσει βιομηχανικού σχολείου οέν δύ

ναται νά ύπάρξη.
Τά βραβεία, τά όποϊα ύπεσχέθη ή Βιενναία ΈκΟεσις πρός 

τούς άριστεΐς τών έν αύτή άγωνισθησομένων τόν ειρηνικόν 
τής βιομηχανίας άγώνα, διαιρούνται ύπό τού έπισήμου προ
γράμματος είς έπτά τάξεις· ά) Δίπλωμα τιμής, ήτοι 
βραβεΐον ειδικόν διά τήν ιδιαιτέραν άξίαν έν ταΐς έπιστήμαις 
ζαί έν τή έφαρμογή αύτών, έν τή έζπαιδεύσει τοϋ λαοϋ, 
έν τή άναπτύξει τής πνευματικής, ηθικής ζαί υλικής εύ- 
δαιμονίας τοϋ άνθρώπου. Έν έλαβεν ή Ελλάς, 1 ή Ρω
μανία, 2 ή Τουρκία καί Ί ή Αίγυπτος· β') Μετάλλιον 

προόδου ύπέρ τών εκθετών έκείνων, οΐτινες άπό τών 
προηγουμένων Έκθέσεων προήγαγον έπαισθητώς τά προϊόν
τα αύτών, είτε διά νέων εφευρέσεων, είτε διά τής εισαγω
γής νέων ύλών ζαί νέων μεθόδων. Έπτά έλαβεν ή Ελλάς, 
9 ή Ρωμανία, 28 ή Τουρκία ζαί 5 ή Αίγυπτος. Έάν 
διαμοιράσωμεν τά μετάλλια ταΰτα έπί τοϋ πληθυσμού, όσ- 

τις παρήγαγε τήν βραβευθείσαυ ούσίαν, έκαστον μεταλλίου 
άντιστοιχεΐ έν Έλλάδι μέν πρός 208 χιλ. κατοίκων, έν 
Ρωμανία δέ πρός 411 χιλ. έν Τουρκία δέ πρός 936 χιλ. έν 
Αιγύπτιο δέ πρός 1 039 χιλ.· γ') Μετάλλιον ά ξ ί α ς ύπέρ 
τών έκθετών έκείνων, οΐτινες διακρίυουται έκ τής ποιότητος 
ζαί τελειότητος τής έργασίας αύτών, έζ τής σπουδαίο-
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τητος τής παραγωγής των, έζ τών νέων διεξόδων, τάς ό
ποιας έδωσαν είς τήν εμπορικήν κυκλοφορίαν, έζ τής χρή
σεως εργαλείων ζαΐ μηχανών τελειοποιημένων ζαϊ τέλος 
έζ τής εύΟηνείας τών προϊόντων αύτών. Τεσσαράκοντα ε
πτά έλαβεν ή 'Ελλάς, 62 ή Ρωμανία, 166 ή Τουρκία ζαΐ 
30 ή Αίγυπτος. Ένω λοιπόν εις τήν πρόοδον ή 'Ελλάς 
διατελεϊ πρός τήν Τουρκίαν ώς 7:28, είς τήν άξίαν είναι 
σχετιζώςζρείττων, ώς 47:166· απέναντι δέ τής 'Ρωμανίας 
άπό ίσότητος έν τή τιμή ζαΐ 7:9 έν τή προόδω, μειονεζτεΐ 
ζατά 15 έν τή άξια, πλεονεκτούσα τής Αίγυπτου κατά 17. 
’Εννοείται όμως, ότι, λαμβανομένου ύπ’ όψιν τοΰ πληθυ
σμού τών χωρών τούτων, έν μετάλλων άξίας αντιστοιχεί 
περίπου πρός 31 χιλ. κατοίκων έν Έλλάδι, πρός 71 χιλ. 
έν Ρωμανία, πρός 158 χιλ. έν Τουρκία καί πρός 173 χιλ. 
έν Αίγύπτω· δ') Μετάλλων καλλιτεχνίας ύπέρ τών 
διαζεχριμμένων καλλιτεχνών. Ούδέν διά τήν Τουρζίαν ζαΐ 
Ρωμανίαν, 4 διά τήν Ελλάδα καί 1 διά τήν Αίγυπτον 
ε') Μετάλλων καλαισθησίας ύπέρ τών έκΟετών έκεί
νων, τών όποιων τά προϊόντα διαζρίνονται πρό πάντων έζ 
τής μορφής ζαΐ τοΰ χρώματος. "Εν έλαβεν ή 'Ελλάς, 
4 ή Ρωμανία, 18 ή Τουρζία, καί 5 ή Αίγυπτος. Τοιου
τοτρόπως 1 457 894 κάτοικοι έν Έλλάδι, 1 100 000 έν 
Ρωμανία, 1 457 000 έν Τουρκία ζαΐ 1 039 058 έν Αίγύ
πτω διά μίαν καλαισθησίαν. Πτωχή ’Ανατολή ! Πόσην 
έχεις άναλογίαν ! ς') Μετάλλων συνεργασίας ύπέρ 
έκείνων, οϊτινες, είτε ώς διευΟυνταί έργοστασίων, είτε ώς 
πρωτεργάται, σχεδωγράφοι ή κατ’ άλλον τρόπον συμπρά- 
κτορες, μετέχουσιν ούσιωδώς είς τήν άξίαν τής παραγωγής 
ή είς τήν σπουδαιότητα τής πωλήσεως καί άναφέρονται 
ύπό τών έκΟετών ώς τοωΰτοι. Ούδέ έν τοωΰτον μετάλλων 
άπενεμήΟη είς τήν ήμετέραν ’Ανατολήν καί έν τούτοις πρό
κειται περί 40 περίπου εκατομμυρίων ψυχών ! ζ') Δίπλω
μα άναγνωρίσεως ύπέρ τών εκθετών έκείνων, τών όποιων 
τά προϊόντα εΐναι μέν αξιομνημόνευτα, ούχί όμως ζαΐ έπί 
τοσοΰτον, ώστε νά βραβευΟώσι διά τών μεταλλίων τής προό- 

δος ή τής άξίας. Εκατόν είκοσι ζαΐ έν έλαβεν ή 'Ελλάς, 
160 ή Ρωμανία, 227 ή Τουρκία καί 25 ή Αίγυπτος. Τοι
ουτοτρόπως έν δίπλωμα άναγνωρίσεως αντιστοιχεί περίπου 
έν Έλλάδι μέν πρός 12 χιλ. κατοίκων, έν Ρωμανία δέ 
πρός 27 χιλ. έν Τουρκία δέ πρός 115 ψ χιλ. καί έν Αί

γύπτω πρός 207 i χιλ.
Βεβαίως όλαι αί έζτεΟεΐσαι συγκρίσεις άναλόγως τού 

πληθυσμού τών ύπό έξέτασιν χωρών εΐναι ύπέρ τής Ελ
λάδος. ΣυνείΟισεν όμως ό κόσμος νά βλέπη είς τοωΰ
τον βαθμόν τήν Ελλάδα διά τοΰ πρίσματος τοΰ άρχαίου 
μεγαλείου αύτής, ώστε πανταχόΟεν είλζύσαμεν μυκτηρι
σμούς. Έν τούτοις μόναι αί μιζραί ψυχαί έπί ταΐς ήτταις 
αύτών άποΟαρρύνονται. Έάν ό Ελληνισμός (ζαΐ πόσον εΐ
ναι εύρύς, αύτός κάλλιστα γνωρίζει) επιθεώρηση τάς δυ
νάμεις του, έάν είσάξη αύτάς είς τήν αρμονίαν τής νΰν έ
ποχής, έάν όπλίση αύτάς διά τών νέων οργάνων ζαΐ τών 
τελειοποιημένων μηχανών, δύναται ζαΐ πάλιν νά δρέψη 
δάφνας έπί τών αγώνων, τούς όποιους ή Θεά τών ήμετέρων 
χρόνων Βιομηχανία εμπνέει είς τά μεγάλα τών πληθυ
σμών κέντρα, όπως ό άρχηγός τών ’Ολυμπίων Θεών είς 

τήν πεδιάδα τού Αλφειού άλλοτε.
Είς τήν άναΟεώρησιν ταύτην τών Ελληνικών βιομηχανι

κών δυνάμεων χρησιμωτάτη εΐναι ή μελέτ η τής τάσεως 
αύτών, καθ’ ά έφάνη αύτη έν τή τελευταία Παγκοσμίω 
’Εκθέσει. Δι’ ημάς ό άριθμός καί ό βαθμός τών βραβείων 
ζέζτηνται ιδιαιτέραν σημασίαν. Τά σιτηρά τής Ελλάδος 
έτυχον 1 μεταλλίου άξίας καί 22 διπλωμάτων άναγνωρί
σεως, όλον 23, έξ ών 17 μετά τοΰ μεταλλίου ή Πελοπόν
νησος ζαΐ 6 ή Στερεά. Κατόπιν έρχεται ό ζαρπός τοΰ δέν
δρου τής ’Αθήνας, διότι έτυχε 2 μεταλλίων άξίας ζαΐ 13 
διπλωμάτων άναγνωρίσεως, όλον 15, έξ ών 8 μετά τών 
μεταλλίων ή Πελοπόννησος, 1 Στερεά, 3 ή Έπτάννησος 
καί 2 ή Εύβοια. Είναι περίεργον, ότι αί ΆΟήναι, ή κλασσική 
τής ελαίας πατρίς, ούδέν έπεΟύμησε βραβεΐον. Ή περί τούς 
τάπητας αρχαϊκή βιομηχανία 3 μεταλλ. άξίας καί 11 δι- 
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πλώμ. άναγνωρίσεως, δ'/.ο'ΐ 13, έξ ών 7 ή Στερεά έν οίς 
καί τά μετάλλια (Φθιώτις καί Λοκρίς), καί 6 ή Πελοπόν
νησος, έξ ών 5 μόνη ή Μαντίνεια. Οί οίνοι της 'Ελλάδος 
2 μεταλλ. προόδου (ΆΟήναι, Κεφαλληνία), 2 μεταλλ. ά
ξίας (Γΐάτραι, Θήρα) καί 8 διπλωμ. άναγνωρίσεως, έξ ών 
4 ή Πελοπόννησος, 2 αί ΆΟηναι καί 1 ή Ζάκυνθος. Τά 
Ελληνικά ροσόλια 2 μεταλλ. προόδου (Κεφαλληνία, Α
θήνα·.) καί 4 μεταλλ. άξίας (Κέρκυρα, Κεφαλληνία) δεικνύ- 
ουσι σταθερά σημεία άναπτύξεως. ’Επίσης ό Έλλ. καπνός 
1 μετάλλ. προόδου (ΆΟηναι), 4 μετάλλ. άξίας (έξ ών 2 
Κέρκυρα, 1 Τριχωνία, 1 Μεσολόγγιον) καί 1 διπλ. άνα
γνωρίσεως (Άργος). Τά μεταξωτά ήμών ύφάσματα 3 με
ταλλ. άξίας (1 ΆΟηναι, 2 Καλάμαι) καί 9 διπλωμ. άνα- 
γναγνωοίσεως, έξ ών 6 αί ΆΟηναι, 2 ή Πελοπόννησις καϊ 
1 ή Ζάκυνθος. Ό βάμβαξ τής 'Ελλάδος 3 μεταλλ. άξίας 
(Λεβαδεία, Φθιώτις Ναύπλιον) καί S διπλωμ. άναγνω
ρίσεως (3 ή Στερεά, 1 ή Κέρκυρα, 1 ή Εύβοια). Ή στα- 
φίς I μετάλλ. προόδου (Μεσολόγγιον) 2 μετάλλ. άξίας 
(Αίγιον, Ήλίς) καί 2 διπλώμ. άναγνωρίσεως (Μεσσηνία, 
Αιγιον). Ή νεαρά μεταλλευτική ήμών βιομηχανία 1 με
ταλλ. άξίας (ΆΟηναι) καί ο διπλωμ. άναγνωρίσεως (2 Ατ
τική, 1 Φθιώτις, 1 Αντίπαρος, 1 Εύβοια). Ή έλλ. βυρσο
δεψία 1 μετάλλ. άξίας (Σύρος) καί 4 διπλώμ. άναγνωρί
σεως (3 Σύρος, 1 Κέρκυρα). Ή ήμετέρα νηματουργία είς 
βάμβακα 3 μεταλλ. άξίας (2 Πειραιεύς, 1 Λεβαδεία), 1 δί- 
πλωμ. άναγνωρίσεως (Φθιώτις) καί είς μέταξαν 1 μεταλ. 
άξίας (ΆΟηναι) καί 2 διπλωμ. άναγνωρίσεως (Καλάμαι). 
Ή ζωγραφική 2 μεταλλ. καλλιτεχνίας (ΆΟηναι) καί ή γλυ
πτική έτερα 2 (ΆΟηναι) ’). Ή ξυλογραφική βιομηχανία 
1 μεταλλ. άξίας (ΆΟηναι) καί 5 διπλωμ. άναγνωρίσεως

’) Έν τγ, πιώτη, Γερμανία 150, Γαλλία 138, Βέλγων 76, ’Ι
ταλία 48, Άγγλ α 29, Ι’ωσσία 29, Ελβετία 9. — Έν -.τ, δευ- 
τέρα, Γαλλία 34. ’Ιταλία 30, Γερμανία 23, Βέλγων 8, Αγγλία 7, 
Ρωσσία 6, Ελβετία 5.

(4 ΆΟηναι, 1 Κέρκυρα). Ή φωτογραφική 1 μεταλλ. προό
δου (ΆΟηναι) καί 1 μεταλλ. άξίας (Κέρκυρα). Ή τυπογρα
φική 2 διπλώμ. άναγνωρίσεως (ΆΟηναι). Ή μηχανοποιία, 
είς τήν οποίαν καί ή Βιενναία έκθεσις άνέδειξε τό Άγγλο- 
Σαξωνικόν γένος τής Εύρώπης καί τής Αμερικής ύπερέ- 
χον, ή ήμετέρα 'Ελλάς έτυχε 2 μεταλλ. άξίας (Έρμούπο- 
λις, ΆΟήναι) 1 καί δίπλ. άναγνωρίσεως (Πειραιεύς). Ή οι
κοδομική 2 διπλ. άναγνωρ. (Σύρος, Πειραιεύς). Ή σαπωνο
ποιία 1 μεταλλ. άξίας (Ζάκυνθος) καί 1 δίπλ. άναγνωρ. (Κέρ
κυρα). Ή ζαχαροπλαστική 2 μεταλλ. άξίας (ΆΟήναι). Ή 
μακαρονοποιια 1 δίπλ. άναγνωρ. (Κέρκυρα). Ή ένδυματο- 
ποιία 2 μεταλλ. άξίας (ΆΟήναι), 1 μεταλλ. καλαισθησίας 
(ΆΟήναι) καί 3 διπλ. άναγνωρ. (2 ΆΟήναι, 1 Κέρκυρα). Ή 
ύποδημοτοποιία 2 μεταλλ. άξίας (Σύρος, ΆΟήναι). Τά κα- 
λύματα τής κεφαλής 1 μεταλλ. άξίας (ΆΟήναι) καί 1 δίπλ. 
άναγνωρ. (Κέρκυρα). Ή δενδροκομία 1 μεταλλ. προόδου 
(ΆΟήναι). Τά μάρμαρα τής 'Ελλάδος 1 μεταλλ. άξίας. Τό 
ριζάρι, ή κάναβις, ή ρητίνη, τά όσπρια, άνά 1 δίπλ. άνα

γνωρίσεως.
’Εκτός μικρών παραλείψεων τοιαύτη είναι, καθόλου είπεΐν, 

ή εισφορά τής 'Ελληνικής έργασίας έντός τοΰ μεγάλου βιο
μηχανικού συνεδρίου, τό όποιον έτελέσθη κατά τό σωτήριον 
έτος 1873 έν τώ κέντρω τής Εύρώπης, ώς σύμβολον αγά
πης καί ειρηνικού μεταξύ τών έΟνών συναγωνισμού.—Έάν 
δμως άπό τής έπί τών ύλικών βιομηχανίας μεταβώμεν είς 
τήν έπί τών ανθρώπων εκπαιδευτικήν βιομηχανίαν, ή πα- 
τρίς τών φιλοσόφων τής άρχαιότητος πάσχει δεινήν πρός 
τό παρόν στείρωσιν. Τοιαϋτα είναι πάντοτε τά άποτελέ
σματα τής συγκεντρώσεως τής βιομηχανικής παντός είδους 
ένεργείας είς χείρας τών κυβερνήσεων. "Οταν οί μαθηταί 
ετρεφον τούς διδασκάλους των, οί τελευταίοι έποίουν θαύ
ματα. "Οταν δμως αί Κυβερνήσεις είσάγουσιν τήν σοφίαν 
αύτών είς τό ιερόν τής διανοητικής έκπαΐδεύσεως, φεύγουσι 
δρομαίοι οί άληθεΐς έν αύτώ λάτρεις τού θείου. Ή έν Βιέν
νη Έκθεσις άπέδειξε δύο μόνον προέχοντας λαούς είς τό ςά- 
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διον τής πνευματικής βιομηχανίας, τήν Άρζτώαν ’Αμερικήν 
και τήν Γερμανίαν. Τά βιβλία, οί πίνακες, τά ΰποοείγματα 
τής Γερμανικής διδασκαλίας εΐλκυσαν τήν καθολικήν προσ
οχήν. Άλλ’ ή Αμερική άντέταξεν έν τή ’Εκθέσει τής Βιέν
νης ολόκληρον σχολεΐοντοΰ ΛΑΟΙ' αύτής μετά τών βιβλίων, 
τών καθισμάτων, τών πλακών, τών πινάκων, τοΰ μουσι
κού οργάνου καί τοΰ ζαθηγητοΰ αύτοϋ, όστις έξήγει είς 
τόν κόσμον, τόν έπισζεπτόμενον τ.ό παράδοξον τοϋτο έκ
θεμα, τά πάντα μετά τοιαύτης γοητείας, ώστε, καθώς λέγει 
ό Κ. Ad. Blaise, δέν ήτο δυνατόν νά φύγη τις έκεΐθεν άνευ 
τινός ώφελείάς.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ-

Κατά τόν Δεκέμβριον 1871 τό Γερμανικόν κοινοβούλιον 
ένομοθέτησε τήν καθ’ άπασαν τήν Αύτοκρατορίαν είσαγα- 
γήν δύο κοινών χρυσών νομισμάτων, τών 10 καί 20 Marc 
=14 καί 28 δραχμών, έπί άναμίξει 900 χιλιοστών καθα
ρού χρυσού πρός 100 χιλιοστά χαλκού, άπηγόρευσε δέ 
πρός τάς άποτελούσας τήν 'Ομοσπονδίαν έπικρατείας τήν 
έν τω μέλλοντι έζκοπήν άλλοίων χρυσών νομισμάτων καί 
έν γένει άργυρών, διατάξαν συγχρόνως τήν έκ τής κυκλο
φορίας άπομάκρυνσιν τών ήδη ύπαρχόντων Γερμανικών νο
μισμάτων.

Ό νόμος ούτος, έν πολλοΐς άτελής, συνεπληρώθη ζατά 
τό τελευταΐον θέρος ύπό τού Γερμανικού κοινοβουλίου έπί 
τών έξής βάσεων. ’Εν πρώτοις προσετέθη καί τρίτον χρυ
σοΰν νόμισμα μικροτέρας άξίας, ήτοι δ Marc=7 δραχμών, 
άπαραίτητον έν ταΐς ήμερησίαις συναλλαγαΐς, ένεκα τής 
έζτασεως τών οποίων ώρίσθη περιπλέον ή έκκοπή καί άο- 
γυρων νομισμάτων δ, 2, 1, 1,2, 1 Marc=7, 2 ,’0°ό, ' 
r/ύ δραχμών, 70 ζαί 28 λεπτών, έπί τή αύτή καί ζατά τά 

χρυσά νομίσματα άναμίξει 900 χιλιοστών άργύρου καί 
100 χιλιοστών χαλκού.

Ή άποστολή τών άργυρών τούτων νομισμάτων είναι α
πλώς συμπληρωτική, καθώς καί ή τών έξ εύτελών μετάλ
λων, τού νίκελ (10 ζαί 5 pfennig=14 ζαί 7 λεπτών) καί 
τού χαλκού (2 καί 1 pfennig). Διά τοϋτο προσδιωρίσθησαν 
τά άργυρά μέν νομίσματα είς 10 Marc άνά πάσαν ψυχήν 
τού Γερμανικού πληθυσμού, 10 X 40 έζατομμύρια περί- 
που=400 έζατομμύρια Marc, ήτοι 5G0 έκατομ. δραχμών 
τά έζ νίκελ δέ ζαί χαλκού είς 2 - Marc κατά κεφαλήν, 
ήτοι 100 έζατομμύρια. Ούοείς έν τούτοις εΐναι ύπόχρεως 
νά δεχθή είς πληρωμήν τών πρός αύτόν όφειλομένων άρ
γυρά νομίσματα πλέον τών 20 Marc ζαί είς νίζελ καί 
χαλκόν πλέον τού 1 Marc. Ή κυρία λοιπόν δύναμις τής 
νομισματικής κυκλοφορίας έξασφαλίζεται κυρίως είς τόν 
χρυσόν. Άμα έζ τής τριβής τά μέν χρυσά νομίσματα τών 
10 ζαί 20 Marc άπολέσωσι 5 χιλιοστά καί τά τών 5 Marc 
8 χιλιοστά τού νομίμου αύτών βάρους, τά δέ έξ άργύρου, 
νίζελ καί χαλκού έπαισθητώς άλλοιωθώσιν, άποσύρονται 
τής κυκλοφορίας καί ύποβάλλονται δαπάναις τής 'Ομοσ
πονδίας είς άναχώνευσιν. Πας κάτοχος χρυσού δύναται νά 
μεταβάλη αύτόν είς νομίσματα τών 20 Marc, πληρώνων 
7 Marc διά πάσαν καΟαράν λίτραν χρυσού, έξ ών τά 4 λο
γίζονται άπέναντι τής δαπάνης τοΰ νομισματοκοπείου ζαί 

ζαί 3 είς όφελος τοΰ δημοσίου θησαυρού.
Έν γένει ή έναρξις τής έφαρμογής τού νομισματικού 

τούτου συστήματος άφέθη είς τήν κοινήν άπόφασιν τού 
Αύτοκράτορος καί τοΰ 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου (Bun- 
des-Rath). Τοιουτοτρόπως, σύν τή άξια τής νομοθετικής προ- 
ειδοποιήσεως, ή Κεντρική τής Γερμανίας έξουσία έχει άνά 
χεΐρας σπουδαιοτάτην δύναμιν πρός νομισματικήν έν κα- 
ταλλήλω ώρα κατά τών άλλοφύλλων έπιδρομήν. Διότι, ένώ 
κατά τούς ύπολογισμούς τής Bremer Handelsblatt έκυκ/.ο- 
φόρουν ζατά τά τέλη ’Ιουνίου 1873 έν Γερμανία 1 890 
έζατομμύρια δραχμών είς άργυρά νομίσματα, θέλουσι ταΰ-
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τα περιορισθή (ώς ανωτέρω έξετέθη) είς μόνον 560· επομέ
νως τά ύπόλοιπα 1 330 έκατομμύρια (ποσότης γιγαντιαΐα, 
διπλάσιά της έν δλοις τοΐς άργυρείοις της γης ενιαυσίου 
παραγωγής), φεύγοντα τήν άχάριστον είς αργυρά σκεύη 
χώνευσίν των, θά τραπώτιν εγκαίρως πρός τάς νομισ- 
ματικάς έκείνας άγοράς, αϊτινες, ώς π. χ. ή Γαλλική καί ή 
Ελληνική, έχουσι διττήν τήν εαυτών βάσιν, έκ χρυσοΰ του- 
τέστι καί άργύρου. Σκοπός λοιπόν έσεται ή άνταλλαγή τών 
άργυρών νομισμάτων τής Γερμανίας πρός τά χρυσά τής 
μεσημβρινής Εύρώπης· έν τώ μεταξύ δέν περιφρονουνται 
καί τά λοιπά τής βιωτικής έφόδια. Πόση διαφορά πρός 
τούς Γερμανούς τοΰ Τακίτου (Germania 5) οϊτινες προετί- 
μων τά άργυρά νομίσματα έν ταΐς συναλλαγαΐς αύτών ! 
Γνώρισμα άσφαλές τής νέας οικονομικής περιόδου, είς ήν οί 
άπόγονοι αυτών είσήλθον κατά τόν παρόντα αιώνα.

'Όσον άφορα τήν νομισματικήν εισβολήν, αύτήν καθ’έαυ- 
τήν, άποτελεΐ αϋτη περίεργον σελίδα τής ιστορίας τών 
οιαφόρων έκ Γερμανίας επιδρομών. Έν αίς χώραις τό οικο
νομικόν τοΰτο φαινόμενον λάβει εύρείας διαστάσεις, Οά συμ
βή άληθής έξ άργυρών νομισμάτων πλημμύρα, τά άποτε- 
λεσματα τής όποιας θά άναφανώσιν έντός δλιγίστου χρόνου 
έν τή έλαττώσει τής άνταλλα κτικής δυνάμεως τής άργυ- 
ράς ύλης καί έν τή διαταοάξει τής μεταξύ τών διαφόρων 
άξιών ύπαρχούσης αρμονίας.

ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-

Η δασική καλλιέργεια διαφέρει τής γεωργικής κατά 
τοΰτο ιδίως, οτι ή γονιμότης αύτής άπαιτεΐ πολύ μεΐζον 
χρονικόν διάστημα. Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ Cotta 
ή έπί ένός Πρωσσικοΰ στρέμματος ένιαυσία αύξησις δάσους 
έν καλή καταστασει άκολουθει τήν έπομένην πρόοδον
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ηλικία δένδρου. Φηγός (όξυιά). έλάτή.

0_ 10 έτη 10,9 κυβικούς πόδας 23 κυβ. πόδ.
10— 20 » 18 » 47 »
20— 30 » 27 » 49 »
30— 40 » 28 » 51 »
40— 50 » 29 » 52 »
50— 60 » 31 » 54 »
60— 70 » 33 » 52 »
70— 80 » 35 » 51 »
80— 90 » 37,6 » 47 »
90—100 » 37,3 » 46 »

100—110 » 37 » 37 »
110—120 » 36 » 33 »
Ή μείζων λοιπόν αύξησις έπί μέν τής φηγού συμβαίνει
κατά τήν έννάτην δεκαετίαν τής ηλικίας αύτής, έπί δέ τής
έλάτης, τήν οποίαν τά 'Ελληνικά δάση γνωρίζουσι ύπό τά 
είδη Έ λ ά τ η Ά π ό λ λ ω ν ο ς, Β α σ ι λ ί σ σ η ς Ά μα- 
λ ί α ς, Π α ν α χ α ϊ κ ή, κατά τήν έκτην δεκαετίαν. Άπό 
τής έποχής ταύτης άρχεται ή κανονική κάρπωσις τοιούτων 
δασών. Έν τούτοις ύπάρχουσι καί δάση,τών οποίων τά μέν 
δένδρα άναπτύσσονται πρωϊμότερον, ή δέ κάρπωσις άρχεται 
άπό τοΰ 25—40 έτους. 'Οπωσδήποτε ή δασική οικονο
μία μετράται κατά γενεάς, καί πρέπει μία καί δύο νά πα- 
ρέλθωσιν, ινα καρπωθή ή έπερχομένη.

Ό φυσικός ούτος νόμος τής δασικής οικονομίας έχει 
στενωτάτην σχέσιν πρός τό ζήτημα τής δασικής ίοιοκτη- 
σίας. Μικροί ίδιοκτήται δέν δύνανται νά έπιδοθώσι εις δα
σικήν καλλιέργειαν έντός τών περιωρισμένων γαιών αύτών. 
Ένώ άφ’ ένός πρέπει νά δενδροτομώσι κατά τοιαΰτα χρο
νικά διαστήματα, καί πρέπει έντεΰθεν νά μένη άκαλλιέργη- 
τος ό κενωθείς τόπος, δέν ύπάρχει άφ’ έτέρου ικανός χώρος 
είς τοιαύτην δασοκομίας κατά χρόνον και τόπον οιαοοχήν. 
"Ινα συμβαδίζωσι λοιπόν ολαι αί δασικαί ήλικίΐΐ, άπαιτεΐ- 
ται μεγάλη έκτασις γαιών καί έπομένως μεγάλαι ιδιοκτη
σία'.. Ιίαρίσταται ούτως ή ιδέα τών μεγάλων νομικών προ-
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σώπων, έπί τών όποιων διέρχονται οί αιώνες χωρίς νά ζα 
ταστρέψωσι τήν υπαρξιν αύτών. Έάν έπρόζειτο περί φυ- 
σιζοϋ προσώπου, μεγάλου δασικού ιδιοκτήτου, έρχεται ό 
θάνατος καί ή κληρονομική διαδοχή, ινα είς 50 έτη διαιρεθή 
ή περιουσία του είς τόσους κ’λήρους, όσοι καί συγγενείς ή 
άπόγονοι. Άλλά τό έθνος, οί δήμοι, αί κοινότητες ζώσι 
μετά τοϋ χρόνου. Τά πρόσωπα λοιπόν ταϋτα δύνανται νά 
άσχοληθώσιν ασφαλέστερου εις τήν δασικήν οικονομίαν καί, 
συγκεντρόνοντα τάς έγκαταλελειμένας ύπό τών ανθρώπων 
άγριας τής φύσεως χώρας, νά άναπτύξωσι τήν καλλιέργειαν 
τών δασών, άναλόγως τών περιστάσεων τοϋ τόπου καί τής 
στενής σχέσεως, ήτις ύφίσταται μεταξύ τής φυτικής καί τής 
μεγάλης τών εθνών ζωής.

ΧΡΟΑ 11< Α·

’Εκτός διαφόρων οικονομικών τής ’Αθηναϊκής άγοράς λόγων, ή Ελ
ληνική μεταλλεία οφείλει μέγα μέρος τή; έκ τελευταίων τινων συμ
πτωμάτων άπογοητεύσεως αυτή; εις τήν ατελή έξακρίβωσιν τών με- 
ταλλευσίμων χώρων. Πολλάκις μηδαμινά ίχνη ηΰξησαν ύπέρ τό μέ
τρον ματαίας ελπίδα;. Έν τούτοι; ό Κ. Boisseul ΰπέβαλεν εσχάτως 
(1 7οριου 18/3) ενώπιον τή; έν ΤΙαρισίοις ακαδημία; τών επιστημών 
τα; μακρά; αύτοΰ μελέτα; έπι τών μεταλλείων Cornwal, έν ταΐ; 
όποίαις δίδονται οί κανόνες, οδ; πρέπει νά άκολουθήση ό μετάλλευ
σής εί; ευρεσιν τοΰ πλονσιωτε’ρου μέρου; τής μεταλλοφόρου φλεβός, 
οπερ αποτελεί καί τό κυρίω; μεταλλεΐον. Πόση; βιομηχανική; σπου
δαίο τητος είναι αί τοιαύτη; φύσεως έρευναι τή; επιστήμη;, δύνανται 
νά μαρτυρήσωσιν αί ύπό μεταλλευτικήν έποψιν πτωχαί σχετικά»; χώ- 
ραι. Άλλ.’ άπατώμαι· έν Έλλάδι νομίζουσι πολλοί, ότι όπου άςίνη 
έκεΐ καί μεταλλεΐον.

— ‘Η μίση έν Αγγλία ΐχπαϊύΐυσις, κοινή είς άμφότερα τώ 
γένη, ύποβάλλεται εί; δύο πάντοτε βαθμού; δοκιμασίας. Οι σπου- 
δάσαντες προσέρχονται ελευθέριος, είτε διά τον ανώτερου βαθμόν (se
niors), είτε διά τόν δεύτερον (juniors)· Τοιουτοτρόπως διά τόν πρώ
τον προσήλθον κατά τό ένεστό; έτο; έν Oxford 473 καί έβραβεύ- 
θησαν 243, διά τόν δεύτερον δέ 1 1 1G καί έβραβεύθησαν 709. Τό 

αξιοσημείωτου εϊναι, ότι τό πρώτον βραβείου του πρώτου βαθμοΰ 
έτυγε γυνή (ή Ουγάτηρ τοΰ οικονομολόγου Κ. Bogers). ‘Ο συναγωνι
σμό; λοιπόν τών γυναικών δέν είναι αδιάφορο; ύπόθεσις είς τήν μέ
χρι τοΰδε κοινωνικήν άποκατάστασιν. Έάν προσθέσωμεν καί τόν 
βιομηχανικόν και άπό τινο; χρόνου επιστημονικόν (ιατρική) συναγω
νισμόν, τά δύο γένη ταχέως θά μετρήσωσι τάς δυνάμεις των είς τήν 
μεγάλην τή; κοινωνίας παλαίστραν.

— Κατά τήν έπ’ έσχάτωυ συζήτησιν τοΰ Γερμανικού προϋπολο
γισμού τοΰ 1874 έβεβαιώθη ό επίσημο; αριθμός τών πληρωθέντων 
ύπό τής Γαλλία; λύτρων 5 301 400 000 φρ. ! Είναι περίεργος ή 
Γερμανική χρήσις τών χρημάτων τούτων. 150 εκατομμύρια κατετέ- 
θησαυ έν τώ άνακτορικω τοΰ Βερολίνου θησαυροφυλάκιο»· 1 350 έκα- 
τομμυρίων ή τοποθέτησες ένεπιστεύθη τώ Κ. Bismarck, ίΰα δι’ 700 
) έκατομ. σχηματισθή ταμείου απομάχων, δι' 619 ξ έκατομ. άνα- 
διοργανωθώσι τά Γερμανικά φρούρια και διά 30 ανοικοδομηθώ τό κα
τάστημα τοΰ Γερμανικού κοινοβουλίου. Ιίύτυχής έκδίκησις κατά τής 
έκ μακρά; έποχή; άντιπολιτεύσεω; τούτου πρός τά συγκεντρωτικά 
σχέδια τή; Βερολινείου αύλής. Των ύπολοιπων 3 733 000 000 ή 
διανομή έκανουίσθη έπί τής έπομενη; αναλογία;·

Αρχαία Βόρειο;‘Ομοσπονδία .·.·..· 107 679 125
Βαυαρία ......................... · 14 538 825
Βυρτεαβέογη ... -.............................. 4 345 450
Βά'δη*  ........................................................ 3 768 450
Έσση........................................................ 1 869 975.

Τή; διανομής όμως ταύτης προηγείται ή έξόφλησι; 2 243 970 000 
φρ. εις ά ανέρχονται τά πολεμικά έξοδα τή; Γερμανίας, καί άλλα 
τινα ποσά παρ’ αύτή; διά τόν αύτόν λόγον συ»ομολογηθεντωυ χρεών.

— 'ίΐ παραγωγή τοΰ σίτου κατά τό 1873 ύπολογίζεται έν Γαλ
λία εύχάριστος διά τό πέμπτον τών καλλιεργούμενων γαιών, μετρία 
διά τά τρία πέμπτα καί κακή διά τό έτερον πέμπτον έν ’Αγγλία 
έλλειπή; ενεκε» τή; βραδύτητας τή; συγκομιδής καί τή; μικρά; έκ 
τοΰ προηγουμένου γεωργικού έτους προμήθειας τών αποθηκών αύτή;· 
έν Ιταλία ΐκανώ; εύχάριστος· έν Γερμανία, Ισπανία καί Βορείω ’Α
μερική πολλοΰ λόγου άξια’ έν Ρωσσία εύχάριστος μέν κατά τήν Βασ- 
σαραβίαν καί τήν Πολωνίαν, μικρότερα δέ σχετίζω; καί άποτελεσμα- 
τικωτέρα απολύτως κατά τήν περιφέρειαν τοΰ Ταϊγανίου και τή; λζο- 
φική;, έν ν, άντί ώ; άλλοτε 50 — 60 έκατομμυριων στρεμμάτων εκαλ - 
λιεργήθησαν κατά τό 1872 — 1873 μέχρι; 90 εκατομμυρίων’ καί
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έν Ρωμανία δέ ή σιτοφορία ύπολογίζεται αξιόλογος. Έπι τοΰ όλου λοι
πόν ή καθ’ ήμάς Εύρώπη δέν έχει φόβους σιτοδείας. Οσαι χώραι κα
θυστέρησαν τών άλλων, Οά λάβωσιν έκ τούτων ικανήν επικουρίαν, 
ο'ίαν μαρτυρεί ή άμέσως παρατηρούμενη ύποτίμνισις τών σιτηρών έν 
τή δυτική Εύρώπη κατά συνέπειαν τών αύξανομένων έκ τής Βορειο
ανατολική; προσφορών.

— Προκειμένου περί τών προϊόντων τής Γεωργίας σπουδαιοτάτην 
κέκληται νά έξασκήση έπιρροήν ή όσημέραι προαγομένη μετεωρολο
γική έπιστήμη. II κατά τό δυνατόν πρόγνωσι; τοΰ καιρού (καθώς 
π. χ. ή τών καταιγίδων τηλεγραφική προειδοποίησις, ήτις άποτελεΐ 
έν τή δημοκρατία τή; ’Αμερικής ουσιωδέστατου καί πολυδάπανου 
κλάδον δημοσίων έργων) συνδέεται στενώ; μετά τής καλλιέργειας, 
τή; έττάσεωι; αύτή; καί επομένως τοΰ πλήθους καί τή; τιμής τών 
προϊόντων. Τό τελευταίου έν ΙΙετρουπόλει συνέδριου τή; Καταστατι
κής περιέλαβε καί τό ζήτημα τοΰτο μεταξύ τών λοιπών τής οικονο
μικής άναπτύξεως τών λαών. "Οτι δέν πρόκειται περί εύτοπίας, μαρ
τυρεί ή έν Βρυξέλαι; π. χ. πείρα, καθ’ ήν, έάν βρέξη 9 ή 1 0 ήμέ- 
ρας, ή επόμενη έσεται βροχερά 4 πρό; 1- Καί έν Άθήναις δέ παρατη- 
ρεϊται ό καιρός, έχων τι άναγκαίως περιοδικόν.

— Πρό ολίγου χρόνου συνέστη έν Ρωμανία σπουδαιότατη έταιρία 
ύπό τό όνομα «Τ’γά.τεί,'α ΖζοαΛΖα;» πρός έπιχείρησιν χρηματιστι- 
κών (financiers), εμπορικών, βιομηχανικών, κτηματικών εργασιών καί 
δημοσίων έργων διά κεφαλαίου 4 000 000 φρ. Οί ίδρυται τής έται
ρία; (φρ. 2 ΟΟ0 000) υπολογίζονται εί; 27. έξ ών οί 17 είναι Έλ
ληνες (1 120 000 φρ.) 'Π οικονομική λοιπόν Ανατολή όσημέραι 
προάγεται εΐ; τόν σύνδεσμον τών διαφόρων αύτής λαών.

— Κατά τόν Economiste Francais (13 Τβρίου 1873) τό ανα
τολικόν ζήτημα είναι μάλλον οικονομικόν ή πολιτικόν (ϊδ. καί τής 
Οικονομικής Έπιθεωρήσεως φυλ. Αύγούστου σελ. 26 '1). ’Ενώ είναι αμφί
βολο; ή λύσις αύτοΰ διά συνδυασμών καθαρώς πολιτικής φύσεως, οϊτι- 
νε; θάέχωσι πάντοτε τό αμάρτημα, ότι δέν δύνανται νά εύχαριστή- 
σωσιν όλον τόν κόσμον άπ’ εναντία; ή λύσις έσεται επιτυχής, έάν ή 
έν Κωνσταντινουπόλει κυβέρνησις ριφθή τολμηρώς έπί τοΰ οικονομι
κού σταδίου καί κατορθώση τήν ένωσιν τών λαών τής Ανατολής- 
διότι είναι αξιοσημείωτου, ότι τά αρχαία μίση, τά διαιροΰντα άλ
λοτε τούς Μουσουλμάνου; καί τοΰ; Χριστιανούς, άπώλεσαν νΰν πολύ 
τής δυνάμεως των. Καϊ βεβαίως μέν έκάστη έθνικότης έχει τόν ιδιαί
τερον αύτή; σκοπόν, τό ιδανικόν ήτοι είς ο έχει προσηλωμένου; τού; 
οφθαλμούς- άλλ-’ εώα·. προφανές, ότι ή τάσι; πρό; τήν υλικήν άνά- 
πτυξιν επισκιάζει άπό τινων χρόνων τά πολιτικά όνειρα.

Έν Άβόναις, 1 ’Οκτωβρίου 1873.


