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ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΟΡΜΗ·

Μεταξύ τών αμείλικτων κατηγόρων και τών θερμών ύπε- 
ρασπιστών της δημοσίας πίστεως υπάρχει μέση τις οδός, 
τήν οποίαν έν έκάστη έποχή ζαί χώρα ή ανάγκη τών πραγ
μάτων διανοίγει. Πώς! "Οταν τό σκάφος τής πολιτείας 
πρόκειται νά καταστραφή, ή σωτηρία αύτου, καθ’ όσον δεϊ- 
ται χρημάτων, πρέπει νά προσδοζάται μόνον έζ τών τακτι
κών ή τών έκτάκτων φόρων; Άλλ’ αί πηγαί αύτών μαρτυ- 
ροΰσι τήν έπερχομένην έκ τής έπί θύραις κοινωνικής συμφο
ράς ξηρασίαν. Είς τοιαύτην δέ περίπτωσιν, ζαί άλλας κατε- 
πείγοντος τής χώρας διαφέροντος, ή προσφυγή πρός τήν δη
μοσίαν πίστιν άποβαίνει άληθώς ή μόνη σωστική. Καί πρέπει 
νά δεχθώμεν ότι, καθόσον τό δάνειον χρησιμεύει ύπέρ τής 
έθνιζής σωτηρίας, ούδεμία αμφιβολία ότι ή αξία αύτοϋ σώ
ζεται ολόκληρος έν τώ ύψίστω έθνιζώ άγαθώ, τής έλευθε
ρίας ήτοι, άνεξαρτησίας ζαί περαιτέρω τοϋ κράτους άζμής.

Άφ’ έτέρου λίαν ισχνή είναι ή ιδέα, ότι τά έθνικά δάνεια 
αύξάνουσι τής χώρας τά πλούτη. Έκτός άν ύποθέσωμεν, 
ότι πρόκειται περί έθνους, τό όποιον δανείζεται παρά τών 
ξένων όπως χρεωζοπήση, είναι πρόδηλον ότι καί τά δημό
σια δάνεια, όπως καί τά ιδιωτικά, αντιπροσωπεύονται έκ τής 
ύποχρεώσεως τής έπιστροφής. "Οσον άφορα τήν έζ τής 
χρήσεως ώφέλειαν, άντιπροσωπεύεται αυτή έκ τοΰ τόκου, 
ζαί ιδιαιτέρως έπί τών έθνικών δανείων, έζ τής άναβιβάσεως 
τοΰ έπιστρεπτέου κεφαλαίου είς ανώτερου πολλάκις τοϋ 
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πραγματικής δανεισθέντος ποσοϋ. Βεβαίως κατά τάς πε
ριστάσεις καί πάλιν δύναται νά άπομείνη ώφέλεια παρά τώ 
οφειλέτη· άλλά τοϋτο έξαρτάται έκ τής έν ταΐς χερσΐν αύ- 
τοΰ κινήσεως τών άλλοτρίων χρημάτων. Έάν έχρησίμευ- 
σαν ταΰτα εις τάς ιδιοτροπίας τοϋ ήγεμόνος καί τών ύπουρ- 
γών αύτοϋ, έάν έρρίφθησαν εις τήν άβυσσον τής άφρονος 
καταναλώσεως, τί μένει τώ δανειζομένω ιδιώτη είς όμοιας 
περιστάσεις, ίνα μείνη καί παρά τώ δανειζομένφ έθνει ; 
Διότι ή αύτή βεβαίως λογική καί διά τό μεϊζον έθνικόν άτο

μον, έπί τή επομένη μεγάλη περιπλέον διαφορά, οτι ένώ 
τό μερικόν άτομον δύναται νά μεταχειρισθή καί δή έπιτυ- 
χώς τά ατομικά δάνειά του είς βιομηχανικήν καλλιέργειαν, 
τό γενικόν άτομον δέν είναι έκ φύσεως προωρισμένον είς 
τοιαύτην βιομηχανικήν χρήσιν τών έθνικών αύτοϋ δανείων.

Τοιαΰται είναι αί άρχαί. "Ας ίδωμεν ήδη καί τήν έφαρ
μογήν των. Κατά τούς ύπολογισμούς τοϋ Κ. Dudley Baxter 
τά έθνικά δάνεια τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής, συμπο- 
σούμενα κατά τό 18-48 είς 1 700 000 000 λιρ. στερλ., 
άνέβησαν μέχρι τοϋ 1873 είς -4 680 000 000 λ. στ. Έν- 
δεικτικωτάτη δέ εΐναι ή κατά μέσον όρον ένιαυσία αύξησις 
αύτών άπό τοΰ 1861—1871, διότι άνέρχεται είς 200 000 
000 λ. στ. 'Υποτιθεμένου λοιπόν,ότι ή τάσις αύτη θά έξα- 
κολουθήση μέχρι τέλους τοΰ παρόντος αίώνος, οί κατ’ αύτό 
περιλειπόμενοι θά ιδωσι τήν καθ’ ή μάς άνθρωπότητα στε- 
νάζουσαν ύπό τό βάρος χρέους 560 περίπου διλιουνίων 
δραχμών ! Τή αλήθεια έχει τί φοβερόν τό μέλλον τοϋτο 
τών άπογόνων. Έάν κατά μέσον όρον ύπολογισθή είς 5 
τοΐς °|ο ό άναγκαϊος είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ κολοσαίου τού
του κεοαλαίου τόκος, ιδού ότι μετά 25 έτη οί προϋπολο
γισμοί τών έθνών πρέπει νά έπιφορτισθώσι κατ’ έτος οιά 
5 | περίπου διλιουνίων δραχμών.

Ούτως ή οδός τών έθνικών δανείων άποκρύπτει σοβαρω- 
τάτους κινδύνους. Έάν βεβαίως ύπάρχωσιν έκτακτοι πε
ριστάσεις, καθιστώσαι απαραίτητον τήν ταχίστην διά τής 
εθνικής πίστεως εύρεσιν τών αναγκαίων κεφαλαίων ώς π.χ· 

ό δίκαιος τής άμύνης πόλεμος, ή άποσόβησις τών αιφνί
διων τής έπικρατείας δεινών, ή έκτέλεσις κυβερνητικών έν 
γένει έργων, ιδιαιτέρως είς τήν κοινήν σωτηρίαν καί πρόο- 
οον άναφερομένων άφ έτέρου ή όλη φρόνησις συνίσταται 
είς τήν όσον ενεστιν άνθρωπινω; πρόληψιν τών κοινωνικών 
περιπλοκών, καθώς καί είς τήν οικονομίαν τοΰ παρόντος 
διά τών ιδίων πρό πάντων πόρων αύτοϋ, απλώς είς έπι- 
κουρίαν καλουμένου τοΰ μέλλοντος. Εννοώ ότι αί ψήφοι 
τών έπερχομένων γενεών ολίγον έπί τοιούτων Θεμάτων ύπο- 
λογίζονται. Τοιαύτη πάντοτε ή τύχη τών άπόντων. Έν 
τούτοις θαυμάζω μάλλον εκείνον τόν πολιτικόν διευθυντήν 
τών τυχών τής πατρίδος του, όστις μετά τόν θάνατόν του 
δέν περιμένει τόν κατακλυσμόν.

Ή λειτουργία τών έθνικών δανείων έν τή έκτελέσει τών 
διαφόρων κυβερνητικών σκοπών άποτελεϊ τήν λυδίαν λίθον, 
έφ’ ής δοκιμάζεται ή μεγάλη πολιτική έπιστήμη. Έάν τά 
άποτελέσματα τών έν σχεδίω δημοσίων έπιχειρήσεων θά 
άναφανώσι κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς βραδύ- 
τερον τής έπελευσομένης ώς έκ τοϋ δανειστικού βάρους 
έθνικής χρεωκοπίας, ή οικονομική πολιτική ομοιάζει τήν 
ναυτικήν έκείνην έμπειρίαν, ήτις συνίσταται είς τήν έκτέλε- 
σιν τοΰ ναυαγίου ζατά τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ πλοΰ. 
Ύπό τήν έποψιν ταύτην χοησιμωτάτη μελέτη άποτελεϊται 
έζ τών σημείων, τά όποϊα δεικνύει ή προμνησθεϊσα τεράστια 
τών έθνικών δανείων τάσις πρός αύξησιν. Εΐναι άρά γε ζα- 
ταδεδιζασμενος ό καθ' ήμάς πολιτισμός, ίνα έν τή μείζονι 
αύτοϋ άναπτύξει, όποιαν καθ’ όλα τά φαινόμενα υπόσχεται 
ό μετ’ ολίγον χρόνος, ίνα εύρη συγχρόνως και τό θλιβερόν 
τέλος του έν τή κοινωνική διαδικασία τής συ ν δ ρ ο μ ή ς 
τών δανειστών αύτοϋ ;

Έάν έπιθεωρήσωμεν τά διάφορα έργα, άτινα μέχρι τοΰδε 
κατ’ έξοχήν έχαρακτήρισαν τήν δραστηριότητα τών έθνών, 
μεγάλη ζαταβόθρα, έν ή τά κεφάλαια τής έθνιζής πίστεως 
ζατεβυθίσθησαν, εΐναι, γενικώς είπεΐν, ό πόλεμος ύπό τήν 
διττήν αύτοϋ μορφήν τής διαθεσιμότητος καί τής ένεργείας. 
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"Ολος ό θόρυβος τοϋ νεωτέρου πολεμικού πνεύματος ανα
λύεται είς τά έκατομμύρια, τά όποια αί Κυβερνήσεις δανεί
ζονται παρά τών κεφαλαιούχων ή άντλούσιν έκ τής εΰπει- 
θείας τών φορολογουμένων, έπι σκοπώ πληρώσεως πίθου 
έντελώς όμοιου πρός τόν μυθολογούμενον τών Δαναΐδων, 
διότι άμφότεροι στερούνται πυθμένος ένώπιον τών έσαεί 
άνανενουμένων αναγκών.

Άναμφιβόλως ή έποψις τής πολεμικής διαθεσιμότητος 
είναι βαρυτέρα διά τήν έθνικήν οικονομίαν. Πριν καταστρα- 
φώσιν έκατομμύριά τινα έπί τοϋ πεδίου τής μάχης, κατα
βροχθίζονται έν τή άεννάω ειρηνική προπαρασκευή δε
καπλάσιοι καί έκατονταπλάσιοι ποσότητες. Ή ένοπλος ει
ρήνη είναι τό μεγαλείτερον στίγμα (μεθ’ δλην αύτοΰ τήν 
άναγκαιότητα) είς τό μέτωπον τής πεφωτισμένης ήμών 
έποχής. ’Ω ! τής αιώνιας φύσεως τής άνθρωπότητος ! 'Ό
πως ό άγριος τών δασών περιφέρεται μετά τοΰ άσφαλιστη- 
ρίου ροπάλου του, ούτω καί οί άρχοντες τών έθνών πρέπει 
νά έχωσι πάντοτε έτοιμον τό πυροβόλον αύτών. Ή παγ
κόσμιος λοιπόν άδελφότης είναι χίμαιρα έπί τοΰ προσώπου 
τοΰ ήμετέρου Πλανήτου ; Μήπως δλαι αί ύποσχέσεις τής 
γής τής έπαγγελίας ήσαν ϊνα καρπώμεθα αύτής, κρατούν
ται αείποτε είς τάς χείρας τήν άδελφοκτόνον μάχαιραν;

’Απέναντι τών μεγάλων ποσοτήτων, τάς όποιας ή κα- 
ταρα τοΰ πολέμου συμπαρασύρει μετά πολλώ έτι άνωτέ
ρων ηθικών τοΰ κόσμου τούτου άγαθών, μικρόν είναι σχε- 
τικώς τό πρός τά λοιπά τών κυβερνητικών έργων ρεΰμα 
τών έθνικών δανείων. Πρέπει δέ νά γίνη ώς πρός αύτά ή 
έξής κυριωτάτη διάκρισις, διότι κατά τό πλεΐστον οδηγούν
ται ταϋτα είς ολέθρια βουλεύματα τής ματαιοδοξίας, τής 
πονηριάς ή τής άνικανότητος, έλάχιστον δέ μέρος είς τάς 
πραγματικάς τής έπικρατείας άνάγκας. Ή άκριβής έπί τών 
κυβερνητικών έργων έννοια ήδύνατο έπί τοΰ προκειμένου νά 
ρίψη άρκοϋν πρός τό θέμα φως. Έν γένει δ,τι ή ιδιωτική 
βιομηχανία δύναται νά έπιχειρήση, περιορίζει άναλόγως τήν 
κυβερνητικήν αποστολήν. Τί π. χ. θά έλεγέ τις, έάν τό 

κράτος άνελάμβανεν είς έαυτό τήν προμήθειαν τών ήμερη- 
σίων έφοδίων τής ζωής τών υπηκόων ! Άπ’ έναντίας διαφέ
ρει ή συγκοινωνία, ή ύγιεινή τής χώρας άποκατάστασις 
καί έν γένει ή έπιχείρησις έργων ύπερτέρων τής έταιριστι- 
κής τών άτόμων δυνάμεως, διότι είς ταϋτα δύναται καί ο
φείλει ή έπικράτεια νά συντρέχη κατά τό μέτρον τής κοι
νής αύτών ώφελείας.

Άλλά συμβαίνει πολλάκις σπατάλη μέν έν τοΐς τακτι- 
κοϊς πόροις τής έπικρατείας, αναγραφή δέ κατόπιν είς τήν 
τής έθνικής πίστεως σημαίαν γενναίας τινός ιδέας ή απα
ραιτήτου άνάγκης, δπως έπιβαρυνθή τό έθνος διά προσθή
κης νέων δανείων είς τά παλαιά. Ή μέθοδος αύτη είναι πο
νηρά μέθοδος, άξια τής αύστηροτέρας τών λαών έπιτιμή- 
σεως. Ή δέ μερίς τής ματαιότητος έν τοΐς έθνικοΐς δανείοις 
περιέχει τό μυστήριον τών πλείστων ήγεμονικών καί κυ
βερνητικών λάμψεων, πρός τάς όποιας έπρεπε διά παντός 
νά κλεισθή ή Ούρα τοΰ οικονομικού τών έθνών ναού.. Πόσαι 
άλγηδόνες δέν ήθελον τοιουτοτρόπως άφαιρεθή έκ τής βιω- 
τϊκής τού άνθρωπίνου γένους άναπτύξεως ! Διότι ή μέθη 
τών μεγάλων είναι πολύ διά τούς μικρούς δαπανηρά. Ένώ 
π. χ. θριαμβική άψίς φαίνεται σεμνόν αγλάισμα είς τά ομ- 
ματα αύλής διεφθαρμένης, έν ταΐς στενωποΐς τών πόλεων 
στενάζουσιν οικογένεια'., τών οποίων ή άνέχεια ήδύνατο νά 
έλαττωθή μετά τού φορολογικού βάρους ή οπερ ταύτόν τοΰ 
έκ τών δανείων βάρους, άφοΰ καί ταϋτα πάντως διά φόρων 
θέλουσι πληρωθή.

Έν γένει ή λογικωτέρα έποψις τών έθνικών δανείων ανα
φαίνεται έν ταΐς έπικουρίαις τών Κυβερνήσεων πρός έκτέ- 
λεσιν τών μεγάλων έκείνων, ώς προεξέθεσα, κοινωφελών 
έργων, τά όποια άλλως θά ήσαν άκατόρθωτα. Διά τοΰ μέ
σου τής έθνικής πίστεως αί γενεαί συνεταιρίζονται πρός 
άλλήλας. Μέχρις δμως τίνος ορίου ; 'Ότι δέν πρέπει νά 
οικοδομή τις νΰν διά χρημάτων τών μετά δύο π. χ. αιώ
νας έλευσομένων, διδάσκει ή άπλουστέρα δικαιοσύνη. Ύπο- 
τεθείσθω δτι ή 'Ελληνική έπικράτεια, δπως κατασκευάση 
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σιδηροδρόμους έπι των ορεινών αύτής κορυφών, δανείζεται 
μεγάλα κεφάλαια εις βάρος τής πέμπτης μετά τήν ζώσαν 
γενεάς. Έν διαστήματι 125 έτών ό πληθυσμός τών ορει
νών τούτων κορυφών κατά πάσαν πιθανότητα θέλει τρι- 
πλασιασθή. Άρά γε ή κίνησις αύτοΰ κατ’ έκείνην τήν έπο- 
χήν θά είναι άνάλογος πρός τό συγκεφαλαιούμενον άθροι
σμα τής σιδηροδρομικής δαπάνης καί τών τόκων αύτής ; 
Άφίνω ότι πρόκειται περί χρονικού διαστήματος καθ’ δ ή- 
δύναντο νά έπιτελεσθώσιν αί μεγαλείτεραι περί τήν έν γέ- 
νει μηχανικήν μεταρρυθμίσεις. Έάν αί παρατηρήσεις αύται 
προφανώς εχωσιν άξίαν σχετικήν, δύνανται όμως νά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς μέτρον τών ορίων τής έν λόγω μεταξύ τών 
αιώνων δανειστικής συνεργασίας.

Πόσον άρά γε μέρος έκ τών 560 διλιουνίων δραχμών, τά 
όποια κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ Κ. Dudley Baxter ό 19°' 
αιών θά έπιρρίψη έπι τής ράχεως τοΰ έπομένου, άνήκει εις 
τήν λελογισμένην τοΰ εθνικού δανείου ιδέαν ; Δυστυχώς ή 
ίκανότης λαμβάνεται ύπ’ δψιν μάλλον έπί τής συνομολο
γήσεως καί τής πραγματοποιήσεως τοΰ δανείου ή έπί τής 
χρήσεως αύτοΰ. Συνήθως δραστήριοι άνθρωποι κατορθώ- 
νουσι τήν έν τοΐς ταμείοις τής έπικρατείας εισαγωγήν κε
φαλαίων, τά όποια ή πολυάριθμος χορεία τών έθνικών προ
μηθευτών (φανερών ή κρύφιων) διασκορπίζει τήδε κάκεΐσε, 
μή λησμονούσα καί τό ίδιον έαυτής συμφέρον.

Έάν ήξευρον οί λαοί τί ακριβώς περιέρχεται αύτοΐς έπί 
τέλους έκ τών βαρέων δανείων, τά όποια οί άρχοντές των 
συνομολογοΰσιν, ήθελον συνδέσει τόσον στενώς τό βαλάν
τιό·? των μετά τοΰ πολιτεύματος των, ώστε τή άληθεία θά 
άπετελεΐτο έντεΰθεν ή μεγαλειτέρα τών αιώνων κοινωνική 
μεταβο/.ή. Άλλ’ όπως συμβαίνει έπί τών ανθρωπίνων πραγ
μάτων, συντρέχουσι πλεΐστα όσα έλατήρια είς διασκότισιν 
τής άληθείας, καί αί έλπίδες άδιακόπως παραπέμπονται είς 
τό άπώτερον μέλλον, «έως άν φωτισθώσι πολλοί καί πλη- 

θυνθή ή γνώσις.»

Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ·

Ή διώρυξις τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Σουέζ εΐχεν άναπτερώσει 
πολλάς έλπίδας διά τήν περαιτέρω έπίδοσιν τής ναυτικής 
ήμών χώρας. Κείμενη αυτή άντικρυ σχεδόν τής διώρυγος 
καί ώς δάκτυλος τής Εύρώπης παρατεταμένος, έθεωρήθη 
ώς ή φυσικωτέρα διάβασις μεταξύ άπωτέρας Άνατο7^ής καί 
Δύσεως. Άλλ’ ό δάκτυλος ούτος εΐναι άπλοΰν έτι γεωγρα
φικόν σχήμα. Μή συνδεόμενος δέ μετά τής μεγάλης ηπει
ρωτικής ζωής διά τής ταχείας τής ξηράς συγκοινωνίας, 
άποτελούσης τήν ψυχήν τοΰ νεωτέρου πολιτισμού, έξ άνάγ
κης περιωρίσθη είς τούς ίδιους πόρους.

Όποιοι τινες εΐναι ούτοι, όσον άφορά τήν διά τοΰ ισθμού 
τοΰ Σουέζ μεταβίβασή ; Άπαντώσιν αί έπόμεναι τής Κα
ταστατικής πλήροφορίαι, τάς όποιας δανείζομαι έκ σχετι
κών δημοσιεύσεων τής Αιγυπτιακής κυβερνήσεως, δεικνυου- 
σών τήν καθολικήν άπό τοΰ 1870—1872 κίνησιν τής διώ
ρυγος. Κατά μέν τό 1870 διεβιβάσθησαν 502 πλοία (300 
άπό Πόρτ-Σαΐο είς Σουέζ καί 202 τάνάπαλιν), έξ ών 49 
πολεμικά, 426 άτμοκίνητα καί 27 ιστιοφόρα, τόνων τό 
όλον 444 709· κατά δέ τό 1871 διεβιβάσθησαν 765 πλοΐα 
(421 άπό ΙΙόρτ-Σαίδ είς Σουέζ καί 344 τάνάπαλιν), έξ ών 
63 πολεμικά, 643 άτμοκίνητα καί 59 ιστιοφόρα, τόνων τό 
όλον 761 467· κατά δέ τό 1872 διεβιβάσθησαν 1082 πλοΐα 
(564 άπό Πόρτ-Σαίδ είς Σουέζ καί 518 τάνάπαλιν), έξ ών 
68 πολεμικά, 950 άτμοκίνητα καί 64 ιστιοφόρα, τόνων τό 
όλον 1 442 617. Έν όλη τή τριετεΐ ταύτη κινήσει, είς 
πλοία τό όλον 2 359 καί τόνους τό όλον 2 647 793, άν- 
τιπροσωπεύει τήν Ελλάδα 1 μόνον πλοΐον (τώ 1870) καί 
τοΰτο 48 μόλις τόνων ! Έν πλοΐον έχει νά δείξη καί ή 
Τύνις (τώ 1872) άλλά τόνων 726, έπίσης έν καί ή άπω- 
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τάτη Ζανζιβάρ (τώ 1870), άλλά τόνων 881. Πόσον οδυ

νηρά σύγκρισις ! . . .
’Απέναντι τής κατωτάτης ταύτης βαθμίδος έν τή όσημέ

ραι έπιτεινομένη κυκλοφορία τοϋ Σουέζ τήν άνωτάτην κα
τέχει ή χώρα, ήτις ήτο καί πριν κυρία τής διά τοΰ άκρω
τηρίου τής Καλής Έλπίδος πρός τήν ’Ινδίαν όδοϋ. ’Εννοώ 
τήν ’Αγγλίαν, τής οποίας τό ναυτικόν έξ όλης τής έκτεθεί- 
σης τριετοΰς τοΰ Σουέζ κινήσεως περιέλαβεν εις εαυτό πλέον 
τών |, ήτοι λεπτομερέστερον τώ 1870 μέν 329 πλοία 298 
229 τόνους, τώ 1871 δέ 502 πλοία 539 821 τόνους, τώ 
1872 δέ 758 πλοία 1 058 689 τόνους. Κατόπιν έρχεται 
τό Γαλλικόν, άλλά πολύ κατόπιν τώ 1870 μέν 55 πλοία 
81 979 τόνους, τώ 1871 δέ 67 πλοία 90 083 τόνους, τώ 
1872 δέ 81 πλοία 164 649 τόνους. ’Ακολούθως τό Αύ- 
στριακόν τώ 1870 μέν 26 πλοία 19 622 τόνους, τώ 1871 
δέ 66 πλοία 40 962 τόνους, τώ 1872 δέ 60 πλοία 52 022 
τόνους. Είς πλήρη άπαρίθμησιν τών έπικρατειών, αιτινες 
έλαβον μέρος εις τήν συγκοινωνίαν τοϋ Σουέζ καθ’ άπασαν 
τήν περί ής πρόκειται περίοδον προστεθήτωσαν ή ’Ιταλία 
(125 πλ. 86 566 τόν.), ή Τουρκία (78 πλ. 58 874 τόν.), 
ή Αίγυπτος (70 πλ. 46 173 τόν.), ή Γερμανία (21 πλ. 
15 745 τόν.), ή 'Ολλανδία (20 πλ. 31 153 τόν.), ή Ρωσ
σία (17 πλ. 18 925 τόν.), ή ’Ισπανία (16 πλ. 1 648 τόν.), 
ή Πορτογαλλία (13 πλ. 9 657 τόν.), ή Σουηδία (8 πλ. 
6 414 τόν.), ή ’Αμερική (6 πλ. 5 724 τόν.), τό Βέλγιον 
(4 πλ. 4 400 τόν.), ή Δανία (3 πλ. 1 890 τόν.) καί ή Βιρ
μανία (2 πλ. 816 τόν).

Ή μεγάλη αύτη διεθνής ναυτική έργασία, ήτις διαβαί
νει είς τά πρόθυρα ήμών σχεδόν απαρατήρητος, είναι προω- 
ρισμένη είς έπί πολύ μείζονα τής άνω έκτεθείσης άνάπτυξίν. 
Ουτω κατά τό 1873 τά διελθόντα τήν διώρυγα τοϋ Σουέζ 
πλοία ύπελογίσθησαν είς 1 173, δυνάμεως 1 620 000 τό
νων, ήτοι 91 πλοία καί 177 383 τόνοι ύπεράνω τών τοϋ 
1872. Είς έντελή καλλιέργειαν τοΰ’Ισθμοϋ τοϋ Σουέζ έκ 
πρώτης όψεως νομίζει τις, ότι αναπόφευκτος είναι ή μετα

βολή τοΰ ιστιοφόρου ναυτικού είς άτμοκίνητον, όρος τού- 
τέστι δύσκολος έπί τοΰ παρόντος διά τήν 'Ελληνικήν ναυ
τιλίαν. Καί όμως, έάν ό άναγνώστης έπρόσεξεν είς τήν γε- 
νομένην άνωτέρω άνάλυσιν τής Σουεζείου συγκοινωνίας, 
βλέπομεν ότι καί τά ιστιοφόρα πλοία μετ’ έπιμονής συνη ■ 
γωνίσθησαν· 27 τώ 1870, 59 τώ 1871 καί 64 τώ 1872.

Βεβαίως κυριώτατος όρος είς τήν μεταξύ δύο τόπων ναυ
τικήν συγκοινωνίαν είναι ή άμοιβαιότης είς τάς άνάγκας 
τής συναλλαγής αύτών. Δύναται λοιπόν νά παρατηρήση τις, 
ότι ύπό τήν έποψιν ταύτην ή 'Ελληνική χώρα μειονεκτε? 
τών λοιπών. ’Εν πρώτοις είναι εύαπόδεκτον τό εναντίον. Ή 
'Ελληνική χώρα έν τή ναυτική αύτής άναπτύξει περιέχει τά 
μάλλον έκτεταμένα παράλια τής Μεσογείου θαλάσσης, ινα 
ή ποικιλία τής καταναλώσεως καί τής παραγωγής αύτής 
μή άντίκειται είς άμεσους έμπορικάς σχέσεις μετά τής άπω- 
τάτης ’Ασίας. Νομίζω δέ, ότι κατά τοϋτο ό έμπορικώτερος 
τών ήμετέρων θαλασσών σταθμός, ή Έρμούπολις, δεικνύει 
σπουδαία σημεία άτεχνίας, μή στρέφων γενναίως τάς έμπο
ρικάς αύτοϋ δυνάμεις πρός τάς αμέσους πηγάς τών έξωτε- 
ρικών προϊόντων. ’Αντί νά όδύρηται διά τήν έκ τών χειρών 
της άπόδρασιν τοΰ διαμετακομιστικοΰ τής ’Ανατολής έμπο
ρίου, έπρεπε μάλλον νά φροντίση τήν περαιτέρω άνάπτυ- 
ξιν αύτοϋ διά τής νέας όδοϋ τήν όποιαν τώ δεικνύει ή νέα 
τοΰ Σουέζ παγκόσμια όοός. θά είπη τις γιγαντιαιον έργον. 
Τή αλήθεια, δέν τό άρνοΰμαι. Άλλ’ ύποθέτω, ότι ό άστήρ 
τής έμπορικής μεγαλοφυίας δέν έδυσεν άχόμ,η διά τήν 'Ελ
λάδα.

Ύπό άλλην έποψιν όπως τό 'Ελληνικόν ναυτικόν εΐναι 
έξόχως διεθνές (άπόδειξις τά έπ’ αύτοϋ διαβαίνοντα τόν 
Εύξεινον Πόντον προϊόντα), ί τίνος ένεκεν δέν δύναται νά ά- 
κολουθήση τοϋτο τήν αύτήν πρακτικήν καί πρός τά διαβαί
νοντα τόν ισθμόν τοΰ Σουέζ ; Ή οικονομική σημασία τοΰ 
Ελληνικού ναυτικού κατέχει σχετικώς τήν πρώτην τάξιν έν 
τώ γενικώ τής Εύρώπης έμπορίω. Έάν βεβαίως άπαιτήται 
έπέκτασίς τις έμπειρίας καί μετατροπή τής ναυτιλίας είς 
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μείζονας σκαφών διαστάσεις, δέν αμφιβάλλω οτι, συνεργού
σες βαθμηδόν (άναλόγως τής προόδου τής έποχής) καί 
τής δυνάμεως τοΰ άτμοΰ, δέν είναι αδύνατον νά έπανέλθη 
ή 'Ελληνική σημαία είς τάς μεμακρυσμένας Οαλάσσας, ένθα 
τήν έδόξασαν άλλοτε οί στόλοι τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου 
καί τών διαδόχων αύτοΰ Πτολεμαίων.

Ή γλώσσα τοϋ εμπορίου είναι κατά τοΰτο λίαν εκφρα
στική. ’Ιδού ό βάμβαξ, ή μέταξα, ό καφφές, τό όρύζιον 
κλπ. τρέφουσιν ζωηροτάτην συναλλαγήν έκ τών θαλασσών 
τούτων πρός τήν καθ’ ήμάς Εύρώπην, ήτις άφ’ έτέρου άπο- 
στέλλει μέχρι τών άπωτάτων χωρών μεταξύ άλλων τόν 
λιθάνθρακα τής ’Αγγλίας καί τό άλας τής ’Ιταλίας. Μή
πως τό 'Ελληνικόν άλας οέν άντέχει είς τήν ύγρασίαν τοΰ 
Ίνδικοΰ ώκεανοΰ ;

ΠΤΩΧΟ ΚΟΓίΑ.·

Καί οίκονομικώς πολλή μεταξύ τών άνθρώπων ή διαφορά 
καί ποικίλη. Κατά τήν διαφοράν ταύτην διακρίνονται αί 
τάξεις τών άνθρώπων, ή τάξις τών πλουσίων, τών μέσων, 

τών πενήτων καί ή τών πτωχών.
II έ ν η τ ε ς λέγονται οί οίονεί πονοΰντες καί έκ τοΰ 

πόνου καί τής έργασίας αύτών μόλις τά πρός τό ζην «ορι
ζόμενοι, πτωχοί δέ όσοι καί πονοΰντες δέν δύνανται νά 
πορισθώσι τά πρός τό ζήν άπολύτως άναγκαΐα. Τουναντίον 
δέ μέσοι μέν εινε οί διά τής έργασίας αύτών όχι μόνον 
τά πρός τό άνέτως ζήν «οριζόμενοι, άλλά καί οί έκ τής έρ
γασίας αύτών δι’ ήμέρας άνάγκης άποΟησαυρίζοντες, κε- 
κτημένοι δέ καί περιουσίαν δι’ ής νά δύνανται νά ύφίσταν- 
ται άκινδύνως μέτριας τοΰ βίου ατυχίας, πλούσιοι δέ 
είνε οί ούχί μόνον πόρους έχοντες διαρκείς πολύ τό μέτρον 
τοΰ άνέτως ζήν υπερβάλλοντας, άλλά καί περιουσίαν μα- 

χράν δι’ ής καί σπουδαίας οικονομικός άτυχίας σχεδόν άνε- 
παισθήτως νά διέρχωνται, όταν αύται δέν ήνε συχναί καί 
επάλληλοι.

Ούτε ή μεγαλοπρέπεια τοΰ μεγάνορος έξοχα πλούτου 
ούτε αί πολιτικαί άρεταί τών μέσων ούτε τό συχνόν κό
σμημα τής άρετής, ή πενία, είνε τό άντικείμενον τής παρού- 
σης μελέτης. Τό θέμα ήμών στερείται καθ’ έαυτό ποιή- 
σεως ώς παν νόσημα, νόσημα δέ τι ατομικόν καί κοινωνι
κόν είνε ή πτωχία. ΊΙ πρός τούς πτωχούς όμως σχέσις 
δέν στερείται μέν ποιήσεως, καθόσον καί αύτη κανονίζεται 
κατά τάς άρχάς τής γενναιοτάτης τών άρετών, τής άκραι- 
ονοΰς φιλανθρωπίας καί άληθοΰς πρός τόν πλησίον άγάπης, 
άλλά πολλής δεΐται σκέψεως καί άκριβοΰς. Μόνον καθόσον 
είνε άντικείμενον σκέψεως ή έπιμέλεια τών πτωχών έξε- 
τάζομεν καί ήμεϊς ταύτην ένταΰθα, τά ποιητικά αύτής 
έώντες χαίρειν.

Άρχή πάσης περί πτωχών ύγιοΰς σκέψεως είναι ή διά- 
κρισις τών δυναμένων μέν έργάζεσθαι, άλλά μή βουλομέ
νων, άπό τής απλώς άδυ νατού ντων. Καί ή αδυναμία καί ή 
έλλειψις θελήσεως εινε πολλαπλή. Δέν θέλει τις νά έργα- 
σθή ή διότι ένεκα άτυχιών άπεθαρρύνθη καί άπηλπίσθη περί 
τής διά τών ιδίων δυνάμεων προςπορίσεως τών πρός τό ζήν, 
ή δι’ άργίαν καί νωθρίαν, καθόσον προτιμά άντί διά τής 
ιδίας αύτοΰ έργασίας νά ζή διά τών ελεών άλλων. Ή άδυ- 
ναμία δέ πάλιν ή εινε φυσική τις ώς έπί παίδων, γερόν
των, νοσούντων, ή περιστατική ώς έπί τών δυναμένων καί 
βουλομένων έργάζεσθαι, άλλά έπί τινα χρόνον μή εΰρισκόν- 
των έργασίαν. Ή περιστατική άδυναμία εϊναι ώς τά πολλά 
παροδική, ή φυσική εϊναι μέν ενίοτε παροδική ώς έπί πα
ροδικών νόσων καί διά παιδικήν ηλικίαν, δύναται δμως νά 
ήνε καί διαρκής.

Πάσα υγιής τών πτωχών επιμέλεια πρέπει νά ήνε διά
φορος κατά τάς διαφόρους τών πτωχών τάξεις. Κατ’ άρ- 
χήν πάντη διάφορος έπί τών δυναμένων έργάζεσθαι, άλλά 
Ρ·ή βουλομένων, καί έπί τών βουλομένων μέν ίσως άλλ’ ά- 
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δυνατούντων. 'Έπειτα πρέπει νά διαποιζίλληται αύτη χατά 
τά διάφορα έκάστης τάξεως είδη. 'Άλλη ή έπιμέλεια τών 
ανικάνων έτι παίδων και άλλη ή τών άνιχάνων καταστάν- 
των γερόντων. Διά τά έκθετα βρέφη εΐνε ανάγκη βρεφοκο
μείων, διά τούς νοσοΰντας νοσοκομείων, διά τούς τυφλούς, 
κωφαλάλους οικονομική χρησιμοποίησις τών ύπαρχουσών 
αύτοΐς δυνάμεων διά διδαχής καί σχολείων. Καϊ έπι τών 
μή βουλομένων έργάζεσθαι πρέπει νά ήνε ά?Λη ή επιμέ
λεια τών άποτεθαρρυμένων καϊ άλλη ή τών νωθρών καί 

άργών.
Καϊ περί μέν νοσοκομείων, σχολείων τυφλών, κωφαλά

λων καί τών τοιούτων δέν ποιούμεθα ένταΰθα λόγον, διότι 
ή θεωρία αυτών δέν εΐνε απλώς οικονομική, άλλά κατ’ ού- 
σίαν έπϊ άλλων στηρίζεται τεχνικών αρχών, ημείς δέ τήν 
πτωχείαν μόνον ώς οικονομικόν έξετάζομεν νόσημα, κα
θόσον έχει δήλα δή οικονομικός αιτίας καί οϊκονομικής 
χρήζει θεραπείας.

Α'·

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.

Πας ό ερχόμενος είς τόν κόσμον τοϋτον φέρει μεθ’ έαυ
τοΰ έφόδιον πρός τόν προορισμόν αύτοΰ, σωματικός τινάς 
καί πνευματικός δυνάμεις. Αί δυνάμεις αυται εΐνε φύσει 
διάφοροι κατά τούς άνθρώπους, καθίστανται δέ διάφοροι καί 
διά τής έπιμελείας καί τής άναπτύξεως. Μία τούτων καί 
ούχί ή εύτελεστάτη εΐνε ή πρός οικονομίαν. Ή περί τήν 
οικονομίαν φρόνησις εΐνε φυσική τις είς πάντας άνθρώπους 
εΐνε δέ επιδεκτική φυσικών διαφορών ώς καί ποικίλης άνα
πτύξεως. Διά τοΰτο καί πολλαί παρατηρούνται αί διαφο- 
ραί τών άνθρώπων κατά τήν οίκονομικότητα, τούτων δέ 
αί μέν έχουσιν αιτίαν διάφορον φύσιν, αί δέ διάφορον ά- 

γωγήν.
Ή άληθής τής νόσου φύσις συνίσταται εις τοΰτο ότι ό 

πτωχός διά τών φυσικών καί πνευματικών αύτοΰ δυνάμεων 

ώς καί διά τής πρός οικονομίαν φρονήσεως δέν δύναται 
νά πορισθής τά άπολύτως πρός τό ζην άναγκαΐα, άλλ’ έ 
χει άνάγκην τής συνδρομής άλλων μή ύποχρέων όντων 
πρός τοΰτο. Αί δέ παθολογικαί αύτής διαφοραί εΐνε αί 
εξής. Ό πτωχός στερείται σωματικών καί πνευματικών 
δυνάμεων ώστε έκ τής χρήσεως αύτών νά πορίζηται τά 
άπολύτως πρός ζωήν άναγκαΐα. Ό πτωχός δέν στερείται 
μέν εργατικών δυνάμεων ικανών, άλλά δέν εύρίσκει έργα
σίαν, διότι διά κρίσιν τινα δέν ύπάρχει ζήτησις αύτής ή 
διότι ένεκα άτυχιών άπεθαρρύνθη ή άπηλπίσθη ή διότι τέ
λος δέν έχει ικανήν φρόνησιν ίνα ποιήσηται κατάλληλον 

τής εργατικής αύτοΰ ίκανότητος χρήσιν. Ή βαρυτάτη καί 
όλεθριωτάτη κατάστασις εΐναι ή τοΰ πτωχοΰ εκείνου όστις 
φυσικών δυνάμεων δέν στερείται, δύναται δέ εργαζόμενος 
νά πορίζηται ικανά, άλλά δέν εργάζεται, διότι δέν θέλει, 
προτιμών τόν έξ ελεημοσύνης πορισμόν (ή επαιτεία).

Τά οικονομικά αίτια τής νόσου εΐνε δύω α) ελλειψις ή 
άνεπαρκής παραγωγή, 6) ύπερβολική άνάλωσις. Τά αίτια 
ταΰτα δύνανται μόνα, δύνανται δέ καί συνδυασμένα νά πα- 
ράγωσι τήν πτωχίαν. Άμφότερα δέ ή προέρχονται έξ ύ- 
παιτιότητος τών πτωχών ή εΐνε απλώς τυχηρά. Ή πο
ρεία τής νόσου έπί μόνου τοΰ εσχάτου καταλεχθέντος τής 
πτωχίας είδους, τής επαιτείας, δύναται νά λάβη έπικίνδυ- 
νον χαρακτήρα, καθόσον δύναται νά έκτραπή είς τό έγ
κλημα. Ή μετάβασις δέν εΐνε δύσκολος- διότι όταν τις, 
ένώ δύναται έκ τής έργασίας του νά ζή, νομίζη ότι πρέπει 
νά ζή έκ τής παραγωγής τών άλλων, εύκόλως δύναται νά 
έκτραπή νά νομίζη ότι καί άκόντων αύτών πρέπει νά ζή έκ 
τοΰ ίδρώτος καί τών άποθησαυρισμάτων τής έργασίας των.

Β'·
ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

1· Άρχηι .ιάσηι; .-r.fpi πτωχών ίχιονι; φροντίδος.

Ώς έπί πάσης θεραπείας ούτως καί ένταΰθα ή όλη τέχνη 



302 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε111ΘΕΩΡ11ΣΙ-. πτωχολογια. 303
συνίσταται είς τήν διατήρησιν τών υγιών μερών, είς ένδυ- 
νάμωσιν τών νοσούντων ζαί άποζατάστασιν τής ύγειας εφό
σον εΐνε αύτη εφικτή.

Έπειδή, ώς ζαί πρότερον έν τή παθολογία είδομεν, πολ- 
λαί αι διαφοραι έν τή πτωχία, διά τοϋτο πρό παντός απαι
τείται ακριβής διαγνωσις τής ζαταστάσεως τοϋ πτωχού, ίνα 
πρός αύτήν γένηται ή θεραπεία. Πρώτον λοιπόν αξίωμα 
ύγιοϋςθεραπείας εΐνε· φρόντισαν πρό παντός νά γνωρίσης 
τήν άληθή τοϋ πτωχοΰ κεττάστασιν ώς καί τά αίτια τής πτω- 
χίας αύτοϋ καί μή βοήθει μηδένα πριν γνωρίσης άζριβώς 
τά κατ’ αύτόν διότι κακώς διδόμεναι έλεημοσύναι βλά- 
πτουσι, ώς βλάπτουσι κατά κανόνα τά φάρμακα όταν δίδων- 
ται τυχαίως ήτοι άνευ διαγνώσεως ζαί διαγνώσεως ακρι
βούς τής νόσου.

Έπειδή ή πτωχία ώς τά πολλά έχει ζαί ήΟιζάς αιτίας, ή 
άληθής έπιμέλεια τών πτωχών πρέπει νά ήνε αληθής αύ
τών παιδαγωγία. Διότι, ώς είδομεν πρότερον, ή πτωχία σπα
νιότατα έχει αιτίαν τελείαν ελλειψιν έργατικών δυνάμεων, 

τούναντίον ή συχνοτάτη πάντοτε περίπτωσις εινε οτι ο 
πτωχός ή δέν θέλει ή δέν γνωρίζει νά ποιήσηται τήν προσ- 
ήζουσαν αύτών χρήσιν. Εις τούς τελευταίους τούτους ή 
άμεσος συνδρομή άπλή διδομένη βλάπτει· τόν μή θέλοντα, 
τόν επαίτην, καθιστά νωθρότερον, τούς λοιπούς δύναται νά 
ζαταστήση έπαίτας. Διά ταΰτα έπιμελοΰ ούχί μόνον τοϋ 
σώματος άλλά καί τής ψυχής τοϋ πτωχοΰ καί πρό παντός 
τής ψυχής αύτοϋ· φρόντισον νά οιεγείρης είς τόν άπελπιν 
θάρρος, είς τόν επαίτην συναίσθησίν πως τής ηθικής αύτοϋ 
άξίας καί Θά εύεργετήσης πολλώ μείζσνα καί άληθεστέραν 
εύεργεσίαν ή άν συνέδραμες αύτούς διά χορηγιών γενναιό

τατα.
Πτωχοί οέν είναι μόνοι οί ζητοϋντες. Πολλοί ύπάρχου- 

σιν έτι, οΰς συνέχει ή συστολή αφανείς μέν, άλλά τόσω 
δυστυχεστέρους. Φρόντισον νά προλάβης αύτούς έτι συνε
σταλμένους καί αίσχυνομένους, πριν φθάσωσιν είς τήν τάξιν 
τών ζητούντων καί όχληρώς ζητούντων. Του αίσχυνομένου 

ή θεραπεία εΐνε πολλώ εύκολωτέρα τοϋ άπολέσαντος τήν 
αισχύνην, διότι ή οικονομική αύτοϋ δύναμις εΐνε ούτως εί- 
πειν άκεραία, παλαίει δέ αίδούμενος γενναίως ζατά τής 
άτυχίας, εύζόλυνον αύτω τήν σωτηρίαν πριν ή τό ναυάγιον 
γένηται πλήρες.

Καθόλου είπεΐν φρόντισον νά προλαμβάνης μάλλον τήν 
πτωχίαν ή νά τήν θεραπεύης, προλάμβανε δέ αύτήν διά τής 
συνήθειας είς εξοικονομήσεις ζαί δι’ ήθιζοποιήσεως τών έρ

γατών καί έν γένει τών έζθέτων είς πτωχίαν Δαπάνα μέν 
πάντα τά χάριν τών πτωχών συλλεχθέντα, άλλά μετά οι
κονομικής φρονήσεως. Πρό παντός φυλάττου μή διά τών 
χορηγιών σου δέν περιστέλλης άλλά τούναντίον αύξάνης 
τόν άριθμόν τών πτωχών.

2. ΠροΛηπτιχΰ zij<; .ττωχΐαι; μίτρα.

Παν προληπτικόν τής πτωχείας μέτρον σκοπεί τούτο, 
νά άσφαλίση τάς έργατιζάς τάξεις άπό ατυχιών ζαί αναγ
κών εκτάκτων. ’Ιδού δέ ποια τοιαΰτα μέτρα άνεκάλυψε ή 
άγαθοποιια.

α) Πιστωτικά καθιδρύματα χορηγουντα μι- 
ζράς είς τούς ένδεΐς πιστώσεις έπί βραχεί τόκω ή άνευ τό
κου, καί έπί ένεχύρω ή άνευ ενεχύρου (Leihliaeuser. Monts de 
piet6). Τό άνευ τόκου ζαί άνευ^νεχύρου δάνειον εΐνε τρό
πος τις πτωχών συνδρομής έχων τοϋτο ζαλόν ότι ό εύερ- 
γετούμενος νομίζει ζαί ελπίζει νά άποζατασταθή οικονομι
κός χωρίς ώς ένδεής νά ζητήση ζαί λάβη βοήθειαν. Ωφε
λιμότερου ένεργοΰσι τά καθιδρύματα τά δανείζοντα μικρά 
κεφάλαια έπί μετρίω τόκω ζαί έπί ένεχύρω, καθόσον έπιτεί- 
νουσι τήν έργασίαν τοϋ δανεισθέντος πρός λύσιν τοϋ χρέους. 
Τά τελευταία καθιδρύματα συνιστώνται συνήθως παρά τής 
άρχής καί έφευρέθησαν πρός τόν σκοπόν νά σωσωσι τούς 
εργατικούς άπό τής τοκογλυφίας, δυστυχώς ή ιστορία των 
άποδειζνύει ότι καί είς τήν άσωτίαν παρέσχον ζαί παρέ- 
χουσι εύζολίαν, ενίοτε δέ ζαί είς τήν κλοπήν.
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β) Ταμεία ο ί κ ο ν ο μ ι ώ ν, έν οίς δύνανται οί ερ

γατικοί νά άποταμιεύωσι τάς μικράς αύτών οικονομίας 
(Caisses d’ epargnes, Sparrcasseo). Τά ταμεία ταϋτα δέχονται 
μικράς καταβολάς μέχρις ελάχιστου τίνος όρου, μεταχει
ρίζονται ταύτας παραγωγικώς, πληρώνουσι μικρόν το'κον 
καί έπιστρέφουσι τά δοθέντα άμα τή αιτήσει ή έντός μι- 
κράς προθεσμίας. Ή ωφέλεια αύτών εινε σπουδαιότατη. 
Ούχί σπανίως τά μικρά περισσεύματα οί εργατικοί, μή θεω- 
ροϋντες ότι έξ αύτών δύνανται τι καί χρήσιμον νά κατορ- 
θώσωσι, προτιμώσι νά σπαταλώσι έπιλέγοντες ότι έξ αύ
τών εινε άδύνατον νά γείνωμεν πλούσιοι. Καί όμως έκ 
τών μικρών τούτων περισσευμάτων δταν ύπάρχη ή εύκολία 
τής άποταμιεύσεως, πολλοί πλούσιοι μέν οέν έδυνήθησαν νά 
γείνωσι, έβελτίωσαν όμως σπουδαίως τήν θέσιν των. Διότι 
έκ τών μικρών τούτων αποταμιευμάτων σχηματίζεται πολ
λάκις μικρόν πρός έπιχειρησιν τινα κεφάλαιον, δι’ αύτών 
οέ καί σώζονται πολλάκις άπό τής έσχάτης ένδειας, ήτις 
άλλως επέρχεται βεβαία καί έκ τών έλαφροτάτων τοΰ βίου 
άτυχιών.

γ) Αί πολυειδεΐς ά σ φ α λ ι σ τ ι κ α ί έ τ α ι ρ ί α ι ιδίως 
αί άσφαλιστικαί τής ζωής, καθόσον ούχί σπανίως καί δή 
ούχί μόνον έν ταΐς έργατικαΐς τάξεσι άλλά καί έν εύπορωτέ- 
ραις καί άνωτέραις, άπασαι πολλάκις αί έλπίδες τής οίκο 
γενείας στηρίζονται είς τάς προσόδους καί τήν έργασίαν 
ένός προσώπου, τό όποιον άρρωστήσαν ή θανόν τήν δλην 
οικογένειαν δύναται νά περιαγάγη είς τήν έσχάτην ένδειαν.

γ) Συνεταιρισμοί. Ουτοι δύνανται νά συνδυά- 
σωσι τάς ώφελείας τών ταμείων τών οικονομιών καί τών 
πιστωτικών καθιδρυμάτων, ώς καί τάς τών ασφαλιστικών 
έταιριών, καθόσον έκ τών μικρών εισφορών δύνανται άπάσας 
δι’ εαυτών νά κατορθώσωσι συνεταιριζόμενοι οί έργατικοί. 
Άλλ’ οί συνεταιρισμοί κατορθοΰσι καί πλέον τι, καθιστώσιν 
είς τούς εργατικούς έφικτάς έπιχειρήσεις, αιτινες άλλως 
Οά ήσαν αδύνατοι είς αύτούς. Ό τελευταίος λόγος εινε κυ
ρίως ό δούς άφορμήν είς τήν έφεύρεσιν αύτών, ό αύτός δέ 

και ιδίως ή άντίδρασις κατά τών κεφαλαιούχων καί ή έπι- 
θυμία τής οικονομικής άπ’ αύτών άνεξαρτησίας συνετέλε- 
σαν είς τήν όπωσοΰν επιτυχίαν αύτών. Ή ιδέα τοΰ έφευ- 
ρήματος έπρεπε νά διεγείρη ένθουσιασμόν παρά ταΐς έργα- 
τικαΐς τάξεσι. Διά δέ τοΰ ενθουσιασμού καί τής έπιτεινομένης 
άντιδράσεως τών τάξεων κατώρθωσεν ό συνεταιρισμός πλει- 
στας νά ύπερβή δυσχέρειας. Υπολείπονται δμως έτι πολλαί.

3. Συστήματα ίπιμε.Ιείαι; χαί συί'ΰρομής τώ>' ήάη πτωγευσάντωκ.

’Άλλοτε ή πτωχοτροφία έθεωρεϊτο ιδιωτικόν τι καθήκον. 
Ό φιλάνθρωπος καί φιλελεήμων έβοήθει τόν είς γνώσιν αύ
τοΰ έλθόντα πτωχόν καί δή κατά τάς δυνάμεις αύτοΰ καί 
τήν άνάγκην τούτου. Τό σύστημα τοΰτο τής άμεσου σχέ- 
σεως τοΰ εύεργετουμένου καί τοΰ εύεργετοΰντος έχει άρετάς, 
καθόσον συντείνει τά μέγιστα, τόν διαχωρισμόν τών τάξεων 
δι’ άμοιβαίας συμπάθειας νά σμικρύνη καί εί δυνατόν νά κα- 
ταστήση άνεπαίσθητον. Ό μέν πλούσιος έχει άμεσον τήν έκ 
τής άγαθοεργίας εύχαρίςησιν,ό δέ πτωχός συνδέεται πρός αύ- 
τόν διά τοΰ ίεροΰ αισθήματος τής εύγνωμοσύνης. Άλλά δυ
στυχώς δέν δύναται νά εύδοκιμήση εί μή έν μικραΐς κοίνω- 
νίαις καί έν όσω ό άριθμός τών πτωχών είναι μέτριος, οί δέ 
πτωχοί κατά τάς άνάγκας αύτών καί τήν διαγωγήν γνωστοί 
τοΐς πάσι. "Οταν αί κοινωνία', μεγαλυνθώσιν ό δέ άριθμός 
τών πτωχών πολλαπλασιασθή, τότε αποτυγχάνει συνήθως 
έντελώς, διότι ό μέν ελεών δέν γινώσκει τίνα εύεργετεΐ, 
άγύρται δέ εύκόλως λαμβάνουσι τήν θέσιν τών πτωχών.

Διάμεσον εινε τό σύστημα τής έπιμελείας τών πτωχών 
δι’ έταιριών, σωματείων καί ιδίως διά τής ’Εκκλησίας. Τό 
σύστημα τοΰτο εινε τό μόνον κατάλληλον είς μέτριας κοι
νωνίας, καθόσον άποφεύγεται μέν ό κίνδυνος τής απονομής 
ελεών είς άναξίους διά τής συστηματικής ένεργείας τών 
επιμελούμενων, διά τό εκούσιον δέ τών συνεισφορών οί 
πλούσιοι καί οί εύποροι φιλόπτωχοι δέν στερούνται τής εύ- 
χαριστήσεως τής έκ τής συνειδήσεως τής πληρώσεως φι
λανθρωπικού καθήκοντος.

ΕΤΟΣ 2—ΦΤΛ. 19—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1874. 20
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Δυστυχώς ζαΐ τό σύστημα τοΰτο δέν δύναται νά έπαρ- 
κέση είς μεγάλας κοινωνίας ζαϊ έπί μεγάλου πληθυσμού 
πτωχών, άλλ’ εΐνε άνάγζη όργανικωτέρου ζαΐ συντονοτέ- 
ρου συστήματος. Οί πτωχοί πληθυνόμ,ενοι καθίστανται επι
κίνδυνοι τή κοινωνία καί τή πολιτεία· ή επιμέλεια αυτών 
δέν δύναται λοιπόν νά έμπιστευθή είς ίοιωτικάς έταιρίας ή 
σωματεία, ούδέ είς τήν ’Εκκλησίαν μόνην, άλλ' ή πολιτεία 
οφείλει νά έπιληφθή καί τής έπιμελείας τών πτωχών ώς 
ένός τών σπουδαιότερων αύτής καθηκόντων. Εΐνε δέ άδιά- 
φορον άν αύτη έπιλαμβάνηται τής έπιμελείας αύτών άμέσως 
ή έμμέσως, διά τών κοινοτήτων ή άλλων σωματείων, ώς 
εΐνε άδιάφορον καί έπί άλλων κυβερνητικών καθηκόντων 
έάν τήν φροντίδα αύτών ή πολιτεία άνατίθησι είς διάμεσα 

συστήματα αύτοδιοικήσεως.
Τό τελευταΐον τοΰτο σύστημα εΐνε τό διά φορολογίας 

συνάγον τά πρός πτωχοτροφίαν άναγκαΐα. Εΐτε ή φορολο
γία εΐνε έμμεσος δι’ έπιβολής δασμών έπί αντικείμενων πο
λυτελείας καί τών τοιούτων, εΐτε άμεσος, άρχή όμως πάν
τοτε του συστήματος εΐνε ότι δι’ αύτής πρέπει νά εισπράτ- 
τωνται ούχί όσα ελέη προαιρούνται οί φιλόπτωχοι, άλλά 

παρά πάντων τών φόρου ύποτελών τής πολιτείας μελών 
όσα εΐνε είς τήν επιμέλειαν τών πτωχών αναγκαία.

Τό παρά Διαμαρτυρομένοις καί ιδίως έν βορείαις χώραις 
επικρατούν σύστημα τής αύστηράς φορολογίας, τοΰτο είσ- 
ήχθη μετά μεγάλας κοινωνικά; άτυχίας καί δή τό πρώτον ώς 
προσωρινόν μέτρον. Άλλ’άφοΰ άπας είσήχθη καί κατέβαλλε 
ρίζας, ή κατάργησις αύτοΰ κατέστη σχεδόν πάντη αδύνατος.

Τό σύστημα έχει όμολογουμένας άρετάς. α) Δι’ αύτοΰ 
προϋπολογίζονται έπ’ ακριβές καί είσπράττονται όσα άναγ
καΐα είς περίθαλψιν τών πτωχών, εκλείπει δέ ή άβεβαιότης 
τών εκουσίων προσφορών, β) Δι’ αύτοΰ δύναται νά δικαιο- 
λογηθή μάλλον ή αύστηρά άπαγόρευσις τής έπαιτείας, 
διότι όταν άναγκαίως συνεισφέρη τις ύπέρ τών πτωχών, όσα 
άναγκαΐα χάριν αύτών, δικαιούται νά άπαιτήση παρά τής 
αρχής νά ήνε άπηλλαγμένος έπαιτιζών οχλήσεων, γ) Δι’
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άκριβοΰς έπιτηρήσεως καί άστυνομίας άποχωρίζονται οι 
άγύρται άπό τών άληθώς πτωχών, δ) Περί πάντων δέ δύ
ναται νά ληφθή άκριβής καί επιμελής άλλά καί αύστηρά 
πρόνοια. Τοιαΰται αί τοΰ συστήματος άρεταί άλλ’ έχει καί 
έλλείψεις καί έλλείψεις σπουδαίας. Ούδέ ί'χνιον σχεδόν τής 
ηθικής σχέσεως μεταξύ τοΰ εύεργετοΰντος καί τοΰ εύεργε- 
τουμένου. Ή άναγκαστική συνεισφορά καταστρέφει έν τώ 
πλουσίω τήν άγαθοποιίαν έν τώ πτωχώ έκλείπει ή εύγνω- 
μοσύνη καί ή συστολή καθόσον παρέχεται αύτώ ούχί εύερ- 
γέτημα άλλά δίκαιον.

Διά τής τοιαύτης σχέσεως τό μεταξύ πλουσίων καί πτω
χών ρήγμα δέν σμιζρύνεται άλλ’ όσημέραι κρατύνεται καί 
καθίσταται έπικινδυνώτερον. ’Εν τούτοις ένθα πολλή μέν 
ή πτωχία, ολίγη δέ παρά τοΐς έχουσι ή πρός άγαθοποιίαν 
όρεξις, τό σύστημα τοΰτο πρέπει νά είσάγηται κατ’ ανάγ
κην, εί καί κατά λυπηράν πάντοτε άνάγκην.

4. Είύιχα, μέσα, tnifuJtiac. τών πτωχών.

Πολλά ή φιλοπτωχια και τό φιλάνθρωπον έδυνήθη μέχρι 
τοΰδε νά άνεύρη μέσα άμεσου έπιμελείας τών πτωχών. 
Δυστυχώς όμως ούδέν άνευ σπουδαίων ελλείψεων.

α) Έπί ά ν η λ ί κ ω ν πτωχών.
1) Βρεφοκομεία. Ταΰτα συνέστησαν ινα περιο- 

ρισθή καί, εί δυνατόν, έκλειψη ή έζθεσις τών παίδων καί ή 
παιδοκτονία. Δυστυχώς ό'μως καθίστανται λίαν έπικίνδυνα 
εις τήν δημοσίαν ηθικήν, οίονεί ύποθάλποντα τήν άζολα- 
σιαν καί δίευζολύνοντα αύτήν. Ό δέ λόγος τής διαφυλά- 
ξεως άπό τής παιδοκτονίας καθίσταται ώς έπί τό πλεΐστον 
ματαία έλπίς ένεκα τής μεγάλης Ονησιμότητος τών έν τοϊς 
βρεφοκομείοις παίδων.

2) Καταστήματα πρός διαφύλαξίν τών έργατιζών παί
δων μεθ’ ήμέραν εΐτ’ έπ’ άμοιβή τινι εΐτε καί δωρεάν. Ό 
σκοπός αύτών εΐνε ινα παράσχωσιν είς τούς γονείς τήν 
ήμέραν έλευθέραν είς έργασίαν. Άλλ’ ό σκοπός ούτος μό
νος, ιδίως όταν ή φύλαξις γίνεται δωρεάν, δέν συντείνει είς 
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περιστολήν άλλ’ είς αύξησιν τής πτωχίας, διότι έπί τή έλ- 
πίδι ταύτη ζαί άμεριμνώντες περί τής διατροφής τών τεχνών 
πολλφ εύκολώτερον ζαί άπερισχεπτότερον συνέρχονται είς 
γάμον οί πενόμενοι τών έργατών, έκ τών τοιούτων δέ γά
μων αύξάνει μόνον ή πτωχία ζαί ή δυστυχία. Τά καταστή
ματα ταΰτα δύνανται νά φέρωσι άγαθούς όπωςοΰν καρπούς 
έάν ή φύλαξις γίνεται έπί πληρωμή μέτριου ποσ.οΰ, ζαί 
έάν μετά τής φυλάξεως συνάπτηται άληθής τών φυλαττο- 
μένων παιδαγωγία.

3) ’Ορφανοτροφεία. Ταΰτα έπιτυγχάνουσι μό
νον έν σμιζρώ ζαί ύπό ζάλήν ζαί λίαν επιμελή διεύθυνσιν. 
Καί αύτής δέ τής έν σμιζρώ έπιμελείας τών ορφανών εΐνε 
προτιμότερα ή διαμοίρασις αύτών είς άγροτιζάς οικογέ
νειας, έπιτηρουμένης τής έπιμελείας ύπό περιοδευόντων έ- 

ποπτών.
β) Έπί. έ ν η λ ί κ ω ν.
Γενικοί κανόνες. 4) Τά διδόμενα τοΐς ένηλίκοις πτωχοΐς 

πρέπει, όπου δυνατόν, νά δίδωνται ούχί δωρεάν άλλ’ έπί έρ
γασία.

2) Ή διδομένη βοήθεια ζαί συνδρομή νά μή δίδεται είς 
χρήματα άλλ’ είς τρόφιμα καί ενδύματα.

3) 'Ο πτωχός πρέπει νά άφίνηται, όπου δυνατόν, έν τή 
οικογένεια αύτοϋ, διότι καί οίζονομικώτερον εΐνε τούτο ζαί 
πρός ήθικοποίησιν συντείνει.

Χάριν τοΰ πρώτου ιδίως ζανόνοςέφευρέθησαν Λ’) τά έρ
γα σ τ ή ρ ι α τών π τ ω χ ώ ν, έν οις οί μέν βουλόμενοι 
εύρίσκουσι έργασίαν, οί δέ μή βουλόμενοι άναγζάζονται νά 
έργασθώσιν. Αί δυσχέρειαι τοΰ ζαθιδρύματος τούτου εΐνε ζυ- 
ρίως οίζονομιζαί, καθόσον τό τίμημα δέν άνταποζρίνεται 
πρός τήν έργασίαν, άλλ’ εΐνε κατώτερον ζατά τήν άξίαν 
ταύτης· έζ τοΰ τοιούτου δέ βλάπτονται κυρίως οί έλεύθε- 
pot έργάται, διότι τά έργαστήρια ταΰτα έπάγονται έπιζίν- 
δυνον συναγωνισμόν πρός αύτούς, καθόσον ό συναγωνισμός 
οέν γίνεται έζ τοϋ ίσου ζαί του διζαίου. Έπίσης μεγάλη 
ή δυσχέρεια έν τή έκποιήσει τών προϊόντων τών τοιούτων
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εργαστηρίων διά τό πολυδάπανον αύτών. Διά τοϋτο πάν
των τούτων τών καΟιδρυμάτων ή εύελπις άρχή ματαιοΰται 
συνήθως έν βραχεί χρόνου διαστήματι.

Β') Άποικίαι πτωχών. Αί τοιαϋται δύνανται νά 
εύδοκιμήσωσιν είς χώρας μή πυκνά ζατωκημενας ζαί άνευ 
επιμελούς γεωργίας. Διότι ένθα ό πληθυσμός πολύς ά- 
πασα δέ ή χώρα καλλιεργείται έπιμελώς καί κατά τέχνην, 
ένθα και πρός γεωργίαν άπαιτεϊται έπιστήμη καί τέχνη, 
έκεϊ δέν δύναται νά ύπάρχη χώρος κενός δι’ έργάτας άνε- 
πιτηδείους άποδειχθέντας κατ’ αύτό τό άρχιχόν αύτών 
έργον.

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΑΞΙΑΣ,

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1871 ΚΑΙ 1872.

(Συνέχεια. Ίδ. ποοτ,γούρενον ©υλ. σελ. 257).

Ε'. — Ό νόμος Τΐ^ΣΤ' (26 Μαίου 1871) έχει σημαντι- 
κωτάτην άποστολήν, διότι άποβλέπει είς τόν περιορισμόν 
τής έκτελεστιζής έξουσίας έντός τών ορίων τοΰ προϋπο
λογισμού. Τοιουτοτρόπως άπαγορεύεται είς αύτήν ή με
ταφορά τών χρηματιζών κεφαλαίων τοΰ δημοσίου θησαυ
ρού άπό έτέρας είς έτέραν δαπάνην. Έζ πρώτης όψεως δύ
ναται κατηγορία τις δαπανών νά έχη άφθονίαν χρημάτων, 
ένώ άλλη πάσχει έξ έλλείψεως. Άλλ’ ό νομοθέτης έννοεΐ 
νά έχη πάντοτε υποχείριον τήν έζτελεστικήν εξουσίαν, ήτις 
δύναται νά ζητήση παρά τής Βουλής ιδιαίτερον κεφάλαιον 
διά τήν καθυστερούσαν δαπάνην. Βεβαίως οί άνθρωποι οί- 
τινες ύπεστήριξαν καί έψήφισαν τόν νόμον τοΰτον έννοοϋσι 
τήν ούσίαν αύτήν τοΰ συνταγματικού πολιτεύματος. Δέν 
ομιλώ περί τοΰ είδους έκείνου τών πολιτικών, οΐτινες εύρί- 
σκουσι τό εαυτών στάδιον έν τή διά Βασιλικών διαταγμάτων 
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φορολογία τοΰ λαοϋ. Δι’ αύτούς ό άνά χείρας νόμος εϊναι 
γράμμα νεκρόν, τό όποιον μόνη ή εθνική άγανάκτησις δύ

ναται νά ζωοποιήση.
ΣΤ'. — Ό νόμος Τ' άφορα εις τάς περίφημους έκβολά- 

δος τοΰ Λαυρίου, τάς οποίας, άφοΰ προηγουμένως έκήρυξεν 
έθνικάς, εισάγει είς τήν μεταλλευτικήν καλλιέργειαν διά μέ

σου τοΰ συναγωνισμού, έφ’ ου κατ’ έλάχιστον ορίζει τό δι
καίωμα τοΰ δημοσίου είς 60 τοΐς Γ| τής καθαράς προσόδου, 
έξευρισκομένης διά τοΰ κατά τριμηνίαν μέσου όρου τών έν 
Ευρώπη τιμών τοΰ έκ τών έκβολάδων μετά?<λου μετά προη- 
γουμένην άφαίρεσιν 300 δρ. κατά τόνον.λόγω παραγωγι
κής έν γένει δαπάνης. ’Ανεξαρτήτως τοΰ οικονομικού σο
λοικισμού τών ''|10 τοΰ εισοδήματος υπέρ τοΰ δημοσίου, ώς 
και τού αύΟαιρέτου προσδιορισμού τής παραγωγικής δαπά
νης, ούδεμία άμφιβολία ότι, άν μέν προηγουμένως αί έκβο- 
λάδες δέν άνήκον είς τό έθνος, τό νομοθετικόν κήρυγμα «ότι 
άνήκουσιν αύτώ» εϊναι δημευτικόν, άν δέ τουναντίον άνήκον 
είς τό έθνος, τότε τό κήρυγμα περιττόν. Έκ τής πρώτης 
ούτως όψεως ό νόμος άντιστρατεύεται φανερώς πρός τό Σύν

ταγμα, τό όποιον άπαγορεύει τήν δήμευσιν. Ή έπελθοϋσα 
κατόπιν σύμβασις μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών άξιούν- 
των δικαιώματα ιδιοκτησίας έστέρησε τήν δικαστικήν τοΰ 
τόπου έξουσίαν τής εύκαιρίας, ϊνα άποδείξη τόν μέγαν αύ
τής έν τή συνταγματική μηχανή προορισμόν, έννοώ τόν 
τοΰ φύλακος τής νομικής αρμονίας (’). Άλλ’ έάν

ί1) ’ΐδ. A. Κ. Οικονόμου Λαύριοτ, σελ. 170. «Ή άνάλυσις τής 
δικαστικής ένεργείας ρίπτει άφθονώτατον έπί τοΰ ζητήματος φως. 
Άμα υποβληθή εις αύτήν ύπόθεσίς τις, άμέσως ό δικαστής έχει 
ενώπιον αυτού όλους τούς έν ΐσχύϊ νόμους (jus novit curia). ’Εάν 
άντιφάσκωσί τινες πρός άλλήλους, ό δικαστής Οά έκλέξγ, τόν έπικρα- 
τέστερον. Τό σύνταγμα υπάρχει ; Τό σύνταγμα άπαγορεύει τήν 
δήμευσιν, τήν δουλείαν, τά προνόμια τά οικογενειακά ; Ούδείς δύ
ναται νά τά συγχώρηση. Τό σύνταγμα αναγνωρίζει τά δικαιώματα 
τής δημοσιεύσεως τών στοχασμών, τοΰ συνεταιρίζεσΟας ·, Ούδείς νό- 

ή σύμβασις έματαίωσε τόν νόμον, δέν άνήκει έντεΰθεν ούτος 
όλιγώτερον είς τήν ιστορίαν. Ζήτημα καΟαρώς δικαστικόν, 
τό περί τών Λαυριωτικών έκβολάδων, έκκρεμές μάλιστα 
ένώπιον τών 'Ελληνικών δικαστηρίων, μετήχθη έπί τής πο
λιτικής σκηνής, ϊνα χρησιμεύση ώς κλίμαξ άναβάσεως 
ζαΐ ζαταβάσεως τών κυβερνήσεων. 'Οπωσδήποτε έξεγερ- 
Οέντος τοΰ δημοσίου φρονήματος έπί τοϊς διαδιδομένοις ά- 
μυθήτοις τοΰ Λαυρίου Οησαυροϊς, ό άνά χείρας νόμος εϊναι 
τελεία άπόδειξις τής αδυναμίας, εις ήν περιέστη ή διοικούσα 
τόν τόπον τάξις, ϊ.α διευθύνη τό όσημέραι έξογκούμενον 
κοινωνικόν ρεύμα. Έντεΰθεν δέ έξηγεΐται καί ό κατόπιν 
έπελθών διοικητικός τραγέλαφος, τοΰ όποιου αί συνέπειαι

μος δύναται νά τά κατάργηση.......... » σελ. 168 «’Εάν α: άπο-
δείξεις τής έπί τών μεταλλείων έν γένει, υποχθονίων άμα καί έπι- 
χθονίων (έκβολάδες), κυριότητας τοΰ δημοσίου δέν είναι ίκαναί όπως 
πείσωσι τόν δικαστήν, νομίζει ό νομοθέτης τοΰ 1871 ότι είναι αύ- 
τός αρκετός ; ’Εάν αί έκβολ.άδες δέν ήσαν έθνικαί δικαεώχεατι, ήδύ- 
ναντο νά καταστώσι τοιαΰται πράγματι ; ’Εάν αί έκβολάδες είναι 
ιδιωτικά!, κακός δικαστής θά ήτο εκείνος, όστις εφαρμόσει δημευτι
κόν νόμον απέναντι τοΰ συντάγματος, τό όποιον άπαγορεύει τήν δή- 
μευσιν. Ό δικαστής είναι δούλος τοΰ νόμου- άλλ’ ύπάρχει νόμος 
καί νόμος καί μάλιστα νόμος υπέρτερος τών λοιπών. Τό σύνταγμα 
είναι ή βάσις έφ’ ής στηρίζονται ή νομοθετική, ή έκτελεστική καί 
ζ δικαστική έξουσία. Θά ήν περίεργον έάν ισχυρίζετό τις, ότι δύ
ναται νά υπάρξη σταθερά ή οικία άνευ τών θεμελίων αύτής. Διά 
τοΰτο έκτος τοϋ συντάγματος δέν υπάρχει πλέον νομοθέτης, βασι
λεύς ή δικαστής, άλλ’ έκτρωματική άντίφασις, τύραννος.........» σελ.
171. «’Υποστηρίζω λοιπόν, ότι ούδέποτε δύναται νά έφαρμοσθή 
έν Έλλάδι διάταξις οίαδήποτε, άντιβαίνουσα εις τό σύνταγμα, χω
ρίς νά διατρέξη ό έκτελεστής αύτής τόν κίνδυνον τής έπί συνεργεία, 
τυραννίας T.wvr.z. Άμα ούδείς άλλος έχει τό δικαίωμα τής τρο
ποποιήσεις τοΰ συντάγματος έκτος αύτοΰ τοΰ έθνους, ή δικαστική 
έξουσία αποτελεί έπί έκάστης περιπτώσεως τόν σωτηοιωδέστερον 
πρύσχοπον. ’Αμέτοχος εις τά καθόλου, αισθάνεται έν τοΐς κατά 
μέρος καί προκαλεϊ άνευ κοινωνικών συγκρούσεων τήν μεγάλην, τήν 
αδιάλειπτο·/ τοΰ έθνους προσοχήν. 
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τόσον βαρεΐαι έπιχοίθηνται έτι έπί τε τής πολιτείας ζαΐ τής 
οικονομικής τοϋ τόπου άγοράς (‘).

Ζ'.— Ή ανάγκη τής συγκοινωνίας έδωζε κατά τό 1871 
τήν υπαρξιν εις οκτώ νόμους, έξ ών πέντε μέν περί τήν 
χερσαίαν, τρεις δέ περί τήν θαλασσίαν. Έκ τών πρώτων οί 
δύο άφορώσιν είς τήν κατασκευήν έθνικών οδών άπό τής 
Νέας Πέλλης μέχρις ’Αταλάντης καί άπό Χαλζίδος μέχρις 
Άλιβερίου, οί δέ λοιποί είς τήν άτμοκίνητον ένωσιν άπό 
Πειραιώς μέχρις ’Αθηνών, άπό Πειραιώς μέχρι τών μεθο
ρίων διά Λαμίας, καί άπό Πατρών μέχρι Κατακώλου, έπί τή 
βάσει ειδικών συμβάσεων, μεταξύ τών όποιων ή μέν πρός

(4) Κατά τοΰτο δέν άμφιβάλλω, δτι τά παθήματα έσονται μα
θήματα. Υπολαμβάνω τήν πολιτικήν ανδρείαν ώς ύψηλοτέοαν τής 
στρατιωτικής. ’Ενώ είς ταύτην έξεγείρεται μάλλον το θηριώδες μέ
ρος τής ψυχής, είς εκείνην άνυψοΰται αύτη είς πολύ ιόανικώτερον 
δρίζοντα. Ύπό έτέραν έποψιν δέν είναι επιτετραμμένου είς τούς πο
λιτικούς αγώνας, ϊνα ζηλεύωσι τάς δάφναςτών δ .κολαβικών στρεψο
δικιών. 'Ολόκληρον τό ζήτημα τοΰ Λαυρίου έπί τών δύο τούτων 
αμαρτημάτων έναυάγησεν. — 'Ότι αί έκβολάδες ήσαν άπ’ αίώνος 
εθνική Ιδιοκτησία τό απέδειξα εν τή περί Χαυρίου (1872) πραγ
ματεία μου (σελ. 26, 66, 87, 94. καί έπ.). Άλλ’ όπως λέγω έν 
αύτή (σελ. 1G71 «τοιαύτη υπήοξεν ή σύγχυσις τών ιδεών τής διοι- 
κούσης τάξεως, ώστε τά εθνικά δικαιώματα παρέστησαν ύπό τό ει
δεχθές τής βίας ένδυμα. 'Ενώ τά δικαιώματα ταΰτα στηρίζονται 
έπί άκλονητων ιστορικών καί νομικών βάσεων, ιδού θέαμα άλζ,θώς 
οδυνηρόν πάλης άνίσου μεταξύ άφ’ ένός έθνους ολοκλήρου καί άφ’ έ
τέρου ολίγων ιδιωτών. Όποια ήν ή εποχή εκείνη, καθ' ήν μετά τήν 
έν Κάνναις μάχην, ένώ ό Αννίβας προσήγγιζε τήν Ρώμην, ή έν αύτή 
Βουλή έδέχετο τόν ήττηθέντα στρατηγόν μετά σταθερότητας και 
ευγνωμοσύνης, διότι δέν άπηλπίσθη περί τή; σωτηρίας τής πατρί
δος ! ’Εν τούτοις ολίγοι ξένοι μεταλλευταί κατά τό δεύτερον ήμισυ 
τοΰ ιθ' αίώνος ένέσπειραν πλειοτέραν φρίκην έν συνταγματική πολι
τεία ή οί τρομεροί τοΰ Καρχηδονίου νομάδες είς δημοκρατουμένην 
καί άτυχοΰσαν πόλιν ! Ένώ δέ ο1. Ρωμαίοι βουλευταί έπώλουν τήν 
γήν, έφ’ ής έστρατοπέδευεν ό νικητής, οι "Ελληνες βουλευταί εφα(-. 
νοντο, οτι κλέπτου·/ τήν ίδιαν εαυτών περιουσίαν!»

ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1871 ΚΑΙ 1872. 313 
τήν έταιρίαν τοΰ άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά σιδηροδρόμου 
(ΤΠΖ' νόμ.) σκοπεί τήν διαζόσμησιν τοΰ έν Άθήναις προ
σωρινού αύτοΰ σταθμοΰ, τήν χορηγίαν νέας τριετοΰς προ
θεσμίας διά τήν σύστασιν του έν τή πόλει ταύτη οριστικού 
(έπί προστίμω διά τήν παράλειψιν 30 χιλ. δρ. διπλασια- 
ζομένω άπό έτους είς έτος), τήν οικοδομήν οριστικού έπί
σης σταθμοΰ έν Πειραιεΐ έντός τοΰ 1871, τήν έλάττωσιν 
τών εισιτηρίων τής Β' κλάσεως άπό 73 είς 60 λεπτά, τήν 
έτησίαν τής εταιρίας χορηγίαν 2 000 δο. πρός επισκευήν 
τής Ερμαϊκής τών ’Αθηνών όδοΰ, καί 1 000 δρ. πρός συν- 
τήρησιν τοΰ έν Πειραιεΐ νοσοκομείου καθ’ όλην τήν 70ετή 
διάρκειαν τοΰ έταιρικοΰ προνομίου,τέλος τήν έν Άθήναις σύ- 
στασιν λεωφορείων μεταξύ τοϋ σιδηροδρομικού σταθμοΰ καί 
τών κεντριζωτέρων μερών τής πόλεως, άναλαμβανούσης έν 
γένει τής κυβερνήσεως είς έαυτήν τάς κατά τής έταιρίας ά- 
παιτήσεις τών δήμων ’Αθηνών καί Πειραιώς διά τά γήπεδα 
τών ύπαρχόντων σταθμών, ό προσδιορισμός τοΰ χώρου τών 
οποίων άφίνεται είς τόν ύπουργόν τών Εσωτερικών.

Ή δέ σύμβασις περί τοΰ σιδηροδρόμου άπό ’Αθηνών μέ
χρι τών μεθορίων διά Λαμίας (ΪΆΙΣΤ νόμ.) στηρίζεται έπί 
τών έξης βάσεων. Χορηγείται προνόμιον 99 έτών άπό τής 
παραδόσεως τοϋ σιδηροδρόμου είς τήν χρήσιν τοΰ κοινοΰ. 
Ή κυβέρνησις ύπόσχεται έπιχορήγησιν ένός έκατομμυρίου 
δρ. δι’έκαστον τών πρώτων 10 έτών, ήμίσεος δέ έζατομμυ- 
ρίου δι’ έκαστον τών έπομένων 15, είς έξασφάλισιν 8 τοΐς υ|(1 
τοΰ διά τόν σιδηρόδρομον δαπανηθησομένου ζεφαλαίου, είς 
περίπτωσιν ζαθ’ήν αί εισπράξεις τοΰ σιδηροδρόμου δέν εφθα- 
νον καί καθ’ όσον δέν έφθανον είς τοσοΰτο ποσόν. Αί γαΐαι 
(έθνικαί, δημοτικαι ή ίδιωτιχαί), έξ ών θά διαβή ό σιδηρό- 
ορομος μετά τών τάφρων, κλιτύων, σταθμών, φυλακείων 
καί παραρτηματικών οδών αύτοΰ, προσφέρονται ύπό τής 
κυβερνήσεως, έξαιρουμένων τών έν ταΐς πόλεσι, κωμοπόλεσι 
καί χωρίοις οικοπέδων. ΙΙεριπλέον 50 000 στρεμ. έθνικών 
γαιών ε’κ τών παρά τόν σιδηρόδρομον μή καλλιεργημένων. 
’Επίσης ή έκ τών έΟνικών δασών αναγκαία διά τόν σιδη
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ρόδρομον ζαί τά παραρτήματα αύτοϋ ξυλεία. Ειδικότε
ρο? δέ δικαίωμα ξυλεύσεως, επί πληρωμή δμως τοϋ κανο
νικού φόρου, καθ’όλην τήν διάρκειαν τοϋ προνομίου έπί τών 
έθνικών δασών τών κειμένων έντός 5 σταδίων εκατέρωθεν 
τής γραμμής τοΰ σιδηροδρόμου. Ωσαύτως τά έντός 10 
σταδίων εκατέρωθεν τής γραμμής ταύτης άναζαλυφθησό- 
μενα μεταλλεία γαιανθράκων ζαί ποανθράκων. Παραχω- 
ρεΐται δικαίωμα προτιμήσεως εις κατασκευήν παντός άλ
λου σιδηροδρόμου είς τόν περί ού ο λόγος άπολήγοντος. 
Ατέλεια είς τήν εισαγωγήν παντός ύλικοΰ άναγκαίου πρός 
σύστασιν ζαί χρήσιν τοΰ προζειμένου σιδηροδρόμου. Σέ
βας πρός τάς τυχόν κατά τήν ενέργειαν τών σιδηροδρομι
κών έργων άνακαλυφθησομένας αρχαιότητας, όσαι τών ό
ποιων εύρεθώσιν έντός τών παραχωρουμένων ύπό τής Κυ
βερνήσεως γαιών άνήκουσιν είς τό έθνος. Έντός 12 μηνών 
άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ νόμου ένεργητέα ή σχεδιαγρά- 
φησις τοΰ σιδηροδρόμου καί καταβλητέα έγγύησις 300 
χιλ. δρ. Έάν ό σιδηρόδρομος δέν άπεπερατοΰτο έντός 4 
έτών (δυναμένης τής προθεσμίας ταύτης νά παραταθή έπί 
1 άκόμη έτος), ή έγγύησις μεταβαίνει αύτοδικαίως είς τήν 
κυριότητα τοϋ δημοσίου.

Δέν είναι άπαραίτητος ή άπαρίθμησις τών λοιπών δευτε- 
ρευουσών λεπτομερειών, ίνα κρίνη τις περί τής πανοπλίας 
τοΰ υπό έξέτασιν νομοθετήματος. ’Αμφιβάλλω άν ή ’Α
θήνα έξήλθε πλειότερον παρεσκευασμένη έζ τής κεφαλής 
τοΰ Διάς. Καί όμως φεΰ ! Έν μόνον έλλειπεν έζ τοΰ ήμε- 
τέρου έργου, τό ούσιωδέστερον. Ό μεθ' ού ή Ελληνική 
Κυβέρνησις συνηλλάσσετο δέν είχε χρήματα, ούδέ άνήκεν 
είς τήν σφαίραν τών μεγάλων τής χρηματιστικής έπιχειρή
σεων. Τοιουτοτρόπως τά πάντα έμειναν είς τό στάδιον τής 
άποπείρας.

Ή δέ σύμβασις περί τής άτμοζινήτου χερσαίας μεταξύ 
Πατρών καί Καταζώλου συγκοινωνίας (ΥΑΓ' νόμ.) άνήκει 
είς τήν σειράν τών βιομηχανικών έκείνων δοκιμών, τάς ό
ποιας πάντοτε ή άπειρία προσφέρει είς τήν άποτυχίαν. Ά- 

νεξαρτήτως τοΰ τεχνικώς δυνατοΰ τής είς μεγάλας άπο’ 
στάσεις κινήσεως τής άτμαμάξης ούχί έπί σιδηρών ράβδων, 

■τό έργον τής συμβάσεως δέν έλαβεν είς άνάλογον έζτίμησιν 
τόν εύρύν συναγωνισμόν τής μεταξύ 'Ηλείας ζαί Πατρών 
θαλάσσης. 'Οπωσδήποτε ή Ελληνική Κυβέρνησις προσ- 
ήνεγζε σύν ταΐς άναγζαίαις γαίαις (τών όποιων έν τούτοις, 
άν δέν εΐναι δημόσιας ή προκαταβολή τής άξίας άφέθη είς 
■τήν έταιρίαν) καί 3 000 δρ. ζατά χιλιόμετρο? διά τήν κα
τασκευήν τής άπό Πατρών μέχρι Καταζώλου όδοΰ (δΓ Ά- 
χαίας, Μανολάδος, Γαστούνης καί Πύρ-ρυ,). Ή καταβολή 
τοΰ ποσοΰ τούτου πρός τήν έταιρίαν ώρίσθη άτοκος είς 
τρεις ίσας ένιαυσίους δόσεις έζ τοΰ ταμείου τής έπαρχιακής 
οδοποιίας Πατρών ζαί Ηλείας έντός τριών έτών άπό τής 
έντός δύο έτών συμφωνηθείσης άποπερατώσεως τής όλης 
όδοϋ καί τής ένάρξεως τής δι' άτμάμαξών συγκοινωνίας, 
Περιπλέον έχορηγήθη ατέλεια περί τήν εισαγωγήν τοΰ 
άναγκαίου ύλιζοΰ διά τήν κατασκευήν ζαί τήν ύπηρεσίαν 
τής όδοΰ, ή διατήρησις τής όποιας είς βάρος τής έταιρίας, 
είς ήν έτέρωθεν άνήζουσι καί τά διόδια. Τό προνόμιο? τής 
έταιρίας διαρζει έπί 20 έτη, μετά τά όποια παραδοτέα ή 
οδός έν καλή ζαταστάσει πρός τήν Κυβέρνησιν. Έν τώ 
μεταξύ κανονίζονται τά τής μεταφοράς τών ανθρώπων καί 
τών πραγμάτων, τίθενται δέ αί περαιτέρω βάσεις τής καλ
λιέργειας τής όδοΰ.

"Οσον άφορα τήν θαλασσίαν συγκοινωνίαν τά τρία κατ’ 
αύτήν νομοθετήματα τοΰ 18’71 έχουσι τοπικόν, εθνικόν ζαί 
διεθνή χαρακτήρα ζατά τό πνεΰμα τών σχετικών πρός έκα
στον συμβάσεων. Ουτω έκ τής πρώτης μέν ζαί τελευταίας 
έπόψεως (ΪΙΔ’ ζαί ΪΔ' νόμ.) παρίσταται άφ' ένός μέν ή έπί 
είκοσαετει προνομίω ένωσις τών δύο τής Κεφαλληνίας πό
λεων, ’Αργοστολιού καί Αηξουρίου, έξάκις τής ήμέρας δι' 
άτμοπλοίων τούλάχιστον 40 ίππων δυνάμεως, διηρημένων 
είς δύο θέσεις, ών ή δευτέρα ούχί άνω τών 40 λεπτών άφ’έ- 
ρου δέ ή ένωσις τών ΓΙατρών καί τής Κερκύρας, τακτικώς 
μέν δίς τοΰ μηνός μετά τής Λ-ίβερπού·., Παλέρμου, Μεσ-
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5'σήνης, Άγκώνος, Βενετίας καί Τεργέστης, εκτάκτως δέ 

μετ’ άλλων έξωτερικών λιμένων, έπί άτελεία έν γένει ναυ
τιλιακή καί λιμενική ώς καί περί τήν εισαγωγήν τών αναγ
καίων γαιανθράκων, κανονιζομένων διαφόρων δικαιωμάτων 
μεταφοράς ύπέρ του δημοσίου, δσον άφορα τήν διεθνή ιδίως 
ένωσιν, πραγμάτων μέν μέχρι 2 έκάστοτε τόνων, προσώπων 
μέχρις δέ 60 τό ολον (20 διά τήν αλλοδαπήν). Ή διάρ
κεια τής τελευταίας συμβάσεως ορίζεται είς τό διηνεκές, 
έκτος περιπτώσεως μεταμέλειας, ότε ένιαυσία, μετά προη- 
γουμένην δμως πρό 6 μηνών είδοποίησιν.

Έκ δέ τής έθνικής έπόψεως παρίσταται ή μετά τής έται
ρίας τής Ελληνικής Άτμοπλοίας σύμβασις (ΥΛθ' νόμ.), 
κανονίζουσα τάς έν τώ μέλλοντι οικονομικός μεταξύ αυ
τής καί τον δημοσίου σχέσεις. Έκτος τής άτελείας τοΰ είς 
χρήσιν τής έταιρίας (άτμόπλοια, έργοστάσια, ναυπηγεΐον) 
είσαγομένου παντός είδους ύλικοΰ καί τής ώς πρός τά βάρη 
τής έμπορικής ναυτιλίας έξομοιώσεως τών εταιρικών άτ- 
μοκινήτων πρός τά πολεμικά πλοία, ιδίως δσον άφορα τήν 
πρός τήν εταιρίαν Κυβερνητικήν έπιχορήγησίν, μέχρι μέν τής 
31 Δεκεμβρίου 1870 διατηρείται ή ύποχρέωσις τοΰ δημοσίου 
είς πληρωμήν 5 τοΐς °|Μ έπί τών καταβληθέντων κεφαλαίων 
τών μετόχων τής έταιρίας, άπό οέ τής 1 Ιανουάριου 1871 
μέχρι τέλους τής εικοσαετούς διάρκειας τής έταιρίας ή έπι- 
χορήγησις αύτη μεταβάλλεται είς πάγιον ολικόν ποσόν δρ. 
650 000, έξ ών αί μέν 370 000 καταβλητέαι έκ τοΰ τα
μείου τής έθνικής οδοποιίας, αί δέ 280 000 έζ τοΰ δημο
σίου ταμείου. "Οσον άφορα τά εισοδήματα τής έταιρίας, ή 
Κυβέρνησις, ώς μέτοχος, παραιτεΐται ύπέρ τών λοιπών με
τόχων παντός δικαιώματος, μέχρις ού λάβωσι ούτοι 5 τοϊς 
°| έπί τών κεφαλαίων των. Έν γένει τό προνόμιον τής 
Άτμοπλοϊζής έταιρίας παρατείνεται δι’ δλην τήν έζτεθεϊ- 
σαν νέαν έπέκτασιν τής διάρκειας αύτής, έξαιρουμένης τής 
συγκοινωνίας τών Ίονίων νήσων, τής μεταξύ αύτών καί 
τών ‘λοιπών λιμένων τοΰ κράτους, ώς ζαΐ τής μεταξύ Σύ
ρου, Πειραιώς, Κορινθιακού ισθμού καί κόλπου μέχρι Πα»
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τρών. Η κυβερνητική χρήσις τών άτμοπλοίων τής έταιρίας 
αποτελεί ιδιαιτέραν έποψιν έκτος τής έπισήμου καί ιδιω
τικής άΛΑηλογραφίας, τών δημοσίων χρημάτων, τοΰ χαρ
τοσήμου καί τών δι- ύπηρεσίαν ταχυδρομικών ύπαλλήλων, 
ή μεταφορά τών όποιων δωρεάν ύπό τής έταιρίας ένεργεΐ- 
ται, διά τάς λοιπάς κυβερνητικός άποστολάς ορίζεται έκ- 
πτωσις ύπέρ τοΰ δημοσίου 30 μέν τοΐς °]η έπί άνθρώπων, 50 
οέ τοϊς °|0 επί πραγμάτων. Άλλά καί ολοκλήρου άτμοκι- 
νήτου δύναται νά ποίηση χρήσιν ή Κυβέρνησις έπί ειδική 
έκάστοτε συμφωνία άντιτιμου. Έν περοπτώσει φορτώσεως 
πολεμοφοοιων ή έξ αυτών βλάβη είς βάρος τοΰ δημοσίου. 
Έν γένει αί χρηματικαί ύποχρεώσεις τής Κυβερνήσεως λο
γίζονται τοκοφόροι (8 τοΐς υ|„) μετά 30 ήμέρώς άπό τής 
παραδόσεως του λ|σμοΰ.

Αί ύποχρεώσεις τής έταιρίας συνδέονται προς τήν δσον 
ένεστιν άκριβεστέραν έζτέλεσιν τής άνατεθείσης αύτή έσω- 

τερικής συγκοινωνίας, καθ' ήν δίς μέν τής έβδομάδος διά 5 
λιμένας, άπαξ δε διά 52. Μεταγενεστέρα συμφωνία μεταξύ 
Κυβερνήσεως καί έταιρίας δύναται νά κα.ταστήση πυκνο- 
τέραν τήν συγκοινωνίαν ταύτην, ώς καί νά. έπεζτείνη αύτήν 
καί πρός άλλας έτι προσορμήσεις έπί άποςημιώσει τής εται
ρίας άνά ορ. 5 κατά παν διανυθησόμενον ναυτικόν μίλιον 
πλέον τοΰ δρομολογίου. Ή έξωτερική συγ κοινωνία άφίνε- 
ται είς τό οοκοΰν τής έταιρίας, ήτις μετά διαφόρους άρ- 
χαιοτέρας άποπείρας περιορίζεται νΰν ό?,οσχερώς είς τήν 
εσωτερικήν. Και δέν ύπάρχει μέν άμφιβολία, δτι αύτη προ- 
εχει έν τώ κύκλω τών έθνικών άναγκών, έν τούτοις άμα 
τεθή ώς βάσις ή κυβερνητική συνδρομή, πολύ μικρός υρέ- 

πρει νά θεωρηθή ό πολιτικός εκείνος όρίζων, δστις περιορί- 

έντός τών στενών τής ήμετέραςζει τάς εθνικός άνάγκας 
• έπικρατείας ορίων.

Τή αλήθεια είναι άξιον ιδιαιτέρας μελέτης, έάν ή περαι
τέρω πρακτική άνάπτυξις τής άτμοκινήτου κατά θάλασσαν 
βιομηχανίας ήμών δέν συνδέεται μάλλον πρός τάς έξωτερι- 

τής συγκοινωνίας γραμμάς, αιτινες καθ’ -όσον εισδύει
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τις είς τάς εύρείας τών ήμετέρων θαλασσών ίστορικάς τύ- 
χας, κατά τοσοΰτον περιβάλλονται μείζονα σοβαρότητα. 
Καί είναι βεβαίως επονείδιστου, ότι έγκατελείψαμεν τό στά
διον τής ατμοκίνητου συγκοινωνίας τών ήμετέρων ακτών 
μετά τής ’Ανατολής είς ’Οθωμανούς καί Αιγυπτίους, ούχί 
τόσον διά τήν άπ’ αίώνος άπέναντι αύτών ναυτικήν ήμών 
υπεροχήν, όσον διότι ζώσιν έτι οί χρόνοι, καθ’ οΰς ύπό τήν 

δάδα τής έπαναστάσεως (1825 καί 1826) ήμεΐς πρώτοι 
είσηγάγομεν τόν άτμόυ είς τήν ύπηρεσίαν τοϋ άυατολιζοΰ 

τής Μεσογείου πολιτισμού.

(Έπ. τών λν.πών :ί/Λζ ί·.ς -λ «ροσεχές).

ΚΟΙΚίΙΜΚΙΙ ΚΑΗΑΡΙΟΊΊΤΪ·

Διακεκριμένος Άγγλος έλεγευ, ότι πρώτιστη τών μικρών 
άρετών είναι ή καθαριότης. Ημείς όμως διστάζομεν νά 
κατατάξωμεν αύτήν μεταξύ τών μικρών άρετών, ή μάλλον 

δέν διστάζομεν ν’ άναβιβάσωμεν τήν καθαριότητα εις τήν 
τάξιν τών καλλίστων άρετών τοΰ ανθρώπου. Ή καθαριό
της συνδυάζεται μετά διαφόρων άλλων αρίστων ιδιοτήτων, 
ιδίως δέ μετά τ-ής εΰζοσμίας έν γένει καί τής τάξεως. Ό 
άοιδιμος τής 'Ελλάδος Κυβερνήτης Καποδίστριας, όστις πα- 
ρέμεινε τύπος ού μόνον έξοχου πολίτικου άνδρός, άλλά 
καί άνδρός έναρέτου καί εύγενοϋς καθ’ όλα, διεκρίνετο δι’ά- 
κρας καθαριότητος καί έπιμελείας τοΰ τε σώματος καί τής 
ενδυμασίας αύτοϋ, καί δι’ άκρας είς τά περί αύτόν πράγ
ματα τάξεως. Έσυνείθιζε δέ νά λέγη, ότι έκ τής καθαριό
τητος τοΰ ατόμου καί έκ τής τάξεως τοΰ οικήματος δίαγί- 
νώσκει πολλάκις τόν χαρακτήρα, τήν άνατροφήν καί τάς 
ιδιότητας τών άνθρώπων. Η κοινωνική αύτη έννοια τής 
καθαριότητος έχει είδικωτέραν οικονομικήν έποψιν άξίαν 
παντός λόγου, διότι άποτείνεται είς τήν πνευματικήν καί 
σωματικήν εύρωστίαν τών άνθρώπων, ούτω δέ έπηρρεάζει
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έπ’ άγαθώ τήν παραγωγικήν έργασίαν καί έπομένως τόν 
πλούτον τοΰ άτόμου καί τής πολιτείας.

Καί παρά τών άρχαίων καί παρά τών νεωτέρων ή καθα
ριότης έθεωρήθη ώς όρος πρώτιστος καί άπαραίτητος τής 
ύγείας, ώς κανών ούσιωδέστατος τής δημοσίας καί τής άτο- 

μικής ύγιεινής. Ή ύγιεινή έπιστήμη παραγγέλει άκραν 
καθαριότητα είς τάς πόλεις, έντός τών στρατώνων, έντός 
τών νοσοκομείων, έπί τών πλοίων, έπί τών σωμάτων καί 
τών ενδυμάτων παντός άτόμου, διότι ή άκαθαρσία είτε έπί 
τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου ύπάρχει, είτε πέριξ αύτοϋ, 
γεννά άφεύκτως τήν ασθένειαν ύπό μυρίας ειδεχθείς καί έπι- 
κιυδύνους μορφάς. "Εκαστον τών θεμάτων τούτων δύναται 
νά άποτελέση ιδιαιτέραν μελέτην. Μεταξύ όλων σκοπόν 
ήδη έχομεν τήν καθαριότητα τών σωμάτων διά τοΰ μέσου 
καλώς ώργανισμένου συστήματος λουτρών. Κατά τοϋτο ή 
βάσις τής καθαριότητος είναι τό ύδωρ. Όνομαστός δέ 

συγγραφεύς έκ τών συγχρόνων λέγει, ότι δύναται τις νά 
κρίνη περί τοΰ βαθμοΰ τοΰ πολιτισμού τών έθνών έκ τής 
ποσότητος τοΰ ύδατος, τό όποιον καταναλίσκουσιν. Ή πρό- 
τασις αύτη μετέχει άληθείας. ΙΙαρατηροϋμεν τω όντι, ότι 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ήμερών ήμών, τά 
βαλανεΐα είσίν έν μεγίστη χρήσει έν ταΐς πεπολιτισμέναις 
κοινωνίαις.

Ή χρήσις τών λουτρών άνάγεται είς τά άρχαΐα άνατο- 
λικά έθνη, άφ’ ών μετέβη είς τούς "Ελληνας, κατόπιν δέ 
είς τούς 'Ρωμαίους. Ό Βιτρούβιος περιέγραψε λεπτομερώς 
τά βαλανεΐα τών ήμετέρων προγόνων., τά όποια, συνδυα- 
ζόμενα μετά τών γυμνασίων, άπετέλουν ιδρύματα άξιό- 
λογα πρός άνάπτυξίν καί διατήρησιν τής ύγείας καί εύ- 
ρωστίας τών πολιτών. Παρά τοΐς Ρωμαίοις τά βαλανεΐα 
έλαβον πολύ μεγαλειτέραν άνάπτυξίν καί τελειοποίη- 
σιν. Τό πρώτον παρ’ αύτοΐς άξιοσημείωτον βαλανεΐον 
άνηγέρθη ύπό τοΰ Μηκήνα έπί τών χρόνων τοΰ Αύ
γούστου, καθ’ οΰς ό άριθμός τών βαλαυείων τής Ρώ
μης (περιεχούσης εκατομμύριου περίπου κατοίκων) έφθα-
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σε τά οκτακόσια, μεταξύ τών οποίων μόνος ό Άγρίππας 
άνήγειρεν εκατόν έβδομήκοντα. Κατόπιν ό Νερών, ό Τίτος 
Φλάβιος Ούεσπισιανός, ό Δομιτιανός, καί σχεδόν πάντες 
οί αύτοκράτορες άνήγείραν έν Ρώμη παντός είδους βαλα
νεΐα, μεταχειριζόμενοι είς τάς λαμπράς ταύτας οικοδομάς 
τά πολυτιμότατα τών μαρμάρων καί έφαρμόζοντες είς αύ
τάς τούς κανόνας τής καλλίστης αρχιτεκτονικής. Είς ού
δέν έθνος, ούτε άρχαΐον ούτε νεώτερον, τά βαλανεΐα έλα- 
βον τοιαύτην άνάπτυξιν όσην έπί Ρωμαίων. Παρ’ αύτοΐς 
τό εύεργέτημα τοΰ λουτρού ήτο γενικόν, διότι ύπήρχον 
πολλά βαλανεΐα, έν οίς ήσαν δεκτοί οί βουλόμενοι νά λου- 
σθώσι δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Οί πένητες λόγου χάριν 
ήδύναντο νά λουσθώσιν ή άνευ πληρωμής ή έπί άσημάντω, 
άντιστοιχούση πρός δύο λεπτά τοΰ ήμετέρου νομίσματος. 
Οί αύτοκράτορες άνήγείραν πολλά τοιαΰτα βαλανεΐα, όπως 
δι’ αύτών άποκτήσωσι τήν εύνοιαν τοΰ λαοΰ. Έάν ταΰτα 
δέν ήσαν βεβαίως έκ τών πολυτελεστάτων, έπήρκουν δμως 
είς τάς άνάγκας τών πτωχών τής κοινωνίας τάξεων. Καθ’ 
όσον δ’άφορά τήν πολυτέλειαν τών βαλανείών τών άνωτέ
ρων τάξεων έν Ρώμη καί ιδίως έν τοΐς μεγάροις τών μεγι
στάνων καί τών αύτοκρατόρων, ή λαμπρότης αύτών ήτον 
αμύθητος, έάν κρίνωμεν έκ τών περιεσωθέντων λειψάνων. 
Έπισκεφθέντες τό καταπληκτικόν διά τήν έκτασιν καί διά 
τά έν αύτή κειμήλια παλάτιον τοΰ Βατικανού, έθαυμάσαμεν 
έν τισι τών αιθουσών αύτοΰ στρογγύλας μονόλιθους κο- 
λυμβήθρας έκ πορφυρίτου, έχούσας διάμετρον 15—20 
μέτρων. Ούτως οί Ρωμαίοι είσήγαγον τά βαλανεΐα είς όλας 
αύτών τάς κτήσεις, τά όποια παρέλαβον κατόπιν οί Βυ
ζαντινοί, ώς καί οί "Αραβες κατακτηταί τής Συρίας, τής Αί
γύπτου, τής βόρειας ’Αφρικής καί τής Ισπανίας, μέχρι τών 
Τούρκων, οϊτινες έμιμήθησαν τά βαλανεΐα τών Βυζαντι
νών. Εννοείται δέ δτι αί άλλεπάλληλαι αύται μιμήσεις 
έγένοντο πάντοτε κατώτεραι καί ατελέστερα! τών λαμ
πρών πρωτοτύπων.

Έν τή Έλλάδι ή καθαριότης έν γένει δέν είναι άρκούν- 

τως άνεπτυγμένη είς τάς έξεις τοΰ λαοΰ καί αύτών έτι τών 
άνωτέρων τής κοινωνίας τάξεων. Μόλις δύο ή τρία δημόσια 
βαλανεΐα ύπάρχουσιν έν Άθήναις, καί ταΰτα λίαν ατελή. 
Άμφιβάλλομεν δέ άν ισάριθμα ύπάρχωσι έν όλη τή λοιπή 
Έλλάδι. Εύθΰς άμέσως παρίσταται τό ζήτημα τής εύθη- 
νείας τής χρήσεως τών λουτρών. 'Όπου δέν ύπάρχει βα- 
λανεΐον είς δ νά παρέχηται λουτρόν άντί πληρωμής μέ
τριας, έκεΐ οί πολλοί τών άνθρώπων στεροΰνται τών αγα
θών τής καθαριότητος άποτελεσμάτων, διότι τά κατ’ οίκον 
λουτρά άπαιτοϋσι μέσα πολλά καί επομένως δέν δύνανται 
νά πραγματοποιηθώσιν είμή είς όπωσοϋν εύπορους οικογέ
νειας. Βέβαιον δμως φαίνεται ήμΐν, ότι έάν ή ανάγκη τών 
λουτρών ήτον έν Έλλάδι μάλλον έπαίσθητή παρά τοϊς 
πολλοΐς, ταχέως ήθελον συστηθή έν τω τόπω τά αναπό
φευκτα είς τήν περαιτέρω υγιεινήν άποκατάστασιν αύτοΰ 
βαλανεΐα. Καθ’ όσον άφορα τήν πρωτεύουσαν, άρκεϊ νά 
πΑηροφορηθή τις περί τών εισπράξεων τοΰ σιδηροδρόμου έκ 
τών συνεχώς απερχομένων χάριν διασκεδάσεως είς τό Φά- 
ληρον, ίνα έννοήση ότι μέγιστον μέρος τών κατοίκων τής 

πρωτευούσης δέν στεροΰνται τών μέσων νά πληρόνωσιν 
άπαξ τουλάχιστον τής έοδομάδος εν λουτρόν.

Άλλ’ ή διάδοσις τής χρήσεως τών λουτρών έχει στενήν 
σχέσιν άφ’ ένός μέν πρός τό παράδειγμα τών άνωτέρων τής 
κοινωνίας τάξεων, αϊτινες άνεπαισθήτως έξασκούσι μεγάλην 
έπί τών λοιπών έπιρροήν είς δλα τά ζητήματα τής βιωτι- 
κής, άφ’ έτέρου δέ είς τήν οικονομικήν τών μέσων καί κα
τωτέρων τάξεων εύεξίαν. "Οσον άφορα ιδίως τάς τελευ
ταίας, ό διοργανισμός εύθηνοΰ συστήματος δημοσίων βαλα- 
νιων άπησχόλησεν ιδιαιτέρως τάς προοδευτικάς κοινωνίας. 
Έν ’Αγγλία π. χ. τά διά τους εργατικούς πληθυσμούς βα- 
λανεΐα είναι ούτω πως ώργανισμένα, ώστε δύναται κατ’ έ- 
κλογήν ό έργάτης νά λουσθή εις χλιαρόν ύδωρ είτε άντί 
40 λεπτών είτε άντί 20. Έν δέ τή Γαλλία άπό ένός φράγ
κου κατέβη βαθμηδόν ή τιμή τοϋ λουτρού είς 75, 60 καί 
45 λεπτά. Έάν συγκρίνη τις τό Αγγλικόν πρός τό Γαλ-
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λιχόν σύστημα, ούδεμία αμφιβολία δτι τό πρώτον είναι μάλ 
λον κατά σκοπόν, άν καί έν Γαλλία ή (κατά τό 1850) κυ
βερνητική συνδρομή 600 000 φράγκων ύπέρ τής ίορύσεως 
δημοσίων βαλανείων έπρεπε νά ένισχύση πλειότερον τήν 
εύθηνείαν. 'Οπωσδήποτε ύπό τήν έποψιν τής διά τοΰ λου
τρού κοινωνικής καθαριότητος ή Γαλλία έποιήσατο μέχρι 

τών μέσων τοΰ παρόντος αίώνος αξιοσημείωτους προόδους. 
Άπό 500 οέ τό δλον λουτήρων ζατά τό 1816, οί Παρίσιοι 
τού 1850 ήρίθμουν 4 064 λουτήρας ακινήτους, παραλειπο
μένων τών κινητών οιτινες τώ 4832 ύπελογίζοντο είς 3770, 
άπό 78 δέ δημοσίων βαλανείων τω 1832, ήρίθμουν 125 

τώ 1850.
Έν Άθήναις συνειθίζονται τριών ειδών λουτρά. Τά διά 

τοϋ ψυχρού ύδατας, τά δΓ ΰδατος μέτριας θερμότητος, καί 
τά διά θερμού ατμού (bains d 6tove’· Τό διά ψυχρού ΰδα
τος λουτρόν, τό καλούμενον συνήθως παρ’ ήμΐν ψυχρο
λουσία, είναι εύτυχής, άν ζαΐ είς μικράς έτι διαστά
σεις, νεωτερισμός έν Έλλάδι. Ή ψυχρολουσία γίνεται διά 
διαφόρων τρόπων, ήτοι δι’ έπιρρίψεως έπί τοΰ σώματος ΰδα
τος έν ειδει βροχής, διά καταλλήλων σπόγγων, ζτλ. Τό 
ύδωρ πρέπει νά έχη θερμοκρασίαν 9° έως 15° Ρεωμύρου. 
Κάτωθεν τής θερμοκρασίας ταύτης τό ψυχρόν λουτρόν α
ποβαίνει επικίνδυνον. Εϊναι δέ τονικόν. Τά ψυχρά λουτρά 
είσήχθησαν πρό πεντήκοντα περίπου έτών έν Εύρώπη, ένθα 
έλαβον μεγίστην διάδοσιν, χρησιμεύοντα ού μόνον ώς μέ
σον καθαριότητος, άλλά καί ώς μέσον ύγιεινόν καί Θερα
πευτικόν κατά πολλών ασθενειών. Σήμερον ή ψυχρολουσία 
υπάρχει διαδεδομένη έν Εύρώπη, ιδίως ζατά τήν άνωτάτην 
κοινωνίαν, είς άμφότερα τά φύλα, καί άποτελεΐ τήν βάσίν 
τής άκρας καθαριότητος, ήτις χαρακτηρίζει τήν κοινωνίαν 
έκείνην. Τής ψυχρολουσίας έναρξις γίνεται έν Εύρώπη άπό 
τής παιδικής ηλικίας. Έπ’ έσχάτων δ’ είσήχθη ζανονικώς 
καθ’ δλον τόν Πρωσσικόν στρατόν.

"Οσον άφορα τά έτερα τών παρ’ ήμΐν λουτρών, τό μέν 
δΓ ΰδατος μέτριας θερμότητος, ήτοι άπο 20° έως 26' Ρεω- 

μύρου, γίνεται κατ’ οϊζον ή έν τοΐς βαλανείοις έντός λου
τήρων, εϊναι δέ οΰτε τονικόν, ούτε ύποσθενιζόν, άλλά κα
τ’ έξοχήν ύγιεινόν, καί όφελεϊ είς δλας τάς κράσεις. Τό δέ 
διά θερμού άτμοϋ λουτρόν είς θερμοκρασίαν 30" καί επέ
κεινα Ρεωμ,ύρου, τρ κοινώς έχταΰθα καλούμενον Τ ο υ ρ κ ι- 
κ ό ν λουτρόν, γίνεται έν βαλανείοις, ένθα ύπαρχου· 
σιν έπί τούτω μαρμαρόστρωτοι αϊθουσαι, θερμαινόμενοι διά 
σωλήνων έχπεμπόντων ξηρόν ή υγρόν άτμόν. Ό λουσμέ
νος μένει γυμνός έπί ήμίσειαν ή καί επέκεινα ώραν, καί 
λούεται διά τής έκρήσεως τοΰ άφθονου ίδρώτος, δν πρόκα- 
λεΐ ή άτμώδης θερμότης τής αιθούσης. Τό λουτρόν τοΰτο 
θεωρείται παρ’ ήμΐν έν γένει ώς υγιεινόν ή άβλαβές, καϊ 
λαμβάνεται παρ’ άνδρών καί γυναικών χάριν καθαριότητος· 
ώς γνωστόν δέ, είναι σήμερον τό σύνηθες ή μάλλον τό 
μόνον λουτρόν έν χρήσει παρά τοΐς Όθωμανοΐς άμφοτέρων 
τών φύλων, άφ’ ών παρελάβομεν αύτό. Πλήν τό λουτρόν 
τούτο εϊναι ύποσθενιζόν, ήγουν έξασθενεΐ τόν λαμβάνοντα 
αύτό, χρησιμεύει οέ είς είδιζάς μόνον παθολογικάς περιστά
σεις ώς μέσον θεραπείας ζατά τήν έκτίμησιν είδήμονος ια
τρού. Είς τούς ύγιεΐς δμως τών άνθρώπων ούδεμίαν δύνα
ται νά έπιφέρη όφέλειαν, άλλά μάλλον, βλάβην. Δύναται 
δ’ ενίοτε ν’ άποβή καί λίαν επικίνδυνον, προζαλούν φλόγω- 
σιν, ρήξιν άνευρύσματος, άποπληξίαν ζτλ.

’Ιδιαιτέρα άπαιτεΐται μνεία διά τά πολλούς μήνας τοΰ 
έτους διαρζοΰντα θαλάσσια λουτρά, τών οποίων ή μεγάλη 
παρ’ ήμΐν χρήσις συνδέεται πρός τήν μεγάλην έζτασιν τών 
ήμετέρων παραλίων. Σημειωτέο·/ δέ οτι διά τούς πλείστους 
τών παραθαλασσίων συμπολιτών ήμών, τά θαλάσσια ταύτα 
λουτρά είναι τά μόνα ών ποιοΰσι χρήσιν, έξασζοΰντα σπου
δαία·/ καί άρίστην έπί τής ύγείας αύτών έπιρροήν. Ό διά
σημος Michelets·/ τω περί «Θαλάσσης» συγγράμματι αύτοΰ 
θεωρεί αύτά ώς άσφαλές μέσον άναγεννήσεως τής άνθρω
πότητος, άποδίδει αύτοΐς τήν ηθικήν καί τήν φυσικήν 
τών Άγγλων εύρωστίαν, ρητώς δ’ άναφέρει τά έν τή Ελλη
νική θαλάσση λουτρά ώς τά άριστα. Άναντίρρητον φαίνε
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ται ήμΐν, ότι τά Θαλάσσια λουτρά είναι έξόχως τονιχά. Τό 
θαλάσσιον ύδωρ περιέχει έν διαλύσει διάφορα άλατα ζαί 
διαφόρους όργανιζάς ύλας, τών οποίων τάς τονιχάς ιδιότη
τας κατέδειξεν ή πείρα. Αί τονικαι αύται τοΰ θαλασσίου 
ύδατος ιδιότητες επιτείνονται διά τής .ψυχρότητος αύτού 
καί διά τής συνεχούς άναννεώσεως τοΰ έν αύτώ άτμοσφαι- 
ριχοΰ άέρος, τής προζαλουμένης έχ τής κινήσεως τών κυ
μάτων. Εις ταΰτα προσθετέα καί ή όφέλεια ή προζύπτουσα 
έκ τής έν τώ ύδατι κινήσεως καί άσκήσεως τοΰ λουσμένου. 
’Εννοείται όμως, ότι τά γενικώς όφέλιμα ταΰτα λουτρά, 
δύνανται νά ώσιν επιβλαβή είς τινας κράσεις, πρέπει δέ 
νά γίνωνται μεθ’ όλων τών προφυλαχτικών τής υγιεινής 
κανόνων. Είς τά θαλάσσια λουτρά καί έν γένει είς τάς ευ
κολίας, ας παρέχει ή άφθονία τοΰ θαλασσίου ύδατος, άπο- 
δοτέα ή παρατηρουμένη σχετικώς πρός τούς λοιπούς τής 
'Ελλάδος κατοίκους άνωτέρα καθαριότης τών νησιωτών 
ήμών. Παροιμιαΐα ούτω κατέστη δικαίως ή άκρα τών σω
μάτων, τών ενδυμάτων καί τών οίκων καθαριότης παρ’ Ύ
δρα ίοις.

"Ορος άναπόφευζτος τοΰ διά τοΰ λουτρού καθαρισμού 
τοΰ άνθρωπίνου σώματος ύπάρχει ή καθαριότης τών καλυ- 
πτόντων αυτό ενδυμάτων, ζαί ιδίως τών έπί τής σαρκός 
αύτοϋ πανικών. Ή μεγίστη, ή πρώτιστη, ή καλλίστη τοΰ 
άνδρός καί τής γυναικός πο/^υτέλεια είναι ή τελεία καθα
ριότης, ή άσπιλος λευκότης τής πανικής ενδυμασίας. Δυ
στυχώς όλίγοι είσίν είσέτι οί έννοοΰντες παρ’ ήμΐν ζαί είς 
αύτάς τάς μόλις ήδη μορφουμένας άνωτέρας τάξεις, τήν 
απαράμιλλο·? εύγένειαν ζαί χάριν τοΰ είδους τούτου τής 
κομψότητος. Οί παρ’ ήμΐν κομψοί άμφοτέρων τών φύλων 
έκλαμβάνουσιν ώς κομψότητα τούς έπιδειζτικοΰς συρμούς 
τών έξωτερικών ένδυμάτων. 'Ίνα λάβη όμως ή κοινωνική 
καθαριότης τάς ζανονικάς αύτής διαστάσεις, προϋποτίθεται 
πάντοτε ή ϋπαρξις άναλόγου ποσότητος ύδατος είς χρήσιν 
τών άνθρωπίνων πληθυσμών ιδίως τών έν ταΐς πόλεσι. 
Ή έποψις ιδίως τής καθαριότητος τής ενδυμασίας, ήτις έν 

Άθήναις τούλάχιστον άπαιτεΐ αληθώς ούχί σμικράν δαπά
νην, συνδέεται πρός τόν οργανισμόν δημοσίων πλυντη
ρίων, τά όποια ώς άμεσον σκοπόν πρέπει νά έχωσιν, ώς 
ζαί τά βαλανεΐα, τήν εύθηνείαν χάριν έπίσης τοΰ πολλοΰ 
κόσμου.

Τό δημόσιον πλυντήριον περιλαμβάνει δλας έν γένει τάς 
έργασίας άπό τοΰ πρώτου ζαθαρισμοΰ μέχρι τής στεγνώ- 
σεως τών ένδυμάτων. 'Όσον περισσότερον πεπυκνωμένοι εί
ναι οί πληθυσμοί, τόσω μάλλον αναφαίνεται ή άνάγκη τών 
κοινών πλυντηρίων. Τοιουτοτρόπως έν ΙΙαρισίοις κατηρ- 
τίσθη έταιρία είς έπέζτασιν ζαί τελειοποίησιν του οργανι
σμού αύτών. Άπό τοΰ 1848 δέ έσχηματίσθησαν 172 πλυν
τήρια περιέχοντα 8 244 θέσεις, έκάστη τών όποιων μισθοΰ- 
ται ή δι’ ολόκληρον ημέραν άντί λεπ. 40 ή δι’ ήμίσειαν 
(λεπ. 20) ή καθ’ ώραν (λεπ. 5). Καί τό μέν ψυχρόν ύδωρ 
δίδεται δωρεάν, τό δέ Θερμόν άντί ο λεπ. τάς 12 λίτρας. 
Τά λοιπά άνήκουσιν είς τάς λεπτομέρειας. Τό άποτέλεσμα 
είναι, ότι ό εργάτης δύναται νά εΐναι καθαρώτατος διά δα
πάνης 3 ’ φρ. κατά μήνα είς τήν ένδυμασίαν του καί ότι 
ή δαπάνη αύτη έλαττοΰται είς τά 3|5 άν πλύνη ή σύζυγός 
του, μή λογιζομένου δέ καί τοΰ χρόνου τής έργασίας ταύ
της, ή έν λόγω μηνιαία δαπάνη καταπίπτει έτι μάλλον, είς 

85 λεπ. κατά μήνα.
Έδώκαμεν ώς έν σχεδιαγραφήματι γενικάς τινας ιδέας 

περί κοινωνικής καθαριότητος. Περαίνοντες δέ τόν λόγον 
έκφράζομεν τήν πεποίθησιν, ότι ώς έπί παντός έκπολιτευτι- 
κοΰ ζητήματος βλέπομεν τούς φίλους συμπολίτας βαδίζον- 
τες βήματι γοργώ είς τό μέγα καί καλόν τοΰ πολιτισμού 
στάδιον, ούτω καί έπί τοΰ προκειμένου θέματος έχομεν δ’έλ 
πίδος, ότι ή κοινωνική άνάγκη τής καθαριότητος ταχέως 
θέλει έλκύσει τό ζωηρόν αύτών ενδιαφέρον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΥΙΙΑ \ΔΟΣ.
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ΜΕΤΑλ ΑΣΊΈΥΤ1Κ11 1ΙΑΛ11ΤΟ1Α·

To Γενικόν Ληξιαρχεΐον (Registrar-General έξέδωκε πρό 
ολίγου τήν γενικήν αύτοΰ έκθεσιν περί τής κατά τό 1871 
γενομένης τελευταίας άπογραφής, καί, ώς συνήθως, τά εξα
γόμενα αύτής εισίν άξια μελέτης.

Μεταξύ τών μάλλον ενδιαφερόντων φαίνεται ή τοΰ πλη
θυσμού μεγάλη αύξησις κατά τήν άπό τοΰ έτους 1861 μέ
χρι τοΰ 1871 δεκαετή περίοδον, ήτις ούσιωδώς ύπερβαίνει 
τήν προυπολογισθεΐσαν. Ένώ κατά τήν τοΰ Ληξιαρχείου 
συνήθως άκριβή μέθοδον προΰπελογίζετο διά τό έτος 1871 
ό πληθυσμός τής ’Αγγλίας καί Ούαλίας εις 22 122 080, 
ή ένεργηθεισα άπογραφή άπέδειξεν 22 712 266, τούτέστιν 
έπί πλέον 390 186, τούθ’ δπερ άπαιτεΐ σαφήνισίν τινα. Ό 
ύπολογισμός έβασίζετο έπί τή προϋποθέσει, δτι ή αύξησις 
τοΰ πληθυσμοΰ καθ’ έκάστην δεκαετηρίδα έβαινε κατά βαθ
μόν μειώσεως, ουσης άπό 1.53 τοΐς εκατόν, μέχρις 1.45 
κατά τά έτη 1811—21, καί άπό 1.23 μέχρις 1.14 κατά τά 
έτη 1851—61. Κατά τήν τελευταίαν δμως ταύτην δε
καετηρίδα ή διακύμανσις τοΰ πληθυσμοΰ ύπήρξε κατά βαθ
μόν αύξήσεως, καί συνέπεια ταύτης ή περί ής ό λόγος 
διαφορά μεταξύ τοΰ προϋπολογισθέντος καί τοΰ πραγματι- 
κώς άπογραφέντος π'ληθυσμοΰ. Τό ληξιαρχεΐον παρέχει 
ήμΐν τόν λόγον τής κυριώδους αιτίας, ήτις διετάραξε τούς 
ύπολογισμούς αύτοΰ. Ό λόγος δέ ούτος κατ’ ούσίαν είναι 
έκεΐνος, δν καί ό Economist πρό πολλοΰ ήδη χρόνου (ίδ. 
φυλ. 18 Ιουνίου 1870) είχεν ύποδείξει, δπως έξηγήση 
τότε, δτι έφαίνετο αύτώ λίαν σπουδαία διαφορά μεταξύ τοΰ 
ποσοστού τών γάμων καί τού πληθυσμοΰ. Άλλ’ δ,τι τότε 
μόνον ώς ύπόθεσιν ήδύνατο τις νά προβάλη, φαίνεται τώρα 
άποδειχθέν δι’ έπισήμου έρεύνης· τό γεγονός δέ ώς καί αί 
συνέπεια-, αύτοΰ δύνανται ήδη κατά πλάτος νά συζητηθώσιν.

Ή κυρία αύτη αιτία είναι δτι κατά τήν δεκαετηρίδα ταύ
την (1861—-71) έγένετο πολυάνθρωπος έπάνοδος 251 984 
μεταναστατών είς Αγγλίαν, έξ ού περ δικαιολογείται τό 
ήμισυ περίπου τής ολικής διαφοράς, τοΰ ύπολοίπου έτέρου 
ήμίσεος έκ τοΰ πλεονασμού έξηγουμένου δι’άλλων λόγων, 
οίος εΐναι μεγαλείτερόν τι ποσόν τών γάμων καί τών γεν
νήσεων.

Πρός τοΐς μετανάσταις, περί ών ύπάρχει σημείωσις έν 
τή άπογραφή, ώς έκ τής κατά τήν περίοδον ταύτην αύξή
σεως τού άριθμού τών ατόμων, τά όποια, καίτοι γεννη- 
θέντα αλλαχού, κατοικούσιν έν ’Αγγλία, ύποτίθεται δτι 
έγένετο εισροή τις Άγγλων άποικησάντων πρότερον είς 
τήν άλλοδαπήν, καί οϊτινες ούδαμώς έλήφθησαν ύπ’ δψιν. 
Είς τήν.παραδοχήν τής έξηγήσεως ταύτης φθάνει τις δι’άν- 
τιπαραθέσεως καί συγκρίσεως τών καταστατικών πινάκων. 
Καί πρώτον τό Ληξιαρχεΐον άρύεται αύτήν έξ άναλύσεως 

Ύπάρχουσι
γνωστοί τινες άριθμοί, είς τήν άκρίβειαν τών οποίων δύνα- 
ταί τις νά έχη πάσαν πεποίθησιν, οϊτινες ώφειλον νά χορη- 
γώσι τόν λόγον τής τοΰ πληθυσμοΰ αύξήσεως έντός δεδο
μένης χρονικής περιόδου, έάν μή ούδεμία έγένετο έπάνοδος 
(είς Αγγλίαν) άνθρώπων γεννηθέντων μέν έν Αγγλία, όρι- 
στικώς όμως άποικησάντων ήάπελθόντων,δπως διαμείνωσιν 
έν τή αλλοδαπή. Οί γνωστοί ούτοι άριθμοί άποτελοΰνται έκ 
τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον γεννήσεων, προστι
θεμένων τών έκ τού εξωτερικού είς Αγγλίαν μεταναστών, 
καί άφαιρουμένων τών θανάτων καί τών έξ Αγγλίας μετα
ναστών. Έάν ή εύρεθεΐσα αύξησις τοΰ πληθυσμοΰ είναι μεί- 

ής δεικνυόμενης διά τής προσθέσεως καί άφαιρέσεως 
:ελευταίων αριθμών, ή διαφορά πρέπει ν’ άποδοθή ή

τών ίδιων αύτοΰ άπογραφικών εξαγομένων.

ι,ων
τών
είς έσφαλμένην άρίθμησιν τών γεννήσεων, θανάτων καί 
μεταναστεύσεων, τοΰθ’ δπερ είναι άδύνατον έν ’Αγγλία, ή 
είς τήν επάνοδον μεταναστών.

Έάν οΰτω καταρτίσωμεν τοιαύτην τινα άρίθμησιν, θέλει 
μετ’ άκριβείας φανή ή άνωτέρω ύπερβολή τής έξακριβω-
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θείσης πρός τήν ύπολογισθεΐσαν αύξησιν τοΰ πληθυσμού :

Γεννήσεις, άπό τοΰ 1861 μέχρι τοΰ 1871,... Ί 636 233
Μετανάσται εις ’Αγγλίαν....................................... 237 544

7 873 777 
έξ ών άφαιρετήθωσαν
Θάνατοι, ζατά τήν αύτήν περίοδον, 4 794 498
μετανάσται έξ ’Αγγλίας.................. 649 742
ύπολογιζόμενοι μετανάσται είς

Σχωτίαν, ’Ιρλανδίαν κ.τ.λ..........  53 854 5 498 094

καθ’ υπολογισμόν αύξησις...................................... 2 375 683
πραγματική αύξησις.................................................. 2 627 667

διαφορά ύπέρ τής πραγματικής αύξήσεως...... 251 984 

"ΟΟεν ή μή διχαιολογηθεΐσα είσέτι αύξησις εΐναι 251 984, 
καί οέν ύπάρχει άλλος λόγος διά τοΰ οποίου δυνάμεθα νά 
τήν έξηγήσωμεν, εκτός τής επιστροφής μετανα
στών.

Τά ανωτέρω άρυόμεΟα έξ αύτής τής έζθέσεως τοΰ Γενι
κού Ληξιαρχείου, ζαί τό άκριβές τών αριθμών τούτων έπε- 
βεβαιώθη δι’ άλλης έζθέσεως, γενομένης ύπό τής ’Επιτρο
πής τών Μεταναστεύσεων, άμ’ ώς ή προσοχή αύτής είλζύ- 
σθη είς τό πιθανόν γεγονός τής επανόδου μεταναστών. 
Κατά τά μέχρι του 1872 δέκα τελευταία έτη ό άριθμός 
τών μεταναστών είς τήν ’Αγγλίαν, είς τούς λιμένας τού 
Λονδίνου, τής Λιβερπούλης ζαί τής Γλασκόβης, ήτο 342 
617, δεικνύει δ’ αύξησιν άπό 17 565 περίπου ζατά τό 
1863 μέχρι 45 016 ζατά τό 1871 (ζατά τό 1872 έπήλθε 
μικρά τις μείωσις μέχρι 41 68'9)· ζαί έπειδή όλίγοι μετα
νάσται είς τήν ’Αγγλίαν άποβιβάζονται είς άλλους ή τούς 
προμνημονευθέντας λιμένας, οί άνω αριθμοί θεωρούνται 
παρά τοΰ Κ. Walkol, ένός τών μελών τής ’Επιτροπής τών 
Μεταναστεύσεων, άρκούντως άκριβεϊς. «Άτυχώς (λέγει ό 
Κ- Walkotj ή έθνιζότης τών μεταναστών τούτων δέν διαζρί- 
νεται καί ούτε έχομεν τά μέσα, όπως έξαζριβώσωμεν τόν 

άριθμόν τών Αγγλων, άλλ’ εικάζω ότι ή μεγάλη πλειο- 
νότης σύγζειται έξ ‘Άγγλων, Καναδών και ’Αμερικανών. 
’Οποία όμως ή τού άριθμοϋ τούτων άναλογία μοί εΐναι 
άδύνατον νά εϊπω.» —Άλλην περίστασιν έπιβεβαιοΰσαν 
τό ανωτέρω συμπέρασμα δύναται τις ν’ άρυσθή έκ τής κα
ταστατικής τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής (αί 
όποϊα». εΐναι ό κυριώτερος τόπος, είς όν οί έξ ’Αγγλίας μετα
νάσται απέρχονται), ότι δηλαδή οί μετανάσται οέν διαμέ- 
νουσι πάντοτε όριστικώς έζεϊ. Ούτως έκ τής άπογραφής 
τών Ηνωμένων Πολιτειών (ζατά τινα σημείωσιν έν σελίδι 
58 τού παραρτήματος τής άνά χεϊρας έζθέσεως) προκύπτει 
ότι «235 091 άτομα, γεννηθέντα έν ’Αγγλία, πρέπει νά 
μετηνάστευσαν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί νά έμει
ναν έζεϊ, είτε ν’ άντεκατεστάθησαν ύπό άλλων, κατά τό 
διάστημα τό μεταξύ τών άπογραφών τού 1860 ζαί τού 
1870. ’Αλλ’ αί καταστατιζαί τών ’Αγγλικών μεταναστεύ
σεων άναφέρουσιν, ότι ζατά μέν τά δέκα έτη 1851—60 
ούχί ήττονες τών 624 841 μεταναστών, έν ’Αγγλία γεννη- 
θέντων, άνεχώρησαν διά τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας, ζατά 
δέ τά έτη 1861—70 έπίσης 365 114. "Ωστε ό ολικός άριθ
μός γεννήσει Άγγλων μεταναστών είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας κατά τά άνωτέρω έξετασθέντα εΐζοσιν έτη ήτο 989 
955, άφαιρουμένων δέ 471 797 μεταναστών άπομεινάντων 
έν ’Αμερική καί άριθμηθέντων κατά τά έτη 1850, 1860 
καί 1870, ύπολείπονται 518 158, οΐτινες πρέπει νά έγζα- 
τέλειψαν τάς Ήν. Πολιτείας, ζαί ή νά έπανέκαμψαν είς 
’Αγγλίαν ή ν’ άπήλθον είς άλλα μέρη τοϋ κόσμου.»

Ούτως έχομεν τρεις πρός τόν αύτόν σκοπόν συμβαλλού- 
σας μαρτυρίας περί άμπώτιδος τοΰ έξ ’Αγγλίας μετανα- 
στευτικοΰ ρεύματος- α’) τόν έξακριβωθέντα ύπέρ τό προΰ- 
πολογισθέν όριον πλεονασμόν τής αύξήσεως τοΰ πληθυ
σμού, ό όποιος άλλως πως δέν δύναται νά έξηγηθή- β') 
τήν παρά τής ’Επιτροπής τών Μεταναστεύσεων χορηγουμέ- 
νην μαρτυρίαν περί έπιστρεφόντων μεταναστών καί γ') 
τήν μαρτυρίαν, ήν έχομεν έζ τής άπογραφής τών Ήνωμέ- 
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νων Πολιτειών της 'Αμερικής, ότι δηλαδή όλοι οί έκεΐσε 
απερχόμενοι μετανάσται δέν άποκαθίστανται πάντοτε έν τώ 
τόπω. Περιττόν νά εί'πωμεν, ότι τό σύνολον τών άνω μαρ
τυριών έπιβεβαιούται καί ύπό γνωστών γεγονότων τοΰ κα
θημερινού βίου. "Οστις ζή έν ’Αγγλία, έν οποία δήποτε 
τής κοινωνίας τά::·. συχνότατα άπαντά ή ακούει περί με
ταναστών, οιτινες έπέστρεψαν- καί βεβαίως οί πλεΐστοι οέν 
έλησμόνησαν, ότι ό κατά τό παρελθόν φθινόπωρου έπισυμ- 
βάς πανικό ς, καί μάλλον τούτου ή έπαζολουθήσασα 
κατάπαυσις τών έργων πολλών τής βιομηχανίας ειδών, πα- 
ρεκίνησε πολλούς έν ’Αγγλία γεννηθέντας, εις ’Αμερικήν 
δέ νεωστί ή καί πρό καιρού μεταναστεύσαντας έργάτας, νά 
έπιστρέψωσιν εις τά ίδια.

Ποία ή αιτία τής τοιαύτης διακυμάνσεως τού πληθυσμού; 
Ένώ άφ’ένός ό άριθμός τών κατά τά έτη 1851—60 είσελ- 
Οόντων είς ’Αγγλίαν ήτο μόνον 74-527 άνθρωποι, ό δέ κατά 
τά 1861—70 πλέον ή τριπλάσιος, ήτοι 252 000, άφ’ ετέ
ρου ό διευθυντής τού Γενικού Ληξιαρχείου σπεύδει νά συμ- 
περάνη, ότι «ή παρούσα έκτακτος αύξησις είναι λίαν πιθα
νώς άποδοτέα, τόμέν, εις τήν έπιστροφήν άνθρώπων έν ’Αγ
γλία μέν γεννηθέντων, άλλ’ ώς έπί τό πολύ διατριβόντων 
έν τή ηπειρωτική Εύρώπη, τό δέ, είς τήν επάνοδον με
ταναστών έζ τών Ήν. Πολιτειών, έν γένει έξ αιτίας τού 
έκεϊ μέν έμφυλίου πολέμου, τού μεσολαβήσαντος κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα, έν Γαλλία δέ καί τή λοιπή ηπει
ρωτική Εύρώπη ένεκα έλλείψεως ασφαλείας, έξ ής έταράχθη 
ή τακτική πορεία τής βιομηχανίας καί τοΰ έμπορίου.»

Χωρίς βεβαίως ν’ άμφισβητήσωμεν, ότι αί έν λόγω αίτίαι 
έξήσκησαν έπιρροήν τινα είς τήν διακύμανσιν ταύτην τού 
πληθυσμού, φρονοϋμεν, ότι άλλα ισχυρότερα καί διαρκέ
στερα αίτια πρέπει νά έπεβοήθησαν αύτήν. 'Όσον αφορά 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας, είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι ό 
άριθμός τών έζεϊθεν μεταναστών έλαβε τάς μεγαλειτέρας 
αύτού διαστάσεις ούχί κατά τήν διάρκειαν τού έμφυλίου 
πολέμου, άλλά μετά τό πέρας αύτοΰ. Τώ δντι οί άριθμοί 

τής ’Επιτροπής τών Μεταναστεύσεων καθ’ δλην τήν μεταξύ 
1863 καί 1872 χρονικήν περίοδον έχουσιν ώς άκολούθως, 
όσον άφορά τούς είς τό Ήνωμένον βασίλειον τής Μ. Βρε
τανίας είσελθόντας μετανάστας.
1863............ ............ 17 565
1864............ ............25 836
1865........... ............33 543
1866........... ............ 31 122
1867............ ............36 646

1868 .................................. 33 626
1869 ..................................36 047
1870 ...................................41 528
1871 ..................................45 061
1872 ...................................41 689

πόλεμος έπερατώθη κατά τήν 
τήν ακμήν αύτοΰ κατά τά έτη

αύτώ έπάνοδος μετανα- 
’ τότε νά έλάμβανε χώ- 
ά έτη ό άριθμός τών είς 

ήν

Ό ’Αμερικανικός έμφύλιος 
άνοιξιν τού 1865, ήτο δέ είς 
1863—64, ώστε ίνα άποδοθή 
στών είς ’Αγγλίαν, έπρεπεν αύτη 
ραν άλλά κατ’ εκείνα ακριβώς τι 
’Αγγλίαν· είσελθόντων ήτο μικρότερος τού καθ’ όλην 
έν λόγω δεκαετηρίδα ζατά μέσον όρον έπικρατήσαντος. 
'Όσον οέ άφορά τήν έν τή Εύρωπαϊζή Ήπείρω έλλειψιν 
ασφαλείας, έπί δύο μόνον μήνας κατά τό έτος 1866 καί 
έπί άλλους δώδεκα περίπου ζατά τά έτη 1870—71 ύπήρξε 
πραγματική τοιαύτη έλλειψις, όπως άναγζάση άριθμόν τινα 
‘Αγγλων, έν τώ έξωτερικώ άποζατεστημένων, νά έπιστρέ- 
ψωσιν οίκαδε.

'Οπωσδήποτε παραθέττομεν πίνακα, έζ τού οποίου πάς τις 
πείθεται, ότι ή 'Αγγλία, λαμβανομένων ύπ’δψιν τών τελευ
ταίων είζοσιν έτών (1851—71), έλάχιστα έζημιώθη έζ 
τών κατ’αύτά μεταναστεύσεων ζατά τήν δευτέραν μάλιστα 
δεκαετηρίδα τής έν λόγω περιόδου ή άριθμητική ζημία ύ- 
πήρξεν ούσιωδώς μικροτέρα, άζριβώς ζατά 1|4, τής έπί τής 
πρώτης. Ούτω ζατά μέν τά ετη 1851—61 ό άριθμός τών 
μεταναστών ήτο....................................................................683 000
οί είς Αγγλίαν ελθόντες ώς μετανάσται (συμπερι

λαμβανομένων τών άπό ’Ιρλανδίας 
καί Σκωτίας)............................................ 328 938

έπανακάμψαντες μετανάσται................... 74 527 403 465

Καθαρά άριθμητική ζημία έπί δέκα έτη 279 535
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ήτοι κατά μέσον όρον περί τάς 28 000 άνθρώπων κατ’ έτος. 
Κατά οέ τά έτη 1861—71 μετανάσται.....................703 000
μετανάσταιεϊς ’Αγγλίαν (ώς άνωτέρω) 238 000 
έπανακάμψαντες μετανάσται....................252 000 490 000

καθαρά αριθμητική ζημία έπί δέκα έτη......................213 000

ήτοι κατά μέσον όρο, περίτάς 21 000 άνθρώπων κατ’ έτος.
Έκ τούτων επεται, ότι ή ’Αγγλία δέν εΐναι χώρα, έξ ής 

άθρόοι ©εύγουσιν οί άνθρωποι, καθώς έπίσης και ότι οί 
πλεϊστοι τών έκ τής ’Αγγλίας εις τήν άλλοδαπήν άπερχο- 
μένων πείθονται έν τέλει, ότι θά ητο καλλίτερον οι’ αύτούς, 
έάν εμενον εις τό πάτριον έδαφος.

ΔΙΙΜ. Γ. ΜΑΚΚΑΣ.

ΠΑΑΪΤΙΓΞ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ·

σχετική καί μέχρι τοιού- 
μάλιστα βαθμού, ώστε τό δικαίωμα αύτό τοϋ έν τή

Έάν προσέξωμεν εϊς τάς ήμερησίας τών άνθρώπων συν- 
αλλαγάς, είναι τίς έπί τοσοϋτον πωλητής έφ’ όσον εΐναι 

καί άγοραστής. Έάν έπιθυμή ίππον καί άγοράζει αύτόν 
δίδων άργύριον, άλλος έπιθυμεΐ άργύριον καί άγοράζει 
αύτό δίδων ίππον. Ό άρχαϊος λοιπόν τύπος τής άνταλλα- 
γής έπολιτίσθη διά τής έφευρέσεως τοΰ νομίσματος, άλλά 
δέν μετεβλήθη. Εκτός δέ περιπτώσεως δωρεάς, άρπαγής ή 
έπαιτείας, τό παν έν τή ανθρώπινη συναλλαγή συνίσταται 

εϊς τήν έννοιαν τών άνταξίων.
Ή έννοια αϋτη εΐναι ούσιωδώς

του 
συναλλαγή ίσχυροτέρου λειτουργεί έν πλήοει μεσημβρία ύπό 
τούς νόμους τής κοινωνίας. Έάν υποθέσωμεν, ότι άγορα- 
σταί καί πωληταί ΐστανται απέναντι άλλήλων έν τώ μέσω 
δέ έν ισορροπία ή πλάστιγξ τοϋ προσδιορισμού τών τιμών, 
κατά τόν Galiani ό πρώτος άνοίξας τό στόμα του, ίνα ζη- 
τήση τό άλλότριον, φυσά έπί τοϋ αντίκρυ μέρους τής πλά- 
στιγγος, τό όποιον οΰτω καθίσταται βαρύτερον καί έπομε- 

νως πολυτιμώτερον. Ό ισχυρότερος λοιπόν εΐναι ό δυνά
μενος νά άνθέξη πλειότερον είς τήν άνάγκην τής προμή
θειας τοΰ άλλοτριου πράγματος. Πόση ποικιλία κατά τήν 
έποψιν ταύτην ! Όταν περί τάς άρχάς τοΰ 1873 οί πω
ληταί τών ’Αθηναϊκών μετοχών ήσαν άναμφισβητήτως 
ισχυρότεροι τών αγοραστών, ούτοι ύπείκοντες είς τήν τα
κτικήν τής ασθένειας, ύπερηκόντιζον διά τής πυρεττώδους 
πνοής αύτών τό αντίθετον βάρος τής πλάστιγγος. "Οταν 
όμως ή ισχύς (ιδιότροπος πάντοτε ερωμένη) έγκατέλειψε 
τάς τάξεις τών πωλητών, οί άγορασταί ούοαμώς έδειξαν 
φιλανθρωπότερα αισθήματα πρός τήν έπί τής πλάστιγγος 
καταπεπονημένην πνοήν τών αντιπάλων αύτών.

Έν γένει έκτός τής ατομικής παρ’ έκάστω συναλαττο- 
μένω έπόψεως συντρέχει έπί τοϋ προκειμένου τό σύνολον 

τών έν τή κοινωνία κυκλοφορουσών ιδεών. Μετά τάς έν- 
τυπώσεις, τάς οποίας αναπτύσσει ή εποχή π. χ. τής σιτο
δείας, πολλάκις ή άφθονωτέρα σιτοπαραγωγή δέν έπιτρέ- 
πει τοιαύτην κατάπτωσιν είς τάς τιμάς, οποία βεβαίως Οά 
επήρχετο άν ή ευφορία δέν είχε πρό αυτής τά φοβερά τής 
κοινωνικής συμφοράς ίχνη. ΓΙαρετηρήθη έν Γαλλία, τής 
όποιας ή κατά τά έτει 1817 παραγωγή 48 έκατομμυρίων 
έκατολίτρων σίτου έξετιμήθη άντί 2 04G έκατομ. φράγκων, 
είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή έν έτει 1820 παραγωγή 44 
έκατομ. έκατολίτρων έξετιμήθη πολύ κάτω τοϋ ήμίσεος, 
άντί 895 έκατομ. φρ. Ό λόγος εΐναι, ότι κατά τό 1816 
είχε καταλάβει δεινή τόν τόπον σιτοδεία, ένώ κατά τό 1819 
είχε προηγηθή σπουδαία έφορία.

’Απέναντι τών καταχρηστικών, ούτως είπεϊν, τάσεων 
τούτων τών έν τή συναλλαγή ισχυρότερων, ατόμων, τό
πων ή έποχών, παρίσταται ή μεγάλη τοΰ πολιτισμού δύ- 
ναμις. Όσον αϋτη έμπεδουται καί αναπτύσσεται, τόσον τό 
δικαίωμα τοϋ ισχυρότερου χαλιναγωγείται. Ό πλοίαρχος 
π. χ. όστις κατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος αίώνος, μετακο
μιδών τά έμπορεύματά του διά τής εύεργετικής άμα δέ 
καί τυχηράς τών άνεμων βοήθειας είς τόπον έν μεγάλαις
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διατελοΰντα στερήσεσιν, έποίει κέρδη αμύθητα, ανήκει πλέον 
εις λίαν μεμαζροσμένην ιστορικήν εποχήν μετά τό όριστι
κώς νΰν επικράτησαν σύστημα τής τηλεγραφικής και άτ- 
μοκινήτου συγκοινωνίας. Μόλις έν αύτώ αί άνάγκαι όμι- 
λήσωσι καί πριν έτι, άμα τό έμπόριον τάς προαισθανθή, ευ
θύς σχηματίζεται άνάλογον ρεϋμα προμηθευτών, ενώπιον 
τοϋ οποίου τά πτερά τής ισχύος συστέλλονται, ίνα αποκοπή 
ούτως ή κατά τά ένόντα μάλλον επιεικής τών πραγματειών 

τιμή.
Ό κύριος άξων, περί ον έν πολιτισμένη καί ύπό νομί

μους έγγυήσεις περιόδω στρέφονται οί κύκλοι τών τιμών, 
άποτελεϊται έκ τής φυσικής σχέσεως μεταξύ τής προσφο
ράς καί τής ζητήσεως τών συναλασσομένων πραγμάτων. 
Έάν ύπετίθεντο εις δύο στρατόπεδα παρατεταγμένοι οί έπι- 
θυμοΰντες νά πωλήσωσι καί οί έπιθυμοΰντες νά άγοράσω- 
σιν, ύπελογίζετο δέ είς δύο ποσότητας τό σύνολον τών εκα
τέρωθεν επιθυμιών, εύκολον ήτο έκ τής άντιπαραθέσεως 
τών δύο αριθμών νά κρίνωμεν περί τής μείζονος ισχύος 
τής ζητήσεως ή τής προσφοράς. 'Όλη ή τέχνη τοΰ εμπό
ρου είς τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου συνίσταται διά 
τής μεθόδου τών προσεγγίσεων. Έάν ήπατήθη, πληρόνει 
κατά τήν στιγμήν τής έκκαθαρίσεως. Έάν έπέτυχεν εις 
τούς προϋπολογισμούς αΰτοΰ, θησαυρίζει.

Δέν άρκεϊ, ώς παρατηρεί ό Roscher (Άρχαί Πολιτικής 
Οικονομίας § 100), ό άριθμός τών ζητουμένων ή προσφε- 
ρομένων πραγμάτων απαιτείται ή ψυχή τής προσφοράς 
καί τής ζητήσεως τήν οποίαν άποτελεϊ ή τοιαύτη ή τοιαύτη 
έντασις αύτών. Χίλιοι κάτοχοι τής πραγματείας τήν 
όποιαν ζητώ είναι μηδέν άπέναντι ένός, όταν έκεϊνοι μέν 
δέν δίοουσιν αύτήν, ούτος δέ τήν προσφέρει. Ή έντασις τής 
ζητήσεως καί τής προσφοράς έξαρτάται έκ τοΰ βαθμού τής 
άνάγκης, ήτις κινεί άμφοτέρας. Κατά τοϋτο ή φυσιολο
γία τών τιμών περιέχει ποικιλλοτάτας όψεις. Ό άμπε- 
λουργός π. χ. όστις δέν έχει τήν ευκολίαν τής άποταμιεύ- 
σεως, προτιμά νά πωλήση τόν οίνον του ζαί άντί 3 λεπτών 

τήν όζά, ώς συνέβη πρό ολίγων έτών έν Τριπόλει. Έάν δέ 
κατά τοϋτο ό πωλητής τιμαλφών άντέχει πλειότερον, όποια 
όμως σύγκρισις μεταξύ τοΰ σιτοπαραγωγού καί τοΰ άδαμαν- 
τοπώλου ύπό τήν έποψιν τής έντάσεως τής ζητήσεως ! Ένώ 
μυριάδας στομάτων ζητοΰσι τόν έπιούσιον άρτον, όλίγιστοι 
χεϊρες εΐναι δυστυχείς, διότι δέν φέρουσι τά δεσμά τών πο
λυτίμων δακτυλίων.

Έν γένει έπί κανονικής άναπτύξεως τής εθνικής οικονο
μίας, ή μέν παραγωγική τής πραγματείας δαπάνη άποτε 
λεϊ τόν ένα πόλον τής σφαίρας τών τιμών (ύποτίμησις), ή 
δέ άναγκαιότης τής πραγματείας τόν έτερον (ύπερτίμησις). 
Ένώ πρός τόν πρώτον στρέφονται τά όμματα τών άγορα- 
στών, πρός τόν έτερον άποβλέπουσιν ιδιαιτέρως οί πωλη- 
ταί. Ζωηρότης αναγκών ζαί άφθονα μέσα πρός θεραπείαν 
αύτών είναι τό ιδανικόν τής άγοράς τών πωλητών. Άπ’ ε
ναντίας αί δαπάνα', τής παραγωγής είναι ό καθολικός σκο

πός τοΰ κοινού τών αγοραστών. Τοιαύται αί καθολικοί τά
σεις τής οικονομικής αρμονίας. Έάν δέν λείπουσιν αί εξαι
ρέσεις τής διαταράξεως αύτής μέχρι τού σημείου, καθ’ δ ή 
τιμή καταβαίνει ύπό τήν δαπάνην τής παραγωγής, ή άνα- 
βαίνεί ύπέρ τό μέτρον τής άνάγκης ζαί τά μέσα τής θερα
πείας αύτής, αί έξαιρέσεις αύται εΐναι παροδικά φαινόμενα 
έν έποχαΐς οικονομικών τρικυμιών, μετά τάς όποιας άπο- 
δείκνύεται, ότι αύτό τό όργανον τής καταστροφής έπαναφέ- 
ρει έκ νέου τήν αρμονίαν.

X PON I Κ Α·

Ι ά δύο τρίτα τού έτους παρήλθον άνευ προϋπολογισμού. Έάν 
εςαιρίσωμεν ένα φαρμακοποιόν τών ’Αθηνών, όστις, άρνηθεΐς νά πλη- 
ρώσν, τόν φόρον του λόγω έλλείψεως προϋπολογισμού, ήναγκάσΟη 
διά τής βίας, οί λοιποί φορολογούμενοι ύπέκυψαν άγογγύστως είς 
τήν δύναμιν τών είσπεακτόρων.

— Δέν ύπαρχε1. αμφιβολία. οτ· ΐ σκοπός τής συντηρήσεως τής
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έπικρατείας κεϊται αντίκρυ τής συνταγματικής αλήθειας. Άλλ’ ό
ταν λαός τις θέλει άμφοτέρας, πρέπει νά εύρεθρ τρόπος, ίνα μέ συν
τρίβεται ή μεν εις τούς πόδας τής δέ. Σύνταγμα χωρίς προεπιψή- 
φισιν προϋπολογισμού είναι πλοϊον χωρίς ατμόν και χωρίς ιστία. 
’Εάν κινέ,ται, τό οφείλει εις τήν βίαν τών άνεμων καί τόν σάλον 
μάλλον τών κυμάτων η εις την άξίαν ττ,ς πολιτικής έπιστήμης.

— Ένώπιον τών νεωτέρων τάσεων τής ήμετέρας κοινωνίας άπο
ρε·. τις διά ττ,ν έν τώ διοικητικοί αυτής πνεύματι ολοσχερή σχεδόν 
καθυστέρησιν τές περί τάς τέχνας έκπαιδεύσεως. Κατά τοΰτο ή Ι
ταλικέ πρακτικέ είναι σοφωτάτη διδάσκαλος, διότι περιέχει 295 
τεχνολογικά σχολεία, έκ τών όποιων 63 συντηρούνται ύπό τής Κυ
βερνήσεως, 70 ύπό τών δήμων καί 162 ύπό τών δήμων όμοϋ καί 
τές Κυβερνήσεως. "Ινα κρίντ, έκαστος περί ττ,ς έν τοϊς σχολείοις 
τούτοις έργασίας, άρκεΐ ή σημείωσες, ότι έν μόνοις τοϊς πρώτοις 63 
κατά τό 1871—72 έδιδάχθησαν 6 188 άτομα.

— '11 .todtrixli φιλία τοΰ αϋτοκρατορισμοΰ τές Ρωσσίας πρός 
τόν δημοκρατισμόν τές Αμερικής δέν έμπόδισε τόν πρώτον νά μέ 
άναγνωρίστ, έπ’ έσχάτων τήν Ισπανικήν δημοκρατίαν, άντιτιθέμε- 
νος πρός τάς Γερμανικές περί τούτου ιδέας. Σπουδαϊον σύμπτωμα 
μεταξύ τών δύο μεγάλων τής “Αρκτου αυτοκρατοριών, τό οποίον, 
έάν κρίνωμεν έκ τής γενικής τών συμφερόντων τάσεως, έξηγεΐ πολλά 
μυστήρια τών περαιτέρω σχέσεων τής “Αρκτου πρός τήν Μεσημβρίαν 
άπό τής μιας πρός τήν έτέραν τών δύο άκρων τής Ευρώπης χερσο
νήσων, τής ’Ισπανικής ήτοι καί τής Ελληνικής.

— Ή προξενική δικαιοδοσία τών έν τέ, ’Οθωμανική έπιζρατεία 
αλλοδαπών εισέρχεται είς νέαν έντελώς φάσιν ζατά πρώτιστον λό
γον ένδιαφέρουσαν τούς "Ελληνας, οιτινες απανταχού τής ’Ανατολές 
άποτελοΰσι τόν κυριεύοντα πληθυσμόν. "Οσαι έπικράτειαι είναι έφω- 
διασμέναι διά μεγάλης δυνάμεως ή έχουσιν ολίγους ύπηκόους καί 
μικρά κατά τάς ήμετέρας Οαλάσσας συμφέροντα, φαίνονται μάλλον 
ευνοϊκά*,  είς κατάργησιν θεσμών, στηριζομένων είς προαιώνιους συν- 
θήκας. Διαφέρει τό ζήτημα τής περαιτέρω βελτιώσεως τής προξε
νικής δικαιοσύνης άναλόγως τών έπιτοπίων έγγυήσεων κα*.  τών κα
θολικών τοΰ εμπορίου αρχών.

Έν Κηφισία, I Σεπτεμβρίου 1874.


