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[ΠΟΛΙΤίΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟ2ΙΟΝΟΜΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΧΘΗΝΑΪΚΙΙ ΥΔΡΟΝΟΜΗ-

Είναι παρατηρήσεως άξιον, ότι αί μεγάλαι τών μεσο
γείων πόλεις ζεϊνται παρά τάς οχθας μεγάλων ποταμών. 
Τό μέν Αονδΐνον διαχωρίζεται ύπό τοΰ Tame·0, οί δέ Πα- 
ρίσιοι ύπό της Seine, τό δέ Βερολίνου ύπό τοΰ Spree, ή δέ 
Βιέννη ύπό τοΰ Δουυάβεως, ή δέ Πετρούπολις ύπό τοΰ 
Newa. Ούτω παρά τόν ποταμόν Βαβυλώνος οί αιχμάλω
τοι τοΰ ’Ιούδα έζλαυσαυ έπί τό άναμνησθήναι αύτούς της 
Σιών ό οέ Τίβερις σώζεται έτι έν τή αιώνια πόλει, χωρίς 
τά ΰδατα αύτοϋ νά ζαταστώσι θολότερα έζ τών δακρύων 
τοΰ παρά τάς οχθας αύτοϋ όδυρομένου Παπισμού.

Ή χρησιμότης τοιούτων ύδατίνων αρτηριών εξηγείται 
πρό πάντων έζ της έπόψεως της συγκοινωνίας, διότι δι’ 
αύτών τόποι, πολλά μίλια μακράν της θαλάσσης κείμενοι, 
προσεγγίζουσιν αύτήν καί μετέχουσι άμέσως τών πλεονε
κτημάτων της. Έν τούτοις ύπάρχει ζαί ιδιαιτέρα έποψις, 
ή προμήθεια τοΰ άναγζαίου ΰδατος είς πυζνούς ζαί μεγά
λους πληθυσμούς, τών οποίων ή έν γένει ζωτική μεγίς-ας 
έξ αύτοϋ ζαταναλίσζει ποσότητας. Δέν είναι αδιάφορος 
γειτονία είς τήν άνάπτυξίν τής πόλεως ή έζ τής φύσεως 
προίζοδότησις αύτής διά τής μεγάλης π. χ. δυνάμεως τής 
ύδατίνης κινήσεως τών παντοίων τής βιομηχανίας μηχα
νών. Ή φυτική μάλιστα παραγωγή προηγείται τής έντά- 
σεως τοιαύτης μηχανικής χρησιμοποιήσεως τοΰ ρέοντος 
μεγάλου ύδάτων όγκου. Τό κλίμα καθίσταται εύκραέστε- 
ρον καί έν Οέρει καί έν χειμώνι Τέλος αί άμεσοι άνάγζαι 
τής πόλεως θεραπεύονται εντελέστερου καί κατά σκοπόν, 
διότι δέν είυαι έπίσης εύκολου πράγμα ή προμήθεια του ά- 
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ναγχαίου ύδατος είς πόλιν άνυδρον, όπως τοΰ αναγκαίου 
σίτου είς πόλιν μή γεωργικήν.

Μεταξύ τών διαφόρων επόψεων τής τοιαύτης τών τόπων 
υδρονομής, ή τελευταία, ή περί τήν άμεσον ήτοι τών πό
λεων κατανάλωσιν, πρόκειται νυν είς έξέτασιν έπί τών ύ- 
δάτων τής Ελληνικής πρωτευούσης. Πόσον τό θέμα είναι 
περισπούδαστο'/, εξηγεί ό ’Αριστοτέλης έν τοϊς Πολιτικοί; 
αύτοϋ (4. ΊΟ), διότι θεωρεί αναπόφευκτου έν τή πόλει «ύ- 
δάτων τε καί ναμάτων μάλιστα υπάρχειν πλήθος οικείου 
καί υδασιν ύγιεινοΐς χρήσθαι, καί τούτου τήυ επιμέλειαν έ- 
χειν μή παρέργως· οις γάρ πλείστοις χρώμεθα πρός τό σώμα 
καί πλειστάκις, ταΰτα πλεϊστον συμβάλλεται πρός τήν 
ύγιείαν.» Ούτω κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1870 ό πληθυσμός 
τών ’Αθηνών άνήρχετο είς 44 510· όσον δ’αφορά τόν κι
νητόν έν αύταϊς πληθυσμόν, τό έμπόριον τής πόλεως, έξαι- 
ρουμένων τών μικρών (έξ ’Ηπείρου ιδίως καί Θεσσαλίας) 
τοϋ δρόμου πωλητώυ, ολίγους έξωθεν ελκύει, ένώ έτέρω- 
θεν ή βιομηχανία, π. χ. ή οικοδομική καί ή ύπηρετική του 
κράτους καί τών ιδιωτών, ίσχυράν άποτελεϊ ελκυστικήν δύ- 
ναμιν. "Οπως καί άν έχη, ό όλος έν ένεργεία νυν πληθυ
σμός τών ’Αθηνών μετά τοΰ έν αύταϊς στρατού δύναται 
κατά προσέγγισιν νά άναβιβασθή μέχρι 55 000. 'Οποία εί
ναι ή έξ ύδατος προμήθεια τής πόλεως είς συντήρησιν του 
πληθυσμού τούτου ;

Καθώς παρατηρεί ό Κ. Duptiil, άμα ή είς ύδωρ προμή
θεια πόλεως τίνος άναβαίνει εις 100 λίτρας -καθ’ έκαστον 
νυχθημερόν καί καθ’ έκαστου νκατά μέσου όρου) κάτοικον, 
δέν ύπάρχει έν τή συνήθει τών πραγμάτων τάξει στέρησις, 
ούτε πρός τάς ίδιωτικάς, ούτε πρός τάς βιομηχανικά;, ούτε 
πρός τάς δημοσίας άνάγκας. Τοιουτοτρόπως διά τάς 53 
000 τών έν Άθήναις ζώντων άπαιτοΰνται κατά παν νυχθή- 
550 000 λίτραι ύδατος, ήτοι 5 500 κυβικά μέτρα, ένώ αί 
τελευταϊαι ύδραυλικαί τής πόλεως έργασία: άνεβίβασαν τήν 
ποσότητα τοΰ έν αύτή ύδατος, κατά τούς πιθανωτέρου; ύπο- 
λογισμούς, είς 3 300 περίπου κυβικά μέτρα, ήτοι 3 300 

000 λίτρας. Έάν διανείμωμεν τήν ποσότητα ταύτην με
ταξύ τών κατοικούντων τάς ’Αθήνας κατά μέσον όρον ά- 
ναλογοΰσι πρός έκαστον κατά παν νυχθήμερον 63 -ϊ λίτρ. 
ύδατος. Ποσότη; ούσιωδώ; μικρά, τής οποίας έν τούτοις ή 
σημασία αναφαίνεται έν τή συγκρίσει αύτής πρός τήν έν 
έτει 1860 καταμέτρησιν τοϋ ’Αθηναϊκού ύδατος είς 500 
κυβ. μέτρα, ήτοι 500 000 λίτρας,. έξ ών, ύποτιθεμένου 
ώς αντιστοίχου πληθυσμού 45 000, άυελόγουν πρός έκα
στον κάτοικον μόλις 1 I ' λίτραι. ΤΙ πρόοδος λοιπόν αναμ
φισβήτητος, άλλά συγχρόνως πόρρω έτι άπέχει τής όριςτ- 
κής άναπτύξεως τής ’Αθηναϊκής ύδρουομής, ώς γενήσεται 
δήλον έκ τής έπομένης έρεύνης έπί τών ύδατίνων τής πό
λεως άναγζών.

Αί άνάγκαι αύται, ύπό βιομηχανικήν έποψιν, διατελοΰ- 
σιν έτι έν σπαργάνοις. Έκτός του έν Άθήναις σιδηροδρο 
μικοϋ στάθμου ή παρουσία τοΰ βιομηχανικού άτμοΰ μόλις 
άπό 2—3 ύψηλών καπνοδόχων μαρτυρεΐται. Ή κεραμική, 
ή βερσοδεψική, ή βαφική καί ή κλωστική κατέχουσι πλείο
να τόπον. Ή τελευταία μάλιστα, ένεκα τοϋ όσημέραι έ- 
πιτεινομέυου κινητού τών ’Αθηνών πληθυσμού, πρό καιρού 
Οά έξήρχετο τών ορίων τής οικογένειας, έάν ήσαν ώργανι- 
σμένα δημόσια ή ιδιωτικά πλυντήρια, τών οποίων έν το- 
σούτω ή τελειοποίησις έξαρτάται ιδιαιτέρως έκ τής ά- 
φθονίας του άστιζοΰ ύδατος. Έν ΙΙαρισίοις τά τοιαΰτα 
πλυντήρια δαπανώσι καθ’έκάστην 5 925 000 λίτρας ύδατος.

Αί άνάγζαι τής καθαριότητος είναι στενώ; συνδεδεμέναι 
μετά .τής αστυνομίας τών οδών. Εις τόπους π. χ. έν οις, 
ώς έν Λονδίνω, αί άκαθαρσίαι οδηγούνται έξ έκάστης οι
κίας δι’ ιδιαιτέρας υπονόμου είς τήυ γενικήν υπόνομον, ή 
οδός φθάνει τό άκρου τής δυυατής καθαριότητος. Είς_τό
πους όμως, ώς έυ Άθήναις, έυ οί; αί άκαθαρσίαι τώυ οι
κιών ρίπτουται εις τάς οδούς, τό πρωινόν σάρωθρον ούνα- 
ται μέν νά άφαιρέση τά ξηρά αύτών, ούχί δέ καί τάς ύγράς 
έζρύσεις αιτινες ζυμόνονται μετά τοΰ έδάφους, ίνα σχηματι- 
σωσιν ούτω μεγάλην έστίαυ μιασματικήν. 'Όσοι τώυ κατοι- 
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κούντων τάς μεγάλας οδούς τών ’Αθηνών έπρόσεξαν είς τάς 
διασταυρώσεις τών πολυπληθέστερων της πόλεως κέτρων, 
η ήξίωσαν ποτέ νά έπισκεοθώσι τάς πυκνάς τοΰ λαού συ
νοικίας, δύνανται νά μαρτυρήσωσι περί της δυσωδίας, ήτις 
μιαίνει τό καθαρότερου της γής κλίμα. Είς τοιαύτην περί- 
στασιν ή άραιότης τοϋ πληθυσμού ημών καί ή ίδιότης τοΰ 
κλίματος είναι όροι πολυτιμότατοι διά τήν κοινήν σωτηρίαν 
άπό τών μεγάλων πέριξ επιδημιών.

Ή καθαριότης τής ’Αθηναϊκής πόλεως πρέπει λοιπόν νά 
μελετηθή καί ύπό τήν έποψιν τοΰ καταβρέγματος καί ύπό 
τήν έποψιν τοΰ πλυσίματος τών ύδάτων (άνευ τοΰ οποίου 
τό κατάβρεγμα δύναται ενιαχού νά κατασταθή μάλλον αι
τία μιασματικής ζυμώσεως), συγχρόνως δέ καί ύπό τήν 
έποψιν πλήρους συστήματος δημοσίων ουρητήρων. Τά μέρη 
τής πόλεως, έν οίς πωλοΰνται εδώδιμα νωπά καί ύποκεί- 
μενα είς σήψιν πολυπλασιάζονται μετά τής έπιθυμητής 
μέν ζωηρότητος άλλά μετ’ άνηκούστου άπροσεξίας. Τά 
έρρείπια π. χ. τής αρχαίας Στοάς, έν οίς ύπάρχει τό γενι
κότερου τής πόλεως κ.ρεωπωλεΐον, γίνεται αισθητόν τή 
όσφοήσει είς πλέον τών χιλίων μέτρων άπόστασιν, ή δέ 
ασήμαντος κρήνη, ή έν τώ άκρφ αύτοΰ ειρωνικός δεικνύουσα 
τό άμέσως οεΰγον ύπογείως ολίγον αύτής ύδωρ, μαρτυρεί 
τήν παρ’ ήμΐν μικράν έπί τοΰ όλου ιδέαν περί άγορανομί- 
κής καθαριότητος.

Έάν ύπολογίσωμεν τό ύδωρ, βπερ ή πόλις τών Ιίαρι- 
σίων δαπανά καθ’ έκαστον ημερονύκτιου διά τήν καθαριό
τητα τών οδών της, ή ποσότης αύτοΰ άυαβαίυει είς τόν μέ- 
γαν αριθμόν τών 119 900 000 λιτρών, έξ ών 28 000 000 
διά τό κατάβρεγμα, 90 000 000 διά τό τρις τής ήμέρας έν 
Οέρει καί δίς έν χειμώυι πλύσιμον τών αύλάκωυ καί τών 
πεζβδρομείωυ τών οδών καί 1 900 000 διά τήν καθαριό
τητα 4-83 δημοσίων ούρητήρωυ. Ούτως ύπό τήν έποψιν τοΰ 
πληθυσμού άπαιτεϊται διά τάς ’Αθήνας τό τής ύδατίυης 
ταύτης ποσότητος, όπως συυτηρηθή τής πόλεως ή καθα- 
ριότης. "Οταν όμως ληοθώσιν ύπ’ ό'ψιν ή σχετικώς μείζων 

έκτασις τής Ελληνικής πρωτευούσης ένεκα τής άπ’ αρχής 
χαλαράς έκτελέσεως τοΰ σχεδίου αύτής, τό σύστημα των 
χωμάτινων οδόν της, ή ούσις τοΰ άργιλώδους έδάφους της, 
πρόσθες δέ καί έΟνολογικας τινας άπ’ αρχαίων ήμερων περί 
τάς οδούς αμαρτίας (. . . Άριστοοάυους Άχαρυής 1 168— 
1 170), ή έν ’Αθήνας αναγκαία ύδατίυη ποσότης διά τάς 
έκτεθείσας τρεις κατηγορίας τής δημοσίας καθαριότητος 
δύναται εύλόγως νά άυαβιβασθή είς τό τριακοστόν τής έν 
ΙΙαρισίοις καταναλώσεως, ήτοι περίπου καθ’ έκαστον νυ- 
χθήμερον είς 4 000 000 λίτρας, ίσοδυυαμοΰσας πρός 4 
000 κυβικά μέτρα, ένώ, ώς έξετέθη, μόλις ή ήμετέρα πόλις 
διά τών τελευταίων ύδραυλικών έργων άυεβίβασε τήν ύδα- 
τίνην αύτής προμήθειαν είς 3 300. Έάν είς τήν ιδέαν ταύ
την τής καθαριότητος προσθέσωμεν καί τό έζ τής ήμετέρας 
βίωτιζής καθυστερούν έτι πλήρες σύστημα δημοσίων καί 
ιδιωτικών λουτήρων καί πλυντηρίων, δυνάμεθα νά σχημα- 
τίσωμεν γενικήν τινα ιδέαν κατά τό μάλλον καί ήττον α
κριβή τής ύπό τήν έποψιν τής αστικής καθαριότητος με
γάλης έν τω τόπω ύδατίυης άνάγκης. ’Αλλά ζεΐ τις, όπως 
δύναται. Προηγείται δέ πάντοτε ή δίψα, έπειτα ή καθα
ριότης τής οαιυομένης σαρκός, άζολούθως τής οαιυομένης 
ένδυμασίας. Βαθμηδόν καθαρίζεται καί τό έσωτερικόν, αι 
οίκίαι πλύνονται έπιμελέστερον, ή καθαριότης έξέρχεται είς 
τάς οδούς καί ό πολιτισμός δεικνύει τότε πόσον προώδευ- 
σεν ή άνθρωπότης. θέλετε λοιπόν νά κρίνητε περί τής κοι
νωνικής καταστάσεως δεδομένης πόλεως ; Προσέξατε είς 
τάς οδούς της, διότι εΐναι τό άδολου πόρισμα τών κοινωνι
κών αύτής λόγων. 'Όταν όμως οί Θηβαίοι διώριζον τόν 
Έπαμινώνδαν οδοκαθαριστήν, είμαι βίβαιος, ότι δέν ειχον 
ύπ’ οψιν τούς νεωτέρους Κυβερυήτας τής 'Ελλάδος, οιτι- 
νες θά συνετρίβοντο ύπό τοιαύτης αισχύνης !

"Οπως καί άν έχη, ή ποσότης τοΰ ’Αθηναϊκού ύδατος εΐ
ναι έπί τού παρόντος όση ανωτέρω έξετέθη. Πώς θέλει 
διανεμηθή μεταξύ των ιδιωτικών καί δημοσίων άναγκών ; 
Κατά τούτο ή έν Παρισίοις πρακτική εΐναι άξια ιδιαιτέρας 



390 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. ΑΘΙΙΝΑΪΚ.11 ΥΔΡΟΝΟΜΗ. 391
προσοχής, διότι έπί 280 000 000 λίτρων αί είς ιδιαιτέραν 
χρήσιν παραχωρήσεις άναβιβάζονται μέχρις 110 000 000. 
Επομένως τά τρία περίπου πέμπτα του όλου ΰδατος άνή- 

κουσιν εις τήν οημοσίαν χρήσιν καί τά δύο είς τήν ιδιαι
τέραν. Η άναλογία αύτη δεικνύει μίαν μόνον όψιν τής 
οιανομής τοΰ Αθηναϊκού ΰδατος. Υποτίθενται λοιπόν κρή- 
ναι δημόσιοι καί καθαρισμός τών οδών δι’ ΰδατος, οπερ ή- 
Οελεν εισάξιι εντός τών υπονόμων τής πόλεως τήν άναγ- 

καιαν ουναμιν προς περαιτέρω έκρροήν τών έν αύταΐς στά
σιμων άκαΟαρσιών.—Έν τούτοις ύπάρχει καί έτερον σύςη- 
μα, τό όποιον λειτουργεί έν ’Αγγλία μετά μεγίστης κα- 
νονικότητος. Άφοΰ δέν ρίπτονται είς τούς αύλακας τών 
οδών ακαθαρσία'., περιττός ό ιδιαίτερος καθαρισμός αύτών. 
Μόλις δέ δύο δημοσίας κρήνας καί ταύτας άσημάντους πε
ριείχε τό Αονδΐνον μέχρι έσχατων έτι· τά δέ 3 έκατομ. 
τών κατοίκων αύτοΰ έπλήρουν όλας τάς ύδατίνας αυτών 
άνάγκας έκ τών ιοιωτιζών τών οικιών καί τών καταστη
μάτων κρηνών. Τό ’Αγγλικόν λοιπόν σύστημα είναι πολέ
μιον τή ύπό τοΰ δημοσίου ή τοΰ δήμου δωρεά τοΰ ΰδα
τος και πρεπει νά όμολογήσωμεν, οτι μεταξύ τόσου πτω- 
χοΰ και πλουσίου πληθυσμού ούδείς έτι άπέθανεν έκ δίψης.

ώ συστήματι τούτω συνίσταται εις τήν εύθυ- 
•ή? δημοτικής άρχής πωλουμένου ΰδατος. 
περί ιδιωτικής έπιχειρήσεως, τοιοΰτο μονο

ί--..............-, προκειμένου περί δημοτικής,
ύπηρεσίαν τοΰ κοινού. Έν 

ινές δημοτικοί, διά τόν πολύν κό- 
περιττοί· κα- 

έν Αονδίνω δέν

Τό παν έν 
νίαν τοΰ ύπό 
Έάν έπρόζειτο 
πώλιον Οά ητο φοβερόν άλλά, προκειμένου περί δημοτικής, 
όλος ό σκοπός άποβλέπει τήν 
τω μεταξύ φόροι τ 
σμον επαχθείς καϊ άφηρημένοι, καθίστανται 
Οως οέ λέγει ό Κ. Dnpuit, τοιοΰτοι φόροι 
ύπάρχουσιν, άλλ’· έκαστος πληρόνεί ί 
νει διά τό λιθόστρωτον τής όδοΰ του, 
τής υπονόμου τής συνοικίας του κλπ. 
χορηγουμένην ύπηρεσίαν αντιστοιχεί 
δέν φαίνεται ποτέ δυσανάλογος,

διά τόν καθαρισμόν 
Πρός έζάστην ούτω 

ειδική εισφορά, ήτις 
διότι άμέσως δύναται νά 

συγκριθή πρός τήν έξ αύτής ωφέλειαν,

έν 
έπί 
διά 
δρ.

Διά τήν παραγωγήν καί διανομήν τοΰ ύπάρχοντος 
Άθήναις ΰδατος έδαπανήθησαν κατά τήν έκθεσιν τής 
τούτω διορισθείσης έπιτροπής δραχμαί 372 811, ήτοι 
τήν έπισκευήν τοΰ αρχαίου Άδριανείου ύδραγωγείου 
60 476, διά τήν δεξαμενήν αύτοΰ δρ. 20 477, διά τόν μη
χανικόν δρ. ΤΙ 086, είς έφημερίδας (δημοσιεύσεις διάφοροι) 
δρ. 975 (!), είς συμβόλαια δρ. 322, είς χωροστάθμισιν (!) 
δρ. 31, είς ύδρομαστευτικήν κατά τήν παρά τό Χαλάνδριον 
λεκάνην δρ. 661 καί είς σιδηρούς σωλήνας δρ. 272 020. 
Πόσον μικροσκοπική δαπάνη απέναντι τής διά τό υοωρ τής 
Μασσαλίας καταβληθείσης έκ 58 | εκατομμυρίων δραχμών! 
Τό σύστημα τών σιδηρών ύδραγωγείων κατά πρώτον ήοη 
έφηρμέσθη έν Έλλάδι. ΊΙ έν αύτώ οικονομία περί τήν δια- 
χείρησιν τοΰ ΰδατος προφανής, ώς έπίσης καί ή κατά σκο
πόν βελτίωσις τών παντοίων αύτοΰ χρήσεων. Έν τούτοις 
ύφίσταται καί κίνδυνος τις έκ τής έπόψεως ταύτης. Τό ύδωρ 
τών ’Αθηνών, (έάν κρίνωμεν έκ τής σχετικώς είς ολίγον 
διάστημα χρόνου μορφώσεως έν τοΐς προηγουμένοις ύδρα- 
γωγοΐς ογκωδών έκ πώρου σωμάτων), πιστόν είς τήν έκ 
τής μαρμάρινης Πεντέλης κατά πάσαν πιθανότητα κατα
γωγήν του, συνοδεύεται έξ ικανής κατά τό μάλλον καί 
ήττον ποσότητος τιτανώδους ΰλης, δυναμένης νά φέοη ού- 
σιώδεις μεταβολάς έντός τοΰ έσωτερικοΰ τών σωλήνων, κατά 
τό πλεΐστον μικράς οντων διαμέτρου. Ό φόβος ούτος είχε 
καταλάβει άλλοτε καί τήν έν Μασσαλία ύοραγωγίαν, διότι 

τό ύδωρ τοΰ ποταμού Durcnce, ήρχετο πάντοτε εις κατα- 
στασιν Οολεράν. Άλλά παρετηρήθη, ότι ή δύναμις τοΰ υοα- 
τος ήτο ισχυρόν καί διηνεκές έφόδιον είς αύτοκαθαρισμόν 
τών σωλήνων. Τώ όντι, όταν τό μεταγόμενον είς Μασσα
λίαν ύδωρ είναι τοσοΰτον, ώστε πρός έκαστον κάτοικον άν- 
τιστοιχοΰσι 575 λίτραι, εύνόητος είναι ή δύναμις τής έκ 
τών σωλήνων έκπομπής τών στερεών μορίων. ΆλΛ’ έν 
Άθήναις τά πράγματα δέν έχουσιν ούτως- διότι, ώς προεξε- 
τέθη, μόλις έκ τοΰ ΰδατος αύτών άναλογοΰσιν 63 Α λίτραι 
πρός έκαστον κάτοικον, Τοιουτοτρόπως ή άνεύρεσις νιωτέ»
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ρων ύδάτων συνδέεται ού μόνον πρός τάς καθ’ όλου άνάγ- 

χας της πόλεως, όσημέραι έπιτεινομένας άναλόγως τής 
προαγωγής αύτής εις πολιτισμόν, άλλά καί πρός τήν συν- 
τήρησιν αύτήν τοΰ έπί αίσίοις άποκτηθέντος ύδραγωγείου.

Ίπό γενικήν έποψιν ή ύδρομαστευτική διά τήν Ελλάδα 
οεν έξήλθεν έτι τοΰ έκ τής παρελθούσης περιόδου στενού 
•ής έμπειριας κυκλου. Μολονότι ενιαχού έπεδείξατο στα
θερά σημεία ένεργείας, ώς μαρτυροΰσιν Αρκαδικά τινα υδα- 
τα καί ετερα κατά τόν Κορινθιακόν κόλπον, έπί τοΰ όλου 
ή πρωτεύουσα τοΰ Ελληνικού κράτους κέκτηται τά πρώτα 
οικαιώματα εις έπιστημονικήν πρόοδον, ήτις ούσιωδώς καθ

υστερεί. Τοιουτοτρόπως έξηγεΐται τίνος ένεκα μένει γράμ
μα κενόν ή πληροφορία τοΰ Πλάτωνος, ότι έν μηνί Ίουλίω 
ό Σωκράτης μετά τών μαθητών αύτού ήναγκάζετο νά άνα- 
«,ητήση τό πέρασμα τοΰ Ίλισσού, όπως, μέχρις άστραγά- 
λων οιαβαινοντες τό ρεύμα αύτού, φιλοσοφήσωσιν υπό τήν 
σκιάν τών απέναντι μεγαλοπρεπών πλατάνων. Σήμερον ό 
Ιλισσός εξαφανίζεται εντός κοίτης πλήρους έξ άμμου καί 

Λίθων. Τις οϊδε, άν τά πολλαχού τοΰ χθαμαλού καί πρός 
δυσμάς άποκλινοντος λαιμού, τού ένοΰντος τόν Λυκαβητόν 

μετά τής Άκροπόλεως, παρατηρηθέντα έν τοΐς Οεμελίοις 
τής πόλεως ύπόγεια ύδατα, δέν είναι παρεκβάσεις τοϋ αρ
χαίου ύοατος τοϋ Ιλισσοΰ, άποτελέσματα πτώσεων καί 
εσωτερικών κατακρημνίσεων, τά όποια, έξηγούμενα διά τοΰ 
άφθονου τής «Άγιας Τριάδος» ύδατος δύνανται νά χρησι- 
σιμευσωσιν εις μεγάλην οιά τοΰ ’Αθηναϊκού γηλόφου ύδρα- 
γωγίαν. Ή έξακολούθησις τής άνακαλύψεως τών ιχνών 
τής αρχαίας ύορονομής θέλει έξ άπαντος οδηγήσει μέχρι 
τής εποχής εκείνης, καθ ήν τό ’Αθηναϊκόν ύδωρ συνετήρει 
τόσον θαλερά προάστεια καί έπλήρου τάς άνάγκας άστι- 
κού πληθυσμού άνωτέρου τών 180 000 ανθρώπων (Boeckh 
ΙΙολιτική Οικονομία τών Αθηναίων 1,7). Τοιουτοτρόπως, 
άναδιφώσα τήν έσκεπασμένην ύπό τά χώματα άρχαίαν τέ
χνην, ή νεωτέρα ύδρομαστευτική δύναται πιθανώς νά φθά- 
ση εις μεγάλας κατά τό Πεντελικόν υπογείους δεξαμενάς, 

διότι δέν είναι εύεξήγητος άλλως ή έντός κώνου ανεστραμ
μένου έπί τής μεσημβρινοανατολικής κλίσεως τοΰ ώραιου 
τούτου τής ήμετέρας γής όρους ύπαρξις μικράς λίμνης 
(ονομάζεται Θαλάσσι), τής οποίας αί άπό πάσης άνωθ.ν 
ροής ανεξάρτητοι όχθαι καί τό καθαρόν καί διαρκές ύδωρ 
μαρτυρούσι προφανώς ύπόγειον τήν είσοδον καί τήν εςοδον 
αύτού. Τέλος τό μεταξύ τής όπισθεν τού Λυκαβητού ορει
νής σειράς, τοΰ Πεντελικού καί τοΰ 'Υμηττού άναπτυσσό- 
μενον πεοίον δεικνύει ύπό τό έδαφος αύτού σταθερά ση
μεία ύδάτων στάσιμων, ινα δι’ άρτεσιανοΰ φρεατος, τό ό
ποιον ή νεωτέρα τέχνη κατέστησε ήττον δαπανηρόν, άναβι- 

βασθή ή άπολλυμένη είς μάτην ύδατίνη αυτή ουναμις εις 
χρήσιν τόσον δημιουργικήν πρός τάς εκατέρωθεν τού Λυ- 
καβητού έκτάσεις τής πόλεως καί τών περιχώρων αύτής.

Βεβαίως πάντα ταΰτα προϋποθέτουσι σπουδαίας δαπάνας, 
τών όποιων τά μέσα ή ά ν ό ρ 0 ω σ ι ς τής δημοτικής τών 
’Αθηνών πίστεως προώρισται νά εύρη έκ τών πανταχόθεν 
δεικνυόντων ήμΐν τήν κερδοσκοπικήν αύτών φυσιογνωμίαν 

αύστηρών όπωσούν κεφαλαίων.

ΧΗΜΙΚ11 BIΟΜ ΗΧΑΝ ΙΑ·

Ό νόμος τής 26 Αύγούστου 1873 άπήλλαξε παντός 
τέλους τήν μέχρι δεδομένης ποσότητος εισαγωγήν διαφό
ρων είς χρή«ΐν τής χημικής βιομηχανίας προϊόντων,με
ταξύ τών οποίων διακρίνονται 80 000 όκαοές Θειϊκού όξους 
(κοινώς ελαίου τοΰ Βιτριολιού). Τό όξυ τούτο κατεχει 
τοιαύτην Οέσιν έν τή βιομηχανία, ώστε, καθώς παρατηρεί ό 
Κ. A. Chevalier, ή άνάπτυξις τής παραγωγής αύτοϋ καί ή 
έλάττωσις τών πρός ταύτην δα:/ ών είναι σημειον άσφα- 
λέστατον τής γενικής έν τή εθνική βιομηχανία προόδου. 

Έθεωρήθη μάλιστα, ότι άναλόγως τού ποσού τής κατανα- 
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λώσεως τοΰ Οειϊκοΰ οξέος προβιβάζεται καί ό βαθμός τοΰ 
πολιτισμού τών νεωτέρων λαών.

Τό βέβαιον είναι, ότι ή χρήσις τοΰ οξέος τούτου εΐναι 
πολυσήμαντος. Ένώ είναι τό κύριον στοιχεΐον εις παραγω
γήν πλήθους άλλων οξέων, ώς τού χλωρυδρικοΰ, άζωτι- 
κοΰ, φωσφορικού κλπ. καί πλείστων χημικών προϊόντων, 
ώς τής Οειϊκής σόδας, ποτάσης κλπ. χρησιμεύει, λέγει ό 
Κ. Girard, ώς κοινός άξων, περί δν στρέφεται τό σύνολον 
τών χημικών τεχνών. Θερμαινόμενον τό όξύ τοΰτο μετά 
τοΰ άλατος παράγει τήν Θειϊκήν σόδαν καί τό χλωρυδρικόν 
οξύ, άτινα άποτελουσι τήν κυρίαν βάσιν τής σαπωνοποιίας, 
τής ύαλουργείας, τής χαρτοποιίας, τής λευκαντικής, τής 
βαφικής κλπ. θερμαινόμενον μετά του νίτρου παράγει τό 
νιτρικόν οξύ, τό κύριον ήτοι όργανον τής όξυδώσεως, δι’ού 
®Ζή μανίζονται α'· μεγαλοπρεπείς έκεΐναι χρωματιστικαί ϋ- 
λαι, αϊτινες προκαλοΰσΐ τόν θαυμασμόν π. χ. έπί τών με
ταξωτών. Διά τοΰ Οειϊκοΰ οξέος άποχωρίζονται καί στιλ- 
βοΰνται τά μέταλλα, καθαρίζονται τά έλαια, ένεργεΐται ή 
κηροποιία καί δημιουργεΐται ή μεγάλη εκείνη σειρά τών χη
μικών προϊόντων, τής οποίας τήν συνδρομήν πανταχόθεν 
επιζητεί ή νεωτέρα βιομηχανία άπό τής γεωργίας, εις ήν 
δύναται νά χρησιμεύση άντί λιπάσματος καί τής βυρσοδεψι- 
κήζ, τής οποίας έξοιδαίνει τά δέρματα, μέχρι τής ιατρικής, 
τήν οποίαν ώς φάρμακον ύπηρετεΐ Έν ένί λόγω τό θειϊ- 
κόν όξύ θεωρείται ώς ό ήγεμών ολοκλήρου τής χημικής 
βιομηχανίας.

Τό όξύ τοΰτο σπανίως ευρίσκέται έν τή φύσει είς καθαράν 
κατάστασιν. Ό Κ. Arthur Mangin παρατηρεί έν τώ Παγ- 
κοσμιω Έμπορικω Αεξικώ, ότι απαντάται είς τά ήφαιστειο- 
γενή περίχωρα τών έν Τοσκάνη Tuffioni, είς τόν ήφαιστειο- 
γενή χείμαρρον Rio-Vinagre τών Άνδεων τής ’Αμερικής, καί 
έπί τών Κοροελλιέρων είς ύψος 3 800 μέτρων άνω τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης. Ή βιομηχανική έν τούτοις χρη- 
σιμότης αύτοΰ συνδέεται πρός τήν έξαγωγήν του έν τών 
μεθ’ ών εΐναι συνδεδεμένον ύλών. Ώς πρώτη τοιαύτη ύλη 

πρέπει νά Οεωρηθή τό θειον. Πρό τεσσαράκοντα έτών 20 
000 τόνοι Σικελικού θείου έκαίοντο έπί καμίνου, ήτις με- 
τήγεν έντός μολυβδίνων δοχείων τό παραγόμενον οΰτω 
θειϊκόν όξύ. Άλλ’ ή πρόοδος τής βιομηχανίας ύπήρξεν έκ- 
τοτε τοσαύτη, ώστε ή ποσότης τού καιομένου θειου έπρεπε 
νά ύπερδεκαπλασιασθή, ένώ ή νόσος τών αμπέλων μέγι
στος κατά τήν τελευταίαν είκοσιπενταετίαν άπαιτεΐ ποσό
τητας κατά τού ώϊδίου, όπεο καταστρέφει τόν πεφιλημένον 
τώ Βάκχω καρπόν. Ή χρήσις αϋτη τοϋ θείου πρωτεύει. 
Ούτως, ένώ π. χ. πρό έτών δραστηρίως καλλιεργοΰνται τά 
Οειωρυχεΐα τής Μήλου, οί γενικοί πίνακες τού Ελληνικού 
έμπορίου ούδεμίαν θείου έξαγωγήν μαρτυρούσιν, οϋσης 
έτέρωθεν τής εισαγωγής πάντοτε ζωηράς, εις περίπτωσιν 
καθ’ ήν είσέτι δέν άπεκατέστη παρ' ήμΐν ή τής παραγωγής 
τού Οειϊκοΰ οξέος βιομηχανία.

Έδέησε λοιπόν ή βιομηχανία αϋτη νά άποτανθή είς άλ
λην άφθονωτέραν ύλην μετά οιαφορους οε άποπείρας, κατά 
τό μάλλον καί ήττον εύτυχεΐς, τό πλεΐστον τού Οειϊκοΰ 
οξέος παράγεται νΰν έκ τοΰ πυρίτου λίθου, δστις, σύνθε
τος ών έκ θείου καί σιδήρου, ύπολογίζεται, δτι χορηγεί εις 
τήν χημικήν βιομηχανίαν 600 000 τόνους, έκ τών όποιων 
καί τοϋ συμπληρωτικώς πλέον λειτουργοϋντος θείου προσ- 
φέρεται είς τήν ένιαύσιον τής Εύρώπης έργασίαν ή κολοσ- 
σαΐα ποσότης 800 000 000 χιλιομέτρων Οειϊκοΰ οξέος, 
τού οποίου δύο μέν εϊδη γνωρίζει ή εμπορική κυκλοφορία, 
τό ’Αγγλικόν καί τό Γερμανικόν (Nordhausen), τό ήμέτερον 
δέ Κοινοβούλιον διά τού νόμου τής 18 Αύγούστου 1873 
έξησφάλισε τήν έπί 5 έτη έν Έλλάοι προνομιακήν μετά 
τινων άλλων καλλιέργειαν είς τήν σχεδιασθεΐσαν εταιρίαν 
τοΰ «εργαστηρίου χημικών προϊόντων τής Ελλάοος.»
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ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΣΥΛΑ

Έάν συγζρίνωμεν τάς άνάγζας της νεωτέρας εποχής 
πρός τάς τής άρχαιοτέρας, παρατηροΰμεν, δτι δΰΟΊ ό πο
λιτισμός προάγεται, τόσον αί άνάγζαι τής βιωτιζής πολ- 
λαπ)^ασιά'ζο'/ται. Διά τούς μεγάλους τής άνθρωπότητος 
πληθυσμούς παρήλθεν ό μαζάριος έζεΐνος χρόνος, ζαθ’ δν 
ό άρχηγός τής οίζογενείας έπήρχεί είς όλας τάς χρείας αύ
τής. Ή βιομηχανία έξέτεινε τούς ισχυρούς αύτής βραχίο
νας απανταχού, ζαΐ έπροζάλεσεν είς συνεργασίαν άνορας, 
γυναίκας, παΐδας. Εινε συνήθη πλέον φαινόμενα έν ταΐς 
έργατιζαΐς ζοινωνίαις, ώστε οίζογένειαι μή δυνάμεναι νά 
έπαρκώσιν είς τάς τοΰ βίου αύτών αναπόφευκτους άνάγ
ζας διά τής προσωπιζής ένός μόνου άτόμου έργασίας, άνε- 
παρζή ζαΐ γλισχρα χορηγούντο; αύταΐς τά πρός συντήρη- 
σιν μέσα, ύποβάλλουσιν έξ άναποδράστου άνάγζης είς έπι- 
πόνους έργασίας δύο ή ζαΐ πλειότερα πολλάκις μέλη έαυ- 
τών. Ποσάζις ύπανδροι γυναίκες άντί ευτελούς ήμερομι- 
σθίου δέν έσπευσαν είς συναρρωγήν τών συζύγων αύτών 
διά τά όσημέραι αναπτυσσόμενα βάρη τοΰ γάμου ! Έζρυθ- 
μος θέσις τοΰ άνδρός, ή άνιζανότης πρός τό έργάζεσθαι, 
όδηγοΰσιν άναγζαίως τήν γυναίκα ψ.τός τής συζυγικής 
οικίας, άφοΰ αύτη δέν δύναται νά συντζρήση άλλως τούς 
ζαοπούς τής ένώσεώςτης! Τά ποικίλα βιομηχανικά έν Εύ- 
ρώπη έργοστάσια τρανόν τής αλήθειας ταύτης παρέχου- 
σιν ήμΐν δείγμα. Άλλά τότε τά βρέφη, έάν αί έργάτι- 
δες ήνε ζαΐ μητέρες ζαΐ μάλιστα θηλάζουσαι, τίνι τρό- 
πω διατρέφονται ζαθ’ δλον τό διάστημα τής ήμέρας έγζα- 
ταλελειμένα; Παρίσταται λοιπόν τό έξής δίλημμα· ή κα
ταστροφή τών θηλαζουσών απόρων μητέρων ύπό τό βάρος 
τής άδυσωπήτου άνάγζης, όπως μή έγζαταλείψωσι τά
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βρέφη αυτών, ή έγζατάλειψις τούτων ύπό κακήν ζαΐ άστορ
γαν έπιτήρησιν γείτονος, ή ζαΐ πάντη άνεπιτηρήτων πρός 
μεγίστην βλάβην αυτών.

"Οθεν πρός άποτροπήν τών έζ τοΰ φοβεροΰ τούτου κοι
νωνικού διλήμματος συνεπειών φιλανθρωπικοί έταιρίαι κα- 
θίδρυσαν ιδιαίτερα ζαταστήματα, έν τοΐς όποίοις γίνονται 
οεζτά ζαϊ διά μητρικής στοργής φιλοξενούνται τά βρέφη 
τών άπορων οικογενειών, ών αί μητέρες διημερεύουσιν έν 
τοΐς έργαστηρίοις. Καλούνται δέ τά φιλανθρωπικά ταϋτα 
ιδρύματα, β ρ ε φ ι ζ ά άσυλα (creches·, έν οίς τά μέχρις 
ήλιζίας δύο ή τριών έτών βρέφη λαμβάνουσι τάς πρώτας 
ύγιεινάς ζαΐ ήθιζάς περιποιήσεις. Τό πρώτον βρεφικόν άσυ- 
λον ίδρύΟη έν Γαλλία ζατά τό 1844·, μέχρι δέ τοΰ 1870 
ό άριθμός τών έπιγενομένων άνήλθεν έν τή χώρα ταύτη είς 
88. Άπασα ή Εύρώπη, ιδίως έν αίς πόλεσιν συγζεντροΰν- 
ται μεγάλοι βιομηχανικοί πληθυσμοί, έδείχθη εύμενής είς 
τήν διάδοσιν τής ιδέας τών βρεφικών άσύλων, ήτις οφείλε
ται είς τήν γόνιμον διάνοιαν τοΰ Ιί. Marbeau.

Ή βάσις, έφ’ ής ή ιδέα αύτη στηρίζεται, άνήζει ούσιω- 
δώς είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν οί δήμοι δέ ζαΐ ή έπι- 
κράτεια έρχονται κατόπιν διά τής χρηματιζής έπιζουρίας 
αύτών. "Ωστε ύποτίθεται, ότι έν έζάστη χώρα ύπάρχει πάν
τοτε ικανός άριθμός ανθρώπων, διά τούς οποίους ή φιλαν
θρωπία, ήνωμένη μετά τής εύπορίας, άποτελεϊ μίαν τών ώ- 
ραιωτέρων έν τή κοινωνία άποστολών εις ύπεράσπισιν τών 
άτυχων έκείνων πλασμάτων, τά όποια, διότι έρχονται είς 
τόν κόσμον έζ γονέων άπορων, δέν έχουσι διά τοΰτο όλι- 
γώτερον δικαίωμα νά ζήσωσιν. Σχηματίζεται λοιπόν ανά
λογου κεφάλαιον διά τών φιλανθρωπικών χρηματικών έγ
γραφων τών εύπορωτέρων τάξεων, ζαΐ ιδρύεται ζατάστη- 
μα, τοΰ οποίου τό κτίριον δέν έχει τήν άπαίτησιν έ θ ν ι- 
ζου μνημείου. Άφοΰ ό Σωτήρ έζησε τήν πρώτην 
αύτοΰ περίοδον έν τή φάτνη τών ζώων, δέν άπαΐτεΐται βε
βαίως ιδιαιτέρα μεγαλοπρέπεια διά τά μικρά τοΰ άσυλου 
νεογνά. Καθ’ όλον τό διάστημα τής ήμερησίας έργασίας
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τών μητέρων ή έταιρία διά τών οργάνων της άντιπροσω 
πεύει αύτάς, περιποιουμένη καί διατρέφουσα τό νεογνόν, 
άφ’ ης τό παραίτηση ή μήτηρ είς τό άσυλον, μέχρις ού 
έπανέλθη είς άναζήτησίν του. Τήν νύκτα έν τούτοις ή 
γυνή έν τή οικία, καί τό νεογνόν μετά τής μητρός αύτοΰ.

’Εκτός τής τοιαύτης άντιπροσωπείας, τήν σπουδαιότητα 
τής οποίας έκαστος εννοεί έντός τών βιομηχανικών συγκεν
τρώσεων, αϊτινες όσημέραι όδηγοΰσι τήν γυναίκα είς τόν 
βίον τών εργοστασίων, ή ύγιεινή έποψις τοΰ βρεφικού άσύ- 
λου κέκτηται μέγα διαφέρον. Πριν ή αρχίσει τάς έργασίας 
του, ύποβάλλονται είς προεξέτασιν οί άναγκαΐοι τής ύπάρ- 
ξεως αύτών όροι·—πόσα βρέφη δύνανται νά συντηρηθώσιν 
εν αύτώ ; ύπάρχει ό αναγκαίος φωτισμός ; αί άκτΐνες τοΰ 
ήλιου εισέρχονται άναλόγως έκεΐ, ένθα άναπτύσσεται ή νεα
ρά ζωή ; ό ατμοσφαιρικός αήρ εΐνε άρκετός; :Εν γένει 
όκτώ κυβικά μέτρα τοιούτου θεωρούνται δι’ έκαστον βρέφος 
άρκετή έν τώ άσύλω έκτασις.

Έκαστον άσυλον διατελεΐ ύπό τήν άμεσον καθ’ έκάστην 
έπίβλεύιν ιατρού καί τήν αύστηράν άπαγόρευσιν τής εισό
δου βρεφών νοσούντων ή μήπω εμβολιασμένων. Τέλος 
τό όλον κατάστημα συμπληρούται διά τοΰ προσήκοντος ύ
παιθρον χώρου, έν ω αι τιτθοΐ καί αί φύλακες περιπα- 
τοΰσι μετά τών μικρών αύτών ξένων. ’Εννοείται δ’ ότι ή 
οιεύθυνσις ανήκει άποκλειστικώς είς τάς γυναίκας, αϊτινες 
μόναι αισθάνονται, καί όταν άκόμη δέν ώσιν μητέρες, τάς 
ιδιαιτέρας τής μητρικής στοργής φωνάς. Ή δεξιότης όμως 
αυτών οπωσδήποτε προΰποθέττει αναγκαίας έρευνας, καί 
αί έγκριτότεραι τής κοινότητος Κυρία·. δύνανται νά δώσωσι 
τάς βασιμωτέρας πιστοποιήσεις ύπό τόν άνώτερον έλεγχον 
τής δημοσίας άρχής, ήτις καθήκον έχει ν’ άσχολήται συν- 
τόνως πάντοτε καί διαρκώς περί την τύχην τών μικρών τοΰ 
έργατικοΰ λαού βλαστημάτων. "Οσον άφορα τήν συντή- 
ρησιν καί διατροφήν τούτων, ένώ ύπολογίζεται είς 70 λε
πτά ή έπί έκάστου βρέφους ολική δαπάνη, τό άσυλον εύ- 
χαριστειται είς τήν ύπό τής μητρός καταβολήν μόνον 20,
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τού ύπολοίπου συμπληρουμένου ύπό τών φιλανθρωπικών 
τών εταίρων ή άλλων προσφορών. "Οταν δέ ή μήτηρ κατα
θέτει δύο βρέφη, τό άσυλον άρκεΐται είς 30 λετά δι’ άμφό- 
τερα. Ό σκοπός τής συμμετοχής τής μητρός είς τήν χρη
ματικήν δαπάνην έχει καί τοΰτο τό ιδιαίτερον, ότι δέν με
ταβάλλεται τό βρεφικόν άσυλον είς ένθάρρυνσιν άπροσέ- 
κτων γάμων.

Άλλά τοΰ ασύλου καίπερ έχοντος ώς προορισμόν τήν 
επικουρίαν πρός τάς άτυχεϊς τής κοινωνίας ύπάρξεις, ήμφι- 
σβητήθη καί άμφισβητεΐται έτι άδίκως ή ωφέλεια. Δύο κυ
ρίως μομφαί άποδίδονται αύτώ· 1) ή έκ τής έπισωρεύσεως 
εύκολωτέρα άνάπτυξις καί διάδοσις τών νοσημάτων καί 
2) τό άνεπαρκές τής τροφής. Άλλ’ ώς παρατηρεί ό Κ. 
Siry (De Γ education physique morale et intollectuellc de 1 en
fant σελ. 102), ή μέν έπισώρευσις εΐνε περίστασις όλως 
σχετική, καθότι, όταν τέσσαρα ή πέντε πρόσωπα, άποτε- 
λοΰντα έργατικήν τινα οικογένειαν, βιώσιν νυχθημερόν έν 
τώ μέσω μιασμάτων άκαταπαύστως άναπτυσσομένων έντός 
θαλάμου στενού, χρησιμεύοντος συγχρόνως ώς μαγειρείου, 
ώς κοιτώνος καί ώς πλυντηρίου, δέν δύναται τις νά φαντασθή 
μείζονα έπισώρευσιν άλλ’ είς χώρον άπεναντίας, ού τίνος αί 
διαστάσεις είσίν άνάλογοι πρός τόν άριθμόν τών έν αύτώ 
βρεφών, ή έπισώρευσις αύτη ούδόλως ύφίσταται. "Οσον δ’ 
άφορα τό μόλυσμα, καί μικρά τών έξεων τών έργατικών τά
ξεων έπίγνωσις πείθει έκαστον, ότι τά παιδία τής αύτής οι
κογένειας εύρίσκονται άκαταπαύστως είς συνάφειαν άλλήλοις, 
καί ώς έκ τούτου τά ύπό τόν μαστόν βρέφη 
σονται τοΰ κινδύνου τής άπό 
έν τώ άσύλω όμως ουδέποτε, 
κτόν πάσχον βρέφος.

Ή δέ έτέρα αίτίασις, τό άνεπαρκές ήτοι τής τροφής, εΐνε 
ούσιωδώς ζήτημα οικονομικόν. "Οσον τελειότερου εΐνε τό 
άσυλον καί εύπ.ορώτερον, τόσον καί ή τροφή άναλογωτέρα 
πρός τάς άνάγκας τοΰ βιομηχανικού κέντρου. Έν τούτοις 
ό κύριος σκοπός τής συ στάσεως τών βρεφικών ασύλων ά- 

δέν άπαλλάσ- 
κοινοΰ ταύτης συνδιαιτήσεως· 
ώς εϊρηται, γίνεται παραδε-

< -
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ποβλέπει τήν προστασίαν τών νεογνών, άτινα διατελοϋσι 
μακράν τών μητέρων αύτών, ζαί τήν ειδικήν ύπέρ αύτών 
μέριμναν πρός αποτροπήν τών έζ τής μητρικής έγζαταλεί- 
ψεως φοβερών σανεπειών. "Οθεν ό σζοπός ούτος επιτυγ
χάνεται ύπό τήν μητρικήν τοΰ βρεφικού ασύλου σκιάν.

Βεβαίως τό βρεφικόν άσυλον εΐνε έργον ανάγκης, τήν 
οποίαν ένέπνευσεν ή νεωτέρα βιομηχανία. Χαρά δέ καί ευ
τυχία είς τήν μητέρα εκείνην, ήτις δέν άποχωρίζεται τοϋ 
αγαπητού αύτής καρπού, μέχρι τής ώριμωτέρας άναπτύ
ξεως του· άλλ’ άνάγζα ζαί θεοί πείθονται. Έξεταστέον 
μάλλον πώς δύναται τό άσυλον νά καταστή χρησιμότερου 
είς τάς έργατιζάς γυναίκας.—Πρώτος όρος εΐνε ή ευτυ
χής ζαί ζατά σκοπόν τοποθεσία τοϋ καταστήματος· ή πλη
σίον δηλ. τού κέντρου τών εργατικών οικογενειών, ή παρά 
τό εργοστάσιου, τό όποιον προσελκύει τάς έργάτιδας, ώστε 
αύται, μεταβαίνουσαι είς αύτό, νά τοποθετώσι τά τέκνα έκ 
τοΰ προχείρου ζαί εύζόλως πάλιν νά τά άναλαμβάνωσι. 
Δεύτερος όρος εΐνε ή όσον ένεστιν άπλοποιησις τής μεθό
δου, δι ής τά τέκνα γίνονται δεκτά έν τοΐς άσύλοις· όσον 
πλειότεραι διατυπώσεις, τόσον ό έργατιζός πληθυσμός δει
κνύει πλείονα πρός αύτάς άποστροφήν.

Τά άσυλα έν γένει, καλώς ζατηρτισμένα ζαί καλώς δι- 
ευθυνόμενα, άναμφιβόλως είσίν ώφέλιμα καί εύεργετιζά. 
Άνακουφίζουσι τάς έργάτιδας, είσάγουσι βαθμηδόν απαν
ταχού τά σοφά τής ύγιεινής παραγγέλματα, παρέχουσιν 
είς τά βρέφη περιποιήσεις φιλόστοργους ζαί άφιλοζερδεΐς, 
διευζολύνοντα τάς μητέρας, όπως αύται Οηλάζουσι κατά 
τό πλεϊστον τά νείγνά αύτών, άντί νά πέμπωσι ταΰτα μα
κράν είς τροφούς. Τά βρεφικά άσυλα ζαί αύτής έτι τής 
πατρικής οικίας ζατά τινας ώρισμένας περιπτώσεις είσί προ
τιμότερα, όταν έπί παραδείγματι τό τέζ.νον άνήκει είς γο
νείς βίαιους, κτηνώδεις, μεθύσους, ή νοσώδες οίκημα ζα- 
τοικ.οΰντας. Βέλτιόνει πολλάκις ζαί αύτήν τήν φύσιν τοΰ 
άνυποφόρου βρέφους, όπερ υποβαλλόμενου έν τω άσύλω είς 
κανόνα ήπιον ζαί τακτικόν, μικρόν ζατά μικρόν συνειΘίζει 
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νά ύπακούη. Παιδίον, ού τίνος ή μήτηρ καταβάλλεται έζ 
τής έργασίας, πλήττει έζ τής άζηδίας καί μόνον διά τής 
διασζεδάσεως δύναται νά διαμορφωθή· ταύτην δ’ άπαντα 
έν τή μικρά κοινωνία τοΰ άσυλου, όπερ έζπληροΐ τόν σκο
πόν τούτον, παρέχον σύναμα άναλόγως τής προαγομένης 
ηλικίας τών μικρών αύτού καί τά ωφελήματα είδους τινός 
στοιχειώδους άλληλοδιδασκαλίας.

Ύπό τοιαύτας άγαθάς περιστάσεις ίδρυθέντα τά βρε 
φιζά άσυλα, έπαυξάνονται όσημέραι ζαί πολλαπλασιάζον- 
ται είς διαφόρους τής Δύσεως πόλεις, παρέχοντα εύκολίας 

ζαί εύεργετήματα ού σμιζρά είς τήν κοινωνίαν καί τάς έρ- 
γατικάς τάξεις ιδίως. Ά?.λά ζαί ή ’Ανατολή έπί τέλους 
Οά άναγζασΟή νά ζαταφύγη είς τήν βοήθειαν τοΰ βρεφικού 
άσύλου. Τοιοΰτον έσεται άφεύζτως τό άποτέλεσμα τής νέας 
βιομηχανικής ζωής, πρός τήν όποιαν άπό τίνος χρόνου καί 
ό άνατολιζός κόσμος δεικνύει τάσεις ίσχυράς. Έν ταΐς πό- 
λεσι π. χ. έν αΐς μεγάλα εργοστάσια ζ.αλοΰσι τήν εργασίαν 
τής γυναιζός, δύναται τις νά παρακολούθηση ζαί παρ’ ή
μΐν τό φαινόμενον τής έγζαταλείψεως τών βρεφών, είτε 
πλησίον συγγενών, είτε πλησίον γειτόνων, ζατά τό μάλλον 
και ήττον άδίαιοοοούντων. "Οταν πολλαπλασιασθώσι τά 
φαινόμενα ταΰτα, τότε Οά παρασταΟώσιν όλα τά ώφελή- 
ματα τοΰ βρεφικού άσύλου ζαί έν τή ήμετέρα κοινωνία. Έν 
τούτοις άρζοΰσιν αί προεκτεθεΐσαι όλίγαι σκέψεις ώς άπλή 

άφορμή περαιτέρω ζαί κατά ζρείττονα χρόνον έρεύνης.

Λ. Λ. ΜΙΙΛΙΩΤΠε.

STOJ λ — ΦΤΛ. θ'.—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1873. 26



402 ΟΙΚΟΑΌΜ1 lill ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ.
ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 403

ΠΕΡΙ

ΚΤ11ΜΑΊΊΚΙΙΣ ΤΡΑΙΙΕΖΗΣ·

«Εί οϊ τοΰτο ά-ροιίς, οτι -ίσης άφορμΑ πασών 
όστι υ>:γίσττ, ττρός σχτ.ματ-.βμόν, παν αν άγνοπ- 
σιια;» (Δτ,ρ.οσ6ίνη; ύπέρ Φορρο. ι?’.)

Τήν μεγίστην έπιρροήν, ήν έξασχεΐ ή πίστις (αμοιβαία 
εμπιστοσύνη) έπί τής εύπορίας ζαΐ εύημερίας τής κοινω
νίας, δέν έχω βεβαίως ανάγκην ν’ αναπτύξω. Άνευ τής 3ε- 
βαιότητος οτι τά δανεισθέντα Οέλουσιν έπιστραφή ακριβώς 
ζατά τήν ώρισμένην προθεσμίαν, μόναι αί άπό χειρός εις 
χεΐρα συναλλαγαΐ ήΟελον εΐσθαι δυναταί. Πάσαι δέ αί επι
χειρήσεις, αιτινες μόνον μετά παρέλευσιν χρόνου τίνος δύ
νανται νά έπιφέρωσιν αποτέλεσμα, ήθελον έντελώς έζλείψει, 
σύν αύταΐς δέ ήθελε συνεχλειψει καί ή βιομηχανία, ήτις 
απαιτεί προκαταβολάς κεφαλαίων καί ής τό άποτέλεσμα 
μένει πολλάκις έπι μακράν άβέβαιον, καί τό έμπόριον ήθελε 
περιορισθή εις τήν συναλλαγήν τών εγχωρίων τής πρώτης 
άνάγζης προϊόντων.

Καί είναι μέν αληθές ότι ή. ηθική αγωγή, ή δημοσία 
ασφάλεια, ή τάξις καί αί άγαθαΐ έμποριζαί συνήθειαι συν- 
τελούσι μεγάλως είς τήν άνάπτυξιν τής εμπορικής πί
στεως, τοσάκις όμως διεψεύσθησαν αί έπί απλών μόνον 'υπο
σχέσεων στηρίζόμεναι έλπίδες, τοσάκις άνθρωποι, κακής 
λεγόμενοι πίστεως, έξεμεταλλεύθησαν τούς έμπιστευθέντας 
είς τήν τιμιότητα αύτών, ώστε ταχέως οί κεφαλαιούχοι 
άπέβλεψαν είς άλλας, Οετιζωτέρας, έγγυήσεις καί μεταξύ 
διαφόρων περιουσίας ειδών προετίμησαν είς άσφάλειάν των 
τήν μάλλον φαινομένην καί άφθαρτον, τήν ακίνητον ήτοι. 
Βαθμηδόν ή αύτή ανάγκη προύζά?«εσε τόν ειδικόν προσ

διορισμόν μέρους τής άκινήτου περιουσίας τοΰ οφειλέτου, 
οπερ ήδύνατο μέν ούτος νά καλλιεργή καί νά καρποΰται, 
δέν ήδύνατο ό’μως νά άπαλλοτριώση μέχρις αποπληρωμής 
τοΰ δανειστοϋ αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως έγεννήθη ή 'ϊ π ο- 
θήζη. ’Εννοείται δέ ότι ώς έζ τοΰ πλεονεκτήματος τούτου 
τών άκινήτων κτημάτων ή άπόκτησις αύτών κατέστη περι
σπούδαστος καί ύπό τήν έποψιν τής χρηματικής πίστεως 
όπως καί ύπό τήν τής παραγωγής, διότι ό ζυριεύων τής 
γής είχε τελειότατον όργανον καί δημιουργίας προϊόντων 
ζαΐ προμήθειας κεφαλαίων.

Καίτοι ούδόλως παραδεχόμενοι τάς θεωρίας τών Φυσιο
κρατών, λεγομένων, Οικονομολόγων, οιτινες μόνον είς τήν 
γήν άναγνωρίζουσι τήν παραγωγικήν δύναμιν, θεωρούμεν 
όμως ώς άναμφίσβήτητον, ότι ή δύναμις αύτη τής γής είναι 
είς άπαντα σχεδόν τά έθνη, μια έκ τών άφθονωτέρων πη
γών τού πλούτου. Είναι δέ αύτη τώ όντι σημαντιζωτάτη 
έν Έλλάδι, διότι τά τρία τέταρτα τοΰ πληθυσμού αύτής 
ένασχολούνται άποκλειστικώς είς τάς γεωργικός έργασίας 
καί πάντες σχεδόν οί χωρικοί εϊναι γαιοκτήμονες. Καϊ εί 
μέν ήρζει ή δύναμις αύτη τής φύσεως πρός παραγωγήν 
τών προϊόντων τής γής, ούδεμία άμφιβολία ότι ό Ελλη
νικός λαός, ώς έκ τοΰ κατακερματισμού τούτου τής εγ
γείου ιδιοκτησίας, ήθελεν εΐσθαι είς τών πλουσιωτέρων καί 
εύτυχεστέρων τής Εύρώπης. Άλλ’ ώς γνωστόν τρία τινά 
στοιχεία συντείνουσιν είς τήν παραγωγήν τών προϊόντων, 
ή φύσις, ή έργασία καί τά κεφάλαια, έν οίς περιέχονται 
ό σπόρος, τά έργαλεΐα καί τ’ αναγκαία γεωπονικά έργα 
άποξηράνσεως, άρδεύσεως κ. τ. λ. Καί ή μέν φύσις, ώς φι
λόστοργος μήτηρ, βοηθουμένη καί ύπό τοΰ εύκραοΰς τής 
'Ελλάδος κλίματος, παρέχει πάντοτε πλουσιοπαρόχως τά 
γόνιμα αύτής στήθη πρός τροφήν τών τέκνων της, αί δέ 
διά τήν καλλιέργειαν άναγκαϊαι χεΐρες σπανίζουσι μέν έν 
Έλλάδι άπό γενικωτέρων λόγων καί έκ τής διαιρέσεως τής 
ιδιοκτησίας, διότι, ώς καί έν Γαλλία τούτο παρετηρήθη 
(Baltic, Cours <Γ Economic Politirfue 1, 91), ό ιδιοκτήτης γεωρ
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γός έκ φιλοτιμίας ζαί διά τήν ελλειψιν κεφαλαίων προτιμά 
νά καταναλίσκη άγόνως πολλάκις τάς δυνάμεις αύτοϋ έπί 
τοΰ άγροΰ του, παρά νά κερδαίνη πολύ ανώτερου πολλάκις 
μισθόν εργαζόμενος παρ' άλλοις, άλλ’ ή έλλειψις αυτή 
τών εργατικών χειρών, έκτός τής τάχιστης παρ’ήμΐν αύξή- 
σεως τοΰ πληθυσμού, ήδύνατο τάχιστα νά άναπληρωθή διά 
τής εισαγωγής μηχανών καί πρό πάντων τών δι’ άτμοΰ κι
νούμενων, ώς πολλαχού τούτο συνέβη. Μένει όθεν ή ανάγ
κη κεφαλαίων, άτινα, ώς γνωστόν, έλλείπουσι παντελώς 
σχεδόν παρά τοΐς γεωργοΐς ήμών, καί ώς έκ τούτου όση
μέραι μαραίνεται ή γεωργία, κατασπαταλάται καί ή ύπάρ- 
χουσα έργατική δύναμις διά τήν ελλειψιν έπιτηδείωυ εργα
λείων καί καθίστανται άδύνατοι παρ' ήμΐν πάσα εισαγωγή 
νέων εργαλείων καί μηχανών, καί πάσα βελτίωσις τής γής 
διά τής έκτελέσεως σπουδαίων γεωπονικών έργων.

Καί κατά πρώτην μέν όψιν φαίνεται περίεργον πώς ή 
έργατική τάξις, είς ής τάς χεΐρας εύρίσκεται έν Έλλάδι τό 
μεγαλείτερον μέρος τής άκινήτου περιουσίας, ήτις, ώς ανω
τέρω είδομεν, είναι σημαντικότατος τής πίστεως μοχλός, 
πάσχει έκ τής έλλείψεως κεφαλαίων, άτινα τό έμπόριον καί 
ή βιομηχανία σχετικώς πολύ εύκολώτερον πορίζονται. Εί
ναι βεβαίως γνωστοί οί έπαχθέστατοι όροι ύφ’ οΰς οί ταλαί
πωροι γεωργοί δανείζονται, όπως πορισθώσι καί τά έλάχιστα 
κεφάλαια, οί ύπέρογκοι τόκοι, οΰς οί τοκογλύφοι δανεισταί 
ζητοΰσι παρ’ αύτών καί οΐτινες άπορροφώσιν εντελώς σχε
δόν τά εύτελή κέρδη τής φιλοπουίας των, καί ή βραχυτάτη 
προθεσμία ήν ούτοι τοΐς παραχωροΰσι καί είς ής τήν λήξιν 
ό γεωργός, αδυνατών σχεδόν πάντοτε ν’ άποδώση τό δανει- 
σθέν κεφάλαίον, εύρίσκεται είς τό χείλος τελείας καταστρο
φής. Άλλ’ ή μεγίστη αύτη διαφορά μεταξύ τής πίστεως, 
ήν άπολαμβάνει τό έμπόριον, καί τής είς τούς γεωργούς 
διδομένης προέρχεται μέν καί έκ τής μείζονος τάξεως καί 
ακρίβειας τών εμπόρων, πρός δέ καί έκ τών αρκούντως πε
ριπεπλεγμένων ύποθηκικών ύμών νόμων, άλλά πρό πάν 
των, διότι τά έν τώ έμπορίω καταβαλλόμενα κεφάλαια άνα- 

φαίνονται έντός βραχύτατης προθεσμίας έξ ολοκλήρου καί 
αποδίδονται τώ προκαταβαλόντι, έν ω έν τή γεωργία τά 
κεφάλαια ούδέποτε έπιστρέφονται διά μιας. Ιδού πώς περί 
τούτου όμιλεΐ ό Κ· Rovier (du Crddit Foncier σελ. 21), στα
λείς κατά τό 1845 ύπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως πρός 

σπουδήν τών έν Γερμανία Κτηματικών Εταιριών.
«Διάφοροι οικονομολόγοι, πρό πάντων δέ ό Άδάμ Σμίθ 

καί ό Σισμόνδης, έποίησαν ήδη τήν σπουδαιοτάτην παρατή- 
ρησιν, ότι είς τήν νοήμονα γεωργίαν, τήν καλώς έννοου- 
μένην, τήν έσαεί βελτιουμένην τέλος γεωργίαν, άρα είς 
εκείνην ήτις τά μέγιστα ενδιαφέρει τή Πολιτική Οικονομία, 
καί είς ήν τό κοινόν συμφέρον άπαιτεΐ όπως χορηγώνται 
κεφάλαια, είς ταύτην, λέγομεν, είναι, ώς έκ τής φύσεώς 
της, άπολύτως άδύνατον νά έλευθερώση ποτέ τά κεφά
λαια αύτής, ών δύναται μόνον νά πληρώνη τούς κατά τό 
μάλλον η ήττον βαρείς τόκους.»—Ώς δέ ό αυτός συγγρα- 
φεύς παρακατιών αναφέρει, ή άλήθεια τής ανωτέρω παρα- 
τηρήσεως άποδεικνύεται καί ύπό τής τύχης, ήν έλαβον αί 
έν τω δουκάτο) τής Βάδης γεωργικαί τράπεζα·., αιτινες άπα- 
σαι διελύθησαν, διότι οί δανειζόμενοι ήναγκάζοντο ν’ άπο- 
δώσωσι διά μιας, καί έντός βραχείας προθεσμίας, τό κεφά- 
λαιον τοΰ χρέους. Ώς βλέπει λοιπόν ό άναγνώστης τό 
σπουδαιότερου πρόσκομμα είς τήν πρός τούς γεωργούς πί- 
στιν είναι ή άμηχανία, έν ή ούτοι εύρίσκονται όπως έν βρα
χεία προθεσμία έπιστρέψωσι καθ’ ολοκληρίαν τά δανει- 
σθέντα κεφάλαια, καί έκ τής άμηχανίας ταύτης πηγάζου- 
σιν οί έπαχθέστατοι όροι τών παρ’ήμΐν γεωργικών δανείων.

II.

Τήν ανάγκην ταύτην τής Γεωργίας κέκληται νά Οερα- 
πεύση είς έκ τών ώραιοτέρων τής νέας κοινωνίας θεσμών, ή 
Κτηματική Τράπεζα, ήτις, δανείζουσα έπί μακροτάτη προ
θεσμία είς τούς γεωργούς καί διά τρόπου καθιστώντος εύκο- 
λωτάτην καί ανεπαίσθητου τήν τών δανείων έπιστροφήν,χο
ρηγεί άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τόν άγροτικόν πληθυσμόν.
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Καί κατά πρώτον μέν λόγον αύτη μεσολαβεί μεταξύ τών 

γεωργών, ών έξελέγχει τό αξιόχρεων, καί τών κεφαλαιού
χων, πρός ούς έγγυάται τήν πλήρη καί εμπρόθεσμον επι
στροφήν τών παρ’ αύτών δανεισθέντων κεφαλαίων. Καί ού
τως ό γεωργός, ού ή προσωπική πίστις δέν ήθελεν ίσως 
άρζέσει όπως δυνηθή νά πορισθή τά άναγζαΐα είς τήν καλ
λιέργειαν τοΰ κτήματος αύτοΰ κεφάλαια παρά έπί έπαχθε- 
στάτοις όροις, δύναται ν’ άποταθή είς σπουδαιοτάτην έται- 
ρίαν, ήτις, ώς έζ τής εύρείας πίστεως ήν χαίρει, δύναται 
νά πορίζηται τά κεφάλαια ταΰτα έπί πολλώ έλάσσονι τιμή. 
Άφ’ έτέρου δέ ό κεφαλαιούχος, όστις δέν ήΟελεν ίσως συγ- 
κατατεΟή νά ριψοζινδυνεύση τά κεφάλαια αύτοΰ, δανείζων 
αΰτά είς πτωχόν τινα γεωργόν, ού τό άξιόχρεων ώς έπί 
τό πλεΐστον άγνοεΐ, θέλει μετά χαράς έμπιστευθή αύτά 
είς τήν Κτηματικήν Τράπεζαν, ήτις ώς έκ τοΰ οργανισμού 
αύτής εύρίσκεται είς Οέσιν νά λαμβάνη πάντα τ’ αναγ
καία μέτρα πρός έξασφάλισιν τών παρ’ αύτής δανειζομένων 
χρημάτων, καί ήτις άναλαμβάνει τήν πλήρη άπότισιν τοΰ 
χρέους καί έν περιπτώσει καθ’ ήν ό οφειλέτης δέν ήΟελεν 
έκτελέσει ακριβώς τάς ύποχρεώσεις του.

Καί ή μέν Τράπεζα έξασφαλίζεται απέναντι τοΰ δανει- 
ζομένου ιδιοκτήτου διά τής έγγραφής πρώτης ύποθήκης 
έπί τοΰ κτήματος αύτοΰ διά τό δανεισΟέν ποσόν, οπερ ού- 
δέποτε δύναται νά ύπερβή τό ήμισυ τής άξίας αύτοΰ, προσ
διορισμένης δι’ έκτιμήσεως γενομένης παρά τών ύπαλλή
λων τής Τραπέζης. Άφ’ έτέρου δέ, ίνα ή άσφάλεια τοΰ δα- 
νείζοντος κεφαλαιούχου ή έντελής, ή τράπεζα, αντί νά τώ 
παραχωρήση τό έπί τοΰ ενυπόθηκου κτήματος δικαίωμά 
της, τώ δίδει τοζοφόρα γραμμάτια, κτηματόγραφα καλού
μενα, έπί τής τραπέζης, ήτις τοιουτοτρόπως ύποχρεοΰται 
είς τήν άπότισιν τών κεφαλαίων ζνί τών τόκων αύτών έν
τός ώρισμένης προθεσμίας, φροντίζουσα ή ιδία όπως άπο- 
ζημιωθή παρά τοΰ οφειλέτου. Καί τοιουτοτρόπως κατορ- 
Οοΰται ώστε εις τήν ιδιαιτέραν πίστιν έζάστου ιδιοκτήτου 
νά προστίθηται καϊ ή πίστις απάντων τών οφειλετών τής

Κτηματικής Τραπέζης, καί κατά συνέπειαν καί ή άσφάλεια 

τοΰ δανείζοντος εΐναι μεγαλητέρα καί ό κίνδυνος, δν τρέ- 
χουσι τά κεφάλαια αύτοΰ, μικρότερος καί οί όροι τοΰ δα

νείου μετριότεροι.
Δεύτερον δέ διά τής Κτηματικής Τραπέζης οί όφειλέται 

θά άπαλλάττωνται τής διά μιας άποπληρωμής τοΰ χρέους. 
Διότι, ναι μέν αί έκ τής μακράς προθεσμίας καί τοΰ έλάσ- 
σονος τόκου προερχόμενα', ώφέλειαι έσονται βεβαίως σπου- 
δαιόταται διά τήν γεωργικήν τάξιν, άλλ’ ώς ανωτέρω είδο- 
μεν ό γεωργός σπανίως εύρίσκεται είς θέσιν ν’ άποδώση 
διά μιας ολόκληρον τό χρέος αύτοΰ. Ώς έζ τούτου έπε- 
νοήθη ή δι’ ένιαυσίων δόσεων έπιστροφή τοΰ κεφαλαίου, 
αίτινες, προστιθέμενα·, ούτως είς τόν ένιαύσιον τόκον, έλατ- 
τοΰσιν ολίγον κατ’ ολίγον τό κεφάλαιον καί μέχρι τέλους 

τής προθεσμίας έξαλείφουσιν αύτό έντελώς.
Καί βεβαίως διά τής προσθήκης τών ένιαυσίων δόσεων ό 

τόκος τοΰ χρέους θέλει άναλόγως αυξήσει, άλλά παρ’ ή
μΐν οί τόκοι τών γεωργικών δανείων είναι τή σήμερον τό
σον βαρείς, φθάνοντες καί μέχρι 25 καί 30 τοΐς °/t, ώστε 
καί μετά τήν προσθήκην ταύτην αί ενιαύσιοι δόσεις μόλις 
θά φθάσωσι μέχρι τοΰ ήμίσεως ή τοΰ τρίτου τών νΰν πλη- 
ρωνομένων τόκων, σύν τή διαφορά ώσαύτως ότι ό χρεώ
στης τής Τραπέζης, μετά τήν λήξιν τής προθεσμίας, εύρί- 
σζεται έντελώς άπηλλαγμένος καί έλεύθερος πάσης ύπο- 
χρεώσεως, έν ω τή σήμερον ό δανειζόμενος οφείλει περί 
πλέον ν’ άποδώση καί ολόκληρον τό κεφάλαιον.

Άλλά καί άν ύποΟέσωμεν ότι γεωργός τις ήδύνατο νά 
δανεισΟή ιδιαιτέρως έπί τώ αύτώ τόκω ώς παρά τής Κτη
ματικής Τραπέζης, καί νά εύρη κεφαλαιούχον έμπιστευόμε- 
νον αύτώ τά κεφάλαιά του έπί μακροτάτη προθεσμία καί 
άνευ τών συνήθων άνανεώσεων, ών τά έξοδα αύξάνουσι 

σπουδαίως τόν τόκον τών κεφαλαίων, πάλιν, έκτος τής με
γίστης εύκολίας τής ολίγον κατ’ ολίγον άποδόσεως τοΰ 
κεφαλαίου, ύπάρχει καί σπουδαία χρηματική ώφέλεια ύπέρ 
τοΰ χρεώστου τής Τραπέζης. Καθότι ή μέν Κτηματική 
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Τράπεζα, κατά τήν παρ’ ήμΐν άπό 22 Νοεμβρίου 1872 περί 
αυτής Σύμβασιν, θέλει δανείζει έπι τόκω 9 e/o (εμπεριεχόμενων 
και τών έξόόων οιοικήσεως), ώς δέ έκ τών χρεωλυσιακών 
πινάκων καταφαίνεται ό δανειζόμενος παρά τής Κτηματικής 
Γραπέζης 10 000 δραχμών έπί προθεσμία 30 έτών θέλει 
πληρώνει κατ’ έτος 8 °/0 διά τόκον, 1 "//δι’ έξοδα καί 84 

λεπτά τοις “/ οιά χρεωλύσιον, ήτοι μέχρι τέλους τών 30 
ετών όρ. 29 520, ό δε έπι τώ αύτώ τόκω (8 °|0) ιδιαιτέρως 
οανεισθείς θέλει πληρώσει, πρώτον μέν τριακοντάκις τόν 
ετήσιον τόκον εξ 800 δραχμών, ήτοι δρ 24 000, πρός δέ 
καί τό κεφαλαιον τών 10 000 δραχμών, ήτοι έν άλω δραχ- 
μάς 34 000, οηλαοή 4 480 περισσότερον τοΰ παρά τής 
Γραπέζης οανεισθέντος. Πρόσθες δέ ότι οί χρεώσται τής 
Κτηματικής Γραπέζης ούνανται, οσάκις τό έπιθυμοΰσι, νά 
άποπληρώσωσι οιά μιας τό έπίλοιπον τοΰ κεφαλαίου άντί 
έλαχίστης άποζημιώσεως.

111.

Ό ιδιοκτήτης ό έχων ανάγκην κεφαλαίων πρός έκτέλε- 

σιν γεωπονικών έργων, παρ’ ών έλπίζει αυξησιν τής άξίας 
τοΰ κτήματός του, αποτείνεται είς τήν Κτηματικήν Τρά 
πεζαν, είτε άπ’ εύθείας, είτε δι’ οίουδήποτε συμβολαιογρά
φου, ώς τοΰτο λίαν έπιτυχώς έγένετο παραδεκτόν έν Γαλ
λία, περιγράφων τήν Οέσιν, έκτασιν καί κατάστασιν τοΰ 
κτήματος, τό ποσόν ού έχει ανάγκην, καί τήν προθεσμίαν 
έν ή έπιθυμεΐ ν’ άποπληρώση τό χρέος του. Τή αιτήσει δέ 
ταύτη προστίθησι τά αναγκαία έγγραφα, άτινα δύνανται 
νά φωτίσωσι τήν Τράπεζαν περί τοΰ έγκύρου τής ιδιοκτη
σίας του, περί τής ύποθηκικής καταστάσεως τοΰ κτήματος, 
περί τών όρων τών ένοικιάσεων καί δουλειών, είς άς τυχόν 
υποκειται, και τέλος περί τών φόρων οιτινες έπιβαρύνουσιν 
αύτό. Έπί τών δεδομένων τούτων καί έπί ιδιαιτέρας έκτι- 
μήσεως ενεργουμένης ύπό τών ύπαλλήλων αύτής στηρι- 
ζομένη ή Τράπεζα προβαίνει είς τήν έγγραφήν πρώτης

ύποθήκης έπί τοΰ κτήματος διά τό αιτηθέν ποσόν, οπερ 
όμως έν ούδεμια περιστάσει δύναται νά ύπερβή τό ήμισυ 
τής ολικής αύτοΰ άξίας. Έπί τινων μάλιστα κτημάτων, 
οίον θεάτρων, δασών καί αμπελώνων, ό άνώτερος όρος εί

ναι έτι μικρότερος.
Ειπομεν ότι ή Τράπεζα δανείζει μόνον έπί πρώτη υπο

θήκη, άλλ’ ίνα διευκολυνθή ή άπελευθέρωσις τής έγγειου 
ιδιοκτησίας άπό τών βαρέωνχρεών, άτινα τήν καταπιέ^ουσι, 
τό άρθρον 52 τοΰ καταστατικού τής Κτηματικής 1 ραπέζης 
τής Γαλλίας διαλαμβάνει, ότι «Οεωροΰνται ώς έπί πρώτη 
ύποθήκη γινόμενα τά δάνεια, δι’ ών άποτίονται τά ήδη έγ- 
γεγραμμένα χρέη, ούτως ώστε, διά τής άποζημιώσεως ταύ
της ή διά τής έπ’ ώφελεία τής Τραπέζης γενομένης άντι- 
καταστάσεως, ή ύποθήκη αύτής νά κατέχη τήν πρώτην θέ
σιν.» Τήν διάταξιν δέ ταύτην παρεοέχθησαν καί οί ίδρυ- 

Έλλάδος. Καθ’ όσονΊ’

σιν.» Τήν διάταξιν δέ ταύτην π 
ταί τής Κτηματικής Τραπέζης τή 
δέ ό οφειλέτης έλαττόνει τό χρέος του οιά τών ένιαυ- 
σίων δόσεων, δύναται κάλλιστα νά έλαττόνη βαθμηοόν 
καί τήν ύποθήκην τής Τραπέζης ή νά ζητή καί νέα δάνεια 
μέχρι τοΰ ήμίσεως τής άξίας τοΰ κτήματος αύτοΰ. Άφοΰ δ 
έκτελεσθώσιν άπασαι αί άναγκαϊαι διατυπώσεις, ή Τράπεζα 
έγχειρίζει τώ ιδιοκτήτη τό δανεισθέν ποσόν, είτε είς νομί
σματα είτε είς κτηματόγραφα, διά τής έκποιήσεως τών 
όποιων, ένεργουμένης είτε άπ’ εύθείας είτε διά μέσου τής 
Κτηματικής Τραπέζης, πορίζεται τ’ αναγκαία αύτώ κε

φάλαια.
Μέχρι τέλους δέ τής έντός τής ώρισμένης προθεσμίας 

αποπληρωμής τοΰ χρέους ό οφειλέτης ύποχρεούται νά πλη- 
ρόνη κατ’ έτος ή καθ’ εξαμηνίαν, πρώτον μέν τόν τόκον 
τοΰ κεφαλαίου, όστις έν μέν τή 1 αλλια οεν ουναται νά 
ύπερβή τά 5 τοΐς °|(, διά δέ τήν 'Αλγερίαν καί τάς Γαλλι- 
κάς αποικίας ώρίσθη είς 8 1| , ώσαυτως οε έν τή τελευταϊον 
ύπό τής Ελληνικής Βουλής έπ: '?ηφισθειση συμβάσει προσ- 
διωρίσθη είς 8 τοΐς , δεύτερον δέ είς 1 περίπου τοΐς °|ϋ 
οι’ έξοδα διοικήσεως (έν Αλγερία ώρίσθη είς 1,20 τοΐς °|0), 
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ζαί ποσόν τι διά χρεωλύσιον μεγαλείτερον μέν διά τά βρα
χυπρόθεσμα δάνεια, έλάχιστον δέ διά τά μακροπρόθεσμα. 
Τό ποσόν τοΰ ετησίου χρεωλυσίου, ύπολογιζομένου πρός 
8 τοΐς υ|„, κυματίζεται μεταξύ 6 δρ. 90 λεπτών, έάν τό δά
νειον έγένετο διά δέκα έτη, καί 8 μόνον λεπτών, διά δά
νειον άποπληρωνόμενον έν διαστήματι εξήκοντα ετών (ίο. 
Ρ. A. Violeine «Nouvelles Tables pour les calculs d inherits, 20).

Ή οέ τάχιστη αϋτη άνανέωσις τοΰ κεφαλαίου διά του 
ελάχιστου ποσοΰ τοΰ κατ’ έτος πληρωνομένου χρεωλυσίου 
κατορθοΰται διά τής γνωστής μεγίστης δυνάμεως τοΰ άνα- 
τοζισμοΰ, ήτις είται τοιαύτη, ώστε έν λεπτόν, δανεισθέν 
μετ’ άνατοκισμοΰ καί έπί έπιτοκίω 5 τοΐς “|0 κατά τήν γέν- 
νησιν του ’Ιησού Χρίστου, ήθελε τή σήμερον σχηματίσει 
ποσότητα χρυσοΰ ίσην πρός διακόσια όγδοήκοντα έπτά έζα
τομμύρια όγκων, έκάστου ισομεγέθους πρός τόν πλανήτην 
ήμών ! Μετά τήν πληρωμήν δέ τής τελευταίας δόσεως ό 
οφειλέτης άπαλλάσσεται πάσης πρός τήν Τράπεζαν ύπο- 
χρεώσεως ζαί ένεργεΐ τήν άρσιν τής ύποθήζης. Έν τού- 
τοις δύναται ούτος, οπότε άν Οελήση, ν’ άποπληρώση εντε
λώς ζαί πρότερον έτι τό χρέος αύτοϋ, ή πλήρης ή με- 
ριζή άπότισις τοΰ οποίου δύναται νά γίνη είτε διά χρη
μάτων είτε διά κτηματογράφων, άτινα ή έταιρία δέχεται 
είς τήν ονομαστικήν αύτών άξίαν.—’Ιδού πώς εξηγεί τήν 
ύποχρέωσιν ταύτην ό Κ. 1. Β. Josseau έν τώ γνωστώ αύτού 
συγγράμματι περί τής έν Γαλλία Έταιρίας τής Κτη
ματικής Πίστεως («Trait<5 <lu Credit Foncier έκο. β'. σελ. 
235). «Ή έταιρία οφείλει νά δέχηται τά κτηματόγραφα 
είς τό άρτιον, διότι δυσζόλως ήδύνατο τις νά έννοήση κα
τάστημα, άρνούμενον νά δεχθή είς πληρωμήν τάς ιδίας 
αύτοϋ άξίας είς τήν τιμήν είς ήν αύτό τό ίδιον τάς έξέδωκε. 
Άλλ’ όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν, ότι ό κανών ούτος 
έσεται λίαν ωφέλιμος τώ δανειζομένω, καθόσον είς αύτόν 
άπόκειται νά έκλέξη τήν εποχήν τής άποτίσεως, ζαί, έάν 
μέν τά κτηματόγραφα εύρίσζωνται είς εκπεσμόν, θά προ- 
μηθευθή αύτά είς τήν άγοραίαν αύτών τιμήν καί θά όφε- 
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ληθή παραοίδων αύτά τή έταιρία είς τήν ονομαστικήν αύ
τών άξίαν, έάν δέ πωλώνται ύπέρ τό άρτιον, θ’ άποτίση τό 
χρέος του διά χρημάτων. Έπειδή όμως ούδαμώς δύναται 
νά ζημιωθή ή έταιρία έζ τής ώφελείάς, ήν ούτως πορίζεται 
ό χρεώστης, έθεωρήθη δίκαιον νά γίνη παραδεκτή έν τώ ζη- 
τήματι τούτω άπόφασις εύνοίκή δια τήν έγγειον ιδιοκτη
σίαν.» Έκ τής τακτικής ταύτης τώ όντι δέν ζημιοΰται ή 
τράπεζα, διότι αϋτη πάλιν θέλει έκδόσει τά κτηματόγραφα 
ταΰτα πρός πραγματοποίησιν νέων δανείων είς τήν ονο
μαστικήν αύτών άξίαν.

Καίτοι βεβαίως τά κτηματόγραφα, ώς καί πάσα άλλη 
χρηματική άξια, υπόκεινται είς τόν νόμον τής προσφοράς 
καί τής αίτήσεως καί ή άγοραία αύτών τιμή ύφίσταται πάν
τοτε τήν επιρροήν τής γενικής καταστάσεως τής εμπορικής 
άγοράς, ή άξια όμως τών γραμμάτων τούτων, ώς έκ τής 
κτηματικής έγγυήσεως έφ’ ής στηρίζονται, έμεινεν απαν
ταχού καί είς τάς κρισιμωτέρας έτι περιστάσεις άνωτέρα 
πάντων τών άλλων χρεωγράφων, τοϋτο δέ βεβαίως θέλει 
έτι μάλλον συμβή έν Έλλάδι, όπου τά δημόσια χρεώγραφα 
καί άλλαι άσφαλεΐς άξίαι είναι, σχετικώς πρός τά λοιπά 
τής Εύρώπης κράτη, σπάνια!. ’Ιδού τί περί τούτου άναγι- 
νώσκομεν έν τή πρός τόν ύπουργόν τοΰ Έμπορίου τής 
Γαλλίας έκθεσιν τοΰ Κ. Josseau (2 Ίαννουαρίου 1851). 
«Έν έτει 1848 ή έπανάστασις τοΰ Φεβρουάριου έπέφερε 
τον έζπεσμόν πασών έν γένει τών αξιών. Κατά τό έτος 
τοϋτο ή μέση άξια τών κτηματογράφων φερόντων τόκον 
3 '|2 τοΐς "|„ ήτο έν Σιλεσία καί Πομερανία 93 τοΐς °|0, έν 
τή Δυτική Πρωσσία 83 τοΐς °| , έν τή ’Ανατολική Πρωσσία 
96 τοϊς °|b. Έν τ’ αύτώ δέ τά χρεώγραφα τής Ιίρωσσικής 
Κυβερνήσεως έπωλοΰντο κατά μέσον όρον πρός 69 τοΐς 
Ίη> αί μετοχαΐ τής Πρωσσικής Τραπέζης πρός 63 τοΐς °|ι} 
αί μετοχαΐ τών σιδηροδρόμων πρός 30 μέχρι 90 τοΐς °|u

.............. Έν έτει 1850 ή σύγκρισις είναι ούχ ήττον εύ- 
νοιζή. Τά κτηματόγραφα τοΰ Πόζεν (φέροντα τόκον 4 
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τοΐς η| ) έπωλοΰντο πρός -102 °| , καί τά τοϋ Μεκλεμβούρ- 

γου πρός : 03 τοΐς ' | . »
Έν γένει είπεϊν, ή μεγάλη δημοτικότης ής απανταχού, 

ένθα εισήχθησαν, άπολαμβάνουσι τά κτηματόγραφα, προ
έρχεται έζ τών έξης προπάντων αίτιων — 1) τό ασφαλές 
τής έγγυήσεως· είοομεν ότι ή τράπεζα δανείζει μόνον έπί 
πρώτη ύποθήκη ζαΐ μέχρι τοΰ ήμίσεως τής άξίας τοΰ κτή
ματος· — 2) ή βεβαιότης, ότι ή τ άπεζα θέλει δυνηθή νά 
έζτελέση τάς ύποχρεώσεις της, διά τοΰτο δέ είναι άπόλυ- 
τος άνάγζη ν’ άπλοποιηθή ή διαδικασία τοΰ άναγζαστιζοΰ 
πλειστηριασμοΰ καί νά γίνωσιν ύπέρ τής έταιρίας άλλαι 
τινες έξαιρετιζαί διατάξεις·—3) ή εύζολία τής μεταβι- 
βάσεως τών κτηματογράφων δι’ απλής παραδόσεως ή δι’ ό- 
πισθογραφήσεως·—ζαΐ 4) αί άμοιβαί ζαϊ τά τυχηρά κέρδη, 
άτινα έν γένει προστίθενται είς τά κατ’ έτος διά ζληρώ- 
σεως άποτιόμενα γραμμάτια.

Περαίνοντες τάς σημειώσεις ταύτας, εύχόμεθα ταχεΐαν 
τήν σύστασιν ζαθιδρύματος, παρ’ ού τοσαύτας προσδοκώμεν 
ώφελείας διά τήν γεωργίαν ζαΐ έν γένει διά τήν πατρίδα 
ήμών ήθέλομεν δέ θεωρήσει τόν σκοπόν τοΰ άρθρου τού
του έντελώς έζπληρούμενον, έάν ή άνάγνωσις αύτοΰ ήδύ
νατο τό έλάχιστον νά συντελέση είς τήν ζαΐ παρ’ ήμΐν δη
μοτικότητα τοΰ όντως κοινοφελοΰς τούτου καταστήματος.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΛΓΚΑΒΗΣ.

Α1ΓΥ ΠΤΟΣ·

’Αξιοσημείωτου είναι, ότι ύπό οικονομικήν έποψιν ή Αί
γυπτος οφείλει τήν πρώτην ώθήσιν τών δραστηριωτέρων 
αύτής έποχών είς τήν Μακεδονίαν, ήτις διά μέν του μεγά
λου ’Αλεξάνδρου τή έχορήγησε τούς έπί τρεις αιώνας βα- 
σιλεύσαντας Πτολεμαίους (324—30 π. X.), διά δέ τοΰ 

Μεχμέτ-Άλή (γεννηθέντος έν Καβάλα τής Μακεδονίας) έ- 
θεμελίωσεν (1806 μ. X.) τήν οικογένειαν τών νεωτέρων 
ηγεμόνων αύτής. Ή διαφορά είναι, ότι ή πρώτη περίοδος ήρ- 
ξατο διά κατακτητοϋ, τοΰ όποιου οί διάδοχοι άπώλεσαν έπι 
τέλους τήν ανεξαρτησίαν ένώπιον τής αύτοκρατορικής π α- 
λ α ι ά ς 'Ρώμης, ένώ ή δεύτερα περίοδος ήρχισε μέν δι’ ύ- 
παλλήλου (πασιά) τής Σουλτανικής νέας 'Ρώμης, συμ
πληροί δέ κατά μικρόν μέν άλλ’ άδιαλείπτως τήν έαυτής 
ανεξαρτησίαν.

Έν τή Ελληνική Αίγύπτω «τά βιομηχανικά καταστή
ματα, λέγει ό Κ. Η. Richelot, ήγείροντο καί έμεγαλύυοντο 
ύπό τήν προστασίαν τών Πτολεμ αίων, τό πλεΐστον έντός 
τής περιοχής τών ναών ή έν τή γειτονία αύτών, διότι ή 
έγχώριος θρησκεία διετήρει έτι δλην αύτής τήν δόξαν ζαΐ 
τήν δύναμιν, ή δέ ’Αλεξάνδρεια ήν Ελληνική κεφαλή, εύ- 
φυώς τεθειμένη έπί Αιγυπτιακού σώματος. Ή ’Αλεξάνδρεια 
ζατεσζεύαζε μεγαλοπρεπή έπιπλα, τό Πηλούσιον ζαΐ ή 
Κάνωπος όθόνας παντός είδους, ή ’Αρσινόη πολύτιμα ύ- 
φάσματα έπίσης ωραία ώς καί τά τής 'Γύρου· ή Μένόης 
μύρα καί άρώματα· ή Κ οπτός κεραμικά λεπτοφυή, είς τήν 
σζευασίαν τών οποίων μετεχειρίζοντο ούσιας άρωματιζας· 
ή Ναύζρατις αγγεία δι’ έπιχρίσεως καθιστώσης αύτά λαμ
πρά ώς άργυρά· τέλος ή Διόσπολις είδος ύαλου άμφισβη- 
τούσης τήν λάμψιν τών πολυτίμων λίθων. Έν γένει ή Αί
γυπτος έχορήγει τά άντικείμενα τής πολυτελείας τών Αύ 
λών καί τών ολίγων ανθρώπων, οϊτινες κατά τήν εποχήν 
έζείνην άπελάμβανον τάς λεπτάς τής ζωής ήδονάς. ’Αντί
ζηλος τών ’Αθηνών μέν είς τά γράμματα καί τάς ώραιας 
τέχνας, τής Αντιόχειας δέ είς τήν πολιτικήν δύναμιν, κλη
ρονόμος τής 'Γύρου καϊ τής Μέμφιδος εις τό έμπόριον, ή 
’Αλεξάνδρεια ήρίθμει έντός τής περιοχής αύτής 300 000 

έλευθέρους καί 300 000 δούλους.» (’)

(’) Κατά τάς βεβαιότερα; τν,ς Καταστατικά,; πΛΛροώορίας τώ 
1870 ή Αλεξάνδρεια περιείχε 238 000 κατοίκους, έν οι; ύπεύ.ο-
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Ή δε νεωτέρα οικονομική τής Αίγυπτου άνάπτυξις συν- 

οεεται επίσης πρός τήν άμεσον τών ηγεμόνων αύτής επιρ
ροήν. Μετά τήν άποζατάστασιν τής τάξεως, ήτις είναι ή 
χυριωτέρα βάσις πάσης προόδου, όλη ή μεγάλη έν Αιγύ
πτιο βιομηχανία ύπήρξε δημιούργημα τοΰ Μεχμέτ-Άλή 
ζαΐ τών απογόνων αύτοΰ. Μεταξοϋφαντήρια έν Καίρω, 
βαμβακοΰφαντήρια έν Βουλάζ, σιδηροχυτήρια ζαΐ σιδηρουρ
γεία ύπολήψεως εύρωπαϊζής, ύαλουργεΐα, χαρτοποιεϊα συν- 
οεόμενα πρός τήν έν τώ τόπω αφθονίαν τών πρώτων τής 
χαρτοποιίας ύλών, καταστήματα είς έζτύπωσιν χρωμά
των έπί διαφόρων ύφασμάτων, έργαστήριον χημικών προϊ
όντων, αγγειοπλαστική δυναμένη νά χρησιμεύση ώς πρό
τυπον διά τήν Εύρώπην αύτήν, άσβεστοποιία τής νεω- 
τέρας τέχνης, βυρσοδεψία, σαπωνοποιία, μεγάλα ζαζχα- 
ροποιίας ζαταστήματα, πλήθος άλλων βιομηχανικών ιδρυ
μάτων, τών όποιων ή μέν άπαρίθμησίς είναι περιττή, ό 
δέ στενός τής άλληλουχίας σύνδεσμος εύαπόδειζτος έν τή 
οικονομική τών έθνών αρμονία, άπαν τό ζατά ταύτην Αι
γυπτιακόν οικοδόμημα έθεμελιώθη ζυρίως ύπό τάς έμ- 
πνεύσεις τοΰ ήγεμονιζοΰ θησαυρού, όστις δύναται νά Οεω- 
ΡήΟή ώς ό μεγαλείτερος τής Αίγύπτου επιχειρηματίας, κα
θώς μετά τήν δήμευσίν τών άπειρων κτημάτων τών ναών 
ζαΐ τών εύσεβών τής χώρας ζαθιδρυμάτων ζατέστη ό κατ’ 
έξοχήν έν αύτή ίδιοζτήτης τής γής.—Βεβαίως ύπό οικονο
μικήν έποψιν τοιαύτη έθνιζή άποζατάστασις, συνδυαζομένη 
πρός τό πιέζον τήν έσωτεριζήν άνάπτυξιν λοιπόν τής χώ
ρας φορολογικόν σύστημα, πολύ άπέχει τών ωραιότερων 
τοΰ νεωτέρου πολιτισμού προσδοκιών, ό δέ ιθαγενής τής 
χώρας λαός, έάν δέν χειραφετηθή, ζαΐ ώς έμπορος, ζαΐ ώς 
βίομήχανος, ζαΐ ώς γεωργός, ζαΐ ώς πολίτης, δύναται έπί

γιζοντο 53 735 αλλοδαποί, μεταξύ τών όποιων ά Οέσιν κατεί
χαν οί 'Έλλτ-,νες (21 000), β' οί ’Ιταλοί (.14 032;, γ' οί Γάλλοι 
(10 000), δ' οι "Αγγλο·. ;4 500 , έ οί Αυστριακοί (3 000), καί 
ς' οί Γερμανοί (500).
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πολλούς έτι αιώνας νά παρίσταται είς τά θαυμάσια τής έν 
μέσω αύτοΰ μεταφυτευομένης νεωτέρας βιομηχανίας ώς 
άπλοΰς θεατής, χωρίς ποτέ νά γείνη δράστης, οπερ άποτε- 
λεϊ τήν κυρίαν τής προόδου έννοιαν. Άλλ’ έντούτοις, έάν 
συγζρίνωμεν μοναρχίαν πρός μοναρχίαν, ή χρήσις τοΰ 
ήγεμονιζοΰ τής Αίγύπτου θησαυρού είναι παντός έπαινου 
άξια. Πόσοι καί έν Εύρώπ/] ηγεμόνες, μ’ όλας τάς παχεΐας 
έν τώ στόματι αύτών λέξεις περί τής πατρικής των αγά
πης, δέν προτιμώσιν έν τούτοις τό βαλάντιον τών αγαπη
τών λαών των, χωρίς έν δένδρον νά φυτεύσωσιν, έν θεμέλιον 
βιομηχανικόν νά ρίψωσίν, ένα πίνακα οημοτικοΰ σχολείου 
νά άναοτήσωσιν, έτοιμοι έν τούτοις νά άρπασωσι τήν τι- , 
μήν τών έπιγραφιζών συρραφών τής αύλιζής διαλεκτικής!

Ή οικονομική έν Αίγύπτω έργασία τής διοιζήσεως ανα
φαίνεται έν πλείστοις έργοις, μεταξύ τών όποιων σιοηραί 
ζατά τάς βάσεις γέφυραι 400 μέτρων μήκους, πολεμικά 
ναυπηγεία, χυτήρια τηλεβόλων, άφθονα παντός είδους πο
λεμικά ύλιζά κατά τε ξηράν καί θάλασσαν, 1200 χιλιό
μετρα σιδηροδρόμων έν ένεργεία καί 800 εν κατασκευή, όέν 
είναι μιζραϊ ένδείξεις διανοητικής εύρύτητος. Ήλθε τέλος ή 
οιώρυξις τοΰ Ισθμού τοΰ Σουέζ, ίνα θέση τήν ζορωνιοα είς 
άπαν αύτό τό σύμπλεγμα, έπαναφέρουσα οιά τής Αίγύπτου 
τό μέγα τοΰ ’Αρχαίου Κόσμου έμπόριον άπό τής Ίνοιας 
ζαΐ τής άπωτάτης ’Ασίας διά τής Έρυθρας καί τής Μεσο
γείου θαλάσσης είς τό Ευρωπαϊκόν κέντρον τής γής.

'Η κατάστασις τής όλης παραγωγικής δυνάμεως τής Αί
γύπτου αναφαίνεται έν τοΐς πίναξι τοΰ έξωτεριζοΰ έμπορίου 
αύτής,ή όλη άξια τοΰ όποιου συμποσοΰται ζατά τό 1872 εις 
570 εκατομμύρια φράγκων, έξ ών 170 μέν διά τήν εισαγω
γήν, τής όποιας τό ήμισυ χορηγεί ή ’Αγγλία (30 εζατομ. 
φρ. είς ύφάσματα, 40 έκατομ. φρ. είς σίδηρον καί 105 000 
τόνους είς γαιάνθρακας), 400 δέ οιά τήν έξαγωγήν, έν τή 
οποία διαζρίνονται 15 000 000 έζατόλλιτρα δημητριακών 
καρπών έν γένει, 200 000 έκατόλ. όρυζιου, 125 000 000 
χιλιόγραμμα βάμβαζος καί 12 000 000 χιλιογρ. ζακχα- 
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ρεως. "Οσον αφόρα τήν εμπορικήν μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Αιγύπτου κυκλοφορίαν, έκ τών εσχάτως δημοσιευθέντων πι
νάκων τής κινήσεως τοϋ εξωτερικού ήμών έμπορίου πλη- 
ροφορούμεΟα, οτι κατά τό 1871 είσήχθησαν έκ τής Αίγυ
πτου είς τήν ’Ελλάδα 1 355 576 δρχ. (έν αίς 1 232 772 
είς δέρματα ακατέργαστα, 32 591 είς ζάζχαριν ζαί 10 399 
είς καπνόν) άντί 237 035 έξαχθεισών έκ τής 'Ελλάδος δι’ 
Αίγυπτον, (έν αίς 68 280 είς τυρόν, 21 485 είς μέλι, 19 
500 είς κατειργασμένα δέρματα, 18 620 είς οίνους καί 
14 455 είς έλαιον).

'Γπό τήν έποψιν τής δημοσίας πίστεως ή Αίγυπτος δια- 
τελεΐ είς κρισιμωτάτην τω όντι θέσιν, διότι είναι έπιβε- 
βαρυμένη διά 2 300 εκατομμυρίων φράγκων, διά τήν πλη
ρωμήν τών ενιαυσίων τόκων τοΰ οποίου άπαιτοΰνται ζατά 
τόν Κ. G (Γ Orcot 185 έκατομ. Είς τήν οδόν τοϋ ζολοσ- 
σαίου τούτου χρέους είσήλΟε ζατά πρώτον ή Αίγυπτος 
τώ 1862, ότε συνωμολόγησε πρός 7 τοΐς °j0 χρέος έζ λιρών 
στερλινών 3 293 800, πληρωτέου διά κληρώσεων μέχρι 
τοϋ 1892. Συγχρόνως έδαυείσθη καί έτέρας 348 717 λιρ. 

στερλ. έπί τόζω 10 τοΐς £|° πληρωτέας μέχρι τοϋ 1872. 
Μετά δύο έτη (1864) συνωμολογήΟη τρίτον χρέος πρός 7 
τοις "|, διά 5 704 200 λιρ. στερλ. έξοφλητέον μέχρι τοΰ 
1879, οπερ έπηζολούΟησε τέταρτον χρέος (1866) πρός 7 
τοΐς |, έξοφ)^ητέον μέχρι του 1874 διά λιρ. στερλ. 3 000 
000, πέμπτον χρέος (1868) πρός 7 τοΐς °|η διά λιρ. στερ. 
11 890 000 έξωφλητέον μέχρι τοϋ 1878, έζτον ,.χρέος 
(1870) πληρωτέου μέχρι τοΰ 1890 πρός 7 τοΐς °]0 διά λιρ. 
στερλ. 7 000 000, έβδομον χρέος (1871) πληρωτέου μέ
χρι τοϋ 1901 πρός 7 τοΐς διά λιρ. στερλ. 7 000 000 
ζαί τό τελευταίου χρέος (1873) πρός 7 πάυτοτε τοΐς °;0 
διά λιρ. στερλ. 32 000 000 πληρωτέου μέχρι τοϋ 1903. 
Έκτός δέ τών παγίων τούτων χρεών ύπάρχουσι ζαί δύο 

άλλαι κατηγορία'., ά) τά ηγεμονικά τής Αιγυπτιακής επι
κράτειας χρέη έκ λιρ. στερλ. 31 570 000 καί β') τά κινητά 
του δημοσίου θησαυρού έξ ετέρων περίπου 26 037 282 Λιρ. 

στερλ. "Ινα κρίνη τις περί τής σπουδαιότητος τοΰ πιστω
τικού τούτου βαράθρου, οπερ είς δέκα μόλις έτη ήνέωξε ή 
έν Καιρω κυβέρνησις, αρκεί νά συγζρίνη αύτό πρός τό άπό 
τοΰ 1854 άνοιχθέν επίσης ύπό τής έν Κωνσταντινουπόλει, 
τής οποίας τά μέχρι τοΰδε όφειλόμενα χρέη ύπολογίζονται 
ύπό τοΰ Investor' Msanual (’Ιούλιος 1873) είς λίρ. στερλ. 
101 279 000 = 2 531 975 000 φρ. Ή διαφορά είναι 231 
έκατομ. φρ. Καί έν τούτοις οποία άναλογία μεταξύ έπικρα
τείας περιεχούσης (άνευ τών ύποτελών αύτή) 23 610 000 
κατοίκων καί τής Αιγυπτιακής, ό πληθυσμός τής οποίας 
αναβιβάζεται μόλις είς 5 195 293 !

Ή οδός λοιπόν τών δανείων είναι ολισθηρά· ή δέ λάμ- 
ψις του ξένου χρυσοΰ μειδιά πολλάκις σαρδόνιου. Ή Αι
γυπτιακή Κυβέρνησις δέν πρέπει νά λησμονήση τούς κινδύ
νους τής διά χρημάτων άλλοτρίων στολιζομένης γυναι- 
κός. Ούδέ ύπάρχει συμφορά μείζων τής οικονομικής, όταν 
έπέλθη ή σειρά τής τών δανειστών συνδρομής! Κατά 
τοϋτο είναι άξια ιδιαιτέρας μνείας ή έπί Πτολεμαίου Β' 
ηγεμονική τής Αιγύπτου καλλιέργεια, ήτις κατά τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Άππιανοΰ άπεθησαύρισε 4 | διλιούνια δραχ
μών, χωρίς νά παραδοθή ώς ή νϋν είς τάς χεΐρας τοΰ τρα
πεζικού οίκου II. Oppenheim καί Σ»ί·

Ο ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ·

Ο πλούτος τών εθνών, καί μέχρι τίνος, ή δύναμις αύτών, έμε- 
τρζ,Οη διά τοϋ πλήθους τών ποιμνίων, διά τοϋ άριθμοϋ τών δούλων, 
διά τής ισχύος καί λαμπρότητας τών οπλοφόρων, διά τοϋ βάρους 
και τής ποσότητος τοϋ συσωρευμένου χρυσού καί άργύρου. Έπί τών 
ημερών μας όμως Οά εΰρισκέ τις φυσικώτερον καί ακριβέστερου νά ύπο- 
λογίση τήν εθνικήν ΐσχΰν καί μεγαλεΐον διά τών ατμομηχανών, τών 
χιλιομέτρων τών σιδηροδρόμων, τών τηλεγραφημάτων, τών επιστολών

ΕΤΟΣ Α —ΦΤΛ. θ'.—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1878, S7 
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καί τών τόνων τής χωρητικότητος. Διά της πυρετώδους ένεργείας, 
ήτις χαρακτηρίζει τόν αιώνα μας καί ήτις ίσως Οά ήναι τό κληροδότη
μα τών μελλουσών γενεών, τά μέσα τοϋ δραν, κτάσΟαι, παράγειν, 
έπίσης φεϋ ! καί καταστρέφειν εισίν ήμΐν αναπόφευκτα. Τά ισχυ
ρότατα μέσα άτινα ή έπιστήμη έ'θεσεν είς τήν διάθεσιν τοϋ άνθρώ- 
που, εκατονταπλασίασαν τάς δυνάμεις του, καί δικαιούμεθα νά έλ- 
πίζωμεν ό'τι μένουσιν άκόμ.η γονιμότατα·, ανακαλύψεις νά λάβωσι 
χώραν έν τώ βασιλείω τών φυσικών επιστημών, δι’ ών Οά ΰποκλέ- 
ψωμεν πολλά ετι μυστικά άπό τήν φύσιν.

Τά υλικά καί ηθικά πλεονεκτήματα τής έπεμβάσεως ταύτης τών 
επιστημών εις τά καθημερινά πράγματα εισίν ανυπολόγιστα. Άλ
λοτε ό σοφός έμενεν έν έκστάσει ένώπιον επιστημονικών τινων γνώ
σεων άς καθίστα στείρας, περιτυλίσσων, ούτως είπεϊν, αύτάς διά 
μυστηρίων, έστιν δτε καί μύθων. Σήμερον ό έπιστήμων έρωτά έαυτόν 
πρό παντός άλλου είς τί Οά υπηρετήσουν αί Οεωρίαι ή οί άνακαλυπτό- 
μενοι νόμοι τήν ανθρωπότητα. "Οταν ή έπιστήμη ήτο τό κληροδό
τημα σπανίων τινών μυστών αύτής, ή πρόληψις περιεκύκλου διά τοϋ 
σκότους τό υπόλοιπον τών άνΟρώπων, ώστε άπέβαινε κινδυνώδες 
νά άγγελθή πρόοδός τις. Πλέον τοϋ ένός ευεργέτου τής άνθρωπό
τητος ύπέκυψεν. Τά πάντα λοιπόν έκ τής έπι στήμης προήλθαν κα^ 
θά προέλθωσιν. Δέν θά ήτο δύσκολον νά άποδείξν) τις, ότι τά τε
λειότερα μέσα τής συγκοινωνίας αύξάνουσι τήν παραγωγήν καί τήν 
κατανάλωσιν έκπληκτικώς έπιφέροντα άμα καί τήν εύθηνίαν. Μόνον 
ή καθ’ έκάστην σμικρυνομένη περίοδος τοϋ διπλασιασμού τής έμπο- 
ρικής κινήσεως είναι άρκοϋσα άπόδειξις, ήτις άπό 25—30 έτη κα- 
τέβη είς 12 —15 καί ακολούθως εις 5—6, άναλόγως τής αύξήσεως 
τών σιδηροδρομικών διακλαδώσεων.

Ή άπόστασις είναι πρόσκομμα τό όποιον αντιτάσσεται εις τήν 
άμεσον εύχαρίστησιν τών πλείστων ημών άναγκών ή επιθυμιών’ τά 
μέσα τής συγκοινωνίας δύναται νά θεωρηθώσιν ώς μέσα τής έργα
σίας προωρισμένα νά νικήσωσιν ή νά έλαττώσωσιν έπί μάλλον καί 
μάλλον τήν δυσκολίαν ταύτην. Ή άποστολή των λοιπόν έν τή οι
κονομία τής κοινωνίας είναι άπειρος' ή πρώτη βάσις τής κοινωνίας 
εΐναι ή εύκολία δι’ ής οί άνθρωποι συγκοινωνοϋσι μεταξύ των. Ή 
τελειοποίησις τών μέσων τής συγκοινωνίας τόπου τινός, εΐναι ή αύ- 
ξησις τής άκτίνος έν ή πραγματοποιούνται αί συναλλαγαί του, ή ή 
έλάττωσις τής τιμής παντός προϊόντος, οπερ συντελεί τά μέγιστα 
είς τήν άνάπτυξιν τοϋ πλούτου του.

Τά μέσα τής συγκοινωνίας είσι δύο ειδών διακλαδούμενα είς πολ
λά είδη' ή διά τής ξηράς καί ή διά τής θαλάσσης μετακόμισις. Ή 
διά τής ξηράς μετακόμισις ήτον καί είναι πάντοτε ή δαπανηροτέρα' 
διότι όχι μόνον ή οδός πρέπει πρώτον νά κατασκευασθή καί νά δια- 
τηρήται, ό'περ δαπανηρότατου, άλλ’ άμα καί τά όργανα, δι’ ών με
ταφέρονται τά προϊόντα, τά κτήνη είσί πολυδάπανα, διότι τά κτήνη 
π. χ. εισί πλούτος επίκτητος καί ό’χι φυσικός, άπαιτοϋσι διατήρησιν 
καί περιποιήσεις καί τέλος όχι μόνον έ’χουσιν άνάγκην άναπαύσεως 
—οπερ έπιφέρει διακοπήν είς τήν έργασίαν, έκτος έάν έχη τις έτοιμα 
άλλα πρός άντικατάστασιν, δπερ έπιφέρει διπλάς δαπάνας—άλλά 
καί ώρισμένον μόνον βάρος δύνανται νά μετάφέρωσιν. ’Ενώ ή διά τοΰ 
ϋδατος συγκοινωνία είναι σχεδόν πάντοτε φυσικός πλούτος προσφερό- 
μενος είς άπαντας δωρεάν, μή εχουσα σχεδόν άνάγκην επισκευής. Τά 
όργανα τής μετακομίσεως, στερούμενα ζωής, δέν έχουσιν άνάγκην δια- 
τηρήσεως ούτε άναπαύσεως, μεταφέρουσιν ογκωδέστατα 
διά μιάς, καί

*------- προϊόντα
τοιαύτας ποσότητας, οϊαι άδύνατον νά μεταφερ- 

θώσιν υπό τούς αυτούς όρους διά τών οργάνων τής ξηράς κτλ. Τού
του ένεκα αί χώραι, ή αί πόλεις έκεϊναι, οϊτινες ηύτύχησαν νά περι- 
βρέχωνται είς μακράς άποστάσεις διά θαλασσών, ή νά διασχίζωνται 
διά ποταμών, κόλπων, ή διωρύγων, άνεπτύχθησαν καί έξεπολιτίσθη- 
σαν ταχύτερον—τούλάχιστον έν τή άρχαιότητι, έποχή καθ’ ήν τά 
λοιπά μέσα τής συγκοινωνίας ήτο μικρού λόγου άξια—, ώς ή βασί
λισσα τών θαλασσών 'Γύρος, ή Σιδών, ή ’Αλεξάνδρεια, τό Βυζάντιον, 
ή Καρχηδών, ή Ελλάς. Έν ω τά έθνη έκεϊνα, άτινα δυστυχώς 
έστεροϋντο τών άνωτέρω μέσων, έμειναν βάρβαρα καί άπολίτευτα. 
Ή ’Αφρική, έκτος παραλίων τινών, καί τοι έλάχιστον άπέχουσα 
ημών, μάς εΐναι μόλις γνωστή. Ένώ έάν διεσχίζετο ύπό κόλπων, πο
ταμών, λιμνών, ή διωρύγων, ώς ή ’Αμερική, ή διηρεΐτο είς πολλάς 
μεγάλας νήσους, δέν θά διετέλει, έν ή σήμερον διατελεΐ, καταστάσει.

Ή υπεροχή αύτη τών διά τού ϋδατος μέσων τής συγκοινωνίας, 
άναφαίνεται όχι μόνον είς πάσαν σελίδα τής αρχαίας ιστορίας, άλλά 
πολλάκις καί είς τήν τοϋ μεσαίωνος. Μετά τήν καταστροφήν τών 
μνησθεισών χωρών καί πόλεων, τό μονοπωλεΐον τού έμπορίου τοϋ 
τότε πεπολιτισμένου κόσμου περιωρίσθη είς τάς Συρακούσας, τήν 
Βενετίαν, τήν Γένουαν, τήν Λισβόναν, τήν Κάδιξ, τάς 'Ανσεατικάς 
πόλεις, τήν ’Ολλανδίαν, πριν τό άφαιρέσει άπό αύτάς ή ’Αγγλία.

Αί εννέα μεγαλείτεραι πόλεις τής Γαλλίας, εύρίσκονται έπί έξ 
ύδατος συγκοινωνίας. Ή άνάπτυξις λοιπόν κατά τούς παρελθόντας 
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χρόνους έλαβε χωράν ένθα τό έμπόριον ήτο δυνατόν. Ό πολιτισμός 
όμως αναπτυσσόμενος έξήλειύε πάσαν φυσικήν ανισότητα, διό καί αί 
έπί τών της ξηρας μέσων τής συγκοινωνίας δυσκολίαι έξαφανίζονται 
καθ’ έκάστην ύπό τής τέχνης καί τής επιστήμης· καί άν δέ καί ή 
διά τ ής θαλάσσης συγκοινωνία έτελειοποιήθη, υπολείπεται πολύ ώς 
πρός τήν τής ξηρας. ΊΙ 'Ελλάς λοιπόν ύποφέρουσα μέχρι σήμερον 
ένεκα τής ατελούς καί δαπανηρότατης κυκλοφορίας τών προϊόντων, 
κτηνών καί τοΰ πληθυσμού της, μέγα μέρος αυτής προικίζεται σή
μερον διά σιδηροδρόμων, οπερ θά συντελέσφ τά μέγιστα είς τήν 
πρόοδον καί άνάπτυξιν αύτής. ’Επειδή δέ πολλά έγράφησαν και γρά
φονται περί τοϋ σιδηροδρόμου, Οά προσπαθήσωμεν έν τή παρούσφ 
πραγματεία, νά άναπτύξωμεν τάς έπί τούτω ιδέας μας.

Λ’.

Οί "Ελληνες μεγαλοπραγμονοϋντες πάντοτε καί μηδέποτε ευχα
ριστούμενοι είς τά μικρά, ούτε άρκούμενοι είς τά γινόμενα ή τά 
υπάρχοντα, πριν έτι άρχισε·. ή κατασκευή τής άπό Πειραιώς είς Δα 
μίαν γραμμής, περισσοτέραν δέ τοϋ δέοντος σημασίαν άποδίδοντες 
είς τόν διεθνή χαρακτήρα. της, έρωτώσιν έάν ή ένωσις τής περί ής ό 
λόγος γραμμής μ.ετά τών σιδηροδρόμων τής Τουρκίας έγέιετο. Αί 
έρωτήσεις δέ καί τά σχόλια βαίνουσι πολλάκις μέχρι παιδικής άφε- 
λείας' καί άφοϋ τέλος ή συζήτησις είναι προγονικόν δώρον, τά σχό
λια καί αί γνωμοδοτήσεις συνταγματικόν δικαίωμα παντός πολίτου 
καί ή έλευθερία κλιματολογικόν στοιχείου άναπόφευκτον είς τήν 
ζωήν, εννοείται ότι αί διαδιδόμενα·, ίδέαι δέν δύνανται νά ωσι έκ τών 
δρθοτέρων. Οί μέν λοιπόν λέγουσιν οτι ή Τουρκία, ένεκα πολιτι
κών λόγων, ουδέποτε Οά συνδέσφ τούς σιδηροδρόμους της μετά τών 
'Ελληνικών σιδηροδρόμων, οί δέ ότι, Οέλουσα νά καταστήση τόν λιμένα 
τής Θεσσαλονίκης λιμένα καί άποθήκην τής διά Σουέζ διερχομένης 
καί είς τήν Ευρώπην διευθυνομένης γραμμής, έχει παν συμφέρον νά 
μή σύνδεση τούς σιδη ροδρόμους της μετά τών 'Ελληνικών, όπως μή 
καταστρέύη ούτω τήν Θεσσαλονίκην, άμα δέ άπολέσρ καί σπουδαίαν 
ευκαιρίαν διά τήν άνάπτυξιν τής πόλεως ταύτης κτλ. Είπομεν ότι 
όλος ό κόσμος γνωμοδοτεϊ έν Άθήναις είς παν ζήτημα διά πολλούς 
λόγους, ώστε οίανδήποτε άνάπτυξιν καί άν δώσωμεν είς τήν παροϋ- 
ροϋσαν πραγματείαν είναι βεβαίως αδύνατον νά εύχαριστήσωμεν 
άπαντα;.

Μέχρι σήμερον οσάκις δέν έπραγματοποιήθη ή κατασκευή γρ«μ- 

μής τίνος, τοΰτο έγένετο οικονομικών λόγων ένεκα καϊ ούδέποτε δέ 
διά πολιτικούς λόγους’ ούδέν σχεδόν παράδειγμα υπάρχει έν τή ιστο
ρία, τουλάχιστον άφ’ ότου ύπάρχουν σιδηρόδρομοι, ότι κυβέρνησις τις 
έναντιώθη είς τοσοϋτον σχέδιο·» καί μάλιστα προκειμένου περί συν
δέσμου γειτονικών γραμμών. Κατά τήν νέαν δέ ταύτην θεωρίαν, 
άπαντες οί σιδηρόδρομοι τών Εύρωπαϊκών κρατών, άτινα ήκιστα φι- 
λικώς πάντοτε διάκεινται πρός άλληλα, έπρεπε νά μή συνδέωνται 
μεταξύ των, ώς μάλιστα οί Γαλλικοί μετά τών Γερμανικών σιδηρο
δρόμων. Άποροϋμεν μάλιστα πώς οί οπαδοί τής θεωρίας ταύτης, άφοϋ 
θέτουν φραγμόν, κατ’άρχήν, είς τήν διεθνή συγκοινωνίαν, άρκούμενοι 
μόνον είς τήν διακοπήν τής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, δέν κό
πτουν πάσαν σχέσιν μετά τών ξένων έθνών, έποφελούμενοι μάλιστα 
καί έκ σεσαθρωμένων τινων ιδεών τοϋ προστατευτικού συστήματος, 
αιτινες άλλως τε άκμάζουσιν έν Έλλάδι, καί δέν κηρύττουσιν έλευ- 
θέραν, άνεξάρτητον καί αυτοσυντήρητο·» τήν 'Ελλάδα, άντί νά πλη
ρών·/) αυτή σήμερον τόσα εκατομμύρια είς τά ξένα προϊόντα, έμποδιζο- 
μένης ούτω τής άναπτύξεως τοϋ τόπου καί μάλις-α τής βιομηχανίας !

Αί κυβερνήσεις σπανιώτατα κατεσκεύασαν σιδηροδρόμους, διότι 
ή αποστολή των δέν είναι αύτή’ έπειδή όμως οί σιδηρόδρομοι είναι ό 
έκπολιτιστικώτερος μοχλός παντός τόπου, προστατεύουν, εμψυ
χώνουν καί συνδράμουν τά έργα ταϋτα. Τό έργον τούτο εναπόκειται 
είς τούς δυναμένους νά συγκεντρώσωσι κεφάλαια. Πολλοί λοιπόν 
κεφαλαιούχοι καί τραπεζίται, συνενοούμενοι, άναλαμβάνουσι τήν κα
τασκευήν ταύτης, ή εκείνης τής γραμμής καί άφοϋ κανονισθώσι καί 
όοισθώσιν αί δαπάνα·., έκδίδουσιν υφ’ ώρισμένους όρους μετοχάς, άς 
άγοράζει ό βουλόμενος. Αί σιδηροδρομικά·, δέ μετοχαί έθεωρήθησαν 
καί θεωρούνται τά άσφαλέστερα τών χρεωγράφων, άφοϋ άντιπροσω- 
πεύουσιν άκίνητα σχεδόν κτήματα, άποφέροντα εισόδημά τι, ή τό
κον, όστις ώς έκ τής φύσεως τής έπιχειρήσεως αυξάνει σχεδόν πάν
τοτε. Τά κράτη λοιπόν δέν κατασκευάζουσιν, ούτε πρέπει νά κα- 
τασκευάζωσι σιδηροδρόμους, άλλά μόνον έμύυχώνουσι καί συνδρά- 
μουσι καί ούδέποτε έμποδίζουσιν αύτούς· τήν δέ κατασκευήν των 
άναλαμβάνουσι έταιρία·..

ΊΙ άπό Λαμίας είς Θεσσαλονίκην άπόστασις δέν είναι βεβαίως με- 
γαλητέρα τής άπό Πειραιώς είς Λαμίαν, ώς έξ ένός βλέμματος, ρι- 
πτομένου έπί τοϋ τυχόντος γεωγραφικού χάρτου, δύναται τις νά 
πεισθή. Ή γραμμή αύτη διερχομένη διά τών εύφορων πεδιάδων τής 
’Ηπείρου καί Θεσσαλίας καί έγγίζουσα άφ’ ένός άπ’ εύθείας, ή διά 
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διακλαδώσεων εις Βώλον καί Λάρισσαν ζαί έξ άλλου εις ’Ιωάννινα 
καί διερχομένη διά τών κυριωτέρων πόλεων τών ανωτέρω χωρών, 
όχι μόνον ή γραμμή αύτη καθ’ έαυτήν έ'σεται σπουδαιότατη, έπαρ- 
κοϋσα μόνη εις τήν συντήρησιν της, άλλ’ ώς έπιχείρησις έχει μεγά
λην τήν σπουδαιότήτα, μάλιστα συδεομένη άφ’ ένός μετά τών 'Ελ
ληνικών και ες άλλου μετά τών Τουρκικών σιδηροδρόμων. ΊΙ 
γραμμή αύτη, διερχομένη πεδιάδας όμαλάς, άνευ ποταμών καί ορέων, 
δύναται νά κατασκευασθή διά τοϋ τρίτου ή τοϋ ήμίσεως τών (10

15 εκατ. φρ.) κεφαλαίων, άτινα ή άπό Πειραιώς είς Λαμίαν 
γραμμή άπαιτεΐ ως εκ τών άνωμαλιών τοϋ εδάφους.

Ιά πράγματα ταΰτα φαίνεται ότι έμελετήθησαν καί έλήφθησαν 
υπ’ όψιν, ύπό τινων τών ιδρυτών τού άπό Πειραιώς είς Λαμίαν σι
δηροδρόμου, και, άν αί πληροφορίαι μας είσίν άκριβεΐς, έγένοντο προ
καταρκτικά τινα διαβήματα έν Κωνσταντινουπόλει διά τήν κατα
σκευήν τής γραμμής ταύτης ήτοι τής έκ τών Ελληνικών συνόρων μέχ ρι 
Θεσσαλονίκης. Λλλά ζαί έπί τή υποθέσει ότι ούδέν έγένετο μέχρι 
σήμερον περί τής γραμμής ταύτης, ή αύτή έταιρία, ή ή πανίσχυρος 
Τραπεζα τής Κωνσταντινουπόλεως, ή τόσας σχέσεις άνά πάσαν τήν 
Ευρώπην έχουσα, ζαί ή τάς καλλητέρας έπιχειρήσεις διεκπεραιοϋσα, 
δύναται μόνη νά άναλάβγ, τήν κατασκευήν τής γραμμής ταύτης, ώστε 
ό σύνδεσμος τών 'Ελληνικών μετά τών Τουρκικών σιδηροδρόμων ό'χι 
μόνον δύσκολος δεν εΐναι, άλλά καί έκ τής ιδίας έταιρίας μάλ
λον εςαρτάται, άλλως τε 15—20 έκατομ. δρ. είσί πλέον ή άρκετά. 
1ά έργα όμως ταΰτα όσον μικρά ζαί άν ώσι δέν έκτελοϋνται διά 
μαγικής ραβόου αλλ’ άπαιτοϋσι τόν άναγζαΐον ύλικόν χρόνον. ’Ενώ 
δέ οί μέν σιδηρόδρομοι τής Τουρκίας δέν άπεπερατώθησαν έτι, ό δέ 
τής Λαμίας μόλις τελεί τά έγκαίνια τής ένάρξεως τών έργασιών 
του, είναι τώ όντι λίαν άπαιτητικόν νά έρωτώμεν καθ’ έκάστην, έάν 
ο σύνδεσμος τών σιδηροδρόμων έγένετο.

Β.

Φιλέλλην τις Γερμανός, ό μακαρίτης Χάν (G. G- von Halin) έν τή 
β'. έκδόσει τοϋ συγγράμματος του Περιοδεία. ά.τό Βελιγραδιού 
είς Θεσσαλονίκην, iReise von Belgrad nach Salonik) προέταξε μα
κράν εισαγωγήν, ής περικοπήν έξέδωκεν έν ιδιαιτέρα» φυλλάδιά» ύπό 
τόν τίτλον: «Περί τή; Ευρωπαϊκής σημασίας τοϋ συστήματος τών 
Ούγγροαυστριακών σιδηροδρόμων». ΊΙ ιδέα αϋτη τοϋ Χάν είναι έν 
ολιγοις η εςής ; ΊΙ πρωτεύουσα τής Αυστριακής μοναρχίας κεΐται 

σήμερον, όχι έν τώ κέντρα», άλλ’ είς τό άζρον τής περιφέρειας τής 
παγκοσμίου εμπορικής συγκοινωνίας’ και όμως ή Βιέννη, ως έκ τής 
τοπογραφικής αύτής τοποθεσίας, ώρίσθη νά ήναι όχι τό άζρον, άλλά 
τό κέντρον αύτής, διότι αύτή μέν κεΐται έν τω μέσω, αί δ’ επίλοι
ποι μεγαλουπόλεις, τά κέντρα τοϋ πολιτισμού και δη και τής εμπο
ρίας, κεΐνται πέριξ αύτής καί είς ίσην σχεδόν άπόστασιν απ’ αυτής, 
οί Παρίσιοι, τό Λονδίνου, ή Πετρούπολις κλπ. Τί εμποδίζει τήν Βιέν
νην νά μεταφερθή άπό τής περιφερείας εις τό κέντρον; Διά νά έπι- 
τύχη ή Βιέννη τοιαύτην έμπορικήν συγζεντρωσιν. άναγκη πάσα να 
ζωογονηθώσιν εμπορικό»; αί πρός άνατολάς αύτής χωραι, και τής τοι
αύτης ζωο-]θνήσεως άριστον μέσον εΐναι ή διά σιδηροδρόμου συγκοι
νωνία. Κλάδος τών Ούγγροαυστριακών σιδηροδρόμων, επεκτεινομενος 
μέχρι Θεσσαλονίκης, όπως ύπάρχη σχέδιον, θέλει ελάχιστα μόνον καί 
ατελέστατα πραγματοποιήσω τόν σκοπόν τής συγκεντρώσεως, όστις 
καθ’ ολοκληρίαν θέλει έπιτευχθή μόνον όταν άπό τής Μακεδονίας άπο- 
χωρισθείς νέος κλάδος διατρέξη ολόκληρον άπό βορρά πρός νότον τήν 
'Ελλάδα καί άπολήξη είς Πειραιά. Τί Οά προελθη έκ τοιουτου τινός 
σιδηροδρόμου; Αί κατά θάλασσαν γραμμαί άπό τής ’Αλεξάνδρειάς 
(ήτις είναι τό σπουδαιότατου κέντρον τοϋ άνατολικοϋ εμπορίου) εις 
Τεργέστην, ή Βρεντήσιον καί Μασσαλίαν, Οά άντικατασταθώσι διά τής 
άπό ’Αλεξανδρείας είς Πειραιά, ώς άσυγκρίτω .τώ λόγω βραχυτέρας, 
καί ή είς Ευρώπην μετακόμισις καί διανομ.ή τών εμπορευμάτων, κα
θώς καί ή λοιπή συγκοινωνία, Οά γίνωσι ταχύτερου καί έν μερει ευ- 
θηνότερον. Τοιουτοτρόπως ή μέν Βιέννη θά μετατοπισθή άπό τής 
περιφερείας είς τό κέντρον τή; Εύρωπαϊκής κινήσεως, ή συγκοινωνία 
καί ή Αυστριακή μοναρχία Οά προσλάβη νέαν διά τόν κόσμον σπου- 
δαιότητα καί σημασίαν, είς δέ τήν 'Ελλάδα θά άνοιχθή στάδιον 
πλούτου ζαί δυνάμεως άπροκαταλογίστου κτλ.

“Αν καί ή ιδέα αϋτη τοϋ φιλέλληνος Αυστριακού είναι υπ»ρ τοΰ 
άπό Πειραιώς είς Λαμίαν σιδηροδρόμου έξ ής ήδύνατο τις νά έςαγάγγ, 
λαμπρά συμπεράσματα καί νά καταστήσω τήν περί ού ό λόγος 
γραμμήν μέρος τής παγκοσμίου γραμμής, ούχ ήττον, άλλως κρί
νων τήν φοράν τής παγκοσμίου γραμμής καί τάς διακλαδώσεις αυ
τής, διαφωνώ, άν καί θά καταζριθώ ίσως επί μεροληψια, μετά του 
κ. Χάν, όστις παρασυρθείς βεβαίως ύπ’ ακράτου πατριωτισμού, ήθε- 
λησε νά ζαταστήση τήν πατρίδα του Βιέννην, κέντρον τής παγκο
σμίου έμπορική; γραμμής, ένώ κεΐται όχι μόνον έκτός, άλλά καί πολύ 
μακράν αύτής τε καί τών άλλων κέντρων ζαί τέλος είναι ιιεσογειο- 



424 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Ο ΑΓΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣ ΛΑΜΙΑΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ. 425

rar,/, όρος καθιστών αδύνατον, οίανδήποτε πόλιν, κέντρου τής παγ
κοσμίου γραμμής' ρ·’ ό'λην δέ τήν σημερινήν άνάπτυξιν τών σιδηρο
δρόμων, ή παγκόσμιος εμπορική γραμμή είναι μάλλον θαλασσία καί 
μόνον είς τινα μέρη, διά τοϋ χρόνου, κατασταθήσεται χερσαία.

Τό έν τή μεσογείω μέρος τής παγκοσμίου εμπορικής γραμμής, 
είναι ή άπό Σουέζ καί ’Αλεξάνδρειάς εις Μασσαλίαν γ-ραμμή, έκμε- 
ταλλευομένη σήμερον νήσους τινας τοΰ Αιγαίου πελάγους, καθώς καί 
άλλας νήσους καί παράλια τής 'Ελλάδος καί άπαντα τά παράλια και 
νήσους τής Μεσογείου μάλιστα δέ τά ’Ιταλικά, καί τροφοδοτουμένη 
σπουδαίως διά πολλών διακλαδώσεών της καί μάλι-ατής διερχομένης 
γραμμής τά παράλια τζς μικράς Ασίας,τοΰ 'Ελλησπόντου, Μαύρης θα
λάσσης τά παράλια καί νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους, τήν τοΰ Άδρια- 
τικοΰ κόλπου κλ. Πάσα εργασία ζ διακομιστική ύπηςεσία, έλαττοΰσα 
τούς έξυπηρετούντας αύτήν πράκτορας, όχι μόνον λειτουργεί ταχύ- 
τερον καί εύκολώτερον, άλλά καί εύθηνότερον" ή παγκόσμιος λοιπόν 
έμπορική γραμμή δύναται νά μετατοπισθή έν μέρει μόνον ώς έξής.

"Οταν πραγματοποιηθώ ό άπό Πειραιώς εις Λαμίαν σιδηρόδρομος 
καί ή έκεΐθεν εις Θεσσαλονίκην γραμμζ, καί τελειώσουν καί οί άπό 
Θεσσαλονίκης εις Βιέννην Τουρκικοί σιδηρόδρομοι, τό ταχυδρομείου 
τών ’Ινδιών, οί έπιβάται τζς ά. Οέσεως καί τινες τζς β'. καί τά 
πολύτιμα καί μικρού, όγκου και βάρους εμπορεύματα διά Βιέννην, 
Βερολίνον. Πετρούπολιν καί τάς Εύρωπαϊκάς έν γένει βορείους πόλεις, 
θά λάβωσι φυσικώς την γραμμήν ταύτην ώς βραχυτέραν καί εύθη- 
νοτέραν, οί δέ λοιποί έπιβάται καί τά έμπορεύματα τών άνωτέρω με
ρών Οά έξακολουθήσωσι τήν συνήθη γενικήν γραμμήν, ητις, διά δια- 
κλαδώσεως, λήγει θαλασσίως εις τόν Αδριατικόν κόλπον.

Οί διά τάς μεσημβρινής πόλεις τής Ευρώπης, τούς Παρισίους καί 
τό Λονδϊνον, έπιβάται καί έμπορεύματα, άντί νά διευθύνωνται ώς 
σήμερον, εις τόν Αδριατικόν κόλπον, η εις Μασσαλίαν, θά άρχίσωσι 
βαθμηδόν νά άποβαίνουσιν είς Βρεντέσιον, διά τής συνήθους γραμ
μής, ή μάλλον διά τής τοΰ Κορινθιακού ισθμού, ήτις καί σήμερον 
καθ’ έκάστην λαμβάνει νέαν σημασίαν καί σπουδαιότητα καί μάλι
στα όταν ή τομή τοΰ ισθμού τής Κορίνθου πραγματοποιηθώ· Ή 
γραμμή αϋτη προώρισται νά κατασταθή μία τών σπουδαιότερων, 
διότι θά έκμεταλεύηται καί άπαν τό διά τήν Ευρώπην έμπόριον 
τοΰ Αιγαίου πελάγους, τού 'Ελλησπόντου καί τής Μαύρζς θαλάσσης. 
Αί άνωτέρω γραμμαί όχι μόνον εισίν αί βραχύτερα·, άλλά καί αί φυ- 
σικώτεραι ώς καί δι’ απλού βλέμματος, ριπτομένου έπί τοΰ τυχόντος 

γεωγραφικού χάρτου, δύναται νά πεισθή, τις, η διά γραμμών σειρομέ- 
νων έπ’ αυτού, η καί διά τεχνικών καταμετρήσεων. Λυπούμεθα μά
λιστα, διότι δέν έχομεν νέους γεωγραφικούς χάρτας εμπεριέχοντας 
τούς υπάρχοντας, καί έν σχεδίου σιδηροδρόμους τής Ευρωπαϊκής Τουρ
κίας καί τούς λοιπούς Ευρωπαϊκούς, ϊνα διά συγκρίσεων άποδείξωμεν 
τά άνωτέρω.

Τινές διϊσχυρίζονται, ότι ή άπό Σουέζ καί ’Αλεξάνδρειάς παγκό
σμιος εμπορική γραμμή Οά λάβη τήν διά Θεσσαλονίκης εις Βιένην 
οδόν, δπερ άδύνατον. Διότι τότε τό έκ Σουέζ άναχωρούν άτμό- 
πλοιον Οά φέρη τό πολύ πολύ τό διά Θεσσαλονίκην, Βιένην, Βερολΐ
νον, καί Πετρούπολιν ταχυδρομείου, τούς έπιβάτας καί έμπορεύματα 
καί ούδέν πλέον, δπερ βεβαίως δέν είναι αρκετόν τό δέ διά τήν 
'Ελλάδα, ’Ιταλίαν, τά μεσημβρινά μέρη τής Αυστρίας, τήν Γαλλίαν, 
Λονδίνου καί τάς παρακειμένας πόλεις, τής άπό Βρεντέσιον εις Παρι
σίους νραμμής ταχυδρομείου, οί έπιβάται καί έμπορεύματα, Οά άκο- 
λουθήσωσιν άλλην γραμμήν, οπερ δαπανηρόν, μακράν καί δύσκολου, 
διότι, έάν τό άπό Σουέζ εις Θεσσαλονίκην άτμόπλοιον έγγίζζ, καί είί 
Πειοαιά. οί έπιβάται ουσικώ τώ λόγω Οά άποβιβασθώσιν ένταΰθα, 
ί’να λάβωσι τήν πλησιεστέραν γραμμήν (τό ταχυδρομείου δέ έξ ά
νάγκης), χωρίς νά ύπολογίσωμεν προσέτι, ότι ούκ ολίγοι έσονται εκείνοι 
οϊτινες, προκειμένου νά διέλθωσι τά μέρη ταΰτα, Οά προτιμήσωσι 
τήν τελευταίαν ταύτην γραμμήν, ϊνα ϊδωσι τάς ένδοξοτέρας πόλεις 
τής άρχαιότητος, τήν κοιτίδα τοΰ πολιτισμού! Ή Θεσσαλονίκη 
λοιπόν ούτε έκ τοΰ παρόντος, ούτε έκ τοΰ μέλλοντος έμπορίου αύ
τής, ούτε έκ τής άποστάσεώς της καί έλλείύει μεγάλης έμπορικής 
άναπτύξεως δύναται νά κατασταθή έπίνειον τής άπό Σουέζ διά τήν 
κεντρικήν Ευρώπην γραμμής, άλλ’ η 'Ελλάς, ένεκα τής Οέσεώς της. 
Άλλως τε ό Χάν είναι ύπέρ τής ιδέας ταύτης, περί ής λέγει τά έξής:

«Στραφώμεν λοιπόν πρός νότον, καί άπό τής Θεσσαλονίκης και 
τού Πειραιώς ’ίδωμεν πρός τήν ’Αλεξάνδρειαν. ’Ενταύθα τέλος εύρί- 
σκομεν δπερ ζητούμεν στάδιον, διότι ένταΰθα εύρίσκομεν ύπαρχούσας 
πράγματι ήδη παγκοσμίους έμπορικάς γραμμάς, καί ταύτας πολ- 
λάς, όχι μίαν μόνον, τήν άπό τού Εύέλπιδος ακρωτηρίου, τήν άπό 
τών άνατολικών Ινδιών, άπό τής ’Ιάβα, άπό τής Σίδνεΰ, άπό τής 
Κίνας καί άπό τής Ίαπονίας, αϊτινες διά τής Έρυθράς θαλάσσης 
συγκεντρούνται άπασαι είς τήν παγκόσμιον έκείνην μεγαλούπολιν' καί 
τούτο έξηγεϊ τήν γιγαντιαίαν τής πόλεως ταύτης άνάπτυξιν.»

’Ακολούθως ό κ. Χάν κάμνει διάκρισιν τών Λαχμιωχ καί ίγχοΛϋίΜ 
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λιμένων, έξ ών οί μέν πρώτοι είναι κατάλληλοι διά τήν ταχεΐαν με
τακόμισή, οι δέ δεύτεροι διά τά χονδρικόν έμπόριον· εις τήν πρώτην 
δέ κατηγορίαν κατατάσσει τον λιμένα τοΰ Πειραιώς καί εις τήν δευ- 
τέραν τόν τής Θεσσαλονίκης, άποδεικνύων τοΰτο πρακτικότατα. 
«Μετά τά προειρημένα, εξακολουθεί, παρακαλοΰμεν τόν αναγνώστην 
νά θεωρήση, έν οίς θέλομε-? έκθέσει έφεξής ώς thrixpcor λιμένα τόν 
Πειραιά. Ό Πειραιινς ιΐται (li.l.hr tr.ii-stor (σκά.1α / τοΰ Ευρω
παϊκόν ταχέος έμπορΐου. ΊΙ άπόδειξις τούτου είναι άπλουστάτη 
άμα καί αναντίρρητος, είναι άπόδειξις αριθμητική. Διότι συγκρίνω-? τήν 
τών ατμόπλοιων μέ τήν τών σιδηροδρόμων ταχύτητα, άποδεικνύει 
ότι ή ταχύτης τών σιδηροδρόμων είναι κατά 2 '/, μεγαλητέρα τής 
τών ατμόπλοιων. Τό μέγιστο-? άρα, προσθέτει, συμφέρον τής εμπο
ρικής κινήσεως είναι ν’ άποβιβάζωνται τά εμπορεύματα όσον τό δυ
νατόν ταχύτερου άπό τής θαλάσσης είς τήν ξηράν, άφ’ ού μάλιστα 
ό χρόνος τής κατά ξηρά-? ταύτης μετακομίσεως είναι ού μόνον βρα
χύτερος αλλά καί ασφαλέστερου (ορισμένος. Συνεπώς άπασαι αί εις 
’Αλεξάνδρειαν συγκεντρούμεναι γραμμαί τοΰ ταχέος εμπορίου θά ζη- 
τήσωσι τήν συντομωτάτην γραμμήν, ήτις δύναται νά συνένωση αύ- 
τάς μ.έ τήν Ευρώπην.

Κατά τάς άκριβεστέρας μέχρι τούδε γενομένας καταμετρήσεις 
έχομεν άπ”Αλεξανδρείας μέχρι Πειραιώς 511 μίλια, μέχρι Θεσσα
λονίκης δέ 670 (διαφορά 16 ώρας!). "Ωστε ούδεμία άμφιβολία, ότι 
ό Ευρωπαϊκός λιμήν όλων τούτων τών γραμμών είναι ό Πειραιεύς, άμα 
συνδεθή σιδηροδρομικός μετά τής Εύρώπης.........Έκ τής ποοτε-
ραιότητος ταύτης επεται ότι, άμα ό Πειραιεύς ένωθή σιδηροδρομι
κός μετά τής Εύρώπης, ού μόνον ολόκληρος ή διά Βρεντεσίου κίνησις 
τοΰ Εύρωπαϊκοΰ ταχέος εμπορίου μεταβήσεται εις τόν λιμένα τού
τον, άλλά καί αύτή ή Λισσαβών καί Κάδιξ θά άνταποκρίνωνται και 
θά συγκοινωνούσι μέ τό Σουέζ διά Πειραιώς. Καί άν λοιπόν ό Πει- 
ραιεύς δέν δυνηθή μετά τήν διώρυξιν τού ισθμού τού Σουέζ νά έλ- 
κύση είς εαυτόν τό χονδρικόν έμπόριον τού κόσμ.ου, θέλει άποζη- 
μιωθή διά τού ταχέος εμπορίου, τού όποιου ή λαμπρότης καί ωφέ
λεια Οά ήναι τοιαύτη καί τηλικαύτη, ώστε, συγκρινομένη πρός αύτό 
θά άποδειχθη σκιά ούδαμινή ή παγκόσμιος εμπορική κίνησις τών 
άρχαίων 'Ελλήνων !»

Γ.

Καί ταϋτα μέν περί τού συνδέσμου τής άπό Πειραιώς είς Λαμίαν 

σιδηροδρομικής γραμμής μ.ετά τών Τουρκικών είς Βιέννην καί τής 
παγκοσμίου έμπορικής γραμμής, ήτις άδύνατον νά απόληξη θαλασ- 
σίως είς Θεσσαλονίκην άλλ’ είς Πειραιά καί κατά συνέπειαν έντεΰθεν 
είς Θεσσαλονίκην. Νΰν εΐπωμέν τινα καί περί τού προκειμένου σιδη
ροδρόμου ύπό άποχ.'λειστιχ.·/ιν τοπικήν έποψιν, οπερ έχει μεγάλην τήν 
σπουδαιότητα, τόσω μάλλον, καθ’ όσον μέχρι σήμερον δέν έδόθη έν 
γένει ή δέουσα σημ.ασία.

Οί έκπολιτιστικότεροι μοχλοί τής έποχής μας είσί τά πιστωτικά 
καταστήματα, ή έπαγγελματική έκπαίδευσις καί τά μέσα τής συγ
κοινωνίας' όπου είσέδυσαν καί έγκατεστάθησαν οί εκπολιτιστικοί 
ούτοι μοχλοί, ώς διά μαγικής ράβδου μετέβαλον τά πάντα.

Διά τής συγκοινωνίας συσχετίζει τις τήν παραγωγήν καί τήν κα
τανάλωση*  διά τών πιστωτικών καταστημάτων κυκλοφορούσι τά 
κεφάλαια, διά θαυμαστής ταχύτητος γονιμοποιοΰντα τήν παραγω
γήν καί τήν κατανάλωση ήτοι τήν εργασίαν διά δέ τής έπιτηδευ- 
ματικής διδασκαλίας ό άνθρωπος είδικοποιούμενος άρχει τών φυσι
κών στοιχείων, διαπλάττων τήν παραγωγήν, ής είναι ό κυριώτερος 
μοχλός. Αί χώραι έκεΐναι ένθα ή παραγωγική δύναμις έφθασεν είς τόν 
ύπέρτατον βαθμόν, είσίν αί έχουσαι συγκοινωνίαν, ήτοι οδούς, διώρυ
γας, ποταμούς, σιδηροδρόμους, ναυτιλίαν, πιστωτικά καταστήματα, 
ασφαλείας καί τέλος στοιχεία τών τεχνών, επιτηδευμάτων καί έπι- 
ςημών. Τά μέσα τής συγκοινωνίας δικαίως ήδύναντο νά παραβληθώσι 
μέ τήν κυκλοφορίαν τού αίματος’ καθώς άνευ τών φλεβών καί άρτη- 
ριών ή κυκλοφορία τού αίματος θά ήτον άδύνατος, ούτως ή άνάπτυ- 
ξις τής έργασίας, ήτοι ό πλούτος καί ή παραγωγή οίουδήποτε έθνους, 
δέν Οά ήδύνατο νά λάβη χώραν άνευ τών μέσων τής συγκοινωνίας. 
ΊΙ Ελλάς καθυστέρει μέχρι σήμερον, διότι έπιτηδευματική καί επι
στημονική έκπαίδευσις (έννοώ ό,τι οί Γάλλοι έννοοϋν κυρίως διά τής 
λέξεως sciences καί instruction professionnelle) κυρίως δέν ύπάρχει’ 
πιστωτικά καταστήματα μόλις έσυστήθησαν έπ’ έσχατων τινά, συγ
κοινωνία δέ σχεδόν δέν ύπάρχει.

Ό σοφός πρύτανις τής έν Έλλάδι πολ. οικονομίας κ. I. Α. Σού- 
τσος άναφέρει λυπηρά παραδείγματα, άποτελέσματα τής έλλείψεως 
ή άτελούς συγκοινωνίας. Πρό τινων έτών, λέγει, θ', οπτόπλινθοι έπω- 
λούντο είς Μαραθώνα 16 δρ. ή χΩιέ; ·■ ζί έν Άθήναις 16! Εις 
Λεβαδεία·? τό κοιλόν τού σίτου έτιμάτο 8 δρ. καί έν Άθήναις 6. 
Είς Καλάβρυτα ή οκά τού σίτου έτιμάτο 18 λ. καί είς Άγρίνιον
16. Ό οίνος πωλείται εις τινας έπαρχίας έν καιρώ τής έσοδείας 5 λ. 

li.l.hr
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ή οκά ζαί αλλαχού 20 λ. έν Εύβοια τά κάρβουνα έτιμώντο 3 δο. 
τό καντάριον καί έν Άθήναις 6 δρ. ζτλ. Καί ταΰτα ένεκα τοΰ 
άτελοϋς ή τής έλλείψεως τής συγκοινωνίας. — Έν τούτοις κράτος 
τι τών Ηνωμένων Πολιτειών, τό τής Νέας Ί’όρκης, κατ’ επο
χήν, καθ’ ήν δέν ήρίθμει έν έκατομ. κατοίκων (κατά τό 1810), 
συνέλαβε τήν ιδέαν νά ζαλύψη τό έδαφος του διά διωρύγων. Ίΐρ- 
ξατο τοΰ τολμηρού τούτου έργου διά τής διώρυγος τής προωρι- 
σμένης νά ένωση τήν λίμνην Erie μέ τόν έν Άλβανύ ποταμόν 
Hudron. Τό μήκος τής διώρυγος ταύτης συνέκειτο έκ 586 χιλιο
μέτρων, δηλ. τετράκις σχεδόν μακρότερον τής διώρυγος τοΰ Σουέζ. 
Άλλ’ οί πολϊται τής Νέας Ύόρκης ήσαν Αμερικανοί, οΐτινες δέν 
τρομάζουν ποσώς ένώπιον τοιούτων έργων. Έπεχείρησαν λοιπόν τό 
έργον μετ’ άποφάσεως καί μόνον διά τών ιδίων μέσων των. Τήν 4 
’Ιουλίου τοΰ 1817 ήρχισαν τό κολοσσιαίου τούτο έργον, καί μετά 
οκτώ έτη, τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1825, ή διώρυξ ήτο πλευστή καθ’ 
όλον τό μήκος της. Ίδωμεν τά άποτελέσματα τοΰ έργου τούτου.

Κατά τό 1817 τά εθνικά κτήματα έτιμώντο 15,900,000 φρ. 
12 δέ έτη βραδύτερου μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, ήτοι τό 1837, 
έτιμώντο 118 έκατομ. φρ. ήτοι σχεδόν ΐκταπλασιάσθησαν. Τά δέ 
εκ τούτου εισοδήματα τοΰ Κράτους άπό 2,200,000 φρ. ΰψώθη- 
σαν είς 7,600,000. Τά κεφάλαια τών δημοτικών σχολείων έδι- 
πλασιάσθησαν, τά τών άνωτέρων εκπαιδευτικών καταστημάτων έν- 
δεκαπλασιάσθησαν- χωρίς νά ύπολογίσωμεν τά διάφορα άλλα ηθικά 
καί υλικά ωφελήματα, άτινα έπέφερε, καί πρό πάντων τήν ϋπερτί- 
μησιν έν γένει τής ιδιωτικής περιουσίας, ήτις κατά τήν δευτέραν δε
καετίαν ηύξησε κατά 1,414 έκατομ. φρ. ! ΊΙ ιδιωτική περιουσία 
τής μητροπόλεως τοΰ Κράτους τούτου έξετιμήθη 10 έτη πρό τής 
κατασκευής τής διώρυγος άντί 7,600 χιλ. φρ. μετά τήν κατα
σκευήν δέ αύτής εις 763 έκατομ !

"Ενεκα τής αναπεύζεως τών σημερινών μέσων τής συγκοινωνίας 
δύναται τις νά άποδείξη διά τής μηχανικής, οτι ό σημερινός άνθρω
πος είναι πεντηκοντάκις ισχυρότερος τού ανθρώπου τών πρώτων χρό
νων- δηλ. ό,τι ό πρώτος άνθρωπος ήδύνατο νά κάμ.γ τότε έν διαστή- 
ματι πεντήζοντα έτών, ό σημερινός τό κάμνει έν διαστήματιένός καί 
μόνου έτους. Άλλ’ άν ΰπελόγιζέ τις καί τόσα άλλα πράγματα, ά
τινα έλαβον τεραστίαν άναπτυξιν σήμερον, ώς ό τηλέγραφος κ. τ. τ. 
ήδύνατο βεβαίως νά άποδείξη, ότι ; άνθρωπος κατήντησεν όχι μέν 
αθάνατος, ζή όμως περισσότερον τοΰ Μαθουσάλα, άφοΰ δύναται σή-
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μερον νά κάμ.η έν διαστήματι 60 έτών ό,τι μόλις άλλοτε τις ήδυ- 
νατο νά πράξη έντός 3 χιλ. έτών.

Πολλοί υπό τήν Ελληνικήν τοπικήν έποψιν δέν θεωροΰσι τήν κα
τασκευήν τοΰ άπό Πειραιώς εις Λαμίαν σιδηροδρόμου καλήν, έκτος 
έάν συνδεθή μετά τών Τουρκικών, υποθέτοντες τήν έπιχείρησιν ως 
μή έπικερδή. Καί έχουσι δίκαιον, διότι ούτε τόν τόπον έσπούδασάν 
ποτέ υπό τήν έποψιν ταύτην, ούτε τό διαμετακομιστικόν του εμπό' 
ριον, ούτε τά θαύματα τής συγκοινωνίας. Οι σιδηρόδρομοι έκμεταλ- 
λεύονται όχι μόνον τούς υπάρχοντας πόρους τόπου τινός άλλά 
πλάττουσι καί νέους πόρους, περί ών μόλις διά μακράς άναλύσεως 
τής έκ τής τελειοποιήσεως τών συγκοινωνιών προερχόμενης κολοσ
σιαίας βιομηχανικής καί εμπορικής άναπτύξεως ήδύνατο νά δοθή 
άτελής τις ιδέα.

Άρχάμενοι τοϋ παρόντος άρθρου ίδωμεν, ότι σ διπλασιασμός τοΰ 
έμπορίου κατήντησεν άπό 30 εις 5—6 έτη σήμερον- καί τούτο ευ
τυχώς συνέβη ό’χι μόνον διά τινα άνεπτυγμένα Ευρωπαϊκά κράτη 
άλλά καί διά τήν Ελλάδα ώς έκ τοΰ έπομένου πίνακος τοΰ έμπο
ρίου τής 'Ελλάδος καταδεικνύεται.

Γεν. έμπ. — Ει'ύαγωγίι Μι ΐί;<ιγωγιι. — έμπ. ειδικόν
— — 1851 39

1858 73 έκατομ. δρ................... 65
1864 93 .................................... 80
1869 157 ................................ 131 (συν τώ τής
1871 185 ■ · ■  ..................... 160) Έ ζταντ.σου

Ό καθηγητής ζ. Σοΰτσος υπελόγισε τήν δαπάνην τού διακομι- 
στικοΰ έν Έλλάδι έμπορίου, πρό 10 περίπου έτών, εις 20 περίπου 
έκατομ. δρ. καί τούτο όταν 8 ώρας μακράν τών Αθηνών προϊόντα 
τινα έπωλοΰντο εις ΰποτετραπλασίαν τιμήν ώς ανωτέρω άπεδεί- 
ξαμεν, όπερ άποδειζνύει, ότι τό έμπόριον ένεκα τής άτελοΰς ζαταστά- 
σεως τών μέσων τής συγκοινωνίας διατελεϊ εις ήκιστα εύάρεστον 
κατάστασιν καί ότι οίοσδήποτε σιδηρόδρομος θά πολλαπλασιάση 
τήν ζίνησιν αυτού. Κατά τάς πληροφορίας τοΰ ζ. Σούτσου καί τόν 
ανωτέρω πίνακα, διά τό διαμετακομιστικόν έμπόριον τής Ελλάδος 
πρέπει νά δαπανώντας σήμερον τούλάχιστον 40 έκατομ. δρ. Ύπο- 
Οέτοντες δέ τήν κατάστασιν ταύτην στάσιμου καί μετά τρία έτη, 
ήτοι μετά τήν άποπεράτωσιν τής κατασκευής τού σιδηροδρόμου 
Λαμίας, έάν άφιερώσωμεν αύτω ποσοστόν τι τών νΰν δαπανώ-
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[Λένων διά τήν μετααόμισιν τών προϊόντων, ήτοι τό δέκατον, (οπερ 
έλάχιστον), Οά άποφέρη ούτος 12 περίπου °/0 ! Εις ύποστήριξιν τών 
ανωτέρω ήδυνάμην νά αναφέρω τάς εισπράξεις τοΰ άπό Πειραιώς εις 
Αθήνας σιδηροδρόμου, αιτινες καί τοι σχεδόν άγνωστοι, είσί μέγιστα·.. 
νΙσως άντιτάξωσί τινες, ότι ό τοϋ Πειραιώς σιδηρόδρομος έχει ταξεί- 
δια διασκεδάσεως κτλ. — πράγμα οπερ δύναται νά ζ.άμη έπίσης καί 
ό τής Λαμίας σιδηρόδρομος,—ώς τοιαύτη δύναται νά θεωρηθή μόνον 
ή διακλάδωσις Φαλήρου καί ή χάριν τών Λουτρών μετάβασις εις 
Πειραιά έπί τινας μήνας τοϋ θέρους. Ή κίνησις όμως αύτη απέναντι 
τής ολικής έτησίας κινήσεως τοϋ σιδηροδρόμου είναι βεβαίως έλαχίστη, 
ώστε, έάν άφαιρέσωμεν τά έντεΰθεν προερχόμενα ποσοστά τών κερδών, 
τά μένοντα είσί βεβαίως πλέον ή άρκετά, άτινα δύνανται νά δώσωσιν 
άμυδράν τινα ιδέαν περί παντός έν Έλλάδι ιδρυΟησομένου σιδηροδρό
μου. Έκ τών ανωτέρω δέ εξάγεται, ότι ή Ελλάς δύναται νά θρέψη 
έν τή σημερινή καταστάσει αυτής τουλάχιστον 4,000 χιλιόμετρα 
σιδηροδρόμων καϊ κατά τούς πιθανωτέρους συνήθεις υπολογισμούς έν
τός ώρισμένου χρόνου τουλάχιστον διπλάσιαν άριθμόν χιλιομέτρων. 
’Ενώ ό άπό Πειραιώς εις Λαμίαν σιδηρόδρομος είναι 218 χιλιομέτρων 
καί 229 μέχρι τών μεθορίων.

Πλήν θεωρήσωμεν υπό γενικωτέραν έποψιν τήν περί ής ό λόγος 
σιδηροδρομικήν γραμμήν. ΊΙ Ελλάς καί μάλιστα ή Στερεά ένεκα 
τής άτελοϋς καταστάσεως τής συγκοινωνίας διατελεϊ έν κακή ζ.ατα- 
στάσει" πλήθος προϊόντων φυσικών τε ζ.αί τεχνικών ελλείψει με
γάλης άγοράς, ή εξαγωγής αυτών, διατελοΰσιν έν στασίμω κατα- 
στασει καταναλισκόμενα μόνον έν τώ τόπω τής παραγωγής αύτών, 
ή μεταφορά δέ αυτών είς άλλα μέρη τετραπλασιάζει πολλάκις, ώς 
εϊδομεν, τήν τιμήν αυτών. Έν ω δέ ό τόπος ήδύνατο μόνος νά έμ- 
ψυχώση καί νά συντελέση τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν τής γεωργίας, 
τοϋ έμπορίου, τής βιομηχανίας καί τής ναυτιλίας, αδυνατεί έλλείψει 
συγκοινωνίας- ό σιδηρόδρομος λοιπόν τής Λαμίας προώρισται νά 
διαδραματήση σπουδαίαν άποστολήν έν τή παρθένοι, ούτως είπεΐν, 
Στερεά Έλλάδι. Τώ οντι, έζ.τός τοΰ Πειραιώς, Αθηνών, ©ηβών, Λε- 
βαόείας ζ.αί Λαμίας καί τόσων άλλων πόλεων δι’ών θά διέρχηται καί 
ων τό έμπόριον άναπτυχθήσεται τά μέγιστα, απανταχού θά δώση 
ο σιδηρόδρομος ζωήν. Γινώσκομεν, ότι ίδρύετακ κατ’ αύτάς έταιρία 
τις κτηνοτροφική, ής αί έπαύλεις έσονται έν ταΐς εύφόροις πε- 
διάσι τής Λεβαδείας- ή φυτική βλάστησις τών πεδιάδων τού
των, ως έζ. τής άρίστης ποιότητος τών γαιών, είναι τοιαύτη ώστε 

άπαντα τά κτήνη τών έπαρχιών διαχειμάζουσιν αύτόσε, τό δέ 
χόρτον έχει πολλάκις μυθώδες ύψος. ΊΙ περί ής ό λόγος έταιρία 
υπόσχεται λαμπρόν μέλλον, έάν δεόντως συγκροτηθώ καί διευθύ- 
νηται. Ή πάχυνσις τών διά τά κρεωπολεΐα προωρισμένων ζώων, 
τά δέρματα αύτών, ό βούτυρος, τυρός, οί άλαντες καί τά παστά 
κρέατα πρέπει νά ήναι ό κύριος αύτής σκοπός. Μία άλλη έταιρία 
πρός έκμετάλλευσιν τών δασών δέν Οά ήτο κακή έπιχείρησις τόσω 
μάλλον καθ’ όσον ή Ελλάς εισάγει ξυλείαν κατ’ έτος άξίας 3 
έκατομ. δρ. Τό δέκατον περίπου τής Ελλάδος καλύπτεται υπό 
δασών, τά καλλήτερα δέ αύτών είναι είς τήν Στερεάν Ελλάδα. 
Ό σιδηρόδρομος τής Λαμίας διέρχεται παρά τήν λίμνην τής Κω- 
παίδος, ής ή έκτασις είναι 210 χιλ. στρεμμάτων άμα τή κατασ
κευή τοϋ σιδηροδρόμου ούδεμία αμφιβολία υπάρχει, ότι ή Κωπαίς θά 
άποξηρανθή ύπό τίνος έταιρίας, ίσως δέ καί ύπ’αύτής τής τοϋ σιδη
ροδρόμου έταιρίας. Ή έπιχειρήσουσα τήν άποξήρανσιν τής Κωπαίδος 
έταιρία όχι μόνον θά ώφελήση τά παρακείμενα μέρη, προικίζουσα 
μηχανικώς, ούτως είπεΐν, τήν 'Ελλάδα άνευ πολέμου μέ 210 χιλ. 
στρέμματα τών εύφορωτέρων γαιών, άλλά καί θά πλουτίση αύτήν, 
άφοϋ ό μέν Sauvage ύπελόγιζεν ότι μόνη ή Κωπαίς δύναται νά άπα- 
σχολήση καί θρέψή 30 χιλ. κατοίκων, ό δέ κ. Ε. Carguar έξέφρασε 
τήν αύτήν περίπου ιδέαν περί τών γαιών τής Κωπαίδος. Τώ ό'ντι αί 
γαΐαι αύται είσί καταλληλότατα·, είς φύτευσιν ορυζίου, καπνού, βάμ- 
βακος, άραβοσίτου, ροζαρίου κλ. ίσως δέ δύνανται νά χρησιμοποιη- 
Οώσι καί τά ύδατα τά τε υπάρχοντα καί τρέχοντα είς ποτισμόν 
γαιών διά κανονικών διωρύγων. Παρά τήν οδόν ύπάοχουσιν ούζ. ολί
γα·. άτμομηχαναί, οπερ σπουδαίου διά τόν σιδηρόδρομον. Τό προνόμιον 
τών άνακαλυφθησομένων μεταλλείων είς άπόστασιν 5 χιλιομέτρων έζ 
έκάςου μέρους τής γραμμής είναι ού μικρόν,μάλιστα διά σιδηρόδρομον. 
"Απαντα ταϋτα πείθουσιν ήμάς, ότι ό άπό Πειραιώς είς Λαμίαν σιδη
ρόδρομος έ’σεται μία τών έπικερδεστέρων έν Έλλάδι έπιχειρήσεων, 
ζ.αί μεμονωμένος όλως άν θεωρηθή. Άλλ’ ή γραμμή αύτη, ώς ί'δομεν, 
προώρισται νά άποτελέση έξ ανάγκης μέρος μιας τών μεγάλων άρ- 
τηριών τής παγκοσμίου εμπορικής γραμμής, ένεκα τής οποίας έχει 
μέγα μέλλον.

ΊΙ άπό Σουέζ λοιπόν προερχόμενη γραμμή κατ’ άνάγκην Οά 
διέλθη τοΰ Πειραιώς, καί όχι τής Θεσσαλονίκης, ή ένωσις τών Ελ
ληνικών ζ.αί Τουρκικών σιδηροδρόμων γενήσεται έπίσης, έν άνάγκη δέ 
καί ύπ’ αύτής τής ιδίας έταιρίας τοΰ σιδηροδρόμου Λαμίας ζ.αί τέ-
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λος, καί άν ή πρόοδος τής 'Ελλάδος στάσιμος θεωρηθή, καί άν ό σι
δηρόδρομος της Λαμίας περιορισθή μόνον έν τή Στερεά Έλλάδι, Οά 
εδρτ) ούτος πλέον η αρκετήν τροφήν, άποφέρων ού μικρόν κέρδος.

A. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΙ1Σ.

ΧΡΟΝΙΚΑ·

’Εκ πολλών παρατηρεϊται συμπτωμάτων, δτι τά οικονομικά τοΰ 
τόπου εισέρχονται εις κρίσιμον περίοδον, τής όποιας αί μέν διαστά
σεις λαμβάνουσιν όσημέραι εύρύτερον χαρακτήρα, τά δέ αίτια δύ
νανται νά μελετηθώσιν ύπό δύο έπόψεις, πολιτικήν καί χρηματιστι- 
κήν. Συνέβησαν δέ τελευταίου μεταθέσεις τινές περιουσιών τοιαύτης 
σημασίας (υπολογίζονται εις δεκάδας εκατομμυρίων), τό επιχειρημα
τικόν πνεύμα ένέπεσεν είς τοιούτους ένδυασμούς, άπεγοητεύθη είς 
τοιοΰτον βαθμόν ή μεγαλουργός δύναμις τοΰ συνεταιρισμού, καί 
ύφίσταται τοιοΰτος σύνδεσμος μεταξύ τής ιδιωτικής και δημοσίας 
οικονομίας,—ώστε έκ τών πρώτων πράξεων τής περιμενομένης Βου
λής έσεται βεβαίως καί ή διάταξις ειδικής έπί τοΰ κοινωνικού τού
του θέματος έρεί'νης. Τά Κοινοβούλια είναι οι φυσικοί προστάται 
τών λαών.

— ΊΙ άπό τοΰ 1833 ιδέα περί υποβρυχίου σιδηροδρομικής ένώ- 
σεως τής Αγγλίας μετά τής Ευρώπης είσήλΟεν έπ’ έσχάτων είς τήν 
πρακτικήν αύτής φάσιν. Επιτροπή μέν ’Λγγλογαλλική κινεί δρα- 
στηρίως τήν ύπόθεσιν, πρόκειται δέ νά ένεργηθή καί κυβερνητικώς 
σχετική έπί ταύτης μελέτη.

— Οί ειρηνόφιλοι εργάζονται δραστηρίως ύπέρ τής διεθνούς διαι
τησίας, τρία κατά τό ένεστός έτος συγκροτήσαντες συνέδρια, έν Γε
νεύη, κατά πρόσκλησιν τών προέδρων τοΰ σννθέσμου της Ειρήνης 
χαί τής Έ.ΙενθερΙαιμ έν Gand τή ένεργεία δύο δημοσιογράφων καί 
τελευταϊον έν Βρυξέλλαις διά τής έν ’Αμερική έπιτροπής the inter
national law Commitee·

— Παρακολουθώ τάς βασιλικάς έν Γαλλία συζητήσεις. Μονάρ
χης άνευ θρόνου καί Λαός άνευ δημοκρατίας. Έν τώ μεταξύ ευ
φυείς τινες προσπαθοϋσι νά καταπείσωσι τόν πρώτον μέν, ίνα μή 
διαγράψη ολόκληρον τόν παρόντα αίώνα έκ τοΰ ημερολογίου του, 
τόν δεύτερον δέ, δτι είναι ό πρώτος λαός τής γής !

Έν Άθήναις, 1 Νοψβρίου 1873.


