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[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ)

ΓΙΕΡ1 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ·

Έν τώ κατά Άριστοζράτους λόγω του ό Δημοσθένης 
(σελ. 689) συγκρίνει δύο σπουδαιοτάτας περιόδους τής ’Α
θηναϊκής οικονομίας. Ή μέν πρώτη περιλαμβάνει τάς εύ- 
ρώστους έζείνας γενεάς, τών όποιων ό κύριος τύπος ανα
φαίνεται έν ταϊς μεγάλαις παρατάξεσι τοΰ Ελληνισμού 
κατά τής Μηδικής ’Ασίας. Ή δέ έτέρα, σύγχρονος τοΰ ρή- 
τορος, χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως έκ μείζονος ατομικής 
έπόψεως. Ένω άφ’ ένός έν τή πρώτη «τά μέν τής πόλεως 
ήν εύπορα καί λαμπρά δημοσία, ιδία δέ ούδείς ύπερεΐχε τών 
πολλών» διότι, καθώς έλεγεν πρός τούς ’Αθηναίους ό Δη
μοσθένης, «τήν Θεμιστοκλέους μέν οικίαν καί Μιλτιάδου 
καί τών τότε λαμπρών, εί τις άρα όμών οιοεν όποια ποτ’ έ- 
στίν, όρα τών πολλών ούδέν σεμνοτέραν ούσαν, τά δέ τής 
πόλεως οικοδομήματα καί κατασκευάσματα τηλικαΰτα καί 
τοιαϋτα, ώστε μηδενί τών έπιγιγνομένων υπερβολήν λελεΐ- 
φθαι, Προπύλαια ταϋτα, Νεώσοικοι, Στοαΐ, Πειραιεύς, τάλ- 
λα, οίς κατεσκευασμένην όράτε τήν πόλιν» —άφ’ ετέρου 
έν τή δεύτερα περιόοω (εξακολουθεί ό ρήτωρ) «τινές μέν 
πολλών δημοσίων οικοδομημάτων σεμνοτέρας τάς ιδίας κα- 
τεσκευάκασιν οικίας, γήν δ’ ένιοι πλείω πάντων ύμών τών 
έν τώ δικαστηρίω συνεώνηνται» . . .

Έάν ό ρήτωρ έχη ιδιαιτέρως ύπ' δψιν τούς πολιτικούς 
τής έποχής του, τών όποιων άλλοτε μέν «ό δήμος ήν δε
σπότης νΰν δ’ ύπηρέτης,» έάν Οεωρή ώς αιτίους τούς συ- 
νεθίζοντας τόν λαόν ίνα καταφρονή αύτός εαυτόν, «ένα 
δέ ή δύο θαυμάζειν ανθρώπους.», διά τοΰτο δέν είναι ό οίζο- 
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νομικός τών δύο περιόδων χαραζτήρ ήττον διαζεκριμμένος. 
'Οπωσδήποτε όταν έν τή πραχτιχη συνηντήθησαν αί δύο 
περίοδοι, ή είς οικίας ’Αθηναϊκή περιουσία ήτο ζατά τόν 
Boeckli διαμεμοιρασμένη εις διαφόρους άξίας. Ένώ ή οικία τοΰ 
τραπεζίτου Πασίωνος έξετιμήθη 100 μνας, έζ τής διζανι- 
χής ρητορικής γνωρίζομεν, οτι άλλαι έτιμώντο άντί 50, 40, 
30,20, 7 ή ζαί 3 μνών· (ή μνά=δρ. 102 Ούτως ϊνα 
συλλαβή τις γενικήν έννοιαν περί τών είς ιδιωτικός οικο
δομάς παγίων τής Αθηναϊκής δημοκρατίας κεφαλαίων, αρ
κεί ή άπογραφή, τήν οποίαν άπομνημονεύει ό Ξενοφών, 
διότι έν αύτή υπολογίζονται ύπέρ τάς 10 000 αί οίκίαι τών 
’Αθηνών, τούτέστι σχεδόν διπλάσιαι τών καθ’ ημάς έκ τής 
άπογραφής τοΰ 1870 βεβαιωθεισών 5 437.

Ή έν τοϊς άριθμοϊς τούτοις άναλογία τών πολυδαπάνων 
πρός τάς μή τοιαύτας ιδιωτικών οικοδομών συνδέεται πρός 
μεγίστης σημασίας κοινωνικήν έποψιν. Έάν οσω εκτείνον
ται αί μεγάλαι οίζοδομαί τόσω σμιζρύνωνται αί μικραί, έάν 
όσω πολλαπλασιάζονται τά δωμάτια τών ολίγων τόσω 
συσωρεύωνται είς κατοικίας στενάς οί πολλοί, οΰδεμία αμ
φιβολία ότι ή διανομή τοΰ κοινωνικού πλούτου διατελεϊ 
ύπό τήν έπιρροήν σπουδαίας οικονομικής νόσου. Είς τοιαύ
την περίπτωσιν ή φορολογική τής πολιτείας μηχανή κα
λείται είς σωτηριωδεστάτην λειτουργίαν. Διότι υπό τήν 
αιγίδα τής μεγάλης αρχής, ότι οί πλείονα έζ τής κοινω
νίας άπολαμβάνοντες πρέπει νά φέρωσι ζαί τά πλείονα αύ
τής βάρη, άναβιβάζουσα ή μηχανή αύτη τόν φόρον τής οι
κοδομής είς ύψηλοτέραν κλίμακα, αναγκάζει τά κεφάλαια 
νά τραπώβιν είς τήν οδόν τών μικρότερων οικοδομών, αί- 
τίνες τοιουτοτρόπως ού μόνον θά προσεγγίσωσι τήν πολι
τικήν τής πρώτης ύπό τοΰ Δημοσθένους άνωτέρω χαρακτη- 
ρισθείσης περιόδου, άλλά Οά καταστήσωσι τά οικοδομικά 
κεφάλαια ύπηρετικώτερα είς τάς πρακτικωτέρας τής όλης 
κοινωνίας άνάγκας.

Ή τελευταία έποψις δεϊται ιδιαιτέρας άναπτύξεως, πρός 
τήν όποιαν διατελεϊ εις στενωτάτην σχέσιν τό έν τοϊς τε- 

λευταίοις δύσι περίπου έτεσι φαινόμενον, καθ’ ό αί τάσεις 
τών ’Αθηναϊκών οικοδομών περιβάλλονται όσημέραι έν
δυμα κατά τό μάλλον ή ήττον μεγαλοπρεπές. Ή κατα
γωγή τών δαπανωμένων κεφαλαίων δέν εισέρχεται είς τόν 
σκοπόν τής μελέτης μου. Ούδέ προτίθεμαι νά ύπομνήσω 
τήν έμφάνισιν τής έν Βιέννη καταστρεπτικής κρίσεως διά 
τοΰ οικοδομικού πρό πάντων πυρετού, όστις είχε καταλά
βει κατά τά τελευταία έτη τήν πρωτεύουσαν τής Αύστρίας. 
Τό ούσιώδες είναι, ότι έν τή εθνική οικονομία έξασζεϊ πάν
τοτε μεγίστην έπιρροήν ή έκρυθμος μετατροπή τών κυκλο- 
φορούντων κεφαλαίων είς πάγια, όταν μάλιστα ταΰτα άνή- 
ζουσιν ώς έπί τών μεγαλοπρεπών οικοδομών είς τήν τάξιν 
τής πολυτελείας.

Μένει λοιπόν ίζανώς αμφίβολον, έάν έπί τών πλείστων 
μεγάρων, τά όποϊα ή πόλις τών ’Αθηνών βλέπει έντός τού 
περιβόλου της άνεγειρόμενα, οί ίδιοκτήται αύτών διατηροΰ- 
σιν άνάλογον ποσότητα κεφαλαίων είς περαιτέρω τής οι
κονομικής αύτών δυνάμεως καλλιέργειαν. Έάν ύποθέσω
μεν, ότι πρόκειται περί εκατομμυριούχων, ομολογώ ότι δέν 
έχω πολλήν ύπόληψιν είς τό επιχειρηματικόν πνεύμα άν
θρώπου, όστις δαπανά τό ήμισυ τής περιουσίας του είς οι
κοδομήν οικίας καί τήν λοιπήν διασκευήν αύτής. Ή έποψις 
τής ένιαυσίας δαπάνης έρχεται κατόπιν. "Ινα φαντασθώ 
ότι έκτισε τις εύρύχωρον καί μαρμαρόεσσαν οικίαν μόνον ζαί 
μόνον ϊνα έπιδείκνύηται άπό τοΰ λαμπρού αύτής ύψους, νο
μίζω ότι έχω ένώπιόν μου τήν ταπεινοτέραν ματαιότητα, 
διότι, καθώς λέγει ό Πίνδαρος, κ'Ώ τάλας έφάμερε, νή
πια βάζεις χρήματά μοι διακομπέων.» Πρέπει λοιπόν νά 
άναβιβασθώσιν αί άνάλογοι πρός τάς μεγαλοπρεπείς οικίας 
έτησίαι οίζογενειαζαί δαπάναι είς 50—100 χιλ. δραχμών, 
όπερ ίσοδυναμεϊ, έπί τού δεδομένου παραδείγματος είς έκα- 
τομμύριον κεφαλαίου, πρός έντελή έξάντλησιν τών αποτα
μιεύσεων μιας γενεάς είς τήν αρχήν τής άμέσως επομένης. 
Τί δέ νά εί'πη τις περί έκείνων, οΐτινες ένδύουσιν άπασαν 
τήν περιουσίαν αύτών είς μεγαλοπρεπή οικοδομήν ζαί τό
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χείριστον αποτείνονται είς άλλότρια βαλάντια πρός συμ- 
πλήρωσιν κατά τό ήμισυ καί τό τρίτον ! Ή τελευταία κα
τηγορία περιλαμβάνει πλείστους έν Άθήναις ίδιοκτήτας, 
παρέχει δέ είς τήν καταστατικήν τών αναγκαστικών απαλ
λοτριώσεων καί τών κατά μέρος οικονομικών καταστροφών 
λίαν ενδεικτικούς αριθμούς.

Καί βεβαίως δέν έχω κατά νουν, ινα κατηχήσω τούς α
μαρτωλούς τής πολυτελείας λάτρας. 'Όταν τις,έχων πολλά, 
άποβλέπη είς ανάλογους απολαύσεις, χωρίς νά έχη τήν 
φιλοδοξίαν τοΰ παραδείσου (διότι δέν πωλεΐ κατά τό εύαγ- 
γέλιον τά ύπάρχοντά του καί δέν διανέμει αύτά τοΐς πτω- 
χοΐς), δέν νομίζω ότι είναι διά τοΰτο άξιος άγχόνης έν τώ 
παρόντι κόσμω. Άναδέχομαι δμως νά άποδείξω αύτώ, ότι 
καθ’ όσον αί πολυτελείς οίκοδομαί αποτείνονται είς τήν μα
ταιότητα τής αίωνιότητος, προφανώς ποιείται έλλειπεΐς 
ύπολογισμούς. Τώ όντι ό,τι κυρίως προκαλεΐ τήν προσο
χήν έπί τών νεωτέρων μεγάλων ’Αθηναϊκών οικοδομών εί
ναι αί αναμνήσεις πύργων άρχαιοτέρας έποχής, οικοδομη
μάτων οχυρών καί έν γένει τοίχων μεγάλων διαστάσεων. 
Ή στερεότης μάλιστα έν πολλοϊς ύπερτερεΐ τής κομψό- 

τητος.
Έάν έπρόκειτο περί τών βασιλέων τής Αίγύπτου, υπο

μονή. Καθώς λέγει ό Rosclier, αί πυραμίδες αύτών, άπο- 
βλέψασαι είς τό μήκος τών αιώνων, προφανώς έπέτυχον 
τοΰ σκοποΰ. Άλλά πρόκειται άτυχώς περί οικοδομών ιδιω
τικών. Νομίζει άρά γε ό πλούσιος, ότι αρκεί νά κτίση Ιδιω
τικόν μέγαρον, ίνα νικήση είς τόν αγώνα τής αθανασίας; 
Φεΰ ! Τά Σωκρατικά τοΰ Ξενοφώντος απομνημονεύματα εί
ναι λίαν άποθαρρυντικά· διότι «ήλίθιός δε, καί εί τις οίεται 
διά τόν πλούτον μηδέν έπιστάμενος, οόξειν τι αγαθός είναι, 
ή μηδέν αγαθός ών, δοκεΐν εύδοκιμήσεΐν.» Μίαν οδόν γνω
ρίζω ύπό τήν έποψιν ταύτην διά τόν πλοΰτον. Περιγράφε- 
ται ολόκληρος έν άνεκδότω έπιστολή τοΰ Κοραή (30 Δε
κεμβρίου 1814·), τήν οποίαν έχω τήν στιγμήν ταύτην πρό 
δφθαλμών καί αισθάνομαι, ότι πρέπει νά άντιγράψω κατά

τήν έπομένην περίοδον. «Άπεικάζω, ότι έπιθυμεΐς νά συνερ- 
γήσης καί σύ εϊς τήν πρό πολλοϋ ποθουμένην καί τόρα ένερ- 
γουμένην μεταβολήν τής Ελλάδος. Μήν άμελήσης λοι
πόν, φίλε, σ’ έξορκίζω είς τό ιερόν όνομα τής πατρίδος ! 
νά λαμπρύνης τό όνομά σου ζών καί νά τό άφήσης έντιμον 
καί λαμπρόν είς τήν μνήμην τής έπερχομένης γενεάς. Ή 
πρόνοια σ’ έδωκε τά μέσα. Τό άργύριον είναι μέταλλον 
άχρεϊον καί άλλο δέν τό χωρίζει άπό τούς λίθους πλήν 
ολίγη πλειοτέρα στιλπνότης· άλλ’ είς τάς χεΐρας τοΰ γνω- 
ρίζοντος νά τό μεταχειρισθή γίνεται δόξης αιωνίου όργα 
νον. Δέν θέλουν σέ φανήν οί λόγοι μου τολμηροί, έάν συλ- 
λογισθής ©τι δέν γράφω ούδέ λέγω τοιούτους λόγους πλήν 
είς τούς άξιους νά τούς άκούωσιν............»

Ή ανάγκη λοιπόν τής προσωπικής άπολαύσεως είναι 
μείζονος σημασίας έπί τών πολυδαπάνων ιδιωτικών οικο
δομών. Κατά τοΰτο όμως ή οικονομική έπιστήμη είναι ήδη 
ίκανώς σαφής, διότι ιδού πώς διατυποΰνται τά πορίσματά 
της ύφ’ ένός τών διακεκριμμένων διδασκάλων της, τοΰ Say 
(Μαθ. Πολιτικής Οικονομίας τομ. 2 κεφ. 8).

«Υποθέτω ότι ιδιοκτήτης τις σκοπεί νά κτίση οικίαν διά 
τήν οίκογένειάν του. Έάν τήν οίκοδομήση διά πελεκητών 
λίθων, διά λίαν ίσχυράς ξυλείας καί έν γένει δι’ όλων τών 
μεθόδων, έξ ών εξασφαλίζεται ή πολυχρονιωτέρα διάρκειά 
της, δεδόσθω ότι Οά δαπανήση 100 χιλ. φρ. καί ότι ή οι
κία θά διαρκέση είς αιώνα τόν άπαντα. Έάν τήν οίκοδο
μήση δι’ ύλικών ελαφρών, θά δαπανήση 50 χιλ. φρ. καί 
θά διαρκέση ή οικία 45 έτη. Συμφέρει άρά γε νά άγοράση 
τό διαρκές υλικόν, νά οίκοδομήση τούτέστι διά τήν αιωνιό
τητα ; ”Η μήπως συμφέρει νά κτίση οικίαν, ήτις μετά 4-5 
έτη πρέπει νά καταοαφισθή ;

Έν πάση περιπτώσει ό ιδιοκτήτης έχει πρός δαπάνην 
100 χιλ. φρ. Όθεν έάν οίκοδομήση τήν οικίαν του διά 
50 χιλ. φρ. Οά τώ μείνωσιν αί λοιπαί 50 χιλ. όπως τάς 
διαθέση έπί συνθέτω τόκω. Ή ποσότης αϋτη είς 15 έτη 
διά τών τόκων θά διπλασιασθή καί έπομένως Οά άναβιβασθή 



102 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε111ΘΕΙΜΊ1Ϊ1Σ. ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ. 103

είς 100 χιλ. φρ. Μετά έτερα 15 έτη Οά διπλασιασθή έκ 
νέου, Οά ύψωθή είς 200 χιλ. φρ. Ή οέ ποσότης αύτη είς 
τό τέλος της τρίτης δεκαπενταετίας Οά άναβιβασθή είς 400 
χιλ. φρ. δταν δηλαδή συμπληοωθώσι τά 45 έτη. Είναι 
άληθές, ότι τότε ό περί ού ό λόγος ιδιοκτήτης ή τά τέκνα 
αύτοΰ Οά εύρεθώσι κάτοχοι οικίας, ήτις οίκοοομηθεΐσα δι’έ- 
λαφροϋ ύλικοΰ δέν θά έχη πλέον άξίαν τίνά, άλλ’ άφ’ ετέ
ρου Οά είναι έπίσης κάτοχοι 400 χιλ. φρ. τά όποια δέν Οά 
είχον, έάν έκτιζον οικοδομήν στερεωτέραν. Υπόθετων δέ, 
ότι έπιθυμσΰσι νά άντικαταστήσωσι τήν έκ 50 χιλ. φρ. οι
κίαν των δι’ άλλης όμοιας, ιδού ότι πάντοτε έκέρδησαν 
350 χιλ. φρ. άκολουθοΰντες τήν τακτικήν ταύτην.

Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή άπόλαυσις έσεται 
όμοια, διότι οικία ώκοδομημένη δι’ έλαφροΰ ύλικοΰ δύνα
ται νά περιλάβη δλα τά κοσμήματα καί δλην τήν ψυχαγω
γικήν διασκευήν οικίας μεγαλοπρεπεστέρας. Είς άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις καί αντίκρυ τής άνισότητος έν τή διάρ
κεια τών οικοδομών ή άπόλαυσις Οά είναι κατανάλωσις βρα
δεία καί μάλιστα αιώνια, διότι οικία, τήν όποιαν άνοικο- 
δομεΐ τις έπικερδώς κατά πάσαν 45ετίαν, δύναται νά θεω
ρηθή ώς οικοδόμημα αιώνιον.

Είναι δέ άνωφελές νά είσέλθω είς τάς λεπτομέρειας τών 
άλλων πλεονεκτημάτων καί μειονεκτημάτων οικοδομής 
έλαφράς καί ολίγον διαρκούς. Είναι π. χ. δυσάρεστον είς 
τήν οικογένειαν νά εγκατάλειψη τήν όποιαν κατοικεί οικίαν 
κατά τήν διάρκειαν τής άνοικοδομήσεως αύτής, ένεκεν τής 
όποιας μάλιστα θά άπολεσθώσι πολλά αντικείμενα τοΰ 
έσωτερικοΰ καλλωπισμού, τά όποια δέν δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσιν έκ νέου. Άλλ’ είναι αρά γε άσήμαντον τό πλεο
νέκτημα τοΰ συνδυασμοΰ τής νέας οικίας πρός τάς νέας 
τοΰ βίου άνάγκας ; Μετά 45 έτη αί συνήθειαι τής βιωτι- 
κής μετεβλήθησαν, ή οικογένεια δέν σύγκειται πλέον έκ 
τών αύτών προσώπων, έχει δ’ αύτη άνάγκην νέων τής κα
τοικίας διαρρυθμίσεων. Πρέπει έτέρωθεν νά θεωρηθή ώς 
πλεονέκτημα, ότι έπί ίσου γηπέδου ή έλαφρά οικία είναι 

μείζων τής πολυδάπανου, διότι οί τοίχοι καί τά πατώματα 
αύτής έχουσιν μικρότερου πάχος.»

Ή οικονομική αύτη πρακτική λειτουργεί έν Αγγλία 
μετά κλασσικής, ούτως είπεΐν, έπιτυχίας, έν ή συνεδυάσθη 
είς ύπατον βαθμόν ή εύθηνία πρός τήν κομψότητα, σχετί- 
κώς πρός τήν δλην τοΰ τόπου οικονομίαν. Έάν κατά μέ
σον όρον συγκρίνωμεν τήν διάταξιν τής ’Αγγλικής οικίας 
πρός τάς τών άλλων εθνών, προξενεί έντύπωσιν ή αρμο
νία αύτής πρός δλας τάς βιωτικάς άνάγκας. Θά συνεβού- 
λευονδέ τούς μηχανικούς καί τούς αρχιτέκτονας τής 'Ελλά
δος, όταν συμπέση νά έπισκεφθώσι τήν δυτικήν Ευρώπην, 
νά μή διστάσωσι νά διέλθωσι τόν πορθμόν τοΰ Καλαί, διότι 
Οά έπανήρχοντο άδιστάκτως μετά πλειοτέρων ειδήσεων περί 
οικογενειακής οικοδομικής. 'Ομολογώ ότι όλίγας οικίας 
έκ τών καλλιτέρων γνωρίζω ένταΰθα μή προδιδούσας είδος 
τι άσθενείας είς τήν όσφρησιν, τήν άκοήν καί τό βάδισμα 
τών άρχιτεκτόνων ήμών. Σάς όδηγοΰσιν είς τήν αίθουσαν 
τής ύποδοχής δι’ όλων τών τρωτών μερών, τά όποια ό ξένος 
οφθαλμός άπαντα πολλάκις άπ’ αύτής τής εισόδου. Πόσον 
όλίγαι οίκίαι έχουσι τήν άναγκαίαν είς τούς κοιτώνας καί τά 
λοιπά δωμάτια διαρρύθμισιν ! Έν ταΐς πλείσταις μαρτυρεΐται 
άσύγγνωστος άγνοια τοΰ ότι ή οικογένεια είναι έργαστη- 
ριον, έν ω κατασκευάζονται καί διαμορφοΰνται άνθρωποι. 
Καί τό ζήτημα δέ τής δαπάνης κέκτηται ιδιαίτερον διαφέ- 
ρον, διότι, άνεξαρτήτως δημοσίων τινών οικοδομών, αίτι 
νες ύπερηκόντισαν τό σκάνδαλον, καταρτίζετε τόν προϋπο
λογισμόν ύμών καί έπειτα εννοείτε, δτι ή αρχιτεκτονική τέ
χνη συνίστατο είς τήν άπόκρυψιν μεγάλου μέρους τοΰ 
πρός οικοδομήν κεφαλαίου, ώς έν πολλοΐς παραδείγμασι 
μέχρι τοΰ τετάρτου, τοΰ τρίτου ή καί τοΰ ήμίσεως αύτοΰ !

Ή όλη έν τούτοις προσοχή έτράπη πρός τήν έξωτερικήν 
τών οικιών διαρρύθμισιν. Νομίζει τις, δτι πρόκειται περί 
έ κ θ έ σ ε ω ς οικοδομών καί ούχί περί κατοικίας οι
κογενειών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ-

Ή μεγάλη δύναμις τοΰ πολλαπλασιασμού τών ανθρώ
πων στηρίζεται έπί δύο πρό πάντων βάσεων, έπί της γονι
μότητας της τών γενών ένώσεως καί έπί τής άναπτύξεως 
τοΰ μέσου όρου της ζωής. Διότι τί ώφελεϊ, έάν γεννώνται 
μέν πολλοί, άποθνήσκουσι δέ ισάριθμοι, καί πάλιν όταν ή 
χώρα κατοικεΐται ύπό μακροβίων έγωιστών, οΐτινες δέν 
Οέλουσι νά μοιράσωσι τόν άρτον αύτών μετά άπογόνων !

"Οσον άφορα είς τήν ένωσιν τών γενών, ένώ ό γάμος 
άποτελεϊ τήν κυρίαν τής γονιμότητος έποψιν, φερ’ ίδωμεν 
τάς παρ’ ήμϊν τάσεις αύτοϋ κατά τά φαινόμενα τών μεγά-
λων άριθμών, ώς συνήθροισεν αύτούς ή κυβερνητική Κα-
ταστατιζή.

1864 1865 1866 1867 1868 I 1869

8381» 9224 8558 8553
8655 I 9 488

- - « rf ξις τών άμων11 U'J ;η αναπτυ
έξ αναλογίας πρός τόν πληθυσμόν τής έπικρατείας μαρ
τυρεί τάς έπομένας τάσεις. Άπό 1 γάμου έπί 159 κα
τοίκων ζατά τό 1864, τελείται 1 έπί 148 ζατά τό 1865, 
άναλογεϊ 1 έπί 155 ζατά τό 1866 καί 1867, έπιτείνεται 
δέ ή πρόοδος έζ νέου ζατά τό 1868 είς 1 έπί 153 ζαί 
κατά τό 1869 ετι μάλλον είς 1 έπί 140. Κατά μέσον λοι
πόν όρον ή άναλογία τών γάμων πρός τούς κατοίκους εΐ
ναι ώς 1 151.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην κατέχομεν τήν τελευταία·/ βαθ
μίδα έν τώ έπομένω ζατά τήν Ευρώπην ζοινωνικώ τώγ 
ενιαυσίων γάμων φαινομένω,

Χώραι γάμοι κάτοικοι Χώραι γάμοι κάτοικοι

Σαξωνία · · 1 113 Γαλλία · · 1 126
11 ρωσσία · · 117 Βυιτεμ.βέιγτ,ς 127
’Αγγλία · · 118 Βέλγιον · · )) 133
’Ιταλία · · » 119 Δανία ■ · · » 136
Βαυαρία · · » 121 Σου/,δία · · » 141
Λυστσία · · 122 [Νορβα,γία . · » 146
Ισπανία ■ · » 125 'Ελλάς . · 151

Τίνος ένεκεν οι 'Ελληνικοί γάμοι διατελοΰσιν είς τοιαύτην 
ζαθυστέρησιν ; ’Ενώ νομίζομεν, ότι ό έξοχιζός πληθυσμός 
ήμών σπεύδει ένωρίτερον πρός τήν δημιουργίαν διαδόχων, 
ή Καταστατική μαρτυρεί, ότι έπί τοϋ όλου τό έθνος μετά 
ένδυασμών προσέρχεται ενώπιον τοϋ συζυγικού θυσιαστη
ρίου. Οί ένδυασμοί ούτοι έχουσιν οικονομικήν πρό πάντων 
σημασίαν. Ό νέος βίος, αί νέαι άνάγζαι έξασζ.οΰσι μεγάλην 
έπί τοΰ προκειμένου έπιρροήν. Ή ύπερτίμησις π. χ. τών 
τροφίμων καί τών λοιπών μέσων τής συντηρήσεως, ή άπό 
εικοσαετίας δραστηρίως άναβιβάζουσα τήν 'Ελληνικήν άγο
ράν, οέν δύναται νά Οεωρηθή ώς ένθάρρυνσις πρός πολλα
πλασιασμόν τών οικογενειακών βαρών.

Έν γένει ύπάρχει έντός τοϋ έλληνικοΰ χαρακτήρος πο
σότης τις άπωτέρων κατά τό μάλλον ή ήττον ύπολογισμών 
περί τοΰ μέλλοντος. Πρώτη φροντίς τών νέων ήλικιών 
κατά κανόνα εΐναι ή συμπλήρωσις χρηματίου τίνος άναλό- 
γου. Έτέρωθεν ή διαμοίρασις τών διαφόρων έντός τοΰ έθνους 
ήλικιών κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν. Αγνοώ ζατά πόσον 
ήέν τή άπογραφή τοΰ 1870 έξαζρίβωσις τοΰ θέματος τού
του είναι άξια έμπιστοσύνης. Μέχρι τοϋ 20 έτους ύπελο- 
γίσθησαν 47,65 έπί τοϊς °|ι} άπό τοϋ 20—30 έτους 18,13 
τοϊς °|0 καί άπό τοΰ 30—40 έτους 13,86 τοϊς °|0. Έάν 
ύπολογίσωμεν είς 10 περίπου έτη τήν μεταξύ τών συζύ
γων διαφοράν καί ώς ήλιζίαν γάμου διά μέν τάς γυναίκας 
άπό τοΰ 15—30 διά δέ τους άνδρας άπό τοΰ 25-—40, τό 
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έτος 1870 άπέδειξεν 204119 γυναίκας καί 180 124 άν- 
δρας. 'Επομένως κατά τό συζυγικόν τοΰτο τών ηλικιών 
δριον ιδού ότι 24 χιλ. γυναίκες έπρεπε νά περιμένωσιν 
τούς νυμφίους αύτών.

Έπί τής όλης όμως άναπτύξεως τοϋ πληθυσμοΰ τό συμ
πέρασμα τοΰτο μετατρέπεται όλοσχερώς είς άντιθέτους ό
ρους διότι εΐναι τοιαύτη ή άναλογία τοΰ άνδρικοΰ πρός τό 
Θήλυ γένος, ώστε άν ύπετίΟετο, ότι αί φλόγες τοΰ ύμεναίου 
έθέρμαινον ολόκληρον τόν Ελληνικόν πληθυσμόν, έξ άνάγ
κης έπρεπε κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν, 51 058 άν
δρες νά ύποκυψωσιν είς τόν ζυγόν τής άγαμίας, ίνα ούτω 
περιβληθή καί τό κΰρος τής Καταστατικής ή ιδέα του 1 Ιαύ- 
λου, ότι «καλόν άνθρώπω γυναικός μή άπτεσθαι,» διότι 
«ό άγαμος μεριμνά τά τοΰ Κυρίου πώς άρέσει τώ Κυρίφ, 
ό δέ γαμήσας μεριμνά τά τοΰ κόσμου πώς άρέσκει τή γυ- 
ναικί» (πρός Κορινθίους Α'. ζ').

Τό θρησκευτικοοικονομικόν τοΰτο ζήτημα τής μεταξύ 
Κυρίου καί γυναικός διαμοιράσεως τοΰ άνΟρωπίνου γένους, 
άνεξαρτήτως τής είδικωτέρας περί μοναχικού βίου Θεωρίας, 
έλαβε τάς έπομένας έν τή πρακτική διαστάσεις, καθ’ άς, 
ύπολογιζομένων τών κατοίκων άνά 10 000, οί έγγαμοι 
τής Έΐνλάδος (1870) κατέχουσι μεταξύ τών λοιπών χω
ρών τήν έβδόμην Οέσιν.

’Αγγλία . . · 3448
'Ελλάς . · · 3373
Άνόβερον · · 3342
Πρωσσία . · · 3323
Σουχδία . · ■ 3265

Γαλλία . ■ . 4004
’Ισπανία . · • 3654
Αυστρία . · • 3541
Ιταλία ■ · • 3523
-αξωνία . ■ • 3511

'Ολλανδία . · 3163
Βυρτεμβέργη - 3115
’Ελβετία ■ · 3106
Βέλγων . · . 3051

Ύπό τήν έποψιν τής χηρείας φαίνεται ότι οί έγγαμοι 
τής Ελλάδος (έκ λόγων πιθανώς σχετικών πρός τήν με
ταβατικήν τοΰ πολιτισμού αυτής κατάστασιν) διατρέχου- 
σιν ιδιαιτέρους κινδύνους, διότι οί κλαίοντες τό ήμισυ των 
εΐναι πλείονες καθ’ ημάς ή έν ταΐς άλλαις χώραις, έπί τή 
αυτή ώς άνωτέρω βάσις τοϋ ύπολογισμοΰ άνά 10 000 κα
τοίκων.

'Ελλάς . · · . 743 'Ολλανδία • · 621 Βέλγιον · . · 563
Γαλλία ■ 728 ’Ελβετία · • · 619 Αγγλία . • · 556
’Ισπανία · · . 679 Άνόβερον . • · 616 Σαζωνία · • · 526
Ιταλία · · • 558 Αυστρία · . . 693 Πρωσσία . • · 467
Sour,δία · · . 625 Βυρτεμβέργ r. . ■ 575

ΠαρετηρήΟη ότι οί δραστηριώτεροι είς συγκρότησιν γά- 
μων μήνες έν μέν τή Γαλλία είναι ό Φεβρουάριος, όστις 
άπό τοΰ 1829—1851 περιέλαβεν 37 774 γάμους, κατό
πιν έρχεται ό Ίαννουάριος (32 042 γάμ.) καί ό Νοέμβριος 
(30 786 γάμ.), έν δέ τή Έλλάδι, έάν κρίνωμεν έκ τών 
έτών 1864—1869, είναι ό ’Οκτώβριος (7 121), ό Νοέμ
βριος (6 486) καί ό Ίαννουάριος (6 644). Έν τώ Άθη- 
ναϊκώ ήμερολογίω ό μήν Γαμηλιών, ονομαζόμενος ούτω 
έκ τής έν αύτώ κυρίως συγκροτήσεως τών γάμων, άπετε- 
λεϊτο έκ τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ Ίαννουυρίου καί έκ τοΰ 
πρώτου ήμίσεως τοΰ Φεβρουάριου. Άφ’ έτέρου οί μάλλον 
μισόγαμοι μήνες, ώς έξάγεται έκ τών αύτών χρονικών πε
ριόδων, εΐναι διά μέν τήν Γαλλίαν ό Μάρτιος καί ό Δεκέμ
βριος, έξ ών ό μέν περιέλαβεν 11 219 γάμους ό δέ 12 720, 
διά δέ τήν Ελλάδα ό Μάρτιος καί ό Ιούνιος, έξ ών ό μέν 
1 131, ό δέ 2673.

Ή μάλλον εύνοουμένη πρός τούς Ελληνικούς γάμους 
ηλικία συμπίπτει άπό τοΰ 20 μέχρι τοΰ 45 έτους διά τούς 
άνδρας καί άπό τοΰ 16—30 διά τάς γυναίκας. Ούτω κατά 
τά έτη 1865—1869 έκ μέν τών νυμφίων 39 132 άνήκον 
είς τήν πρώτην ηλικίαν, 2 585 είς τήν μέχρι τοΰ 20 
έτους, καί 2 261 είς τήν πέραν τοΰ 45. Έκ δέ τών νυμ
φών 39 404 άνήκον είς τήν δευτέραν ηλικίαν (16—30 
έτών), 2 538 είς τήν μέχρι τοΰ 16 έτους καί 2 836 είς τήν 
άπό τοΰ 30 καί έπέκεινα.

"Οσον άφορα είς τήν έλξιν τών γενών, ή νόμιμος 
παρθενία κατέχει τήν πρώτην θέσιν. Έπί 100 συζύγων οί 
κατά πρώτον γευόμενοι τών αγαθών τοΰ γάμου υπολογί
ζονται είς 87 τω 1864, είς 86 τω 1865, είς 85 τώ 1866, 
είς 87 τώ 1867, είς 87 τώ 1868 καί είς 85 τώ 1869. Τό 
ύπόλοιπον ανήκει είς τούς δευτερογαμοϋντας, έφ’ών καθ’ ε- 
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χαστον τών άνωτέρω έτών ζατά μέσον όρον οί μέν μεταξύ 
χήρων γάμοι άποτελοΰσι 3 ’ τοϊς°|0, οί δέ μεταξύ χήρων ζαΐ 
αγάμων 6 ’ τοϊς °/υ, οί δέ μεταξύ χηρών ζαΐ άγαμων 4 | 
τοϊς β|μ. Φαίνεται εντεύθεν ότι ένώ σταθερώς ό άριθμός τών έν 
χηρεία γυναικών είναι μείζων τών έν χηρεία άνδρών (ζατά 
τό 1870 χήραι 81 410 ζαΐ χήροι 25 309), οί τελευταίοι 
οιασώζουσιν άκμαιότερον τάς εύαρέστους άναμνήσεις τής 
έγγάμου ζωής, άφοΰ προθυμότερο·? άναδιοργανοΰσιν αύτήν. 
Έκ τούτου όμως δέν έπεται, ότι δέν συντρέχουσι ζαΐ άλ
λοι λόγοι ύπέρ τής παρατάσεως τού τών γυναικών πένθους 
πέραν τοΰ χρονικού διαστήματος, οπερ ορίζει μέν ό νομο- 
θέτης είς ενιαυτόν, ή κοινή δέ πρακτική άναβιβάζει περισ
σότερον έξ οικονομικών καί φυσιολογικών περιστάσεων.

Ή γονιμότης τών Ελληνικών γάμων δεϊται ιδιαιτέρας 
έρεύνης ('). Κατ’ άκρίβειαν έπρεπε νά είναι γνωστή ή τίκ- 
τουσα μεταξύ τού γυναικείου πληθυσμοΰ ποσότης. "Ωστε 
δέν άρκούσι δεδομένου έτους οί γάμοι, άπαιτεϊται ή άνεύ- 
ρεσις ζαΐ τών έν ένεργεία αρχαιότερων. Έν τούτοις ή κα
θολική κίνησις τών γεννήσεων δύναται νά χρησιμεύση έπί 
τοΰ προκειμένου ώς άσφαλές γνώρισμα·

Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα

1864 1865 1866 1867 1868 1869

38538 40452 38682 42370 40875 41542

(έν τώ όποίω ή είς

(’) Μεταξύ των αχνών, οιτινες παρέχουσι τάς πλείονας γεννήσεις, 
προίσταται ό Ίαννουάριος (4 230 κατά τό 1868 καί 4 349 κατά 
τό I860 . Τήν τελευταίαν Οέσιν κατέχει ό Σεπτέμβριος (2 791 
κατά τό 1860 καί 2 904 ζατά τό 1869 . θ’. άντιστοιχοΰντες 
λοιπόν ώς πρός τάς συλλήψεις μίνες είναι ό ’Απρίλιος (αρχή τοΰ 
έ'αρος) διά τήν μείζονα γονιμότητα, καί ό Ιούνιος (άρχή τοΰ θέρους) 
διά τήν έλάσσονα. Έζ τής έν Γαλλία άπογραφής τοΰ 1872 πα- 
ρατχρεΐται, ότι αί πλείονες γεννήσεις οφείλονται είς τόν ’Ιούλιον 
(5 259: καί είς τόν Μάρτιον (5 065). Ό αντίστοιχων λοιπόν ορ
γασμός τής φύσεως έχει τι έκεϊ μάλλον θερινόν καί φθινοπωρινόν,
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νόθους γεννήσεις παρέζβασις τών γάμων ύπολογιστέα ζατά 
μέσον όρον εις 1 - περίπου τοϊς °|0) ή δευτέρα τριετία πα- 
ριστά άπέναντι τής πρώτης αύξησιν κατά 7 215 γεννήσεις, 
ήτις έπί τού όλου πληθυσμού άναλύεται είς τήν έπομένην 
πρόοδον, διότι άπό 1 γεννήσεως έπί 34,18 κατοίκων ζατά 
τήν πρώτην τριετίαν, ή Ελληνική γονιμότης άνεβιβάσθη 
είς 1 γεν. έπί 31,90 κατοίκων κατά τήν δευτέραν. Τοιου
τοτρόπως έάν συγζρίνωμεν τήν ήμετέραν χώραν πρός τάς 
λοιπάς τού επομένου πίνακος, κατέχει αύτη τήν δωδεζά- 
την θέσιν.

Χώραι γεννήσ. κάτοικοι Χώραι γεννήσ. κάτοικοι

Σαξωνία · · 1 24, 1 Αγγλία · · 1 28.3
Βυοτεμβέργχ . » 25,4 Σουηδία · · Π 30.3
Αύστρία · · 25 8 Βέλγων · · 31.2
Ισπανία ■ · 26 ιΧορβχγία . · » 31.6
ΤΙρωσσία . · 26 'Ελλάς. · · 31.9
Βαυαοία ■ · 27. 4 Δανία . · · 32.2
'Ολλανδία . · 28. 1 ιΓαλλία . · - 37.5

Ή σύγζρισις άποδειζνύει, ότι ή 'Ελληνική γονιμότης 
πολύ άπέχει τής Θείας επαγγελίας «αύξάνεσθε ζαΐ πληθύ- 
νεσθε καί πληρώσατε τήν γήν καί κατακυριεύσατε αυτής.» 
Δέν έχω δέ αμφιβολίαν ότι διά τούς σπουδαίως έπί τών 
πραγμάτων τής ’Ανατολής μελετώντας ύπολείπεται ύπό τήν 
έποψιν ταύτην γενναία μεταρρύθμισις είς τό διέπον τήν 
χώραν σύστημα τής ιδιωτικής καί δημοσίας ύγιεινής, με- 
ταρρύθμισις είς τήν όποιαν θά προσέθετον εύχαρίστως άφθο- 
νωτάτην δόσιν οικονομικής καί πολιτικής.

Τή άληθεία όταν έν τή πόλει τών ’Αθηνών κατά τήν 
άπογραφήν τού 1870 έπί μονίμου πληθυσμού 44 510, οί 
έγγαμοι (έν ένεργεία 13 116 καί έν χηρεία 3 632) μόλις 
συμποσούνται είς 16 748, ένώ οί άγαμοι άναβαίνουσιν εις 
27 762, όταν ή ώς κατ’ έξοχήν Οεωρουμένη πόλις τών 
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αγάμων, οί Παρίσιοι κατά τήν άπογραφήν του 1872 περι- 
λαμβάνουσιν 902 915 εγγάμους (έν ένεργεία καί χηρεία) 
καί 948 877 αγάμους, έκαστος δικαιούται νά σταματήση 
είς τήν σύγκρισιν μεταξύ τών δύο τούτων πόλεων. Ή ύπέρ 
τών άγάμων διαφορά άποτελεϊ διά μέν τάς ’Αθήνας τό τέ
ταρτον τοϋ πληΟυσμοΰ, διά δέ τούς Παρισίους πλέον τοΰ 

τεσσαρακοστοΰ.
Τοιουτοτρόπως έρχεται κατά νοΰν ό ύπό τό όνομα Πάπ- 

πως Ποππαϊος γνωστός έν Ρώμη νόμος ζαί έν γένει άπασα 
ή έπί τοϋ πολλαπλασιασμού τών ανθρώπων ιστορική τών 
νομοθετών πρόνοια. Έάν, ώς παρατηρεί ό Τάζιτος (Χρο
νικά 35, 38), αί ζατά τής άγαμίας ποιναί τοΰ προμνησθέν- 
τος νόμου είς ούδέν αίσιον άπέληξαν, πάντως ποσότης τις 
άναμίξεως τής πολιτείας, ώς π. χ. έπί τής κληρονομιάς τών 
άγάμων καί έπί τινων τής κοινής πρακτικής δημοσίων κα
τ’ αύτούς σχέσεων, δέν προσκρούει πρός τό καθολικόν τής 

κοινωνίας συμφέρον.
Βεβαίως όταν ή παρακμή κατολάβη τήν ψυχήν τοΰ 

έθνους, ή περιποίησις τών άκρων αύτοϋ εΐναι ματαιοπονία. 
Άλλ’ έκαστος ύποθέτει, ότι τό δένδρον τής έθνιζής αύτοϋ 
ζωής εχει βαθείας καί στερεάς τάς ρίζας. Τότετό παν κρέ- 
μαται έκ τής έν τω τόπω πνευματικής, ηθικής καί οικονο
μικής αρμονίας. Άλλα έθνη παρήλθον τήν περίοδον ταύ
την, άλλα τήν διατρέχουσιν καί άλλα εΐναι έτι εγγύς ή μα
κράν. Είς ποιαν περίοδον διετέλουν οί Ρωμαίοι, όταν ό Μέ- 
τελλος έλεγεν πρός αύτούς τά έξής; — «Συμπολϊται, έάν 
ήδυνάμεθα νά ζώμεν άνευ γυναικών, Οά παρερχόμεθα όλοι 
τήν περιπλοκήν ταύτην, άλλ’ έπειδή ή φύσις ήθέλησεν ώστε 
νά εΐναι έπίσης άδύνατον νά τάς άποφύγωμεν ώς καί'δυσά- 
ρεστον μετ' αύτών νά ζώμεν, άς μάθωμεν νά Ουσιάζωμεν 
τάς τέρψεις ζωής τόσον βραχείας είς τά συμφέροντα τής 
δημοκρατίας, ήτις πρέπει νά διαρκέση διά παντός. ...»

ΑΚΙΝΙΙΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ-
Ο ΠΕΡΙ ΒΑΚΟΥΦΙΩΝ ΘΕΣΜΟΣ-

Ιίρό έπτά περίπου έτών (7 Σεφέρ 1284) έξεδόθη έν 
Κωνσταντινουπόλει νόμος, δι’ ού έπετράπη είς τούς αλλο
δαπούς τό δικαίωμα εις άπόκτησιν ακινήτων έν Τουρκία 
ιδιοκτησιών. Ώς προκύπτει δέ έκ τοϋ άπό 15|„ Φεβρουάριου 
1873 πρωτοκόλλου μεταξύ Ελληνικής καί Τουρκικής κυ
βερνήσεως, ή έφαρμογή τοΰ νόμου τούτου έπεξετάθη άπό 
είδικωτέρας συνεννοήσεως καί πρός τούς "Ελληνας. Κατ’ ά- 
κρίβειαν ή συνεννόησις αϋτη μαρτυρεϊται έν τω προοιμίω 
τοϋ πρωτοκόλου, διότι τό κείμενον αύτοϋ πραγματεύεται 
μόνον περί τοϋ άσύλου τών κατοιζουμένων οικιών, περί 
τής κατ’ αύτό άναγζαίας τών προξενικών ή τών επιτόπιων 
άρχών παρεμβάσεως, περί τής έκουσίας ύποβολής τών άλ- 
λοδαπών είς τήν έγχώριον δικαιοδοσίαν, έκτός όταν πρό
κειται περί άκινήτων κτημάτων, ότε δέν εΐναι αναγκαία ή 
συναίνεσις αύτών, εφαρμοζόμενων απλώς τών σχετικών 
του νόμου τής 7 Σεφέρ 1284 διατάξεων, ζατά τάς όποιας 
έπί ζητημάτων τής άκινήτου ιδιοκτησίας οί αλλοδαποί δέν 
έχουσι δικαίωμα είς προστασίαν έζ μέρους τής πρεσβείας 
ή τοϋ προξενείου τής πατρίδος αύτών.

Πρό τοΰ νόμου τούτου ή άπόκτησις άκινήτου ιδιοκτη
σίας έθεωρεϊτο έν Τουρκία ώς συνεχομένη πρός τόν πολι
τειακόν τοΰ τόπου οργανισμόν, έκ τοϋ όποιου φυσικώ τω 
λόγώ άπεζλείοντο οί αλλοδαποί. Βαθμηδόν, καθ’ όσον προ- 
ήχθησαν ζαί παρά τοϊς Όθωμανοϊς αί νεώτεραι ίδέαι, άπε- 
εείχθη, ότι ό άποκλεισμός τών ξένων ήτο δεινός έν μέσω 
τής Εύρώπης άναχρονισμός. Έζ τούτου όμως δέν έπεται, 
ότι ζαί πράγματι πρό τοΰ τελευταίου νόμου οί άλλοδαποί 
δέν είχον έν τή ’Οθωμανική χώρα άζίνητα κτήματα, διότι, 
ζατά τινα ενδεικτικήν ύπέρ τοϋ ωραίου φύλου έξαίρεσιν, 
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έθεωροΰντο αί γυναίκες τών ξένων ώς Ιθαγενείς, ώστε, αν
τίκρυ τής κατά τών άνδρών νομικής άπαγορεύσεως, οί 
τίτλοι τής κυριότητος τών ακινήτων ιδιοκτησιών άνεγρά- 

φοντο εις όνομα τών γυναικών αύτών. Υπήρχε οε και 
άλλη μέθοδος, καθ’ ήν έπί τής άγοράς παρενέβαινε τό πρό- 
σωπον φίλου Τούρκου, έξασφαλίζοντος δι’ αντεγγράφου τόν 
κρύφιον κύριον, όστις καί παρελάμβανε τό κτήμα οιά τής 
εικονικής όδοϋ τοϋ ενεχύρου ή τής υποθήκης.

Άλλ’ ή πρός τούς άλλοδαπούς ιστορική αύτη άνάπτυ- 
ξις τοϋ δικαιώματος τής έν Τουρκία άκινήτου ιδιοκτησίας, 
λαμβάνει ιδιαίτερον διαφέρον έκ τής έν αύτώ ριζιζωτάτης 
παρεμβάσεως ένός τών θεμεμελιωδεστέρων τοϋ Μουσουλ
μανισμού θεσμών. Εννοώ τόν περί Βακουφίων, εις κατα- 
νόησιν τοϋ μηχανισμού καί τής νομικής σημασίας τών ό
ποιων έπί τοΰ προκειμένου δανείζομαι έκ τής Allgemeine Zei- 
tung τάς έξης βασιμωτάτας πληροφορίας.

«"Οπως έν όλαις ταΐς χώραις, έν αίς ύφίσταται θρησκεία 
τής έπικρατείας, ούτω καί έν Τουρκία, έν ή τό ΙσΑάμ εί
ναι θρησκεία τής έπικρατείας, πρός διατήρησιν τών είς τήν 
θρησκείαν αφιερωμένων κτημάτων καί τών έν αύτοΐς ύπη- 
ρετούντων προσώπων είναι προσδιωρισμέναι κανονικαι 
πρόσοδοι έξ ακινήτων ώς έπί τό πλεΐστον κτημάτων. Ω
σαύτως πρός διατήρησιν άλλων δημοσίων ιδρυμάτων, π. χ. 
σχολείων, βιβλιοθηκών, γεφυρών, υδραγωγείων, νοσοκο
μείων κλπ, είτε ταΰτα καθιδρύθησαν ύπό ηγεμόνων είτε 
ύπό ιδιωτών, είναι προσδιορισμένα ύπό τών ιδρυτών και 
ύπό άλλων ευεργετών κινητά καί άκίνήτα κτήματα, έζ 
τών προσόδων τών όποιων διατηρούνται τά καθιδρύματα 
ταΰτα. Τοιαΰτα κτήματα, κινητά καί ακίνητα, ονομάζον
ται Βάζφ (Βακούφ), είς πληθυντικόν άριθμόν Έβκάφ· ύ- 

πάρχουσι δέ περί αύτών πο/.λαι διατάξεις έντός τής 
θρησκευτικής καί πολιτικής νομοθεσίας. ’Επειδή όμως το 
Ίσλάμ είναι ή θρησκεία τής έπικρατείας, αί δέ λοιπαι 
Ορησζειαι είναι άπλώς άνεζταί, ή πολιτεία φροντίζει μόνον 
περί τών Μωαμεθανικών τοιούτου είδους ιδρυμάτων,
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τούς οπαδούς τών λοιπών θρησκειών άφίνει τήν κατά τό 
δοκοΰν φροντίδα περί τών οικείων αύτοΐς ιδρυμάτων, σχο
λείων, νοσοκομείων, κλπ· Παρατηρητέον έν τούτοις, ότι ή 
νομοθεσία άναγνωρίζει καί ή πολιτεία προστατεύει καί τά 
ύπό μή Μωαμεθανών ύπέρ Μωαμεθανικού τεμένους κληρο
δοτήματα. Τοΰτο δέ πρέπει νά έχωμεν ύπ' ό’ψιν, όπως έν- 
νοήσωμεν τά κατόπιν ρηθησόμενα περί έτέρου τίνος είδους 
Βακουφίων, είς τό όποιον κατ’ έξοχήν οί Ευρωπαίοι ένδια- 
φέρονται.

'Όπως έχη νομικόν κΰρος καθίδρυμά τι, εύσεβές ή φι
λανθρωπικόν, άπαιτεϊται 1) ϊνα κατά τήν σύστασιν αύτοΰ 
διατελή ό ιδρυτής ύγιής καί έχέφρων, διότι άνθρωπος, μή 
έχων σώας τάς φρένας, δέν δύναται άνευ τής έγκρίσεως 
τοΰ νομίμου κηδεμόνος αύτοΰ (Βάσσι) νά διάθεση τήν περι
ουσίαν του, τά δύο τρίτα τής οποίας άνήκουσιν είς τούς 
κληρονόμους αύτοΰ. Δύναται όμως ό ασθενής μετά τήν θε
ραπείαν του νά επικύρωση τήν έν τή άσθενεία διάθεσιν τής 
περιουσίας του, εις τήν περίπτωσιν δέ ταύτην τό ίδρυ
μα έχει νομικόν κύρος- έάν όμως άποθάνη ό ιδρυτής κατά 
τήν νόσον, τότε τό ίδρυμα ισχύει μέχρι τοΰ τρίτου μόνον 
τής περιουσίας αύτοΰ.

2)Τό είς εύσεβές ή φιλανθρωπικόν καθίδρυμα δωρούμενον 
κτήμα πρέπει νά είναι έντελώς άπηλλαγμένον χρεών. ’Εάν 
κατά τήν στιγμήν τής δωρήσεως ό ιδρυτής είναι τόσον 
πολύ βεβαρυμένος, ώστε ή λοιπή περιουσία του δέν άρζεϊ 
πρός πληρωμήν τών χρεών του, πρέπει πρότερον νά πλη- 
ρωθώσι ταΰτα, καί τό τυχόν υπόλοιπον έκ τής περιουσίας 
του μένει Βακούφ. Έάν όμως ούδέν ύπολείπηται, τότε ή 
διάθεσις είναι άνίσχυρος.

3^ Πρέπει ένώπιον τής προσηκούσης αρχής καί έπί πα
ρουσία μαρτύρων νά συνταχθή έπίσημος έζθεσις, έν τή 
όποια σημειοΰνται ακριβώς καί σαφώς ολαι αί περί τό κα
θίδρυμα μνείας άξίαι περιστάσεις. Ό ιδρυτής έχει φυσικό) 
τώ λόγω τό δικαίωμα νά θέση τούς οποίους θέλει όρους, 
ώς π. χ. νά διαταξη όπως γίνη χρήσις τοΰ κτήματος μό- 
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vov πρός ειδικούς σκοπούς, όπως ό διοικητής εΐναι πρό
σωπό? τι ώρισμένον, μετά τήν άποχώρησιν δέ ή τόν θά
νατον αύτοϋ όπως οί κατ' εύΟείαν γραμμήν απόγονοί του 
ώσι διοικηταί τού Βακούφ κλπ. Διά τήν ακριβή έζτέλε- 
σιν τών όρων τούτων, ό διοικητής είναι ύπεύθυνος, διατε- 
λών ύπό τήν έπιτήρησιν δημοσίου άρχοντος ύπό τής Πολι 

τείας διωρισμένου (’).
Έν γένει τά περί ών ό λόγος καθιδρύματα (Βακούφ) δι

αιρούνται είς τρεις κεφαλαιώδεις κατηγορίας, έζ τών οποίων 
τήν πρώτην άποτελούσι τά κτήματα τών Τζαμιών. Τά είς 
θρησκευτικήν χρήσιν προωρισμένα ταΰτα κτίρια, τά έν 
ταϊς Εύρωπαϊζαϊς γλώσσαις Mosclieeu, Mosquecs, Meschite

’) Ώ; γνωστόν ό ανώτατος τής ΙΙολιτείας αρχηγός ένόνει έν 
Τουρκία είς έαυτόν τό ΰύίστον πολιτικόν και θρησκευτικόν αξίωμα. 
Ύπό τήν πρώτην μέν ιδιότητά του, ώς Σουλτάνος, διορίζει τόν Μέ- 
γαν Βεζύρην, άπό λυτόν αύτοϋ αντιπρόσωπον Βεκίλ-ι-Μουτλάκ,, 
ύπό δέ τήν δευτέρα?, ώς Καλίφης, διορίζει τόν Σεϊκ- υλ-Ίσλάμ. 
Έπειδή δέ έν Τουρκία, όπως καί έν ό/.αις ταΐς Λοιπαΐς χώραις, 
ό αρχηγός τής έπικρατείας είναι υπέρτατος υπερασπιστής όλων 
των φιλανθρωπικών καταστημάτων καί ιδρυμάτων, ένεπιστεύετο 
ούτος τήν ένάσκησιν τών σχετικών προνομίων του άλλοτε μέν είς 
τόν αρχηγόν τών ευνούχων Κυζλάρ-'λγασή ή όπως νϋν ούτος 
ονομάζεται Δαρ-υλ-Σεαδέτ-Άγασή), ενίοτε δέ καί είς τόν μέγα? 
Βεζύρην καί τόν Σεικ-υλ-Ίσλάμ. Διά τής άδιακόπου όμως αύξή
σεως τών ευσεβών καΟιδρυμάτων αί υποθέσεις τοϋ Κιζλάρ-’Λγασή 
ΰπερεπλήΟυνον είς τοιοϋτον βαθμόν. ώστε δέν ήτο πλέον δυνατή ή 
αποτελεσματική έπίβλεύις τών αναρίθμητων ιδιαιτέρων κατά μέρος 
εποπτών εντεύθεν δέ αί γινόμενα1, υπεξαιρέσεις ηύξήθησαν τόσον, 
ώστε ήδη προηγούμενοι Σουλτάνοι προσεπάΟησαν μεταρρύθμισίν τινα. 
ή όποια όμως ή δέν υπήρξε? αποτελεσματική ή υπό τούς διαδόχους 
αύτών πάλιν καταργήΟη, μέχρις ότου έπί τέλους ό Σουλτάνος Μαχ- 
μούτ Β", πατήρ τοϋ νϋν Σουλτάνου, διωργάνωσεν έπί τών υποθέσεων 
τούτων ειδικόν υπουργείο?, τό υπουργείο? τώ? φιλανθρωπικών κατα
στημάτων καί εύσεβών καΟιδρυμάτων Τίβκάφ Ναζαρέτ·.', τό όποιον 
καί σήμερον άκόμη διατηρείται.

ΑΚΙΝΙΙΤΟΣ ΙΔ1ΟΚΤ1ΙΣ1Λ Ε.\ ΤΌΠ’ΚΙ ΒΑΚΟΥΦΙΑ, 

κλπ. ονομαζόμενα (κατά 
ται είς διαφόρους τάξεις,
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τό ’Αραβικόν Mcsdschid), διαιροΰν- 
ήν πρώτην τών όποιων κατέχουσι 

τά δύο μεγάλα τοΰ Ίσλάμ ιερά, ή Καάβα τής Μέκκας καί 
τό Τζαμίον μετά τοΰ τάφου τοΰ Μωάμεθ έν Μεδινά. Μετ’ 
αυτά άζολουθοΰσιν έν πρώτοις τά ύπό Σουλτάνων ή τών 
πλησιεστάτων συγγενών αύτών κτισΟέντα Τζαμία, ό αριθ
μός τών οποίων είναι ωσαύτως περιωρισμένος· εύρίσκονται 
οέ τοιαΰτα μόνον έν ταϊς πρωτευούσαις τής έπικρατείας 
(Κωνσταντινούπολή, Προύσσα, Άδριανούπολις, Δαμασκός, 
Κάϊρον κλπ.). Κατόπιν άριθμοΰνται τά Τζαμία, όσα έζτισθη- 
σαν ύπό ήγεμονοπαίδων ή ήγεμονίδων έξ αίματος, ώς ζαί 
ύπό μεγάλων Βεζυρών, ύπουργών καί άλλων μεγιστάνων. 
Συνήθως ταΰτα δέν έχουσι τό δικαίωμα τής μεγαλοπρεπούς 

προσευχής τής παρασκευής, όπερ άλλως δέν εΐναι 
δυσαπόζτητον, διότι άρζεϊ ή έντός τοΰ τζαμιού άνέργερσις 

περιφανούς τίνος τόπου (Μααφίλ) διά τόν Σουλτάνο·/, καί 
ό διορισμός ένός Χατίπ, τούτέστι·/ ίερέως έχοντος τήν 
έξουσίαν τής τελέσεως τής περί ής ό λόγος προσευχής. 
Έπί τέλους άζολουΟοΰσι όλα τά μικρότερα ύπό ιδιωτών 
έκτισμένα τζαμία.

Ή δέ δευτέρα κατηγορία τών Βακουφίων περιλαμβάνει 
όλα τά επίλοιπα εύεργετιζά, επιστημονικά καί κοινωφελή 
καθιδρύματα, π. χ. πτωχοζομεϊα, νοσοκομεία, φρενοκομεία, 
σχολεία, βιβλιοθήκας, ύδραγωγεϊα, γέφυρας, χάνια (Κα- 
ραβάν σεράϊα; έν ταϊς πόλεσι καί έν ταϊς έξοχικαϊς όδοϊς. 
δημόσια φρέατα, λουτρά, νεκροταφεία καί μαυσωλεία διά 
πρόσωπα ώρισμένα ύπό τήν φύλαξιν ειδικού νεκροφύλαζος 
καί ένός αναγνώστου Κορανίου, καί οΰτω καθεξής. Ό μέν 
αριθμός αύτών είναι μέγιστος, τά δέ πλεΐστα κατάγονται 
έκ παλαιοτέρων έποχών, καθ’ ας άκόμη έθεωρεϊτο γενικώς 
ώς άνταμειφθησομένη μετά θάνατον πράξις (σεβάπ) ή άνέ- 
γερσις κτιρίων προορισμένων διά τοιούτους σκοπούς. Έν 
τοϊς νεωτέροις όμως χρόνοις έγένοντο ταΰτα πολλώ σπα- 
νΐώτερα καί ή έπαγγελία αμοιβής έν τώ μέλλοντι κόσμω 
“εριήλθεν είς μεγάλας άμφιβολίας, άπέναντι τών όποιων

• >
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άσφάλέστερον θεωρείται τό χρηματικόν μάλλον κέρδος της 

παρούσης ζωής.
Ή θρησκευτική νομοθεσία ένασχολεΐται κυρίως έπί τών 

προμνησθεισών δύο βαζουφικών κατηγοριών, αιτινες διά 
τούς Ευρωπαίους καί έν γένει διά τούς Χριστιανούς μικρόν 
έχουσι ενδιαφέρον. Ή νομοθεσία δμως εξασφαλίζει εις τά 
ιδρύματα ταϋτα υπέρ τών καρπουμένων αύτά τόσον σπου
δαίας ώφελείας, ώστε καί άλλοι άνθρωποι έσζέφθησαν νά 
άποκτήσωσιν αύτάς διά τοϋ μέσου τοιούτων κ.αθιδρυμάτων.

Νομιζώς ό ιδρυτής βακουφιού έχει τά άζόλουθα δικαιώ
ματα. !) Μένει κάτοχος καί καρπωτής τοϋ κτήματος, είτε 
αύτός ούτος κρατών αύτό, είτε είς άλλους παραχωρών τήν 
χρήσιν του άντί μισθού. 2) Δέν δύναται τό κτήμα διά 
μεταγενέστερα, τούτέστι μετά τόν χρόνον τής συστάσεως 
τοΰ καθιδρύματος, χρέη τοϋ καρπωτοΰ νά ύποθηζευθή ή 
νά έζποιηθή. 3) Ένω κατά τό Κοράνιον τά Οήλεα είς μό
νην τήν ήμίσειαν τών άρρένων κληρονομικήν μερίδα δικαι
ούνται, ό τό ζαθίδρυμα ζαταστήσας δύναται νά άφήση αύτό 

κατ’ ίσομοιοίαν είς τά τέκνα του άμφοτέρων τών γενών. 
4) Δύναται πρός τούτοις ό ιδρυτής, ύποκαθιστών έτερον 
κτήμα όμοιας άξίας είς τό ήδη έν τώ ιδρύματι άφιερωθέν, 
νά διαθέση τοΰτο πρός άλλους, δ) Έν τή περιπτώσει δέ 
ταύτη άογεΐ τό δικαίωμα τών γειτόνων, ινα προτιμηθώσιν 
είς τήν πώλησιν, ζαταβάλλοντες τό αύτό τίμημα. 6) Τό 
κτήμα άπαλάσσεται τών αυθαιρέτων φορολογιών, τών δη

μεύσεων κλπ.
Ύπό άλλην έποψιν συνέπεια τών περί τά βακούφια νο

μικών διατάξεων είναι, ότι 1) τό κτήμα καθίσταται ένέ- 

χυρον ύπέρ τών ύποθηκικών τοϋ καθιδρύματος δανειστών 
2) αί άναγκαϊαι έπισζευαί τοϋ κτήματος βαρύνουσι τόν 
καρπωτήν 3) όλαι αί έπισζευαί, οί καλλωπισμοί κλπ. έν 
περιπτώσει περιελεύσεως τοϋ κτήματος είς τό ζαθίδρυμα, 
θεωρούνται δωρεά πρός αύτό. 4) Έν περιπτώσει πωλήσεως 
έζ μέρους τοΰ ζαρπωτοϋ, τό άντίτιμον ανήκει εις τό ζαθί
δρυμα. 3) Έάν ό καρπωτής άποθάνη άνευ ζατιόντων, τό
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κτήμα μεταβαίνει είς τό ζαθίδρυμα ώς τελεία αύτοΰ ιδιο
κτησία (’).

Αί ύπό κακήν διοίζησιν, έπί αιώνας διαρζοΰσαν, άπειροι 
άδιζίαι, καταπιέσεις, έκβιάσεις, δημεύσεις, παρεζίνησαν 
πλείστους τοϋ κράτους υπηκόους, ινα ύποβάλωσι τήν ιδιο

κτησίαν αύτών ύπό τήν προστασίαν τής έπί τών Βακου- 
φίων νομοθεσίας, διότι, Οεωρουμένων τών διατάξεων αύτής 
ώς θρησκευτικών, δέν ήδύναντο νά παραοιασθώσιν ούτε ύπό 
τοϋ άγριωτάτου αύτοΰ τυράννου. Ώς Χαλίφης, ώφειλεν

(') Ύπό τήν λέξιν ή περί Βακουφίων νομοθεσία εν
νοεί τά τέκνα τίς πρώτης γενεάς. Έάν ό ιδρυτής ή έτερος τών κα- 
τιόντων αυτού εχη μόνον έγγονους, ουτοι δέν κληρονομοΰσιν. ΊΙ άρχή 
αύτη στηρίζεται επί τοϋ εξής σοφιστικού συμπεράσματος- «τό τέζνον 
δύναται εκείνα μόνον νά κληρονομήσω. τά όποια i τ.ί.-:ύ,ζ τ, ή μήτηρ 
αύτοΰ κατείχαν, επειδή δέ ουτοι τό περί ού πρόκειται κτήμα ούδέ
ποτε καθεΐξαν, έπεται ότι καί τά τέκνα αύτών ούδεν έπί τούτου 
έχουσι δικαίωμα.» ΊΙ σοφιστική αυτή άρχή δύναται μ.έν εύχερώς 
νά έξελεγχθή, άλλά μέχρι τοΰδε θεωρείται έν Τουρκία ώς νόμος 
καί εις τοιαύτν,ν περίπτωσιν lex dura sed lex est. ’Εάν ύποθέσω- 
μεν λ. χ. ότι πατήρ τις έχει δύο τέκνα, οτι έκάτερον αύτών έχει 
άνά δύο έπίσης τέκνα, ούτως ώστε ό καρπωτής έχει τέσσαρας έγγό 
νους, καί ότι πρό τοΰ θανάτου αύτοΰ άπεβίωσεν τό έτερον τών τέ
κνων του, εις τοιαύτην περίπτωσιν μόνον τό έπιζών τέκνον κληρο
νομεί τό κτήμα καί μεταβιβάζει τά δικαιώματα του εις τά ίδια ε
αυτού τέκνα. "Οσον δέ άφορα τούς έκ τοΰ προαποβιώσαντος τέκνου 
έγγονους, ούδεν ουτοι κληρονομοΰσι. Άφ’ ετέρου όταν τά τέκνα τού 
καρπωτοΰ μετά τόν θάνατον αύτοΰ κληρονομοΰσι κατ’ ισομοιρίαν τό 
κτήμα, άρκεΐ νά άποθάνη £ν έξ αύτών άνευ κατιόντων είζ πρώτην 
γενεάν, όπως ή έπί τού Βακουφιού μερίς αύτοΰ έπιστρέψγ, εις τό κα- 
θίδρυμα. ένώ οί άλλοι κληρονόμοι μένουσι καρπωταί είς τάς μερίδας 
αύτών. — Καί άληθεύει μέν, ότι νεώτερός τις νόμος (’Ιούνιος 1867) 
έπεξέτεινε τό έπί τών βαζουφικών κτημάτων κληρονομικόν δικαίωμα 
καί είς άλλους τινας βαθμούς συγγένειας, τοΰ νόμου όμως τούτου 
ή έκτέλεσις περιωρίσθη είς μόνην τήν πρωτεύουσαν, διά δέ τάς 
έπαρχίας έμεινεν γράμμα νεκρόν.
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ούτος νά τάς σεβασθή, έάν δέν ήθελε νά προζαλέση γενι
κήν τοϋ Μουσουλμανικού 'Λαοΰ έπανάστασιν.

Τό πράγμα λοιπόν έγίνετο λίαν απλώς. ΙΙλούσιος άν
θρωπος έπώλει τήν περιουσίαν του εις τι τζαμίον ή άλλο 
δημόσιον ζαθίδρυμα άντί εύτελοΰς καί, ούτως είπεϊν, ονομα
τικής τιμής· π. χ. τεμάχιον γής, έχον άξίαν 2 000 λίρ. 
άντί 100 ή 200 λίρ. Ή πώλησις συνεφωνεΐτο, τά προσή
κοντα συνξτάσσοντο έγγραφα καί τό κτήμα έγίνετο Βα- 
κούφιον. Ό μέχρι τοΰδε ιδιοκτήτης έπεφυλάσσετο τήν ζάρ- 
πωσιν οι’ έαυτόν καί τούς ζατιόντας του, έπλήρωνε δέ διά 
τοΰτο πρός τό ζαθίδρυμα μίσθωμα, ώς έπί τό πλεΐστον εις 
χρήματα, άντιπροσωπεύον τούς τόκους τοΰ ύπό τοΰ καΟι- 
δρύματος ζαταβληθέντος κεφαλαίου. Διά τοΰ τρόπου τού
του ό μέν πρώην ιδιοκτήτης καί ήδη καρπωτής άπέζτα τά 
προμνησθέντα ωφελήματα, τό δέ ζαθίδρυμα είχε τήν ελ
πίδα νά λάοη βραδύτερον είς τελείαν ιδιοκτησίαν άντί τι
μήματος εύτελοΰς κτήμα μεγάλης άξίας.

Ή αύτη κατηγορία τών Βαζφ-ι-αδί, ήτοι κοινών
τής συνήθειας καΟιδρυμάτων, ηύξήθη έπί τοσοΰτον οιά τής 
παρελεύσεως τοΰ χρόνου, ώστε κατ’ αξιόπιστους διατιμή
σεις, ίσως τά δύο τρίτα ή τούλάχιστον τό ήμισυ τών έν 
Τουρκία παραγωγικών ακινήτων κτημάτων εΐναι βακούφι· 
κά καί επομένως τό Κράτος ή ολίγον ή ούδαμώς εξ αυ
τών ώφελεΐται. Κτήμα, τό όποιον άπαξ έγίνετο Βαζού- 
φιον, δέν δύνατοι πάλιν νά γείνη ελεύθερον, έκτος έάν άν- 
τιζατασταθή δι’ έτέρου κτήματος έλευθέρου και τής αύτής 
άξίας. Σημειωτέου δέ ότι υπάρχει καί άλλη, ούτως είπεϊν, 
πηγή βακουφισμοΰ, διότι έν ή περιπτώσει οί καρποί τοΰ 
βαζουφικοΰ κτήματος ύπερβαίνουσι τάς άνάγκας τοΰ είς δ 
άνήζουσι καθιδρύματος, τό περίσσευμα δαπανάται είς αγο
ράν νέων κτημάτων, άτινα Βακούφια ώσαύτως γίνονται, έπι 
μόνη τή διαφορά, ότι,επειδή ταΰτα δέν συνέστησαν άρχικώς 
ώς καΟιδρύματα άλλά θεωρούνται ώς διαθέσιμα τοΰ κυρίου 
κτήματος προϊόντα, δύνανται καί νά πωληθώσιν, όπόταν 
τό ζαθίδρυμα εύρίσκεται είς τήν ανάγκην εκτάκτου δαπάνης,
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Είς ολον τό σύστημα τών Βακουφίων παίξου,σι σπου
δαίου πρόσωπον οί έπίτροποι (Νουτεβελή). "Οπως ήδη πα- 
ρετηοήθη, ό ιδρυτής έχει τό άφιλονείζητον δικαίωμα νά 
διορίζη όν τινα θέλει ώς διοικητήν καί νά διατάσση κατά 
τό δοκοΰν τά τής έκλογής τών διαδόχων τούτου. Δύνα
ται λοιπόν νά διορίζη ώς Μουτεβελή τόν Ίμάμην ή άλλον 
τινα κληρικόν τοΰ Τζαμιού ή καί ύπάλληλόν τινα τοΰ κα- 
θιδρύματος· δύναται νά καθιστά καί ά?.λότρια άτομα Μου- 
τεβελή, καθώς καί έαυτόν, διαδόχους δέ τούς κληρονόμους 
του. Μόνον όταν μετά τόν θάνατόν του οί τεθειμένοι ύπ’ 
αύτοΰ όροι δέν έφαρμόζωνται πλέον είς πρόσωπον τι, έάν 
λ. χ. ή οικογένεια είς τήν οποίαν προσδιώρισε τό δικαίωμα 
τής διοικήσεως έξέλειπε, τότε ή άρχή τοΰ τόπου διορίζει 
προσωρινόν επιστάτην καί πληροφορεί περί τούτου τήν Κυ- 
βέρνησιν, ήτις ούτω έκδίδει τάς τελειωτικός διαταγάς της 
διά τήν περί ής πρόκειται περίπτωσιν.

Ό Μουτεβελής εΐναι νομικώς ύπόχρεως, λαμβάνων τά 
εισοδήματα τοΰ Βακουφιού, νά διατηρή τό κτήμα είς κα
λήν ζατάστασιν καί νά έπιμελήται κατά δύναμιν τά πρός 
βελτίωσιν αύτοΰ· οφείλει προσέτι νά προσέχη, ώστε νά 
γίνηται χρήσις τών εισοδημάτων ακριβώς κατά τήν Οέ- 
λησιν τοΰ ίδρυτοΰ, καί νά διατηρώνται τά περισσεύοντα τυ
χόν έξ αύτών διά μεγαλειτέρας διορθώσεις ή νέα οικο
δομήματα, έάν τό κτίριον τοΰ Βακουφιού φθάρη διά πυρ- 
καίάς, σεισμοΰ ή έζ τοΰ χρόνου. Έπί τέλους όφείλει 
άπαξ ή δίς τοΰ έτους νά δίδη λ/σμόν περί τής διοικήσεως 
του είς τήν προσήκουσαν άρχήν, ήτοι άλλοτε μέν έν τή 
πρωτευούση είς τόν Κιζλάρ-Άγασή ή τόν μέγαν Βεζύρην, 
ή τόν Σείκ-υλ-Ίσλάμ, καί έν ταΐς έπαρχίαις είς τά έπιτό- 
πια δικαστήρια, νΰν δέ έν τή πρωτευούση είς τό ύπουρ
γεΐον τοΰ Έβκαφίου καί έν ταΐς έπαρχίαις είς τούς ύπαλ- 
λήλους τοΰ ύπουργείου τούτου.

Ήδη άπό προηγουμένων εκατονταετηρίδων οί πολιτικοί, 
δημοσιολόγοι καί ιστοριογράφοι τής Τουρκίας παρεπονού ντο 
διά τάς περί τήν διοίζησιν τών ^ακουφιζών κτημάτων ά-
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πείρου; καταχρήσεις, ή δέ καθημερινή πείρα διδάσκει ήμάς 
δτι αί καταχρήσεις αύται διόλου είσέτι δέν έξειλήφθησαν. 
Τόσον ολίγον έπαρχοΰσι τά εισοδήματα τών βαζουφικών 
κτημάτων πρός διατήρησιν τών καΟιδρυμάτων, ώστε αναγ
κάζεται τό υπουργεΐον τών Οικονομικών νά χορηγή κατ’ έ
τος είς τό υπουργεΐον τοΰ Έβκαφίου σημαντικήν συνδρο
μήν, ήτις έν τώ προϋπολογισμω τοΰ παρελθόντος έτους 
άνέβαινε είς 7 000 πουγγία (210 000 τάλ.). Ό προϋ
πολογισμός ούτος διά τό οικονομικόν έτος άπό 1 Μαρτίου 

1872—28 Φεβρουάριου 1873 κατάγεται έκ τής έποχής 
τοΰ μεγάλου Βεζύρου Μαχμούτ Πασά, όστις έπί προφάσει 
οικονομίας συνετάραξεν είς υπερβολήν πάντας τούς κλά
δους τής διοικήσεως, χωρίς νά ζατορθώση ούτε λεπτοδ είς 
τόν δημόσιον θησαυρόν οικονομίαν. Οί προηγούμενοι προϋ
πολογισμοί διά τήν χρήσιν 1868—69 καί 1869—70 πε- 
ριλαμβάνουσιν έπί τοΰ προκειμένου πολύ άνώτερον ποσόν, 
ήτοι ό μέν πρώτος 12 χιλ. πουγγία (360 000 τάλ.), ό δέ 
δεύτερος 18 χιλ. πουγγία (540 000 τάλ.). Έν τούτοις 
δέν πρέπει τις διόλου νά φαντασθή, ότι διά τοΰ μέσου τής 
κυβερνητικής ταύτης έπικουρίας τά έσοδα καί τά έξοδα τών 
βαζουφικών κτημάτων έξισοΰνται καί ότι τά οϋτω προικιζό- 
μενα καθιδρύματα τίθενται είς κατάστασιν νά έκπληρώ- 
σωσι τόν προορισμόν αύτών. Πρέπει νά άναγνώση τις τάς 
έπαρχιακάς έφημερίδας, ίνα μάθη, ότι απανταχού τής χώ
ρας, ένταΰθα μέν γέφυρα κρημνίζεται καί δέν ανοικοδομεί
ται, έκεΐ δέ τό μοναδικόν τοΰ τόπου Τζαμίον έγκαταλείπε- 
ται είς τήν έκ παλαιότητος καταστροφήν καί τά πρός νέαν 
οικοδομήν άπαιτούμενα έξοδα δι’ έκουσίων ή εξαναγκαστι
κών συνεισφορών τής κοινότητος πρέπει νά συναχθώσιν 
άλλαχοΰ πάλιν καταπίπτει τό σχολεΐον τοΰ χωρίου, τό 
ύδραγωγεΐον, τό νοσοκομεΐον, ή τά βιβλία τής βακουφικής 
βιβλιοθήκης ένεκα έλείψεως τοΰ βιβλιοφύλακος γίνονται 
βορά τών σκωλήκων (δπως τοιοϋτον τί πρό ολίγου χρόνου 
έγένετο γνωστόν περί τίνος βιβλιοθήκης Τζαμιού έν Θεσ
σαλονίκη), Πρέπει τις νά κάμη άπλοΰν περίπατον έν τή 

πρωτευούση αύτή, ίνα πεισθή πόσα καθιδρύματα τοιούτου 
είδους έγκαταλείπονται, άζριβώς είπεΐν, είς καταστροφήν. 
Πρό 10—15 έτών ύπήρχον έτι έν ταΐς όδοΐς βακουφιζαί 
ζρήναι (άνεζτίμητος έν τή χώρα ταύτη εύεργεσία), διά τοΰ 
ΰδατος τών όποιων άνεψύχοντο χιλιάδες διαβατών, ένω 
τόρα αί ζρήναι αύται άπεξηράνθησαν, οί όρειχάλζινοι κρου
νοί των έκλάπησαν καί τά μετάλλινα ποτήρια των έξη- 
φανίσθησαν.

Τά αίτια τών ανωμάλων τούτων περιστάσεων οφείλον
ται πρό πάντων είς τήν άπιστον διοίκησιν τών Μουτεβελή. 
'Όστις κατοικεί διαρκώς έν Κωνσταντινουπόλει ή έν ταΐς 
πρωτευούσαις τών έπαρχιών, δύναται νά μαρτυρήση περί 
τής ύπάρξεως άριθμοΰ άνθρώπων, οιτινες άνευ φανερά; βιο
μηχανίας, δλην τήν ημέραν φέροντες νυκτερινά ενδύματα 
(Schlafrock) καί ώπλισμένοι διά καπνοσύριγγος, μεταβαί- 
νουσιν άπό καφφενείου είς ζαφφενεΐον, οαπανώντες είς άρ- 
γίαν τόν χρόνον αυτών. Οί άνθρωποι ουτοι είναι Μουτεβε- 
λήδες, οί όποιοι τά εισοδήματα τών ύπ’ αύτών διοικουμέ- 
νων βακουφίων ή έν μέρει ή καθ’ ολοκληρίαν ζατανοσφί- 
ζονται, δημιουργοΰντες τοιουτοτρόπως έαυτοΐς άμέριμνον 
υπαρξιν, διότι διά τόν γνήσιον Τούρκον τό άκρον άγαθόν 
έγκειται είς τό «μηδέν πράττειν». ΊΙ ζατά τούς νόμους 
άπαιτουμένη έτησία ή εξαμηνιαία λογοδοσία δέν παρέχει 
πρός τοΰτο σπουδαίας δυσκολίας. Ό ύπουργός τοΰ Έβκα
φίου δέν δύναται βεβαίως νά βλέπη όλα αύτοπροσώπως, 
διότι, καί μή λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι καί αύτός ώς πας 
άλλος ύπουργός συνεχώς μεταλάσσεται καί ότι συνήθως 
ούδέν εννοεί περί τοΰ ύπουργείου αύτοΰ, αί υποθέσεις τών 
Βακουφίων είναι πολυπληθέστατοι καί λίαν περιπεπλεγμέ
νοι. Πρός παραδοχήν λοιπόν καί έξέλεγξιν τών βακουφι- 
κών λογαριασμών οί ύπάλληλοι τοΰ ύπουργείου είναι κα
τ’ έπαρχίας καί κατηγορίας οιαμεμοιρασμένοι· ούδέν δέ εύ- 
κολώτερον τής μεταξύ τοΰ Μουτεβελή καί τοΰ προσήκοντος 
υπαλλήλου συμφωνίας καί διανομής τών κερδών διά τό 
τέλος τής έπιζυρώσεως τής διαχειρήσεως.
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Πρό πολλοδ ήδη οί έμβριθώς γνωρίζοντες τάς έν Τουρ 
κία περιστάσεις ήννόησαν, ότι ή έχλαΐκευσις τών βακούφι- 
κών κτημάτων ήθελεν επαυξήσει κατά πολύ τά εισοδή
ματα τής έπικρατείας, ούχί μόνον άμέσως διά τοΰ εισοδή
ματος τών έγγειων φόρων, άλλ’ έτι μάλλον έμμέσως, διευ- 
κολύνουσα τήν μεταβίβασιν, τήν χρησιμοποίησίν καί τήν 
τελειοτέραν καλλιέργειαν γαιών, αϊτινες ένεκα νομοθεσίας 
πρό πολλοδ εί; άχρηστίαν περιπεσούσης καί μή πρακτικής 
είναι εκτός τής συναλλαγής καί έν οικονομική οπισθοδρο
μήσει. Έν τούτοις τό μέτρον τούτο περιβάλλεται, όπως 
έκ τών μέχρι τούδε είρημένων προκύπτει, μεγίστας δυσκο
λίας. Ένώ αύτό καθ’ έαυτό παραβιάζει μίαν τών πρώτων 
τοϋ δικαίου αρχών, έφ’ όσον πρόκειται ή Κυβέρνησις νά διά
θεση άλλως παρ’ όπως ήθέλησαν οί αρχικοί ίδιοκτήται τάς 
κτήσεις αύτών, άφ’ έτέρου τά βακουφικά κτήματα ύπό- 
κεινται είς νομοθεσίαν έχουσαν θρησκευτικόν χαρακτήρα, 
έναντίον τής οποίας ούδέ ή θέλησις αϋτη τοϋ Σουλτάνου 
ισχύει,διότι έναντιοϋται ή ίδιότης αύτοΰ ώς Καλίφου, τούτέ- 
στιν άρχηγοΰ τών Πιστών. Έάν ό γηραιός Μωαμέτ Άλή 
Πασάς ήδύνατο νά κατορθώση τήν δήμευσίν, διότι δέν ήτο 
Καλίφης καί δέν ήτο βεβαρυμένος διά τών συνηνωμένων έν 
τώ άξιώματι τούτω καθηκόντων, έάν ό άποθανών μέγας 
Βεζύρης Φουάτ Πασάς είχεν έπίσης πράγματι τόν σκοπόν 
νά δημεύση τά κτήματα ταΰτα, είναι βέβαιον ότι αί μεγά
λα'. δυσκολίαι τοΰ ζητήματος άπέτρεψαν αύτόν καί ότι ό 
διάδοχός του, έπίσης άποθανών Άαλή Πασάς, ούδέ έτόλ- 
μησε καθόλου νά συλλάβη τοιοϋτο σχέδιον.

Έν τούτοις άπό 25 ήδη έτών καί επέκεινα τά εισοδή
ματα τοΰ Κράτους δέν έπαοκοΰσι πλέον είς τάς άνάγκας 
αύτοΰ. Τό πρώτον βοηθητικόν μέσον, τό χαρτονόμισμα 
(Καιμέ), άπεδείχθη πολύ ταχέως ώς καταστρεπτικόν μέ
τρον. Άπό τοΰ 1854 ήρχισεν ή Τουρκία νά δανείζηται 
έκ τής άλλοδαπής, έντός δε τινων έτών συνήθροισε τό χαρ
τονόμισμά της καί κατέστησε? τό άπλήρωτον μέρος αύτοΰ 
μετά τινων παλαιοτέρων χρεών πάγιον τής έπικρατείας
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χρέος. Τό πάντοτε αύξάνον βάρος τών τόκων άπέληξεν 
έπί τέλους είς τούτο, ότι έπι του παρόντος τά δύο ήδη 
τρίτα τού προϋπολογισμού τών έσόδων καταπίνονται ύπ' 
αύτοΰ· έάν δέ τά δάνεια έξακολουθήσωσιν, έντός πέντε 
έτών οι τόκοι αύτών Οά άπερροφων όλα τής έπικρατείας τά 
εισοδήματα. Εγείρεται λοιπόν ή σπουδαία πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν έρώτησις «τί ποιητέον ;» είς τήν όποιαν ή Γ. 
Πύλη άπήντησεν πρό ολίγων μηνών—«έχλαΐκευσις τών 
Βακουφίων, νέος νόμος περί χαρτοσήμου, έπέκτασις του 
μονοπωλίου τών καπνών καθ’ όλον τό κράτος, έλάττωσις 
τών μεγάλων μισθών, ούδεμία έν τώ μέλλοντι δαπάνη έκ
τος τοΰ προϋπολογισμού κλπ. κλπ. »

"Οσον άφορα τήν έκλαίκευσιν τών Βακουφίων, αί νομικοί 
κατ’ αύτήν δυσκολίαι, τούλάχιστον έπί τών τής πρώτης 
καί δευτέρας κατηγορίας, ήδύνατο νά έξομαλυνθώσιν, έάν ή 
κυβέρνησις άνελάμβανε τήν διατήρησιν απάντων τών Τζα
μιών, σχολείων, νοσοκομείων, ύδραγωγείων καί λοιπών 
καθιδρυμάτων, ότε, έκτος τής αύξήσεως τών εισοδημάτων 
τοΰ ύπουργείου τών Οικονομικών, Οά έπεβάλλοντο μείζονα 
βάρη είς τά ύπουργεΐα τών Εσωτερικών, τής Εκκλησίας, 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, τών Δημοσίων Έργων κλπ. 
Βέβαιον έν τούτοι; είναι, ότι οί πολυάριθμοι λεγεώνες τών 
Μουτεβελήδων καί τών έν τώ ύπουργείω τοΰ Έβκαφίου συ
νεταίρων αύτών μετά πλήθους φανατικών Σοφτήοων, Ίμά- 
μιδων, Μολλάδων κλπ, μεταξύ τών οποίων ήρχισαν ήδη 
νά φαίνωνται βαρεΐαι δυσαρέσκεια!, δέν ήθελον ύποχωρήσει 
ευκόλως. Καί επειδή οί φανατικοί ούτοι έχουσιν ύπέρ εαυ
τών τό γράμμα τού θρησκευτικού νόμου, έγείρεται τό ζή
τημα, άν έν τοιαύτη περιπτώσει ό άποκλειστικώς έκ Μωα
μεθανών συγκείμενο; στρατός τής Τουρκίας ήθελεν ένερ- 
γήσει έναντίον τοιούτων ατόμων. Άλλα καί άν δέν παρα- 
δεχθώμεν τήν περίστασιν ταύτην ώς πιθανήν, τό δυνατόν 
αύτής πρέπει οπωσδήποτε νά είσέλθη έν τοϊς ύπολογισμοΐς 
συνετής Κυβερνήσεως.

Έν τούτοις πολλω έτι έπικινδυνωδέστερον καθίσταται τό 
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ζήτημα έπί τών Βακουφίων τής τρίτης κατηγορίας, ήτοι 
ατών κοινών Βακουφίων» (έβκάφ-ι-αδιέ). Διότι, ώς ήδη πα- 
ρετηρήθη, οί μεν αρχικοί ίδιοζτήται διέθεσαν τά ζτήματά 
των δι’ εικονικής πωλήσεως, οί δέ άγορασταί, τούτέστι τά 
περί ών πρόκειται καθιδρύματα, έπλήρωσαν μόνον ελάχι
στου τίμημα καί δέν γίνονται προσέτι άπόλυτοι κύριοι τών 
έν λόγω κτημάτων, είμή άφοϋ ό τελευταίος κατιών κλη
ρονόμος τοΰ πωλητοΰ άποθάνει. Έντεΰθεν πράγματι μέ- 
νουσιν ούτοι ούχί μόνον κάτοχοι ζαί ζαρπωταί, άλλά ζαί 
αληθείς ίοιοζτήται μεθ’ όλων τών δικαιωμάτων ζαί καθη
κόντων αύτών, όπως έν τοϊς άνωτέρω διεσαφηνίσθη. Ή δή- 
μευσις λοιπόν τών τοιούτων βαζουφιχών κτημάτων Οά ήτο 
ληστεία, έζ τής όποιας χίλιοι καί έζατοντάζις χίλιοι τών 
ύπηχόων τής έπικρατείας, πάσης φυ?»ής ζαί θρησκείας. Οά 
έπηρεάζοντο· δέν είναι δέ καθόλου δυνατόν νά προίδη τις 
πρός τό παρόν τάς συνέπειας τοιούτου μέτρου.

"Οπωσδήποτε όμως τά πράγματα δέν έφθασαν έτι μέχρις 
έδώ. Ούδέ Βεζύρης έπρότεινεν, ούδέ Σουλτάνος διέταξε τήν 
έχλαίκευσιν τών βαχουφιχών τής έπικρατείας κτημά
των. Πάντως δέ ή έπί του ζητήματος τούτου λύσις, ένεκα 
τοϋ πλήθους τών θρησκευτικών, νομικών, καί άλλων δυσχε
ρείων, προϋποθέτει κατά πολύ ύπερόχους δυνάμεις.

ίΠΠΟΣΙΔΠΡΟΔΡΟΜΟΐ·

<7’ r π m ιο a y .</

Ό κύριος τύπος τής ίπποσιδηροδρομιχής συγκοινωνίας 
άνήκει είς τήν δημοκρατίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 
’Αμερικής, έκ τής οποίας δίεδόθη είς τήν Εύρώπην, προω- 
ρισμένος ιδιαιτέρως ίνα προσαρμοσθή πρός τάς χώρας έκεί- 
νας, αιτινες διά τόν αραιόν πληθυσμόν αυτών δέν δύνανται 

νά συντηρήσωσι τούς πολυδαπανηροτέρους άτμοζινήτους 
σιδηροδρόμους.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή διατίμησις τών ίπποσιδηρο- 
δρόμων ζέζτηται μεγάλην ποικιλίαν άπό τής ’Αγγλικής 
μεθόδου, είς ήν, χάριν τής είθισμένης έν τώ τόπω έπιχει- 
ρηματικής πολυτελείας ζαί ύπερβαλλούσης στερεότητος, 
έδαπανήθησαν 8 000 λιρ. στερλ. ζατά μιλίου, τούτέστιν 
125 χιλ. φρ. ζατά χιλιόμετρου, μέχρι τής Βελγικής πρα
κτικής, καθ' ήν τό χιλιόμετρου ύπολογίζεται πρός 15 πε
ρίπου χιλ. φρ. Ούτως έπί τοΰ έν Βρυξέλαις ίπποσιδηροορό- 
μου μεταξύ τοΰ δάσους Cambre ζαί Scharbeck ό Κ. Oppermann 
παρέχει ήμϊν τάς εξής πληροφορίας.

bre είς 6 700 μέτρα καί τοΰ μήκους τώυ παντός είδους δια
κλαδώσεων είς 2 000 όλου 8 700 μέτρα,

Έπί 6 μέτρων ζατά μήκος τής όδοΰ λογίζονται φρ. λεπ.
2 σιδηραί ράβδοι 192 χιλιογρ. πρός 20 λεπ. 38 40
2 longrines ελάτινοι πρός 92 φρ. τό ζυβ. μέτρον 6 20
2 sabots Η’ about σιδηρά 9 χιλιογρ. πρός 18 λεπ. 1 62
3 tringles <Γ ecartement σιδ. 4 Δ χιλιογρ. πρός 45 λ. 2 63
καρφία ϊ χιλιόγραμον πρός 45 λεπ.................... 0 23

όλον φρ. 49 08

έζ τών όποιων άναλογουσιν έφ’ έκάστου μέτρου •ής όδοΰ

ζατά μήκος φρ......... S, 08
είς ά προσθετέου διά

προπαρασζευάν τΰ,ς άπλν.ς όδοΰ, 2 μέτρ. πρός 10 Λεπ. 0. 22
ταζτοποίχσιν τζς σιδζράς όδοΰ, 1 μέτρ. πρός 50 Λεπ. • 0, 50
έπανόρθωσιν τοΰ λιθοστρώτου, 2 Δ μέτρ. πρός 1 4 φρ. • 3, 30

τό όζον ζατά μέτρον φρ. 12, 10

Τοιουτοτρόπως ύπολογιζομένου τοΰ μήκους τής όδοΰ Cam-

8 700 X 12. 10

6 700
χ 1 000=15 712

Ή οικονομική αξία τών ίπποσιδηροορόμωυ συνδέεται άφ' 
ένός μέν πρός τήν δι’ ίσης ελκυστικής δυνάμεως χινησιν
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μείζονος βάρους έπ’ αύτώ'? ή έπί τών κοινών οδών καί άφ’ 
ετέρου είς τήν ύποτίμησιν τής δαπάνης τής μεταφοράς. 
Δύο ίπποι μέτριας δυνάμεως, (έν Βελγίω άξίας έκαστος 300 
φρ.) δύνανται νά μεταφέρωσι μετ’ άσυγκρίτω τώ λόγω μεί
ζονος ταχύτητος τό ήμισυ σχεδόν ένός στρατιωτικού λό
χου. Έν New-York άπαντάτε ίπποσιδηροδρομικάς άμάξας 
μεταφερούσας μέχρι 45 άτόμων, έν Λονδίνο) 20 έν τώ έσω- 
τερικώ καί 20 έπί τής στέγης, έν Βελγίω 16 έν τώ έσωτε- 
ρικώ είς δύο διαζεκριμμένας θέσεις (Λ' καί Β') καί 16 έπί 
τήςςέγης,έν Βιέννη τέλος μέχρις 70 διά τριών κατασκευών, 
χειμερινής (ιδιαίτερον μέρος διά τούς καπνίζοντας), θερινής 
κατά τό σχέδιον τοΰ λεωφορείου τής παρ’ήμΐν έταιρίας τοΰ 
λαοΰ «ή Κοινότης Κηφισιάς» μετ’ άπλοΰ τούτέστιν έπιστε- 
γάσματος, καί έαρινοφθινοπωρινής, τής οποίας τό μέσον 
περίφρακτον. Ή δημοκρατική τής ’Αμερικής ίπποσιδηρο- 
δρομική άμαξα (Street Gars δεΐται ιδιαιτέρας περιγραφής. 
Ένω είναι μήκους μέν 5—8 μέτρων, πλάτους δέ 2 περί
που, έχει τοιοϋτον ύψος, ώστε έπιτρέπει είς τούς έπιβάτας 
νά ϊστανται όρθιοι καί μετά τοΰ πίλου αύτών έν τώ με
ταξύ τών άντιστοίχων καθισμάτων εύρυχώρω τόπω. Δι’ ό
σους έν Έλλάδι στενοχωροΰνται, είς ύπερβολήν οσάκις ό 
άπ’ ’Αθηνών είς Φάληρον σιδηρόδρομος προσθέτει πλείονας 
τών καθισμάτων έπιβάτας, ή ’Αμερικανική πρακτική Οά 
φανή δυσεξήγητος, διότι δέν ύπάρχει έν τή ίπποσιδηροδρο- 
μιζή άμάξη τόπος, τόν όποιον νά άναζαλύψη ό οφθαλμός 
καί νά μή προσφέρωσιν εύχαρίστως όλοι. ’Επειδή ό λόγος 
περί λαών δημοκρατικών, έξεταστέον ούτω κατά πόσον 
τό αίσθημα τής άδελφότητος καί τής άμοιβαιότητος ένεργεΐ 
έπίσης πρός άμφοτέρους.

Οί ιπποσιδηρόδρομοι τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμε
ρικής υπολογίζονται ύπό τοΰ Κ. Makzieux είς 6—7 χιλ. χι
λιόμετρα, έξ ώνμόνη ή πολιτεία τοΰ Neu-York περιλαμβάνει 
-480. "Ινα λάβη τις γενικήν τινα ιδέαν περί τής κινούσης καί 
κινουμένης έν τή πολιτεία ταύτη δυνάμεως, άρκεΐ νά σημειω- 
θή ό άριθμός τών ίπποσιδηροδρομιζών αμαξών 1765,τών. είς
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τήν ύπηρεσίαν αύτών ίππων ή ήμιόνων 9 894, καί τών έπι- 
βατών οιτινες ζατά τό 1869 μετεζομίσθησαν 157 000 000! 
Έκ τούτων 25 000 000 άνήκουσιν είς τόν έν τή πό
λε'. New-York πρός τό King ’s Bridge άγοντα ΐπποσιδηρό- 
ορομον, τοΰ οποίου τό μέν προσωπικόν άποτελεΐται έκ χι- 
λίων ύπαλλήλων, τό δέ ιππικόν έκ 1 660 ίππων. Έν γέ- 
νει οί ιπποσιδηρόδρομοι τής πολιτείας τοΰ New-York κατά 
τό 1869 έδαπάνησαν μέν 37 έζατομ. φρ. (φόροι 928 χιλ. 
συντήρησις τών οδών 2 072 000 καί ενέργεια συγκοινω
νίας 34 έκατομ.), είσέπραξαν δέ 48 000 000 φρ.

’Ιδιαιτέρα άπαιτεΐται μνεία διά τούς ίπποσιδηροδρόμους 
τής Βιέννης, ύπολογιζομένους είς 22 χιλιόμετρα καί δια. 
ζρινομένους διά τήν εύμεθοδίαν καί κανονικότητα τής λει
τουργίας αύτών. Κατά τό 1870 μετεκόμισαν 12 ’έκατομ· 
άνθρώπων καί είσέπραξαν 3 287 717 φρ. διά κινήσεως δυ
νάμεως χιλίων περίπου ίππων. Τό εισόδημα τοΰτο άναλο- 
γεΐ κατά μέν χιλιόμετρον είς 146 400 φρ. κατά δέ επιβά

την είς 0, 21.
"Οσον άφορα τό μεταβιβαστιζόν δικαίωμα τών ίπποσιδη 

ροδρόμων, έν μέν τή New-York καταβιβάσθη είς 11 περί 
που κατ’ άτομον λεπτά, έν δέ τή Βιέννη είς 20, έν δέ ταΐς 
Βρυξέλαις είς 9 ψ λεπ. διά τήν Α' θέσιν καί 7 j διά τήν 
Β' ύπολογιζόμενον ζατά χιλιόμετρον, καί θεωρούμενων τοΰ 
μέν έπιστέγου ώς Β' θέσεως, τοΰ δέ ύπεράνω τών 3 έτών 
παιδός ώς τελείου επιβάτου. Κατά τό ίδιον σύστημα τοΰ 
έπί τή άποστάσει τιμολογίου οι’ έκάστην θέσιν οί ίπποσι- 
οηρόδρομοι τοΰ Λονδίνου είσπράττουσιν 20 περίπου λεπτά 
ζατά 1 } μηλίου ήτοι 7 κατά χιλιόμετρον. Ύπό τήν έπο- 
ψιν τής ταχύτητος ή Άγγλο-Σαξωνίζή φυλή βαδίζει άπαν- 
ταχοΰ έζ παραλλήλου. Ένώ έν Λονδίνω ή ίπποσιοηροδρομι- 
κή άμαξα διατρέχει μέχρι 14 χιλιομέτρων ζαθ’ εζάστην 
ώραν, έν New-York, έπι τής προμνησθείσης ήδη όδοΰ, ζατά 
μέν τήν ήμέραν άνά παν τής ώρας λεπτόν μέχρι τής 8 μ. μ. 
εκκινεί μία ίπποσιδηροδρομιζή άμαξα, ζατά δέ τήν νύκτα 
άνά παν τέταρτον τής ώρας μέχρι τής δωδέκατης..
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Έν γένει ή χρησιμότης τών ίπποσιδηροδρόμων δύναται νά 

λάβη σπουδαίαν άνάπτυξίν έντός πόλεων μεγάλης περιφέ
ρειας,τών όποιων τό μέν κέντρον συναθροίζει τάς ύποθέσεις, 
τά δέ άκρα διασζορπίζουσι τάς ζατοιζίας. Τοιουτοτρόπως τά 
περίχωρα προσεγγίζουσι τήν κυρίαν τοϋ νεωτέρου άστιζοϋ 
πολιτισμού εστίαν. Έν τή καθ’ ημάς τάσει τής Έλληνι- 
ζής πρωτευούσης τό ζήτημα τοϋτο είναι άξιον ιδιαιτέρας 
ζαί όσον ένεστι πραζτιζής μελέτης. ’Αρκεί νά άναβή τις 
έπί τοΰ Λυζαβητοϋ, ϊνα περιλάβη έν μια άπόψει τήν ένώ- 

πιον αύτοϋ, δεξιόθεν ζαί άριστερόθεν, οιασποράν τών οικιών. 
Ή αιτία οφείλεται άφ’ ένός είς τήν έλαστιζότητα τοϋ σχε
δίου τής πόλεως ζαί άφ’ έτέρου είς τήν ύπερτίμησιν τών 
οικοπέδων. Καί όμως σύστημά τι ίπποσιδηροδρόμων με
θοδικόν ήδύνατο νά χρησιμεύση εις τόν ’Αθηναϊκόν πληθυ
σμόν είς ζρείτονα άποκατάστασιν τής έκτεθείσης τάσεως 
αύτοϋ, πρός τό κοινόν άμα ζαί τής ίπποσιδηροδρομικής έπι
χειρήσεως τό συμφέρον. Ύπό τήν έποψιν ταύτην άνεζτι- 
μήτου ώφελείάς άποβαίνουσιν αί πλατεϊαι τής πόλεως οδοί, 
διότι έάν λάβωμεν ώς βάσιν τήν έν Λονδίνω πρακτικήν, 
οδός πλάτους 6 μέτρων δύναται νά φέρη έπί τοΰ άξονος 
αυτής απλήν ίπποσιδηροδρομίαν (δύο σιδηραί ράβδοι), οδός 
δέ πλάτους 9 μέτρων δύναται νά φέρη έπί τοϋ κέντρου 
της διπλήν ίπποσιδηροδρομίαν (τέσσαρες σιδηραί ράβδοι). Τό 
λοιπόν τής όδοϋ μένει διά τάς ζοινάς άμάξας, είς τάς ό
ποιας ό τεχνικός τών ράβδων σχηματισμός ζαί ή τοποθέ- 
τησις έπιτρέπουσιν, ϊνα ζαί έπ’ αύτών άζινδύνως ταχυ- 

δρομώσι.
Κατά τοϋτο ό παρ’ ήμΐν περί ίπποσιδηροδρόμων νόμος τής 

31 Μαίου 1860 δέν πολυπραγμονεί, ούδεμίαν δέ ποιείται 
διάζρισιν μεταξύ άστεος ζαί έξοχής. Ή κυρία βάσις αύτοϋ 
άποτελεϊται άφ’ ένός μέν έζ τοΰ προνομίου, καθ’ ό δέν επι
τρέπεται ή έπί τής αύτής γραμμής άνέγερσις δύο άντιπά- 
λων ίπποσιδηροδρόμων, άφ’ έτέρου δέ έκ τοΰ συναγωνισμού 
μεταξύ τών ζητούντων άρχιζώς τήν παραχώρησίν, ήτις 
ένεργεϊται διά διατάγματος προσδιορίζοντος τήν διεύθυνσιν 

τοϋ ίπποσιδηροδρόμου καί δλας τάς κατ’ αύτόν περιστάσεις 
δημοσίου συμφέροντος. Έκτος τοΰ προνομίου (κατ’ άνώ- 
τατον όρον 65 έτη, μετά παρέλευσιν τών οποίων τά μέν 
πάγια τών οδών έργα μεταβαίνουσιν είς τήν κυριότητα 
τοΰ δημοσίου άπολύτως, τά δέ κινητά έπί αποζημιώσει) 
ΧοΡήγεΐται πλήρης ατέλεια έφ’ όλων τών έκ τής άλλοδα- 
πής είσαγομένων ύλικών ζαί έν γένει παντός είδους 
μηχανών καί έργαλείων, τών πρόσδιωρισμένων διά τήν σύ- 
στασιν ζαί τήν ζατά πρώτον πλήρη ενέργειαν τοϋ 
ίπποσιδηροδρόμου. Ώς ιδιαιτέρα συνδρομή πρέπει νά ση
μειωθή ή διδομένη τή Κυβερνήσει έξουσία, 1) ϊνα έξασφα- 
λίση τόκον 4 τοϊς °|0 έπί τοΰ αναγκαίου διά τόν ίπποσιδη- 
ρόδρομον κεφαλαίου, έπιφυλαττομένης τής έπιστροφής 
τών προκαταβολών τοΰ δημοσίου έζ τών έπομένων πλέον 
τών 4 τοϊς '/0 εισπράξεων τοϋ ίπποσιδηροδρόμου, ζαί 2) ϊνα 
άναλάβη είς έαυτήν μέχρι τοϋ πέμπτου τοΰ μετοχικού κε
φαλαίου τής όλης έπιχειρήσεως.

"Οσον άφορα τά αναγκαία είς τόν ίπποσιδηρόδρομον γή
πεδα ζαί οικόπεδα (κυρία γραμμή καί παρεπόμεναι, κτίρια, 
περιφράγματα, σταθμοί), ή χρησιμότης αύτών κανονίζεται 

υπο τοϋ νομάρχου, έπί γνωμοδοτήσει πενταμελούς έπι- 
τροπής, έν ή 1 μηχανικός, 1 δικηγόρος, 1 ιδιοκτήτης, 1 
έμπορος καί ό έπιτόπιος δήμαρχος, ύποζειμένης τής άπο- 
φάσεως αύτοϋ είς τήν έξέλεγξιν τοϋ ύπουργείου τών έσω- 
τερικών έπί έφέσει τών ενδιαφερομένων έντός 8 ήμερών 
άπό τής κοινοποιήσεώς της. Ή άποζημίωσις διά τήν διαρ
κή κατάληψιν ή προσωρινήν χρήσιν τών αναγκαίων τώ 
ίπποσιδηροδρόμω γηπέδων ρυθμίζεται ύπό τοΰ νόμου τής 
10 ’Ιουνίου 1857.

Έν γένει ή άνά χεϊρας νομοθεσία δίδει σπουδαίαν αφετη
ρίαν είς τήν περαιτέρω άνάπτυξίν τής ίπποσιδηροδρομικής 
τοϋ τόπου συγκοινωνίας. Έάν δέ έλαμβάνετο ύπ’ όψιν ή 
γεωγραφική διαμοίρασις τών διαφόρων μεσογείων ή παρα
λίων κέντρων τής βιομηχανικής ήμών δραστηριότητος, ήδύ
νατο έκ τοϋ προχείρου νά παρασταθή είς τόν νοϋν έκάστου ή 
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έπιφυλαττομένη μεγάλη τών ίπποσιδηροδρόμων κατά τήν 
'Ελλάδα αποστολή, όπως είναι τούτέστι ή χώρα κατατετ
μημένη είς κοιλάδας καί ιδιαιτέρας περιοχάς. Τοιουτοτρό
πως ό έν τή πεδιάδι Τριπόλεως καί Μαντινείας εγκατεστη
μένος εργατικός κατ’ εξοχήν πληθυσμός ήδύνατο νά άν- 
τλήση σπουδαία στοιχεία άναπτύξεως έκ τοιαύτης τίνος 
ένώσεως. Ή Λαμία, ό Πύργος, αί Καλάμαι έχουσι τοιαύ
την οικονομικήν σχέσιν πρός τάς έγγύς αυτών θαλάσσας, 
ώστε τή άληθεία άπορεΐ τις, πώς δέν ήλθεν έτι είς τόν νοΰν 
δέκα έν ταΐς πόλεσι ταύταις εύπορων νά συνδέσωσιν αύτάς 
μετά τών λιμένων των δι’ ίπποσιδηροδρόμων. Τή άληθεία, 
όταν ώς ειδομεν έν Βελγίω άρκοΰσι 15 χιλ. φράγ. διά παν 
χιλιόμετρον, πρέπει νά ΰποθέσωμεν ότι εΐναι πολύ δύσζο- 
λον έργον έν Έλλάδι ή καταμέτρησις τών άποστάσεων 
κατά χίλια μέτρα (!), όπως δικαιολογηθώ ή περαιτέρω 
τοΰ τόπου στασιμότης έπί θέματος, τό όποιον, άζριβώς εί
πεϊν, δέν διαφεύγει τά οικονομικά ήμών μέσα.

1ΙΑΟΪΤΗ ΚΑΙ 11ΜΕΡΟΜ1ΧΘΙΑ·

Ό άνταγωνισμός, τόν όποιον ή τελευταία τοϋ πολιτισμού 
περίοδος μαρτυρεί μεταξύ κεφαλαιούχων καί έργατών, άπο- 
τελεϊ τό μεγαλείτερον τών νεωτέρων χρόνων κοινωνικόν 
πρόβλημα. Φαίνεται ότι εΐναι μέν κατά ’Αριστοτέλη «πλού
του μέρη νομισμάτων πλήθος, γής, χωρίων κτήσεις, έπί- 

πλων κτήσεις, καί βοσκημάτων», ή παραγωγή όμως 
αύτοΰ καί ή ά π ο τ α μ ί ε υ σ ι ς δέν άκολουθοΰσι τήν αύ
τήν μετά τής διανομής του οδόν. Δύναται δέ τόπος 
τις νά παράγη άπό έτους είς έτος πλείονα καί έν τούτοις 
μεγάλη τών κατοίκων αύτοΰ μερίς νά περιστρέφηται έντός 
κύκλου βιωτιζής όσημέραι σμικρυνομένου. Τότε οί τρισόλ
βιοι συμβαδίζουσι μετά τών ένδεεστάτων, καί ύποκώφως ά- 

κούονται φοβεροί τοΰ στενοχωρουμένου υπό τής δυσαρμο
νίας κοινωνικού σώματος. Ιδού πώς τελευταίου έπραγμα- 
τεύθη τό σπουδαιότατου τοΰτο θέμα τής Πολιτικής Οικο

νομίας ό Κ. Η. Fawcett έπί τών άφθονων φαινομένων, τά 
όποια ή ’Αγγλική χώρα παρέχει διά μεγάλης άκριβείας είς 
όσους ένδιαφέρει ή περαιτέρω προαγωγή τών κοινωνικών 
τής έποχής ήμών θεσμών. Ύπό τήν έποψιν δέ ταύτην 
νομίζω, ότι τά έθνη τά κατά πρώτον εισερχόμενα είς τόν 
οικονομικόν τών νεωτέρων χρόνων βίον, δύνανται νά πο- 
ρισθώσι χρησιμώτατα μαθήματα έκ τής πείρας τών προ- 
πορευομένων.

Έξετάζων τις τήν έν ’Αγγλία μεγάλην τοΰ πλούτου άνά- 
πτυξιν κατά τό τελευταϊον τοΰ παρόντος αίώνος τέταρτον, 
άποκλίνει συνήθως είς τήν ιδέαν, ότι καί ή θέσις τού έργάτου 
έβελτιώθη άναλόγως. Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα 
τό ’Αγγλικόν έμπόριον πιθανώς ύπερετετραπ λασιάσθη. Ή 
έξαγωγή τοΰ τόπου, ήτις πρό 25 έτών άνήρχετο είς 
1 250 000 000 φράγκων, άναβιβάζεται σήμερον είς 6 250 
000 000· ή δέ εισαγωγή ηυξησεν είς βαθμόν έτι σημαν
τικότερο·;. Καί δμως, όσον καί άν έκ πρώτης όψεως φαί
νεται άπίστευτον, δύναται, νομίζω, νά άποδειχθή, ότι, μέ 
67κην τήν έκτακτον ταύτην αυξησιν τού πλούτου, ή άν- 
ταμοιβή τής έργασίας έν ταΐς πλείσταις περίπτώσεσιν έμει
νε στάσιμος. Άναμφιβόλως μέν οί μισθοί κατά τινας βιο
μηχανίας ηυξησαν έπαισθητώς· έν τούτοις πολλαί κατηγο
ρία'. έργατών δέν ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσιν αυξησιν ικα
νήν όπως άντισταθμίση τήν προιοΰσαν ύπερτίμησιν τόσων 
άντικειμένων τής πρώτης άνάγκης.

Κατά τάς έκ μακράς χειρός λίαν έξηζριβωμένας έρεύ- 
νας τοΰ Κ. Brassey έν τοϊς έν Birkenhead «έργοστασιοις οι
κοδομών τοΰ Καναδά» μεταχειρίζονται 13 είδη έργατικών 
ύπηρεσιών, ήτοι συναρμοστάς, τορνευτά;, χαλκεΐς ζλπ. 
Έπί τών δεκατριών τούτων εργατικών τάξεων, έξ έλάμβα- 
νον κατά τό 1869 ημερομίσθια μικρότερα τών κατά τό 
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1854, τρεις τά αύτά, καί τέσσαρες ζατά τι ύψωμένα. Έπί 
13 έπίσης έργατικών κατηγοριών τών έν Sheerness έργοστα- 
σίων τοΰ έθνικοΰ ναυτικού, ώς ξυλουργών, σιδηρουργών 
χλπ. άπό του 184-9 μέχρι τοΰ 1839 μόνον είς τρεις έξ 
αύτών έπήλθεν αύξησις ημερομισθίου, καί πάλιν μόλις κατά 
60 τήν ημέραν λεπτά. Άπό δέ τοϋ 1859 μέχρι του 1869 
ούδεμία αύξησις· οί μισθοί καθ’ δλην τήν περίοδον ταύ
την έμειναν άπολύτως στάσιμοι. Έπίσης έπί 20 ετέρων 
έργατικών κατηγοριών, τάς όποιας ένασχολουσι τά παρά τόν 
Τάμεσιν ναυπηγεία, μολονότι τά ημερομίσθιά των ήσαν κατά 
τό 1865 ανώτερα τών κατά τό 1851, έξέπεσαν ταϋτα πάλιν 
κατά τό 1869 είς τό δριον τοϋ 1851. Ή έπελθοΰσα κατά 
τό 1865 ϋψωσις οφείλεται είς τήν ώθησιν, ήν εδωκενείς τό 
έμπόριον ή μανία τών κερδοσκοπιών, τήν οποίαν διεδέχθη 
ό πανικός φόβος τοΰ 1867. Είναι δέ βέβαιον, ότι οί έργά- 
ται έπλήρωσαν πολύ ακριβά τήν πρόσκαιρον ταύτην τών 
ημερομισθίων των αύξησιν, διότι πολλαί χιλιάδες μεταξύ 
αύτών εύρέθησαν άνευ έργου καί περιήλθον είς τήν μεγα- 
λειτέραν ένδειαν, ότε άμέσως, μετά τόν πανικόν έκεΐνον φό
βον, άπαν τό έμπόριον έσταμάτησε σχεδόν αίφνηδίως.

Μεταξύ τών έργατών, εκείνοι τών οποίων τό ήμερομί- 
σθιον ηύξησε περισσότερον, είναι οί κτίσται τοΰ Λονδίνου 
καί τής Μαγκεστρίας. Μεταξύ τών έτών 1853 καί 1872 
τά ημερομίσθια τών οικοδομικών έργατών, έκτιμώμενα έπί 
τή αναλογία μιας ώρας έργασίας, ηύξησαν διαδοχικώς 
κατά έν τρίτον περίπου. Έκ πρώτης ό'ψεως προκύπτει έν
τεΰθεν, ότι συνέβη αύξησις λίαν σπουδαία έπί τής άμοιβής 
τής έργασίας. Δυστυχώς δμως συνεχώς λησμονεΐται, δτι 
δέν πρέπει νά έκτιμάται ή άμοιβή τής έργασίας διά τής 
χρηματικής ποσότητας τοϋ ημερομισθίου, άλλά μάλλον και 
πρό παντός διά τής έσωτερικής αύτοΰ άξίας. Ούτω δυνα
τόν νά αύξήσωσι τά ημερομίσθια καθ’ εβδομάδα άπό 20 εις 
25 σελίνια, χωρίς ή αύξησις αύτη τών 25 τοΐς °|0 νά κα/.- 
λιτερεόβη κατ’ ούδέν τήν θέσιν τοΰ έργάτου, έάν ταύτο- 
χρόνως ηύξανον κατά 25 τοΐς °|β τά ένοίκια τών οικιών, 

αί τιμαί τών τροφίμων, τής καυσίμου ύλης, τών ενδυμά

των καί τών λοιπών αντικειμένων τών άποτελούντων τήν 
τακτικήν τοΰ έργάτου οαπάνην ζ1). Ό Κ. Brassev λοιπόν 
άποδεικνύει, δτι έν ω χρόνω ηύξησαν τά ημερομίσθια τών 
οικοδόμων, κατά τόν αύτόν λόγον ηύξησαν καί τά ένοίκια 
τών οίκοδομουμένων παρ’ αύτών οικιών.

Άφοΰ δέ ή τιμή τοΰ γαιάνθραχος, τοΰ κρέατος, τοΰ γά
λακτος, τοΰ βουτύρου, τοϋ τυρού καί πολλών άλλων άν- 
τικειμένων, τά οποία άποτελοϋσι τήν ήμερησίαν τοΰ έργά
του δαπάνην, ηύξησεν έπίσης έπαισθητώς, είναι φανερόν 
ότι καί έκεΐ άκόμη ένθα τά εργατικά ημερομίσθια κατά τό 
πλεϊστον ηύξησαν, μέγα μέρος τής υψώσεως ταύτης έξου- 
δετερώθη ύπό τής έπιτεινομένης ύπερτιμήσεως τής ζωής· 
έπομένως ή πραγματική άμοιβή τοΰ έργάτου έμεινε σχεδόν 
ή αύτή. Άπ’ εναντίας δέ όπου τά ημερομίσθια δέν μετεβλή- 
θησαν, ή Οέσις τοϋ έργάτου βεβαίως έχειροτέρευσεν άναλό
γως τής άναβιβαζομένης τιμής τών έφοδίων τής ζωής. Ώς 
πρός δέ τήν μεγάλην τάξιν τών άνθρώπων, οιτινες λαμβά- 
νουσι σταθερώς προσδιωρισμένους μισθούς, οίοι οί ύπάλλη- 
λοι, οί άχθοφόροι, οί αστυνομικοί κλητήρες, οί ύπάλληλοι 
τών σιδηροδρόμων, οί άμαξηλάται, φαίνεται βέβαιον δτι οί 
μισθοί των δέν ηύξησαν κατά τά τελευταία είκοσι έτη είς 
βαθμόν δυνάμενον νά άντισταθμίση τήν ύπερτίμησιν τών 
πρός ζωάρκειαν αναγκαίων.

Τά συμπεράσματα ταϋτα γεννώσι σκέψεις σπουδαιοτά- 
τας, διότι έμφαίνουσιν, δτι ή έκτακτος αύξησις τής παρα
γωγής τοΰ πλούτου, ούδεμίαν έπήνεγκε βελτίωσιν είς τήν 
κοινωνικήν κατάστασιν μεγάλου μέρους τοΰ πληθυσμού. 
Ή οικονομική λοιπόν επιστήμη δέν δύναται νά παρέξη θέμα 
μελέτης έλκυστικότερον τής έξηγήσεως τού επομένου

(’) Οι μισθοί τών έν τοϊς μεταλλείοις εργαζομένων τ,ύξτ,σαν, άναμ- 
φιβόλως, άσυγκρίτως περισσότερον κατά τά τελευταία δύω έτνι, άλ
λ’ ή νέα ΰψωσις ττ,ς άξίας τον άνθρακας τ,το τόσον αιφνίδια, ώστε 
είναι αδύνατον νά ύποδειχθή ή μίλλουσα τών έργατών άμοιβή. 
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προβλήματος: «Πώς συμβαίνει, ώστε μέγας αριθμός εργα
τών νά μή λαμβάνη διά τήν εργασίαν αύτοϋ αμοιβήν ση- 
μαντικωτέραν, διά τινας μάλιστα έργατιζάς κατηγορίας ή 
αμοιβή αύτοϋ νά είναι μιζροτέρα, τής πρό είκοσι έτών, ο
πότε τό έμπόριον τοΰ τόπου δέν άνήρχετο είς τό τέταρτον 
τής νυν άναπτύξεως του.»

Είς τάς περιπτώσεις, καθ’ άς ή αμοιβή τών έργατών έ
μεινε σχεδόν στάσιμος, δύναται τις νά συμπεράνη, στηρι- 
ζόμενος έπί καλώς έγνωσμένων οικονομικών άρχών, ότι 
τήν αύξησιν τής ζητήσεως έργασίας δέον νά συνώδευσεν 
ίση σχεδόν προσφορά βραχιόνων. Σημειωτέον δέ πρό πάν
των, ότι ή αύξησις τής προσφοράς έργατών δύναται νά 
έξηγηθή ζατά δύω διαφόρους τρόπους. Ή ό άριθμός τής 
έργατιζής τάξεως ηύξησεν, ή ή έφεύρεσις νέων μηχανών, 
ζαί ή τελειοποίησις τών βιομηχανικών μεθόδων,διά τής έξοι- 
ζονομήσεως τής έργασίας ζαί άποζαταστάσεως αύτής άπο- 
τελεσματιζωτέρας, παρήγαγον άζριβώς τό αύτό άποτέ
λεσμα, όπερ ζαί ή αύξησις τοΰ άριθμοϋ τής έργατιζής τά
ξεως. Είναι λοιπόν εύαπόδειζτον, ότι ζατά τήν περί ής 
πρόκειται περίοδον, αί δύω αύται αιτία*.  ένήργησαν μεθ’ ί- 

ζανής έντάσεως, όπως έπιδράσωσι σπουδαίως έπί τής προσ
φοράς τής έργασίας. Ώς πρός τήν αύξησιν ιδίως τοΰ άριθ- 
μοΰ τής έργατιζής τάξεως, είναι περιττόν νά σημειωθή, 
ότι ζατά τήν περίοδον ταύτην ύπήρξε λίαν σπουδαία.

Έν τή παρούση κοινωνική ζαταστάσει ή αύξησις τής ζη
τήσεως έργασίας τίθησιν άμέσως είς ένέργειαν οικονομικά 
έλατήοια, έξ ών άναγζαίως προέρχεται αύξησις τής προσ
φοράς. Αί έζθέσεις τοΰ Registrar general σαφώς άποδει- 
κνύουσιν, ότι ή ύψωσις τών ήμερομισθίων έπιφέρει άπα- 
ραιτήτως αύξησιν του άριθμ.οΰ τών γάμων. Άναφέρεται 
ούτως έν τινι τριμηνιαία τοΰ Registrar’general έζθέσει (ήδύ- 
ναντο δέ νά μνημονευθώσι ζαί πολλά άλλα άνάλογα), ότι 
«οί κάτοικοι τών σιδηροφόρων ζαί άνθραζοφόρων έπαρχιών 
εξέρχονται τής ζαταστάσεως τοΰ ποοτέρου αύτών μαρασμού 
χαί έπαναρχίζουσι τήν σύναψιν γάμων ζατά τάς συνήθεις 

άναλογίας.» Έν τή ζατά ’Οκτώβριον 1873 δημοσιευθείση 

τριμηνιαία έζθέσει άναφέρεται, ότι ό σπουδαίος άριθμός τών 
γάμων δεικνύει τήν ευδαιμονίαν τοϋ τόπου. Ή αυτή δέ 
έζθεσις συμπεραίνει έπί τοΰ ποσού τών γάμων, ότι ή ευδαι
μονία, τήν οποίαν ολόκληρος ή ’Αγγλία άπήλαυσε ζατά 
τά δύω τελευταία έτη, δέν διεδόθη έξίσου είς όλας τάς τά
ξεις τής κοινωνίας, γενομένη ιδίως αισθητή είς τάς άνθρα- 
κούχους καί σιδηρούχους έπαρχίας, όλιγώτερον είς τάς έρ- 
γαζομένας τά λινά ζαί βαμβακηρά ύφάσματα, ούδαμώς δέ 
σχεδόν είς τάς ζαθαρώς γεωργικός.

Φαίνεται όθεν εντελώς άποδεδειγμένον, ότι άμα οί έργά
ται λαμβάνουσι ήμερομίσθια μάλλον ύψωμένα, ταχέως 
έντεΰθεν ή βραδέως θέλει πάντως έπέλθει έζπτωσις πάλιν 
τούτων. "Οσον τά ήμ,ερομίσθια αύξάνουσιν ένεζεν σημαντι- 
χωτέρας ζητήσεως, τόσον ό άριθμός τών γάμων άναβιβά- 
ζεται καί μετ’ αύτοϋ άναγζαίως ή προσφορά τών δημιουρ- 
γουμένων νέων έργατών. Εύαπόδειζτον εΐναι πρός τούτοις, 
δι’ απλών οικονομικών λόγων, ότι άμα ή αύξησις τών ήμε- 
ρομισθίων έπιφέρει αύξησιν τοϋ πληθυσμού, όχι μόνον 
άποβαίνει τότε άδύνατος ή διατήρησις τής διηνεκοΰς αύ
ξήσεως τής έργατιζής άμοιβής, άλλά συγχρόνως ή θέσις 
τών έργατικών τάξεων θέλει καταντήσει έτι μάλλον χει- 
ροτέρα.

Έν χώρα έπί τοσοΰτον κατωκημένη, ώς ή ’Αγγλία, ή 
άξια ή ή τιμή τών ζωοτροφιών ύπόκειται βεβαίως είς αύ- 
ξησιν άνάλογον τής τοΰ πληθυσμού. Άναμφιβόλως αί τε
λειοποιήσεις τών γεωργικών μεθόδων ζαί ή εισαγωγή ζωο
τροφιών ήττον δαπανηρών, δύνανται ν’ άντισταθμήσωσιν έν 
μέρει τήν αύξησιν ταύτην τών τιμών. Έν τούτοις είναι 
άδύνατον νά ύποστηρίξη τις, ότι, αντίκρυ όλων τών γεωπο
νικών τελειοποιήσεων καί όλων τών εισαγωγών, ή σημαν- 
τικωτέρα ζήτησις τών περισσοτέρων άντιζειμένων τής συ
νήθους καταναλώσεως δέν έπιφέρει τό φυσικόν άποτέλεσμά- 

της, τήν αύξησιν ήτοι τών τιμών, Τά άντιχείμενα, τών 
όποιων ή τιμή ένεζα τής φθαρτής φύσεώς των ηύξησε πε
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ρισσότερον, ώς π. χ. τό γάλα, τό βούτυρον, τό κρέας ζτλ. 
δυσκόλως εισάγονται έν τώ τόπω. ’Όταν μόνα τά μέσα 
αύτοΰ καλούνται, όπως έξαρκέσωσιν εις ζήτησιν κατά πολύ 
σημαντικωτέραν έφ’ οίουδήποτε πράγματος, ή τιμή τοΰ 
πράγματος τούτου ύψοΰται έπαισθητώς. Άπόδειξις ή έκ
τακτος ύπερτίμησις τών γαιανθράκων έν τή ’Αγγλία αύτή. 
"Επεται όθεν, ότι ή αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ, καθ' όσον 
αύτη έν τή παρούση κοινωνική καταστάσει ένθαρρύνεται 
ύπό τής αύξήσεως τοΰ ήμερομισθίου, τείνει είς τήν έκ 
πτωσιν τής έργατικής άμοιβής κατά δύω διαφόρους τρό
πους· πρώτον, ή αύξησις τής προσφοράς απολήγει είς τόν 
έκπεσμόν τών μισθών δεύτερον, όσον ό πληθυσμός αύξάνει, 
τόσον τά τρόφιμα ύπερτιμώνται, ή ζωή καθίσταται δαπα- 
νηροτέρα καί ή έσωτερική άξία τών μισθών έλαττοΰται.

Άλλ’ όπως ήδη παρετηρήθη, δέν άγει μόνη ή αύξησις 

τοϋ πληθυσμοΰ εις τήν αύξησιν τής προσφοράς τής έργα
σίας. ’Εάν έφευρίσκηται μηχανή τις, έάν έπινοήται νέα 
μέθοδος, έπιτρέπουσα είς είκοσι άνθρώπους νά παράγωσι 
όσον πρότερον παρήγον έκατόν άνθρωποι, είναι προφανές 
ότι ή προσφορά τής έγασίας, έφ’ όσον ή παρατήρησις πε
ριορίζεται είς τήν ύποτιθεμένην ειδικήν βιομηχανίαν, εΐναι 
πενταπλάσια ή πρότερον. Δύναται τις νά άναφέρη πολλά 
έπί τοΰ προκειμένου παραδείγματα και είς μεγάλας μάλι
στα διαστάσεις. Έν γένει ή κατά τά τελευταία εΐκοσιν 
έτη έκτακτος αύξησις τής παραγωγής θά ήτο άνέφικτος, 
έάν ή βιομηχανία έμενε προσηλωμένη είς τάς άρχαίας με
θόδους. Έν τή καταθέσει του, ένώπιον τής έπί τών Εργα
τικών Ενώσεων (Trades Unions) διορισθείσης άνακριτικής 
έπιτροπής, ό Κ. Nasmyth διεκήρυξεν, ότι ή έν τοϊς έργο- 
στασίοις του παραδοχή τών αύτοκινήτων μηχανών 
τώ έπέτρεψε νά άποβάλη όλους εκείνους τούς έργάτας, 
τών οποίων μόνη άξία ήτο ή έπιδεξιότης, καί νά έλαττώση 
κατά τό ήμισυ τόν άριθμόν τών έργατών, τούς οποίους εϊ- 
χεν έν τή ύπηρεσία αύτοΰ.

Δύναται τις ν’ άναφέρη έπίσης πολλά παραδείγματα τής 

προθυμίας, μεθ’ ής οί έργοστασιάρχαι παραδέχονται νέας 
μηχανάς, όπως έξοικονομώσι τούς έργατικούς βραχίονας, 
άμα αί πρώται ΰλαι ή ή σπανιότης τών έργατών τείνου- 
σιν είς έπιβάρυνσίν τής βιομηχανίας των. Ούτως έρρέθη, 
ότι «κατά τούς τρομερούς άγώνας, είς ούς ύπεβλήθησαν οί 
"Αγγλοι βιομήχανοι, δίαρκοΰντος τοΰ πολέμου τής ’Αμε
ρικής, άνέπτυξαν ούτοι τήν επικουρίαν τών μηχανών είς 
βαθμόν κατά πολύ άνώτερον, άφ’ όσον εΐχε ποτέ δοκιμα- 
σθή, καί κατώρθωσαν νά έλαττώσωσι σπουδαίως τήν διά 
χειρός έργασίαν.»

Έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις, έν αίς τά ημερομίσθια 
εΐναι πολύ τών έν ’Αγγλία ανώτερα, ή έλάττωσις τής διά 
χειρός έργασίας κέκτηται μεϊζον έτι διαφέρον. Οί ’Αμερι
κανοί μεταχειρίζονται πολύ περισσότερον τών Άγγλων 
τάς γεωργικάς μηχανάς· ούτως αί πλεϊσται τών έν ’Αγ
γλία τοιούτων μηχανών προέρχονται έκ τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Ώς προκύπτει δέ έξ έπισήμων εγγράφων ή χρή
σις τών μηχανών είς τήν γεωργικήν βιομηχανίαν αύξάνει 
κατ’ έτος έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις. Ό άριθμός τών 
διά γεωργικάς μηχανάς άπονεμηθέντων εφευρετικών 
προνομίων ήτο κατά τό 18-43 μέν 43, κατά τό 1863 δέ 
390, κατά τό 1864 δέ 563, κατά τό 1866 δέ 1778, κατά 
τό 1867 δέ 1800. Ούδεμία άμφιβολία, ότι ή μικρά κατά 
δύω έως τρία σελίνια τήν εβδομάδα αύξησις ήτις μετά τόν 
σχηματισμόν τών έργατικών συνεταιρισμών έπήλθεν είς 
τά ημερομίσθια τών γεωργικών έργατών, ώδήγησεν πολ
λούς γαιοκτήμονας είς τήν παραδοχήν διαφόρων μέσων 
πρός έξοικονόμησιν τής διά χειρός έργασίας καί ιδίως είς 
τήν χρήσιν μεγάλου άριθμοΰ μηχανών. Έάν, όπως εΐναι 
πιθανόν, ή μετανάστευσές άφήρει πολλούς βραχίονας έκ 
τής ’Αγγλικής γεωργίας, εΐναι βέβαιον ότι οί γαιοκτήμο
νες θά προσπαθήσωσιν έτι μάλλον μεγαλειτέρας οικονο
μίας. Είς τήν περίστασιν δέ ταύτην ή ύπερύψωσις τών ήμε- 
ρομισθίων, συνέπεια τής έλαττώσ$ως τών έργατών, ήθελε·/ 
άναπληρωθή κατά μέγα μέρος,
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Τά παραδείγματα ταΰτα άποδειζνύουσιν αρκούντως, δτι 
ή αύξησις τοΰ πλούτου δέν επιφέρει άναγκαίως καί τήν 
αυξησιν τής εργασίας· άπ’ έναντίας δυνατόν ή έφεύρεσις 
μηχανής τίνος ή νέας βιομηχανικής μεθόδου νά έπιφέρη 
τοιαύτας οικονομίας έπί τής χρήσεως τής έργασίας, ώστε 
αϋτη έλαττοΰται καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα ό πλούτος αυ
ξάνει περισσότερον. Είναι δέ τοΰτο λίαν αξιομνημόνευτο'/, 
διότι δλοι άποζλίνουσιν είς τό συμπέρασμα, ότι άφεύκτως 
άπασαι αί τάξεις τής κοινωνίας συμμερίζονται άμέσως τήν 
μεγάλην ευδαιμονίαν, ήτις ακολουθεί τήν αυξησιν τής πα
ραγωγής τοΰ πλούτου. Άναμφιβόλως ή έφεύρεσις τελειο
ποιημένων μηχανών είναι ευεργέτημα διά τήν κοινωνίαν 
έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονή τις, ότι ή ώφέλεια αύτη 
συχνά συνοδεύεται ύπό σπουδαίων απωλειών, τάς οποίας 
αισθάνονται ιδιαιτέρως τάξεις τινές τοΰ λαοΰ. Δύναται λοι
πόν αίφνης ολόκληρος κατηγορία έργατών νά εύρεθή έστε- 
ρημένη τών χρηματικών ώφελειών, τάς οποίας τή παρεϊχεν 
ιδιόν τι προτέρημα. Πρέπει τότε νά ζητήση νέαν ένασχόλη- 
σιν, εις τήν όποιαν τό προτέρημά της, καρπός μακράς καί 
επιπόνου άνατροφής, εις ούδέν πλέον τή χρησιμεύει.

'Όπως καί άν έχη, ή σμικρότης αύτη τής ευεξίας, είς 
τήν όποιαν, μ’ όλην τήν μεγάλην τοΰ πλούτου αυξησιν, 
καλούνται οί έργάται τής ’Αγγλίας, πρέπει άναμφιβόλως νά 
άποδοθή είς τόν λόγον, ότι μικρόν μόνον μέρος τοΰ άνά παν 
έτος συσωρευομένου πλούτου προσδιορίζεται είς άνάπτυξιν 
τής έγχωρίου βιομηχανίας. Δυνατόν είπεϊν, ότι τά ’Αγ
γλικά κεφάλαια διαιρούνται είς δύω μέρη· τό μέν τίθεται 
είς τήν διάθεσίν τής ’Αγγλικής βιομηχανίας, τό δέ έξάγε- 
ται έκτος τής έπικρατείας, δανειζόμενου είς ξένας κυβερνή
σεις ή ξένας έπιχειρήσεις, οίον σιδηροδρόμους, μεταλλεία, 
διώρυγας κτλ. Άπαν τό ποσόν τοΰτο τοΰ έθνικοΰ κεφα
λαίου, εξαγόμενον τοιουτοτρόπως πέραν τών ορίων τής έ
πικρατείας, ούδεμίαν άσκεΐ άμεσον έπιρροήν έπί τών έργα- 
τικών τοΰ τόπου ’ημερομισθίων καί πρέπει νά θεωρηθή ώς μή 
ύπάρχρν, καθ’ όσον άφορα είς τήν έθνικήν έργαφίαν. Ένγέ- 

νει ήκιστα άνησυχοΟσίν έν ’Αγγλία περί τών κολοσσαίων 
ποσών, άτινα φεύγουσι κατ’ έτος έξ αύτής. Έθελεν εισθαι 
άδύνατον νά προσδιορισθή ακριβώς δι’ άριθμών ή ποσότης 
τής τοιαύτης χρηματικής πρός τήν άλλοδαπήν διοχετεύ- 
σεως· έν τούτοις άρκεϊ νά σημειωθή, ότι άφεύκτως εΐναι 
αύτη σημαντικωτάτη, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών σπου
δαίων ποσών, τά όποϊα οί Αγγλοι κεφαλαιούχοι δανεί- 
ζουσι κατ’ έτος πρός τάς ξένας κυβερνήσεις. "Ολαι σχεδόν 
αί Εύρωπαϊκαί έπικράτειαι δαπανώσι πλείονα τών εισοδη
μάτων αύτών, κατά μέγα δέ μέρος συμπληροΰσι τά έλείμ- 
ματά των διά τών έν ’Αγγλία συνομολογουμένων δανείων,

Τό παράδειγμα τής αύτοκρατορικής κυβερνήσεως τής 
Γαλλίας ήτο ή πρώτη αίτια τών απείρων τούτων δαπα
νών. Ή δευτέρα αυτοκρατορία ήρχισε τό σύστημα εκείνο 
τών άντιζήλων έφοπλισμών, είς τό όποιον οφείλεται κατά 
μέγα μέρος ή μεγάλη αύξησις τών έθνικών δανείων όλων 
σχεδόν τών ’Επικρατειών τής Εύρώπης. Εΐναι όθεν γνωςόν, 
οτι ή ’Αγγλία χορηγεί σταθερώς σημαντικόν μέρος είς τά 
ύπό τής 'Ρωσσίας, ’Ιταλίας, Τουρκίας, Αίγύπτου καί τό
σων άλλων χωρών συνομολογούμενα δάνεια. "Ινα λάβη τις 
ιδέαν περί τών κατά τά τελευταία είκοσιν έτη μεταναστευ- 
σάντων ούτως ’Αγγλικών κεφαλαίων (άντί νά χρησιμεύωσι 
είς άνάπτυξιν τής έθνικής βιομηχανίας), άρκεϊ όπως άναλο- 
γισθή, ότι άπό τού 1848 μέχρι τοΰ 1870 τά έθνικά χρέη τής 
μέν Ρωσσίας άνήλθον άπό 2 ΐ, διλλιουνίων είς 7; διλλιούνια 
φράγκων, τής δέ ’Ιταλίας άπό 750 εκατομμυρίων είς 7 ■ 
διλλιούνια, τής δέ Τουρκίας άπό τού έτους 1854 (τό πλεΐ
στον έξ ’Αγγλίας) είς 2 Δ διλλιούνια, τής δέ Αίγύπτου άπό 
τοΰ 1869—1870 (τέσσαρα έξ ’Αγγλίας δάνεια) είς 922 
έκατομ. μή ύπολογιζομένων τών κατόπιν μεγαλειτέρων 
έτι Αιγυπτιακών δανείων. ’Εκτός τής τοιαύτης τοποθετή- 
σεως τών ’Αγγλικών κεφαλαίων, τά δάνεια, τά όποια έπρο- 
κάλεσεν έν ’Αμερική ό τελευταίος εμφύλιος πόλεμος αύ
τής άπερρόφησαν μεγάλας έξ ’Αγγλίας χρηματικός ποσό, 
τητας. Τέλος διάφοροι βιομηχανικοί έπιχειρήσεις, ώς π. χ.
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οί τοσοΰτον συντρέχοντες είς τήν άνάπτυξίν τοϋ πλούτου 
σιδηρόδρομοί, συνέ.τεινον έπίσης ζατά μέγα μέρος είς τήν 
εξαγωγήν τών ’Αγγλικών κεφαλαίων. Ούτως, έν διαστή- 
ματι ολίγων έτών, οί ’Ινδικοί σιδηρόδρομοι κατεβρόχθισαν 
2 J διλλιούνια φρ. καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν έζ τής ’Αγγλι
κής των κεφαλαίων άγοράς,

Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ώς συμπέρασμα, ότι ή συγ- 
κριτικώς πρός τήν άπειρον αύξησιν τοϋ πλούτου τόσον μι
κρά αύξησις τής έργατικής έν Αγγλία άμοιβής οφείλεται 
είς τρεις κυρίως αιτίας:—αύξησις τοϋ πληθυσμού,—μετά
θεσής τής έργασίας διά τής όσημέραι έπιτεινομένης χρή
σεως τών μηχανών, καί — έξαγωγή τών χρηματικών τής 
χώρας κεφαλαίων.

Γ. ΒΙΚΕΛΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ
ΤΩΝ ΙΣΟΘΕΡΜΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ-

Έάν έπί τής επιφάνειας τής γής δέν ύπήρχε τοσαύτη 
ποικιλία είς τά σχήματα ζαί τά συστατικά τοΰ έοάφους, 
άλλά κανονικώς αί άνωμαλίαι αύτής διεμοιράζοντο άπό τοΰ 
ισημερινού πρός τούς πόλους, είναι φανερόν ότι ή θερμό- 
της, καθόσον προβαίνομεν πρός τούτους, θά κατεβιβάζετο 
ομοίως είς άπαντα τά έπίσης έζ τοΰ ισημερινού άπέχοντα 
σημεία τής γής- Έν τοιαύτη περιπτώσει όλοι οι τής αύ
τής θεομότητος τόποι Οά έκειντο έπί τοΰ αύτοϋ παραλλήλου 
καί ή οικονομική παραγωγή τών προϊόντων τής φύσεως 
θά ήτο καθαρώς ζήτημα γεωγραφικού πλάτους.

Έν τούτοις έν τή φυσική τοΰ ήμετέρου πλανήτου πρα
κτική ή διαμοίρασις τής θερμότητος δέν έχει ούτως. Χά
ρις είς τήν μεγάλην ποικιλίαν, καθ’ ήν ή ξηρά συμπλέκε
ται μετά τής θαλάσσης, είς σό σχήμα καί τήν ριεύθυνσιν 

τών φυσικών τοΰ έοάφους άνωμαλιών έν όρεσι, βουνοΐς καί 
λόφοις, είς τήν ποικίλην τών πεδιάδων ζαί τών κοιλάδων 
διαμόρφωσιν, είς τά ρεύματα τών ύδάτων ζαί τών άνέμων, 
τέλος είς τήν τοιαύτην ή τοιαύτην τών συστατικών τής 
γής τοπικήν άνάμιξιν έν τώ άνοργάνω καί τώ φυτικώ βα
σιλεία), ή περιφέρεια τής αυτής θερμότητος άλλαχοϋ μέν 
προχωρεί πλειότερον πρός τούς πόλους, άλλαχοϋ δέ όλι
γώτερον. Έζ τής παρατηρήσεως' ταύτης ό Humboldt άπε- 
τέλεσε τήν περί ίσοθέρμων γραμμών άνακάλυψίν 
του (’), έπί τή βάσει τής όποιας έχαράχθησαν περιεργώτα- 
τοι καί ώφελιμώτατοι πίνακες τής έπί τοΰ προσώπου τής 

γής φυσικής παραγωγής. Άρζεΐ λοιπόν δεδομένη χώρα νά 
βεβαιωθή είς ποιαν ίσόθερμον γραμμήν έτέθη ύπό τοϋ δη
μιουργού, ϊνα έπεκτείνη τήν καλλιέργειάν της καθ’ όλον έ- 
κεϊνο τό στάδιον, είς τό όποιον τήν οδηγεί ή πρακτική όλων 
τών περί τήν αύτήν γραμμήν κατ’άμφότερα τά ημισφαίρια 
έκπ?<ηρούντων τόν προορισμόν των λαών.

Τοιουτοτρόπως ή δημοκρατία τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τής ’Αμερικής διηρέΟη εις ζώνας έπιδεκτικάς ιδίως πρός σι- 
τοποιίαν, όρυζοποιίαν, βαμβακοποιίαν, είς καλλιέργειαν 
ζαχαροκαλάμου, είς κτηνοτροφίαν. Περιεργωτέρα εΐναι ή 
ύπό Cancria διά τής αύτής μεθόδου διαμοίρασις τής Ρωσσι- 
κής χώρας είς παγετώδη, ζτηνοτροφικήν, παραγωγικήν

ΊΙ λειτουργία τοϋ έγγειου πυρός δέν πρέπει νά θεωρηθή έπί 
τοΰ προζειμένου ώς αδιάφορος, διότι καί έν αύτή παρατηρεΐται ποι
κιλία τις αξιοσημείωτος, αποτελούσα ιδιαιτέρας ΐσογεωΜρμους γραμ
μάς, αιτινες, ένεργοϋσαι μέχρι τής έπιφανείας τής γής διά τών παν
τός είδους, εις βράχους, ηφαίστεια, πηγάς κλπ, φυσικών αύτών αγω
γών, δέν εΐναι κατά τόν Kupffer παράλληλοι πρός τάς έξωτερικάς 
ισόθερμους γραμμάς (Humboldt, Κόσμος τόμ. 4 μερ. 1). "Ωστε έν
τεΰθεν ιδιαίτερος άποτελεϊται τής έσωτερικής καί έξωτερικής θερμό
τατος συνδυασμός, έξασκών βεβαίως μεγάλην έπιρροήν έπί τής όλης 
ποικιλίας τής οικονομικής τών γαιών παραγωγής.
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σικάλεως, σίτου, οίνου, οπωρών, έλαιών, ζαχαροκαλαμΰυ, 
μωρέας. Ένώ ο’ άφ’ ένός έν γένει ό σίτος καλλιεργείται μέ- 
χρι πλάτους 60 μοιρών καί ή κριθή αντέχει πλειότερον είς 
τό ψύχος μέχρι πλάτους 70 μοιρών, άφ’ έτέρου ή καλλιέρ
γεια τοϋ άρτοκαρποΰ δέν υπερβαίνει τήν 22 μοίραν, καί τής 
βανανέας τήν 35.

Έχω άπ’ δψιν έν τώ μεγάλω του Blac’s παγκοσμίω 
άτλαντι έξ ιδιαιτέρους πίνακας, έξ ών κατά τάς γενομέ- 
νας είδικάς έπί τοΟ θέματος τούτου μελέτας ό μέν δεικνύει 
τήν έπί τής έπιφανείας τής γής διεύθυνσιν τών ίσοθέρμων 
γραμμών, αί πλεΐσται τών οποίων παριστώσι ούο κυρίας 
προεζβάσεις πρός βοράν καί δύο πρός μεσημβρίαν, οί δέ 
λοιποί, ώς αναγκαία συνέπεια τοϋ πρώτου καί τών άλλων 
κλιματικών λόγων, διαχαράττουσι τήν έπί τοΰ προσώπου- 
τής γής έμφάνισιν καί καλλιέργειαν τών κτηνών, τών 
πτηνών καί τών φυτών, τρεις μέν ιδιαιτέρως κατά πλάτος 
(άπό τοΰ ισημερινού πρός τούς πόλους), δύο δέ καθ’ ύψος 
(άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης). "Οσον άφορα ιδίως 
τάς ίσοθέρμους γραμμάς, ύπολογίζεται κυρίως ή κατά μέ
σον όρον ένιαυσία έκάστου τόπου θερμότης· επειδή δέ, κα
θώς παρατηρεί ό Κ. Roscher (Πολιτική Οικονομία τόμ. I 
§ 32), τινά τών φυτών άντέχουσι μέν πλειότερον εις τό ψύ
χος τοΰ χειμώνος, άπαιτοΰσι δέ μείζονα θερμότητα κατά 
τό θέρος, καί τανάπαλιν, άναπόφευκτος είναι καί τοΰ φυσι
κού τούτου νόμου ή έξακρίβωσις έπί τής οικονομικής τής 
γής παραγωγής. Τοιουτοτρόπως ένώ έν Σιβηρία, είς ένίαυ- 
σίαν θερμοκρασίαν κατά μέσον όρον 7°, 5 ύπό τό μηδέν, 
καλλιεργούνται οί δημητριακοί καρποί, έν ’Ισλανδία ή πα
ραγωγή αύτη δέν ευδοκιμεί, μολονότι ή μέση θερμοκρασία 
άναβαίνει 4·'1 ύπέρ τό μηδέν. Ό λόγος είναι, ότι έάν κατα
βαίνει τό Οερμόμετρον έν Σιβηρία, διαρζοΰντος του χειμώ
νος,μέχρι 30', 2, άναβαίνει κατά τό θέρος μέχρι 16’, 2, ένώ 
έν ’Ισλανδία δέν καταβαίνει μέν ύπό τό 2 Τ’, 6 άλλά καί όέν 
άναβαίνει ύπέρ τό 12° Ρεωμύρου. Έν γένει παρετηρήθη, ότι 
έπί 140 ημερών ή σιτοσπορά έχει ζατά πάσαν ήμέραν
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άνάγκην θερμότητος περίπου 12’Ρ. ήτοι τό δλον 1700' Ρ.
"Οπως καί άν έχη ή κυρία πάντοτε βάσις τής οικονομι

κής τών γαιών παραγωγής άποτελεΐται έζ τής θερμότη
τος. Τόποι τής αύτής γεωλογικής άποζαταστάσεως, έπειδή 
είναι πλησιέστεροι ή άπώτεροι πρός τόν ισημερινόν, είναι 
μάλλον ή ήττον γόνιμοι. Τί νά εΐπη τις περί έκείνων τών 
μερών τής ύδρογείου σφαίρας, τά όποια καλύπτει ή αιώ
νια τοΰ πολικού κύκλου χιών, ένώ πρός μεσημβρίαν καί οί 
βράχοι αυτοί δύνανται νά ζαλλιεργηθώσιν ! "Οταν έν τή με
σημβρία τρώγωσιν εκλεκτούς καρπούς, ύπάρχουσιν αρκτι
κοί λαοί, μόλις ζώντες διά τής αλιείας. Ευδαίμων π. χ. ’Α
ραβία καί Γροιλανδία ! Ύπό εΰρυτέραν έποψιν ή βλάστησις 
έν Ευρώπη άναβάλλεται κατά τέσσαρας μέν ημέρας άνά πά
σαν μοίραν πλάτους, κατά δέκα δέ περίπου ημέρας είς ύψος 
300—600 ποδών άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης.

Έν τοιούτω τής θερμότητος οίζονομικώ έπί τής γής 
συμπλέγματι αί ισόθερμοι γραμμαί άποτελοΰσιν ιδιαιτέραν 
σελίδα τής παραγωγικής δυνάμεως, τήν οποίαν δύναται ό 
άνθρωπος νά άντλήση έκ τής φύσεως κατά τά διάφορα ση
μεία τής έπί τής γής ύπάρξεώς του. "Ινα δοθή εύχερεστέρα 
ή έννοια τοϋ έκ τών ίσοθέρμων γραμμών πηγάζοντος οικο
νομικού τούτου νόμου, άναπόφευκτον ήτο διά τόν άναγνώ- 
στην κοινός τούλάχιστον γεωγραφικός χάρτης. Ούτως έάν 
π. χ. ρίψη τίς τόν οφθαλμόν έπί τής μεσημβρινής ακτής 
τής ’Ιαπωνίας, δύναται νά σύρη μίαν ίσόθερμον γραμμήν 
έπί τής Κίνας 5 μοίρας κάτωθεν τοΰ Πεκίνου. Ή γραμμή 
αύτη εϊναι θερμαντικής δυνάμεως 59° Fahrenheits. εύθεία δέ 
κατά τό μάλλον ή ήττον κατ’ άρχάς (35 μοιρ. πλάτους), 
διευθύνεται βαθμηδόν πρός τήν λίμνην Άράλ (45 μοιρ.), κα- 
ταβαίνει πρός τήν Κασπίαν θάλασσαν, τήν όποιαν διασχί
ζει είς τό μέσον (42 μοιρ.), προχωρεί κατ’ ευθείαν πρός τόν 
Εύξεινον Πόντον, έκ τής μεσημβρινής λεκάνης τοΰ όποιου 
καταβαίνει διά τής βορειοανατολικής πλευράς τής Μικράς 
’Ασίας πρός τήν Μεσόγειον θάλασσαν, την όποιαν κατ’ ευ
θείαν (39 μοιρ.) διαπερά μέχρι τών ορίων τής Ελληνικής
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έπικρατείας, έζ τών όποιων άποτόμως άναβαίνει μεταξύ 
Μακεδονίας καί Θεσσαλίας, διασκελίζει τήν Άδριατικήν θά
λασσαν καί διά τοϋ Μιλάνου (45 ’ μοιρ.) καταβαίνει πρός 
τήν Μασσαλίαν (44 γ μοιρ.) καί τά Πυρηναία (44 μοιρ.), 
διαβαίνουσα δέ τόν Ατλαντικόν ωκεανόν,διασχίζει τήν δημο
κρατίαν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών (36 μοιρ.) κατ’ εύθεΐαν.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τήν 'Ελλάδα, τό πλεΐστον τής 
Μικράς ’Ασίας, τήν ’Ιταλίαν καί τήν ’Ισπανίαν μετά τών 
άντιστοιχουσών αύταϊς νήσων, ή οικονομική τών γαιών αύ
τών παραγωγή εύρίσκεται μεταξύ τής άνωτέρω Ισοθέρμου 
γραμμής καί εκείνης,ήτις,ούσα θερμαντικής δυνάμεως 68", 8 
Fabrenheits, αναχωρεί άπό τής Κίνας (28 μ. πλάτους), ά- 
ναβαίνει πρός τήν Κασπίαν θάλασσαν (39 μ.), καταβαίνει 
εις τήν Μεσόγειον θάλασσαν πρός μεσημβρίαν τής Κύπρου 
(32 μ.) καί έκεΐθεν διευθυνομένη πρός τό Γιβραλτάρ (36 μ.) 
διασχίζει τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τό Μεξικόν (32— 
28 μ.). ’Εν τή μεγάλη ταύτη ζώνη τής γής ή έμπορική 
γεωγραφία περιέχει πλεΐστα όσα μαθήματα δι’ εκείνους, 
οιτινες έννοοΰσι τήν γλώσσαν τής μεταξύ τών έθνών άλ- 
ληλοδιδασκαλίας. θέμα περισπούδαστου, έπί τοϋ οποίου ή 
οικονομική πρόοδος δέν έδωκεν είσέτι τόν τελευταϊον αύτής

ΧΡΟΝΙΚΑ·

Α.ι άλλεπάλλζ,λοι φάσεις, τάς όποιας διέτρεξαν τελευταϊον τά 
κυβερνητικά ήμών πράγματα έξήσκησαν σημαντικήν έπιρροήν έπί 
τών ιδεών τοΰ τόπου. ΊΙ μέν οικονομική άνάπτυξις αυτού δέν εί
ναι άσχετος πρός τήν πολιτικήν, ή δέ αμφιβολία, ήτις παρετζ,ρζθζ 
είς τήν κανονικήν άμα καί δραστικήν λειτουργίαν τοΰ συνταγματικού 
ήμών μζ,χανισμ.οΰ περιέχει σπέρματα δυσυπολογιστού άςίας.

— Ή άπότομος τροπή τών χρηματικών τοΰ τόπου κεφαλαίων 
πρός τάς μεταλλουργικά; επιχειρήσεις αποτελεί ιδιαίτερον οικονομι
κόν κίνδυνον, έπί τοΰ όποιου ή έπελθοΰσα προεξάρχοντος τοΰ Λαυ
ρίου) καταστροφή προώρισται νά ριζοβολήσζ αγνώστους το πριν έν 
Έλλάδι κοινωνικά; δυσαρέσκειας.

Έν ‘.νΟή/αις, 2 Μαίου 1874.


