
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

[ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΚΩΠΑΪΣ-

Έάν παρατηρήσωμεν τόν χάρτην τής Ελλάδος, ή Βοι
ωτία κατέχει τώ όντι κρισιμωτάτην έν αύτή θέσιν μεταξύ 
δυο θαλασσών, έκ τών οποίων ή μέν Εύβοϊκή δεικνύει τό 
έμπόριον τής ’Ανατολής, ή δέ Κορινθιακή οδηγεί πρός τήν 
Λύσιν. Πόθεν προήλθεν, ότι ούδέποτε ό κατοικών τήν χώ
ραν ταύτην πληθυσμός ήδυνήθη νά καλλιεργήση έν μεγά- 
λω τάς εύρείας ταύτας οίκονομικάς οδούς ; Ή πρός άνα- 
τολάς έπί τής Βοιωτικής παραλίας καί πέραν αύτής έκατέ- 
ρωθεν έπέκτασις τής Εύβοιας πρέπει νά θεωρηθή μάλλον 
ώς λεπτομέρεια έν ποικιλία ή ώς δυσυπέρβ^^ητον έμπόδιον 
τής περαιτέρω συγκοινωνίας, ήτις αναγκάζεται, ούτως εΐ- 
πεΐν, νά διασχισθή μεταξύ "Αρκτου καί Μεσημβρίας, άπό 
τών άκτών τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας μέχρι τών 
Κυκλάδων, τής Κρήτης καί τής Αιγύπτου. Καί αί γειτο
νικοί δέ κατά τό νοτειοδυτικόν τής Βοιωτίας οικονομικοί 
μεγάλων πόλεων συγκεντρώσεις τής ’Αττικής καί τής άπό 
τοϋ μυχού τοϋ Κορινθιακού κόλπου ’Αχαϊκής ήσαν μάλλον 
δραστήρια πρός συναγωνισμόν έλατήρια ή διαρκείς πρός 
όπισθοδρόμησιν τών Βοιωτών άφορμαί.

Έν γένει ή τοπογραφική καί ιστορική αύτη διαρρύθμι 
σις τής χώρας όδηγεΐ είς άληθές αίνιγμα, τοΰ όποιου αί 
διαστάσεις καθίσ-.ανται ούσιωοώς εύρύτεραι, άμα ληφθή 
ύπ’ όψιν ότι ή Βοιωτία διακρίνεται έπί γονιμότητι πρός όλα 
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τά λοιπά της 'Ελλάδος μέρη, μόλις παρέχουσα τά πρω
τεία είς τήν Θεσσαλίαν καί τήν κατ’ αύτήν Φθιώτιδα. Τοϋ 
αινίγματος τούτου άνευρίσκομεν διάφορα ίχνη έν τή τοπο
λογική καί μυθολογική τής χώρας άναπτύξει. 'Η Βοιωτία 
άποτελεΐεπιμήκη καί άνώμαλον πεδιάδα, πέριξ τής όποιας 
ό Παρνασός, ό Έλικών, ό Κιθαιρών, ό Πάρνης καί άλλα 
μικρότερα όρη, μεταξύ τών όποιων αί πρός τήν εκατέρωθεν 
θάλασσαν διέξοδοι δέν είναι έκ τών εύκολωτέρων. Ό σχη
ματισμός ούτος τοΰ Βοιωτικοϋ πεδίου χαί ή φύσις τοϋ 
έδάφους, πορώδους είς τήν επιφάνειαν βραχώδους είς τό 
βάθος, έπιφέρει τό άποτέλεσμα ότι ή ύγρασία τών όρέων 
κατέρχεται είς τά χοιλότερα τής πεδιάδος, ίνα άποτελέση 
έλη καί λίμνας, καί ύποβάλη, τόσον έκ τούτων όσον καί έκ 
τής γενικής τοΰ τόπου καταστάσεως, είς δεινοτάτους όρους 
τήν δλην Βοιωτικήν οικονομίαν. Πρόκειται δηλαδή περί 
μεγάλου έν τή Βοιωτική ταύτη λεκάνη χημικοΰ εργαστη
ρίου, έν ω έναλλάξ οιά τοΰ άκρου ψύχους καί τής άκρας 
θερμότητος, διά τής ύγρασίας τών τόπων καί τής σήψεως 
τών φυτικών καί ζωικών ούσιών, καταστρατηγείται ή εύρω- 
στία τοΰ πληθυσμοΰ καί τοΰ πλούτου, τοϋ πνεύματος και 
τής ύλης.

"Ινα δώσω γενικήν έννοιαν τοΰ φαινομένου τούτου, άρ- 
κοΰσιν αί ύπεράνω πάσης άναλογίας έκτάσεις τών έν τω 
Βοιωτικώ πεδίω λιμναζόντων ύδάτων, έκ τών οποίων μόνα 
τά τής Κωπαίδος ύπολογίζονται είς περίμετρον έκατόν πε
ρίπου χΛιομέτρων, ήτοι είς τό διπλάσιον σχεδόν τοϋ όλου 
τής χώρας πλάτους. Τό κοινωνικόν αίνιγμα τής ιστορι
κής κατά τήν Βοιωτίαν όπισθοδρομήσεως περιβάλλεται έν 
τω όγκω τούτω τών ύδάτων τήν μυθικήν τήβεννον τοΰ ά- 
πωτάτου παρελθόντος. Διότι ίσταμένη ή Σφίγξ έπι τοΰ 
κατά τήν Κωπαίδα απόκρημνου όρους Φικίου (νΰν Φαγάς), 
προέβαλλεν είς τούς Βοιωτούς τό έξής έρώτημα : «ποιον 
ζώον είναι τήν πρωίαν τετράπουν, τήν μεσημβρίαν δίπουν 
καί τήν έσπέραν τρίπουν ;» ’Επειδή δέ οί έρωτώμενοι, ά- 
γνοοΰντες τήν άληθή τοΰ ζώου τούτου έννοιαν, δέν ήδύ- 

ναντο νά λύσωσι καί τό κατ’ αύτό αίνιγμα, έκρημνίζοντο 
υπό τοΰ φοβεροΰ τέρατος έν τή λίμνη, ήτις τοιουτοτρόπως 
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων είναι ό άχόρταστος τάφος 
τών Βοιωτικών πληθυσμών, άπό τής άλληγορίας τής 
Σ φ ι γ γ ° ς μέχρι τής έκ τών ελωδών άναθυμιάσεων βρο- 
τολοιγοϋ Νόσου. Ό μυθολογικός λοιπόν Οίδίπους, δ- 
στις λύων τό αίνιγμα καί συντριβών τήν Σφίγγα έπί τών 
έαυτής κρημνών, σώζει τούς άνθρώπους, άντιπροσωπεύει 
τόν πραγματικόν εκείνον έπιχειρηματίαν όστις, πόρισμα 
ών ανεπτυγμένης κοινωνικής καταστάσεως, άνοίγει τάς διε
ξόδους τοΰ ύδατο: διά μέσου τών αύτών τής λίμνης κρη
μνών, καί έξασφαΛιζει ούτω τήν φυσικήν καί οικονομικήν 
είς τούς περίοικους πληθυσμούς υπαρξιν, διά τής άποσοβή- 
σεως τής νόσου καί τής καλλιέργειας άπειρου έκτάσεως 
γαιών.

Ή οικονομική αύτη έποψις τής Κωπαίδος κέκτηται τοι
αύτην σημαντικότητα, ώστε ή διά τοΰ μήκους τών αιώνων 
παοαγνώρισις αύτής ολοκλήρους παρά τήν λίμνην πόλεις 
κατέστρεψεν, έν αίς αί Βοιωτικαί Άθήναι καί ή Έλευσίς, 
Άλίαρτος καί Φοινικίς, Άκραίφνιον καί Τιλφούσιον, Κορώ- 
νεια καί Όρχηστός κλπ. Διότι, καθώς παρατηρεί ό Στράβων 
(θ’ σελ. ίΒβ), «έγχωσθέντων κατά βάθους τών πόρων αύ- 
ξεσθαι τήν λίμνην συμβαίνει μέχρι τών οικουμενών τόπων, 
ώστε καί πόλεις καταπίνεσθαι καί χώρας, άνοιχθέντοιν δέ 
τών αύτών ή άλλων άνάκαλύπτεσθαι καί τούς αύτούς τό
πους ποτέ μέν πλεΐσθαι ποτέ δέ πεζεύεσθας καί τάς αύτάς 
πόλεις ποτέ μέν έπί τή λίμνη ποτέ δέ άπωθεν κεϊσθαι.» 
Τοιαΰται τών πληθυσμών συμφοραι έξηγοΰσιν απανταχού 
τά αίτια τής οικονομικής πτώσεώς των, καί συγχρόνως τούς 
λόγους τής ύπό τά; διαφόρους κοινωνικός έπόψεις καθυ- 
στερήσεως τόπων, οίτινες, έάν κρίνωμεν έκ τοΰ έξαιρετικοΰ 
δείγματος τών αρχαίων Οηβών, ήδύναντο τώ όντι νά μεγα- 
λουργήσωσι.

Ή άποξήρανσις λοιπόν -ής Κωπαίδος είναι πρώτης τά- 
ξεως έθνικόν ζήτημα, διά τής λύσεως τοϋ οποίου πρόκειται
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νά άναστηθώσι πόλεις μεγάλης δυνάμεως ζαί δημιουργη- 
θώσι πληθυσμοί είς περαιτέρω συμπύκνωσιν έθνους, οπερ 
άλλοτε έχρησίμευσε, διά τών ισχυρών έποικισμών του, ώς 
άκμαϊον φυτώριον τών περί τήν Μεσόγειον ηπείρων. "Ινα 
κρίνωμεν έζ τής κινήσεως τοΰ άριθμοϋ τών νεωτέρων τοΰ 
Βοιωϊίκοΰ πεδίου κατοίκων, έν διαστήματι εικοσαετίας άνε- 
βιβάσθησαν ούτοι άπό 30 870 τώ 1851 είς 38 835 τώ 
1870. Ή αύξησις είναι κατά τό τρίτον περίπου μιζροτέρα 
τής έν τή αυτή περιόδω συμβάσης π. χ. έν τή ώς έπί τό 
πλεϊστον άγόνω Μεγαρίδι, ήτις άπό 10 705 κατοίκων τω 
1831 υπελόγιζε 14-94-9 τώ 1870. Άναλόγως έπρεπεν ή 
Βοιωτιζή χώρα νά κατοιζήται ύπό 42 χιλ. άνθρώπων. Καί 
έν τούτοις, έπί τή λύσει τοΰ αιωνίου ζατ’ αύτήν αινίγμα
τος τής Σφιγγός, όποιοι όροι εις άσυγκρίτω τω λόγω μεί
ζονα έτι τών πληθυσμών εύρωστίαν ! Τοιουτοτρόπως προσ- 
δοκάται πάντοτε ό νέος Οίδίπους-έπιχειρηματίας. Έξετά- 
σωμεν δέ ζατά πόσον ή οδός αύτοϋ είναι ομαλή έν τή με
γάλη τών επιχειρηματικών συνδυασμών έπιστήμη.

Ή ιδιαιτέρα τής Κωπαίδος λεκάνη δύναται νά διαιρεθή 
είς πέντε μεγάλας κατηγορίας, διότι ή 1) εΐναι πάντοτε κα
τειλημμένη ύπό τών ύδάτων τής λίμνης, ή 2) μόνον κατά 
τάς συνήθεις αύξήσεις αύτών, ή 3) ύπόκειται είς τάς έκτά- 
κτους πλημμύρας τής λίμνης, ή 4) χωρίζεται διά σταθερών 
κατά τό μάλλον ή ήττον ορίων άπό τοιαύτης λιμνάνσεως, 
ή 5) ύπόκειται περιοδιζώς είς τάς πλημμύρας τών έξωθεν 
τής Αιμνης ύδάτων. Ή πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 
κατά τούς ύπολογισμούς τοϋ Κ. Sauvage 150 000 στρέμ
ματα και άποτελεϊ τήν κυρίως λίμνην τής Κωπαίδος. Ή 
δευτέρα περιλαμβάνει 90 000 στρέμματα καί παριστά, έν 
τή ένώσει αύτής μετά τής πρώτης, πλατυτάτην ζώνην εύ- 
ρυτάτου έλους, κεκαλυμμένου ύπό πελωρίων ζαί πυκνών 
υδροβίων φυτών. Έ τρίτη άποτελεϊ στενήν ταινίαν γής 
παρά τήν οδόν τήν άγουσαν άπό Θηβών είς Λεβαδείαν- άμα 
όμως διαβή τις τά πρός τήν τελευταίαν πόλιν όρια τής λί 
μνης και ύποθέση έπ’ αύτών κάθετον γραμμήν έπί τής 

όδοΰ, ή παρά τήν κάθετον ταύτην ταινία τών γαιών τής 
τρίτης κατηγορίας εύρύνεται ένιαχοΰ μέχρι τοϋ διπλάσιου 
καί έπέζεινα, ινα περιλάβη ολόκληρα χωρία, ώς τήν Κα- 
ρυάν, Άγιον Δημήτριον ζαί Ράχιν. Ή τετάρτη κατηγορία 
άφορα τάς μάλλον έξωτεριζάς γαίας, αιτινες μετά τών 
τής τρίτης κατηγορίας άποτελούσι 55 000 περίπου στρέμ
ματα, τά όποϊα πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς διατελοΰντα κα- 
νονιζώς ύπό καλλιέργειαν, έκτός τών έκτακτων άναβά- 
σεων τών ύδάτων τής λίμνης, αιτινες άναλόγως περιορί- 
ζουσι ζαί τήν καλλιεργήσιμον ιδιότητα τών γαιών τής 
τρίτης κατηγορίας. Έξ έναντίας περίοδοι ξηρασίας είσ- 
άγουσι τήν καλλιέργειαν ζαί έντός τών γαιών τής δευ- 
τέρας έτι κατηγορίας, τών όποιων αί μεν έξωτερικώτεραι 
γεωργοΰνται, αί δέ έσωτερικώτεραι πρός κτηνοτροφίαν 
χρησιμεύουσιν. Ή πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τάς 
γαίας έζείνας, αιτινες έν έποχή πλημμυρών κατακλύζονται 
κατά τό μάλλον ή ήττον κανονικώς ύπό τών έν τή Κω- 
παίδι χυνομένων καί έξωθεν αύτής ύπερχειλιζόντων ποτα
μών καί χειμάρρων. Τοιουτοτρόπως τά χωρία π. χ. Βρά 
νεσι καί Μαμούρα, καίτοι έκτός τής έκτακτου λιμναίας 
γραμμής όντα, ύπόκεινται όμως συνεχώς είς τοιαύτας συμ
φοράς.

Έν γένει ή νϋν ένεογουμένη περί τήν κυρίως λίμνην καλ
λιέργεια ένασχολεϊ τόν πληθυσμόν τεσσάρων δήμων, Όρχο- 
μενοΰ μέν καί Πέτρας έν τή έπαρχία Λεβαδείας, Άκραιφνίου 
δέ καί θεσπιών, έν τή έπαρχία Θηβών. ’Αξιοσημείωτοι εΐ
ναι αί έν τή τελευταία εικοσαετία τάσεις τοΰ πληθυσμοΰ 
τούτου :

1851 ’Ορχομενός 1610 Πέτρα 2891 Ακραιφνών 903 Θεσπιαί3121
1861 » 1650 » 3007 » 1384 » 3356
1870 » 1S61 » 3139 » 1693 » 3978

Ή άσθενεστέρα άνάπτυξις παρατηρεΐται έν τοϊς δήμοις τής 
έπαρχίας Λεβαδείας καί ή εύρωστοτέρα έν τοϊς τών Θηβών. 
Ιδιαιτέρως τά έκ τών παραλημνίων γαιών συντηρούμενα 
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χωρία ονομάζονται έν τώ α' δήμω, Σκριποϋ, ΙΤετρομαγοΰ- 
λα, Κάρυά, "Αγιος Δημήτριος, Βράνεζι- έν τώ β') Σουλι- 
νάρι, "Αγιος Γεώργιος, Ράχι, Δεγλές. Μαμούρα, Καρα- 
χουσείν, Σάχου, Ζαγαρά, Δούπια, Μάζι Μούλκι, Βραστα- 
μίταις·.έν τώ γ') Τοπόλια, Κόκκινου, Καρδίτσα- καί έν τω 
δ') Βάγια, Μαυρομμάτι, Παλαιοπαυαγιά. Παραλείπω τά 
μάλλον άσήμαντα χωρία ώς και τά εις έρήμωσιν έγκατα- 
λελειμμένα.

Ή ύπό τών χωρίων τών τριών πρώτων δήμων καλλιερ
γούμενη έκτασις ύπελογίσθη κατά τά 1844 καί 1843 είς 
108 210 στρέμματα, έκ τών όποιων 61 χιλ. έθνική γή 
καί 47 χιλ. ιδιωτική. Έάν κρίνωμεν έκ τής κατά μέσον 
όρον ύπολογισθείσης φορολογίας τών προμνησθέντων δύο 
έτών, μόλις ό δημόσιος θησαυρός έπορίσθη 108 χιλ. δραχ
μών άπό τής καλλιέργειας 108 χιλ. στρεμμάτων, ήτοι 
μίαν ένιαυσίως δραχμήν άνά παν στρέμμα. 'Επομένως υπο
τιθεμένου ότι ή φορολογία ένηργεΐτο έπί τοΰ όλου εισοδή
ματος, πρός 10 μέν τοΐς ' | κατά τάς ΐδιωτικάς γαίας, πρός 
τό διπλάσιου δέ κατά τάς ΐδιωτικάς, ή όλη παραγωγή τής 
μεγάλης ταύτης περιφέρειας μόλις άνέβη είς 775 χιλ. δραχ
μών. Πρέπει δέ έξ αύτών νά άφαιρέσωμεν σπόρους, ήμε- 
ρομίσθια, χρήσιν έργαλείων καί έν γένει τά κεφάλαια τής 
γεωργίας, έπί τών όποιων διά τής έπί τοΰ ακαθαρίστου ει
σοδήματος ίσχυούσης παρ’ ήμΐν φορολογικής μεθόδου θέ
τει βαρείαν ό είσπράκτωρ χεΐρα, ίνα συλλάβωμεν πλήρη έν
νοιαν τής ύπό τούς λοιπούς κλιματικούς καί οικονομικούς 
τής χώρας λόγους άθλιότητος τών κατοίκων αυτής, τών 
όποιων ούτως ή καθαρά καί προοδευτική πρόσοδος 
ολίγον απέχει τής φυσικής προμήθειας τών έντός τοϋ γει
τονικού έλους διαιτωμένων βδελλών !

Έν τούτοις μετά παρέλευσιν εικοσαετίας, τω 1867, ή 
παραγωγή τών προμνησθέντων τεσσάρων ταραλημνίων δή
μων μαρτυρεί έπαισθητήν βελτίωσιν. Ένώ κατά τό 1845 
ό έπί τών σιτηρών, τοΰ βάμοακος καί :οΰ καπνού τών ση- 
μαντικωτέρων χωρίων έλογίζετο όμοΰ είς 87 χιλ. δραχ

μών, τώ 1867 μόνος ό φόρος τών σιτηρών άνέβη είς 242 
χιλ. Άναλόγως λοιπόν, έάν ύποθέσωμεν τήν αυτήν τοϋ 
1845 γεωργικήν περιφέρειαν καί δτι ή έθνική καί ιδιωτι
κή γή διετήρησαν τάς αύτάς διαστάσεις, τό έκ τών δημη
τριακών καρπών εισόδημα, τής παραλημνίου γεωργίας 
έπροβιβάσθη έν διαστήματι 22 έτών άπό 3| έκατομ. δραχ
μών εϊς 1 έκατομμύριον. Καί δμως ή αύξησις αύτη είναι 
ούσιωδώς μικρά, συγκρινομένη πρός τά κανονικά πορίσμα
τα τής τελειοτέρας καλλιέργειας γαιών κατά πάντα λόγον 
εύφορωτάτων. Τοιουτοτρόπως έάν κατά μέσον δρον θεω- 
ρήσωμεν, δτι ή γονιμότης τών γαιών τούτων είναι 11 (συγ
κομιδή) : 1 (σπόρος), ή σιτοπαραγωγή αύτών, κατορθου- 
μένης τής καλλιέργειας τής δλης έξωτερικής έκτάσεως τής 
Κωπαίδος (108 210 στρέμ.), Οά παρεΐχεν, έπί τής συνήθους 
σποράς 22 όκ. έφ’ έκάστου στρέμματος, 21 160 480 όκ. 
σίτου, δστις κατά τάς έγχωρίους τιμάς τοϋ 1867, πρός 30 
περίπου λεπτά τήν οκά, θά άπέφερεν έκ τής γής άξίαν 6 | 
έκατομ. δραχμών.

Οί ύπολογισμοί ουτοι όδηγοΰσίν είς ποιον σημείον γεωρ
γικής προόδου ήδύνατο τά άπολήξη ή κατά σκοπόν διευθέ- 
τησις τών .ιέριξ τής κυρίως λίμνης τής Κωπαΐδος γαιών, 
άφ’ ένός διά τής περαιτέρω έξασφαλίσεως αύτών κατά τών 
περιοδικών πλημμυρών καί άφ’ έτέρου διά τής εισαγωγής 
τελειοτέρων μεθόδων. Καί ένώ έλαβον ώς βάσιν τήν σιτο
παραγωγήν, τά βιομηχανικά φυτά, ώς ό βάμβαξ άποτε- 
λοϋσιν ιδιαιτέραν καί μάλλον έπαγωγόν έποψιν. Παρά τήν 
κυρίως βιομηχανικήν Εύρώπην καί ένώπιον τοϋ όσημέραι 
εύρυνομένου νηματουργικοϋ σταδίου ήμών, ή πεδιάς τής 
Κωπαίδος δύναται νά συναγωνισθή πρός τάς μεμακρυσμέ- 
νας τής Αμερικής έπί σπουδαιοτάταις τώ όντι προσδοκίαις.

'Η υποταγή τής παρά τάς όχθας τής Κωπαίδος άτά- 
κτως άνθισταμένης φύσεως δέν παρέχει τάς αύτάς δυσχέ
ρειας, αϊτινες προβάλλονται έκ τής ολοσχερούς τής λίμνης 
άπ.οξηράνσεως. Πρέπει δέ νά θεωρηθή ή γεωργική πειθαρ
χία τών πέριξ γαιών ώς ή σταθεροτέρα ύπό οικονομικήν 
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έποψιν βάσις της διά τό κολοσσαϊον τοΰ:ο έργον έπιχειρή
σεως. Διότι έάν ύποθέσωμεν, δτι αί έθνιζαί γαΐαι, αιτινες 
πάντως Θά άποτελέσωσι τό κύριον άντικείμενον τής έπιχει- 
ρηματικής έν Κωπαίδι ένεργείας, δύνανται διά μέτριων σχε
τικώς δαπανημάτων νά άποσπασΟώσιν έζ τής φθοροποιού 
επιρροής τοΰ ΰδατος καί νά άνέλΟωσι περί τάς μετακινού
μενος οχθας τής λίμνης εις 75 χιλ. στρέμματα, τών ό
ποιων άλλως τό πλεΐστον, ώς προερρέθη, διατελεΐ ήδη ύπό 
είδός τι άτελοΟς καλλιέργειας, τή άληθεία ένιαύσιον άπό 

τών γαιών τούτων εισόδημα, κατά τούς προεκτεθέντας ύπο- 
λογισμούς, άνω τών 5 j έζατομ. δραχ. δύναται νά περιλάβη 
σπουδαίαν μερίδα καΟαράς προσόδου, ί’να καί τούς μετό
χους τής έπιχειρήσεως ευθύς έξ άρχής ίκανοποιήση καί 
άνάλογα ποσά πρός τήν περαιτέρω έξαζολούθησιν τής άπο- 
ξηράνσεως μετά παντός θάρρους διαθέση

Ή μέθοδος αύτη διαιρεί τήν έπί τής Κωπαίδος άποστο- 
λήν τοΰ έπιχειρηματιζοΰ πνεύματος είς δύο μεγάλους κλά
δους. Άφ’ ένός κανονική άπό τοΰ ύδατος διάσωσις καί ζατά 
τό έκ πρώτης δαπάνης έφικτόν έπέκτασις τοΰ ύπάρχοντος 
καλλιεργησίμου μέρους τής Κωπαίδος, έντασις δετής 

έπ’ αύτοΰ γεωργικής βιομηχανίας. Άφ’ ετέρου, διά τών ό
σημέραι άναπτυσσομένων εισοδημάτων ταύτης, λύσις ολο
κλήρου τοΰ άρχαίου τής Κωπα'δος αινίγματος, διδομένης 
τής λίμνης είς τούς άπογόνους έκείνων, τούς όποιους ή 
Σφίγξ έπί τόσους αιώνας συνέτριψε κατά τών άποτόμων 
κρημνών τοΰ βαθυτέρου τής λεκάνης μυχοΰ. Βεβαίως καί 
κατά τόν πρώτον τής έπιχειρήσεως κλάδου προϋποτίθεται ή 
κατάρτισις κεφαλαίου κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαίου. 
Άλλ’ δταν έχωμεν τό παράδειγμα τής 'Ολλανδίας, ήτις 
διά προχωμάτων άφήρεσεν έζ τής άγριότητος τών κυμά

των τοΰ ’Ωκεανού μεγάλας γαιών έζτάσεις, φαίνεται πα
ράδοξον πώς ένώπιον κοινής λίμνης ή τεχνική τών προχω
μάτων άποστολή άφέθη μέχρι τοΰδε είς τήν απειρίαν τής 
ομηρικής ήμών έποχής. Ή τακτοποίησις τής κοίτης τών 
ποταμών καί τών χειμάρρων, οιτινες άναβιβάζουσι τήν 

πλημμύραν ύπεράνω τής δυνάμεως τοΰ πραγματικού τών 
λιμναίων ύδάτων όγκου, είναι θέμα τοΰ οποίου πρόδηλοι 
καθίστανται αί οίκονομικαί εύκολίαι σχετικώς πρός τάς με
γάλας δυσχερείας τής άναγζαίας διατρήσεως τών μεταξύ 

τής Κωπαίδος καί τής θαλάσσης υπαρχόντων ορεινών προ
σκομμάτων πρός ολοσχερή τών ύδάτων τής λίμνης έκροήν.

Ή έποψις αύτη τής διευθετήσεως τών έν τή Κωπαίδι 

είσρεόντων ύδάτων δύναται νά λάβη ιδιαιτέρας έν τή πρα
κτική διαστάσεις μέχρι τής μετατροπής τών καταστρεπτι
κών κοιτών έξ άπωτέρων έτι σημείων πρός διευθύνσεις είτε 
έκτος τής λεκάνης τής Κωπαίδος είτε πρός τάς ίσχυροτέ- 
ρας κλίσεις τοΰ έδάφους. Τοιουτοτρόπως Οά έσώζοντο έκ 
τής περιοδικής καταστροφής αί γαΐαι τής τετάρτης καί πέμ
πτης κατηγορίας, πολλαχοϋ δέ καί τής τρίτης, τών όποιων 
σημαντικήν ποσότητα λυμαίνεται ή πάντη έλλειπής πρός 
τά πεδινώτερα τών μερών διοχέτευσις τών ύδάτων. Έάν 
άντιταχθή δτι τοιαΰται έργασίαι θά έχρησιμοποίουν συγ
χρόνως καί γαίας διαφευγούσας τήν έξουσίαν καί έπομέ
νως τό κέρδος τής έπιχειρήσεως, ού δεΐται μεγάλης άπο- 
δείξεως ή περίπτωσις κανονικής διά τοΰτο άποζημιώσεως, 
τήν όποιαν προχείρως ό νομοθέτης δύναται νά έπιβάλη πρός 

τούς ωφελούμενους ίδιοζτήτας.
*Η έννοια αύτη τής πρώτης περιόδου έν τή μεγάλη κατά 

τήν Κωπαίδα έπιχειρήσει περιβάλλεται τό κΰρος ού μόνον 
τής οικονομικής άλλά καί τής έν τή τέχνη έπιστήμης. Διό
τι, καθώς παρατηρεί ό Prony, έπί άποξηράνσεως λιμναζόν- 
των ύδάτων πρέπει ταϋτα νά διακριθώσιν είς δύο κατηγο
ρίας. Άφ’ ένός τά είς τό έλος είσρέοντα ύδατα είτε έκ πη
γών διαρκών, είτε έκ χειμάρρων έφημέρων. Άφ’ έτέρου τά 
ύδατα έκεΐνα, τά όποια άναδύουσιν έκ τοΰ πυθμένος τοΰ 
έλους ή πίπτουσιν έν αύτώ έκ τής βροχής. Δι’ έκατέραν 
τών κατηγοριών τούτων άπαιτεΐται διάφορον σύστημα διο- 
χετεύσεως. Πρέπει απολύτως νά άπομαζρυνθώσιν έζ τοΰ 
έσωτεριζοΰ τών έλών τά ύδατα τής πρώτης κατηγορίας, 
έκτος ελάχιστης τινός ποσότητος άναγζαίας διά τήν κίνη-
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™ τών ύδάτων τής βροχής καί τήν έμφραξιν τών έσω- 
τερΙΧών τάφρων. Οί οχετοί τών ύδάτων τής πρώτης χα- 

τηγοριας ανοίγονται έκτός τής περιφέρειας τοΰ έλους, διά 
τοιαύτης χλισεως χαί χωρητικότητος ώστε νά όδηγώσι 
χατα σχοπον άνευ ύπερχειλίσεων ή τοπικών λιμνάνσεων τά 
εξωτερικά υοατα. "Οσον άφορα τά εσωτερικά υδατα, συνα
θροίζονται ταΰτα έντός τοΰ μεγάλου τής διοχετεόσεως 

«ςονος, τον όποιον άποτελεΐ ό κεντρικός όχετός,' διά τών 
βοηθητικών τάφρων, αϊτινες όδηγοΰσι πρός αύτόν τά υδατα 
έξ όλων τών σημείων τοΰ έλους.

Έπι της έπιστημονικής ταύτης διακρίσεως μελετών ό 
Sauvage την ύδατίνην προμήθειαν της Κωπαίδος, άναβιβάζει 
αυτήν κατά τάς συνήθεις πλημμύρας, είς 600 έκατομμύ- 
ρια κυβικών μέτρων, τών οποίων ή έν τή λίμνη εισροή ύ- 
πελογισθη ύπ’ αύτοΰ, άνά παν δευτερόλεπτον, κατά μέν τήν 

μείςονα πτωσιν τών ύδάτων είς 10 κυβικά μέτρα, κατά δέ 
την μείζονα υψωσιν τών ύδάτων είς 70 κυβ. μέτρα. Έν 
γ .}κατά ίέρ0ς τίΜ*ης  -ής έπί 100 περίπου ήμέρας 
ζαθ δλον το έτος πιπτούσης βροχής καί τής πιθανής συν
δρομής αφανών έν τώ πυθμένι τής λίμνης πηγών), μόλις

Τ τοις |„ εκ τής πρώτης ποσότητος καί % έκ τής δευ- 
τερας άνήκουσιν είς τήν κατηγορίαν τών έσωτερικών τής 

ωπαίοος υοατων, χορηγούμενα ύπό τοΰ έντός σχεδόν τής 
^μνης καί τήν γένεσιν καί τόν τάφον εύρίσκοντο^ Μέλα- 

νος ποταμού. Τά λοιπά υδατα εισάγει έν τη Κωπαίδι ό 
ηφισος, οστις είναι καί ό ισχυρότερος τοΰ λεκανοπεδίου 

πο.αμος (απο .3, 60 κυβ. μέτρων μέχρις 26 κατά δευτε- 
ρ επτον), η Ερκύνα, ήτις άπ’αίώνος εξέρχεται έκ τοΰ 
αύτοΰ πάντοτε άντρου τοΰ Τροφωνίου Διός (άπό 2 κυβ. 
μετρ, μέχρις 20), και άλλα μικρότερα τακτικά ή έκτακτα 
ρεύματα (από 1, 65 κυβ. μετρ, μέχρι 19).

Ούτως ή κυρία μέν αιτία τής έν Κωπαίδι λιμνάνσεω- ό- 
^ίΛεται είς τά έξωτερικά ταΰτα υδατα ούχί όλιγώτερον 

διεύθ "°υ "Ρ°^ενου ^μαντική εΐναι καί ή ά χ.όνιστος 
8,εϋβ“’σ,ς “ύ’ώ’ η*  1*  6. 

ποιου διά σπηλαίων καί καταβοθρών μεγάλη ποσότης ύδα- 
τος διαρρέει πρός τήν όπισθεν τοΰ όρεινοΰ προχώματος 
θάλασσαν τής Εύβοιας. Άλλ’ ό Sauvage ύποστηρίζει δτι 
διά δαπάνης 2 489 051 φρ. δύνανται, ώς πρώτον πόρισμα 
τής έπί τής Κωπαίδος έπιχειρήσεως, νά άποξηρανθώσι πέ- 
ριξ τής κυρίας τής λίμνης περιφερείας 70 450 στρέμματα 
έθνικής γής, τά όποια κατά τό μάλλον καί ήττον δεσπό- 
ζονται νΰν περιοδικώς ή διαρκώς ύπό τών ύδάτων. Έκαστον 
δθεν στέμμα τής έκτάσεως ταύτης άντιστοιχεΐ πρός 35 | 
φράγκα, διά τής καταβολής τών οποίων ή έπιχείρησις θά 
έκαρποΰτο τάς εύφορωτέρας τών Ελληνικών γαιών έπί 99 
έτη (άριθ. 3 τής άπό 22 ’Ιουλίου 1869 προτύπου συμβά- 
σεως), άνευ πληρωμής τίνος πρός τό δημόσιον διά τήν έπί 
αιώνα ολόκληρον χρήσιν τής ιδιοκτησίας του ταύτης. Έάν 
ουτω θεωρήσωμεν τά 35-1 φράγκα ώς μίσθωμα, 36 πε
ρίπου λεπτά άναλογοΰσιν ένιαυσίως καθ’ έκαστον στρέμμα, 
τούτέστι ποσόν άσήμαντον, τό όποιον άπαξιοΰσι γαΐαι τρί
της καί τετάρτης ποιότητος, μόνον δέ έκ τής έπόψεως τής 
προκαταβολής του δύναται νά θεωρηθή έπί τοΰ προκειμέ
νου ώς άξιον ιδιαιτέρου λόγου. Καί όμως παραλείπω άλ
λα σπουδαιότατα πλεονεκτήματα, τά όποια αί βάσεις τής 
προμνησθείσης συμβάσεως ύπόσχονται είς τήν έπιχείρησιν 
τής Κωπαίδος. — Όγδοήκοντα χιλ. στρέμ. γής είς πλήρη 
ιδιοκτησίαν, μεγάλων γηπέδων χρήσις κατά τήν Εύβοϊ- 
κήν τής Βοιωτίας παραλίαν έπί 99 έτη, άπαλλαγή διά τήν 
πρώτην δεκαετίαν άπό παντός φόρου έπί τών άποξηρανθη- 
σομένων έν γένει γαιών, άτέλεια εισαγωγής τών είς τήν 
έπιχείρησιν αναγκαίων μηχανών, έργαλείων κλπ. χρήσις 
τών δι’ οδούς καί καταστήματα αναγκαίων έθνικών γαιών, 
ώς καί τών είσρεόντων είς τήν Κωπαίδα ύδάτων έπί 99 
έτη, καί τών διοχετευθησομένων διά τής ύπονόμου είς τήν 
θαλασσαν έπί 15 έτη, τούτέστιν, ύπ’άμφοτέρας τάς έπόψεις 
ταύτας, πλούτου άντιστοιχοΰντος είς μηχανικήν δύναμιν 
πλέον τών 20 χιλ. ίππων, κατά τόν όγκον τών ύδάτων 
καί τήν κλίσιν τοΰ έδάφους.
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Ή διά τό πρώτον άποτέλεσμα της άπό τοϋ ύδατος άπο- 
λυτρώσεως 70 4’50 στρεμμάτων τής Κωπαίδος άπαιτουμέ- 
νη δαπάνη 2 489 051 φρ. περιλαμβάνει έν τών κυριωτέ- 
ρων τής όλης έπιχειρήσεως έργων. ’Εννοώ τήν διάτρησιν 
τοϋ ορούς Πτωου,τήν οποίανόSauvage ύπολογίζει εις 1 600 
μέτρα άντί 1 000 φρ. έκαστον μέτρον(’). Δέν ερευνώ κατά 
πόσον ό ύπολογισμός ούτος τής τιμής, μετά τάς τελευ
ταίας κατά τήν διάτρησιν τών Άλπεων προόδους τής μη
χανικής βιομηχανίας, είναι όπωσοΰν ύπερβολικός. Μετά τήν 
άφαίρεσιν τών 1 600 000 φρ. διά τήν διοχέτευσιν τοΰ με
γάλου τών ύδάτων όγκου, καθ’ ον ή εξωτερική εις τήν Κω- 
παίδα εισροή κέκτηται άκραν, ώς έξετέθη, σημαντικότητα, 
τό ύπόλοιπον ποσόν 889 051 φρ. άφορα τήν διασκευήν 
τών δύο άκρων τής μεγάλης ύπονόμου (150 χιλ. φρ·), τήν 
μεταξύ τοΰ έλους και τής ύπονόμου διώρυγα (681 633 
φρ.) καί τήν παροχέτευσίν τών μεγάλων τής Κωπαίδος 
ύδραγωγών, ήτοι τοΰ Κηφισού καί τής Έρκύνης (57 418 
ΨΡ·)·

Έάν μετά τήν δαπάνην τής ποσότητος ταύτης ή πε
ραιτέρω άνάπτυξις τής έπιχειρήσεως έσταμάτα καθ’ ύπό- 
θεσιν έπί δέκα έτη, ίνα περίμείνη τά άποτελέσματα τής 
καλλιέργειας έπί τών 70 450 στρεμμάτων, κατά πρώτον 
εμφανίζεται ή άναγκαιότης άναλόγου τίνος κυκλοφοροΰν- 
τος κεφαλαίου διά τήν άνακίνησιν τής παραγωγικής δυνά
μεως τής γής. Άλλ’ ώς προεξέθεσα, εισόδημα άκαθάριστον

(ι) Λεςιόθεν της πρός τηυ ()ίλ'Λσηοί·ι διευθύνσεως της έν σχεδίω 
μεγάλης ταύτης υπονόμου, εις ικανήν άπόστασιν, άπαντώνται έπί 
τής έπιφανείας τής γής παρά τήν καταβόΟραν τοϋ Κεφαλαρίου 16 
περίπου φρέατα, άνευ εσωτερικής συγκοινωνίας, οφειλόμενα είς τάς 
πρός άποξήρανσιν τής Κωπαίδος αρχαίας απόπειρας, ό σκοπός τών 
οποίων έν γένει άπεβλεπε μάλλον τήν εύρυνσιν τών φυσικών τοϋ 
ύδατος αγωγών ή τήν διόρυξιν μεγάλου τινός τεχνητού. Ίχνη τοι
ούτων τής άοχαιότητος εργασιών καί άλλαχοϋ απαντώ :-λ έπί 
τών χθαμαλωτέρων τοϋ ορεινού εδάφους με^'-υ · 

έπί 75 χιλ. στρεμμάτων, άναβιβαζόμενον έπί πλέον τών 5 
έκατομ. δρ. εΐναι κατά τοσοΰτον ένδεικτικόν, ώστε μεθ’όλας 
τάς λογιστικός περιπέτειας του, αντίκρυ τής σοβαρότητος 
τών πρώτων τής καλλιέργειας δαπανών καί είς τό πείσμα 
τής πρώτης άντιστάσεως τής ελώδους έν τώ γεωργικω 
έδάφει συσκευής, έκ τής όποιας τά μεγάλα πορίσματα 
κατά γενικήν πείραν άνήκουσι μάλλον είς τήν δευτέραν καί 
τρίτην πενταετίαν,—πάντως τοιοΰτόν τι εισόδημα δύναται 
έν αύτή τή πρώτη δεκαετία ύπό τήν έπιρροήν μάλιστα τής 

κατ’ αύτήν άτελείας) νά καταρτίση τόν πυρήνα σημαντικού 
κεφαλαίου είς περαιτέρω έξακολούΟησιν τής γενικής άποξη- 

ράνσεως τής Κωπαίδος.
Έπί τοΰ όλου ή λίμνη αύτη προϋποθέτει κατά τούς ύπο- 

λογισμούς τοΰ Sauvage τάς έξής δαπάνας είς οσον ένεστι 
τελειοτέραν ύποταγήν τών γαιών αύτής ύπό τόν ζυγόν τής 

καλλιέργειας.

α') 1 600 μέτρ. ύπόγειος ύπόνομος φρ. 1 600 000
βΖ) 370 » έξασφάλισις τών ά-

VAMV flDZT.C......................................... Β 150 000
γ') 3 943 139 κυβικ. μέτρ. έπιχω- 

ματώσεις οιά τούς οχετούς............ Β 2 778 283
δ') Γέφυραι παντός είδους.................... » 38 140

ε') 'Οδοί...................................................... Β 200 000
ς') Διεύθυνσις τών έργων.................... » 233 577
ζ') ’Αποζημιώσεις ιδιωτικών γηπέδων 

συντήρησις τών έργων καί τόκοι 
τών κεφαλαίων κατά τήν διάρκειαν 
τών εργασιών, είς 8 έτη ύπολο- 
γιζομένων ............................................ Β 1 000 000

όλον φρ. 6 00ο 000

Διά τής δαπάνης ταύτης δύναται νά κατακτηθή έπί τών 
ύδάτων τής Κωπαίδος ολική έκτασις 210 450 στρεμμά
των εύο: ;άτης γής, τής όποιας τοιουτοτρόπως ή κατά 
στρέμμα άξία άπό 35 ; φρ. (έάν ή άποξήρανσις περιωρί- 
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ζετο είς τήν πρώτην περιφέρειαν τών 70 4‘ίΟ στρεμ.) κα- 
ταβιβάζεται εις 28 Δ φρ. είς ποσόν δηλαδή τό όποιον, ύπό 
τήν έννοιαν τού μισθώματος, είναι πλειότερον τοΰ δσον ήδη 
έξετέθη ασήμαντος, απέναντι τής διά τόσων πλεονεκτημά
των έπί 99 έτη πλήρους χαρπώσεως, τήν όποιαν τό έθνος, 
ώς ιδιοκτήτης τών γαιών τούτων, εξασφαλίζει πρός τήν 
έπιχειρησιν.

Δεν δύναμαι νά παραδεχθώ, δτι διά τήν άποξήρανσιν τής 
Κωπαίδος άναπόφευκτος είναι ή προηγουμένη έκτέλεσις 
τοΰ κατά πάσαν πιθανότητα παρ’ αύτή διελευσομένου πρός 
τήν Ευρώπην Έλληνικοΰ σιδηροδρόμου. Άπ’ έναντίας φρο
νώ, δτι μάλλον ή άποξήρανσις τής Κωπαίδος είναι άναγ- 
γκαιοτερα διά τόν σιδηρόδρομον. Διότι άληθεύει μέν, οτι οί 
σιδηρόδρομοι είναι ισχυρότατα έλατήρια είς άνάπτυξιν τής 
έθνικής οικονομίας, συγχρόνως δμως άναμφισβήτητον είναι, 
δτι τά κατ’ έξοχήν δημιουργήματα ταϋτα τών μεγάλων 
κεφαλαίων στηρίζονται καί έπί αναγκαίων τινων προϋπο
θέσεων, δσον άφορά τήν οικονομικήν τών χωρών συγκρό- 
τησιν. Έπομένως ή βαθμηδόν γεωργική τής Κωπαίδος ά- 
ποκαταστασις θέλει άποτελέσει ίσχυροτάτους δρους σιδη
ροδρομικών μετακομίσεων είς πράγματα καί πρόσωπα, 
δρους οιτινες, τό γε νΰν έχον, δίατελοΰσιν, έν άμφιβολία ή
κιστα πρός τοιαϋτα έργα ενθαρρυντική. Έάν ύποθέσωμεν δτι 
απαιτούνται οκτώ έτη διά τήν άποξήρανσιν τής Κωπαίδος 
καί ισάριθμα διά τήν πλήρη τής χώρας εισαγωγήν είς τό 
στάδιον τής προόδου, ιδού ότι έπι 16 έτη ό σιδηρόδρομος 
θά κινήται ένώπιον τών κρημνών τής Κωπαίδος, άπό τών 
οποίων θά άπειλή τήν ϋπαρξίν του νέα Σφίγξ, ή οικονο
μική, ήτις, διότι δέν έχει όνυχας, δέν είναι διά τοΰτο όλι- 
γώτερον καταστρεπτικόν τέρας.

Ή έποψις τοΰ γεωργικού τής Κωπαίδος πληθυσμού κέ
κτηται ιδιαίτερον διαφέρον. Έάν ύποθέσωμεν δτι οί τέσσα 
ρεςτών παραλημνίων γαιών καλλιεργηταί δήμοι άφοσιοΰν- 
ται άποκλειστικώς είς τήν γεωργίαν, ό κατά τό 1870 αν
δρικός αυτών πληθυσμός άνήρχετο είς 5 655 άτομα, έκ τών 

οποίων πρέπει νά άφαιρέσωμεν τήν μέχρι τών 10 έτών ή- 
λικίαν, ήτοι άτομα 1 695, καί τήν ύπεράνω τών 70 έτών, 
ήτοι άτομα 132. Είς τό ύπόλοιπον, έκ 3 828 άτόμων, δυ- 
νάμεθα νά προσθέσωμεν 1 200 περίπου γυναίκας διά τήν 
γεωργικήν έν τή οικογένεια συνεργασίαν αύτών. Τοιουτο
τρόπως τό δλον τοΰ περί τήν Κωπαίδα έγχωρίου γεωργικού 
πληθυσμού μόλις δύναται νά άναβή είς 5 χιλ. άτομα. Βε
βαίως ό αριθμός ούτος είναι λίαν δυσανάλογος πρός τριακό
σια; καί έπέκεινα χιλιάδας στρεμμάτων γής (παρούσης καί 
μελλούσης). Μή λησμονήσωμεν δμως, δτι ή μεγάλη 
καλλιέργεια πρόκειται νά λειτουργήση εύθύς έξ άρχής έν τή 
έθνική λεκάνη τής Κωπαίδος. τόσον διά τήν είς χείρας τής 
αύτής έπιχειρήσεως συσσώρευσιν τοΰ συνόλου τών γαιών, 
δσον καί διά τήν τοπικήν τοΰ έδάφους ένότητα καί έν γέ- 
νει τό οικονομικόν έπί τοιούτων καί άλλων σχετικών δρων 
όφελος. Έπομένως έν τή μεγάλη καλλιέργεια ύπερβαίνει 
τήν κίνησιν τών έργατικών βραχιόνων ή κίνησις τών μη
χανικών κεφαλαίων. 'Οπωσδήποτε άναπόφευκτος είναι ή έν 
τή έπιχειρήσει μεταφύτευσις δοκιμωτέρου, πρός τόν ήδη 
ύπάρχοντα, γεωργικού πληθυσμού- τό ημερομίσθιον ούτω 
Οά λάβη τροπάς άναλόγους- καί μετά τήν πρώτην σπάνιν 
άποτελεσματικωτέρω ν έργατών, ταχέως θά σπεύσωσιν οί 
ζητούμενοι, ώς άπέδειξεν ή πρό δεκαετίας σχεδόν βαμβα- 
κοφυτευτική περί τήν Κωπαίδα άκμή.

Έν γένει ή λιμνάζουσα λεκάνη τοΰ Βοιωτικοϋ πεδίου 
διαφυλάττει είς τό έπιχειρηματικόν πνεΰμα μίαν τών ώραιο- 
τέρων οικονομικών δαφνών, ήτις δύναται νά συνδυασθή 
ιδιαιτέρως πρός τάς έκ τής Δύσεως μεταναστεύσεις καί νά 
χρησιμεύση ώς πυρήν μεγάλης έν τώ μέλλοντι βιομηχα
νικής τοΰ τόπου άναμορ φώσεως. Ούδεμία άμφιβολία δτι τό 
ζήτημα τοΰ κεφαλαίου έξασκεϊ έπι τοΰ προκειμένου σημαν- 
τικωτάτην έπιρροήν. Καί δμως ύποστηρίζω, δτι μεγαλει- 
τέραν έτι έξήσκησεν ή μέχρι τοΰδε έλλειψις τοΰ ά λ ή
θους έπιχειρηματικοΰ πνεύματος, τό όποιον πράγματι 
δέν ήδυνήθη ετι νά διαβή τούς πέριξ τής Κωπαίδος άποτό- 
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μους των όρέων φραγμούς. "Οσοί αγωνίζονται είς τήν δια
φθοράν τοΰ πολιτεύματος τής χώρας μέχρι τοΰ σημείου, 
καθ’ δ διανοίγεται ή Ούρα τής κοινωνικής άναστατώσεως, 
δέν έννοοϋσι τήν σημασίαν τοϋ οικονομικού βαράθρου, έν τω 
όποίω, κατά τόν Στράβωνα, στασιάσαντες οί Βοιωτοί έρρι- 
ψαν τόν πρώτον τής Κωπαίδος επιχειρηματίαν Κράτην. 
Πόσον φοβερά είναι ή άγνοια αύτη τών στοιχειωδέστερων 
τοϋ επιχειρηματικού πνεύματος όρων ! Διότι πάντοτε ι- 
πταται τοΰτο έπί πτερύγων είς άκρον εύαισθήτων, τάς ο
ποίας ό θόρυβος τής μακρόθεν έτι έρχομένης ταραχής καί 
άβεβαιότητος παραλύει.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑI ΤίΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΑΙ.

Κατά τήν 4 ’Απριλίου 1823 ή έν Άστρει ’Εθνική Συ- 
νέλευσις οιώρισε δωδεκαμελή έπιτροπήν, ίνα προϋπολογίση 
τά έσοδα καί τά έξοδα του προσεχούς ένιαυτού. "Ανδρες 
μόλις έξελθόντες έκ τοϋ ζυγού καί τών μαθημάτων τής 
τυραννικής αύθαιρεσίας ήννόουν πλειότερον τήν έν τή έλευ
θερία άναγκαιότητα τών προϋπολογισμών, παρ’ όσον έν- 
νοοΰσι αύτήν οί καθ’ ήμάς χρόνοι μεθ’ δλην τήν λάμψιν 
τών μεγαλοπρεπών τού συντάγματος τύπων !

Μετά έξ ήμέρας ή προμνησθεΐσα έπιτροπή ύπέβαλε πρός 
τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν τόν τής έπαναστατικής έπικρα
τείας προϋπολογισμόν, έξ ού ένδιαφέρει τήν προκειμένη» 
μελέτην μόνη ή έποψις τών έξόδων, έν τοϊς όποίοις, ώς 
έκαστος έννοει, κυριώτερα εΐναι τά στρατιωτικά. ’Εν γένει 
ή έπιτροπή ύπελόγισε τήν δύναμιν τού στρατού είς 51 χιλ. 
άνδρών, έξ ών 18 300 διά τήν πολιορκίαν τών φρουρίων 
Κορώνης, Μεθώνης, Νεοκάστρου, Πατρών, Κορίνθου καί 
Κρήτης, 6 050 διά τήν έσωτερικήν τής χώρας ύπηρεσίαν 
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καί 26 500 διά τήν έκστρατείαν είς Δερβένια Πελοπόννη
σου, Εύ ρίπον, Κάρυστον, Ναύπακτον, ’Ανατολικήν 'Ελλάδα 
καί Δυτικήν. Έν τώ προϋπολογισμω σημειούνται καί 150 
υπουργοί άνευ μισθού, βεβαίως άλλης φύσεως παρά 
τούς νΰν έν χρήσει .... ’Αντιγράφω έκ τής έκθέσεως τής 
έπιτροπής τάς ιδιαιτέρας δαπάνας τής δυνάμεως ταύτης ώς 

λίαν ένδεικτικάς :

«Διά 51 000 στρατιώτας, ψωμί τους πρός 00 
δράμ. άλεύρι έζ.άστου καθ’ ήμέραν, εϊς ένα μήνα, βα- 
τσέλια 30 000 πρός γρόσια 10 τό βατσέλ. . · ■ γρ.

Κρέας τών άνωθεν στρατιωτών πρός 200 δράμ. 
τού καθενός τήν ήμέραν, εις ένα μήνα όκ. 765 000 
πρός 30 παράδες- ή οκά............................................

Διά 51 000 τσαρούχια εϊς ένα μήνα πρός γρ. 1 »
Διά 26 500 στρατιώτας, οι έκστρατεύοντες, μι

σθούς πρός 25 γρ. τόν μήνα.............................. .....
Διά 18 300 στρατιώτας οί πολιορκούντες τά 

φρούρια πρός 20 γρ. τόν μήνα ··..···■»
Διά 6 050 στρατιώτας εϊς τό έσωτερικόν τής Ελ

λάδος ζ.αί φύλακας φρουρίων πρός 15 γρ. τόν μήνα, ο
Δι’ 60 Καράβια πρός 13 000 γρ. τό κάθε ένα,

τόν μήνα.......................................... »
Διά τού πολέμου έφόδια τών καραβιών . · · »
Διά 40 000 στρατιωτών έφόδια πολεμικά τής

τής ξν,ράς δι’ ένα μήνα . ■ ...................................

S
Τά άνωτέρω έξοδα διά μ.ήνας έξ, πολλαπλασια- 

ζόμενα................................................................

300 000

573 750
51 000

662 500

366 000

90 750

780 000
400 000

400 000

3 624 000

6

» 24 244 000
Είς στρατεύματα νά χρησιμεύσουν ώς μεντζήλια, 

Ήτοι πόστα μεθ’ όλα των τά έξοδα ···■■·» 1 000 000

» 25 244 000

Τά άνωθεν έξοδα θ’ ακολουθούν άπό α' Μαίου έως α' Νοεμβρίου ώς 
άνωθεν- διά δε τούς άλλους έξ μήνας στοχαζόμεθα νά ακολουθή
σουν τά ήμισυ.»

ΕΤΟΣ 3—ΦΪΛ. 20—ΑΠΡΙΛΙΟΣ -1S75. 5
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Έάν δεχθώμεν ότι ζαί ή δευτέρα έξαμηνία τοΰ προκει- 
μένου έτους διείπετο υπό τών έν τή πρώτη οικονομικών 
προϋποθέσεων,ιδού ότι δύναμις 51000 άνδρών έπρόκειτο νά 
συντηρηθή καί νά ένεργήση ζατά σκοπόν διά δαπάνης 50 ’ 
έζατομμυρίων γροσίων κατά τούς ύπολογισμούς άνδρών, 
τών όποιων τήν ειδικότητα μαρτυροϋσίν αί τής άνά χεϊρας 
έζθέσεως ύπογραφαί, ώς ή τοΰ Όδυσσέως Άντρίτζου, Ά- 
ναγνωσταρα κλπ. Ή έτέρα τοΰ κράτους ύπηρεσία προϋπε- 
λογίζετο είς 6 000 000 γρ. τουτέστιν ύπό τό όγδοον τής 
στρατιωτικής.
. ’Απέναντι τοΰ πολεμικού τούτου προϋπολογισμού παρί- 
σταται ό ειρηνικότερος τής έποχής τοΰ Κυβερνήτου. Μετά 
τόν ’Ιανουάριον 1828 μέχρι τής 30 ’Απριλίου 1829, ήτοι 
έπί 1 έτους, έδαπάνησεν ή Ελλάς είς συντήρησιν τών 
κατά ξηράν καί θάλασσαν δυνάμεων αύτής 18 64-7 2'4 
γρόσια. Αί λοιπαΐ δημόσια: χρεϊαι άπήτησαν τήν δαπάνην 
4 822 328 γρ. τούτέστι τό τέταρτον σχεδόν τής στρατιω
τικής. Έν γένει μεταφερομένων τών γροσίων είς δραχμάς 
(4:1), πρός θεραπείαν τής στρατιωτικής τοΰ έθνους άνάγ
κης ό μέν έπαναστατικός τοΰ 1823 προϋπολογισμός άνε- 
βιβάσθη είς 12 622 000 δρ. ό δέ κυβερνητικός τοΰ 1828 
(δι’ έν έτος) είς 3 953 693 δρ.

Ή βασιλική μετά τό 1833 περίοδος έχει ιδιαιτέραν έν 
τοΐς στρατιωτικοΐς προϋπολογισμοί; έννοιαν. Ένώ, ώς εί- 
δομεν, κατά τάς προηγουμένας περιόδους αί στρατιωτικαί 
δαπάναι ήσαν όκταπλάσιαι ή τετραπλάσια', τών λοιπών τής 
έπικρατείας δαπανημάτων, καταπίπτουσιν έν έτει π.χ. 1837 
είς τό τρίτον σχεδόν τοΰ όλου προϋπολογισμού, έφ’ ό
σον έπί 31 933 480 δραχμών ό στρατός τής ξηρας καί τής 
θαλάσσης άρκεΐται είς μόνας 9 843 300. Βεβαίως οί όροι 
τής αναλογίας ταύτης είναι υπέρ τής νέας τών πραγμά
των τάξεως. Υπολείπεται όμως νά άποδείξη αϋτη τό ποσόν 
τής διά τών δέκα σχεδόν έκατομμυρίων τούτων συντηρη- 
Οείσης στρατιωτικής έν τή έπικρατεία δυνάμεως, διότι, κατά 
μέρος τιθεμένων τών έπί τοΐς 12 | έζατομμυρίοις 51 χιλ. 

άνδρών τής επαναστατικής περιόδου, ό προϋπολογισμός τοΰ 
Κυβερνήτου διά 4 έκατομ. δρ. συνετήρει, κατά ξηράν καί 
θάλασσαν, δύναμιν πλέον ή διπλάσιάν τής διά τών 10 έκα
τομμυρίων τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Βασιλέως συντηρη- 

θείσης.
Αί στρατιωτικοί δαπάναι τής βασιλικής έν Έλλάδι πε

ριόδου δύνανται νά μελετηθώσιν ύπό τρεις έπόψεις, έκάστη 
τών οποίων άποτελεϊ ιδιαιτέραν κατήγορίαν.

— Α'. Άπολυτισμός· άπό τοΰ 1833—1843. Κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα αί στρατιωτικαί δαπάναι τής έπι
κρατείας συνδέονται μάλλον πρός τήν μοναρχικήν, κατά 
τούς προσοδοφόρους βαθμ.ούς καί τάς παντός είδους προ
μήθειας, καλλιέργειαν τών δημοσίων χρημάτων. Ή Βαυα
ρική έπικουρία άπέδειξεν ύπό τήν έποψιν ταύτην ίσχυράς 
άπορροφητικάς τάσεις. Τό δέ άποτέλεσμα ύπήρξεν, ότι κατά 
τήν ένδεκαετή ταύτην περίοδον (1833—43) αί στρατιωτι
κοί δαπάναι τής Ελλάδος άνέβησαν είς 67 344 044 δρ. 
ήτοι άνά παν έτος κατά μέσον όρον είς 6 122 185.

— Β'. Σύνταγμα· άπό τοΰ 1843—1861. Έάν συγκρίνω- 
μεν έκ τής περιόδου ταύτης ίσον χρονικόν διάστημα πρός 
τό τής προηγουμένης, παρατηροΰμεν έν αύτώ (1845—55) 
έλάττωσιν ζατά πλέον τών 6 έκατομ. δρ. έπί τών στρα
τιωτικών προϋπολογισμών τής ξηρας καί τής θαλάσσης, 
οΐτινες συγκεφαλαιοΰνται είς 60 165 805 δρ. Έ έπομένη 
έν τούτοις έξαετία (1856—61) δέν ήκολούθησε τήν αύτήν 
διεύθυνσιν, διότι άπό 32 817 708 δραχμών, πρός τάς ό
ποιας κατά μέσον όρον ώδήγουν αί προηγούμενα: άναλο- 
γίαι,άνεβιβάσθη είς 44 674 616 δρ. ήτοι ύπερηκοντίσθησαν 
αί στρατιωτικαί δαπάναι κατά δώδεκα περίπου έζατομμύρια. 
Τό οικονομικόν τούτο φαινόμενον είναι μεγάλης πολιτεια
κής άξίας, διότι άποδεικνύει πόσον ολίγον έχρησίμευ- 
σεν είς τούς τελευταίους αγώνας τής πρώτης βασιλικής 
δυναστείας, ήτις δέν ήδυνήθη νά σωθή διά τών στρατιωτι
κών χρημάτων. Έν γένει ή έν τοϊς προϋπολογισμοις τής 
έπικρατείας ύπηρεσία τών ύπουργείων τών στρατιωτικών
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καί ναυτικών ήκολούθησε τήν έπομένην έν τή περιόδω ταύ

τη άνάπτυξιν:

1845 5 109 440 1850 6 458 620 1856] 7 105 015
1846 5 562884 1851 6151719 1857 9 909 404
1847 5 500 000 1.852 6 394714 1.858 6 548 614
1848 5 869 075 1.853 6190968 1859! 7 247 25 7
1849 5 9 44 270 1854 6 063 465 i860 7 817779

1855 6 920550 1861 9 046 547

— Γ'. Νεώτερον Σύνταγμα· άπό τοΰ 1862 — 1875. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην έν διαστήματι δέκα έτών (1864 
—73) οί στρατιωτικοί προϋπολογισμοί τής ξηράς καί τής 
θαλάσσης περιέλαβον 90 540 266 δραχμάς, διανεμομένας 
κατ’ έτος ώς έξής :

1864 |
1865
1866 j
18671

6 724 629
7 886 535

1868
1869

8 208 187 1870
9 540 432 1871

10 507 550
9 883 686

10 158 538
9 093 999

1872
1873
1874
1875

9 598 742
8 837 968 

/ούδείς -οοϋ-
1 πολιγισμός

π. χ. έν έτει 1855, καθ’ δ ό μέν γενικός προϋπολογισμός 
20 735 844 δρ., ή δέ στρατιωτική δαπάνη 6 920 550.

Έάν άοήσωμεν κατά μέρος τόν έπαναστατικόν προϋπο
λογισμόν τοϋ 1823, ή μεταξύ τής πρώτης καί τελευταίας 
ήγεμονείας έν Έλλάδι πρόοδος τών στρατιωτικών προϋ
πολογισμών είναι λίαν ενδεικτική. Καθ’ όσον άπομακρυνό- 
μεθα τής πρώτης, κατά τοσοΰτον ό τόπος δαπανά πλειό- 
τερα, χωρίς νά καταστή ισχυρότερος ούτε κατά θάλασσαν 
ούτε κατά ξηράν. Άνορες μάλιστα ειδικοί διατείνονται ότι 
τό έθνος έγένετο κατά πολύ άσθενέστερον. Πρέπει δέ τω 
οντι νά άναγνώση τις τήν διπλωματικήν ιστορίαν, ίνα έν- 
νοήση είς ποιαν ύπόληψιν ειχεν ή Εύρώπη τής τρίτης έν 
τώ παρόντι αίώνι δεκαετήρίδος τάς πολεμικός δυνάμεις τής 
Ελλάδος, καί έπομένως κρίνη έπιεικέστερον περί τών νΰν 
ξένων ιδεών. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ό άκόλουθος πίναξ 
είναι άξιος ιδιαιτέρας προσοχής.

Έποχή Κυβερνήτου 3 953 639 δρ. τώ 1828
» ' Όθωνος 6 122 185 »ι, ' .
» Α' συντάγματος 5 472 965 » 1 ζα"α F'
» Β' » 9 054 026 »1 σ«»ν ορον.

Συγκρινομένη ή στρατιωτική αύτη δαπάνη πρός τήν τής 
προηγούμενης περιόδου παριστα τό έξής πόρισμα· ότι ένω 
έκείνη δι’ 93 040 421 δρ. συνετήρησε δέκα καί έπτά έτη, 
ή τελευταία δι’ 90 510 266 δρ. συνετήρησε μόλις δέκα 
έτη. ’Ιδιαιτέρα άπαιτεΐται μνεία διά τάς στρατιωτικός συν
τάξεις, αιτινες κατά τήν επικρατούσαν μέθοδον δέν περιλαμ
βάνονται έν τοΐς κυρίως στρατιωτικοΐς προϋπολογισμοΐς, 
Οεωρούμεναι ώς χρέος δημόσιον. Τό άκριβές είναι ότι δι’ 
αύτών ή ύπέρ τών πολεμικών δυνάμεων τής 'Ελλάδος γε
νική δαπάνη άνέβη κατά τόν τελευταϊον προϋπολογισμόν 
(1873) είς 10 731 783 δρ. δηλαδή είς τό τρίτον σχεδόν 
τοϋ ολου προϋπολογισμού. Ύπό τήν έποψιν λοιπόν ταύ
την ή αύτή οικονομική άρχή επικρατεί, τήν οποίαν εΐδομεν 
άνωτέρω καί κατά τό 1837. Ή αύτή δέ περίπου άπαντά- 
ται καί κατά τήν περίοδον τοΰ πρώτου συντάγματος, ώς

Ή στρατιωτική ούτως οικονομία έχει έξοχα διπλώματα 
έν τή πρώτη περιόδω, κλίνει έν τή δεύτερα, άνορθοϋται έν 
τή τρίτη καί καταπίπτει έν τή τελευταία. Είναι περίεργον 
ότι ό άπολυτισμός τής πρώτης βασιλικής περιόδου καί ό 
συνταγματισμός τής έσχάτης συναντώνται κατά τόν αύ
τόν περίπου βαθμόν τής έν τή στρατιωτική δαπάνη ό ρ- 
μ ή ς, είς τόν χείμαρρον τής οποίας προσφέρονται ποσότη
τες οιπλάσιαι σχεδόν άπέναντι τών έν ταΐς προηγουμέναις 
περιόδοις. Άπόδειξις ότι πολλάκις τά μέν ονόματα διαφέ- 
ρουσι, τά δέ πράγματα μένουσι τά αύτά. 'Οπωσδήποτε είς 
τελείαν τοΰ Θέματος τούτου άνάλυσιν υπολείπεται ή έξέ- 
τασις κατά πόσον αί μεγάλαι στρατιωτικαί δαπάναι τής 
πρώτης δυναστείας άπέβλεπον τό περί τήν αύλήν άμέσως 

η εμμέσως (άπό άκρου είς άκρον τής έπικρατείας) μέρος 
του στρατοΰ, τό όποιον ήδύνατό τις νά όνομάση π ρ ο ν ο-
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μ ι ο ΰ χ ο ν, καϊ κατά πόσον αί πολλώ μείζονες (6 : 9) νε- 
ώτεραι στρατιωτικοί δαπάναι άποβλέπουσιν είς τάς πραγ- 
ματικάς άνάγκας τοϋ μεγάλου σώματος τής στρατιωτικής 
τοΰ τόπου δυνάμεως.

Διότι έν γένει αί αύλικαΐ τών στρατιωτικών προϋπολο
γισμών έξογκώσεις, εκτός τών πρός τήν εθνικήν οικονο
μίαν δεινών συνεπειών αύτών, άπό τών όποιων σπουοαΐον 
μέρος τοΰ κοινωνικού εισοδήματος άπόλλυται οιά τήν πα
ραγωγήν άνεπιστρεπτεί, εΐναι καί υπό κυβερνητικήν έποψιν 
δεινά προοίμια ούχί ύπέρ έκείνων, οϊτινες ή άπολαμβά- 
νουσι τάς έξογκώσεις ταύτας ή τάς προμεΛετώσιν, άλλ’ ύ
πέρ έκείνων, οϊτινες ή τάς πληρόνουσι ή τάς καραδοκούσι. 
Τό φαινόμενον τοΰτο δίς μέχρι τοΰοε έπανεληφθη έν Ελ- 
λάδι, κατά τό 1843 καί κατά τό 1862, έκ μέρους τών ά- 
ξιωματικών κατά τών μεγάλων ξένων βαθμοφόρων, και έκ 
μέρους τών ύπαξ'.ωματικών κατά τών παχυτέρων προϊστα
μένων αύτών. Έξηντλήθη ή όχι ή ιστορική αυτή κλίμαξ, 

δέν έρευνώ· ούδέ άν όδηγή μέχρι τοΰ στρατιώτου. Ό σκο
πός μου εΐναι νά έρευνήσω έν τή έπιστήμη ό,τι ή πρα
κτική μαρτυρεί, καί νά μελετήσω έν τώ συμφέροντι τοΰ 
έθνους ό,τι ή έπιστήμη ύποδεικνύει.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΙΙρό ολίγων ημερών, περίπατών άνευ σκοπού ώρισμένου 
έν τινι όδώ τών ’Αθηνών, εΐδον πολλούς παϊδας δρομαίως 
είσερχομένους έντός έγγύς τίνος σχολείου· έρωτήσας δ’ 
αύτούς, έμαθον ότι ήτο ή ώρα τοΰ μαθήματος τής γεωγρα
φίας. ’Επειδή έξ άρχής ή γραφική αυτή τών τόπων έπι
στήμη έκίνησεν Ιδιαιτέρως τήν περιέργειαν τοΰ πνεύματός 
μου, έσπευσα νά είσέλθω καί έγώ έν τή αιθούση, έν ή ήδη 

έκάθητο έπί ύψηλής καθέδρας διδάσκαλος μέσης ήλικίας 
καί ιδιοκτήτης φωνής βραδείας, βροντώδους καί κατά βαθ
μούς άνιούσης ή κατιούσης. ’Απέναντι αύτοΰ έπί θρανίων 
στενών καί συμπεπυκνωμένων κάθηνται οί μαθηταί, ήλι
κίας 8—12 ή 14 έτών. Έπί τών τοίχων ούδείς χάρτης 
γεωγραφικός, ούτε είς χεϊρας τοΰ διδασκάλου, ούτε είς χεϊ
ρας τών μαθητών.

Είς σημεϊόν τι τοΰ διδασκάλου έγείρεται εις μαθητής, 
πρός τόν όποιον μεταξύ τών άλλων έρωτήσεων άποτείνον- 
ται καί αί εξής: — Δ. Τί εΐναι ή Γενεύη ; — Μ. Πόλις τής 
Ελβετίας. — Τό όνομά της ομοιάζει μέ τό όνομα άλλης 
τίνος πόλεως ; — (Ό μαθητής άμηχανών σιωπά· ό διδά
σκαλος έγείρει δεύτερον καί τρίτον, οί όποιοι όμως δέν εΐ
ναι εύτυχέστεροι.)— Δ. 'Ομοιάζει μέ τό όνομα τής ’Ιταλι
κής πόλεως Γενούης: Γενεύη, Γένουα, κοινώς Γένοβα... Πώς 
θά όνομάσωμεν τόν κάτοικον τής Γενούης ; — Α'. Μαθη
τής· Γένουον.— Β'. Μαθητής· Γένοβον. — Δ. Ούτε τό έν 
ούτε τό άλλο. Θά τόν όνομάσωμεν, άπό τήν Γένουαν, Γε- 
νουήνσιον, καί κ«ινώς, άπό τήν Γένοβαν, Γενοβέζον. 'Όταν 
όμιλήτε, δύνασθε νά λέγητε «Γενοβέζος.» 'Όταν όμως γρά
φετε, πρέπει νά μεταχειρίζεσθε «Γενουήνσιος.» —

'Ομολογώ ότι έξελθών μετ’ ολίγον έκ τοΰ σχολείου δέν 
ήδυνήθην νά λησμονήσω τήν έτυμολογικήν ταύτην γεω
γραφίαν. Καί έν γένει μέν προτιμώ τήν ιστορικήν μέθο
δον άπό τών έν τοϊς διαφόροίς τόποις άξιομνημονεύτων γε
γονότων, καθώς καί τήν οικονομικήν άπό τών κατά χώρας 
φαινομένων τής παραγωγής, διανομής καί καταναλώσεως 
τών έφοδίων τής ζωής· ήπόρησα όμως καί διά τήν έν τώ 
Άθηναϊκώ σχολείω παντελή έλλειψιν είκονογραφικής κα
λοΰ χάρτου έπικουρίας πρός τά νεαρά τών διδασκομένων 
πνεύματα.

Άλλ’ ύπέθεσα ότι δι’ άνώτερόν τι σύστημα έκπαιδεύσεως 
έπρόκειτο περί σχολαστικής τίνος μεθόδου είς κατασκευήν 

γεωγραφικών ειδικοτήτων, άλλοτρίου πρός έμέ διαφέρον- 
τος. Ένδίδων δέ είς ιδιαίτερόν τινα τοΰ χαρακτήρος μου 
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μηχανισμόν, άπεφάσισα νά έπισχεφθώ άμέσως τό πλη- 
σιέστερον δημοτικόν σχολεΐον, έπί τη έλπίδι οτι έν αύτώ 
τούλάχιστον Οά επιτύχω τό ευρύ της λαϊκής έκπαιδεύ- 
σεως πνεύμα. Δέν έβράδυνα λοιπόν νά φθάσω είς τό πο
θητόν σχολεΐον τοΰ λαοΰ. Μακρόθεν θόρυβος άδιάγνωστος 
παιδικών φωνών μοί έγέννησε τήν υπόνοιαν ότι ήτο ώρα 
της διασχεδάσεως. Ταχέως όμως ειδον, ότι έλλειπε παν- 
τελώς τόπος διά τήν μεγάλην έν τή παιδιά διδασκαλίαν, 
καί ότι οί παϊδες άπό τής αιθούσης του σχολείου ειχον μό
νον τόν δρόμον εις άνάπαυσιν.

Είσελθών έν τή αιθούση παρετήρησα πλήθος παίδων ά- 
ποτελούντων ημικύκλια έστραμμένα πρός τούς τέσσαρας 
τοίχους ένώπιον πινάκων περιεχόντων είς μεγάλα κοινά 
γράμματα συλλαβάς, τάς οποίας ώς έν χορώ άνεγίνωσκον 
μεγαλοφώνως οί προϊστάμενοι παϊδες ύπό τήν οδηγίαν ένός 
μεταξύ αύτών άποκλειστικώς διαθέτοντος τάς έπί τοΰ πί- 
νακος κινήσεις τοΰ ξύλινου καί όπωσοΰν άπειθοΰς δείκτου. 
Μέ έξέπληξεν ή μονοτονία, ό θόρυβος καί ή σύγχυσις. Βε
βαίως τό παιδικόν πνεύμα δέν καλλιεργείται έν τή καθεστι- 
κή τής σκεπτομένης ήλικίας ησυχία. Έν τούτοις ούτε ό 
άδιάκοπος κυκεών εΐναι αναγκαία ειμαρμένη είς τήν ζωη
ρότητα τής νεαράς φύσεως καί τήν διαδοχικήν τών αισθη
μάτων αύτής ποικιλίαν. Ή διδασκαλία τής άρμονίας άπο- 
τελεΐ τήν ώραιοτέραν τοΰ πνεύματος μέθοδον είς όλα τά 
σημεία τής έμφανίσεώς του.

Δύναμαι νά ομολογήσω ότι μετά πόνου άπεμακρύνθην 
του μικρού τούτου πνευματικού έργαστηρίου, έν τω όποίω 
εϊδον συσωρευομένας έπί ματαίω τόσας ύπάρξεις καί τόσας 
ελπίδας έθνικάς. Τό τέταρτον τοΰ χρονικού διαστήματος, 
όπερ ή παιδική ηλικία προσφέρει ώς θυσίαν είς τόν εκπαι
δευτικόν τούτον μηχανισμόν, θά ήοκει ίνα διά λογικωτέρας 
μεθόδου κατασκευάση πνευματικόν φώς, τό όποιον μόλις 
καθοδηγεί τό πλεϊστον τών περί τά 20 έτη ήλικιών τού ή- 
μετέρου άστικοΰ πληθυσμού- περί τού γεωργικού ούδεις 
λόγος. Διότι έν τω μεταξύ έρχονται αί άνάγκαι τοΰ βίου· 

καί ένφ δύνασθε νά κατασκευάσητε παϊδα π. χ. φιλόσοφον, 
δέν έχετε τάς αύτάς εύκολίας, ϊνα όδηγήσητε τάς ωφελί
μους γνώσεις είς τήν κεφαλήν νέου έργατικού ή σχολα

στικού.
Βεβαίως έπί τοΰ κοινωνικού τούτου ζητήματος ή οικο

νομική έποψις κέκτηται μεγίστην σημασίαν. Ένώ άφ’ ένός 
ή λαϊκή έκπαίδευσις ήμών, άνεξαρτήτως ιδιωτικών τινων 
έξαιρέσεων, ένεργεΐται άπό συμπράξεως του δήμου καί τοΰ 
κράτους, άφ’ έτέρου αί χρηματικαί προμήθειαι, τάς όποιας 
πρός τόν σκοπόν τούτον διαθέτουσι τά δύο ταΰτα κέντρα 
τοΰ έθνικοΰ βίου, είναι μέχρι τοσούτου βαθμού εύτελεΐς,δσον 
μαρτυροϋσίν αί 146 χιλ. δραχμαί, τάς όποιας έν έτει π.χ. 
1873 τό κράτος διέθεσε ύπέρ τής ίλης τοΰ τόπου λαϊκής 
έκπαιδεύσεως ! Διά τούς ύποθέτοντας ότι ή δημοτική τής 
δαπάνης έποψις εΐναι μάλλον κατά σκοπόν, άπαιτεϊται έπί- 
σκεψις τών τόπων καί μελέτη τών συγκεντρωτικών τοΰ 
κράτους τάσεων, ύπό τό κύρος τών όποιων αί κοινότητες 
όσημέραι άποτυγχάνουσι τοΰ μεγάλου προορισμού αύτών.

Πόσον διαφέρει ή έν ’Αμερική πρακτική ! Έν τή μεγάλη 
έκείνη δημοκρατία τό σύνταγμα τού Ohio δέν περιέχει τό 
μάταιον τοΰ ήμετέρου ρήμα «ή τήρησις τοΰ παρόντος συν
τάγματος άφιεροΰται είς τόν πατριωτισμόν τών Ελλήνων» 
άλλ’ άναγράφει τήν μεγάλην αρχήν, έκ τής όποιας ό πα
τριωτισμός ούτος ζωογονείται: «ή θρησκεία, ή ήθική καί ή 
έκπαίδευσις εΐναι ούσιωοώς άναγκαΐαι είς τήν ϊδρυσιν καλής 
κυβερνήσεως καί τήν εύδαιμονίαν τών άνθρώπων.» Εκκλη
σία καί Σχολεΐον εΐναι δύο όροι άναπόφευκτοι είς πάσαν έν 
τή χώρα έκείνη κοινοτικήν συγκρότησιν, ή οικονομική τής 
οποίας υπαρξις κέκτηται κυριώτατον δείγμα έν τω φωτισμω 
τών νεαρών ήλικιών. Άνά πάσαν πεντηκοντάδα οικογε
νειών ή διδασκαλία τού λαοΰ άποτελεϊ τόν σεβασμιώτατον 
σκοπόν τής καθολικής προνοίας, έν τή όποια ό δήμος δέν 
εΐναι απλή γεωγραφική λεπτομέρεια, άλλά μοχλός, δι’ ού 
προβιβάζεται ή πνευματική καί ύλική τών κατοίκων άκμή. 
Αί πρός τόν διττόν τοΰτον σκοπόν δαπάναι του δύνανται
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νά μαρτυρήσωσι τόν κύκλον τών ενεργειών του. Περιττόν 
νά έπαναλάβω δτι ή έκπαίδευσις εϊναι ή κορωνίς αύτών

27 έκατομ. δοκάρια τώ 1841 
37 » a » 1845
72 » » » 1849

'Ίνα δώσω γενικήν τινα έννοιαν περί τών περαιτέρω τά
σεων τής έν ’Αμερική διδασκαλίας τοΰ λαοϋ, άρκεΐ ή σύγ- 
κρισις τοϋ άριθμοΰ τών δημοτικών σχολείων άπό τοΰ 1840 
μέχρι τοΰ 1872, διότι είς 32 έτη άπό 47 209 άνεβιβάσθη- 
σαν εις 850 000 ! Καί δμως μάλλον ενδιαφέρει τήν προζει- 
μένην μελέτην ή έν τή λαϊκή ταύτη διδασκαλία μέθοδος, έξ 
ής γεννώνται οί καρποί.—Ή δημοκρατία έχει τι έξισωτιζόν, 
έπομένως έννοεΐ ταύτότητα διδακτικής ένεργείας έν ταΐς 
ψυχαΐς, ινα έπελθωσι κοινά άποτελέσματα είς τήν δλην τής 
κοινωνίας διαμόρφωσιν. Δευτέρα μεγάλη άρχή εϊναι, δτι τό 
πλεΐστον τών γνώσεων άνάγεται είς άπλάς τινας θεωρίας, 
αιτινες διαποικίλονται μέν, δέν μεταβάλλονται δμως με
ταξύ τών διαφόρων τής καθολικής έπιστήμης σταδίων. 
Πρέπει λοιπόν καί ό πλείονα είοώς καί ό έλάσσονα νά συ
ναντώντας είς τά κυρία κεφάλαια τής πνευματικής τοΰ 
έθνους περιουσίας. Έπί τέλους δέ τό κοινωνικόν, τό πρα
κτικόν κέρδος θεωρείται πληρέστερον, μάλλον δταν ό πτω
χός λαός δέν εϊναι άμαθής, ή δταν έν μέσω τοΰ έν αύτώ 
σκότους οιαβαίνουσι κομήταί τινες περιοδικοί, δσονδήποτε 
καί άν εϊναι ουτοι λαμπροί.

Είς τρεις κυρίως βαθμούς διαιρείται ή λαϊκή έκπαίδευσις 
έν ’Αμερική, περιλαμβάνουσα δέκα καί τρία έτη τής ζωής, 
άπό τοΰ 5ου μέχρι τοΰ 18ου έτους τής ήλικίας, καί ούσα 
έμπεπιστευμένη είς τήν διεύθυνσιν διδασκάλων έξ ών τά 2| 
εϊναι γυναίκες καί τό | άνορες. "Ο,τι συμβαίνει έν τή οι
κογένεια, καθ’ ήν ή μήτηρ εϊναι ή πρώτη φυσική διδάσκα
λος, έξακολουθεΐ καί έκτος τής οικίας, ϊνα διά τής διοασκα- 
λισσης κατά τό άπαλότερον μέρος τής ήλικίας τών διδασκό

μενων μετασχηματίση τό σχολεΐον είς παρέκτασιν, ούτως
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είπεΐν, οικογενειακήν. Έάν άφήσωμεν ζατά μέρος τόν ά- 
νώτερον τής λαϊκής έζπαιδεύσεως βαθμόν, έν τω όποίφ δι
δάσκονται αί ζώσαι ξέναι γλώσσαι, ώς καί τμήμά τι άνάλο- 
γον τής κλασσικής φιλολογίας, ή χημεία καί ή φυσική, ή 
ίστορία καί ή μαθηματική (άλγεβρα καί γεωμετρία),^ δεύ

τερος βαθμός περιορίζεται εί« τήν γλώσσαν τής πατριοος και 
μετέχει τών άπλουστέρων έν τοΐς άνωτέρω γνώσεων, έπί 
τοΰ θέματος τών οποίων ό τρίτος βαθμός άπετέλεσε ολό
κληρον μεταβολήν είς τήν διδακτικήν τής παιδικής ήλικίας 
έργασίαν, διότι ύπεκατέστησε τά π ρ ά γ μ α τ α είς τά μα
θήματα. ΊΙ έπίνοια εϊναι τόσον σημαντική καί αρμόζει 
έπί τοσοΰτον είς τήν διανοητικήν δύναμιν τών μαθητών, δι’ 

δλης τής έν αύτοΐς μεταξύ σώματος καί πνεύματος αρμο
νίας, ώστε πρέπει νά περιγραφή ιδιαιτέρως. Έχει τι παι
δικόν, άλλά διά τοΰτο εϊναι καί μάλλον κατά σκοπόν. ’Αν
τιγράφω τό έξής μάθημα, ϊνα ό άναγνώστης συγκρίνη 
αύτό πρός τό έν άρχή τής προκειμένης μελετης.

— Έπί τραπέζης κεΐται ώρολόγιον. Ό διδάσκαλος έρω
τά διαδοχικώς τούς μαθητάς. — Δ. (δεικνύων τό ώρολό
γιον) Τί εϊναι τοΰτο; — Μ. Εϊναι ώρολόγιον. — Δ. Πα

ρατηρήσατε καλώς και εϊπετέ μοι τό όνομα μερών τινων 
αύτοΰ. — Μ. "Τέλος — Δ. ’Άλλο μέρος ; — Μ. 'Ωροδεί
κτης. — Δ. Άλλο μέρος ; — Μ. Λεπτοδείκτης. Ο
λοι οί μαθηταί : Τό ώρολόγιον έχει ύελον, ώροόείκτην καί 
λεπτοδείκτην. — Δ. Έχει άλλα μέρη, τά όποια δέν δύνα- 
σθε νά ιδητε ; — Μ. Έχει τό έσωτερικόν αύτοΰ. — Δ. Ο
ποιον σχήμα έχει τό ώρολόγιον ; — Μ. Είναι στρογγύλον. 
— Δ. Δύναται τις νά μοί εϊπη, πώς έν ώρολόγιον είναι 
πλησίον του χωρίς νά τό βλέπη. — Μ. Έγώ, Διδάσκαλε: 
Τό ώρολόγιον προξενεί θόρυβον... Τίκ, Τάκ. — Δ. Είς τί 
χρησιμεύει τό ώρολόγιον ; — Μ. Δεικνύει τήν ώραν, ήτις 
υπάρχει, δταν τό βλέπωμεν. — Δ. Μάλιστα. Δεν είναι δ
μως ζαΐ άλλα πράγματα, τά όποια προσδιορίζουσι τήν ώ
ραν;— Μ. Εϊναι ό κώδων.— Δ. Πολύ καλά. Άς ψάλλω-
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μεν λοιπόν όλοι όμοΰ τό άσμα τοΰ κώδωνος. — Οί μαθη
ταί άδουσιν :

ό ·Λ·.ζρόί Λραΐος κώδων
• εζέϊ πέρα στη γωνία

Τό μάθημα τοΰτο είναι δείγμα. Διά τούς σοφούς μικρόν, 
διά τούς μωρούς γελοΐον, διά δέ τούς παίδας τοΰ λαοΰ 
σωτήριον.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ·

Έάν άναλύσωμεν τό γενικόν χώρας τίνος εισόδημα κα
τά τάς περιόδους άφ’ ένός τής άκρας βαρβαρότητος καί 
άφ’ έτέρου τοΰ άκρου πολιτισμού αύτής, παρατηροΰμεν 
δτι ή έργασία είς άμφοτέρας τάς αντιθέσεις ταύτας άπο- 
τείνεται είς τήν παχυτέραν σχετικώς τοΰ έθνικοΰ εισοδήμα
τος μερίδα. Άπ’ έναντίας ή πρόσοδος τής γής ζαϊ ό τόζος 
τοΰ ζεφαλαίου περιορίζουσι τάς άπαιτήσεις των ζατά τάς 
περιόδους ταύτας είς όσον ένεστι στενώτερα δρια.

Έν βαρβαριζή εποχή ή γή ούτε καλλιεργείται δεόντως, 
ούτε ή ποικιλία τής διαφόρου κατά τόπους παραγωγικότη
τάς της αναφαίνεται, ούτε πρόκειται νά συντηρήσωσιν οί 

καρποί αύτής πυκνούς ή μεμακρυσμένους πληθυσμούς. Ε
πομένως ή έγγειος πρόσοδος είναι ελάχιστη. Έν πεπολι- 
τισμένη εποχή αί γεωργικαί πρόοδοι έπαυξάνουσι τήν γο
νιμότητα τών διαφόρων τής γής ποιοτήτων, προσεγγίζου- 
σιν αί μεγάλαι τής συγκοινωνίας εύκολίαι τάς άποστάσεις 
καί πολλαί δέ άλλαι περιστάσεις συντρέχουσιν, ίνα καταβι- 
βασθή πάλιν είς μικράς διαστάσεις ή έγγειος πρόσοδος.— 
Έπίσης καί έπί τών κεφαλαίων. Ένώ έν τή βαρβαρότητι 
μόλις ταΰτα ύπάρχουσιν ένεκεν τής άβεβαιότητος καί τής 
έλλείψεως τών νομίμων εγγυήσεων, άφ’ έτέρου έν άνθηρά 

οικονομική αναπτύξει πολλαπλασιάζονται μέχρι τοιούτου 
βαθμού, ώστε ή άξία τής χρήσεως αύτών (τόκος) ούσιωδώς 
καταπίπτει.— Τοιουτοτρόπως δυνάμεθα νά θέσωμεν ώς γε
νικόν κανόνα δτι ή μείζων έντασις τής έγγειου προσόδου 
καί τοΰ τόκου απαντάται μάλλον έν τή διαβατική τής εθνι
κής οικονομίας περιόδω, άπό τής βαρβαρότητος τούτέστι 

είς τόν πολιτισμόν.
Διαφέρει έν τούτοις ή άνάπτυξις τών ημερομισθίων, διότι 

άρκεϊ νά ύποθέση τις έν όπισθοδρομική κοινωνία έπιδέξιον 
έργάτην, ινα πεισθή άμέσως περί τών μεγάλων μισθών αύ
τοΰ. Καί εΐναι πολύ φυσικόν· διότι πάντοτε τό άναγκαιό- 
τερον άμα δέ καί σπανιότερον πληρόνεται είς άνωτέραν 
τιμήν. Τοιουτοτρόπως κατά τάς άρχάς έτι τοΰ παρόντος 
αίώνος έν τοϊς περιχώροις τής Μόσχας οί έλεύθεροι θερι- 
σταί έλάμβανον πολλάκις ώς ήμερομίσθιον τό ήμισυ τού 

θεριζομένου σίτου.
Ή οδός τήν οποίαν άκολουθεϊ τό ήμερομίσθιον, καθ’ ό

σον ή κοινωνία προβαίνει είς τόν πολιτισμόν, περιβάλλε
ται τό έπόμενον ιστορικόν κΰρος. 'Ως άναφέρει ό Macaulay τό 
έν ’Αγγλία κατά τόν παρόντα αιώνα ήμερομίσθιον εΐναι δι- 
πλάσιον τοΰ έπί Καρόλου Β', είς περίπτωσιν καθ’ ήν πολλά 
τροφίμων είδη ήσαν πολύ τότε άκριβώτερα ή νΰν. Έν γέ- 
νει ή πρός τόν σϊτον άναλογία τών ημερομισθίων δύναται 
νά δώση γενικήν τοΰ φαινομένου τούτου ιδέαν. Ένώ έπί 
τής βασιλίσσης Ελισάβετ άπητεϊτο άντίτιμον έργασίας 48 
ήμερών πρός άγοράν 9 κοίλών σίτου, κατά τόν 17ο·' αιώνα 
ήρκουν 43 ήμέραι, κατά τά μέσα τοΰ 18ου 32, καί κατά 
τά μέσα τοΰ 19ου 24. "Οσον άφορα τήν Γαλλίαν κατά τόν 
Moreau de Jonnes τό ένιαύσιον ήμερομίσθιον τής γεωργικής 
οικογένειας ήκολούθησε τήν έξής πρόοδον έν διαστήματι 
140 έτών Άπό 135 φρ. τώ 1700 άνέβη είς 161 τώ 1788, 
είς 400 τώ 1813, είς 500 τώ 1840. Άπό τοΰ 1830 μέ
χρι τοΰ 1848 ή ΰψωσις τοΰ Γαλλικού έν γένει ήμερομΐ- 
σθιου υπολογίζεται ύπό τοΰ Leon Faucher είς 30 περίπου 
τοΐς "|b, Άπό δέ τοΰ 1853 μέχρι τοΰ 1871 κατά τάς νεω- 
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τέρας τής Γαλλικής Καταστατικής πληροφορίας ή άνάπτυ- 
ξις τών ημερομισθίων προέβη κατά πολύ ζωηρότερον έν τή 
μικρά βιομηχανία, διότι ύπολογίζεται διά μέν τούς Παρι- 
σίους είς 31 τοΐς °| , διά δέ τάς λοιπάς πόλεις εις 41 τοϊς 
°|0. "Οσον άφορα τάς τελευταίας, ό επόμενος πίναξ δύνα
ται νά δώση λεπτομερεστέραν τοΰ φαινομένου τούτου έν
νοιαν :

1853 1S71 1853 1871

Τυπογράφοι
φρ.

2. 40
03.

3,26 ωρολογοποιοί
φρ.

2, 43
φρ.

3,43
βιβλιοδέται 1, 92 2. 51 λιθοξόοι 2,39 3, 48
ζαχαροπλάσται 1,97 2,31 βαφείς 1,91 2,65
βιοϊίρουργοΐ 2.42 3,22 όφανταί 1. 43 1, 94
ΰ-οδν,ματοποιί 1,68 2. 50

3, 34
γλύπται 3, 42 4, 80

ξυλουργοί 2, 20 ζ.τίσται 2, 07 3, 06

Έάν άπό τής προεχούσης μερίδος τοΰ παλαιού κόσμου 
μεταβώμεν είς τήν άνθηράν τοΰ νέου κόσμου δημοκρατίαν, 
ή κανονική τοΰ εργατικού ημερομισθίου άνάπτυξις αναφαί
νεται έν τή κοινώς έπικρατούση κατά τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας ιδέα, ότι πρέπει ό έργάτης νά άποταμιεύη τό ήμισυ 
τοΰ εισοδήματος του. Τοιουτοτρόπως έξηγεΐται συνηθέ- 
στατον έκεΐ φαινόμενον, καθ’ ο νεώτατοι έργάται, πριν έτι 
έξέλθωσι τών οικογενειών των, είσάγουσιν έν αύταϊς ού μό
νον όσα έδαπάνησαν αύται είς συντήρησιν καί μόρφωσιν 
των, άλλά καί σπουδαία πλεονάσματα, 2—3 χιλ. δρ. Ύπό 
τοιαύτας τών ημερομισθίων τάσεις ούδαμώς παράδοξον άν 
ή έθνική οικονομία προβιβάζεται είς μεγάλην ακμήν έν τή 
’Αμερική. Αρχίζει ό έργάτης ώς ημερομίσθιος, κατόπιν 
έργάζεται δι’ ίδιον λ|σμόν, ακολούθως έρχεται ή σειρά νά 
μισθώση και αύτός άλλους, μέχρις ού ό μικρός κατ’ άρ- 
χάς δόκιμος άποκαθίσταται μέγας έργοστασιάρχης. Πα
ραλείπω τό πολιτικόν μέρος τής οικονομικής ταύτης έπό
ψεως, είς ήν τοσοΰτον έπιχέει φώς ή έκ τής ξυλοσχιστικής 
π. χ. εις τήν προεδρίαν τής δημοκρατίας άνύψωσις άνδρός 
ώς ό Lincoln.

Καθόλου είπεΐν, ή ύπερτίμησις τής έργασίας καί ή άνύ- 
ψωσις τοΰ πολιτισμού συμβαδίζουσι καί άλληλοεξηγοϋνται. 
Άναβαινουσι τά ημερομίσθια ; Ταχέως τελειοποιούνται αί 
μέθοδοι τής ζωής, καί ή κοινωνική πρόοδος έπί τοΰ ολου 
πληθυσμού επιτείνεται. Αναπτύσσεται ή εύδαιμονία τής 
χώρας ; Δέν βραδύνει νά άμειφθή γενναιότερον ό έργάτης- 
διότι οί άγορασταί τής έργασίας του, ένώ εΐναι εύπορώτεροι, 
κινούνται συγχρόνως καί ύπό πλειόνων ή πριν αναγκών.

Έν τοιαύταις περιόδοις αί τάσεις τοΰ έργατικοΰ πληθυ

σμού εΐναι δημοκρατικαί· ένώ αί έποχαί, καθ’ άς τό ημερο
μίσθιον μόλις έπιτρέπει τό κακώς άποζήν, εΐναι μάλλον 
δεσποτικαί ύπό τήν σημαίαν είτε ένός τυράννου είτε πολ
λών (τού όχλου). Ή πολιτειακή αυτή έποψις άνήκει εις 
τάς κεφαλαιωδεστέρας μελέτας τής Πολιτικής Οικονομίας, 
διά τάς οποίας έν έτέρω χρόνω Οά έκάλουν δύο τάξεις τών 
έν Έλλάδι περί τήν πολιτικήν άσχολουμένων. Εννοώ τούς 
θύοντας είς τήν μονοκρατορίαν καί τούς φοβουμένους τήν 
οχλοκρατίαν. Άμφότεραι πρέπει νά άναγνώσωσι τό βιβλίον 
τών Ελληνικών ημερομισθίων. Πού ύπάρχει; Ούδείς έφρόν- 

τισε μέχρι τοΰδε νά τό γράψη ....
Έάν τά ημερομίσθια έν τή κανονική καί σταθερά αύτών 

πορεία εΐναι σπουδαία καί πρό; τό βάρος τών κοινών τής 
βιωτικής αναγκών ανάλογα, τό αξίωμα τού έργατο-πολί- 
του εΐναι ύπερήφανον. Ούτε δοΰλος, ούτε τύραννος δέχε
ται ουτος νά γίνη ποτέ.—Έάν τά ημερομίσθια είναι μηδα
μινά, έάν ένώπιον ψευδοΰς έπιχρύσου τίνος μεγαλείου κα- 
τασυντρίβηται ό έ ρ γ α τ ο-π ο λ ί τ η ς, μή ζητείτε πλέον 
τοιοΰτον, διότι εΐναι ήδη έ ρ γ α τ ό-δ ο υ λ ο ς.

ΑΣΊΎΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ-

Τό καθίδρυμα τούτο, όργανισθέν διά τοΰ διατάγματος 
τής 10 Αύγούστου 1856, ήρχισε τήν κανονικήν αύτού λει
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τουργίαν τή 44 Νοεμβρίου 1857, δύο έπιδιώκον σκοπούς· 
άφ’ ένός τήν πρακτικήν έξάσζησιν τών τής ’Ιατρικής έπι*  
στήμης σπουδαστών, καϊ άφ’ ετέρου τήν δωρεάν Θεραπείαν 
τών νοσούντων ενδεών τής πρωτευούσης, όσοι δέν δύνανται 
νά νοσηλευθώσιν έν τώ νοσοκομείω τής πόλεως, είτε δι’ έλ- 
λειψιν έν αύτώ θέσεως, είτε δι’ ιδιαιτέρας αύτών περιστά
σεις, ών ή έζτίμησις άνήζει εις τήν διεύθυνσιν τής Άστυ- 
κλινικής.

Ό δεύτερος τών άνωτέρω σκοπών άποτελεΐ θέμα κοινω
νικόν περισπούδαστο'?, καθ’ όσον στηρίζεται έπί τής μεγά
λης άρχής τής ά λ λ η λ ο β ο η θ ε ί α ς. άνευ τής οποίας 
οί πληθυσμοί στερούνται τού δραστικωτέρου είς ένωσιν αύ
τών συνδέσμου, ούχί τοΰ διά τής ισχύος τού νο'μου ή τής 
βίας, άλλά τού διά τής έλξεως, τήν οποίαν δημιουργεί με
ταξύ τών άτόμων ή συμπάθεια. Έ.τΐ τού προκειμένου όλος 
ό μηχανισμός περιλαμβάνει τήν πρός τήν άπορον τών ’Α
θηνών τάξιν δωρεάν χορήγησιν άφ’ ένός μέν τής δυνατής 
ιατρικής έπισζέψεως, είτε έν τω καταστήματι τής Άστυ- 
κλινικής είτε έν τώ οίκω τών άσθενών, άν ουτοι δέν δύναν
ται νά έξέλθωσιν, άφ’ έτέρου δέ τών άναγκαίων φαρμάκων 
ζαΐ λοιπών θεραπευτικών μέσων. Υποτίθεται οΰτω άνα- 
πόφευζτος ή ζατάρτισις καταλόγου ζατά τό μάλλον ή ήτ
τον πλήρους τών προσώπων έκείνων, άτινα υπάγονται εις 
τήν γενικήν τού καθιδρύματος έννοιαν, ίνα μή μεταβληθή 
αυτή είς ένθάρρυνσιν τής άπρονοησίας περί τήν προσήκου
σα'? κατά τής νόσου έν ζαιρω ύγείας άποταμίευσιν και οι
κονομίαν.

Ή πρακτική έπιτυχία τού διά τής Άστυκλινικής κοινού 
κατ’ οΐκον θεραπευτηρίου, είναι βεβαίως σχετική καί έξαρ- 

τάται έκ τών οικονομικών έκάστου τόπου περιστάσεων. 
Τοιουτοτρόπως διά τήν πρωτεύουσαν όρθώς άποκατεστη- 
μένου κράτους οργανισμός πληρέστερος νοσοκομείων είς 
χρήσιν τών ενδεών τοΰ λαοΰ τάξεων Οά ήτο κατά πάντα 
λόγον προτιμότερος. Τί σημαίνει άν οί έλαφρώς άσθενεΐς 
καθίστανται βαρύτερον τοιοΰτοι, μεταβαίνοντες ύπό τάς 

διαφόρους τής άτμοσφαίρας έπηρρείας έζ τής οικίας των είς 
τό κατάστημα τής Άστυκλινικής, ή έάν οί νοσηλευόμενοι 
κατ’ οίκον στερούνται έν αύτώ τών σκοπιμωτέρων τής θε
ραπείας βοηθητικών ; Έν τοΐς χωρίοις καί τή όπισθοδρο- 
μημένη έν γένει έξοχή, τοιαύτη κατάστασις έξηγεΐται εύ- 
ζολώτερον. Ούδέ είναι άσύνηθες φαινόμενον είς αύτούς 
τούς πρό τών ’Αθηνών συνοικισμούς νά μεταφέρωσιν έτι 
ζαΐ νΰν έπί όνων ή δίτροχων φορτηγών αμαξών τούς καί
ρια πολλάκις πάσχοντας άσθενεΐς των είς τήν πόλιν. Υ
ποθέτω ούτως ότι διά τούς πέριξ τών πόλεων διεσπαρμέ
νους χωρικούς πληθυσμούς ή έν τώ θεσμώ τής Άστυζλι- 
νιζής έπίσζεψις τών δεομένων ιατρικής βοήθειας ήδύνατο 
νά τύχη εύρυτάτης τώ όντι έφαρμογής διά συστήματος 
τίνος κινητών, ούτως είπεΐν, ιατρών καί φαρμακοποιών.

Άλλ’ ώς προερρέθη έκαστος τόπος είναι ό,τι δύναται. 
"Οταν δέ πληθυσμός, ώς ό τών Αθηνών, πλέον τών 50 
χιλ., μόλις έχει νοσοκομείο'? διαστάσεων οικίας συνήθους, 
ή άστυκλινική έπίσζεψις άποτελεΐ κοινωνικήν έποψιν άξίαν 
παντός λόγου, πρός τήν όποιαν ιδιαιτέρως πρέπει νά ύπο- 
λογισθή ή φυλετική τού ήμετέρου έθνους κατ’ οικογένειας 
συγκέντρωσις καί ή έν αύτή ζατά τό μάλλον ή ήττον έλ- 
λειψις πληθυσμών άνεστίων, αίτια σύν πολλοΐς άλλοίς ού
σιωδώς έπιδρώντα είς τήν ένεστώσαν άντιδημοτιζότητα 
τών είς τά νοσοκομεία προσελεύσεων. Ύπό τοιαύτας προϋ
ποθέσεις ή άποστολή τής άστυκλινικής έζπληροΐ άληθή 
παρ’ ήμΐν κοινωνικήν άνάγκην, ένεργεΐται δέ διά προσωπι
κού, τό όποιον έκανονίσθη ώς έξής : Είς διευθυντής (τακτι
κός καθηγητής τής ιατρικής σχολής τού Έθν. Πανεπιστη
μίου), τέσσαρες βοηθοί ιατροί διά τά τέσσαρα τμήματα 
τής πόλεως (έκτακτοι καθηγηταί ή ύφηγηταί τής αύτής 
σχολής ή άλλοι έπ’ άρίστω διπλώματι τής χειρουργίας καί 
τής μαιευτικής ιατροί), τέλος οί φοιτηταί τής ιατρικής 
σχολής (ύπό τόν όρον τής ύπό τίνος τών άνωτέρω έγκρί- 
σεως τών συνταγών αύτών), άποτελοϋντες δύο κλάσεις, έξ 
ών οί μέν τών διανυσάντων τό τρίτον έτος τών σπουδών,

ΕΤΟΣ 3—ΦΥΛ.26—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1875. 6
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μετά έξάμηνον έν τή Άστυκλική άζρόασιν, έπισκέπτονται 
τούς είς αύτήν προσερχομένους ασθενείς, οί δέ συμπληρώ- 
σαντες τάς σπουδάς των, καθώς καί οί τυχόντες μέν δι
πλώματος, μή λαβόντες δέ τήν άδειαν τοΰ μετέρχεσθαι τό 
ιατρικόν επάγγελμα, επισκέπτονται τούς κατ’ οΐκον νο- 

σοΰντας, όφείλοντες είς περίπτωσιν αμφιβόλου ή σπουδαίου 
νοσήματος νά έπικαλώνται τήν συνδρομήν τών βοηθών ια
τρών ή καί του διευΟυντοΰ. Ή φαρμακευτική τοϋ καθιδρύ- 
ματος ύπηρεσία, καθώς καί τό λοιπόν βοηθητικόν προσω
πικόν, πρέπει πρός τοϊς άνωτέρω ιδιαιτέρως νά σημειωθή.

Ή συντήρησις τοΰ καθιδρύματος περιλαμβάνει 1) τούς 
μισθούς τοΰ προσωπικοΰ αύτοΰ, 2) τά φάρμακα καί λοιπά 
θεραπευτικά μέσα, 3) τό ένοίκιον τοΰ καταστήματος. Άλ
λ’ ένώ διά τούς πρώτους ό προϋπολογισμός του 1873 χο

ρηγεί, όπως καί οί προγενέστεροι, 9 480 δρ. (*),  διά τάς 
λοιπάς δαπάνας έντελώς σιωπά. ’Επειδή όμως ή διά μόνου 
τοΰ λόγου θεραπεία ού δέδοται τοϊς άνθρώποις, πρέπει νά 
άνεύρωμεν άλλαχοΰ τά φάρμακα καί τό ένοίκιον., Τώ όντι 
έχορήγησεν άμφότερα τό Πανεπιστήμιον, προφανώς αντί
κρυ τών άρθρων 9 καί 13 τοΰ όργανιστικοΰ τής Άστυ- 
κλινικής διατάγματος, ζατά τά όποια «Μεχρισότου οίκο- 
δομηθή έπί τούτω δημόσιον κατάστημα θέλει ένοικιασθή, 
ίνα χρησιμεύση ώς κατάστημα τής Άστυκλινικής οικία κα
τάλληλος ζειμένη είς τό ζεντριζώτερον, όσον ένεστι, μέρος 
τής πόλεως. — Αί άναγζαϊαι τής Άστυκλινικής, δαπάναι 
καταβάλλονται καί διατίθενται συμφώνως πρός τά κατ’ έ
τος έν τώ προϋπολογισμω περί τούτων ζανονιζόμενα.» Δέν 
εισέρχομαι είς τήν έρευναν ζατά πόσον ή διδακτική έποψις 
τής ’Αστυκλινικής δύναται νά έπιρρίψη τήν δαπάνην ταύ
την είς τήν περιουσίαν τοΰ Πανεπιστημίου, ούχί διότι Οά

150 δρ. τόν μήνα δι’έκαστον τών 4 βοηθών, 100 δρ. διά 
τόν φαρμακοποιόν καί 45 δι’ έκαστον τών δύο κλητήρων. Ή μι
σθοδοσία τού διευΟυντοΰ συμπίπτει μετά τής τού καθηγητοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου.

έθεώρουν οΰτω τήν ζωήν μεγάλου μέρους άνθρώπων ώς 
ύλην διδασκαλικήν, άλλά διότι Οά άπεμαζρύνετο έντεΰθεν 
ό σκοπός τοΰ άρχιχοΰ οργανισμού, όστις ήννόησε ζαθαρώς 
τήν έπικουρίαν τής ενδεούς τάξεως έζ τοΰ δημοσίου τα
μείου καί ούχί έξ άλλοτρίου έστω ζαΐ προσώπου ήθιζοΰ, 

άπό κεκαλυμμένης ούτως είπεϊν, δημεύσεως.
Ή διοικητική αυτή έννοια άφ’ ένός μέν άναλύεται είς 

δαπάνας τοΰ Πανεπιστημίου άξίας ιδιαιτέρας προσοχής : 
7 080 δρ. τώ 1870—71, 4 1χιλ. τώ 1871—72, 6 1 χιλ. 
τώ 1872—73 καί 7 χιλ. τώ 1873 — 74·· άφ’ έτέρου δέ 
προσβάλλει είς τά καίρια τόν σκοπόν αύτόν τής Άστυκλινι- 
κής, διότι, μεταγαγοΰσα τό κατάστημά της, άπό τοΰ 1871, 
είς έν τών παρά τό άκρον τής πόλεως παραρτημάτων τοΰ 
Πανεπιστημίου, άπεμακρύνθη τοϋ κέντρου αύτής, έναντίον 
τής, ώς προεξετέθη, θεμελιώδους έν τώ όργανισμώ τής Ά- 
στυκλινικής βάσεως (*).  Οί νοσοΰντες τοιουτοτρόπως έν- 
δεεϊς εκτίθενται είς άληθή περίπλάνησιν έν μέσω πόλεως 
όσημέραι λαμβανούσης μείζονας διαστάσεις· θυσιάζεται δέ 
ή περί τήν χορηγίαν τής ύποσχεθείσης ιατρικής συνδρομής 
εύχέρεια είς μονομερή τοΰ διδακτικού τής Άστυκλινικής 
σκοποΰ όψιν, έφ’ όσον, διά τής παρά τώ Πανεπιστημίω καϊ 
τώ Νοσοκομείω άποκεντρώσεώς του, εύκολώτερον συναν- 
τώνται οί διδάσκοντες μετά τών διδασκομένων.

• Έπί τοΰ όλου- ή Άστυζλινιζή έχει τοιαύτην σχέσιν πρός 
τήν ύγείαν τής πόλεως, ώστε Οά ηύχόμην, καί πέραν έτι 
τής έκ νέου συγκεντρώσεως αύτής, τήν ύποοιαίρεσίν της 
είς ιδιαίτερα καταστήματα καθ’ έκαστον τών τεσσάρων τής 
πόλεως τμημάτων. Αί άπό τοϋ 1867—74 έπταετεϊς έρ- 
γασίαι αύτής άποδεικνύουσιν, ότι ή νόσος διαμοιράζεται με
ταξύ τών τμημάτων τούτων ώς έξής :

(’) Πρέπει έν τούτοις νά σημειωθή, δτι οί προϋπολογισμοί τοΰ 
1871 καί 1872 προνοοΰσι περί 2 400 δρ. ώς ενοικίου τής Άστυ- 
κλινικής, άνήκοντος ούτω είς τό Πανεπιστήμιον. Ό προϋπολογι
σμός τοΰ 1869 παρείχε 3 χιλ. δρ. δι’ ένοίκιον, και ό τοΰ 1870 
έν γένει «δι’ έξοδα τής Άστυκλινικής» 10 χιλ.
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Α'. τμήμα Β'. τμήμα Γ'. τμήμα Δ', τμήμα ΙΤό όλον
5 358 | 6 631 7 701 4 216 23 906

Τό τρίτον ούτω τμήμα διατελεϊ ύπό χείρονας όρους· είναι 
τό άπό τής όδοΰ τοϋ Έρμου, παρά τόν σταθμόν τοϋ σιδη
ροδρόμου, μέχρι τοϋ Πολυτεχνείου παρά τήν οδόν τοΰ Αιό
λου· κέντρον ή πλατεία τών 'Ηρώων (Ψυρί). ’Ακολουθεί 
τό δεύτερον τμήμα, άπό τής όδοΰ τοΰ Αιόλου μέχρι τοΰ 
Λυκαβητοΰ καί τών Πινακωτών κέντρον Καλαμιώτη, μέχρι 
Νεαπόλεως. Τό πρώτον τμήμα προσεολήθη όλιγώτερον· εί
ναι τό τής Πλάκας. Καί έτι όλιγώτερον τό τέταρτον τμή
μα, τό μεταξύ τής άγοράς καί τοΰ θησείου. Δέν υπάρχει 
αμφιβολία, ότι μεγάλην έπί τοΰ ποοκειμένου έξασζεΐ έπιρ
ροήν ή μεταξύ τών διαφόρων τμημάτων διανομή τοϋ πλη
θυσμού. Έν τούτοις ή πρός βορράν τής Άκροπόλεως Οέ- 
σις τοΰ όλιγώτερον ύπό τής νόσου προσοληθέντος τμήμα
τος, άν καί άλλως κατά πολύ τών λοιπών ένδεεστέρου, φέ
ρει κατά νοϋν τήν άρχαίαν τοϋ ’Αθηναϊκού άστεος κατά 
τό μέρος τοϋτο άνάπτυξίν. Αί Τουρκικαί παραδόσεις δί- 
δουσι τήν προτίμησιν τής ύγείας είς τό πρώτον άπ’ έναν
τίας τμήμα, τό τής Πλάκας.

Ή μεταξύ τών γενών καί τών ήλικιών διανομή τής νό
σου ήχολούθησε τήν εξής άνάπτυξίν έν ταΐς άπό τοΰ 1867 
μέχρι τοΰ 1874 έργασίαις τής Άστυκλινικής:

'Ετη Ασθενείς ’Άοοενες θτ.λεις] Παώ. Νεαν. κνδρ. γεροντ.
ήλιζ.

1867—68 3587 1977 1610 1897 948 510 232
1868—69 3162 1856 1306 1475 887 536 264
1869—70 3640 2187 1453 1137 1226 873 404
1S70—71 2995 1795 1200 1432 823 488 252
1871—72 3021 1729 1292 1430 672 664 255
1872—73 3913 2331 1582 1710 1032 811 360
1873—74 3588 1971 1617 1335 1230 694 329

όλον 23906 13846 10060 10416 6818 4576 2096

Έκ τοϋ πίνακος τούτου, κατασκευασθέντος έπί τή βάσει 
τών ενιαυσίων λογοδοσιών τοΰ καθιδρύματος τής Άστυ-
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κλινικής, έξάγομεν ότι τό άρρεν φΰλον τών ’Αθηνών (ύ- 
ποτιθεμένου ότι ό πληθυσμός αύτοϋ άποτελεϊ τήν κυρίαν 
βάσιν, διότι ύπάρχει καί ποσόν τι έξωθεν ερχομένου) κα
τέφυγε πλειότερον τοϋ Οήλεος είς τήν θεραπευτικήν δωρεάν, 
πέραν τούτέστι τής μεταξύ τών γενών αναλογίας (23 271 
άρρ. 21 239 θήλ. κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1870). Ή ή
λικία, τήν όποιαν προσέβαλε πλειότερον ή νόσος, άνήκει είς 
τήν πρώτην περίοδον τής ζωής, περιλαμβάνουσα τό τρίτον 
σχεδόν τών καθ’ όλην τήν έπταετίαν άσθενών. ’Ακολούθως 
έρχεται ή νεανική μετά τοϋ τετάρτου σχεδόν τών έπί τοϋ 
όλου άσθενών αύτής, ή άνδρική μετά τοΰ πέμπτου της καί 
ή γεροντική μετά τοϋ ένδεκάτου της περίπου. Ώς σημεϊον 
συγκρίσεως τής επταετούς ταύτης άστυκλινικής έργασίας 
δύναται νά χρησιμεύση ή έν έτει 1858 πρώτη αύτής πε
ρίοδος: 2 240 τότε άσθενεϊς, έξ ών 1 192 άρρ. 1 048 Οήλ. 

καί ήλικίας 822 παιδ., 636 νεαν. 552 άνδρ. καί 230 γε- 
ροντ. Ή πρόοδος τών μέσων άριθμών άπσζλίνει μάλλον πρός 
τάς δύο πρώτας ήλικίας άπό τοϋ 1858 μέχρι τοϋ 1867-74.

Έν γένει ή επιρροή τής νόσου έπί τής καθόλου έργατι
κής κοινωνίας άποτελεϊ θέμα οικονομικών έρευνών μεγίστου 
διαφέροντος. Υπολείπεται λοιπόν είς τούς πίνακας τής Ά- 
στυκλινικής ή διασάφησις τών ήμερων τής νοσηλείας, ώς 
καί τών διαφόρων ήλικιών ό άκριβέστερος προσδιορισμός. 
Βαθμηδόν δέ δύναται έκ τοϋ συνόλου τών Άστυκλινιζ.ών 
έργων νά άποτελεσθή σπουδαία ποσότης πληροφοριών, τό
σον διά τήν άστικήν οικονομίαν, όσον καί διά τήν άστικήν 

ύγιεινήν.

El I Α.ΡΧ IA Κ11 Σ ΥΓΚ () ΙΝίΙΝ I Α·

Τό τελειότερου τής κατά ξηράν συγκοινωνίας σύμπλεγ
μα έχει τι άνάλογον πρός τό φυσικόν σύμπλεγμα τής έν 
τω σώματι κυκλοφορίας τοϋ αίματος. Αί μεγάλα: όοοί, αί 
ένοΰσαι τά μεγάλα τών πληθυσμών κέντρα, άντιστοιχοϋσι
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πρός τάς αρτηρίας, αί μικραί οδοί, διά τών όποιων συγκοι
νωνούσαν οί ήττον πυκνοί πληθυσμοί, αντιστοιχούσα πρός 
τάς φλέβας, καί αί μικρότερα! οδοί, δι’ ών συναντώνται οί 
άραιοί πληθυσμοί, υπενθυμίζουσι τούς τριχοειδείς σωλήνας. 
Ό ήμέτερος νόμος της 2 Σεπτεμβρίου 1852 ονομάζει τάς 
πρώτας μέν έ 0 ν ι κ ά ς οδούς, καθ’δσον αύται άποβλέπουσι 
είς τόν σύνδεσμον τών πρωτευουσών τών επαρχιών πρός 
άλλήλας ή μετά λιμένος εγχωρίου ή μετά πόλεως έν 
Τουρκία σημαντικής· τάς δευτέρας δέ, έπαρχιακάς 
οδούς, καθ’ δσον έξ έπαρχιακοΰ συμφέροντος συνδέουσι τάς 
πρωτευούσας ή τών δήμων τής αύτής έπαρχίας πρός άλ
λήλας ή μετά έθνικής οδού ή μετά λιμένος ή μετά πρω

τευούσης δήμου έτέρας έπαρχίας· τάς τρίτας δέ, δ η μ ο
τι κ ά ς οδούς, καθ’ δσον ένοΰσι τά χωρία τών αύτών δή
μων πρός άλληλα ή μετά τής πρωτευούσης αύτών ή μετά 
έθνικής ή έπαρχιακής οδού ή μετά καταστημάτων τής αύ
τής δημοτικής περιφέρειας άφορώντων τοπικά ή δημοτικά 
συμφέροντα.

'Η προκειμένη μελέτη έχει σκοπόν τάς δύο τελευταίας τοϋ 
τοϋ οδικού συπλέγματος κατηγορίας καί έμπνέεται έκ τής 
ιδέας, δτι τότε μόνον αί μεγάλαι όδικαί άρτηρίαι, έξαιρέτως 
δέ αί σιδηροδρομικά?, δύνανται άομονικώς καί πρός έαυτάς 
(ώς έπιχηρήσεις) καί πρός τό λοιπόν τής χώρας νά λει- 

τουργήσωσιν, δταν ή έθνική ζωή έχει τούς άπειρους έκεί- 
νους άγωγούς αύτής άπό τοΰ χωρίου καί τής κωμοπόλεως 
μέχρι τών ίσχυροτέρων κέντρων, τά όποια πάντως θά έπι- 
ζητήση ύγιές σύστημα μεγάλης άληθώς συγκοινωνίας.

Ή οικονομική βάσις τής έπαρχιακής συγκοινωνίας, ήτοι 
μεταξύ τών πρωτευουσών τών δήμων πρός άλλήλας καί 
τών χωρίων έκάστου δήμου πρός άλληλα διά τών προε- 
κτεθεισών λοιπών τής συγκοινωνίας ταύτης λεπτομερειών, 
στηρίζεται έπί τοϋ νόμου τής 20 ’Απριλίου 1867, καθ’ 
δν 6 4 τοΐς ψ έκ τής προσόδου τών έγγειων φόρων καί 
τοΰ δικαιώματος τής έπικαρπίας ώς καί 3 | τοΐς "|0 έκ 
τοϋ φόρου τών ζώων προσδιορίζονται έξ ήμισείας, τό μέν 

είς κατασκευήν τών έπαρχιακών οδών, τό δέ είς κατασκευήν 
τών δημοτικών οδών. "Οσον άφορα τάς τελευταίας, τό πο
σόν τοΰτο διανέμεται πρός τούς δήμους τής έπαρχίας άνα
λόγως τής εισφοράς έκάστου· ώστε, τω πολλά μέν δίδοντι 
προσηνέστερον μειδιά τής συγκοινωνίας τό μέλλον, τώ ο
λίγα δέ έχοντι δυσχερέστεροι πάντοτε αί έλπίδες. Ή αύτή 
άρχή, άν καί δέν έξάγεται, ώς έπί τών δήμων, ρητώς έκ 
τοϋ νόμου, πρέπει νά ύποτεθή ώς διέπουσα καί τήν μεταξύ 
τών διαφόρων έπαρχιών διανομήν τοϋ έτέρου ήμίσεος τών 
έν λόγω οδικών πόρων.

Έν γένει ό νόμος τής 20 ’Απριλίου 1867 διωργάνωσεν 
ιδιαίτερον τής έπαρχιακής συγκοινωνίας ταμεΐον, έμπιστευ- 
θείς τήν μέν συγκέντρωσιν τών κατά μέρος εισπράξεων 
(παρά τινι έγχωρίω Τραπέζη) είς τήν έπιτροπήν τοϋ τα
μείου τής έθνικής οδοποιίας, τήν δέ χρήσιν τών συγκεν- 
τρουμένων κεφαλαίων είς τριμελείς κατ’ έπαρχίας έπιτρο- 
πάς, άποτελουμένας ύπό τοϋ έπάρχου καί δύο έτέρων με
λών, έξ ών τό μέν έκλέγεται ύπό τοϋ έπαρχιακοΰ συμβου
λίου, τό δέ έκλέγεται ύπό τοϋ έδιαφερομένου έν τή κατα- 
σκευαζομένη όδώ δημοτικού συμβουλίου (’). Δέν έρευνώ 
κατά πόσον ή υπηρεσία τών έπαρχιακών έπιτροπών λει-

(’) ΊΙ έν τώ κειμένω διάκρισις μεταξύ ταμείου έπαρχιακής συγ
κοινωνίας καί ταμείου έθνικής οδοποιίας προκύπτει έκ τής όλης τοϋ 
νόμου διασκευής. Τοιουτοτρόπως ένώ τά κεφάλαια τής πρώτης δια
χειρίζονται είδικαί κατ' έπαρχίας έπιτροπαί, τά κεφάλαια τής δευ
τέρας διαθέτει ό ύπουργός τών ’Εσωτερικών. ’Επ’ ούδεμία περιπτώ- 
σει δύναται ή έθνική όδοποιία νά θέση χεΐρα έπί τών χρημάτων 
τής έπαρχιακής, απλώς δέ περί τήν συγκέντρωσιν καί τακτοποίη- 
σιν τών λ|σμών αύτής περιορίζεται ή άνάμιξις τής έπιτροπής τοϋ 
ταμείου τής έθνικής οδοποιίας. Κατά τό άρθρ. 1 τοΰ νόμου βσυνι- 
στάται ιδιαίτερον ταμεΐον έθνικής - οδοποιίας ού οί πόροι είσίν οί 
έξής ...» μεταξύ δ’ αύτών δέν άναφέρονται οί πόροι τής έπαρχια- 
κής συγκοινωνίας. Καί ό νόμος δέ τής 24 Νοεμβρίου 1 869, παρέ- 
χων 250 χιλ. δρ. εις τό ταμεΐον τής έθνικής οδοποιίας, προφανώς 
δέν έχει ύπ’ δψιν τούς σκοπούς τής έπαρχιακής.
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τουργεϊ άπροσκόπτως, είτε περί τήν κατάρτισιν αύτών είτε 
περί τόν σκοπόν. Υποθέτω μάλιστα δτι ή πολλαχοΰ έλλει
ψής σπουδαίων έργων επαρχιακής συγκοινωνίας έχει μάλ
λον σχέσιν πρός τήν σμικρότητα τής οικονομικής σημασίας 
τών κατά μέρος εισπράξεων. Θέλω έν τούτοις αποδείξει 
δτι ύπάρχει έπί τοΰ προκειμένου δύναμις ικανή, όπως δώση 
αποτελεσματικήν ώθησιν είς τό δλον σύστημα τής χερ
σαίας ήμών συγκοινωνίας.

Έν πρώτοις καθίσταται άναπόφευκτος ή έρευνα περί 
τής ένιαυσίας προσόδου τοΰ ταμείου τής επαρχιακής συγ. 
κοινωνίας. Άπό I ’Ιουνίου 1867 μέχρι τέλους 1873 
είσέπραξε τά εξής κατ' έτος ποσά.

1867
1868
1869
1870

446 655 ί|
597 327
588 185 I!
542 883 ||

1871
1872
1873

62ί 671
641034
660 022

Ό μέσος όρος τών κατά τά τελευταία έξ έτη ενιαυσίων 
προσόδων τής επαρχιακής συγκοινωνίας είναι 609 622 δρ. 
Διά τής βαθμιαίας δέ βελτιώσεως τοΰ οικονομικού τής 
χώρας συστήματος, ώς καί δι’ έλαφράς τίνος περαιτέρω 
ύψώσεως τής οδικής κατ’ έπαρχίας ιδιαιτέρως’ φορολο
γίας δυνάμεθα νά δεχθώμεν ώς πιθανωτάτην τήν έν τω 
μέλλοντι άυύψωσιν τοΰ έτησίου εισοδήματος τής έπαρ- 

χιακής συγκοινωνίας μέχρις ένός εκατομμυρίου δραχμών.
Τό ποσόν τοΰτο αντιπροσωπεύει κεφάλαιον 17 περίπου 

εκατομμυρίων δραχμών, λογιζόμενον έπί τόκω 6 τοϊς °|u. 
Τοιοΰτο είς δανεισμόν όρων είναι άνάλογον πρός τάς έν 
τή χώρα ασφαλέστερου τοποθετημένος χρηματικάς άξίας 
καί ιδιαιτέρως πρός τήν διεθνή τοΰ τόκου άνάπτυξιν. Έάν 
π. χ. αί πρόσοδοι τής Ελληνικής οδοποιίας μετεβιβά- 
ζοντο δι' άσφαλοΰς τίνος οικονομικού αγωγού έν τή άγο
ρα τού Λονδίνου, τά διαθέσιμα ταύτης κεφάλαια θά εύρε- 
θώσι βεβαίως εις πειρασμόν μεταξύ τοΰ ιθαγενούς καί τού 
έπήλυδος τόκου. Έάν άντιταχθή ότι ή τοιαύτη έν ταΐς 
Εύρωπαϊκαϊς άγοραϊς έκδρομή τής Ελληνικής πίστεως

80 

έχει τι άσύνηθες καί έξ ιστορικών λόγων ά κ α ν θ ώ δ ε ς, 
πρόχειρος ή άπάντησις, ότι άρκεϊ ή παρέμβασις Ελληνι
κού τίνος έν τή άλλοδαπή οίκου, ίνα κατορθώση τό κύριον 
μέρος τής ούσιωδώς μικράς ταύτης πιστωτικής έπιχει

ρήσεως.
Είς τό έκ 17 περίπου έκατομ. προϊόν τοΰ πιστωτικού 

τούτου συνδυασμού πρέπει νά προστεθώσι ά) 3 025 262 
δραχ. διαθέσιμα κεφάλαια τοΰ-ταμείου τής έπαρχιακής 
συγκοινωνίας έκ τών μέχρι τέλους 1873 εισπράξεων ζ’) 
β') 400 περίπου χιλ. δρ. έκ τώυ εισπράξεων τού 1874 (*),  
γ') τά δύο τρίτα τών εισπράξεων τοΰ κατά μόνον τό 
έτος 1874 λειτουργήσαντος νεωτέρου υομοθετήματος τής 
25 Σεπτεμβρίου 1873 (’), αί όποϊαι προΰπελογίσθησαυ είς 

(*) Αί μέχρι τέλους 1873 εισπράξεις τής επαρχιακής συγκοινω
νίας ανέρχονται εις 3 654 132 δρ. αί δέ απέναντι αυτών δαπάναι 
είς 628 S70 (διά τήν κυρίως επαρχιακήν οδοποιίαν 504 844 και 
διά τήν κυρίως δημοτικήν 124 025). Ή εις δαπάνας ένιαυσία πρόο
δος ήκολούθησε τήν έξής άνάπτυξιν, άπό τοΰ 1869 διά τήν έπαρ- 
χιακήν οδοποιίαν καί άπό τοϋ 1871 διά τήν δημοτικήν, διότι πρό
τερον δέν κατεβλήθη τι πρός άμφοτέρας.

1870 1871

39605 164376
. - ■ 38758

(’) ’Εάν ΰπολογίσωμεν ότι καί κατά τό 1874 έγένοντο αί τοΰ 
1873 εισπράξεις (660 022 δρ.), αί δαπάναι τής επαρχιακής έν γέ- 
νει οδοποιίας ανέρχονται κατά τό 1874 είς 230 387 δρ.

(3) Ό νόμος ούτος έπι τή έλπίδι ίτι θά προσήρχοντο έπιχειρη- 
ματίαι είς κατασκευήν έθνικών, έπαρχιακών και δτ,μοτικών οδών 
κατήρτισεν ίσχυρωτέρους διά τό «ίλον πόρους. Καί τήν μέν εισφοράν 
τών έγγειων φόρων καί τοΰ δικαιώματος τής έπικαρπίας άφήκεν είς 
τό όριον τοΰ νόμου τής 20 ’Απριλίου 1867, ήτοι είς 10 τοϊς "|c, 
έκτός τοΰ έγγειου φόρου τής σταφίδος, 8ν υπέβαλεν είς 20 τοϊς °|0, 
τήν δέ εισφοράν τοΰ φόρου έπί τών ζώων άνεβίβασεν άπό 5 είς 15 
τοϊς *|0, υπέβαλε δέ είς οδικήν συνεισφοράν 10 τοϊς °|0 τούς φόρους 
ιών επιτηδευμάτων καί οικοδομών, καί 15 τοϊς °|β τά τελωνιακά 

1869

Έπαρχ. 3879
Δημοτ. · · ·

1872

215540
29942

1873

81442
55326
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δρ. 2 700 000 περίπου, τά ’|3 1 800 000. Τοιουτοτρόπως 
άποτελεΐται ολικόν διά τήν επαρχιακήν συγκοινωνίαν τής 
'Ελλάδος κεφάλαιον 22 περίπου έζατομ. δραχμών, τή ά- 
ληΟεία σπουδαιότατου, διότι δύνανται νά κατασζευασθώσι 
δι’ αύτοΰ 2 200 περίπου χιλιόμετρα επαρχιακών ζαΐ δημο
τικών οδών, λογιζομένου ζατά μέσον όρον έκάστου χιλιο

μέτρου άντί 10 χιλ. δρ.
Ό οικονομικός ούτος συνδυασμός Οά ήτο ούσιωδώς ά- 

τελής, έάν έπρόζειτο νά έπιβαρυνθή ή επαρχιακή συγκοι
νωνία διά δανείου 17 έκατομ. δραχμών, χωρίς νά ληφθή 
ύπ’ δψιν καί ή αναγκαία περίπτωσις τής πληρωμής των. 
Κατά τοΰτο ό μέν μηχανισμός τοΰ χρεωλυσίου είναι πρό
χειρος, τά δέ διόδια όλων όμοΰ τών έπαρχιακών και δη
μοτικών οδών ικανά, όπως τόν Οέσωσιν είς πλήρη ενέρ
γειαν. Ή έπί πληρωμή διοδίου χρήσις τών οδών, τάς ό
ποιας κατασζευάζουσι κεφάλαια τόσον σπουδαία, δέν έχει 
τι άντίθετον πρός τάς ύγιεΐς τής Ιίολιτικής Οικονομίας 
άρχάς, διότι, καθώς λέγει ό Smith έν κεφ. 1 βιβλ. 3 τοΰ 
άθανάτου συγγράμματος αύτοΰ, έάν ό ποιούμενος χρήσιν 
τής όδοΰ άπαλάσσηται έζ πλειόνων μεταφοράς δαπανών 
(ένεκεν τής ζακοδρομίας ζαταβαλλομένων),πρέπει νά πλη
ρώση τά πρός τοΰτο άναγζαία μικρότερα έξοδα. Ή δικαιο
σύνη ουτω μετά τού συμφέροντος τό ύπαγο ρεύουσιν. Καί 
είναι μέν φανερόν,ότι έζ τοΰ άθροίσματος τών διοδίων πρέ

πει προηγουμένως νά άφαίρεΟώσιν αί πρός συντήρησιν 
τών έπαρχιακών καί δημοτικών οδών δαπάνα»., ύπολογι- 

σθεΐσαι έπί τοΰ χιλιομέτρου είς 1 λεπτ. ζατά τόνον με- 
ταφερομένου πράγματος καί είς | λεπτ. καθ’ έκαστον 
έφ’άμάξης όχούμενον, πάντως όμως άνάγκη νά μένη καί 
μερίς τις ανάλογος, όπως έφοδιάση τό χρεολυτικόν τα
μεΐον πρός βαΟμιαίαν διά κληρώσεων π. χ. έξόφλησιν τής 

έπαρχιακής οφειλής.
Ή έν τή χώρα διανομή τών κατασκευασθησομένων 

οδών πρέπει νά άκολουΟήση τήν διανομήν μάλλον τών 
κατ’έπαρχίας πληθυσμών ή τών κατ’ έπαρχίας καί δήμους 
οδικών εισφορών, αιτινες άπό γενικωτέρας έπόψεως έχουσι 
στενήν σχέσιν πρός τόν αριθμόν καί τήν δραστηριότητα 
τών κατοίκων. Θά έλεγον δέ νά γίνηται ή διανομή τών 

. οδών έξίσου άνά πάσαν επαρχίαν, έάν ειχον όλαι τήν αύ
τήν έζτασιν καί τήν αύτήν ποσότητα κυκλοφορικών ά- 
ναγκών, διότι έυ κανονική τοΰ όλου άποζαταστάσει τά 
διάφορα τής έπικρατείας τμήματα όφείλουσι άμοιβαίαν 
επικουρίαν είς παν ό,τι άυάγεται, ώς έπί του προκειμένου, 
είς τήν προαγωγήν τοΰ πολιτισμού. ’Εν τούτοις όσον ά
φορά τήν άποταμίευσιν τών διά τό χρεωλύσιον άναγ- 
καίων εισφορών τών οδών τής έπαρχιακής συγκοινωνίας 
(διόδια), τό ποσόν αύτών άνήκει είς τό όλον οδικόν σύμ
πλεγμα καί πρέπει νά χρησιμεύση είς τήν άπόσβεσιν τοΰ 
κοινού χρέους άνευ διακρίσεως τών κατ’ έπαρχίας πληθυ
σμών ή τών κατ’ έπαρχίας διά τού φόρου ή τού διοδίου 

εισπράξεων, καθόσον προέχει ή διαχειριστική άνάγκη τής 
συμπράξεως όλων τών μερών τοΰ έν τοΐς διοδίοις προϊόν
τος καί πρέπει μάλιστα αί μάλλον προσοδοφόροι οδοί νά 

έλθωσιν είς έπικουρίαν τών μάλλον άγονων.
Μέχρι τίνος έποχής δύναται νά συμπληρωθή ή άπόσβε- 

σις τοΰ οδικού τών έπαρχιών χρέους, έξαρτάτα» έζ τής 
ποσότητος τών διοδίων, τήν όποιαν έν άνάγκη δύναται νά 

ένισχύση καί έτερος έλάχιστός πόρος έκ τού γενικού τής 
έπικρατείας εισοδήματος. Υποθέτω ότι έντός 23 έτών

τέλη καί δικαιώματα. Κατά τό άοθρον 4, επειδή δέν προσήλθον 
έπιχειρηματίαι έντός τοϋ έτους 1874, παύει μέν κατά τά επόμενα 
έτη ή άνωτέρω εισφορά, διατηρείται δέ ή έπί ττ, βάσει τοϋ νόμου 
τής 20 ’Απριλίου 1867. Έν τούτοις τά εϊσπραχθέντα δυνάμει τοϋ 
νόμου τοϋ 1873 άνήκουσιν έπί ίσοις καί είς τάς τρεις τών οδών 
κατηγορίας, καί τοι τό γράμμα τοϋ άρθρου 4 οδηγεί αύτά μάλλον 
εις τό τής έθνικής ιδίως οδοποιίας ταμεΐον. Τό εναντίον πνεΰμα 
τοϋ νομοθέτου προδήλως συνάγεται έκ τοϋ όλου σκοποϋ αύτοϋ. Ού
τε δύναται νά θεωρηθή ώς σπουδαϊον τό έπιχείρημα, ότι τό άρθρον 
2 προίοεΐ περί τής ζατά πρώτον λόγον κατασκευής έθνικών οδών. 
Άφοϋ αύται δέν κατεσζευάσθησαν, τό εισόδημα άνήκει εις όλας.
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•ή άπόσβεσις αϋτη συμπληρουται, καί ότι επαναλαμβάνε
ται τό δάνειον τών 17 εκατομμυρίων, άν όχι ζαί πλειόνων 
άπό της μείζονος τοΰ τόπου οικονομικής έπιδόσεως, είς ήν 
άγει ή πρώτη τής συγκοινωνίας άνάπτυξις. Τοιουτοτρό
πως έντός τριακονταετίας δύνανται νά προιζισΟώσιν αί 
έπαρχίαι διά συστήματος οδικής συγκοινωνίας 4 000 σχε
δόν χιλιομέτρων, πρός τά όποια (άντί 10 χιλ. δρ. τό χι
λιόμετρο·?) σταθερώς όδηγοΰσι κεφάλαια τοιαύτης σημα
σίας, ώς ή τών προεκτεθέντων: 22 000 000-ί-17 000 000.

Βεβαίως ή ιδέα αϋτη έχει τάς δυσκολίας της έν τή 
εφαρμογή. 'Ανήκει όμως είς τήν σφαίραν τών πραγμα
τικοτήτων καί όστις εΐναι συνήθης πρός ταύτας δέν δύ
ναται νά παρίδη τήν έκτασιν τοΰ άνά χεϊρας οικονομικού 
συνδυασμού. ’Οτι ούτος είναι κατορθωτός ούδεμία άμφι- 
βολία. Έάν άπαιτήται νομοΟέτης ϊνα όργανίση ζαί διοι
κητής ίνα ζινήση, απαραίτητος είναι ό τραπεζίτης ζαί 
ό έπιχειρηματίας ϊνα έκτελέσωσι. Είς τό τέλος δέ τού 
έργου αναφαίνεται ή μεγάλη τής χώρας συγκοινωνία, ή 
λεγομένη έθνιζή, τής όποιας ή τελειοτέρα έμφάνισις άνή- 
ζει εις τήν σιδηροδρομίαν, ήτις αποβαίνει τό πλεϊστον έν
νοιας κενής ζαί έζβάσεως αμφιβόλου, έάν εύθύς έξ άρχής 
δέν όδηγώσι πρός αύτήν αί έπαρχιαζαί ζαί δημοτιζαί οδοί 
τήν ζατά τά διάφορα τμήματα τής χώρας βιομηχανικήν 
ζαί έμποριζήν δραστηριότητα.

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ·

Ό τίτλος της προκειμένης μελέτης θά φανή όπωσοϋν 
παράδοξος. Πώς ; Μετά τόσα διλιούνια τοΰ καθαρωτέρου 
έν Εύρώπη μετάλλου, τά όποϊα ό έζπνέων Γαλλικός καισα
ρισμός προσήνεγζεν έσχάτως είς τόν άναγεννώμενον Γερ
μανικόν, οί όνυχες του χαρτονομίσματος πάλιν έντός τών 

σαρκών τής οικονομικής άνθρωπότητος ! Τό άζριβές εΐναι 

ότι ό νέος νόμος τής Γερμανικής αύτοζρατορίας (30 ’Α
πριλίου 1874) δέν έπενόησεν αύτός τό χαρτονόμισμα, άλ

λ’ εύρών αύτό καθιερωμένο·? μεταξύ τών διαφόρων τής ‘Ομο
σπονδίας κρατών, μέχρι κυκλοφορίας 300 περίπου εκατομ
μυρίων δραχμών, τό υιοθέτησε·?. Ώς πρώτη μέν κατ’ αύτόν 
έποψις παρίσταται ή συστηματοποίησις τής χαρτονομι- 
σματιζής κυκλοφορίας, ώς δευτέρα δέ ύπονοεϊται ή κατά 
τάς περιστάσεις μεταβολή αύτής είς δραστήριον αύτοζρα- 

τοριζόν όπλον.
Άφηρέθη ούτως έζ τής κυριαρχικής τών ιδιαιτέρων επι

κρατειών έξουσίας τό δικαίωμα τής έκδόσεως χαρτονομι
σμάτων καί μετεβιβάσθη είς τήν κεντρικήν τής αύτοκρα- 
τορίας αρχήν. Κατά τοϋτο προφανώς ώφελήθη ή καθολική 
έν Γερμανία συναλλαγή, διότι ένώ πρότερον έπρεπεν αύτη 
νά μεταβάλλη χαρτονομίσματα έπί τών ορίων έζάστης έπι
κρατείας, του λοιπού τό αύτοκρατοριζόν χαρτονόμισμα οέν 
έπιγινώσζει άλλα όρια έκτός τών εξωτερικών τής Γερμανι
κής ομοσπονδίας. Καί οί κίνδυνοι δέ τής παραποιήσεως 
τών χαρτονομισμάτων ούσιωοώς έντεΰθεν περιωρίσθησαν, 
διότι διαφέρει ή ποσότης τής ένθαρρύνσεως τοϋ εγκλήμα
τος, όταν τοϋτο έχει ένώπιον του είκοσι έπτά έπικρα- 
τειών χαρτονομίσματα, ζαί όταν έχει μιας. Ή έποψις αύτη 
τοϋ κινδύνου εΐναι άξία ιδιαιτέρας προσοχής, έάν ζρίνωμεν 
έκ τοϋ μεγάλου άριθμοϋ τών έν ’Αγγλία π. χ. καταδικών 
διά παραποιήσεις τραπεζικών γραμματίων.

"Οσον άφορα τήν διά τής αύτοκρατορικής τοϋ χαρτονο
μίσματος συγκεντρώσεως έξασφάλισιν ζατά τής άπό τών 
ιδιαιτέρων Γερμανικών κυβερνήσεων χαρτονομισματιζής 
πλημμύρας, ή έποψις αύτη εΐναι σχετική. Διότι τί σημαί
νει άν άποφύγη τις τούς κατά μέρος μικρούς σκοπέλους, 
συντριβή δέ έπί τής ένώπιον του ξηράς; 'Π κατάχρη- 
σις είς τήν έζδοσιν τοϋ χαρτονομίσματος άποτελεϊ πάν

τοτε τό βαρύτερον τοϋ οικονομικού όργανισμοΰ τραύμα, τοΰ 
όποιου ή διηνεκής απειλή άπό τών ιδιαιτέρων κρατών είς 
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τήν καθολικήν αύτοζρατορίαν μετατίθεται μέν άλλά δέν 
εξαφανίζεται. 'Όταν ή Γαλλία κατά τά τέλη τοΰ παρελ
θόντος αίώνος έξέδιδε τό ένιαϊον χαρτονόμισμά της, δέν εδ- 
ρεν άλλα όρια εκτός τών 51 διλιουνίων δραχμών ! Γνω
στόν δμως είναι καί τό βάραθρον, οπερ τά κατέπιεν.

Ο Γερμανός νομοθέτης είναι έν πληρεστάτη τοΰ οικονο
μικού τούτου φαινομένου συνειδήσει. Διά τοΰτο περιορίζει 
κατά κανόνα τήν χαρτονομισματικήν κυκλοφορίαν είς 168 
έκατομ. ορ. είς ποσότητα δηλαδή, ήτις άπέναντι τοΰ πλη
θυσμού τής Γερμανικής αύτοκρατορίας (41 058 196 κά

τοικοι τώ 1871) είναι ούσιωδώς μικρά. Πρέπει έν τού- 
τοις νά συνυπολογισθώσιν (ώς θόρα τις κατά τάς περι
στάσεις έλαστική) καί τινες περιπλέον μυριάδες έκατομ
μυρίων, προωρισμέναι ίνα διευκολύνωσι τήν κανονικήν ά- 

ποκαταστασιν τής έν ταΐς διαφόροις έπικρατείαις κυκλοφο
ρίας. Πρός τόν διττόν δέ τοΰτον σκοπόν Οέλουσιν έκδοθή 
ένεργά καί διαθέσιμα, ούτως είπεΐν, αύτοκρατορικά χαρτο
νομίσματα καί θέλουσι διανεμηθή πρός έζάστην έπικρά- 
τειαν τά μέν πρώτα άμέσως και άναλόγως τοΰ έν έτει 
1871 πληθυσμού αυτής, πρός άφαίρεσιν έκ τής κυκλοφο
ρίας της ίσου ποσού παλαιών χαρτονομισμάτων, τά δέ δεύ
τερα κατόπιν μέχρι τών | τής άπολειπομένης έν έκάστη 
έπιζρατεία ποσότητος τών χαρτονομισμάτων τούτων. Τοι
ουτοτρόπως έάν έν τινι χώρα ή μέν παλαιά κυκλοφορία πε- 
ριελάμβανεν 20 έκατομ. χαρτονομίσματος, ή δέ πρώτη τών 
άνωτέρω διανομών παρέχει μόνον 11, έρχεται ή δευτέρα 
διανομή ίνα δώση έτερα 6. "Ωστε τό ύπόλοιπον τών 3 έκα
τομ. είναι ύπόχρεως ή χώρα νά άφαιρέση έκ τής κυκλο
φορίας οι’ άλλων παρά τό νέον χαρτονόμισμα μέσων.

Έν γένει ή άντικατάστασις τών παλαιών χαρτονομι
σμάτων διά τών νέων καί ή έξόφλησις τοΰ έπί παραδείγ- 
ματι άνωτέρω ύπολοίπου αύτών, άφέθη είς τήν επιμέλειαν 
τών διαφόρων κυβερνήσεων άπό τής 1ης’Ιουλίου 1875, έπί 
προσδοκία όσον ενεστι ταχυτέρου άποτελέσματος. Μετά 
τήν δέ ΙνΊανουαρίου 1876 τά τυχόν ύπάρχοντα έτι είς κυ. 

κλοοορίαν χαρτονομίσματα είναι δεκτά μόνον παρά τοΐς 
ταμείοις τών ένδιαφερομένων έπικρατειών. 'Όσον άφορα τά 
διαθέσιμα αύτοκρατορικά χαρτονομίσματα, πρέπει καί αύτά, 
τό πολύ μέχρι τοΰ 1889, νά άφαιρεθώσιν έκ τής κυκλοφο
ρίας, ώστε νά μείνη ούτως αύτη καθ’ δλην τήν αύτοκρατο- 
ρίαν είς τό κανονικόν δριον τών 168 έζατομ. δρ.

Ή έποψις τής έξαργυρώσεως τών αύτοζρατοριζών χαρ
τονομισμάτων δέν είναι νεωτερισμός τοΰ Γερμανού νομοθέ
του. Έάν ούτος ύπόσχηται τήν έκ μέρους τού κεντρικού 
ταμείου τής αύτοκρατορίας είς μέταλλον πληρωμήν αύτών 
άμα τή έμφανίσει, οί άπό τών ορίων τής χώρας κομισταί 
γνωρίζουσι τήν μέχρι τοΰ κέντρου αύτής άπόστασιν τό
σον καλώς, δσον καί τήν ιστορίαν όλων τών τοΰ είδους 
τούτου ύποσχέσεων. Μήπως όλα τά χαρτονομίσματα δέν 
παρέστησαν ύπό τόν τόκον τής οφειλής, έν ’Αγγλία π. χ. 
καί Βρασιλία, έθνικής τίνος τραπέζης, έν Γαλλία δέ, τών 
δημοσίων κτημάτων ώς υποθήκη τις αύτών ; Έν τούτοις 
ή μεταξύ τών ιδιωτών κυκλοφορία άφέθη πάντη έλευθέρα 
καί ή ιδέα τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τελείως άπεμα- 
κρύνθη έκ τοΰ προκειμένου χαρτονομισματικοΰ μηχανισμού. 
Σημεΐον δτι ό νομοθέτης άπέβλεψεν είς τόν όγκον τοΰ κεν
τρικού τής ομοσπονδίας Οησαυροΰ καί τήν έξ αύτοΰ δια- 
χεομένην πεποίθησιν. Έάν δέ πρός ταϋτα λάβωμεν ύπ’ δ- 
ψιν καί τήν σμικρότητα τών άξιών, είς ας διηρέθησαν τά 
νέα γερμανικά χαρτονομίσματα (5 mark. 20 καί 50=7 
δρ. 28 καί 70), δυνάμεΟα νά κρίνωμεν περί τής ταχύτη
τος τής άνά πάσαν τήν χώραν οιασποράς τής προκειμένης 
χαρτονομισματικής προμήθειας.

Τό άποτέλεσμα βεβαίως είναι μεμελετημένον. Έν τού- 
τοις έάν ώς μέσον προσωρινόν καί περιωρισμένον δύναται 
νά χρησιμεύση ό άνά χεΐρας συνδυασμός, ώς πείραμα δμως 
περαιτέρω έτι διοικητικής άναπτύξεως οδηγεί μακρόθεν είς 
κατωφέρειαν, ένώπιον τοΰ κρημνού τής οποίας ορρωδεί ή 
οικονομική έπιστήμη άπό μεγάλων παθημάτων ιστορικών.
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Άρθρ. 56 τοϋ Συντάγματος : α'Η Βουλή δέν δύναται νά συ- 
ζητήσ-ρ καί άποφασίση τι άνευ τής παρουσίας τούλάχιστον τοΰ ήμί
σεως καί ένός τών μ,εΛων αύτής καί άνευ απολύτου πλειονοψηφίας 
τών παρόντων με,Ιών.ν Ή μεταξύ τών μελών έν γένει (αμαρτία) 
καί τών παρόντων μελών (ψήφισις) αντιδιαστολή μαρτυρεί εϊς πάν
τα καλής πίστεως άνθρωπον τήν συντακτικήν έπί τοϋ προκειμένου 
έννοιαν, διότι άφορα τάς έν τώ Κοινοβουλίω ψήφους όλων τών εκλο
γικών τοΰ κράτους περιφερειών.

— Καί δμως άπό τής 19 μέχοε τής 28 τοΰ λήξαντος Μαρτίου, 
ένώ ή Βουλή άποτελεΐται έξ 1 90 μελών, καί τό ήμισυ αύτών πλέον 
είς είναι 96, όγδοήχοντα καί είς βουλευταί (μετά 10 μή τοιούτων, 
καθ’ 8 ούδέποτε γενομένων δεκ τών ύπό τοΰ σώματος έν νομίμω ά- 
παρτία, τό δλον 91) άντεποιήθησαν έργα νομοθέτου υπό τήν 
σκέπην καί τήν διεύθυνσιν αύτής έκείνης τής δυνάμεως, τήν όποιαν 
ώρισεν ή Ελλάς εις φύλαξιν τοΰ πολιτεύματος της.

— Λεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αί αποφάσεις τής άντισυνταγμα- 
τικής ταύτης συναθροίσεως ούδέν έχουσι κύρος. "Οταν καταδιωχθή 
ό φορολογούμενος πρός πληρωμήν τών φόρων, τούς όποιους τώ έπι- 
βάλλουσιν αύται, ό μέν δικαστής θά ζητήση τόν νόμον, ούτος δέ 
ύπό 96 καί ούχί 81 αντιπροσώπων τοΰ έθνους κατασκευάζεται. 
Τοιαύτη έξέτασις άφορα τήν ΰπαρξιν αύτήν τοΰ νόμου, άνήκει εις 
τήν σφαίραν τής δικαστικής έξουσίας καί άποτελεΐ τήν έςοχωτέραν 
έν τώ συντάγματι λειτουργίαν αύτής.

— ’Εννοώ τήν ειλικρινή βίαν. Έχει τι σοβαρόν, καί σώζει έπί 
τέλους μέρος τής τιμής τοΰ καταπιεζομένου. Άνάγκα δέ καί θεοί 
πείθονται. Άλλά νά μετάχειρίζηταί τις τήν ϊσχύν του, ίνα έκτελή 

θελεν άποστρέψει μετ’ αηδίας τό πρόσωπον, μοί φαίνεται ανάξιον 
καί δι’ έκεΐνον δστις τό τολμά καί δι’ έκεΐνον δστις τό υποφέρει. 
Ούδέποτε θά συγχωρήσει ή Ελλάς τοιαύτην ταπείνωσιν, τοιοΰτον 
έμπαιγμόν.

— Προτιμώ νά αντιγράψω τά χρονικά τής έν Κίνα χώρας τοΰ 
Λιάγκ. Περί τά 362 π X. ό σοφός Μένγκ-Τσέ έρωτα τόν άρχοντα 
αύτής Άϊ-"Τγκ: «Διαπερά τις άλλον διά τοΰ ξίφους του καί έ
πειτα λέγει’ δχι έγώ, άλλά τό ξίφος μου 1 λ’ά φονεύση τις διά ρο
πάλου ή διά ξίφους, ευρίσκεις εϊς τοΰτο διαφοράν ;—Άϊ-"Γγκ. Δέν 
υπάρχει διαφορά.—Μένγκ-Τσέ. Νά φονεύσν,ς αύτόν διά ξίφους ή διά 
κακής κυβερνήσεως, ευρίσκεις διαφοράν τινα ;—Άϊ-Έγκ. Ούδεμίαν


