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ΕΛΛΗΝΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΟΥΝΑΒΙΣ·

Ό μεταξύ Γεωγραφίας ζαί Πολιτικής Οικονομίας σύν
δεσμος αποβαίνει όσημέραι στενότερος. Καθ’ όσον αί έπι- 
στήμαι αυται ποοάγονται, κατά τοσοΰτον αναφαίνεται ζαί 
ισχυρότερα ή μεταξύ τής γής ζαί τοΰ ανθρώπου α
μοιβαία έπιδρασις. Εΐναι δέ φυλή της τοιαύτη ή τοιαύτη, 
διότι κατώκησεν μάλλον τοΰτον ή εκείνον τόν τόπον, καί 
τάνάπαλιν εΐναι χώρα τις τοιαύτη ή τοιαύτη, άναλόγως 
τών κυρίων αυτής. Τό θέμα τοϋτο εΐναι εύρύτατον. Προ- 
τιθέμενος δέ νά πραγματευθώ αύτό ύπό οικονομικήν κυρίως 
έποψιν, έξ άνάγκης πρέπει νά τό περιορίσω έτι μάλλον.

Έάν έπί τοΰ χάρτου τής ήμετέρας ήπείρου ρίψωμεν έτα- 
στιζόν οφθαλμόν, θέλομεν πεισθή, ότι δέν εΐναι άοιάφορον 
φαινόμενον ή έζ τοΰ παρά τάς "Αλπεις κέντρου τής πεπο- 
λιτισμένης Εύρώπης ζατ’ αντιθέτους διευθύνσεις έξόρμησις 
τριών σπουδαιοτάτων ύδατίνων όδών : τοΰ Δουνάβεως πρός 
τόν Ευξεινον Πόντον, τοΰ Ρήνου πρός τήν ’Αρκτικήν θά
λασσαν καί τοΰ Ροδανού πρός τήν Μεσόγειον. Πρόκειται 
περί φυσικού, τίνος, ούτως είπεΐν, συνεταιρισμού τών μεσο
γείων πρός τάς άκτάς, άπό μικράς τών ποταμίων πηγών 
άποστάσεως μέχρις άπωτάτων τής καθ’ ήμάς οικουμένης 
θαλασσών. Τοιουτοτρόπως ή θάλασσα, ή κοινή αύτη τής 
άνθρωπότητος παλαίστρα, παρεκτείνει δι’ ισχυρών βραχιό
νων τήν έπιρροήν αυτής πολύ πέραν τοΰ ήχου τών κυμά
των της. Άναβαίνων δέ τις τό ρεΰμα τοΰ Δουνάβεως, τοΰ
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Ροδανού καί τοΰ Ρήνου, ανευρίσκει διά τής λαμπάδος τής 
ιστορίας τά πρώτα ίχνη τοΰ βαθμηδόν καί κατά σταθμούς 
είσαγομένου πολιτισμού, έν μέν τοϊς δύο πρώτοις ύπό τήν 
Ελληνικήν σημαίαν, έν δέ τω τελευταίω ύπό τήν 'Ολλαν
δικήν.

Ένδεικτικώτατος εΐναι δ ύπολογισμός τοΰ άπό τών πη
γών μήκους καί τοΰ άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης 
ύψους τών ρεόντων τούτων μεγάλων τοΰ ύδατος όγκων, 
διότι μαρτυρεί τήν έντασιν τής οικονομικής σημασίας 

έκάστου.

Δούναβις 302 μυριόμετρα μήκος, 664 μέτρα ύψος (Donaueschingen). 
Ρήνος 147 » » 2005 a » (Ober-Alp).
Ροδανός S4 » » 140S » » (Oberwald).
Ένώ τοιουτοτρόπως τά ύδατα τοΰ Ρήνου καί τοΰ Ροδα
νού κρημνίζονται έξ ύψηλοτέρων χωρών, ό Δούναβις εΐναι 
μέν χθαμαλότερος, έκτείνει όμως τήν δραστηριότητα αύ
τοϋ είς άπόστασιν ύπερδιπλασίαν τής τοΰ Ρήνου καί κατά 
πολύ ύπερτριπλασίαν τής τοΰ Ροδανοΰ. Πόση ποικιλία χω
ρών καί λαών κατά τήν διάβασιν τοΰ Δουνάβεως ! Μόνον 
άπό Ulin ή πλευστή ίδιότης του διασχίζει άπό ουσμών πρός 
άνατολάς τά δύο σχεδόν τρίτα τής κεντρικής Εύρώπης (10' 
—30ϋ μήκος Λονδίνου). Καί ή έποψις δέ τής ποσότητος 
τών ύδάτων του κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι, ύπο- 
λογιζομένων τών όλων ποταμίων ύδάτων τής Εύρώπης είς 
μονάδα 1000, ένώ ό Ρήνος έχει 0, 030, ό Δούναβις άριΟ- 

μεϊ 0, 1*24.
Ή ιστορική άνάπτυξις τής έπί τοΰ Δουνάβεως διεθνούς 

οικονομίας άρχεται ιδίως άπό τής μεγάλης έκείνης έπο
χής, καθ’ ήν ή Ελλάς έξέπεμψε καθ’ ολας τάς διευθύνσεις 
τοΰ άρχαίου κόσμου τό ρεΰμα τών μεγαλουργών άποι- 
κιών αύτής. Μεταξύ τών κυριωτέρων κατά τά παράλια τοΰ 
Εύξείνου Πόντου άναφέρεται ύπό τοΰ Ηροδότου (2, 33) 
ή Ίστρία (νΰν Κωνστάντζα), κτίσμα Μιλησίων παρά τάς 
έκβολάς τοΰ Δουνάβεως, τοΰ οποίου τό 'Ελληνικόν όνομα 
«Ίστρος» στενώς πρός τό τής ήμετέρας άποικίας συνδέε

ται, είτε ώς αιτία, είτε ώς άποτέλεσμα. Κατά τήν έποχήν 
ταύτην οί κύριοι τής θαλάσσης ήσαν κύριοι καί τών άρτη- 
ριών αύτής. "Οταν οί ύποτελεϊς τοΰ Δαρείου "Ελληνες τής 
Ιωνίας (Ήροδ. 4, 89) ώδήγουν τά πλοία αύτών έντός τοΰ 
Δουνάβεως είς «δύο ήμερέων πλόων άπό θαλάσσης» καί 
έζεύγνυον τόν ποταμόν ίνα διαβιβασθή ό Περσικός στρατός 
είς Σκυθίαν, όταν κατόπιν άντικρυ όλων τών Σκυθικών τής 
ά π ι σ τ ί α ς προτάσεων ό Ίστιαϊος «τάς νέας άπάσας πα
ρείχε διαπορθμεύειν τήν (άτυχήσασαν) στρατίην,» πρόδη
λον εΐναι εις ποιων χεϊρας διετέλει ό Δούναβις. Μέχρι τίνος 
σημείου έξετείνετο ύπό έμπορικήν έποψιν ή Ελληνική αύτη 
ποταμοπλοΐα, δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών διά τοΰ Δου
νάβεως (Scherer 'Ιστορία τοΰ Έμπορίου 1, 5) προμηθειών 
τοΰ κατά τόν Εύξεινον Πόντον Ελληνισμού είς ήλεκτρον 
έκ τών ακτών τής Βορείου Γερμανικής θαλάσσης. Έν γέ- 
νει ή παρά τάς οχθας τού Δουνάβεως άρχαϊκή ζωή έξετεί
νετο είς μεγίστας έκτάσεις, ίνα προμηθεύση τήν Ελληνικήν 
τής έποχής έκείνης άγοράν έκ παντοίων έφοδίων, μεταξύ 
τών οποίων ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθώσιν οί δημητρια- 
κοί καρποί καί τά δέρματα. "Οταν μετά πάσης βεβαιότη- 
τος ή Κριμαία καί ό Καύκασος παρεϊχον τοιαύτας είς έμ- 
πορίαν ύλας, τίνος ένεκεν ή μεσημβρινωτέρα καί έπιεικε- 
στέρα τοΰ Δουνάβεως χώρα νά καθυστεροϊ;

Ή έν τώ Βυζαντίω ισχυρά τών χρόνων έκείνων συγ- 
κέντρωσις τής μεγάλης έμπορικής ζωής τών πρός βορραν 
Ελληνικών αποικιών, έλαβε τοιαύτας διαστάσεις, οΐας μαρ- 
τυροΰσι αί ίστορικαί τής Μεγαρικής ταύτης άποικίας τύ- 
χαι, είς πλήρη κατανόησιν τών οποίων δέν άρκεΐ μόνος ό 
μεταξύ ’Ασίας καί Εύρώπης Βόσπορος, άλλ’ άπαιτεϊται καί 
τό οραστήριον σύμπλεγμα τών είς τόν Εύξεινον Πόντον 
έκβαλλόντων ποταμών, έν οίς πρωτεύει ό Δούναβις. Ή 
μετά τά Μηδικά Ελληνική τοΰ Βυζαντίου ήγεμονεία άναμ
φιβόλως έκαλλιέργησε τήν κατ’ έξοχήν Εύρωπαϊκήν ταύ
την οδόν του Δουνάβεως, πολύ πριν έκ ουσμών ό Αύτοκρά- 
τωρ Τιβέριος έξακριβώση τάς πηγάς του. 'Οπωσδήποτε τά
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Ρωμαϊκά κατά τόν Δούναβίν έ’ργα είναι εγγύτερα πρός 
τήν νεωτέραν ιστορίαν. Αί στρατιωτικοί άποικίαι τών Ρω
μαίων έν Δαζία καί τά μεγάλα τής συγκοινωνίας έργα, είς 
οδούς καί έπί τοϋ Δουνάβεως γέφυρας, πολλαχού άφησαν 
ίχνη επιβλητικά. Άφ’ ής δέ έποχής ό Ίουλίανός ολόκλη
ρον στρατόν μετήγαγεν έπί του Δουνάβεως άπό Ρατισβό- 
νης εις Δακίαν, μέχρι τών νεωτέρων του Βυζαντινού Ελ
ληνισμού σχέσεων πρός τήν οικονομικήν τοϋ Δουνάβεως 
αποστολήν, υπάρχει σειρά αδιάκοπος, τήν οποίαν δέν κατί- 
σχυσαν νά διαρρήξωσιν αί ^αρβαρικαί τοΰ μεσαιώνος είσβο- 
λαί, έξαναγκασθέντων, έκ τής φύσεως τών πραγμάτων, 
τών ένεργησάντων αύτάς έθνών, ώς π. χ. τών Άβάρων, 
τών Βουλγάρων, τών Ούγγρων, ινα εύθύς ώς άπεκατέ- 
στησαν παρά τόν Δούναβίν, συνδέσωσι τήν Έλληνο-Γερ- 
μανικήν συγκοινωνίαν διά τής διαμέσου έργασίας αύτών.

Έν γένει αί πεδιάδες τοΰ Δουνάβεως έχρησίμευσαν ώς 
φυσική όοός τοΰ άπό ανατολών πρός δυσμάς μεγάλων τών 
λαών μεταναστεύσεων, ένώπιον τών οποίων ένωρίς οί Βυ
ζαντινοί αύτοκράτορες ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν 
τήν άριστεράν τοΰ ποταμού όχθην. 'Οπωσδήποτε έπί πολύν 
έτι χρόνον ό Δούναβις οιετέλεσεν ύπό τήν εξουσίαν τοΰ Βυ
ζαντινού ναυτικού, τό όποιον έπ’ αύτοΰ έκίνει τό σημαντι- 
κώτερον τής έποχής έκείνης χερσαΐον τής Εύρώπης έμπό
ριον διά πολλών έπισημοτάτων σταθμών, ώς π. χ. τοΰ 
Passau, τής Ρατισβόνης κλπ. Έν τούτοις ιδίως έπί τών 
σταυροφοριών τό Έλληνο-Γερμανικόν διά τοΰ Δουνάβεως 
έμπόριον έλαβε τήν μείζονα καί θετικωτέραν άνάπτυξιν αύ
τοΰ ύπό τά ισχυρά ελατήρια τών νέων άναγκών, τάς ό
ποιας ήσθάνθησαν οί έκ τής Δύσεως πρός τήν ’Ανατολήν 
έξορμήσαντες άλληλοδιαδόχως χριστιανικοί πληθυσμοί, 
τών οποίων αί δύο πρώται έκστρατεΐαι παρηκολούθησαν 
άκριβώς τό ρεύμα τού μεγάλου ποταμού, ινα δείξωσιν αί- 
σθητότερον εις τόν διανοιγόμενον νέον πολιτισμόν τήν κατά 
ξηράν αίωνίαν μεταξύ τών δύο οΐζονομικοτέρων τής αρ
χαίας οικουμένης τμημάτων (Εύρώπης καί ’Ασίας) οδόν.

Γερμανοί καί Έλληνες σννηντώντο κατά τήν έποχήν ταύ
την πολύ πλειότερον τοΰ όσον κοινώς νομίζεται. Γνωστή 
δέ είναι ή έν Βυζαντίω Γερμανική αποικία- καί τό έν τοΐς 
νεωτέροις χρόνοις φοινόμενον, Έλ?<ήνων παροίκων έν Βιέννη 
καί άλλαις τής Γερμανίας πόλεσιν, χρονολογείται έκ πόλλω 
άρχαιοτέρας περιόδου.

Ή άνακάλυψίς Βυζαντινών νομισμάτων έν Ουγγαρία, 
καί περαιτέρω κατά τάς πρός τήν ’Αρκτικήν θάλασσαν Γερ
μανικός χώρας, δέν είναι μικρά ένδειξις τής διά τού Δου
νάβεως μεγάλης τού ΈλληΫΐσμοΟ δραστηριότητος κατά 
τους μεσαιωνικούς έκείνους χρόνους. Όποιας διαστάσεις 
έλάμβανε τότε ή διεθνής μεταξύ Ελλάδος καί Γερμανίας 
συναλλαγή δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τοΰ περιεχομένου τών 
σωζομένων δύο έπισημοτάτων τελωνιακών διατιμήσεων τής 
έν Αύστρία πόλεως Stein κατά τά έτη 1177—1198. Ή 
Κωνσταντινούπολή ήτο γενική τών χρόνων έκείνων άπο- 
θήκη, έκ τής οποίας ή Γερμανία έπρομηθεύετο έζτός τών 
έγχωρίων καί τής άπωτέρας ’Ανατολής τά προϊόντα. Τοι
ουτοτρόπως άναφέρονται έν ταΐς προμνησθείσαις διατιμή- 
σεσι τά εξής είδη : ιερά άμφια, μέταξα, πορφυροί μανδύαι, 
ζώναι, χρυσοκέντητα ύφάσματα, κρόκος, λεπτοκάρυα, έ
λαια, γλυκόρριζα, πέπερι, αρώματα διάφορα, καρυόφυλλον, 
κανέλλα, μοσχοκάρυδα κλπ. Τά ύπό τής Γερμανίας δέ δι
δόμενα άνταλλάγματα ήσαν όπλα, έφίππια, μάλλινα ύφά
σματα, δέρματα καί διάφορα ξυλουργικά καί μεταλλουρ
γικά προϊόντα. Άφίνω τό ειδεχθές έμπόρευμα τών δούλων, 
τούς όποιους ή άγορά τής Κωνσταντινουπόλεως έκρομη- 
Οεύετο διά τού Γερμανικού τού Δουνάβεως έμπορίου έκ τών 
πολεμικών τής έποχής έκείνης συμφορών τών Σλάβων, 
τών Βοεμών καί τών Μοραβών ιδ. Scherer αύτ. 2, 1).

Σημαντικός πρόδρομος τών τελευταίων τυχών τής Βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας ύπήρξεν ή κατά τόν 13" αιώνα 
άρξαμένη καί περί τάς άρχάς τού 1αίώνος συμπληρω- 
θεΐσα ολοσχερής τού Δουναβείου έμπορίου πτώσις. Αλλα 
κέντρα έθνικής έν Εύρώπη ζωής άπετελούντο κατά τήν
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εποχήν ταύτην καί άλλαι όδοί έσχηματίζοντο. Ή κατά τόν 
IS’’ αιώνα ένεργηθεΐσα ύπό τών Μογγόλων πανωλεθρία 
άπάσης τής παρά τόν κάτω Δούναβιν χώρας, ή κατά τόν 
επόμενον αιώνα έπίτασις τών εσωτερικών αυτής συμφορών 
ύπό τό βάρος εναλλάξ τής άναρχίας καί τής τυραννίας, ώς 
π. χ. έπί τής Ρωμουνικής ήγεμονείας του έπονομασθέντος 
δημίου Βλάδου τοΰ Δ', συνετέλεσαν τά μέγιστα είς τήν 
έγκατάλειψιν τής μεγάλης τοϋ Δουνάβεως εμπορικής αρ
τηρίας. "Οταν έπήλθεν ή Τουρκική έπι τής ήμετέρας χερ- 
σοννήσου κυριαρχία, ή καταστροφή τών πέραν τοϋ Αίμου 
χωρών ύπήρξεν τοσοΰτον τελεία, ώστε μόλις κατά τάς άρ
χάς τοΰ 18oj αίώνος ήρχισαν νά άναφαίνωνται νέα σημεία 
ζωής ύπό τήν σημαίαν πάλιν τοΰ Βυζαντινού Έλληνισμοϋ, 
διά τοΰ ίσχυροτάτου έν τή νέα τών πραγμάτων τάξει ορ
γανισμού τοΰ Φαναριού, όστις ύπό πολλάς έπόψεις μεγά
λην κέκτηται ιστορικήν σημασίαν πρός σύμπασαν τήν ’Α
νατολήν.

Ή έποχή αύτη ύπήρξε πολυτιμωτάτη διά τόν Δούναβιν 
καί πρός τούς έγχωρίους Ρωμούνους καί πρός τούς έπήλυ- 
δας "Ελληνας. ’Ολίγοι ήγεμόνες ύπηρέτησαν τάς ιδέας τοΰ 
πολιτισμού, όσον ό πρώτος έν Βλαχία "Ελλην Όσποδάρος 
Μιχαήλ Μαυροκορδάτος (1716). Ή δουλεία τών χωρικών, 
πολύ πριν ή διαδοθώσιν αί φιλελεύθεροι ίδέαι τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως τοΰ 1789, εϊχεν ήδη έν Βλαχία άμείλικτον 
εχθρόν έν τώ προσώπω Έλληνος έπίσης Όσποδάρου. ’Από 
τής έν έτει 1736 καταργήσεώς της μέχρι σήμερον όλιγας 
ύπό τήν έποψιν ταύτην έποιήσατο προόδους ή Ρωμουνική 
έξοχή. Μεγίστην δέ έπιρροήν έξήσκησεν έπί τής άναπτύξεως 
τής παρά τόν Δούναβιν χώρας ή κατόπιν τών 'Ελλήνων 
ηγεμόνων αυτής εισροή τοΰ έν άκμή προέχοντος 'Ελληνι
κού πληθυσμού, τόν όποιον συνεκέντρωσεν έκεΐ ή ίοέα τής 
έλευθερίας έστω καί ύποτελοΰς. Ούτως είς έκατοστύας χι
λιάδων ό άριθμός τών νέων άποίκων έντός αίώνος ύπελο- 
γίζετο. Όποιαιδήποτε δέ καί άν εϊναι αί φυλετικοί άντι- 
πάθειαι καί αί ίστορικαί τών νέων πραγμάτων άδικίαι, τό 

βέβαιον εϊναι οτι άπό τής συναντήσεως έκείνης τοΰ Ρωμου- 

νικοΰ καί τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμού χρονολογείται ή νεω- 
τέρα παρά τόν Δούναβιν ζωή.

Ό κύριος οργανισμός τής ζωής ταύτης ύπό έμπορικήν 
ιδίως έποψιν παριστά νΰν σπουδαιότατου άνταγωνισμόν με
ταξύ δύο ίσχυροτάτων αλλοεθνών διά τήν Ρωμουνίαν 
στοιχείων. ’Εννοώ τόν Ελληνισμόν καί τόν Γερμανισμόν. 
Έπί τοΰ κάτω Δουνάβεως τελούνται κατά τούς ήμετέρους 
χρόνους σπουδαιότατοι άγώνες, οϊτινες ούδαμώς πρέπει 
νά θεωρηθώσιν άλλότριοι πρός τήν βαθμιαίαν τής διεθνούς 
πολιτικής άνάπτυξιν. Οί άγώνες ουτοι φέρουσιν είς τήν 
μνήμην τόν μεσαιωνικόν μεταξύ τής Ελληνικής άνατο- 
λής καί τής Γερμανικής δύσεως έμπορικόν τοΰ Δουνάβεως 
σύνδεσμον. Ένώ δέ διά τήν Γερμανίαν ό Δούναβις μετά 
τοΰ σιδηροδρομικού αύτοΰ συμπλέγματος Οά καταστή είς 
έποχήν ούχί πολύ μεμακρυσμένην ζήτημα ζωής ή θανά
του, άφ’ έτέρου ή ναυτική αποστολή τής Ελλάδος άπό 
τής έπί τών έκβολών τοΰ Δουνάβεως έποχής τών Μιλη- 
σίων ούδέ κεραίαν έπί τών άνατολικών πραγμάτων μετήλ- 
λαξεν. Ούχί ότι έλλείπουσίν εκατέρωθεν ισχυροί συναθλη- 
ταί ώς π. χ. διά τούς Γερμανούς οί Ρώσσοι καί διά τούς 
"Ελληνας οί Άγγλοι καί οί ’Ιταλοί, άλλά διότι ή κυρία 
εις άνθρώπους καί έν γένει έπιτόπιον συναλλαγήν έμπο- 
ρική δύναμις περιβάλλεται ιδιαιτέρως Έλληνο-Γερμανικόν 
κατά τόν Δούναβιν χαρακτήρα, διά τήν προσέγγισιν τών 
συμφερόντων τής φυσικής ταύτης μεταξύ τών δύο λαών 
όοοΰ.

Τοιουτοτρόπως έάν κρίνωμεν έκ τών κατά τό 1872 είσ- 
πραχθέντων έπί τοΰ κάτω Δουνάβεως ναυτιλιακών δικαιω
μάτων, άναβιβαζομένων 1 580 476 δραχμάς έξ όλων τών 
σημαιών, πλέον τοΰ τρίτου (δρ. 568 840) άνήκει είς τό 
Έλληνο-Γερμανικόν έμπόριον, ήτοι 357 943 είς Ελληνι
κήν πηγήν (287 419 Ελλάς, 70 523 Τουρκία) καί 210 
897 είς Γερμανικήν (Γερμανία καί Αύστρία). Ύπό ναυτι
κήν ιδίως έποψιν ή κατά τό 1873 έν Βραΐλα κίνησις τών 
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διαφόρων σημαιών εΐναι πρός τά Ελληνικά τοΰ Δουνάβεως 

συμφέροντα ούσιωδώς ενδεικτική. Έπί όλιζοΰ κ?τα τον 
εΐσπλουν καί έκπλουν ποσοΰ 589 ιστιοφόρων πλοίων, τά 
336 άνήκουσιν είς τήν Ελλάδα, ήτοι σχεδόν τά Έκ δέ 
τών ύπολειπομένων 253 είς μέν τήν Τουρκίαν άνήκουσιν 
447, είς όλας δέ τάς λοιπάς όμοΰ σημαίας 106, έν οις μό
λις 11 εγχώρια. "Οσον δέ άφορα τήν άδιάζοπον ζαί ήμε- 
ρησίαν, ούτως είπεΐν, διά τών μικρών φορτηγίδων κίνησιν, έπί 
1989 κατάπλων ζαί άπόπλων 870 άνήζουσιν είς τήν 
Τουρκικήν σημαίαν, 652 είς τήν Ελληνικήν, 207 είς τήν 
’Αγγλικήν, 152 είς τήν Ρωμουνιζήν ζαί 99 είς τήν Ρωσ- 
σιζήν. Άρκεΐ δέ νά άναλύσωμεν έν γένει τόν άριθμόν τής 
Τουρκικής σημαίας υπό φυλετικήν έποψιν, ί'να άποοειχθή 
ή ζατά πολύ μείζων έσωτερΐζή άξία τής έπί τοΰ Δουνά
βεως Ελληνικής έν τοϊς προκειμένοις άριθμοϊς έργασίας.

Έν τούτοις ή έννοια τής συγζρίσεως ταύτης δέν εΐναι 
ίζανώς πρός όλον τόν Δούναβιν πλήρης. Πρέπει νά ύπο- 
λογισθώσι καί αι όσημέραι έπιτεινόμεναι πρόοοοι τής έπ’ 
αύτοϋ άτμοκινήτου συγκοινωνίας. Ένώ άπό τοΰ 1861—67 
ό άριθμός τών έπί τοΰ Δουνάβεως άτμοζινήτων άνεβιβά- 
ζετο είς 543 (τόν. 181 123), ή άπό τοΰ 1868—71 αύ- 
ξησις αύτών είς 1 333 (629 353 τόν.) έχει τι ζατ’ έξο
χήν ορμητικόν. Έν τή άτμοζινήτω ταύτη συγκοινωνία τοΰ 
Δουνάβεως ή Ελληνική σημαία μόλις συναγωνίζεται, τής 
ζυριωτάτης άναπτύξεως άναφαινομένης πρός τό μέρος τής 
’Αγγλίας, ήτις έπί μέν τής πρώτης περιόδου άντεπροσω- 
πεύετο υπό 288 άτμοζινήτων, τούτέστι πλέον τοΰ ήμίσεως, 
έπί οέ τής δευτέρας υπό 843, ήτοι σχεδόν τοΰ διπλάσιου.

Βεβαίως ό μεταξύ τής ιστιοφόρου ζαί τής άτμοκινήτου 
συγκοινωνίας άγων δέν διετύπωσεν έτι τόν τελευταΐον αύ- 
τοΰ λόγον. Ενώπιον δέ τής άφθονου κινητικής δυνάμεως τοΰ 
άνέμου ζαί τής περιωρισμένης τοΰ άνθρακος, ή εύθηνεία 
καί τό δαπανηρόν τής μεταφοράς ζέζτηνται πολλούς όρους 
συνδυασμών πρός τά διάφορα τοΰ έμπορίου είδη. Έντεΰθεν 
όμως δέν έπεται ότι τά φαινόμενα τοΰ άνά χεϊρας ζατά 

τόν Δούναβιν ζαί έν γένει τήν ’Ανατολήν άγώνος δέν έχουσι 
μεγαλη.ν σημασίαν έπί τής περαιτέρω άναπτύξεως τών ά- 
νατολιζών συμφερόντων. ’Αλλ’ ένώ ταΰτα έξ ιστορικών, 
φυσικών ζαί οίζονομικών λόγων ζαθυστεροϋσιν, έπί τών με
γάλων κατά θαλασσαν μέσων συγκοινωνίας, είς μεγάλας 
κεφαλαίων άποταμιεύσεις, μηχανάς άτμοκινήτους καί άν
θρακας τής γής, άφ’ έτέρου ζέζτηνται τοσαύτην έν τή Ελ
ληνική δραστηριότητι δύναμιν συγζεντρώσεως τοΰ διεθνοΰς 
έμπορίου (άπό τής καλλιέργειας π. χ. τών δημητριακών 
καρπών έν ταϊς παρά τόν Δούναβιν χώραις, έν αίς οί Έλ
ληνες παριστανται ώς γαιομισθωταί, μέχρι τών έν τή Δύ
σει αγορών, έν αίς οί "Ελληνες παριστανται ώς πωληται), 
ώστε άνεξαρτήτως τών έν τή λοιπή Ανατολή σχετικών 
περιστάσεων, τό αιώνιον του Δουνάβεως ρεΰμα ούδαμώς 
φαίνεται όιατεθειμένον νά μεταβάλη τήν διεύθυνσιν τών άρ
χαίων έμποριχών οδηγών αύτοϋ. "Ινα δώσω δέ γενικήν 
ιδέαν τοΰ οικονομικού τούτου φαινομένου μόνον περί τήν 
ε’·ί οημητριαζούς καρπούς έκ τοΰ Δουνάβεως προμήθειαν 
τής δυτικής Εύρώπης, άρκεΐ ή σχετική κίνησις τών λιμέ
νων Γαλαζίου ζαί Βραΐλας, έζ τών όποιων τώ 1837 μέν 
έξήχθησαν 2 743 948 ζοιλά, τώ 1847 δέ 15 983 161, ή
τοι έν μια δεκαετία σχεδόν τό έξαπλάσιον

Ή περί τών διεθνών οδηγών άκριβεστέρα έπί τοΰ προ- 
κειμένου έννοια έχει τοιαύτας ίστοριζάς άποδείξεις, ώστε 
πρέπει νά μεταβληθώσιν οί τόποι, οί λαοί ζαί οί φυσικοί 
τής έπ’ άλλήλων έπιδράσεως αύτών νόμοι, ώστε νά ύπο- 
πτευθή τις ότι ή ’Ανατολή δύναται ποτέ νά γίνη άλλο πα
ρ’ ό,τι ούσιωοώς εΐναι, Ελληνική ’Ανατολή. Αί φυλετικαί 
δυσζολίαι ανέκαθεν ύπήρχον έν τή καθ’ ήμδς οικουμένη· ζαί 
όμως δέν ήδυνήθησαν νά έμποδίσωσι τήν άνάπτυξίν τοΰ 
'Ελληνισμού. Διέτρεξεν ούτος είς όλα τά σημεία τής ύ- 
πάρξεώς του δυσπεριγράπτους κινδύνους, καί πρός μεγά
λους βασιλείς έπολέμησεν ένίζησε δέ καί ένιζήθη χωρίς 
ποτέ νά καταστραφή.

’Απέναντι τής εθνολογικής ταύτης έννοιας ό Δούναβις 
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διασχίζει τήν πρός ήμάς Ευρώπην άπό τών Άλπεων μέχρι 
τοΰ Εύξείνου ώς μεγαλοπρεπής τής θείας Προνοίας δάκτυ
λος. Κατά μέν τόν μεσαιώνα ώδήγησε τούς στρατούς τής 
σταυροφορίας, κατά δέ τήν ήμετέραν έποχήν προώρισται 
νά ώδηγήση τούς στρατούς τής βιομηχανίας. Έάν όσημέ
ραι προάγηται αύτη έν τή κεντρική Εύρώπη ύπό τήν κυ
ρίως Γερμανικήν σημαίαν, έάν τό ρεΰμα τών έξ Ελλάδος 
καί έκ Γερμανίας άποίκων δίδη τήν χεΐρα έπί τών όχθών 
τοΰ Δουνάβεως υπό τάς ποικίλας τής έργασίας μορφάς, έάν 
ό στενός μεταξύ βιομηχανικής καί εμπορικής δυνάμεως 
σύνδεσμος είναι άπαραίτητος όρος πάσης μεγάλης διεθνούς 
άκμής, μή λησμονήσωμεν δτι ό Δούναβις έχει δύο άκρα, 
έξ ών τό μέν πρός δυσμάς είναι βιομηχανικώτερον, τό δέ 
πρός άνατολάς έμπορικώτερον.

Εκατέρωθεν ούτω δύο λειτουργοϋσι φυσικαί, ούτως είπεΐν, 
δυνάμεις. Ή μέν είναι Γερμανική, ή δέ Ελληνική. "Ολη 
ή οικονομία τοΰ μέλλοντος είς τήν σύμπραξιν αύτών άνή- 
κει. "Οταν διαβαίνητε τόν Δούναβιν, έρωτήσατε τά θολερά 
μυστήρια τής αιώνιας κινήσεως τών ύδάτων αύτοΰ. Θά 
άπαντήσωσιν δτι έκάστη χώρα έχει τήν φυσιολογίαν της 
καί δτι αί περί τόν Δούναβιν πεδιάδες είναι ίκανώς εύρεϊαι, 
ώστε νά άποφασίσωσι τάς τύχας τής ’Ανατολής. Μήπως 
καί κατά τό 1821 δέν ήρχισαν έκεΐθεν ; Τό βέβαιον είναι 
δτι δέν ύπάρχει άνταγωνιστής δεινότερος τών οικονομικών 
συμφερόντων, καί δτι ύπό τήν αιγίδα αύτών τό φυσικόν 
προπύργιον τής 'Ελληνικής χερσονήσου δέν εϊναι ό Βουλ- 
γαρίζων Αίμος, άλλ’ ό Έλληνο-γερμανίζων Δούναβις. "Ο
ταν κατά τόν Μεσαιώνα οί άρκτικοί λαοί άπεφάσισαν όρι- 
στικώς νά τόν διαβώσιν, οι Βυζαντινοί συνεζήτουν έκκλη- 
σιαστικά ζητήματα καί οί Γερμανοί ήσαν είς ύπερβολήν 
ίππόται. Έκτοτε δμως τά πράγματα μετεβλήθησαν ή δέ 
οίκονομικο-πολιτική τής νεωτέρας έποχής έννοια προώρισται 
νά έξηγήση τάς οριστικά τοΰ καθ’ ήμάς πολιτισμού τύχας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ·

Έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τά σχέδια ’Αθηνών καί Πειραιώς, 
παρατηροΰμεν δτι ή μεταξύ τών δύο τούτων πόλεων σιδη
ροδρομική άρτηρία συνδέει μόνα τά άκρα αύτών, ούδαμώς 
δέ εις τήν καρδίαν τών έν αύταΐς πληθυσμών άπολήγει. 
Ή διαφορά εϊναι δτι δσον μέν άφορά τόν Πειραιά, κατά 
πάσαν πιθανότητα, αύξανομένης τής πόλεως καί βελτιου- 
μένου τοΰ πρός δυσμάς αύτής έδάφους, ή τάσις πρός άνά- 
πτυξιν έσεται πρός τήν πέραν τοΰ σιδηροδρομικού στάθ
μου πεδινωτέραν άμα καί εύρυτέραν περιφέρειαν, είς 
τής οποίας τήν άναγκαιότητα τά μέγιστα συμβάλλει ή 
περαιτέρω τύχη τής καθαρισθησομένης λίμνης Ζέας, ήτις 
πάντως έσεται τό ζωηρότερον τοΰ λιμένος Πειραιώς κέν
τρον. 'Όσω δέ άφορά τόν παρά τό Θησεΐον σιδηροδρομι
κόν σταθμόν τοΰ ’Αθηνών, ούτος εϊναι καί έσεται είς τό ά
κρον τής πόλεως, καθ’ δσον αύτη δέν δύναται νά άναβή 
έπί τών βράχων ούτε τοΰ Άρείου Πάγου, ούτε τοΰ λόφου 

τών Μουσών.
Άπ’ έναντίας ή ήμετέρα πόλις λαμβάνει όσημέραι έπί- 

μηκες σχήμα, άπό τοΰ Λυκαβητοΰ καί τής Άκροπόλεως 
διευθυνομένη διά τών προαστείων τής Νεαπόλεως καί τοΰ 
Μεταξουργείου πρός τά Πατήσια. Κατά μέν τό 1844 τό 
κέντρον αύτής άπετελεϊτο έν τή διασταυρώσει τών οδών 
Έρμου καί Αιόλου, άπό δέ τοΰ 1862 μετετέθη έπί έν πε
ρίπου χιλιόμετρον πρός βορράν περί τήν οδόν Εύριπίδου. 
}Εάν κρίνωμεν άναλόγως καί άπό διαφόρων κοινωνικών συμ
πτωμάτων, κατά τήν βιωτικήν π. χ. τοΰ τόπου άνάπτυξιν, 
έντός εϊκοσιν έτών τό Αθηναϊκόν κέντρον θά μετακινηθή 
έτι μάλλον πρός άρκτον. ’Όταν δέ ή πλατεία τής Όμονοίας 
καταστή κεντρική τής Αθηναϊκής ζωής εστία, τό σχέδιον
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τότε τ-ης πόλεως άπό παραλληλογράμμου Οά μεταβληθή 
είς χυζλιχόν, ζαΐ επειδή ύπάρχει ζαθ’ δλας τάς διευθύνσεις 
τών άκτίνων ικανή άπόστασις είς άποτέλεσιν πρωτευούσης 
άναλόγου πρός έθνος 1 1 εκατομμυρίου, δέν είναι φόβος μή 
τυχόν κατόπιν μεταβληθή τό κέντρον τοΰτο τής πόλεως.

’Απέναντι τής τάσεως ταύτης τών ’Αθηνών ό σιδηροδρο
μικός σταθμός αυτών, καθυστερών πρός τάς άνάγκας τοΰ 
παρόντος, θά καθυστέρηση πλειότερον πρός τάς άνάγκας 
του μέλλοντος. Δαπανά τις πλείονα χρόνον ίνα μεταβή εις 
τόν σταθμόν ή εις τόν Πειραιά. ΊΙ εύζολία τών εις χρή
σιν τοΰ σταθμοΰ τούτου λεωφορείων προσθέτει έτέραν άπώ- 
λειαν χρόνου, διότι ολόκληρον ήμίσειαν ώραν πρό τής άνα- 
χωρήσεως τής αμαξοστοιχίας πρέπει νά περιμένη τις έν τοΐς 
σταθμοΐς αύτών. Και βεβαίως μέν δέν πρόκειται περί συγ- 
κρισεως τών ’Αθηναϊκών πρός τά τοΰ Λονδίνου λεωφορεία, 
έχεΐνο δμως τό όποιον έκαστος ήδύνατο νά συγκρίνη 
πρός τά έν ’Αγγλία ίσχύοντα θά ήτο αυτός ό άπό ’Αθηνών 
είς Πειραιά σιδηρόδρομος, έργον κατ’ έξοχήν ’Αγγλικόν, 
έκ τοΰ όποιου δμως παραδόξως έλλείπεί μία τών κυριωτά- 
των ’Αγγλικών ιδεών, ή ζεντρομώλος τούτέστι τής πόλεως 
έλξις. Έάν λάβωμεν ώς βάσιν τών παρατηρήσεων τήν έν 
Λονδίνω πρακτικήν τών σιδηροδρομικών έπιχειρήσεων, οί 
σταθμοί αύτών ή συσφίγγονται περί τό τής πόλεως κέν
τρον (Charing-Cross, Cannon-Street, Waterloo, 1 udgate-Hill, 
Bietoria), ή έν τή γιγαντιαία ταύτης έκτάσει συνδέονται πρός 
τούς κεντρικωτέρους τούτους ιδιαιτέρως πρό πάντων δέ 
οιά τοΰ ύπογείου (Metropolitan) σιδηροδρόμου, ώς οί K:ng‘s- 
Cross, Saint Pancras, Paddington. "Ινα έννοήση έκαστος τήν 
μεγάλην σημασίαν, τήν όποιαν οί έν ’Αγγλία άποδίδουσιν 
είς τό κεντρικόν τών σιδηροδρομικών σταθμών, άρκεϊ μία 
τών πολλών περιστάσεων. Ή έταιρία Sud-Est, θέλουσα 
νά πλησιάση τό κέντρον τοϋ Λονδίνου (during Cross καϊ 
Canonn Street), έδαπάνησε διά τήν πρός αύτό παρέκτασίν τών 
σιδηροδρομικών γραμμών της (4 χιλ. μέτρα) εκατόν είκοσι 
περίπου έκατομμύρια δραχμών !

Πώς συνέβη ώστε τό αύτό έπιχειρηματικόν πνεΰμα έν 
Λονδίνω μέν τοιαύτας δεικνύει πρός τό κέντρον τής πόλεως 
τάσεις, έν Άθήναις δέ ορρωδεί πρός τήν έπαφήν τών πυ
κνών πληθυσμών, ένασμενιζόμενον μάλλον πρός τάς χοι- 
μωμένας παρά τό Θησειον άρχαιότητας; Καί ζατά πόσον 
μέν βοηθοΰσι τό καλλιτεχνικόν τούτων άποτέλεσμα τά μέχρι 
τοΰδε οικοδομικά τοΰ σιδηροδρομικού σταθμοΰ έργα, άλλης 
έρεύνης θέμα, σπουδαιότατον βεβαίως έν χώρα, τής όποιας 
ή περιλειπομένη άρχαία έν μνημείοις ζωή άποτελεΐ σημαντι- 
ζώτατον διά τήν νέαν έλατήριον. Κατά πόσον όμως ώφε- 
λειται τό κοινόν τών άγοραστών έκ τής σιδηροδρομικής έν 
Άθήναις έργασίας καί κατά πόσον έν τή ώφελεία τούτου 
ανευρίσκει καί αύτή ή τής σιδηροδρομίας έπιχείρησις τό έ
αυτής συμφέρον, περί τούτων μάλλον ό πολύς έπί τοΰ 
προκειμένου λόγος.

Ένώ έν Αγγλία ό σιδηρόδρομος ζητεί, ούτως είπεϊν, 
τούς άνθρώπους, έν Άθήναις οί άνθρωποι ζητοΰσι τόν σιδη
ρόδρομον. Έν Αγγλία μέν δαπανώνται μυριάδες έκατομμυ- 
ρίων διά τήν εύκολίαν τών άγοραστών τής σιδηροδρομικής 
κινήσεως, έν Έλλάδι δέ ό χρόνος τούτων θεωρείται δευτε- 
ρεΰον άντιζείμενόν, διότι φαίνεται ότι τό Αγγλικόν άξίωμα 
«ό χρόνος είναι νόμισμα» δέν περιζλείει άπανταχοΰ τήν 
αύτήν έννοιαν. Έν Αγγλία ή ζεντρομώλος έλξις τών σιδη
ροδρόμων αναπτύσσει τάς εισπράξεις αύτών μέχρι βαθμοΰ 
ίκανοποιοΰντος πολλών εκατομμυρίων καταβολάς, έν Έλ
λάδι ή σιδηροδρομική έπιχείρησις παρίσταται ένώπιον τό
σων κενών οικοπέδων, ώς π. χ. άπό τοΰ ναοΰ τής Άγιας 
Τριάδος διά τοΰ άκρου τής πλατείας τής ’Ελευθερίας πρός 
τό κέντρον τής πόλεως, χωρίς νά ένθαρρυνθή έζ τής ένε- 
στώσης εύθηνείας τών γηπέδων, σχετικώς πρός τήν έκ τής 
μελλούσης διαρρυθμίσεως τής πόλεως πάντως έπελευσομέ- 
νην ύπερτίμησιν.

'II άντίθεσις είναι προφανής, οφείλεται δέ είς τήν φυσι
κήν τοΰ προνομίου λειτουργίαν. Έν Αγγλία ούαί είς τήν 
σιδηροδρομικήν εκείνην έπιχείρησιν, ήτις δέν φροντίζει περί 
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της πελατείας αύτής. Ό μεταξύ τών διαφόρων έπιχειρή
σεων συναγωνισμός είναι τοιοΰτος, ώστε ή προσφυέστερο'? 
ταΐς άνάγκαις τής βιωτικής διακειμένη χαϊ τά πλείονα τών 
χερδών πορίζεται. Διά τήν Ελλάδα δμως τά πράγματα 
δέν έχουσιν ούτω. Μέχρις δτου διαρχεΐ τό προνόμιον τοΰ 
άπ’ ’Αθηνών είς Πειραιά σιδηροδρόμου, ούδείς παρ’ ήμΐν 
λόγος περί συναγωνισμού. Οί άγορασταί λοιπόν τής σιδη
ροδρομικής κινήσεως είναι παραδεδομένοι δέσμιοι εις τό 
προνόμιον, καί έπειδή όλοι οί δεσπόται είναι κατά τό μάλ
λον ή ήττον μύωπες, ούδέν άπορον άν καί τό παρά τό θη- 
σεΐον ήμέτερον σιδηροδρομικόν προνόμιον δέν βλέπει καθα- 
ρώς τό τής πόλεως κέντρον.

"Οτι δέν ύπηρετεϊται έντεΰθεν τό αληθές συμφέρον καί 
αύτής ταύτης τής έπιχειρήσεως είναι αύστηρά τών πραγ
μάτων συνέπεια. Άφήνων κατά μέρος τάς, προϊούσης τής 
έν τή πόλει άναπτύξεως, πιθανάς διαστάσεις τοΰ ζητήματος 
περί τής περαιτέρω έρμηνευτικής τοΰ άνά χείρας 
προνομίου τύχης, καί άνευ κινδύνου τίνος έντεΰθεν, άναν- 
τίρρητον είναι οτι μείζων προσφορά τής σιδηροδρομικής 
κινήσεως θά εΐλκυε πλείονας άγοραστάς. Βεβαίως δεν έχω 
κατά νοΰν νά φέρω είς ύποστήριξιν τήν είσέτι διά κοινών 
αμαξών είς τό πείσμα τοΰ σιδηροδρόμου επωφελώς ένερ- 
γουμένην μεταξύ Πειραιώς καί ’Αθηνών συγκοινωνίαν. Ούδέ 
φέρω είς συζήτησιν τήν δαπάνην έκ τοΰ συνδυασμοΰ τοΰ 
σιδηροδρόμου πρός τάς διά τήν χρήσιν αύτοΰ άναγκαίας 
κοινάς άμάξας έν Άθήναις χαί έν Πειραιεϊ. Άρκεΐ νά υπο
λογίση τις ότι μία κάθοδος είς Πειραιά καί μία άνοδος ίσο- 
δυναμεϊ διά μέν τόν σιδηρόδρομον πρός 2 δρ. (ά θέσ.) ή 
πρός 1 (β' θέσ.), άν δέ έπί ιδιαιτέρας άμάξης ή έν ταΐς
πόλεσι κίνησις, ιδού τέσσαρες δρόμοι περί τάς 4 ®Ρ· τ®
δλον 6 | δρ. δΓ έν πρόσωπον, 10 διά τρία όμοΰ. Απέ
ναντι τοιούτων δαπανών καί τών προμνησθεισών εις χρό
νον ή διά κοινής άμάξης συγκοινωνία δύναται βεβαίως νά 
άνθέξη, καί τό προμνησθέν φαινόμενον εξηγείται τώ δντι.

Άλλ’ αί μείζονες δυσκολία: άναφαίνονται έπί τής μετα

φοράς τών έμπορευμάτων. Είναι τοιαΰται, ώστε ούδέ καν 
ήρχισεν ακόμη ό μεταξύ ’Αθηνών καί Πειραιώς σιδηρόδρο
μος τήν έργασίαν ταύτην, ήτις, έάν κρίνωμεν έκ τών έν άλ- 
λαχοΰ συμβαινόντων, περιέχει καί τήν σημαντικωτέραν με
ρίδα τών κερδών. Διότι κατά τό 1872 παρετηρήθη έν 
Αγγλία, δτι αί σιδηροδρομικοί εισπράξεις έκ μέν τών μετα- 
κομισθέντων προσώπων άνέβησαν είς 552 398 000 δρ. έκ 
δέ τών μεταβιβασθέντων πραγμάτων είς 884 679 000 δρ. 
Πρέπει δέ τις νά παρατηρήση έπ’ ολίγον άπό τίνος ύψώ- 
ματος τήν έν τή Πειραϊκή όδώ κίνησιν τών φορτηγών αμα
ξών, ινα συλλάβη γενικήν έννοιαν τών θυσιών, είς άς ύπό 
τήν έποψιν τών πραγματειών ύποβάλλει τόν ήμέτερον σι
δηρόδρομον ή έντελώς άπόκεντρος θέσις τών σταθμών αύ
τοΰ. Δέν ύπάρχει αμφιβολία, δτι συντρέχει έπί τοΰ προ
κειμένου δ άτυχέστατος συνδυασμός τής τελωνιακής ύπη- 
ρεσίας πρός τήν σιδηροδρομικήν έπιχειρησιν. Έν ούδεμιφ 
δμως περιπτώσει ό συνδυασμός ούτος θά ηύδοκίμει έπαι- 
σθητώς, έξερχόμενος, κατά τό παράδειγμα τοΰ Αθηναϊκού 
σταθμού, τών κατοικιών τών άνθρώπων καί τής περιφερείας 
τών έμπορικών καί βιομηχανικών ύποθέσεων αύτών. Καί 
έάν δυστυχώς εϊναι έπιτετραμμένον εις τό στενόν τής διοι
κητικής ήμών έμπειρίας πνεΰμα νά παραγνωρίζη τήν κυ
ρίαν άποστολήν αύτής είς διευκόλυνσιν τοΰ ύπό τήν διεύ- 
Ουνσίν της έθνικοΰ βίου κατά τάς ποικίλας έν τή βιομη
χανία καί έν τή έμπορία μορφάς αύτοΰ, όλέθριον παρά
δειγμα θά άπετελεϊτο έντεΰθεν διά τήν μεγάλην δύναμιν 
τοΰ έπιχειρηματικοϋ πνεύματος, τοΰ οποίου ή τελική έπι- 
τυχία ούσιωδώς άνήκει είς εύρύτερα κατά πολύ έλατήρια.

Αί παρατηρήσεις αύται ούδέν έχουσι τό ψυχρόν πρός 
τόν άπ’ Αθηνών είς Πειραιά σιδηρόδρομον, δστις πάντως 
είναι καί έσεται μία τών ασφαλέστερων χρηματικών τοπο
θετήσεων. "Οτι δύναται νά άποβή καί κερδαλαιοτάτη, περί 
τούτου ίκανώς μαρτυρεί άφ’ ένός μέν ό δΓ αύτής σύνδεσμος 
τής πολυπληθεστέρας πόλεως τής Ελλάδος πρός τήν με
γάλην κατά θάλασσαν συγκοινωνίαν, άφ’ ετέρου δέ ή στα
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θερά τής έν Εύρώπη σιδηροδρομίας πείρα, διότι μεταξύ όλων 
τών σιδηροδρόμων αί πλείονες άναλόγως εισπράξεις άνή- 
κουσιν ούχί είς τούς τών μεγίστων διαστάσεων, άλλ’ εις 
τούς τών μικρότερων, ώς προκύπτει έκ τών επομένων κατά 
χιλιόμετρον ημερησίων εισοδημάτων.

Χώραι Σιδηρόδρομοι εκτάσεις ει’σοδημ. 1873

’ Αγγλία Lond.-N.-VVest 2428 χιλιόμ.
Ρ

299 δρ. 1 -20 ’Ιουλίου
» North-London 19 » 1560 » S

Γαλλία Lyon 3779 » 209 » 1 Ίαν.-1 5 Ίουλ.
Γερμανία Main-Neckar 6 » 574 » 1 » -31 Μαίου
’Ελβετία Rigi 5 » 140 » Μάιος

Ή σύγκρισις τών άριθμών τούτων είναι βεβαίως πολύ διά 
τήν ήμετέραν έπιχείρησιν ένθαρρυντική. Υποτίθεται όμως 
πάντοτε, ότι άρμονικώς πρός τάς κοινωνικός άνάγκας διά- 
κεινται αί ύπό τούς εύτυχεστέρους όρους διατελούσαι σιδη- 
ροδρομικαί γραμμαί.

ΣΑΠΩΝΟΪΡΓ1Κ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-

Έξ όποιων στοιχείων άπετελεΐτο τό σ μ η μ α, όπερ ανα
φέρει ό ’Αθηναίος έν τοΐς Δειπνοσοφίσταΐς αύτοϋ (Θ', 77), 
μικρού διαφέροντος είναι έρευνα. ’Αρκεί διά τήν οικονομι
κήν τής σαπωνοποιίας ιστορίαν, ότι «έχρώντο εις τάς χεΐ- 
ρας, άποπλύνοντες αύτάς καί σ μ ή μ α τ ι, άπορρύψεως 
χάριν, ώς παρίστησιν Άντιφάνης έν Κωρύκω·

ζέλευσόν τινα φέρειν άπονίψασθαΓ 
δότω τις δεΰρ’ ύδωρ καί σμίμα.»

Είς πολλφ δέ άρχαιοτέραν έποχήν παρ’ Ίουδαίοις ό προ
φήτης Ιερεμίας άνάλογόν τι βεβαίως καθαριστικόν μέσον 
είχεν ύπ’ όψιν, όταν έλεγε (Β', 22) : «έάν άποπλύνη έν νί- 
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τρω καί πληθυνής σεαυτή πόαν, κεκηλίδωσαι έναντίον μου 
έν ταΐς άδικίαις σου.»

"Οπως καί άν έχη, έν τή Ρωμαϊκή περιόδω τής αρχαίας 
οικονομίας άνευρίσζεται ζατά πρώτον τό νΰν παρά τοΐς 
πλείστοις τών έθνών έν χρήσει όνομα τοΰ σάπωνος 
Ό Πλίνιος θεωρεί τό όνομα τούτο Κελτικής καταγωγής, 
ζαί άποοίοει τήν πρώτην σαπωνουργίαν είς τούς Γαλάτας, 
έζ τών όποιων μετεδόθη είς τόν Ρωμαϊκόν κόσμον, όστις, 
έάν κρίνωμεν έζ τών άποζαλύψεων τής Πομπηίας (’), προή- 
γαγε τήν βιομηχανίαν ταύτην είς ίζανήν άνάπτυξίν. Πράγ
μα δέ περίεργον,ή έπελθοΰσα έζ τών βαρβαριζών εισβολών 
βιομηχανική τού μεσαιώνος καταστροφή δέν ζατίσχυσεν 
νά έξαλείψη εντελώς τά ίχνη τής σαπωνουργίας ταύτης, 
διότι άνευρίσζομεν έπί τού κόλπου τής Γενούης τήν άντί- 
ζηλον αύτής πόλιν Savona, ήτις ζατά τούς φοβερούς έζεί- 
νους χρόνους διέπρεπεν έπί τή σαπωνοποιία της, είς τήν 
όποιαν πιθανώς καί τό όνομά της οφείλει. Τό βέβαιον εί
ναι ότι ή μικρά αϋτη πόλις έχρησίμευσεν ώς διδάσκαλος 
τής νεωτέρας σαπωνουργίας, ήτις, δι’ όλων τών μεταγενε
στέρων βελτιώσεων αύτής, σταθερώς διετήρησε τήν άρχαίαν 
τού λίπους (έλαιον κττ.) ζαί τής στάζτης (πότασα και 
σόδα φυσική ή τεχνητή) Κελτικήν βάσιν.

Ή σαπωνοποιία άποτελεϊ μίαν τών σημαντιζωτέρων έπό- 
ψεων τής νεωτέρας οικονομίας τών έθνών, διότι ζατά τόν 
Liebig ή ποσότης τού ζαταναλισζομένου σάπωνος είναι α
νάλογος πρός τόν βαθμόν τής κοινωνικής εύπορίας. Ούτως 
ή έπιδεικτική τών μέσων εποχών πολυτέλεια, είς οπαδούς, 
σκεύη, όπλα ζαί ίππους, ύποχωρεΐ έν ταΐς μάλλον προω- 
δευμέναις πρός τήν μείζονα άνάγκην τής καθαριότητος. 
Καί παρατηρούμε-? έν Αγγλία, καθ’ όσον αναπτύσσεται ό 
πλούτος, ζατά τοσοΰτον προβιβάζεται ζαί ή είς σάπωνα ζα- 
τανάλωσις, διότι ύπελογίσθησαν πρός έκαστον άτομον τώ

(ι) ΕΰρέΟζ έν ταΐς άνασζαφαϊς αυτν,ς όλόκλζρον σαπωνιυργικόν 
ζασάστζμα ζαί δοχεία πλχρζ σάπωνος ζατειργασμενου.

ΕΤΟΣ 2 ΦΪΛ. 23—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1875. 32
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1801 μέν 4,84 λίτρα-., τω 1843 δέ 9,63, τώ 1849 δέ 
9, 71.

Έάν παρακολουθήσωμεν τήν νεωτέραν άνάπτυξιν τής 
σαπωνοποιίας, προξενεί έντύπωσιν οτι ή μείζων άκμή αύ
τής άπαντάται έν τή αρχαία Λύτής κοιτίδι, τή Γαλλία. Ή 
Μασσαλία είναι ή πρώτη τής βιομηχανίας ταύτης πόλις. 
Μόνη αύτη ζατά τό 1833 παρήγαγεν 60 έκατομ. χιλιό
γραμμα σάπωνος τής έζλεζτοτέρας ποιότητος, είς περίπτω- 
σιν ζαθ’ ήν ολόκληρος ή ’Αγγλική παραγωγή μόλις άνέβη 
είς 90 έκατομ. Έν γένει αί Μασσαλιωτιζαί τής σαπωνο
ποιίας μέθοδοι προίστανται τοΰ κλάδου τούτου τής βιομη
χανίας, ήτις προώρισται ιδιαιτέρως νά άζμάση έν αίς χώ- 
ραις καλλιεργείται ή έλαια, τής οποίας τό έλαιον ζαθ’ ό- 
λας τάς μέχρι τοΰδε δοζιμάς άπεδείχθη ώς ή προσφορω- 

τέρα είς σαπωνοποιίαν ϋλη. 'Ίνα έννοήση έκαστος τήν ση
μασίαν τής πρώτης ταύτης ύλης, άρκεϊ ή έν τή σαπωνο
ποιία άναλογία της, διότι ύπολογίζεται είς 60 τοϊς ιι| .

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ύπολείπεται σπουδαία άνάπτυ- 
ξις τής βιομηχανίας ταύτης διά τήν κατ’ έξοχήν έλαιο- 
φόρον Ελλάδα. Τοιουτοτρόπως ή ιδρυσις σαπωνουργείων 
είς διάφορα μέρη αύτής πρέπει νά ΟεωρηΟή ώς σημαντικόν 
σύμπτωμα εύτυχοΰς συνδυασμού άφ’ ένός τής φυσικής 
ήμών παραγωγής καί άφ’ έτέρου τής βιομηχανικής ήμών 
έμπειρίας. Ένώ δέ ή καλλιέργεια τής ήμετέρας έλαίας 
επιδέχεται μείζονος έτι καλλιέργειας, τά πορίσματα τής 
σαπωνουργιζής τοΰ τόπου δραστηριότητος, ήζολούθησαν 
ζατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν (1862—71) τήν έπομένην 
έν τή έξαγωγή πρόοδον.

Έπί ΔραχμαίΣτατήρες Δραχμαι Έτη Στατήρες

1862 I 571 77 959 1867 16 468 758 129
1863 4 823 331 228 1868 15781 729 713
1864 3 626 156 681 1869 17 861 877 085
1865 16 570 563 594 1870 14 913 638 640
1866 25 366 750 442 1871 10 360 464 529

Ή μεταξύ τής πρώτης καί τής δευτέρας πενταετίας ά
ναλογία μαρτυρεί διαστάσεις, έξηγουμένας ίζανώς υπό 
τής Ίονείου ένώσεως. Άπό 51 935 στατήρων άνέβη 
είς 76 383, ζαΐ άπό 1 879 904 δραχμών άνέβη είς 3 468 
096. ’Αξιοσημείωτος έν Τούτοις ή ζατά τά δύο τελευ
ταία έτη (1870—71) μόνιμος, ούτως είπεϊν, ζαΐ μάλιστα 
έπιτεινομένη χαλάρωσις, ζαΐ ώς πρός τό βάρος, ζαΐ ώς πρός 
τήν άξίαν τής έξαγωγής ταύτης. Εκτός τών νέων τελωνια- 
κών περιςάσεων τής ήμετέρας καθόλου βιομηχανίας, ύπολεί
πεται ή έρευνα καί τών διαφόρων τοΰ Ελληνικού σάπωνος 
έν τή άλλοδαπή διεξόδων, μεταξύ τών οποίων πρωτεύει μέν 
ή Τουρζία, ακολουθεί δέ ή Αύστρία καί μετ’ αύτήν ή ’Ιτα
λία. 'Όσον άφορα τήν πρώτην, ένώ τή έπρομηθεύσαμεν 
15 332 στατήρας τω 1869, ζατά τό 1870 έζήτησεν αύτη 
παρ’ ήμών μόνον 11 850 ζαΐ ζατά τό 1871 έτι όλιγώτε- 
ρον, 8 486. Σημείον οτι έζ τοΰ μέρους τούτου ύφίστανται 
σπουδαία τής διεθνούς ήμών σαπωνοσυναλλαγής συμπτώ
ματα, καί ότι ή συναγωνιστιζή ήμών δύναμις έχει ανάγκην 
νέων όπλων έν τή αντίκρυ ’Ανατολική άγορα.

Χρεία λοιπόν και έζ τής έπόψεως ταύτης, όπως καί έκ 
τών λοιπών, νά καθαρισθή ή οικονομική ήμών πολιτική, 
καί τή άληθεία έπειδή πρόκειται περί σάπωνος, ένθυμ,οΰμαι 
εύχαρίστως τήν ύπό τών Μασσαλίωτών σαπωνουργών έν 
έτει 1814 (ότε είσήλθον έν Γαλλία οί Βουρβώνοι) κατα
σκευήν προτομής τοΰ Λουδοβίκου ΙΗ' έζ σάπωνος διαφα
νούς, έπί τής οποίας άνεγινώσζετο ζατά τήν μαρτυρίαν 
τοΰ κ. Reybaud ή μεταφορική επιγραφή : «εξαλείφει ό'λας 
τάς κηλίδας.» Φεΰ ! Ματαία έξιλέωσις τών δεινών, τά ό
ποια οί μέν πατέρες ένήργησαν έυ Παρισίοις κατά τήν 10 
Αύγούστου 1792, οί δέ υιοί ζαϊ οί έγγονοι έπανέλαβον 
ζατά τό 1830, 1848 ζαΐ 1870. Ούτω πάντοτε σχεδόν ή 
σαπωνιζή φιλοδοξία τών ηγεμόνων τελειόνει είς πομφόλυ 
γας. Σημείου άλάνθαστον, ότι ή οικονομική πολιτική τών 
έθνών στηρίζεται είς άλλους έντελώς όρους, καί ότι ή βίο-
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μηχανική ακμή είναι προϊόν τής έντός αύτών τών λαών 
λειτουργούσης ζωής.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-

Πολλάκις έκίνησε τήν προσοχήν μου τό οδυνηρόν θέαμα 
οικογενειών, αιτινες, έξ εύρώστων όρμώμεναι περιουσιών, 
δέν ήδυνήθησαν νά άποφύγωσι φοβερωτάτους έν τή βιω- 

τική οικονομία κρημνούς. Ώς φαίνεται, δέν άρκεΐ ή πρώτη 
ώθησις διά τούς παντοειδείς άγώνας του σταδίου. ’Απαι
τείται ικανή δύναμις καί περί τό μέσον καί περί τό τέλος 
αύτοΰ, ίνα φέρη τήν οριστικήν νίκην.

Μεταξύ όλων τών αιτίων, τά όποια συμβάλλουσιν είς 
τήν περαιτέρω διάδοσιν τών οικονομικών καταστροφών, πρω
τεύουσαν κατέχει θέσιν ή περί τήν διδασκαλίαν τής πρώ
της νεότητος έλλειψις τών οικονομικών άρχών. Άνατρέ- 
φομεν τά τέκνα ήμών έντός σφαίρας εικονικής, καί ήμεϊς 
αυτοί στήνομεν τήν παγίδα, έν ή πρόκειται κατόπιν νά 
συλληφθή ή πρακτική αυτών ζωή. Πάντοτε τά τέκνα συλ- 
λαμβάνουσι μείζονα έννοιαν περί τής οικονομικής δυνά
μεως τών γονέων αύτών τής όσην πράγματι έχουσιν ού- 
τοι. Οί μικροί του κόσμου τούτου περιηγηταί βλέπουσι τό 
άνθηρότερον μέρος τής ύποδεχομένης αύτούς κοινωνίας. 
'Όλα πέριξ αύτών παίζουσι καί άναλόγως όλα γελώσιν. 
Έρχεται κατόπιν ή ηλικία τής νεότητος. "Οσοι δέν κατώρ- 
θωσαν νά έζπαιδευθώσιν έν τώ σχολείω τών πατρικών άτυ- 
χιών, έξαίφνης εύρίσκονται κύριοι περιουσιών, τών οποίων 
αί περί τήν άπόκτησιν καί τήν συντήρησιν δυσχέρειαι έλα- 
χίστης φαίνονται αύτοΐς σημασίας. Τότε τά πρώτα βήματα 
άρχίζουσι τήν οικογενειακήν κρίσιν. Αί δέ ίδιοτροπίαι τής 
τύχης δέν λειπουσιν, ίνα έπιχύσωσι τό ολισθηρόν τής πλά
νης έλαιον. Άρά γε δέν ήτο -δυνατόν νά οίκοδομήση τι 

φραγμόν είς τήν κατωφέρειαν ταύτην τής οικονομικής α
πειρίας ;

Ύπάρχουσι διάφοροι μέθοδοι. Μεταξύ δ’ αύτών δέν γνωρί
ζω άλλην άποτελεσματικωτέραν έκτος τής δραστήριας λει
τουργίας τοΰ οικιακού προϋπολογισμού. Ό
σοι ύπό τήν αιγίδα τής έν τή τάξει αύστηρότητος αύτοΰ 
διοικοΰσι τάς οικογένειας των καί διοικοϋνται έν αύταΐς, κα
θ’ ο μέτρον κέκτηται ή οικονομική τοϋ παρόντος δύναμις 
άνευ άξιοκατακρίτου πρός τό σκοτεινόν μέλλον λησμοσύ
νης, όσοι έν τή συνεχεία τοΰ κοινωνικού παραδείγματος εύ- 
ρίσκουσι τήν εύθυτέραν οδόν είς διαμόρφωσιν τών νεωτέ
ρων γενεών, ουτοι δύνανται νά μαρτυρήσωσι κατά πόσον 
έν τώ μέσω τοΰ έν ώ πλέομεν πελάγους είναι χρήσιμος ή 
τής οικονομικής σωτηρίας σανίς. Έπ’ αύτής είναι έγκεχα- 
ραγμένη ή λέξις «Προμηθεύς.» ’Ιδού ή περιεκτικωτέρα τοΰ 
οίκιακοΰ προϋπολογισμού έννοια, είς άνάλυσιν τής οποίας 
δανείζομαι έκ τοΰ περί Οικονομίας συγγράμματος τοΰ κ. 
Mezieres τά επόμενα.

— Ό οικιακός προϋπολογισμός είναι μέτρον φρονήσεως 
δι’ όλας τάς ηλικίας, δι’ δλας τάς τάξεις, δι’ όλας τής ζωής 
τάς καταστάσεις. 'Αρμόζει είς τόν άγαμον δπως καί είς 
τόν οικογενειάρχην, είς τόν άσημον τεχνίτην δπως καί είς 
τόν πλούσιον κεφαλαιούχον. Ούδεμία οικογένεια δύναται 
νά άπαλλαχθή τής άνάγζης τοΰ οίκιακοΰ προϋπολογισμού. 
Ό σκυτεύς τού Λαφονταίνου άποκρίνεται εύθύμως πρός 
τόν τραπεζίτην: «έκάστη ημέρα φέρει τόν άρτον αύτής.» 
Άναμφιβόλως- ύπάρχουσιν δμως καί άλλαι έκτος τής περί 
τήν τροφήν άνάγκης, τάς οποίας ούτος δέν ονειρεύεται. 
"Ινα φθάση τό τέλος τοΰ έτους, κατά τήν μέθοδόν του, 
πρέπει προσέτι νά έχη κατοικίαν, νά ένδυθή, νά θερμανθή, 
νά πλυθή, νά φωτισθή κτλ. Τό μόνον μέσον, δι’ ού δύνα- 
ταί τις νά έπαρζέση είς τάς δαπάνας ταύτας, είναι ή άπο- 
ταμίευσις μέρους τοΰ ήμερομισθίου. Άπαιτεΐται τούτέ- 
στι πρόνοια, υπολογισμός, σκέψις. Καί είναι μέν άληθές δτι 
ή μέθοδος τοΰ «ήμεροδούλου καί ήμεροφάγου» είναι σύ-



502 0IK.050MIK.il ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 503

στημα φιλοσοφικόν, τό όποϊον πάντοτε Οά έχη οπαδούς, 
δέν είναι όμως ζαί σύστημα οικονομικόν. Έν γένει αί δα
πάνα: οέν καταβάλλονται πάντοτε καθ’ έκάστην είς μικράς 
μερίδας ζαί ισας δόσεις. Τό μέν ένοίκιον πληρόνεται συνήθως 
ζατά τριμηνίαν τά δέ ενδύματα καί τά έπιπλα άνανεοΰνται 
ζατά μεμαζουσμένας άπ’ άλλήλων έποχάς. Έν τούτοις 
πΛείστων επαγγελμάτων τά ημερομίσθια πληρόνονται ζα
Ο’εβδομάδα ή ζαί καθ’ημέραν. Ή δυσκολία τής έν αρμονία 
άποκαταστάσεως δύο οοων έπί τοσοΰτον διαφόρων άποτελεϊ 
τήν λυδίαν λίθον τοΰ βιωτιζοϋ πνεύματος.

Ή πρωτοβουλία τοΰ οικιακού προϋπολογισμού άνήκει 
δικαιωματιζώς είς τόν κύριον τής οικίας, τόν έμπεμπιστευ- 
μένον τά κοινά συμφέροντα, τόν φυσικόν τής οικογένειας 
προστάτην. Ίσως διά τήν έπικράτειαν ύπάρχουσι λόγοι 
ισχυροί, ώστε οί μή πληρόνοντες ούδέ λεπτού φόρον νά κα- 
νονίζωσιν ζυριαρχικώς τήν χρήσιν τοΰ δημοσίου θησαυρού- 
άλλ’ έν τω οΐκω οέν εΐναι ορθόν νά έχωσι γνώμην έπί τών 
έξόδων οί ανήλικοι, οί μαθητευόμενοι, οί υπηρέται. Τό 
δόγμα «ύπέρ πάντων ζαί διά πάντων» δέν έφαρμόζεται εις 
τήν εσωτερικήν τής οικίας διοίζησιν. Επίσημος δέ τής 
άρχαίας σοφίας χρτσμός ρητώς έν αύταϊς ταϊς πρώταις αύ- 
τοΰ λέξεσιν διακηρύττει, ότι ή οικονομία άντιθέτως πρός 
τήν πολιτικήν, έξαρτάται έξ ένός άρχοντος ζαί εΰημερεϊ 
ύπό τήν μοναρχικήν έαυτής άνάπτυξίν. «Ή μέν πολιτική 
έζ πολλών αρχόντων έστιν, ή οικονομική δέ μοναρχία» 
(’Αριστοτέλης). Ό αγαθός οικογενειάρχης λαμβάνει μέν 
πάντοτε ύπ’ όψιν τάς φρονίμους ή διζαίας απαιτήσεις, όφεί- 
λει όμως νά ύπερασπίζηται τόν προϋπολογισμόν αύτοϋ καί 
νά άποζρούη ανηλεώς τάς αδιάκριτους, όπως τούτέστι ζαί 
ή καλή κυβέρνησις οφείλει νά είναι πρός πάντας ζαί ζατά 
πάντω·· άγρυπνος φύλαξ τής έθνιζής περιουσίας. Διότι εΐ- 

αιοπονία, άφ’ ένός μέν νά συντάσσωνται εύ- 
οϋπολογισμοί, άφ’ έτέρου δέ νά ζαθίσταν- 

εσως γράμμα νεκρόν.
ισιν τοΰ οικιακού προύπολογισμοΰ πρέπει ή 

έζτίμησις τών έσόδων νά ποοηγήται τής τών έξόδων. Πρέ
πει τις νά γνωρίζη τούς οποίους διαθέτει πόρους, πριν ή ό
ρίση τήν χρήσιν αύτών. Ό ορθός λόγος τό ύπαγορεύει. 
Εΐναι τώ όντι εύζολώτερον νά καταβιβάση τις τάς οαπανας 
του μέχρις ή καί κάτω τών εισοδημάτων του, παρά νά άνα- 
βιβάση ταΰτα ζατά τό δοζοΰν πρός έπάρζειαν τών οαπα- 
νών του. Ή επικράτεια ακολουθεί αντίθετον σύστημα, διά 
τόν εύπρόσωπον λόγον ότι δέν δύναται νά πράξη άλλως 
χωρίς νά διαζινδυνεύση τήν δημόσιον ύπηρεσιαν. Πρέπει νά 
σημειώσωμεν προσέτι, ότι τά οικονομικά τών έθνών είναι 
ζατά πολύ έλαστικώτερα ζαί εύδιακοσμητότερα παρά τά 
οικονομικά τών ιδιωτών, ώς άποδεικνύει ή μείζων ευκολία 

τών έπικρατειών είς τήν έξοιζονόμησιν τών αναγκών αύ
τών διά νέων δανείων καί νέων ομολογιών, άνεξαρτήτως 
τοΰ έν τώ μετρώ τούτω έν γένει όρθοΰ ή μή όρθοΰ.

Ό αγαθός οικογενειάρχης οφείλει ζαί ένταΰθα όπως ζαί 
άλλαχοϋ νά άζολουθήση εναντίαν τής έπικρατείας οιεύθυν- 
σιν όσον άφορα τήν διοίζησιν τών οικονομικών του. Ού
τως άντί νά έκλέξη ώς βάσιν τής έκτιμήσεως τών εισοδη
μάτων αύτοϋ, μέσον τινά όρον, ή μάλιστα τόν εύνοϊζώτε- 
ρον έξαιρετιζοΰ τίνος π. χ. έτους, διαρρυθμίζει άπ’ έναντίας 
τούς ύπολογισμούς του ζατά προτίμησιν έπί τίνος άτυχους 
ένιαυτοΰ, ίνα μή διατρέξη τόν κίνδυνον τής άπάτης. Ούδε- 
μίαν παραδέχεται τών λεπτών έκείνων διακρίσεων, αιτινες 
εΐναι έπί τοσοΰτον προσφυείς εις διευζόλυνσιν τής σπατά
λης ζαί διζαιολόγησιν τής απρονοησίας. Δέν γνωρίζει τήν 
μηχανήν τών έκτάκτων, άναπληρωτικών ή συμπληρωτικών, 
πιστώσεων. Θέλει ώστε τά έξοδά του νά είσέρχωνται άφεύ- 
κτως έντός τών ορίων τών έσόδων αύτοϋ. ζαί γνωρίζει πώς 
δύναται νά ζατορθώση τοϋτο. Έν γένει ελαττώσεις τοιαΰ- 
ται, ώστε νά διαζινδυνεύσωσι τήν ύπηρεσιαν, άν ζαί συνή
θεις παρά τή επικράτεια, εΐναι σπάνια: παρά τοϊς ίδιώταις. 
Ωφελείται δέ πάντοτε ή οικογένεια έλατι-ΰσα τόν άριθμόν 
τών ύπηρετών της, περιορίζουσα τά τή: πολυτελείας της 
ζαί καταργούσα τά μάταια τών έξόδων αύτής.

0IK.050MIK.il


504 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΩΡΑΙ ΕΝΙΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 505

Άπαιτεΐται πολλή φρόνησις, ινα μή αύξάνη τις ολίγον 
τά έξοοά του, δταν εύνοήται ύπό τής τύχης, καί ίνα μή 
έπιβαρύνη τό μέλλον οιά βαρών διαρκών έκ τίνος εύτυχίας 
πιθανώς διαβατικής. Έν περιπτώσει ατυχήματος ή στενο
χώριας οικονομικής είναι πολύ δύσκολον νά έπέμβη τις εις 
τάς έξεις τοϋ παρελθόντος καί νά είσάγη τάς άναγκαιο- 
τέρας μεταρρυθμίσεις, χωρίς νά προσκρούση είς συμφέροντα 
άτομικά, συνήθως θορυβώδη καί δύσχρηστα. Βλέπομεν οί
κους σημαντικούς, μεγάλα καταστήματα, έπικρατείας έτι, 
νά καταστρέφωνται ύπό τό βάρος τών άπαιτουμένων δαπα
νών πρός συντήρησιν διοιζήσεως καί προσωπικού άναπτυχ- 
Θέντων πέραν τοϋ δέοντος έν χρόνοις ησυχίας, αφθονίας καί 
άσφαλείας.

Υπάρχει δέ μεγάλη αναλογία μεταξύ τών μέσων, άτινα 
άπαιτοϋνται πρός στερέωσίν τής έθνικής πίστεως καί πρός 
άνέγερσιν τής ατομικής οικονομίας. Πρός άμφοτέρας αί 
αύται άρχαί λειτουργοϋσι. Τί οφείλει τώ οντι νά πράξη 
ιδιώτης βεβαρυμένος μέν ύπό χρεών, έπιθυμών δέ σπου- 
δαίως νά έπαναφέρη τάς ύποθέσεις αύτοΰ έν τάξει; ’Οφεί
λει έν πρώτοις, δπως έρρέθη ήδη, νά καταρτίση τόν προϋ
πολογισμόν του, έκτιμών τά έσοδα αύτοΰ είς τόν κατώτε
ρον δρον άνευ αύταρεσκείας καί άνευ φανταστικών πλα
σμάτων. Ακολούθως θέτει είς τήν πρώτην γραμμήν αύ
τοΰ τάς είς ούδεμίαν έλάττωσιν ύποζειμένας δαπάνας, ώς 
π. χ. τήν πληρωμήν τών τόκων τών χρεών του. "Οσον ά
φορα τάς λοιπάς δαπάνας είς κατοικίαν, τροφήν ένδυμα- 
σίαν, έπιπλα, μικράς διασκεδάσεις, ύπηρετικούς μισθούς, 
πρέπει νά μειώση αύτάς μέχρι τών ορίων τοΰ εισοδήματος 
του καί μάλιστα έτι μάλλον, εί δυνατόν. Πρέπει τέλος νά 
οίκονομή περίσσευμά τι έκ του εισοδήματος αύτοΰ, ί’να 
κατά μικρόν άποτίση τά χρέη του καί αύξάνη βαθμηδόν τό 
κεφάλαιον του. Διά τοιούτων περισκέψεων, ούσκολον εί
ναι (έκτος άπροσδοκήτων οικονομικών κρίσεων) νά μή α
παλλαγή έντός ολίγων έτών τής βεβαρυμένης θέσεώς του 
ό άνθρωπος τοΰ μέλλοντος, διά τόν όποιον πάντοτε έσεται 

μεγάλης έννοιας ό σοφώτατος λόγος τοΰ Βάκωνος, δτι 
«είναι συνήθως ήττον άπρεπές νά έλαττώνη τις τά μικρά 
έξοδα ή νά καταπίπτη είς τά μικρά κέρδη.»

ΩΡΑΙ ΕΝΙΑΥΤΩΝ
ΚΑΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-

Κατά τήν ποιητικήν ήμών άρχαιότητα αί ’’Ωραι, θυγατέ
ρες τοϋ Διός καί τής Θέμιοος, έφρουρουν τήν μεγαλοπρεπή 
άμα καί σκοτεινήν πύλην τοϋ ούρανοϋ (Ίλ. έ, 749). "Ινα 
διέλθη τις αύτήν, έπρεπεν αί 'Ωραι νά τήν άνοίξωσι. Πώς ή 
ιδέα αύτη μετέβη είς τάς έπί τής γής ώρας τών ένιαυτών 
δέν έρευνώ. Τό βέβαιον εϊναι δτι καί κατ’ αύτάς, ινα διέλ
θη τις τήν πύλην τής έπιγείου ζωής, πρέπει νά συνευδοκή- 
σωσιν αί Θεαί.

Ή διάβασις αύτη έκ τής πύλης τής ζωής τών άθανάτων 
ή τών θνητών έχει τι ουσιωδώς πρακτικόν δσον άφορά 
τούς τελευταίους, είτε δταν έρχωνται ουτοι εις τόν κόσμον, 
είτε δταν φεύγωσιν έξ αύτοϋ. Ή γέννησις καί ό θάνατος 
τών άνθρωπίνων πληθυσμών ακολουθεί νόμους σταθερούς, 
αιτινες δέν λειτουργοϋσι μετά τής αύτής έντάσεως κατά 
τάς διαφόρους τοΰ έτους ώρας, ώς θέλει άποδείχθή έν τή, 
δσον αφορά τήν έκ τής ζωής άποχώρησιν, προκειμένη με
λέτη.

Κατά πρώτον λόγον ή ώρα τοϋ έτους έκείνη, ήτις προη
γείται τής έν ή συγκομίζονται αί έθνικαί τροφαί, έάν άνή- 
κη είς έτος άφορον, δδηγεΐ πλείονα θύματα είς τόν τάφον, 
ή αί προηγούμενα: καί ή μετ’ αύτήν επομένη. Έν έκείνη 
αί αποταμιεύσεις έφθασαν είς τό τέλος των, δυσχεραίνεται 
δέ έντεΰθεν, ή δλη ζωική τών πληθυσμών οικονομία ύπό τό 
βάρος τής στερήσεως καί τών έξ αύτής δεινών. Μετά δέ 
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τήν ώραν τής συγκομιδής οί νέοι καρποί, σπεύδοντες νά έ- 
πουλώσωσι τάς πληγάς τοΰ κοινωνικού σώματος, άνακου- 
φίζουσι τήν βεβαρυμένην τοΰ κόσμου ζωήν.

Ή έποψις τών έπιδημιών κέκτηται ιδιαιτέραν έπί τοΰ 
προκειμένου σημασίαν, διότι ή ενέργεια αύτών άναφαίνε- 
ται δραστηριωτέρα κατά τάς ώρας τοΰ θέρους καί τοΰ 
φθινοπώρου ή κατά τάς λοιπάς, ώς παρετηρήθη π. χ. έν 
Λονδίνω καί άλλαχοΰ. Έντεΰθεν δέν επεται οτι οί φυσικοί 
ούτοι νόμοι τής μείζονος κατά τά θερικά καύματα έπωά- 
σεως τών επιδημικών νόσων δέν δύνανται νά τροποποιη- 
Οώσι διά τής βελτιώσεως τοΰ κλίματος καί τών όρων τής 
έν τω τόπω διαίτης τών άνθρώπων. Καθώς άπέδειξεν ό 
Villerm0 διά τήν πόλιν τών Παρισίων, ένώ κατά τόν 17®'' 
αιώνα ή θνησιμότης ύπερηκοντίζετο κατά τάς άρχάς τοΰ 
φθινοπώρου ένεζεν τών έπικρατουσών τότε μεγάλων έν τή 
Γαλλική πρωτευούση έπιδημιών, άφ’έτέρου ζατά τόν 19«ν 
αιώνα ή χρονία ζαταπολέμησις τών τοπικών αιτίων αυτών 
έπήνεγκεν ού μόνον τήν ζαθ’ όλου έλάττωσιν τής Ονησιμό- 
τητος, άλλά ζαΐ τήν μετατροπήν τής δραστηριότητος αύ
τής είς τούς δύο πρώτους τοΰ έαρος μήνας.

Κατά τοΰτο τά έν Έλλάδι φαινόμενα τής έν ταΐς δια- 
φόροις τοΰ έτους ώραις διανομής τής θνησιμότητος, είναι 
ήκιστα ενθαρρυντικά, έφ’ όσον μαρτυροΰσιν ότι ή βελτϊω- 
σις τοΰ κλίματος καί τών λοιπών βιωτικών τοΰ τόπου πε
ριστάσεων ανήκει εις έθνιζήν πρόνοιαν ούσιωδώς μέλλουσαν. 
Ούτως έάν λάβωμεν ύπ’ οψιν τόν μέσον όρον τής άπό 
τοΰ 1865—67 τριετίας, αί έγχώριαι έπιδημίαι έχουσι πάν
τοτε τόν κύριον λόγον είς τήν κατά τό θέρος καί ιδίως 
τό φθινόπωρον παοατηρουμένην έντασιν τής παρ’ ήμΐν θνη- 
σιμότητος.

γένει ή Εύρωπαΐκή πρακτική μαρτυρεί, ότι ή Ούρα του θα-

Έαρ Χειμών Θέρος Φθινόπωρον
— — — __

6006 7116 7486 7870
τούτοις κατά μέρος τιθεμένων τών έπιδημιών

νάτου είναι μάλλον ζατά τόν χειμώνα ή ζατά τάς λοι
πάς ώρας τοΰ έτους άνοιζτή. Μαζραί παρατηρήσεις τής 
Καταστατικής άγουσιν είς τό πόρισμα τοΰτο. Όφείλομεν 
δέ είς τόν κ. Lombard πολύτιμα στοιχεία συγκρίσεως έπί 
χρονιζοΰ διαστήματος 200 έτών, έν οίς καθ’ έζατοστύν 
άνθρώπων άπεβίωσαν έν Γενεύη ώς εξής·

17ος αιών 18ος αίώνΙ 1 8ος αί’ών 19ος αιών 19ος αιών
ώραι 67 έτη 1701-43 1755 1800 1814-33 1838-55
— — __ — — —

Χειμών 27, 44 27. 83 27, 88 27, 80 27,61
Έαρ 25, 40 25, 72 26, 67 26, 13 27,13
Φθινόπωρον 24, 03 25. 88 24, 23 24, 35 23,45
Θέρος 23. 13 I 20. 57 21. 22 21. 71 21.81

Ή διαμοίρασις αύτη τής θνησιμότητος κατά τάς διαφό
ρους τοΰ έτους ώρας περιβάλλεται ιδιαίτερον διαφέρον έκ 
τοΰ συνδυασμού, τόν όποιον ένήργησεν ό Quetelet πρός τήν 
τοιαύτην ή τοιαύτην τής ήλικίας άνάπτυξιν. Κατά τάς 
παρατηρήσεις αύτοΰ ή μείζων θνησιμότης τών νεογνών ά- 
παντάται έν τή ώρα τοΰ χειμώνος, έλαττοΰται ζατά τό 
έαρ, αύξάνει έπ’ όλίγον ζατά τό θέρος καί ύποπίπτει είς 
νέαν έλάττωσιν ζατά τό φθινόπωρον. Έντεΰθεν συνάγεται, 
ότι ή συγζ.ερασμένη θερμοκρασία συμβιβάζεται πλειότερον 
πρός τάς άνάγκας τής πρώτης ζωής καί ότι ή ύπερβολή 
τής Οερμότητος, έξόχως δέ ή τοΰ ψύχους, έξασκεϊ κατα
στρεπτικήν έπιρροήν είτε άμέσως έπί τών νεογνών είτε έμ- 
μέσως διά τών Οηλαζουσών αύτά.

Μετά τήν πρώτην ήλικίαν ή θνησιμότης μεταβάλλει δι- 
εύθυνσιν, διότι ένεργεΐ δραστηριώτερον κατά τό έαρ. Ό 
Μάιος μήν είναι ό μάλλον θανατηφόρος μέχρι τών δώδεκα 
έτών. Άπό τής ήβης δέ μέχρι τοΰ 25 έτους τής ήλικίας 
τό δρέπανον τοΰ θανάτου κινείται ταχύτερον κατά ’Απρί
λιον καί Μάρτιον, ίνα μέχρι τών τελευταίων ήλιζιών έν τή 
οπισθοδρομήσει ταύτη είσέλθη ζωηρότερον είς τής χειμε
ρινής ώρας τούς μήνας Φεβρουάριον καί ’Ιανουάριον. Τοι
ουτοτρόπως αί δύο άκραι ήλικίαι συναντώνται, ούτως εί- 
πειν, ύπό τήν μείζονα έπιρροήν τής θνησιμότητος κατά τό 
βαρύτερον πρός τάς δυνάμεις των τμήμα τοΰ ένιαυτοΰ. Ό 
επόμενος πίναξ δύναται νά δώση άσφαλέστερον τήν έννοιαν 
τοϋ φαινομένου τούτου.



508 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
ΩΡΑΙ ΕΝΙΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 509

ύ
3 Ο 
>-

Ci Ο
ι- c> ο

■ο ο

Γ- © CO ■*  ·*  GV © © GV © «$< >«*  © © 30 © 
© © x x r- ©00 CO t' t' i— c- x © © © ©

© © © © © ©©©©>©© © © © ©■ ©r

οο co © 2? GV X ccoob CC ·■ © © r- r- ■=*ο © x © t- X CO CO Γ- t- X © © © © X X t- f © ©
Q-. „ ■ „Μ.»
®

Ό Ο Ο ο © ο © © © ©■©©’-©© © © © © © ©

Μ· CO GV © CO © © CO © GV GV ίο v- r· oo
ο CO ΟΟ σο CO 00 Ci Ci © © © © © © Ci x x t- r- t>

'3 
ο © Ο ©; θ' ·*■ ©Ί© ©©-- — ©'- o' © o’ ©" o’ ©■

CO Ci ίΛ o 20 co GV CO © — © 1.0 © GV © c: co r- ** 1
ο Ci x c* o GV O -- GV GV — — © © Ci Ci Ci Ci X X

-X r. „ Λ r.
/-τ. Ο Ο Ο ** © © © © ©

GV « Ο X © co I- © OO GV © ©GV © — ©
Ο- CO GV GV GV co — -- © © ©ο- - r. Λ ev rv „ Λ ©

-οο — T· © ©

'/· ο — 2C r- •r- © © GV t~. *̂·  t" © »- CO X © ©
»· ■* “ ο sv GV GV CO GV CO GV -- © © ·- — -- ,- GV
ο-

•r- •e- — w— "T-

X CO © oc co 20 ι-- © srt Μ· © M· CO © GV ΟΙ ~ X
— Ο — «— "T- O Ci Ci Ο O -- GV CO CO ·«· |

*· *- ·-
•·> 

■9-
•e· - - © © -c- — i

ο- 2 ~ 2 CO o CO GV CO © CO W CO l~" © ·“ t- © co t-· X
-3 '« CO CO GV GV GV GV GV GV © © © © © -- CO ·» © ©

ό ·»·%<· -- r. r.
«·> •5" •r— o o o —
X

1 «X. t— CO GV CO X X •r- -Q ςο — Γ- ce — ·— — C:
© «- o o © © © c c. o O ·■ c. --------- ---- SV GV :

11
•ΰΓ T-'· —' © o o ·<

I 
ι

Ι 1 «
,§■ a a A ST 

p A = a a « « » « a a a
ί

Μ
* GV X GV © © © © —

1 <- CO GV co © M «- -C- GV GV CO •4 © © t- ©
S ! 1

© -r- CO ©

1 
GV

1 

X
1

GV co © X GV © © ©
1 

© © © © © o
•— 1----------------------- Τ’ —< - - cc J5*  ©©t^© [

Έκ τοϋ πίνακος τούτου έξάγομεν δτι αί άρχαιαι εικόνες 
τοΰ γέροντος χειμώνος καί τοΰ γέροντος Χάρωνος συναν
τιόνται, καί δτι ή αλληγορία αυτών μετέχει σπουδαίας έν 
τή Καταστατική αλήθειας. Ή ίσχυρωτέρα ήλικία κατά τής 
φθοροποιάς έπιρροής τής συμμαχιας τών δύο τούτων γε
ρόντων ανήκει είς τήν άπό τοΰ 12°“—25<« έτους πλήρη 
ζωής περίοδον. Πόσον δμως ταχέως διαβαίνουσιν οί χρυσοί 
ουτοι χρόνοι τής ανθήρας νεότητος ! Είχε δέ δίκαιον ό Λα- 
μαρτινος, δταν έλεγε :

Cneillons, cueillons la rose an matin de la vie. 
Des rapides printemps respire an moins les fieurs.

Άφ’ ετέρου τό πΰρ τής νεότητος έχει τι τό καταβιβρώ- 
σκον, διότι παρατηροΰμεν δτι μεταξύ δλων τών ηλικιών ή 
προσθήκη τής θερινής θερμότητος προσβάλλει αύτήν πλειό
τερον, ώς φαίνεται έκ τών κατά τήν ώραν τοΰ θέρους 
έπομένων μέσων τής θνησιμότητος δρων : έτη 12—16, 
θνησιμότης 2, 96· έτη 16—20, Ονησιμ. 3, 02. Άπ’ έναν
τίας αί λοιπαί ήλικίαι ύποφέρουσιν όλιγώτερον έκ τής 
προσθήκης τής θερινής θερμότητος, ώς π. χ. ετη 40—50, 

θνησιμότης 2, 86.
Έάν κρίνωμεν έκ τοΰ καθ’ έκαστον μήνα μέσου δρου τής 

θνησιμότητος, εύνοϊκώτερος πρός δλας τάς ήλικίας μην εί
ναι ό ’Ιούλιος (0, 80) καί μετ’ αύτόν ό Αύγουστος (0, 84), 
άκολουθοΰσι δέ ό Σεπτέμβριος (0, 86) καί ό ’Οκτώβριος 
(0, 86), μετ’ αύτούς ό ’Ιούνιος (0, 88) καί κατόπιν τού
του ό Νοέμβριος (0, 94). Οί λοιποί μήνες κατέχουσι τήν 
έξής σειράν είς τήν κλίμακα τής προϊούσης θνησιμότητος: 
Μάϊος (1, 00), Απρίλιος (1, 08), Δεκέμβριος (1, 09), Μάρ
τιος (1,17), Φεβρουάριος (1,20) καί τελευταίος ό ’Ια
νουάριος (1,26), κατ’ έξοχήν μήν τής άνανεώσεως.

Εννοείται άφ’ έαυτοΰ, δτι ή άξια τών πληροφοριών τού
των τής Καταστατικής διαποικίλλεται κατά τόπους καί έπο- 
χάς. Δέν έπεται δμως έντεΰθεν δτι δέν πρόκειται περί κα
θολικού τών άνθρωπίνων πληθυσμών νόμου. Κατά πό
σον ή περαιτέρω μελέτη αύτοΰ άνήκει είς τά μεγάλα
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τής επιστήμης ζητήματα, δύνανται νά άπαντήσωσι τά ζω
τικά τών εθνών συμφέροντα καί ή οιά μέσου αύτών καλ
λιέργεια τής έν τώ κόσμω τούτω ζωής.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ·

Ή μεταξύ τών διαφόρων παραγωγών μεταβιβαστική 
τών περιουσιών εύκολία συνδέεται έπί τοσοΰτον πρός τήν 
εύρυτέραν τών κοινωνιών άνάπτυξίν, ώστε βλέπομεν ότι 
άναλόγως τής έν τή οικονομική ταύτη κυκλοφορία έντά- 
σεως καϊ ό οικονομικός άπανταχου προβιβάζεται βίος. Κα
τά τούτο έκ τής φύσεως των αί περιουσίαι δύνανται νά κα- 
ταταχθώσιν είς τρεις κατηγορίας, διότι ή είναι δεκτικαΐ με
γίστης κυκλοφορικής δυνάμεως, ώς π. χ. τά νομίσματα καί 
αί λοιπαΐ έν μικρώ όγκω καί έν μικρώ βάρει μεγάλην άξίαν 
περικλείουσαι ούσίαι, οθεν καθίστανται αύται καί μάλλον 
έπιζήτητοι και μάλλον εύμεταβίβαστοι, ή κατέχουσι μέ- 
σην τινα τάξιν, ώς είναι τά ογκωδέστερα καί βαρύτερα προϊ
όντα τής βιομηχανίας, ή άνήκουσιν είς τήν κατηγορίαν τών 
ήττον κυκλοφορικών έφοδίων τής ζωής, έν οις άπό τών 
πρώτων τής βιομηχανίας ύλών διαπρέπουσιν ιδίως αί ακί
νητοι κτήσεις.

"Οσον άφορα τό τελευταϊον τούτο είδος τών περιουσιών, 
ή διά τοϋ μέσου τής πωλήσεως Κυκλοφορία αύτών άπό κυ
ρίου είς κύριον ήκολούθησε διαφόρους μεθόδους, αί γενι- 
και τάσεις τών οποίων άποτελούσι δύο συστήματα. Άφ’ έ
νός ή μεταβίβασις τής κυριότητας ένεργεΐται δι’ απλής συ- 
ναινέσεως ώς π. χ. έν τή Γαλλική νομοθεσία τοΰ 1804·, 
καθ’ ήν ή πώλησις μεταφέρει τήν ιδιοκτησίαν καί άνευ πα- 
ραδόσεως, Άφ’ έτέρου δέν άρκεΐ μ.όνη ή συναίνεσις, διότι
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απαιτούνται καί αί έγγυήσεις τής δημοσιότητος διά τό συμ
φέρον τών αγοραστών καί τών πιστωτών. "Οτι τό δεύτε
ρον σύστημα είναι προτιμώτερον έν τή γενική τοΰ οίκο- 
νομικοΰ βίου αναπτύξει, πρόδηλον. Έντεΰθεν όμως έξη- 
γεϊται καί ή βαθμηδόν προϊοΰσα έπικράτησίς του άπαν- 
ταχοΰ.

Τό σύστημα τοϋτο, ούσιωοώς δν 'Ελληνικής καταγω
γής, οφείλει τήν τελικήν αύτοϋ διαμόρφωσιν είς τήν Γερ
μανικήν πρακτικήν. Ή μεταξύ τών δύο τούτων τής ιστο
ρίας περιόδων λειτουργία τής Ρωμαϊκής χρησιμεύει ώς σύν
δεσμός τις χαλαρός μιας καί τής αύτής έννοιας. Τοιουτο
τρόπως άπαντώμεν τήν μεταοίβασιν τών ακινήτων έν Ά
θήναις μέν ένώπιον δημοσίων αρχόντων ύπό διαφόρους τύ
πους καί έγγυήσεις τελουμένην, τόν δέ μεταξύ προσώπων 
καί κτημάτων σύνδεσμον είς τοιοϋτον βαθμόν προκεχωρη- 
μένον, όσον μαρτυροΰσιν οί όρο ι, τούς όποιους έθετεν 
ό δανειστής έπί τών ένυποθήκων τοΰ όφειλέτου. Έν Ρώμη 
δέ ή πώλησις τών ακινήτων ένεργεΐται παρόντων πέντε 
μαρτύρων, διά πανηγυρικών τινων λέξεων, ένώπιον ζυγο- 
στάτου (librip ns), καί διά τυπικής τού κτήματος παραδό· 
σεως. Τέλος παρά Γερμανοί; έπανέρχεται ή Ελληνική ιδέα 
τής μεσολαβήσεως τοΰ δημοσίου άρχοντος καί τελειοποιεί
ται είς σταθερόν μνημεΐον όλων τών διαδοχικών μεταβιβά
σεων τής άκινήτου ιδιοκτησίας, διότι οί τίτλοι αύτών κα
ταγράφονται έντός έπισήμου βιβλίου, είς πληροφορίαν α
πάντων, ύπό τό κύρος τής άρχής, ώς π. χ. έν Βαυαρία ό- 
λοκλήρου τοΰ δικαστηρίου τής έν ή κεΐται τό κτήμα περι
φέρειας, ίνα διαλυθώσιν ούτως οί άρχαΐοι τής ιδιοκτησίας 
δεσμοί καί συναφθώσι νέοι.

ΊΙ μέθοδος αυτή διά τών διαδοχικών τελειοποιήσεών της 
καί ιδίως διά τής κατά 185'5 συστηματικωτέοας έν Γαλλία 
διαρρυθμίσεως αύτής, μετεφυτεύθη έν έτος κατόπιν παρ’ήμΐν 
διά τούνόμου τής 29 8βρίου 1856, όστις ώργάνισεν τό κρα
τούν ήδη βιβλίον τής μεταγραφής, ίνα έγγράφωνται έν αύτώ 
αί μεταξύ ζώντων μεταβολαί τής ακινήτου κτήσεως πρός 



512 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ. 513
οδηγίαν παντός βουλομένου νά άγοράση ακίνητα ή νά δα- 
νείση επ’ αύτών, καί επομένως ενδιαφερομένου είς τήν ακρι
βή γνώσιν της καταστάσεως έν γένει τής ιδιοκτησίας καί 
τών τυχόν έπ’ αύτής βαρών (δουλειών). Άρκεϊ δέ τις νά 
συνδυάση τάς π/^ηροφορίας τοϋ βιβλίου τών μεταγραφών 
πρός τάς τοϋ βιβλίου τών υποθηκών, ινα έφοδιάση ούτω διά 
μεγάλης δόσεως ασφαλείας τά έπί τής άκινήτου έν γένει 
κτήσεως συμφέροντα αύτοΰ.

Βεβαίως δέν έννοώ έντεΰθεν, ότι δλαι αί δυσχέρειαι έξα- 
λείφονται ύπό τήν αιγίδα τών κρατούντων τά βιβλία ταΰ
τα ύπαλλήλων. Μέχρις ότου είσαχθή έν τή καθ’ ήμάς οι
κονομία τών έθνών ύπό τό άναπόφευκτον ένδυμα τών νεω
τέρων έγγυήσεων ή Αθηναϊκή πρακτική τών έπί τών ακι
νήτων κτημάτων τιθεμένων όρων τών δανειστών, είς 
τοιοΰτον βαθμόν ώστε έκαστον κτήμα νά έχη τήν έπιγρα- 
φήν τοΰ κυρίου αύτοΰ, όπως καί τό κατάστημα τοΰ έμπο
ρου καί τοΰ βιομηχάνου, πάντοτε ή παρέλευσις τοΰ χρό
νου, ή ποικιλία τών σχέσεων τής έν τώ κόσμω τούτω 
ζωής ύποκρύπτουσι πολλάς παγίδας είς τά τελικά πορί
σματα τής έπιθυμητής δημοσιότητος τών έπί τής άκινήτου 
ιδιοκτησίας δικαιωμάτων, *τά  όποια ύπό τήν ώθησιν τοΰ 
κληρονομικοΰ μάλιστα κατατμηματισμοΰ άποβαίνουσι όση
μέραι άεικινητότερα. 'Οπωσδήποτε καί αί άποκτηθ^ϊσαι μέ
χρι τοΰ νΰν έγγυήσείς τών δημοσίων τής ιδιοκτησίας έγ- 
γραφών εΐναι μεγάλαι πρόοδοι. Φέρε ίδωμεν άν είς αύτάς, 
όπως έχωσι, δύναται νά προστεθή τι άναγκαϊον.

Ή αρχή τής έπισήμου καταρτίσεως τών περί τής άκι- 
νήτου ιδιοκτησίας συμβολαίων, τήν όποιαν ό ήμέτερος νο
μοθέτης τοΰ 1836 παρέλαβε έκ τών γενικών τής Εύρωπαϊ- 
κής κοινωνίας ιδεών (άρθ. 42 τοΰ περί χαρτοσήμου νόμου), 
άποτελεΐ, μετά τήν εισαγωγήν τοϋ προμνησθέντος συστή
ματος τής διά δημοσίας έγγραφής άποκτήσεως τής ιδιοκτη
σίας, ούσιωδώς ανωφελή πλεονασμόν. Τό συμφέρον τής 
πολιτείας, είς βεβαίωσιν τών τυχών τής άκινήτου κτήσεως 
κατά τήν θέλησιν τών κυρίων αύτής, λειτουργεί έπί τοσοΰ- 

τον διά τής μεταγραφής, ώστε δέν ύπολείπεται είς τά συμ
βόλαια τών έπί τής άκινήτου κτήσεως δικαιολογικών με
ταβολών είμή ή φορολογική τοϋ χαρτοσήμου ιδέα, ήτις 
δύναται νά ύπηρετήση τό ταμεϊον τής έπικρατείας καί άνευ 
τής μεσολαβήσεως τών συμβολαιογραφικών τύπων.

Κατά τοΰτο έχομεν έκ τής μεγάλης δημοκρατίας τής 
’Αμερικής έντελέστατον ύπόδειγμα τόν άπό 29 Μαίου 1872 
νόμον τοΰ lllino?, καθ’ δν πρός μεταβίβασιν τής ακινήτου 
ιδιοκτησίας άρκοΰσι καί ιδιωτικά έγγραφα, τά όποια (άρθ. 
9) «δύνανται νά συνταχθώσιν ώς ακολούθως :

«Ό πσρσχωρΰν (όνομα κ.α·. κατοικία). άπέναντ·. τοΰ πληρ·>Οεντθΐ αύτώ 
τιμήματος (όοίζεται τούτο), μεταβιβάζει πίός τόν (όνομα τοΰ αγοραστού) τό 
ακίνητον, τοΰ όποιου επεται ό πφοσοιοοισμόί, κείμενον έν τη κομητεία (οείνα) 
τήί Πολιτείας τού Illinois.»
Ή ύποθήκη τής ακινήτου ιδιοκτησίας δέν περιβάλλεται διά 
πλειόνων δυσκολιών, διότι (άρθ. 11) «δύναται νά συστηθή 
ώς εξής:

«Ό υπογεγραμμένος (όνομα τοΰ ίοιοκ.τήτου) υποθηκεύει πρός όφελος τοΰ 
(όνομα τοΰ ίανειστοΰ) καϊ έςασφάλισιν τής πληρωμής (ορίζεται τό χρέος 
κατά φύσιν, ποσόν. τόκον, προθεσμίαν κα·. αν έςεόόβη γραμμάτιου) τό ακίνη
το/, τοΰ οποίου επεται ή περιγραφή.»
"Ινα έχωσι δέ νομικά άποτελέσματα αί τοιαΰται έπί τής 
άκινήτου κτήσεως συμφωνίαι, άπαιτεϊται 1) ή κάτωθι αύ
τών έπικύρωσις τής ύπογραφής ύπό τίνος είρηνοδικου ή 
συμβολαιογράφου, γινώσκοντος τό πρόσωπον ή βεβαιουμέ- 
νου περί αύτοΰ ύφ’ ένός μάρτυρας, καί 2) ή μεταγραφή 
τών μεταβιβαστηρίων έγγράφων έν τώ έπί τούτω δημοσίω 
βιβλίω τής έν κεϊται τό κτήμα περιφέρειας (άρθ. 28). Ά- 
φίνω κατά μέρος τάς μέχρι τής έκδόσεως τών οριστικών 
παραχωρητηρίων μεταπωλήσεις τών έθνικών καί άλλων 
κοινοτικών κτημάτων, τά όποια δύνανται καί δι’ απλής ό- 
πισθογραφήσεως τών προσωρινών περί αύτών τίτλων νά 
μεταβάλλωσι κυρίους (άρθ. 15).

Άλλά νομίζω ότι άκούω τήν άντίρρησιν τών άρεσκομέ- 
νων είς τά τετριμένα τής γηοαιας Εύρώπης δόγματα- ό
ποιον τούτέστι χάος είς τάς συναλλαγάς ύπό τήν σημαίαν 
τής τοιαύτης κυκλοφορίας τών άκινήτων περιουσιών, τάς ό-.

ΕΤΟΣ2-ΦΥΑ, 23—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1875. 33
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ποιας έκαστος δύναται διά τοιούτων ιδιωτικών γραμματίων 
νά φέρη, ούτως είπεΐν, έν τω χαρτοφυλαζίω του ! Κατά πό
σον εΐναι σπουδαΐον επιχείρημα ή πρός τοιοϋτον χάος δυ
σκολία της ένώπιον συμβολαιογράφου παραστάσεως τών 
πωλητών καί τών αγοραστών, τών οφειλετών καί τών δα
νειστών, δέν έχω σκοπόν νά έρευνήσω. Διότι τί σημαίνει άν 
κοινωνία τις συγκρότηση έν τω αύτώ χρόνω χιλίας αγορα
πωλησίας καί έπί υποθήκη δανεισμούς ή δισχιλιους ; Εΐναι 
άρά γε οικονομικός ή πολιτικός κίνδυνος, άν ή μηχανή τοΰ 
συναλλάγματος, κινούμενη δραστηριώτερον, όδηγή ζαί τά 
ακίνητα, όπως καί τά κινητά, είς παραγωγικωτέρας χεϊρας ; 
’Εννοώ πολιτείαν, τής όποιας μία τών θεμελιωδών Βάσεων 
εΐναι τό άμετακίνητον τών γαιοκτησιών. "Οταν όμως ό νο- 
μοθέτης αναγραφή τήν ιδέαν τής έλευθέρας συναλλαγής 
καί τής κληρονομικής ίσότητος, δέν πρέπει νά ζηλεύη κα
τόπιν τοϋ Στρεψιάδου τήν άσυνέπειαν.

’Εν γένει σημαντικωτάτη έπιφυλάσσεται τώ μέλλοντι 
πρόοδος έν τή όσον ένεστιν εϋρυτέρα εισαγωγή τής άκινήτου 
ιδιοκτησίας έντός τοΰ ζωηρού κέντρου τών μεγάλων τής 
έποχής οικονομικών άγώνων. Έξ άπαντος ό δημοκρατικός 
τούτων χαραζτήρ θέλει περιλάβει καί τά έν τή γαιοκτησία 
περιλειπόμενα έτι στοιχεία τής ήδη έκπνευσάσης παλαιάς 
άριστοκρατιζής περιόδου, τής όποιας αί έζ τής φύσεως τών 
πραγμάτων διάδοχοι κοινωνιζαί υπεροχαί όσημέραι περι
βάλλονται τόν χαρακτήρα τοϋ χαρτοφυλακίου.

ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-

Υπολαμβάνω καί τά έργα τών ηγεμόνων όπως τά έργα 
τών τεχνιτών, βιοποριστικά τούτέστιν άμα πληρόνονται 
ύπό τών λαών. Έάν υπετίθετο, ότι ούδεμία έδίδετο είς τά 
ήγεμρνικά έργα αμοιβή, Οά εΰρισκον τά έθνη τόσφ ?ύκό- 

λως τούς ηγεμόνας των, όσω άνευ πληρωμής ζαί οί έχον- 
τες άνάγκην υποδημάτων τούς Υποδηματοποιούς των. Έκ 
τοΰ ότι είς τήν κοινωνικήν κλίμακα προίσταται τών λοι
πών ή ήγεμονιζή βιομηχανία, διά τήν άνωτέραν αύτής δύ- 
ναμιν ζαί διά τούς μεγάλους αυτής μισθούς δέν επεται έν
τεΰθεν, ότι μεταβάλλεται ή φύσις τών πραγμάτων. Καί 
τό προνομίου τής έν δεδομένη οικογένεια έξασζήσεως τής 
βιομηχανίας ταύτης δέν εΐναι άγνωστον έν τή μακρα τής 
έθνικής οικονομίας ιστορία. Μέχρι σήμερον δέ, μεθ’ όλην 
τήν έξασθένησιν αύτών, τά βιομηχανικά μονοπώλια προ- 
βάλλουσι πολλαχοϋ τήν φυσιογνωμίαν των. Τοιουτοτρό
πως τό τραπεζικόν υπενθυμίζει τό ηγεμονικόν· ή δέ διάρ
κεια είναι ζήτημα δευτερεΰον. "Οταν κατά τό 1836 ώρί- 
ζετο είς 30 έτη τό γραμματιοπώλιον τής Έθνιζής Τρα
πέζης, οκτώ έτη κατόπιν τό Σύνταγμα έξησφάλιζε τήν βα
σιλείαν τοϋ Όθωνος έπ’ άπειρον είς τήν οικογένειαν αύ- 
τοΰ. Τά γραμμάτια έμειναν καί τό στέμμα άπωλέσθη.

Πρώτος καί κύριος σκοπός έν πάση βιομηχανία εΐναι ή 
ώφέλεια τοΰ άσκοΰντος αύτήν (*  . Εξεταστέου ούτω κατά 
πόσον ύπάρχουσι σταθεροί τινες κανόνες πρός τήν τοϋ πο- 
θουμένου έπίτευξιν. Έάν μοί ειπη τις, ότι γράφω περί τέ
χνης, τήν όποιαν αγνοώ, έχω τήν άπάντησιν πρόχειρον 
διότι έκαστος έν τή ήγεμονιζή βιομηχανία καταναλωτής 
δύναται νά κρίνη περί τών προϊόντων αύτής. Πάντοτε δέ

(’) Ή ύπέρ τής άνθρωπότητος έν γένει καί τής έπικρατείας ιδιαι
τέρως φιλοδοξία δέν έχει σχέσιν πρός τήν βιομηχανικήν έννοιαν. 
Έκτος δέ σπανιωτάτων εξαιρέσεων, δέν γνωρίζω έπί τοΰ προζειμένου 
ούδέ φιλοσόφους βασιλείς ούδέ Κόδρους ηγεμόνας. "Οταν ό μέν Ζή
νων, τό ναυάγιον τής περιουσίας του μαθιον, έλεγεν «Εύγε, ώ τύχη, 
ποιείς, εις τόν τρίβωνα συνελαύνόυσα ημάς», ό δέ τελευταίος βασι
λεύς τών ’Αθηναίων έθυσίαζε τήν ζωήν του ύπέρ τών υπηκόων του, 
ό Rabelais ισχυρίζεται ότι άδύνατον εις τόν μονάρχην νά ζήση έπ’ 
όλίγοις, ό τελευταίος δέ τών Γάλλων αύτοκοάτωρ προδίδει τό ξί
φος τής τιμής είς τό βάρος τής ζωής, χωρίς έντεΰθεν ρ υιός νά άπο- 
λέση τήν ελπίδα τοΰ ηγεμονικού εισοδήματος. 
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έν τή οικονομική έπιστήμη οί ζαταναλωταί είναι οί καλλί
τεροι πρός τούς παραγωγούς διδάσκαλοι.

Η άνάπτυξις τών έν τω τόπω περί ηγεμονικής άναγ- 
καιοτητος ιδεών συνδέεται πρός διαφόρους τής πρακτικής 
επόψεις. Ή ίκανότης τοϋ ήγεμόνος είναι τό πρώτον δείγμα. 
Ακολούθως έρχεται ή ζατά φαντασίαν τοιαύτη τις γνώμη 

τών υπηκόων αύτοΰ. ’Αστείος τώ όντι βιομήχανος έσε
ται έκεΐνος, όστις, άναδεχόμενος νά διευθύνη τό πλοΐον 
ύμών, ομολογεί ότι δέν δύναται νά σταθή όρθιος έν ώρα 

τρικυμίας. Διά τοΰτο απαραίτητον έν τή ήγεμονεία ζαΐ τό 
φλοιώδες. Ή άπλότης είναι αρετή ούχί δι’ όλας τάς έθνι- 
κάς κράσεις. Πάντοτε δέ νεφέλη τις ζατά τό μάλλον ή 
ηττον παχεΐα, πρέπει άναλόγως τών λαών καί τών κλιμά
των νά διαχωρίζη τόν θρόνον άπό τής άγυιάς.

Ή ηγεμονική ίκανότης είναι σχετική πρός τό είδος τοΰ 
πολιτεύματος 'Όταν τοΰτο άποκλίνη φανερώς ή λεληθό- 
τως πρός τήν μοναρχίαν, έπειδή όλη ή εύθύνη βαρύνει τόν 
ηγεμόνα, οί ώμοι 
συνταγματικοί δέ 
πολύ εύζολωτέρα. 
δαγωγός· κυρία δέ αποστολή του αποβαίνει μάλλον ή πα- 
ρεμπόδισις τών μεγάλων συμφορών ή ό προβιβασμός 
μεγάλων έργων, 
είναι ή διά του ήγεμόνο

s 'Όταν τούτο 
ήν μοναρχίαν, 

αύτοΰ πρέπει νά είναι στερεώτεοοι. Έν 
πολίτευμα τι ή έργασία αποβαίνει ζατά 
Έν αύτώ ό μέν ήγεμών δέν είναι παι-

ων
Έζ τής πρώτης έπόψεως, τό ούσιώδες 

ς έξουδετέρωσις, ούτως είπεϊν, τής 
άνωτάτης άρχής, ίνα μή ό θρόνος γίνη μήλον τής έριδος 
μεταξύ τών φιλοδοξών. Έζ τής δευτέρας δέ έπόψεως, ύπο- 
βάλλει ό ήγεμών τήν έμπεπιστευμένην αύτώ έζτελεστιζήν 
δύναμιν είς τά φώτα τής Υπουργικής Κυβερνήσεως, τήν 
όποιαν τω όρίζουσιν οί αντιπρόσωποι τοΰ έθνους. Ούχί ότι 
είναι άδύνατον είς τήν τελειοτέραν συνταγματικήν μηχα
νήν, νά διαστρέψηό ήγεμών τήν κανονικήν λειτουργίαν της, 
αλλά διότι, άμα ούτος τό έπιχειρήσει, πρέπει συγχρόνως 
νά δείξη είς τό έθνος καί τά διπλώματα τής μοναρχικής 
αύτοΰ ίζανότητος.

Τοιαύτη τής ήγεμουιζής βιομηχανίας παρέζζλισις άντί-

Χειται φανερώς πρός τάς στοιχειωοεστέρας τής οικονομι
κής άρχάς. Άφίνων ζατά μέρος τό ζήτημα τής ειλικρί
νειας, τό όποιον άποτελεΐ σπουδαιότατου διά πάσαν παρα
γωγήν κεφάλαιον, άνευρισκόμενον έν ταΐς ουσκόλοις περι- 
στάσεσι καί διαβαΐνον μετά τής κληρονομιάς, όπως αί έμ- 
ποριζαί έπωνυμίαι, άπό γενεάς εις γενεάν, τό βέβαιον είναι 
ότι άμα ώς οί ζαταναλωταί έννοήσωσι τήν νόθευσιν τοΰ 
πωλουμένου αύτοΐς έμπορεύματος, άποβάλλουσι μέγα μέ
ρος τής έμπιστοσύνης, ήτις άποτελεΐ τήν κυρίαν πάσης συ
ναλλαγής βάσιν. Καί είναι μέν αληθές ότι πρόκειται περί 
προνομίου (ήγεμονικοΰ), τοΰ όποιου τά προϊόντα, έζόντες 
άζοντες, θά άγοράσωσι οί έχοντες τήν ηγεμονικήν άνάγ
κην, άλλά, τό έπ’ έμοί, τήν είς τοιοΰτο σημείον περιέλευ- 
σιν τής βιομηχανίας ούδαμώς ώς φρόνησιν θεωρώ.

Τήν έννοιαν τοΰ ύποζρυπτομένου κινδύνου άνέλυσεν ύπό 
τεχνικήν ιδίως έποψιν ό Μακιαβέλης έν τω Ήγεμόνι 
αύτοΰ (κεφ. θ'.) ώς εξής: «Προσπαθών ό ήγεμών νά ζαταστή 
άπόλυτος, σπεύδει πρός τήν καταστροφήν του άμα δέν κυ
βερνά μόνος, διότι τότε έξαρτάται παρ’ έκείνων, είς ούς ένε- 
πιστεύθη τήν έξουσίαν του, οϊτινες, εύΟύς άπό τών πρώτων 
κινημάτων, ή άρνοΰνται νά τώ ύπακούσωσιν ή καί έπανί- 
στανται μάλιστα κατ’ αύτοΰ· τότε δέ δέν εΐναι πλέον και
ρός ίνα σκεφθή ό ήγεμών περί άπολυτισμοΰ, είτε διότι δέν 
γνωρίζει πρός ποιον νά έμπιστευθή, είτε διότι οί πολϊται, 
είθισμένοι νά ύπαζούωσιν είς τούς καθεστηκότας άρχοντας, 
δέν δύναντάι νά άναγνωρίσωσιν άλλους. Ύπό τοιούτους 
όρους ή θέσις τοΰ ήγεμόνος άποβαίνει τόσω μάλλον δυσ
χερής, όσω δέν δύναται ούτος νά ρυθμίση τήν ένέργειάν 
του έπί τής έν όμαλοΐς χρόνοις κανονικής τών πραγμάτων 
πορείας, καθ’ήν άδιακόπως όλοι, έχοντες άνάγκην τής έξου
σίας του, σπεύδουσι περί αύτόν, διαζηρύττοντες ότι είναι 
έτοιμοι νά άποθάνωσι πρός ύπεράσπισίν του, μόνον καί μό
νον διότι ό θάνατος είναι μακράν. Έν δέ ταΐ: συμσοοαΐτ 
τής τύχης, έάν έπέλθη ή περίστασις πρός άπόδειξίν .οιαύ- 
της άφοσιώσεως, δέν βραδύνει ό ήγεμών νά δοκιμάση, δυ
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στυχώς δέ πολύ αργά, ζατά πόσον ό ζήλος ούτος ήκιστα 
ήτο ειλικρινής. Καί έν τούτοις ή δοκιμασία αύτη είναι έπί 
τοσοΰτον επικίνδυνος, έφ' όσον δέν ένεργεΐται δίς.»

Άλλ’ όμολογητέον αί περιπέτεια·, τοΰ επιχειρήματος δέν 
μεταβάλλουσι τό καινότροπον τής ανθρώπινης φύσεως. Πα
ρατηρήσατε τόν περιβεβλημένον τήν έλαχίστην πολιτι
κήν, βιομηχανικήν ή εμπορικήν δύναμιν. Τό όνειρόν του 
είναι νά έκτείνη τά όρια αύτής όσον ένεστι μαζρότερον. Καί 
ό δείνα π. χ. χωρικός πάρεδρος ή παντοπώλης έχει τοιαύ
τας τάσεις πρός τόν δεσποτισμόν, όσας βεβαίως θά κατώρ- 
θου νά πραγματοποίηση, έάν δέ εύρισκε σταθεράν άντί- 

όρασιν έζ μέρους τών συγχωρίων ή τών άγοραστών αύ
τοϋ. — "Οσον δέ άφορα τόν ηγεμόνα, έρρέθη ότι ή προσ- 
φορωτέρα μέθοδος πρός τόν άπολυτισμόν εΐναι ή άγάπη 
τών υπηκόων. ’Αμφιβάλλω. Ό μέν υιός τοΰ Θεμιστοκλέους 
ήτο μικρός τύραννος έξ άγάπης- αύτη δέ όσω έξέρχεται 
τής οικογενειακής ζαί τής φιλικής στέγης, τόσω καθίστα
ται προβληματική. Κατά πάντα λόγον τό δόγμα «ισχύς 
τών βασιλέων ή άγάπη τών λαών» εΐναι προφανής οικονο
μικός σολοικισμός. 'Όταν μεταβαίνω είς τήν άγοράν δέν 
ζητώ τούς αγαπητότερους πωλητάς, αΜΚα. τούς έχοντας 
τά χρησιμότερα τών προϊόντων. Τό νά εΐναι τις ήγεμών 
έξ άγάπης ή έλεημοσύνης, τό ευρίσκω ταϋτοσήμαντον, 
άμα δέν εΐναι τοιοΰτος έξ αρετής, δυνάμεως ή τύχης.

Ή καλλιέργεια τής ηγεμονικής βιομηχανίας δύο συστή
ματα άκολουθεΐ. Πρόκειται περί αύ-αρχικής ήγεμονίας ·, Ό 
φόβος.—Πρόκειται περί συνταγματικής ήγεμονίας ; Ή υπό- 
ληψις. Έν τή πρώτη περιπτώσει ό φόβος πρέπει νά έπιτείνη- 
ται άδιαζόπως, ζαί ό τύραννος νά γίνηται όσημέραι τυραν- 
νικώτερος, διότι ή συνήθεια τής δουλικής ύπομονής άμ- 
βλύνει τό όργανον αύτοϋ. Έν τή δευτέρα περιπτώσει ή ύ- 
πόληψις, όπως συμβαίνη είς όλας τάς μετά τοΰ ζοινοΰ σχέ
σεις τών ά τόμων, έξαρτάται έκ διαφόρων όρων. Έν πρώτοις 
ή περί τής ειλικρίνειας τοΰ ήγεμόνος προεξετασθεΐσα έν
νοια άποτελεϊ τήν κυρίαν βάσιν. Δέν άρκεΐ όμως αύτη μό

νη. Καί ό Κύκλωψ ήτο ειλικρινής όταν έν τώ σπηλαίω 
αύτοϋ ζατέτρωγε τούς συντρόφους τοϋ Όδυσσέως. ’Απαι
τείται διά τόν ήγεμόνα χαραζτήρ έμπνέων ευλάβειαν. Τό 
πνεΰμα του πρέπει νά εΐναι έλαστιζόν άμα ζαί ήρεμον. Ό 
Βολταΐρος π. χ. δέν ήδύνατο νά γίνη ήγεμών, ένώ ήτο χα- 
ριέστατος αύλικός καί περιπλέον δεινός σαρκαστής. Περισ
σότερον συγχωρεΐ ύμας ό κόσμος, έάν εΐσθε σκυθρωπός ή 
έάν εΐσθε έμπαίκτης.

Τό έζ τοΰ θρόνου παράδειγμα εΐναι μεγίστης σημασίας 
έργαλεΐον διά τήν ήγεμονιζήν βιομηχανίαν. Θέλετε νά 
ζρίνητε περί τίνος άνθρώπου ; Ίδέτε τούς περί αύτόν. Ή 
αλήθεια δέ αύτη εΐναι ίσχυροτέρα διά τόν καθήμενον υπε- 
ράνω όλων ζαί έπομένως πανταχόθεν ορατόν. Βαρεία βε
βαίως ή βιομηχανία έζείνη, καθ' ήν ό άνθρωπος πρέπει Αεί
ποτε νά εΐναι είς προσοχήν ! Έκτός τής συζύγου ζαί τών 
τέκνων αΰτοΰ δέν βλέπω άλλα όντα άζίνδυνα έν τή ψυχα
γωγία τών τής ζαρδίας ορμών. Καί μεταξύ τών τέκνων 
δ’ αύτών ύπάρχει βασιλική τις περίοδος, ή ηλικία τοΰ δια
δόχου, πρός νέας δυστυχώς επιφυλάξεις.

Ό άληθής ήγεμών ούο’ άγαπα ούδέ μισεί. Άμφότερα 
ταΰτα εΐναι άνευ έννοιας πρός πάσαν βιομηχανικήν παρα
γωγήν. Διαβαίνουσιν όλοι ένώπιον τοΰ ηγεμονικού βήματος, 
όπως ένώπιον τοΰ έμποριζοΰ, ώς αριθμοί. Αί μεγάλα'. έπι- 
χειρήσεις προσέχουσι πλειότερον είς τά εκατομμύρια· αί 
μυριάδες έρχονται κατόπιν αί οέ μονάδες, ινα ύπολογι- 
σθώσιν, πρέπει νά καταταχθώσιν ή έοώ ή έζεϊ. 'Όστις οέν 
έννοεΐ τήν άριθμητιζην ταύτην γλώσσαν, δέν έχει άνάγκην 
νά έννοήση καί τήν έφαρμογήν αύτής έπί τής -ηγεμονικής 
βιομηχανίας, ή κυρία τής οποίας (ώς μεγίστης τίνος έπι
χειρήσεως) έπαφή πρός τόν λοιπόν κόσμον συμβαίνει διά 
τών προπορευομένων έν τωλαω. Ποιος δημιουργεί αύτούς;.. 
'Όταν άζούω ότι έν ελεύθερα πολιτεία οί ή-γεμόνες έχουσ' 
τήν περί τής δημιουργίας αύτών άξίωσιν, φαντάζομαι βιο- 
μηχάνους, οΐτινες ίνα έλκύσωσι μέγα άριθμό < άγοραστών, 
διασπείρουσι μεταξύ αύτών δίαλαλητάς καί κατασκόπους.
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Βεβαίως δέν εχω ζατά νουν τήν μελέτην δλων τών η
θικών καί πολιτικών τής ηγεμονικής βιομηχανίας ορών. 
Μονή ή άνάπτυξις τού περί τής κοινωνικής πρός αύτήν ύ- 
πολήψεως θά ήτο λίαν έπί τοΰ προκειμένου άρζετή. Πριν 
αποπερατώσω οέ ταύτην, μετά τήν νομιμοφροσύνην 
τοΰ ήγεμόνος ζαΐ τήν παραδειγματικήν αύτοΰ απο
στολήν, απολείπεται έργασία τις κυριωιάτη, άξια ιδιαιτέρας 
διά τούς ηγεμόνας προσοχής. Ή έργασία αύτη έχει δύο 
όψεις, έκ τής ειρήνης καί έζ τοϋ πολέμου. Ένώ έν ειρήνη 
τό παν έν συνταγματική πολιτεία είναι ή Υπουργική Κυβέρ- 
νησις,έν πολέμω τά πράγματα περιμένουσιν έκ τοΰ ήγεμόνος 
τήν δύναμιν τής στρατηγικής οιοιζήσεως αύτών. Ή καλλιέρ
γεια λοιπόν τής έπιστήμης ταύτης πρέπει νά είναι διηνεκές 
έν τή ηγεμονική βιομηχανία μελέτημα, καί πάσα ύπό τήν 
έποψιν ταύτην άνικανότης πρέπει νά θεωρηθή ώς άληθής 
εθνική συμφορά.

'Υποθέτω ούτω τόν χρόνον τής ειρήνης ώς χρόνον στρα
τιωτικής διά τούς ηγεμόνας έκπαιδεύσεως. Καί λέγεται μέν 
ότι οί απόλεμοι ηγεμόνες είναι μάλλον συνταγματικοί, άλ 
λά τοιουτοτρόπως καί οί άμαχοι ζΰνες είναι μάλλον φυλα- 
κτιζοί! Υποστηρίζεται έπίσης, ότι τά ελεύθερα συντάγματα 
τών λαών σώζονται διά τής ανανδρίας τών ηγεμόνων αύ
τών. Ίσως τοΰτο είναι έν μέρει αληθές· πάντοτε δμως ύ
περβολικόν. 'Οπωσδήποτε δέν προτίθεμαι νά φθάσω εις τά 
τελικά συμπεράσματα τής άπό τύχης πολιτικής ταύτης 
φρονήσεως τών λαών, οιτινες πάντοτε πρέπει νά έχωσιν ύπ’ 
δψιν, ότι έν ταΐς έκτεθηλυμμέναις αύλαΐς τών ηγεμόνων 
σφυρηλατεΐται ό αιώνιος τής δουλείας ζυγός.

Σύν τή στρατιωτική έκπαιδεύσει βαίνει έξ ίσου ή πρός 
τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας κοινωνία τής ηγεμονικής 
βιομηχανίας. Άλλοιμονον είς τόν ηγεμόνα εκείνον, όστις 
καθυστερεί έν τω σ:αδ·’ω τής έθνικής προόδου. Υποθέσατε 
ήγεμόνα, τρώγοντα μέν καί πίνοντα καλώς, χασμώμενον δέ 
οσάκις ό λόγος περί σπουδαίων τοΰ ά.θρωπίνου βίου ενασχο
λήσεων ! Διότι είναι έπίσης ούσιώδες νά παρακολουθή προ. 

σεζτιζώς ό ήγεμών τάς έν τή χώρα επιστημονικός τά
σεις δπως καί τάς έν τή πολιτική συζητήσεις. ’Αμφοτέρω
θεν έπηρρεάζεται τό μέλλον τής βιομηχανίας του. Άναλό- 
γως δέ τοΰ ρεύματος τών ιδεών τών καταναλισκόντων τά 
προϊόντα αύτής, πρέπει έκάστοτε καί αί μέθοδοί της νά τρο- 
ποποιώνται. Ή παπική πολιτική τοΰ non possumus αρμόζει 
είς έκεΐνον μόνον, όστις ή δέν έχει πλέον τί νά άπολέση ή 
όμιλεΐ μετά τοϋ Θεοΰ. ’Απ’ έναντίας ή πρός τάς περιστά
σεις αρμονία αποτελεί τόν άξονα πάσης βιομηχανίας, έπο
μένως καί τής ηγεμονικής. Άφοΰ δέ και αύτός ό καθ’ "Ο
μηρον τερπικέραυνος Ζ ε ύ ς ύπεχώρησεν άνεπι- 
στρεπτεϊ, άς κρίνει έκαστος περί τών έπί τής γής μιμη
τών του.

Έν γένει ή έπιστήμη, καθόσον προβαίνει ό πολιτισμός 
τής κοινωνικής ζωής, κατά τοσοΰτον αποτελεί τήν μόνην 
έν τώ μέλλοντι δυνατήν βάσιν τής ισχύος. "Ολοι οί κλάδοι 
τής βιομηχανίας, ούδέ τοΰ ήγεμονικοΰ έξαιρουμένου, δέν 
δύνανται νά άποφύγωσι τήν έξ αύτής έξάρτησιν. Ούχί ότι 
δύνανται ποτέ νά λείψωσιν έκ τοΰ άνθρωπίνου κόσμου αί 
παραφωνία'., άλλά διότι άφ’ ής έποχής έπαυσεν ή βασιλεία 
τών Θεών ή ή άποθέωσις τών ηγεμόνων, κατά κανόνα άνε- 
φάνη τό μεταξύ τοΰ άπολυτισμοΰ καί τής έπιστήμης ορι
στικόν διαζύγιον. Αλήθεια αιώνια ! τής όποιας παρηγορη
τικά συμπτώματα άπαντώνται καί έν αύταΐς ταΐς μάλλον 
τερατομόρφοις τοΰ άνθρωπίνου γένους περιόδοις. Ούτω διη. 
γεϊται ό Τάκιτος (Χρον. 13,3), «δταν ό Νέρων έξεφώνησε 
τόν έπικήδειον τοΰ Κλαυδίου, έν όσω όμίλει περί τής άρ- 
χαιότητος τοΰ ονόματος αύτοΰ, περί τών θριάμβων τών 
προγόνων του, ό τόνος τοΰ ρήτορος καί ή προσοχή τών ά- 
κροατών διετηροΰντο· άκόμη δέ καί τό περί τής έν τή ήγε- 
μονία του ησυχίας τής έπικρατείας μέρος τοϋ λόγου έπιει- 
κώς ή συνέλευσις ήζροάσατο. 'Όταν όμως ό ρήτωρ έφθα- 
σεν είς τήν ορθήν κρίσιν καί τήν όξύνοιαν τοΰ Κλαυδίου, 
ούδείς πλέον ήδυνήθη νά κράτηση τόν γέλωτα. . . .»
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ΕΘΝΙΚΑΤ ΑΜΟΙΒΑΙ.

Έάν έπιθεωρήσωμεν τά έλατήρια τών ανθρωπίνων πρά
ξεων, τής μεγαλοψυχίας αί δρμαί ζατέχουσι τοιαύτην με
ταξύ αύτών Οέσιν, ώστε ό νομοθέτης εκείνος, δστις ήθελεν 
έξορίσει αύτάς έζ τής πολιτείας του, ταχέως θά έδοκίμαζε 
λίαν όδυνηράς συνέπειας. "Οταν έλθη ή άνάγκη τών με
γάλων κινδύνων, ή επιτακτική αύτής φωνή δέν ηχεί ομοίως 
είς δλας τάς ύπάρξεις. Ένώ τό κοινόν τών άνθρώπων βα
δίζει τήν πεπατήμένην οδόν, μόνη ή πρωτοβουλία τών α
τόμων δύναται νά άνβίξη τήν θύραν τής κοινής σωτηρίας. 
’Εργάζονται οι βιομήχανοι, κινούνται οί έμποροι καί άρο- 
τριώσιν οι γεωργοί, οί δέ μεγαλόψυχοι τής κοινωνίας έρ
γάται προκινδυνεύουσιν υπέρ όλων, θυσιάζοντες τά έν τώ 
κόσμω τούτω άγαθα τής ζωής, τής οικογένειας καί τής πε
ριουσίας, ένα τά έξασφαλίσωσιν είς τούς άλλους.

Ποιων αισθημάτων πάλη συμβαίνει έν ταΐς ψυχαϊς τών 
μεγάλων τούτων θνητών ; ’Επικρατεί ή πρός τήν άνθρω- 
πότητα άγάπη ; ’Αφήσατε αύτούς έν ειρήνη. 'Ό,τι ποιεί ή 
δεξιά αύτών μένει άγνωστον είς τήν άριστεράν των. — ’Ε
πικρατεί μάλλον ή άγάπη πρός τήν πατρίδα ; Μή Ζ.ησμο- 
νήσετε τήν πρακτικήν τών αιώνων. Ερμηνεύεται έν δυσι 
λέξεσιν : ’Εθνική άμοιβή.

Ούχί ότι ή φωνή τής άνθρωπότητος ηχεί ζωηρότερον τής 
φωνής τής πατρίδος. Άλλά διότι, φεΰ ! ή μέν άνθρωπότης 
είναι αιώνια, ή δέ πατρϊς ούδέποτε άπωλέσθη έκ τής πλη
σμονής τών εϊς αύτήν άφοσιουμένων. Πώς ! Καλλιεργείται 
λοιπόν καί ό πατριωτισμός ; Τίς οιδε. Δέν λέγω τούτο. 
Άλλ’ισχυρίζομαι, δτι αί έκατόμβαι τών υπέρ πατρίδος θυ
μάτων δέν είναι πάντοτε έπίσης άφθονοι.

Άποτελεΐ ούτω σημαντικώτατον διά τόν νομοθέτην μελέ- 
τημα ή άνάπτυξις τών ύπέρ τοΰ κοινού ορμών τής μεγα

λοψυχίας. Τί θά ει’πωσιν οί μεταγενέστεροι ; Είναι έρώ- 
τημα, τό όποιον πάς, έν έαυτώ μέλλουσαν αισθανόμενος 
ζωήν, έχει αείποτε ύπ’ δψιν. Μετά τήν αίσίαν τοϋ άγώνος 
έκβασίν υπάρχει άρά γε τελευταία τις έπί τής γής έλπίς ; 
Καϊ τούτο ακόμη δέν εΐναι άλλότριον πρός τήν πεπερασμέ- 
νην του άνθρώπου φύσιν.

Μεταξύ τών διαφόρων μεθόδων είς καλλιέργειαν τών α
τομικών ύπέρ τού κοινού άφοσιώσεων, τό ήθικόν έλατή- 
ριον κατέχει τήν πρώτην θέσιν, αρμόζει δέ είς εύρωστους 
ψυχικής λαούς. 'Όταν έπρόκειτο νά βραβευθώσιν οί περί 
τόν Θρασύβουλον άείμνηστοι έλευθερωταί τών Αθηνών, δέν 
έκρίθη άξιώτερος δι’ αύτούς στέφανος παρά τόν έκ φύλλων 
δένδρου. Οί χρυσοί στέφανοι άνήκουσιν είς έποχάς, καθ'άς 
έν τή εθνική οικονομία εΐχεν ήδη χατισχύσει ή νομισματική 
αύτής περίοδος. Τοιουτοτρόπως γνωστός είναι ό λόγος 
τού Δημοσθένους περί στεφάνου, δστις ήτο χρυσούς. Τοι- 
οΰτοι στέφανοι έδίδοντο καί εις τήν Βουλήν τών Πεντακο- 
σίων, δταν έξεπλήρου καλώς τά έαυτής καθήκοντα. Θεσμός 
ούχί άνάξιος μελέτης και πρός τά καθ’ ημάς πολιτεύματα.

Ακολούθως έρχονται οί Ρωμαϊκοί θρίαμβοι, οϊτινες τοσοΰ
τον ύπέκαυσαν τόν πρός τά μεγάλα έργα τής δημοκρατίας 
ζήλον τών τέκνων αύτής. Ή ύπεοβολή έπήνεγκε βαθμη
δόν μετά τής πτώσεως τής έλευΟερίας καί τήν πολιτειακήν 
τού έλατηρίου τούτου έξαχρείωσιν. Τοιουτοτρόπως άναφέ- 
ρει ό Άππιανός 2 825 χρυσούς στεφάνους ένώπιον τοΰ 
θριαμβικού άρματος τοΰ δολοφόνου τής Ρωμαϊκής έλευ

Οερίας Καίσαρος.
Μετά τούς στεφάνους πρέπει νά λογίσθώσι καί τά άγάλ- 

ματα. Ή αύτή δέ άρχή καί ή αύτή κατάχρησις. Ένώ κατά 
τάς άρχάς τής δημοκρατίας έπρεπε νά είναι τις τυραννο
κτόνος, ώς ό Αρμόδιος καϊ ό Αριστογείτων, ινα τιμηθή 
διά χαλκοΰ άνδριάντος, κατά τούς τελευταίους χρόνους έ
πρεπε νά είναι Δημήτριος Φαληρεύς, ϊνα, ώς άναφέρει ό 
Διογένης (5, 75), έντός ένός έτους τιμηθή διά 360. Ή αύ- 
τοκρατορική περίοδος τής Ρώμης ύπερηκόντισε τήν κατά*
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7.Ρ'Ίσι'λ “5 φαίνεται έκ τής απειρίας τών περιλειπομένων 
ανδριάντων καί προτομών τών δεσποτών τής αιώνιας πόλεως.

Τά παράσημα τών νεωτέρων έθνών άνήκουσιν είς τήν 
αύτήν τών ιδεών τάξιν. Διά τήν 'Ελλάδα π. χ. τό άρι- 
στεΐον τού άγώνος είχε τόν σκοπόν νά δεικνύη είς τούς 
νέους τήν οδόν τής έθνικής ανεξαρτησίας. ’Ανάλογου έν
νοιας καί τό διανεμηθέν είς τά μέλη τής έν Έπιδαύρω άξιο- 
μνημονεύτου Συνελεύσεως μετάλλιον. Τό τάγμα έν τού- 
τοις τοΰ Σωτήρος άπεδείχθη καθαρός Ευρωπαϊκός πηθιζι- 
σμος. Έγένετο δέ απανταχού τοιαύτη τοΰ παρασημοφόρου 
τούτου έλατηριου χρήσις, ώστε πρέπει νά είναι τις είς ύπερ
βολήν μάταιος, ινα ζοσμή τολμηρώς δι’ αύτοϋ τό στήθος 
του. Άπόδειξις ότι ή έν ’Αμερική ζατάργησις τοΰ τάγμα
τος τοΰ Κινζίνάτου, άμα ώς· συνεστήθη τοϋτο, διά τόν φό
βον μή έξ αύτοϋ σχηματισθή τάξις εύγενών, ειχέ τι είς υ
περβολήν όστρακικόν, ώς άποδειζνύει τό παρ’ ήμϊν γελοΐον 
τής τοιαύτης εύγενείας. Ύπό είδιζωτέραν έποψιν ζαί τά 
μετάλλια τής βιομηχανίας εις τήν αυτήν τών ιδεών κατηγο
ρίαν πρέπει νά ζαταταχθώσιν έπ’ άναλόγοις άποτελέσμασιν.

Ή ζατονόμασις δημοσίων τόπων (πλατειών, άγυιών) 
διά τοΰ ονόματος τών άριστευόντων είς τήν ύπηρεσιαν τής 
πατρίδος κέκτηται ζατά πολύ μείζονα σημασίαν. Τά μνη
μεία άνήκουσιν εις τήν δραστηριωτέραν έννοιαν. "Οταν δια
βαίνω παρά τό ερημικόν τοΰ Κ,αραίσκου μνήμα, ζητώ έπ’ αύ- 
τοΰ τά άνδραγαθήματά του καί τά βλέπω έν τή καρδία μου. 
Έν θερμοπύλαις τούλάχιστον έγραφον

Ώ , άγγίλλε'.ν \αζεοα'.;χο·«·'ο·ς, οτι τηοί 
ζΐ'.ΐΛϊΟα. τοϊς Ζίϊνων ,ϊήααϊ·. τ:ε:0ό’Λενθΐ.

Πρό ολίγων δέ ημερών ήμην έπί τής Πειραϊκής άζρας. 
Αλλος έζεϊ σωρός λίθων, φέρων τήν έπιγραφήν «Άνδρέας 

ΛΙιαούλης ναύαρχος.» Υπενθυμίζει τόν τόπον έν ω πρό Ί 
χιλ. έτών έδεικνύετο είς τούς Έλληνας ό τάφος τοΰ Θεμι
στοκλέους. Μεταβήτε όμως κατόπιν καί είς τό Νεκροταφεϊον. 
'Οποία μνημεία έζεϊ άνήγειρεν ή ματαιότης !—Ύπό άλλην 
έποψιν τά υπέρ όντως έθνικών σκοπών μεγάλα τών πλου

σίων ιδιωτών ιδρύματα δύνανται νά συνδεθώσι τοιουτοτρό
πως πρό τό όνομα αύτών, ώστε νά άποτελεσθή έντεΰθεν 
ίσχυρώτατον φιλοτιμίας έλατήριον, ώς μαρτυροΰσι τά έν 
Έλλάδι έξαίσια τώ όντι τής άρχής ταύτης προϊόντα.

Ή ύλιζή έποψις τών αμοιβών συνίσταται είς τήν διά 
χρημάτων, γαιών ή άτελειών ένθάρρυνσιν τών κοινωφελών 
έργων. Ή κατάχρησις ζαί ενταύθα προβάλλει τήν ασχή
μιαν της μετά τοσούτου θάρρους, ώστε πολλάκις είναι ζή
τημα άν αί ίδιοτροπίαι τών ισχυρών δέν ήντλησαν πλειό
τερον έν τή περιουσία τής έπικρατείας. ’Όπως καί άν έχη 
ό σκοπός τοΰ ύλιζοΰ τούτου πρός τάς έζτάζτους πράξεις 
έλατηριου δέν έχει τι κοινόν πρός τήν μομφήν, ότι κατα- 
βιβάζει τό αξίωμα αύτών. Ή· ποικιλία, ήτις έμπνέει τόν 
Ανθρώπινον κόσμον, έχει πολλάς έν τή ψυχή αύτοϋ χορ- 
δάς- ζαί τά χρήματα, όταν γίνηται καλή αύτών χρήσις, 
άποτελούσι μίαν μεταξύ όλων. "Οταν π. χ. οιά γεωργικής 
τίνος άτελείας, έπί τι χρονικόν διάστημα, αί χέρσοι γαϊαι 
είσάγωνται είς καλλιέργειαν, τοιαύτη τις αμοιβή τής έπι
κρατείας πρός τήν κοινωφελή έργασίαν είναι ικανόν έλα
τήριον ιδίως έν χώραις μεγάλης έκτάσεως.

Αί λοιπαΐ άμοιβαί Αναφαίνονται ύπό διαφόρους μορφάς, 
είναι δέ ζοιναί είς παν είδος πολιτεύματος. Η έν τώ Άθη- 
ναϊζω ούτω πρυτανείω σίτησις, τήν όποιαν είς μάτην 
έζήτησε δι’ εαυτόν ή ειρωνική τοΰ κατηγορουμένου Σωζρά- 

, άνήκει ένταΰθα μετά τής έκ 2 ή 3 ταλάν- 
ένίαυσιας αύτής δαπάνης (Boerk Πολιτική Οικονομία 
’Αθηναίων 2, 18). Ένδειζτικωτερον τό παράδειγμα 

τού Λυσιμάχου υιού τοΰ Άριστείδου, όταν τω- έδιδεν ή δη
μοκρατία 100 άργυράς μνας, 200 πλέθρα Εύβοίζής γής, 
έξ ών τό ήμισυ πεφυτευμένον, ζαί περιπλέον μηνιαίαν 
σύνταξιν 120 δραχμών, άντιστοιχουσών πρός 800 περί
που δρ. τοΰ ήμετέρου νομίσματος. Τοιαύτας άμοιβάς δέν 
έχει νΰν πολλάς νά δείξη ή ήμετέρα χώρα, χωρίς όμως 
νά ύποτεθή έντεΰθεν ότι είναι ζαί ήττον βεβαρυμένη έκ

τους γλώσσα.
των
τών
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τοΰ όλικοΰ ποσοΰ τών ζατά μέρος περιθάλψεων, ώς μαρ
τυρεί τό εύρύ σύστημα τών είς έΟνιχάς γαίας προιχήσεων 
τών αγωνιστών χαί τών οικογενειών αύτών. Καί όμως τί 
είναι αί ήμέτεραι έν γένει άμοιβαί συγζρινόμεναι πρός τάς 
τών εις έκατοντάδας εκατομμυρίων λογιζούσας τά εαυτών 
εισοδήματα έπικρατείας !

Η εθνική άμοιβή άποτελεΐ ένα τών άναγκαίων τοΰ πο
λιτεύματος μηχανισμών. Καί έν μέν τώ άπολυτισμώ τό 
δοκοΰν τοΰ μονάρχου καί τών πέριξ αύτοΰ αΰλιχών δίδει 
τήν χυρίαν διεύθυνσιν τής δημοσίας εύγνωμοσύνης. Τότε 
ή μέν κολακεία είναι ό εύτυχέστερος εισηγητής, τά δέ άρ- 
ρενωπά φρονήματα ό αναπόφευκτος σκόπελος. Σκοπος 
τότε δέν είναι ή άνύψωσις τής πατρίδος, άλλά τοΰ ειδώ
λου τής τυραννίας ή λατρεία. — Έν δέ τή συνταγμα
τική πολιτεία συμπράττουσιν ή νομοθετική καί ή εκτελε
στική άρχή είς τήν έπίδοσιν τής έθνικής τών ατόμων φι
λοτιμίας. Ή μέν πρώτη ορίζει τάς περιπτώσεις καί τά 
μέσα τών έθνικών άμοιβών είς δέ τήν έτέραν ύπολείπεται ή 

προσφορωτέρα τω γενικώ σκοπώ εφαρμογή (άρθ. 40 καί 
61 τοΰ Έλλ. Συντάγματος). — Τέλος έν τή δημοκρατική 
περιόοω τά πάντα άπορρέουσιν έκ τοΰ λαοΰ. Κατ’ αύτήν 
έκαστος Σαλαμινομάχος έαυτόν μέν θεωρεί πρώτον, τόν 
Θεμιστοκλή δέ δεύτερον, ίνα δοθή ούτως ό του «θαλλου 
στέφανος» είς τήν σοφίαν του τελευταίου (ίδ. Πλουτάρχ. 
Θεμ.). Δέν ύπάρχει ισχυρότερο·? κέντρον έκείνου, τό όποιον 
άκοντίζει ή μεγαλοπρεπής τοΰ λαοΰ βοή. Τί είναι άπέναντι 
αύτής ή τών έπί θρόνου καθημένων ! Έρωτήσατε τήν χο
ρείαν τών μεγάλων άνδρών ....

X ΓΟΝΙΚΑ-

Άπό τοΰ καταπεπονημένου έτους 1874 μεταβαίνομεν εις τό 
1875, οδηγούμενοι ύπό τής έλπίδος, τήν όποιαν εΰρίσκομεν ούχί εϊς 
τόν πυθμένα τού πίθου τής Πανδώρας, άλλ’ εϊς τό άκρον τού φο- 

βεροΰ δρεπάνου, τό όποιον γνωρίζει νά μεταχειρίζεται τόσον άσπλάγ 
χνως ό γηραιός Κρόνος.

— Τό 1874 δέν ύπήρξεν έτος άσήμαντον. Πριν ή ταφή έν τώ 
μεγαλοπρεπεϊ τής λήθης να<5, άς ποβάλωμεν αύτό ένώπιον τοϋ Αι
γυπτιακού τής αρχαιότατος ίπιχηδΐίου δικαστηρίου. Πώς έπολι 
τεύθη κατά τήν ήμετέραν χώραν; Γΐοΐάι αί τάσεις αύτοΰ ύπό οι
κονομικήν καί πολιτειακήν έποψιν ; 'Εάν άνήκη ήδη εϊς τό παρελθόν, 
οφείλει όμως λόγον είς τό μέλλον.

— "Γό έτος τοΰτο απέδειξε μείζονα διάθεσιν εις άνάπτυξιν τής 
ζαταναλώσεως ή εϊς προβιβασμόν τής παραγωγής. Ένώ ή βιομη
χανία τού έθνους ήκολούθησε τάς προτέρα; εϊς πρόοδον αναλογίας, 
ή βιωτική αύτοΰ έξέτεινεν έπί τό ευρικώτερον τούς ορούς έαυτής, 
Οϊκοδομαί πολυτελείς, ημερήσια έφόδια δαπανηρότερα, πλείονα τής 
πίστεως καθυστεροΰντα. Άφ’ έτέρου άφθονα έρείπια τής έπ’έσχά. 
των συντελεσθείσης μετοχομανίας, τό δέ πνεύμα τών μεγάλων έπι
χειρήσεων εις χεϊρας νοσοκόμων κατά τό πλεΐστον άδεξ ων.

— Ζωηροτέραν κατά πολύ εικόνα άπετέλεσεν ή Κυβερνητική οι
κονομία, τής οποίας τά πρώτα έξοδα έχορήγησαν δανεισταί. Έφορο- 
λόγησεν αύτη καί έστρατολόγησεν άντισυνταγματικώς, έδαπάνησε δέ 
αύθαιρέτως. Οί ιδρώτες καί τό αίμα τού Λαού υπήρξαν δι’ αύτήν 
παιδικά αθύρματα, τά όποια έκθύμως έθρκυσεν έπί τής θεμελιώδους 
τού πολιτεύματος βάσεως. Ούδέ τούς φόρους ουδέ τάς δαπάνας 
έψήφισαν οί αντιπρόσωποι τοϋ έθνους (άρθ. 59 καί 60 Συντάγματος).

— Τό έτος τοΰτο παρέσχεν ένόεικτικώτατον πολιτειακόν σύμ
πτωμα έν τή τετάρτη τοΰ κράτους εξουσία. Εννοώ τόν τύπον, τοΰ 
όποιου τό μέν κυβερνητικόν τμήμα κατεπολέμησε τό τής Πατρίδος 
πολίτευμα, τό δέ άντικυβερνητικόν τό ύπερασπίσθη. Ή κυβερνητική 
λοιπόν έννοια διετέλεσεν ανατρεπτική, ή δέ άντικυβερνητική συν
τηρητική. Πρέπει όθεν νά υπήρξε πολύ επιβλητική ή δύναμις τής 
έθνικής συνειδήσεως, άφοΰ δέν έπήλθε πραζτικωτέρα τις έν τή ίσχύϊ 
τής έπικρατείας κατάχρησις.

— Ή άνεξαρτησία τής δικαστικής έξουσίας ούδέποτε, άπό τής 
έν τή πρώτη δεκαετία τής βασιλείας τού Οθωνος δίκης τοΰ Κολο- 
κοτρώνη, παρεβιάσθη τόσον αύθαδώς όσον ζατά τό 1874. Κατη
γορουμένου δημοσιογράφου έπί άδικήματι διανοίας κατά τής Αύλής, 
μόλις τά δικαστήρια τής πρωτευούσης έκήρυξαν αύτόν άθώον καί 
εύθύς οί άποτελοΰντες αύτά δικαστα έξεσφενδονίσθησαν εις τά τέσ- 
σαρα ΤΛί 'Ελλάδος άκρα. Κακά όμως χημεία : Μήπως οί ίδιοκτήται.
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o'. έμποροι. οί β'.ομήχχνοι θέλουσι τοϋ; δικαστά; αύτών πειθήνια 
όργανα τών χαΛΜιργηΤ&ν τού διοικητηρίου; Κακά δέ καί παρα
δείγματα : "Όταν οι κυβερνήται έκδικώνται τοϋ; δικαστάς, τί υπο
λείπεται εις τοϋ; δυσαρεστουμένους κατά τούτων ίδιώτας; "Γβρεις, 
αίκίαι καί κτόνοι. "Επειτα έρωταται αποία ή άγουσα πρός τήν ,-το- 
.littiax'ir [ΐοημύτητα οδός;» έάν δέν είναι άσφαλτ,ς ή τών'συντριμ
μάτων τή; δικαιοσύνης !

— Ή άγνότης τοΰ "Ελληνος νομοθέτου κατεσπιλώθη κατά τήν 
30 Οβρίου 1874. 'Άνθρωποι ένοχοι ή απρόσεκτοι, οδηγούμενοι υπό 
αυθαιρέτου, άνυπομόνου ζ κενής διανοίας, παρέμειναν έν τώ Βουλευ- 
ττ,ρίω μετά ττ,ν διάλυσιν ττ,ς συνταγματικής απαρτίας ττ,ς Βουλής 
καί άπετόλμτ,σαν νά προβώσιν είς έργα νομοθετικά. Πράξις τυραν
νική έκ τής στοιχειωδεστέρας περί τυράννου έννοιας, καθ’ ην τοιοΰτος 
είναι ό έν χώρα έλευθέοα σφετεριζόμενος έξουσίαν, τήν όποιαν δέν 
τω ένεπιστεύθη τό έθνος. "Οταν έν τώ συντάγματι 96 βουλευταί 
κατ’ ελάχιστου όρον άποτελώσι τόν Νομοθέτην, ή τόλμη δύναται 
νά κρίντι άρκούντας καί τοϋς 30 τυράννους τής Αθηναϊκής αρχαιό
τατος. Τί σημαίνει άν ό κινών όνομ-άζζ,ται Λύσανδρος η Θηραμένης, 
ξένος ζ εγχώριος ; Ή φύσις τών πραγμάτων όμιλεΐ.

— Τήν επαναστατικήν ταύτην πράξιν άμέσως έπτ,κολούθτ,σεν έτέ- 
ρα, άντεπαναστατική. Σύσσωμος ή άντιπολίτευσις απεχώρησε τοϋ 
Βουλευττ,ρίου*  άπό τής έποχής δέ ταύτης διερρηχθτ, τό σεβάσμιον 
άξίωμα τής νομοθετικής έξουσίας. 'Εν τώ ναυαγίω τούτω τί άπέ- 
γεινεν ή μετριοφρονεστέρα τών πολιτευομένων μερίς; Απεχώρησε 
καΐαΰττ,.... "Οταν όμως βλέπετε τοϋς μέτριου; είς τά άκρα, καται- 
γίς προμηνύεται.

— Τοιουτοτρόπως έλαβεν υπαρξιν τό έξής συνταγματικόν δί
λημμα : Νά παραδοθή ή διεύθυνσις τής πολιτείας είς τήν ά.τογω- 
ροΰσαν δύναμιν τοϋ Κοινοβουλίου η νά μείνη είς χείρας τής ί'κτύς 
τοΰ νόμου μερίδάς αύτοΰ-, Καί οτι μέν ή άρχή τοΰ λοιπού ανήκει είς 
τήν άπόλυτον καί ούχί τήν σχετικήν πλειονοψηφίαν, πρόδηλον*  οι νο- 
μίζοντες δέ ότι υπάρχει καί τρίτη οδός δέν βλεπουσιν, ότι ή συν
ταγματική άμαξα έζήλθε τής τροχιάς της καί οτι άπαιτεΐται ικανός 
μηχανικός, ίνα έπαναφέρη, αύτήν είς τήν οδόν τής κοινωνικής αρ
μονίας.

— Πολλοί βεβαίως όροι είναι αναπόφευκτοι είς τήν τελικήν τών 
πολιτευμάτων άνάπτυξιν. Δέν γνωρίζω έν τούτοις άλλον κεφαλαιω- 
δέστερον τής ίκανόττ,τος τοΰ διοικεΐν τοϋς ανθρώπους. Καί δέν εϊναι 
μέν πρώτη άπόδειξις ή τελευταία κοινοβουλευτική ήμών περιπλοκή, 
μαρτυρεί όμως αύτη ότι ζ.αί τά ισχυρότερα τών πλειονοψηφιών σώ- 
ματα είναι μηδέν είς χείρας έκείνων, οιτινες έχουσι τήν έπιδεξιότητα 
νά ρίπτωσιν αύτά κατά κρημνών

Έν Άθήναις. I 'Ιανουάριου Ι87ϋ.


