
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘ-ΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛ.ΊΊΚΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

'Ότι ή γεωργική είναι μέρος τής χρηματιστιζής, δέν ύ- 
πήρχεν άνάγζη τής άποδείξεως τοΰ Άριστοτέλους, ίνα τό 
έννοήσι] ό κόσμος, άφοϋ ίδιον μέν (Πολ. 1,8) «έστι τοΰ 
χρηματιστιζοΰ θεωρήσαι πόθεν χρήματα ζαί κτήσις έσται», 
άπό δέ γεωργίας τά πρώτα εφόδια τής κτήσεως παράγον 
ται. Έν τούτοις ή χρηματιστιζή έπί τοΰ προκειμένου έν
νοια έχει τούτο τό ιδιαίτερον, ότι ύπόκειται έν τή γεωργία 
εις κινδύνους πολλφ βαρύτερους ή έν τή λοιπή βιομηχανία. 
Χώραι γεωργιζαί είναι έζ πρώτης όψεως ό τύπος τής οι
κονομικής ασφαλείας. Μόλις όμως είσέλθωσιν εις εύρείαν 
παραγωγής κλίμακα, ευθύς ή χρηματιστιζή κρίσις παρα- 
φυλάττει εις τήν Ούραν.

Ένώ δέ ή χειροτεχνική βιομηχανία εις πάσαν έποχήν 
δύναται νά σταματήση τήν παραγωγήν της μέχρι του ο
ρίου τής έλαττώσεως ή μεταβολής τών αναγκών τής κα
ταναλώσεως, διά τήν γεωργικήν βιομηχανίαν αί σποραί καί 
ή καλλιέργεια τών γαιών προκαταβάλλονται, ούτως είπειν, 
είς έποχήν καθ’ ήν μόλις διοράται ή προσεχής συγκομιδή. 
Προφανής έντεϋθεν ή έπί τής γεωργίας μείζων έντασις του 
Χρημ«ιι®"ΐζ°ΰ κινδύνου. Έν μέν τή χειροτεχνική βιομη
χανία έγζαίρως κατά τό μάλλον ή ήττον έγζαταλείπουσι 
τό στάδιον οί υπό άσθενεστέρους οίκονομικούς όρους δια- 
τελοΰντες παραγωγοί, όσον όμως άφοοα τήν γεωργίαν, οί 
άσθενεις, έζόντες άκοντες, μένουσι μέχρι τέλους, ίνα συν- 
τριβώσιν. Έν γένει ή γεωργική χρηματιστιζή διατελεϊ ύπό
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δύο κεφαλαιωδεστάτας κατηγορίας αιτίων, είς έπιτασιν τών 

κατ’ αυτήν άνωμαλιών. Άφ’ ενός οί καταναλωταί μετά 
τών ποικίλων περιστάσεων αυτών, όπερ κοινόν καί έν τή 
λοιπή βιομηχανία. Άφ’ ετέρου τό κλίμα μετά τών άεν- 
νάων φυσικών αύτοΰ μεταβολών, αιτινες μόνον εμμέσως 
έπιδρώσιν είς τήν χειροτεχνικήν βιομηχανίαν, ένω έπί τής 
γεωργικής έξασκούσιν αμέσως κρισιμωτάτην επιρροήν, είτε 
διά τής μεγάλης εύφορίας, είτε διά τής μεγάλης άφορίας, 
καί τών άμφοτέρωΟεν έπερχομένων μεγάλων διαταράξεων 
είς τήν οικονομίαν τών τιμών.

Ύπό έτέραν έποψιν, έκ τής φύσ:ως τών πραγμάτων, ή 
έν τή γεωργία χρηματιστιζή αδυνατεί νά ώφεληθή έζ τών 
περιόδων τής μεγάλης ζητήσεως τών πρώτων ύλών της. 
"Ινα οημιουργηθώσιν αύται, άπαιτειται κατ’ άνάγκην χρό

νος, κατά τό μάλλον ή ήττον εύρύς, ένω δεδομένον χειρο
τεχνικόν καί εμπορικόν κατάστημα είς όλίγας ήμέρας δύ
ναται νά άποτελέση άληθή πλημμύραν τών έζ τής σφαίρας 
αύτοϋ ζητούμενων ειδών. Εντεύθεν ή γεωργική χρημα- 
τιστική στερείται τών πρό τών οφθαλμών της ευκολιών 
καί άποτείνεται ε ς μεμακρΰσμένους υπολογισμούς, τών ό
ποιων αί περιπέτεια·, είναι άνώτεραι πασης ακρίβειας. Α
παιτείται δέ τύχη τις, ϊνα τεθή ή γεωργική παραγωγή είς 
τό ρεύμα τών μεγάλων τιμών, χωρίς πάλιν νά λείύωσι καί 
αί περίοδοι τών μεγάλων ύποτιμήσεων, ϊνα ζλονίσωσι τάς 
γενναιοτέρας πολλάκις ελπίδας.

Αί γεωργικαί χώραι διακρίνονται ιδιαιτέρως, άπέναντι 
τών χειροτεχνικών καί εμπορικών, έκ τής μείζονος έν αύ- 
ταΐς έλλείψεως τών κεφαλαίων. Διότι παρετηρήθη, ότι 
όσον ταΰτα είναι εύκινητότερα, τόσον γίνονται καί πολυ
πληθέστερα. ’Όπως τά ρεύματα τής άτμοσφαίρας, κινού
μενα πλειότερον, ζαθιστώσι τούς μεγάλους τών ανέμων 
όγκους, οΰτω καί τά ρεύματα τής άποταμιευτικής, διά 
μείζονος κατά τάς κινήσεις αύτών έντάσεως, σχηματίζουσι 
τούς μεγάλους τών εθνικών κεφαλαίων σωρούς. Μία δραχ
μή τοιουτοτρόπως δύναται διαδοχικώς, έντός ένός έτους, νά

t___  εντεύθεν, ότι ή είς κεφάλαια προμήθεια
γεωργικών χωρών ουδέποτε διατελεΐ έν κανονική άρμο- 

τάς περιστάσεις αύτών. Έχουσιν αύται άνάγκην 
άποξηράνσεως έλών, έντεταμέ- 
Λείπουσι τά έφόδια, έξ ών τοι- 
Ό κύριος τότε σκοπός είναι ή 
τόπω κεφαλαίων. ’Επιχείρημα 

·, τό όποιον καί έν τή έπιτυχία του περιβάλ-
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κατασκευάση 500 δραχμών κεφάλαιον, δι’ όλων τών κερ
δοσκοπικών έν τή εμπορική βιομηχανία περιπλανήσεων αυ
τής, ένω σπειρομένη ή δραχμή αΰτη, μόλις δύναται κατά 
τό τέλος τοΰ έτους νά παράξη δεκαπλοΰν ή είκοσαπλοϋν 

κεφάλαιον. Έν τώ μεταξύ κοιμάται τόν χειμερινόν τών φυ
τών ύπνον, ή μεθύσκεται έκ τοΰ έαρινου αύτών έρωτος.

Συμβαίνει λοιπόν :

τών *(  
νία πρός 
δρόμων, μεγάλων φυτειών, 
νης έν γένει καλλιέργειας ; 
αΰτα έργα έπιτελοϋνται. 
εισαγωγή άλλοεθνών έν τω 

δυσκολώτατον 
λεται ύπό ιδιαιτέρων κινδύνων. Διότι έάν ύποθέσωμεν, ότι 
οιά τοιούτω - κεφαλαίων έπιτείνεται ή γεωργική παραγωγή 
μέχρι μεγάλης άφθονίας, καί οτι εντεύθεν αί τιμαί τών 
προϊόντων καταπίπτουσιν, εύθύς τά ξένα κεφάλαια έκλέ- 
γουσι τήν περίστασιν ταύτην, ϊνα μεταναστεύσωσιν όμοθυ- 
μαδόν έζ τής χώρας. Έχουσιν ώς διζαιολόγημα τήν προ- 
βαίνουσαν ύποτίμησιν καί τήν έξ αυτής οικονομικήν καχε
ξίαν, λησμονοΰσι δέ τήν εύθύνην, τρόπον τινα, τής άπάτης, 
ύπό τό ένδυμα τής όποιας έξώθησαν τήν χώραν είς τό ά- 
νώμαλον τών παρακεκινδυνευμένων επιχειρήσεων στάδιον.

Ή μεγά’λη οικονομική άρχή τής ισορροπίας μεταξύ πα
ραγωγής καί καταναλώσεως, ήτις άποτελεϊ τόν άκρογω- 
νιαϊον λίθον πάσ/ς βιομηχανικής έπιδόσεως, ζέζτηται έν 
γένει δυσυπερβλήτους δυσκολίας έν τή γεωργική σφαίρα. 
Εκτός τών προεκτεθέντων μεγάλων χρονικών διαστημά
των, τά όποια άπαιτεϊ ή ενέργεια ταύτης, πρέπει ιδιαιτέ
ρως νά σημειωθώσιν αί άτελεΐς οίκονομικαί ίδέαι, αιτινες, 
ώς έπί τό πλεϊστον, λυμαίνονται τήν έξοχήν. Έν γένει 
όσον διασπείρονται οί πληθυσμοί, τόσον καί αί γνώσεις αύ
τών έχουσι τι ασθενέστερο·/ έν συγκρίσει πρός τούς συγ
κεντρωμένους πληθυσμούς τής βιομηχανίας καί τοΰ έμπο- 

XPHMATI2TlK.il


196 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

ρ'.ου. Αί γεωργιζαί μέθοδοι ζαί έπιστήμαι δέν δύνανται νά 
συναγωνισΟώσι πρός τάς έν τή λοιπή βιομηχανία, ούτε 
περί τήν δραστιζότητα αύτών, ούτε περί τήν κυκλοφορικήν 
δύναμίν των.

Γό μέγα ζήτημα τής γεωργιζής βιομηχανίας είναι ή 
ή οιέςοδος τών προϊόντων αυτής. Τί σημαίνει άν παράγη 
τις πο/.ύν σίτον, όταν άφίνη αύτόν εις σήψιν έν ταΐς άπο- 
θήχαις αύτοϋ ; Απαιτούνται λοιπόν γνώσεις σαφείς περί 
"ήζ ζητήσεως τών διαφόρων τής γής προϊόντων, άπαιτοΰν- 
ται σχέσεις έμποριζαί ζαί έν γένει έπιδεξιότης εις τήν έκ- 
τίμησιν τών άναγζών τής έν γένει αγοράς, δηλαδή οροί 
ούχί έκ τών μάλιστα έν τή έξοχή συνήθων. Τά μεγάλα 
μέσα τής συγκοινωνίας έχουσιν έπί τοΰ προκειμένου ιδιαι
τέραν σημασίαν διά τήν εύκολίαν τής άπό τόπου εις τό
πον μεταβιβάσεως τών γεωργικών προϊόντων, τά όποια 
ένώ συνήθως δέν διαζρίνονται διά τήν έλαφρότητα αύτών, 
συγχρόνως ύπόκεινται ζαί πλειότερον τών λοιπών βιομη- 
χα ημάτων εις φυσικήν ζαί ταχείαν φθοράν.

Ί ποθέτω όμως, ότι πάσαι αί άναγκαΐαι γεωργιζαί δαπά
να'. κατεβλήθησαν εις άποζατάστασιν τόσον τών γαιών, 
όσον καί τής μεγάλης πρός αύτάς συγκοινωνίας. Πρέπει νά 
ύπολογισθή τό έντεϋθεν οικονομικόν βάρος διά τε τάς κα
λάς καί διά τάς ζαζάς τής γεωργίας περιόδους. At δεύτε- 

γα μέρος τοΰ άναλογοΰντος αυταις βάρους 
Έάν δέ ή χρηματιστική τής γεωργίας 

t έμμονον, τά μέσα τής συγκοινωνίας έγ- 
9-0 —δόν μετά τών λοιπών παγίων κεφα- 

στε όταν έλθη κατόπιν ή εύτυχής 
νέα κεφάλαια εις άναδιοργανισμόν 

ς ζλπ. Πάντα δέ ταΰτα είναι πε- 
δυσχεραίνουσαι τήν γεωργικήν χρη- 

ζ-

••9 
ραι ρίπτουσι μέ-j 
έπί τών πρώτων 
συμφορά έχει 
καταλείπονται βαθμηδ’ 
λαίων εις χειροτέρευσιν, ώ 
περίοδος, άπαιτοΰνται 
πολλάκις τής συγκοινωνίας 
ριπλοζαί, ιδιαιτέρως 
ματιστικήν.

Θά είπή τις, ιδού 
ολόκληρον τό έθνος, 
άφορα τήν μεγάλην συγκοινωνίαν, ήτις

θυσία-, τάς οποίας πρέπει νά ύποστή 
Καί βεβαίως τοϋτο άληθεύει, όσον 

ώφελεΐ μέν κατά 
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πρώτον λόγον τήν γεωργικήν τοΰ λαοΰ τάξιν, είναι όμως 
τοιαύτη ή άλληλεγγύη μεταξύ τών κοινωνικών έν γένει 
ομάδων, ώστε τά πορίσματα ζαλοΰ συμπλέγματος οδών 
άνευρίσκονται έπί τέλους εις τόν γενικόν τοΰ έθνους ισο
λογισμόν. Έν τούτοις ύπάρχει καί έτερον σύστημα, τό 
όποιον, διότι έχει μάλλον τοπικόν ζαί περιω ισμένον χα
ρακτήρα, δέν έπεται ότι εντεύθεν έλαττοΰται και ή σημα

σία αύτοΰ.
Τί σκοπεί ή γεωργία ; Παραγωγήν πρώτων ύλών, έν α’ς 

διαζρίνονται τής πρώτης άνάγζης τά εφόδια. 'Όσον πε
ρισσότερον παράγει τόπος τις τοιαΰτα, τόσον άναπτύσσον- 
ται τά μέσα τής ζωής. Άλλ’ άναπτυσσομένων τών μέσων 
τής ζωής, αύξάνεται καί ό πληθυσμός τών άνθρώπων. 
Έγκειται λοιπόν εις τούς γεωργικούς πληθυσμούς τό έλατ- 
τήριον τής περαιτέρω, διά τοΰ πολλαπλασιασμού των, κα
ταναλώσεως τών προϊόντων αύτών. Άρκεϊ αρα γε τούτο ;

Καθώς παρατηρεί ό Say, διά τήν κατανάλωσιν τών γεωρ

γικών προϊόντων δέν άρκεϊ ή γνώσις τοΰ πινειν και τοΰ 
τρώγειν, άπαιτειται ή δύναμις τοΰ άγοράζειν. Ή δύναμις 
δέ τοΰ άγοράζειν έξαρτάται έκ τής τέχνης τοΰ κερδαίνειν, 
τοΰ παράγειν ήτοι καί έκ μέρους τοΰ άγοραστοΰ. Διά βω- 
μηχανημάτων άγοράζεται ό άρτος, ό οίνος, τό κρέας, όλα 

έν μια λέξει τά προϊόντα τής γής. Οικογένεια', όμως όκνη- 
ραί δέν δημιουργοΰσι τέκνα έργατικά. Καί ό ιδιοκτήτης 
έκεΐνος, όστις παραπονεϊται ότι δέν εύρίσκει διέξοδον τών 
προϊόντων τών γαιών του, δέν βλέπει ότι αύτός είναι ό αί
τιος. ’Αντί νά έπιδοθή εις ώφέλιμα έργα, μέγα μέρος τοΰ 
χρόνου του καταναλίσκει εις τά τερπνά τής άργίας παί- 
γνια. Έάν ειχεν έφευρετικώτερον τό πνεύμα καί δραστη
ριότητα μάλλον πεφωτισμένην, θά έσχημάτιζε, δι’ εαυ
τόν ή διά τούς οικείους του, βιομηχανικός έπιχειρήσεις μι
κρός ή μεγάλας, αίτινες θά άπέβαινον άληθή φυτώρια κα
ταναλωτών. Θά τόν έμιμοΰντο δέ καί άλλοι, ή χώρα Οά 
κατωκεΐτο πλειότερον καί τά προϊόντα τής χειροτεχνίας Οά 
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εύρισζον καί αύτά τούς καταναλωτάς των, είτε έντός της 
χώρας, είτε καί εκτός αύτής.

Τό όλον ούτω συνίσταται είς τήν άνάμιξιν τών επιτη
δευμάτων τοΰ έθνους. "Οταν περί τόν γεωργόν κινήται ό 
έμπορος και έργάζηται ό χειροτέχνης,ύπάρχει τότε ή τελειό
τερα οικονομική διά τάς κοινωνίας αρμονία. Δέν μεσολα
βεί τό κενόν έκεινο, έπί τοϋ όποιου ή παοαγνώρισις τών 
άναγκών τής συναλλαγής σπείρει τοσαύτας ζάταστροφάς. 
Τότε και ή χρηματιστική τοϋ γεωργού, όπως καί ή τών 
λοιπών βιομηχάνων, διαφωτιζόμενη έγγύτερον, περιβάλλε

ται μετά πλειόνων άμυντιζών δυνάμεων. Έν γένει τό ου
σιώδες είνα·, τόσον έν τή οικονομική όσον καί έν τή πολι
τική, ή ύπαρξις ά ν τ ι ζ υ γ ι ο υ. 'Όταν ή πλάστιγξ βαρόνη 
προς τό έν μέρος, ή όλη σοφία τών τόπων, τών χρόνων 
και τών ανθρώπων είναι νά φέρωσι τήν ισορροπίαν διά τοϋ 
έτερου μέρους. 'Έκαστος δέ εννοεί. ότι τοιαϋτα άντιζύγια 
δέν αύτοσχεδιάζονται, άλλ’ ύπάρχουσι έν τή ψυχή, ούτως 
είπείν, τοΰ κοινωνικού οργανισμού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΙΙΣ Θ1ΙΊΈΙΑΣ ΕΤΟΣ-

J ό έτος τούτο άποτελεΐ ένα τών πολυτιμωτέρων σταθ
μών διά τήν εύρείαν άποστολήν τών στρατών, ώς μεγάλων 
τοΰ Λαού σχολείων. ’Αφού έν τοΐς προηγουμένοις έτεσιν 
έμορφωθη ό πολίτης εις στρατιώτην καί ένεχαράχθη έν 
αύτω ή πειθαρχική τών έλευθέρων άνδρών άρετή, άφοϋ 
έγυμνάσθη τά πρώτα καί βάσιμα στοιχεία τής ύπέρ πατρί- 
οος πολεμικής, πρέπει, κατά τάς παραμονάς τής είς τήν 
έθνικήν έργασιαν έπιστροφής του, νά άντληση καί παν δ,τι 
έκ τών προωδευμένων τής επικράτειας κέντρων δύναται νά

γνώσεις.προόδων

χρησιμεύση είς τήν ά^αμόρφωσιν τής χωρικής κοινότητος 

αύτοϋ. · . ,
Τό τελευταϊον στρατιωτικόν έτος έγζατα/.ειπεται συνή

θως είς τήν ζωήν τών στρατώνων. Τίνος ενεζεν να μή 
συνδυασθή μάλλον πρός τήν -υποχρεωτικήν έκπαίοευσιν 
τών, ώς έπί τό πλεΐστον, νέων ετι άνδρών αύτοϋ ; Δέν προ
τείνω δέ’ παρ' ήμΐν τό σχολαστικόν έκεινο εΐδος^ τής έκ- 
παιδεύσεως, τό όποιον άλλως είς τόσον χρόνου διάστημα 
καί έν τοιαύτη ηλικία θά ήτο έντελώς άνέφικτον, άνεξαρ- 
τήτως τής έν γένει αχρηστίας αύτοϋ. Νομίζω όμως, ότι 
έάν κατά τάς 365 ημέρας τοϋ έτους έδίδοντο 365 μαθή

ματα πρός τούς έκ τών στρατιωτικών ταςεων εις -ας 
έστίας των επανερχόμενους άνδρας, τό πρακτικόν αποτέ
λεσμα θά ήτο μέγιστον, έφ’ όσον μετηγγίζοντο αύτοις αί 
τοϋ Ανεπτυγμένου βίου τών λαών ώφέλιμοι τών νεωτέρων 

προόδων γνώσεις.
Υποθέτω τοιουτοτρόπως ότι όργανίζεται ή διδασκαλία 

αύτη ώς στρατιωτικόν καθήκον, καί ότι 1—2 ώραι καθ’έ- 
κάστην προσδιορίζονται εις εκτελεσιν αύτοϋ. Θά ελαμβανον 
ώς πρότυπον τοιαύτην έκπαίοευσιν τήν έν Άθήναις δυνα

τήν, καί βαθμηδόν θά έξέτεινον αύτήν καί έν ταΐς πρωτευ- 
ούσαις τών νομών. Τό διδάσκον προσωπικόν, πΛηρεστερον 
έν τή πρώτη πόλει ώς έκ τών πολυαρίθμων έκπαιοευτικών 
αύτής καταστημάτων άπό τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου μέ
χρι τοΰ ιδιωτικού σχολείου, δέν λείπει καθ' ολοκληρίαν καί 
έν ταΐς δευτερευούσαις τού κράτους στρατιωτικαΐς σνγκεν*  
τρώσεσι, διά τών γυμνασίων καί σχολείων. Έπί τοΰ όλου 
ή Ελλάς εύμοιρεΐ άνδρών λογιών, διά τούς όποιους αί ω
φέλιμοι καί πρακτικαί γνώσεις είναι περί πολλοΰ. Μεταξύ 
αύτών ήδόναντο νά καταρτισθώσι κατά τόπους ειδικοί τινες 
διά τούς στρατιώτας διδάσκαλοι καί μάλιστα έν τοιαύτη 
μεθόδω, ώστε μεταοαίνοντες οί στρατιώται άπό τής επαρ
χίας είς τήν πρωτεύουσαν νά άναβαίνωσι καί τήν έκπαι- 
δευτικήν κλίμακα, ώς άπό τίνος προπαιδείας, τρόπον τινα, 
είς εύρύτερον κύκλον μελετών.
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Η διδασκαλία τοΰ τελευταίου τής στρατιωτικής θητείας 
έτους εσεται τό πλεΐσ-ον οικονομική καί πρακτική. ’Επειδή 
τό κύριον τοΰ πληθυσμού, έξ ού πληροΰνται αί στρατιωτι
κά: τάξεις, είναι γεωργικόν, ή αγροτική έκπαίδευσις κατέ
χει τήν πρώτην έν τω προκειμένω όργανισμω θέσιν, χωρίς 
έν τούτοις νά λησμονηθώσι καί αί λοιπαί τοΰ όλου τής 
έπικρατειας π?4ηθυσμοΰ βιομηχανικοί άνάγκαι. Ζώα, φυ
τά καί ορυκτά, ιόού ό κύκλος, έν τω όποίω ή άγροτική κοί- 
νοτης έζτυλίσσει τόν προορισμόν αύτής. Πρέπει δθεν ό στρα
τιώτης, έπιστρέφων μεταξύ τών συγχωρίων του, νά φέρη έν 
μέσω αύτών όσον ένεστι τελειοτέρας ειδήσεις περ τήν καλ
λιέργειαν τών τριών τούτων μεγάλων κλάδων τής γεωργι

κής παραγωγής. Περιττόν νά σημειωθή ή τερπνότης τοΰ 
μαθήματος τούτου ζαί ή επιτυχία τής δι’ αύτοΰ φυσικής, 
ούτως είπεΐν, ένσταλάξεως ποικίλων έν τή ψυχή τοΰ άκροα- 
τοΰ πληροφοριών. Ή μάλλον προζεχωρημένη καλλιέρ

γεια τής γής άπό τοιούτων τού στρατιωτικού λαού σχο
λείων ήουνατο νά έπιοιωχθή δραστηριώτερον εις γενικάς 

τινας ιόεας, τών όποιων ή διάδοσις κατ' ανάγκην προηγεί
ται τής περαιτέρω άπό τών ειδικών σχολείων γεωργικής 
τελειοποιήσεως. Έν Ιταλία π. χ. τό βιομηχανικόν Μου- 
σεΐον τοΰ Τουρίνου διδάσκει τούς στρατιώτας τήν γεωργι
κήν μηχανικήν καί ή σχολή τής Παδούης τήν μεταξοσκω
ληκοτροφίαν. Στοιχεία τής Πολιτικής Οικονομίας, έν τή 
γεωργική, βιομηχανική καί εμπορική αύτής έπόψει, έχουσί 
τι έξόχως πρακτικόν. Ή χημεία έχει τοσαΰτα θαυμάσια 
και διανοιγει τόν πέπλον τοΰ πολυμόρφου μυστηρίου διά 
τοσαύτης άποτελεσματικότητος, ώστε έπρεπε νά δίδηται 
ώς σωτήριον φάρμακον εις έζείνους, οίτινες, ώς οί στρα- 
τιώται, είναι προωρισμένοι νά είσάγωσι τό άποστάλαγμα 
τοΰ μέσου όρου τοΰ πολιτισμού εις τάς έγκαταλελειμένας 
τοΰ έθνους κοινότητας. Τέλος ή τέχνη τών συνηθεστέρων 
ύπολογισμών, άπλή τις καταστιχογραφία ώς πυρήν τοΰ 
πνεύματος τής οικονομικής τάξεως, βιομηχανική τις έγκυ- 
κλοπαιδίία καί επί πάσίν ή ιστορία τών διδακτικωτέοων σε

λίδων τοΰ έθνικοΰ βίου, Ιδού σύμπλεγμα γνώσεων, τό ό
ποιον δύναται έν δημοτική τινι απλοποιήσει νά άποτελέση 

χρησιμώτατον πρακτικής άναπτύξεως στάοιον.
"Ισως ειπή τις, άπαιτοΰνται μεγάλαι δαπάναι καί εργώ

δης ή έπιχείρησις. Εις τό δεύτερον δέν απαντώ. "Οσοι 
πτοοΰνται έκ τοΰ βάρους, τής έπιχειρήσεως, σημεΐον ότι δέν 

είναι ίκανώς έξοικειωμένοι πρός τήν σχολήν τών έργων. Τω 
όντι, ώς έλεγεν ό ’Επίχαρμος, αντί πόνων οί θεοί δωροΰν- 
ται τά αγαθά τοΐς άνθρώποις. Έν τούτοις μή λησμονήσω- 
μεν καί τάς ευκολίας μαθητών, τούς όποιους ή στρατιω
τική πειθαρχία διευθύνει ώς μηχανάς, τρόπον τινά, έν τοΐς 
γυμνασίοις αύτής, άτινα άπό τής διαχειρίσεως τών όπλων 
δύνανται νά μετατραπώσι καί εις τήν διαχείρισιν τών ιδεών. 
Όσον αφόρα τάς δαπάνας τοΰ προκειμένου έκπαιδευτιζοΰ 
διά τόν στρατόν οργανισμού, ούδαμώς αδται είναι άνώτεραι 
τών πόρων τής έπικρατειας. Διά μέν τούς διδασκάλους 
άπλά έπιμίσθια είναι αρκετά, αί'θουσαι δέ καί ύλικά τής 
πρακτικής διδασκαλίας έφόδια, δι’ άναλόγου τίνος έπιχο- 
ρηγήσεως, ήδύναντο προχείρως νά συντελεσθώσιν άπό τών 
ύπαρχουσών τής καθόλου έκπαιδεύσεως προμηθειών.

ΠΕΡΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣ-

Τό ζήτημα περί τής ύπάρξεως δυο Βουλών έχει δύο ό - 
ψεις, έξ ών ή μέν είναι θεωρητική, ή δέ πρακτική. Έάν 
έπρόκειτο νά κατασκευασθή ή μέν Κάτω Βουλή έκ τής με
γάλης δυνάμεως τού λαού, ή δέ Ανω Βουλή έκ τής μι- 
κράς δυνάμεως τάξεώς τίνος ιδιαιτέρας, θά ήτο καθαρά μα- 
ταιοπονία. Η μεγάλη δύναμις θά έκμηδενίση τό πολιτι
κόν βάρος τής μικράς. Όσω δέ προχωροΰσιν αί κοινωνία'., 
ζαί κατά τήν διεύθυνσιν τήν όποιαν ελαβον έν τοΐς τελευ
ταίοι; χρόνοις, οί θεωρητικοί φίλοι τής Ανω Βουλής πρέ
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πει, άν θέλωσι βιώσιμους τής ιδέας αύτών καρπούς, νά άπο- 
ταθώσίν εις τήν συγκρότησήν τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου, 
ήτις περιελάοανεν όλας τάς ικανότητας τής εποχής της. 
Ούδέ ό πλούτος, ούδέ τό γένος ούδέ ή θέλησις τών βασι
λέων δύναται πλέον νά δώση δύναμιν έκεϊ όπου τό ρεΰμα 
τοΰ λαοΰ άρνεϊται τοιαύτην.

Έάν αί ικανότητες τής Άνω Βουλής δέν δύνανται νά 
άντιμετρηθώσι πρός τήν ζολοσσαίαν, τήν δημοκρατικήν 
δύναμιν τής Κάτω Βουλής, σημεΐον ή ότι όλος ό λαός εί
ναι έπί τοΰ αύτοΰ τής κοινωνικής άναπτύξεως βαθμού, ή 
ότι ή πλειοψηφία δέν αισθάνεται τήν άνάγκην πεφωτισμέ
νων οδηγών, (προοίμιο·? οχλοκρατικών έν τή κοινωνία τά
σεων). Έν τούτοις ή περί ικανοτήτων θεωρία είναι σχε
τική κατά τόπους. Ούτως ό ΜΙ! ύπεστήριζεν, ώς πρός τήν 
’Αγγλίαν, τόν άναδιοργανισμόν τής Άνω Βουλής διά τών 
έν τή νομική, πολιτική, στρατιωτική καί ναυτική ύπηρεσία 
κοινωνικών ύπεροχών. Πόση δυσκολία περί τήν έκτίμησιν 
αύτών ! Έάν άφίερωθή είς τήν κρίσιν τοΰ ήγεμόνος, γνω- 
σταί αί κρύφια! τής Αύλής οδοί. Έάν άνατεθή είς τά κοινά 
συνέδρια τοΰ λαοΰ, προφανείς αί περιπέτεια! τής έκλογι- 
κής κάλπης. Θά προετίμων. όπως ή τάξις τής πληΟύος 
έζλέγει τούς αντιπροσώπους της, ούτω καί ή τάξις της 
ίκανότητος νά έκλέγη ιδιαιτέρως τούς έαυτής.

Έν γένει τό κύριον τής περί δύο Βουλών θεμελιώδους 
ιδέας συνίσταται είς τήν μεταξύ δύο σωμάτων διαμοίρασιν 

τών περί παντοδυναμίας κοινοβουλευτικών ιδεών. Ή δια
μοίρασες τής έξουσίας μεταξύ Βασιλέως καί Βουλής δέν 
δύναται νά έχη τοιοΰτο αποτέλεσμα, είμή είς εκτάκτους 
περιστάσεις. Κατά φυσικόν κανόνα ό Βασιλεύς φοβείται 
πλειότερον τής πολυπρόσωπου συνελεύσεως. Μετά διαφό
ρους περιστροφάς ούδέν δύναται νά σταματήση τήν ύποχώ- 
ρησίν του. Δέν είναι δέ πάντοτε ευκολον νά εύρεθή Κρόμ- 
βελ, όπως διά τοΰ μαστιγίου άποδιώξη τούς έκλεκτούς τοΰ 
λαοΰ έζ τοΰ Βουλευτηρίου.

Ή διαμοίρασις τής παντοδυναμίας τοΰ Κοινοβουλίου ζαΐ 

τών (όπερ και τό σημαντιζώτερον) όπισθεν αύτοΰ ζινου- 
σών τά πράγματα φανερών ή ζεζρυμμένων ιδεών άποτε
λεϊ εν τών σημαντικωτέρων προβλημάτων τής πολιτικής 
επιστήμης· Συνήθως έν τή κοινωνία δύο ύπάρχουσι ρεύ
ματα. Εκείνο τό όποιον θέλει νά συντήρηση καί εκείνο τό 
όποιον θέλει νά προχωρήση. 'Όσοι νομίζουσιν, ότι άρκοϋσιν 
έπί τής κεφαλής όλίγαι ή πολλαί τρίχες λευζαί διά τό 
συντηρητικόν τής κοινωνίας στοιχεϊον, άπατώνται. Αμφο
τέρωθεν απαιτείται ισχύς. Καί διά νά μείνη ό όγκος τών 
ύδάτων έν τή κοίτη τοΰ ποταμού, αναπόφευκτος είναι ή 
ισχυρά τών οχθών άντίστασις. Λέγω λοιπόν έν τή πρα
κτική συντηρητικούς ούχί έζείνους, οϊτινες δέχονται ραπί
σματα μετά χριστιανικής άγαθότητος, άλλ’ έκείνους οϊτι
νες, ένω δέν δίδουσι τοιαύτα, έχουσι τήν δύναμιν συγχρόνως 

νά έμποδίσωσι καί τούς προθύμους είς τοΰτο.
Τοιουτοτρόπως ό λαός, ό θέλων νά σχηματίση δύο Βου- 

λάς, έπί τώ σκοπώ τής πρακτικής λειτουργίας αυτών, 
πρέπει νά άποταθή είς τήν φυσικήν ταύτην τών δύο κοι
νωνικών ρευμάτων διαίρεσιν καί νά καλέση τήν ίσχύν πρός 
ζατάταξιν τής εκατέρωθεν χρησίμου ύλης. Επιμένω ιδίως 
είς τό ζήτημα τής ισχύος, διότι περιέχει τήν πρώτην καί 
τελευταίαν τού κοινωνικού δικαίου έννοιαν, καί διότι θέλω 
νά δώσω άζριβεστέραν έξήγησιν περί τής πρακτικής ίκανό
τητος τών μελών τής Ανω Βουλής, τήν όποιαν δέν θεωρώ 

Πρυτανεϊον.
Έάν άπό τής θεωρίας μεταβώμεν είς τήν έφαρμογήν, ή 

συγκρότησις τής Ανω Βουλής ήζολούθησε σταθερούς τι- 
νας τύπους, τούς όποιους δυνάμεθα νά πραγματευθώμεν 
άπό γενικού κατα τό μάλλον ή ήττον τής Καταστατικής 
έλέγχου. Πρέπει νά παραλείψωμεν τούς αρχαίους χρόνους 
και τήν περί δύο Βουλών κυοιωτάτην έν αυτοϊς δημοκρατι
κήν έννοιαν, ήτις ουδέ ενώπιον τών τεσσάρων έν Βοιωτία 
Βουλών έδίστασεν. ’Αρκεί δέ ή σύγχρονος πρακτική ϊνα έξη- 
γήση τάς καθολικά; τάσεις τής καθ’ ημάς πολιτευομένης 
άνθρωπότητος. Έν τώ μεταξύ τό περί δευτέρας Βουλής 
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καί περί χρείττονος συγχροτήσεως αύτής εύρύτατον πολι
τειακόν ζήτημα δύναται νά λάβη παρ’ έκάστω αναγνώστη 
τήν φυσιχωτέραν πρός τό πνεΰμά του διεύθυνσιν.

Ά γ γ λ ία. — Ή βάσις τής Άνω Βουλής έν ’Αγγλία 
είναι κατά πρώτον λόγον κληρονομική, έκ τής οποίας καί 
γυναίκες δύνανται νά είναι μέλη τής Βουλής τών Λόρδων, 
ψηφοφοροΰσαι έν αύτη οι’ έπ τρόπου. Ό άριθμός αύτών 
χατά τό 1874 άνέβαινεν εις 10. ’Ακολούθως έρχεται καί 
τό δικαίωμα τής βασιλικής εξουσίας, ήτις δύναται νά δη- 
μιουργήση όσους άν Οέλη λόρδους, χωρίς νά περιορίζηται 
ύπό προσόντων τινών. Ο έκ τής κληρονομιάς καί τής βα
σιλείας άριθμός τών έν ’Αγγλία Λόρδων ύπολογίζεται εις 
394. Καί τό σύστημα δέ τ?ς εκλογής συντρέχει εις τήν 
μόρφωσιν τής έν Αγγλία Ανω Βουλής, διότι οί έξ ’Ιρλαν
δίας καί Σκωτίας λόρδοι εκλέγονται ύπό κληρονομικής τί
νος τάξεως εύγενών. οί μέν ίσοβίως (38), οί δέ έφ’ όσον 
διαρκεΐ τό Κοινοβούλιον (16). ’Εκτός τούτων ύπάρχουσιν 
έν ’Αγγλία καί εκκλησιαστικά’. τινες θέσεις, τών οποίων οί 
κάτοχοι είναι λόρδοι ισόβιοι (30).

Α ύ σ τ ρ ί α—Ή Άνω Βουλή (τών Αρχόντων) τής Αυ
στρίας απορρέει κυρίως έκ τοΰ θεσμοΰ τής Αύτοκρατορίας. 
’Εάν έξαιρέσωμεν εκκλησιαστικά τινα μέλη, τά όποια εισά
γει έν τή Βουλή ταύτη τό αξίωμα αύτών, τό λοιπόν 
προσωπικόν άποτελεϊται έκ τών ήγεμονίδων τής αύτοκρα- 
τορικής οικογένειας, οίτινες είναι αύτοδικαίως μέλη τής 
Βουλής τών ’Αρχόντων, καί έκ δημιουργημάτων τής θελή- 
σεως τοΰ Αύτοκράτορος, είτε ίσοβίως είτε κληρονομικώς.

Π ρ ω σ σ ί α. — Ή Άνω Βουλή (τών ’Αρχόντων) τής 
Πρωσσίας άποτελεϊται άπό τά μέλη τής Αύτοχρατορικής 
οικογένειας, άπό τούς αρχηγούς τών κατά διαφόρους και
ρούς συγχωνευθεισών μικροτέρων ήγεμονειών, άπό τούς 4 
μεγάλους τής Αύλής αξιωματικούς καί τούς 14 συνοίκους 
τοΰ στέμματος· τό όλον περί τούς 40. ’Εκτός τής πηγής 
ταύτης ύπάρχει > αί έτέρα κληρονομική τής εύγενείας, πε- 
ρ·λαμβάνουσα 100 περίπου πρόσωπα, τά όποϊα έχουσιν 

εισοδον έν τή Βουλή τών ’Αρχόντων δικαιώματι οίχογε- 
νειαχώ, είτε έξ εαυτών είτε άπό διορισμοΰ τοΰ Αύτοκράτο
ρος. Τό ύπόλοιπον προσωπικόν τής Πρωσσιχής Βουλής 

τών ’Αρχόντων (περί τά 110 άτομα) οφείλεται είς τόν 
έ®*  όρου ζωής διορισμόν των ύπό τοϋ Αύτοκράτορος. Ό 
διορισμός ούτος έξασκεΐται διττώς, διότι ή ανήκει απλώς 

εις τό δοκοΰν τοΰ ήγεμόνος, ή περιορίζεται εις τήν παρ' αύ
τοϋ έχλογήν μεταξύ υποψηφίων, τούς οποίους προτείνουσι 
συνέδρια έξ εύγενών καί μεγάλων ιδιοκτητών, τά Πανεπι
στήμια χαί αί έπισημότεραι τών πόλεων. "Οσον αφορά 
τήν έπί τοΰ προχειμένου συμμετοχήν τών Πανεπιστημίων 
καί τών πόλεων, ό έπί τή προτάσει αύτών διοριζόμενος 
άριθμός τών ’Αρχόντων αναβιβάζεται είς 42. Είναι τέλος 
ιδιαιτέρως άξιοσημείωτον, ότι ό βασιλεύς έχει τό δικαίωμα 
τής διαλύσεως τής Βουλής τών ’Αρχόντων καί ότι τό μέ- 
τρον τοΰτο έπηρεάζει καίτούς μεταξύ αύτών κληρονομικούς.

Βέλ γ ι ο ν. —Ή Ανω Βουλή (Γερουσία) τοΰ Βελγίου 
έκλέγεται όπως καί ή Κάτω, τούτέστιν ύφ’ ολοκλήρου τοΰ 
σώματος τών έκλογέων. Ό κύριος χαρακτήρ τής Βελγι
κής Άνω Βουλής είναι πλουτοκρατικός, διότι, άπό τών με
γάλων κτηματιών μέχρι τών μάλλον φορολογούμενων, οί 
πληρόνοντες εις άμέσους φόρους πλέον τών 2 370 δραχμών 
άποτελοΰσι τούς εκλέξιμους, οίτινες ύπελογίζοντο 
ταϊον εις 833. Τά μέλη τής Άνω Βουλής άποτελοΰσι τό 
ήμισυ τοΰ άριθμοΰ τών τής Κάτω 
ρου ό χρόνος τής εντολής τών μελών τής Άνω 
πλάσιος τών τής Κάτω (8 : 4 έτη). 

τελευ-

(68 : 136). Άφ’ έτέ- 
εΐναι δι- 

Καί έπί τής ηλικίας 
δέ ύπάρχει ή εξής διαφορά· 40 έτη διά τούς Γερουσιαστάς 
καί 25 διά τούς Βουλευτάς κατ’ έλάχιστον όρον.

Ί τ α λ ί α.—Τά μέλη τής "Ανω Βουλής (Γερουσίας) τής 
’Ιταλίας διορίζονται ύπό τοΰ βασιλέως, όπως καί παρ’ήμιν 
κατά τό σύνταγμα τοϋ 1844, τούτέστιν ίσοβίως. Αί αύταί 
περίπου άρχαί όσον άφορα τά προσόντα τών έζλεξίμων.

Δ α ν ι μ α ρ κ ί α. — Η κατάρτισις τής έν Δανιμαρχία 
Άνω Βουλής (Lamlsihin^) ένεργεϊται ύπό τής βασιλικής έξου-



206 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΘΕΩ1ΊΙΣΙΣ. ΠΕΡ1 ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣ. 207

σίας, ήτις έχει τό δικαίωμα νά διορίζη 12 μέλη, καί ύπό 
τής έμμεσου ή πλουτοκρατικής εκλογής, ήτις άναδεικνύει 
54 μέλη. Οκταετής είναι ή λειτουργία τής Άνω Βουλής, 
άνανεουμένων τών μελών αύτής κατά τό ήμισυ άνά τέσ- 
σαρα έτη. Τό σώμα, έξ ού εκλέγεται τό σημαντικώτερον 
μέρος τής Άνω Βουλής έν Δανιμαρκία, καταρτίζεται ώς 
έζήζ· Ανά 120 κοινοί έκλογεΐς, _ν τή πρωτευούση τού 
Κράτους καί έν 47 άλλαις περιφε’ρείαις, έκλέγουσιν ένα άρ- 
χιεχ.Λογέα. Οι τοιουτοτρόπως δέ εκλεγόμενοι συνέρχονται 
μετά τών μάλλον φορολογούμενων (έν Κοπενάγη 6 362 
ορ. έν ταΐς έπαρχιαις 3 181 δρ.'· καί έκλέγουσι τά μέλη 
τής Άνω Βουλής.

Ν ο ρ ο η γ ί α.— Ο έν τή χώρα ταύτη σχηματισμός τής 
οευ.έρας Βουλής απορρέει εκ τών μάλλον απολύτων περί 
έμμεσου έκλογής ιδεών. Έν πρώτοις υπάρχει τό γενικόν 
σώμα τών έκλογέων, έξ οΰ καταρτίζεται άλ ο είδικώτε- 
ρον έκλογικόν σώμα, δπερ εκλέγει τήν νομοθετικήν τής 
έπικρατειας συνέλευσιν. Μόλις αυτή καταρτισθή, έκλέγει 
μεταςύ τών μελών της τό ινα άποτελέση τήν 'Άνω 
Βουλήν, τά οε ύπολειπόμενα άποτελοΰσι τήν Κάτω. 
Αςίοσημειωτον είναι ότι εις περίπτωσιν καθ’ ήν τά δύο 

ταΰτα σώματα περιέλθωσιν εις σύγχρουσιν, ένοϋνται έν 
μια συνεοριάσει και ή κατ αυτήν πλειοψηφία δίδει τήν 
περαιτέρω διεύθυνσιν εις τά δημόσια πράγματα.

Σ ο υ η ο ι α.—Ή Άνω Βουλή τής Σουηδίας έκλέγεται 
κατα εννεαετιαν υπό τών έπαρχιακών συνελεύσεων, άποτε- 
λειται οέ έξ 125 μελών, δίαβάντων τό 35''·' έτος τής ήλι- 
κιας, καί άπό τριετίας ή κυρίων ακινήτου κτήσεως αξίας 
125 i χιΛ. οραχμών, ή έχόντων ένιαύσιον εισόδημα άνώ- 
τερον τών 6 χιλ. δραχμών. Η έμμεσος ούτως έκλογή 
και ή τής περιουσίας έννοια εχει τι χαρακτηριστικόν καθ’ 
δλην τήν Σκανδιναυίκήν έθνικότητα.

Ο λ λ α ν ο ι α.— Η αργή τής άπό τών έπαρχιακών συ
νελεύσεων καταγωγής τής Άνω Βουλής είναι άρχαιοτέρα 
έν 'Ολλανδία. Τά μέλη τής Βουλής ταύτης ύπολογίζον- 

ται είς 39, έκλέγονται κατά έννεαετίαν έκ τών μάλλον 
φορολογούμενων (1 έπί 3000) καί άνανεοΟνται κατά τό 
τρίτον διαδοχικώς, ώστε ούτω μένει σημαντική ποσότης 
πείρας εις τήν διάθεσιν τής πολιτικής μηχανής.

Βυρτεμβέργη. —Έν Γερμανία τό στοιχειον τής 
εύγενείας έχει ιστορικήν σημασίαν, ήτις αντέχει πλειότε
ρον εις τό καθολικόν τής νεωτέρας έποχής ρεύμα. "Ολοι αί 
Άνω Βουλαί τών Γερμανικών λαών άντιπροσωπεύουσι 
κατά τό μάλλον ήήττον τό στοιχειον τοϋτο. Καί έν Βυρ
τεμβέργη λοιπόν τά μέλη τής Βουλής ταύτης αποτελούν
ται έκ τής βασιλικής οικογένειας καί έκ κληρονομικών ή 
Ισοβίων αρχόντων, τούς οποίους ό βασιλεύς διορίζει έκ τής 

τών εύγενών ιδίως τάξεως.
II ο ρ τ ο γ α λ λ ί α. — Η Άνω Βουλή τής ΙΙορτογαλ- 

λίας είναι ούσιωδώς μοναρχικής καταγωγής. I ά μέλη της 
είναι ή ισόβια ή κληρονομικά, διορίζονται οε υπό τού 
Βασιλέως. ’Εκτός προσόντων τινων περί τά πρόσωπα, δεν 
υπάρχει αριθμητικός τις περιορισμός εις τήν έξάσκησιν τού 

βασιλικού τούτου δικαιώματος.
Βαυαρία. — Η Άνω Βουλή τής Βαυαρίας άποτελεϊ- 

ται έκ τών μελών τής βασιλικής οικογένειας, υπό τών κα
τόχων έκκλησιαστικών τινων θέσεων καί ύπό ισοβίων ή 
κληρονομικών αρχόντων, τούς όποιους διορίζει τό στέμμα 
έκ τής κοινωνικής τών εύγενών τάξεως, ήτις όμως τό κα
θ’ έαυτήν στρατολογεί άφθόνως έκ τών υπεροχών τής δη

μοσίας έν γένει υπηρεσίας.
U ρ α σ ι λ ί α. — Ό μηχανισμός τής έν Βρασ λια κα- 

ταρτίσεως τής Άνω Βουλής έχει τι ιδιαίτερον. Απορρέει 
έκ τοΰ αύτοκράτορος, δστις όμως διορίζει τούς γερουσια- 
στάς, καθώς παρ’ ήμΐν πρό τοϋ 1862 διώοιζεν ό βασιλεύς 
τούς δημάρχους, δηλαδή έκ ζκ.αλόγου περιέχοντος τρεις 
υποψηφίους τόν ένα. Διενεμήθη λοιπόν κατά πρώτον ό άριθ- 
μός τών έκλεκτέων γερουσιαστών κατ’έπαρχιας, εκάστη όε 
έπαρχία έξελέξατο τριπλάσιο αριθμόν τοΰ είς αύτήν άνή- 
κοντος, έπί τού όποιου ένήσζηστ τό δικαίωμά του ό αύτο- 
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ζράτωρ. Τοιουτοτρόπως καθ’ όσον χηρεύουσιν αί γερουσια- 
στικαί θέσεις, τίθεται άμέσως ό ανωτέρω μηχανισμός είς 
ενέργειαν. Έν γένει τό αξίωμα τοΰ γερουσιαστοϋ τής Βρα- 
σιλίας είναι ισόβιον, ανήκει δέ είς προηγουμένας εκδουλεύ
σεις πρός τό έθνος, είς ηλικίαν 40 τούλάχιστον ετών ζαΐ 
είς ενιαύσιον εισόδημα άνώτερον τών 5 - χιλ. δραχμών.

Ελβετία. — Ή δημοκρατική αύτη χώρα είναι ομο
σπονδία, έν ή περιλαμβάνονται 22 κράτη, έκαστον τών 
οποίων εκλέγει άνά πάσαν τριετίαν 2 γερουσιαστάς, άποτε- 
λοΰντας τό λεγόμενον Συμβούλιον τών Κρατών. 'Η εκλο
γή αύτη ένεργεϊται, ώς έπί τό πλειστ ν, ύπό τοΰ Γενικού 
Συμβουλίου έκάστου κράτους. Διά τήν ισότητα δέ τής πρός 
έκαστον διανομής τών γερουσιαστικών θέσεων, ούδεμία 
ύφίσταται είς τήν όμοσπονδικήν λειτουργίαν παραφωνία 
ώς έκ τοΰ μεγέθους ή τής σμικρότητος τών διαφόρων 
κρατών.

Ή ν ω μ έ ν α ι Π ο λ ι τ ε ϊ α ι τής Αμερικής. — Ό γε- 
ρουσιαστικός θεσμός έν τή με άλη ταύτη δημοκρατία του 
Νέου Κόσμου πρέπει νά μελετηθή ύπό δύο έπόψεις, τήν 
πρός έκαστον ήτοι κράτος καί τήν πρός τήν όλην ομο
σπονδίαν. Έν ταΐς ίδιαιτέραις έπικρατείαις ή Γερουσία μετά 
τής Βουλής άσκεϊ, άκριβώς είπεΐν, όμοΰ καί τήν νομοθετι
κήν καί τήν έκτελεστικήν έξουσίαν. Τά αύτά καί διά τόν 
βουλευτήν καί διά τόν γερουσιαστήν προσόντα. Εκλέγον
ται άμφότεροι ύπό τοΰ αύτοϋ έζλογικοΰ σώματος. Μόνον 
ό χρόνος τής έντολής καί ό άριθμός τών μελών διαφέρει, 
διότι ή Γερουσία περιέχει όλιγώτερα πρόσωπα καί έκλέγε- 
ται διά πλείονα χρόνον.

Εκτός τής καθ’ έκαστον κράτος Γερουσίας, έχει τοιαύ- 
την καί ή 'Ομοσπονδία τών όλων πολιτειών, έξ έκάστης 
τών οποίων ή τοπική Γερουσία καί Βουλή έκλέγουσι δύο 
γερουσιαστάς, οίτινες άποτελούσιν τήν όμοσπονδικήν Γε
ρουσίαν. Πρέπει νά σημειωθή καί είδος τι γερουσιαστών, 
έχόντων απλώς συμβουλευτικήν ούχί δέ καί άποφασιστι- 
κήν ψήφον, τούς οποίους άποστέλλουσι τά ύποψήφια, ού

ΔΑΠΑΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

τως είπεΐν, πρός τήν όμοσπονδικήν ένωσιν κράτη. Υπο
λογίζονται ταΰτα είς 7 καί οί γερουσιασταί των είς 14. 
Έν γένει τά μέλη τής όμοσπονδικής γερουσίας έν ’Αμε
ρική εκλέγονται δΓ έξαετίαν, άνανεοΰνται δέ κατά τριτημό
ριον ένιαυσίως, έξ ου περ μένει πάντοτε διαρκής, κατά τό 
μάλλον ή ήττον, ή κυρία τοΰ πολιτικού πνεύματος διεύ- 

θυνσις.
Ή ήλικία τών γερουσιαστών τής ομοσπονδίας ώρίσθη 

άνωτέρα τοΰ 30'^ έτους. Ενώπιον δέ τοΰ ρεύματος τής 
έξωθεν μεταναστεύσεως άπαιτεΐται έννεαετής έγγραφή έν 
τοΐς βιβλίοις τών πολιτών, ϊνα ή τις έκλέξιμος διά τήν όμο
σπονδικήν γερουσίαν, περιπλέον δέ πραγματική κατοικία 

έντός τοΰ έκλέγοντος κράτους.
Ή Γερουσία έν ’Αμερική έχει σπουδαίαν πρακτικήν δύ- 

ναμιν. Έκτος ότι άντιπροσωπεύει τήν ομοσπονδίαν καί 
έχει σημαντικωτάτην αποστολήν, τόσον περί τά διεθνή ζη
τήματα όσον καί περί τήν έγκρισιν τών είς τά μεγάλα 
άξιώματα διορισμών, είναι συγχρόνως καί ό δικαστής τοΰ 
Προέδρου τής δημοκρατίας. Άποτελεϊται λοιπόν έντεΰθεν 
ίσχυρότατον έλατήριον διοικήσεως, τό όποιον αναβιβάζει 
έτι μάλλον ή δημοτική καταγωγή τής όμοσπονδικής γε
ρουσίας καί ό τρόπος τής καταρτίσεως αύτής, διότι άπορ- 
ρέει έκ τοΰ λαού διά μέσου τών καθ’ έκαστον κράτος έκλε- 

κτών του.

ΔΑIIANXI ΔΙΚΑΣΊΊΚΙΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

’Εάν συγκρίνωμεν τόν άριθμόν τών κατοίκων πρός τήν 
ποσότητα τών πρός τήν δικαστικήν έξουσίαν προϋπολογι
σμών μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλίας, προξενεί έντύπωσιν 
ή άκρα δυσαναλογία άπό τής μιάς είς τήν έτέραν χώραν.

ΕΤΟΣ 3—Ι»ΥΛ. 29—ΙΟΥΛΙΟΣ 1875. 14 
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Τοιουτοτρόπως έπί 1 '■ σχεδόν έκατομμυρίου 'Ελλήνων 
(1870) ή διχαστική τοϋ τόπου εξουσία άπαιτεϊ δαπάνην 
2 644- 019 δρ. (^προϋπολογισμός 1873), ένω υπέρ τά 36 
έκατομμύρια Γάλλων (1872) άρκοΰνται εις 33 690 000 
φρ. (προϋπολογισμός 1876) διά τήν συντήρησιν τής δικα
στικής εξουσίας αύτών. Άναλόγως ή έπρεπε·/ ή Γαλλία 
νά δαπανά κατά τό Ελληνικόν σύστημα πλέον τών 58 | 
έκατομ. φρ. ή έπρεπεν ή Ελλάς νά περιορισθή κατά τήν 
Γαλλικήν πρακτικήν είς όλιγώτερον τοΰ 1 εκατομμυ
ρίου δραχμών.

Αί μεταξύ τοΰ τελευταίου 'Ελληνικού προϋπολογισμού 
(1873) καί τοΰ άρτι ψηφισθέντος Γαλλικού (1876') συγ
κριτικοί σχέσεις δεικνύουσι δια τήν Κεντρικήν υπηρεσίαν 
(ύπουργειον) έν Έλλάδι μέν 36 027 δρ. είς προσωπικόν 
καί 10 050 είς ύλικόν, έν Γαλλία δέ 549 000 φρ. είς 

προσωπικόν καί 88 006 είς ύλικόν,—διά τόν Άρειον Πάγον 
τής Ελλάδος 69 062 δο. καί διά τό ’Ακυρωτικόν τής Γαλ
λίας 1 188 000 φρ.—διά τά Έφετεΐα τής 'Ελλάδος 275 
472 δρ. καί διά τά τής Γαλλίας 6 524 000 φρ.—διά τά 
Κακουργιοδικεϊα τής Ελλάδος 144 000 δρ. καί διά τά τής 
Γαλλίας 133 000 φρ. ’Αξιοπαρατήρητος ή ύπέρβασις αύτη 
τής 'Ελλάδος, καί είναι βεβαίως σημαντικότατο·/ ότι τό 
κακούργημα δΓ 1 - εκατομμύριο·/ άνθρόπων άπήτησε πλεί- 
ονα παρ’ ήμΐν δαπάνην τής έπί 36 εκατομμυρίων αναγ
καίας άλλαχοΰ.

"Οσον άφορά τούς λοιπούς κλάδους τής ύπηρεσίας, διά 
τά Πρωτοδικεία τής'Ελλάδος ώρίσθησαν 826 533 δρ. καί 
διά τά τής Γαλλίας 10 040 000 φρ. είς ά πρέπει νά προσ- 
τεθώσι καί 176 000 φρ. διά τήν ιδιαιτέραν υπηρεσίαν τών 
Έμποοοδικείων. — διά τά Ειρηνοδικεία καί Πταισματοδι
κεία τής Ελλάδος 413 148 δρ. καί διά τά Αντίστοιχα τής 
Γαλλίας 7 904 000 φρ.— διά τά έν γένει έξοδα τής ποι 
νικής δικαιοσύνης (έξεταστικαί φυλακαί, έπισκευαί δικα
στηρίων, άνακριτικά, μάρτυρες κλπ.Ί 870 385 δρ. έν Έλ
λάδι καί 4 750 000 έν Γαλλία. Παραλείπω 2 349 000 

ΑΑ.ΠΑΝΛΙ ΑΙΚΑ2Τ1ΚΗΪ ΕΞΟΓΪΙΑΣ.

φρ. τοΰ Γαλλικού προϋπολογισμού, ώς μή έχοντα παρ’ ή
μΐν Αντίστοιχον, ήτοι 1 169 000 διά τήν έν ’Αλγερία 
αποικίαν, 860 ΟΠΟ φρ. διά τό Συμβούλιο·/ τής Έπικρατείας, 
τό χρησιμότατο·/ τούτο σώμα περί τήν ολην τής νομο
θεσίας Αρμονίαν, τοΰ οποίου γνωστή ή παρ’ ήμΐν άτυ
χης δοκιμή έπί προφανεΐ βλάβη τής νομοθετικής τού τό
που άναπτύξεως, 120 000 δΓ άπρόβλειπτα έξοδα καί 200 
000 διά τακτοποίησιν τών έν Παρισίοις έκ τοΰ πολέμου 
βλαβέντων ληξιαρχικών βιβλίων, δαπάνη τήν όποιαν τό 
έν Έλλάδι διοικητικόν πνεύμα θά έθεώρει ματαίαν, έξ ού- 
περ έξηγεΐται καί ή παρ’ ήμΐν έγκατάλειψις τού σπουδαιο- 
τάτου ληξιαρχικού θεσμού, εύθύς ώς ουτος είσήχθη.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τών συγκριτικών σχέ
σεων κατά τάς ανωτέρω δαπάνας τής δικαστικής έξουσία; 
άπαραίτητος είναι ή γνώσις τού ένδιαφ ερομένου προσωπι
κού. Ούτως 8 Άρειοπαγΐται έν Έλλάδι καί 56 έν Γαλ
λία, 4 Έφετεΐα έν Έλλάδι μετά 38 έφετών καί 26 Έφε
τεΐα έν Γαλλία μετά 891 έφετών, 17 Πρωτοδικεία έν Έλ
λάδι μετά 121 πρωτοδικών καί 359 Πρωτοδικεία έν Γαλ
λία μετά 2 461 πρωτοδικών, 185 είρηνοδίκαι έν Έλλάδι 

καί 2 863 έν Γαλλία.
Ύπό τήν έποψιν τών διδομένων άμοιβών είς έκαστον 

τών Ανωτέρω δικαστικών Αξιωματικών ένδεικτικώταται εί
ναι αί μεταξύ Ελλάδος καί Γαλλίας διαφοραί. Ένω ό 
πρόεδρος τοΰ ’Ακυρωτικού τής Γαλλίας λαμβάνει κατ’ έ
τος 30 000 φρ., διά τόν συνάδελφόν του έν Άθήναις ορί
ζονται μόνον 7 200 ορ. Έπί τού προέδρου καί τοΰ είσαγ- 
γελέως τών Έφετών ύπάρχει ή έξής μεταξύ Παρισίων καί 
’Αθηνών χρηματική είς μισθούς άναλογία, 25 000 φρ. έκεϊ, 
6 000 δρ. ενταύθα- μεταξύ δέ τών έν τώ ’Ακυρωτικό καί τώ 
Άρείω Πάγω δικαστών, 18 000 φρ. έν Παρισίοις, 5 400 δρ. 
έν Άθήναις, ώς καί μεταξύ τών Παρισινών καί ’Αθηναίων 
Έφετών, 11 000 φρ. έκεϊ, 4 800 δρ. ενταύθα. Εννοείται 
οτι έκ τών ποσοτήτων τούτων πρέπει νά άφαιρεθώσι καί 
έν Γαλλία και έν Έλλάδι 5 τοΐς . τά όποια κατά κοινήν
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είς άμφοτέρας τάς χώρας αρχήν άνήκουσιν είς τό ταμεΐον 
τών συντάξεων.

Έν γένει ή μισθοδοσία τών ύπαλλήλων τοΰ Κράτους 
έχει τι έν Έλλάδι σταθερώς ομοιόμορφον μεταξύ τών διά
φορων πόλεων. Δέν λαμβάνεται ώς βάσις ή κατά τόπους 
ανάγκη τής συντηρήσεως, άλλ’ ό βαθμός τοΰ ύπαλλήλου. 
Πόσον ή μέθοδος αύτη άπέχει τής λογικής, πρόδηλον. "Ο
ταν π. χ. αί έν Σπάρτη οαπάναι είναι 30—40 τοΐς n|u μι
κρότεροι τών έν Άθήναις, ό ίσος μισθός τών έν ταΐς πό- 
λεσι ταύταις Πρωτοδικών είναι καθαρά αριθμητικής ίσότη- 
τ°ς σχολαστικότης. Έν Γαλλία άκολουθοΰσιν άλλαι έντε- 
λώς άρχαί. Καθόσον έλαττοΰται ή δαπάνη τής ζωής κατά 
τοσοΰτον καταβιβάζεται καί ή μισθοδοσία. Ούτως άπό τοΰ, 
ώς είοομεν, έκ φρ. 25 000 μισθού τοΰ προέδρου τών έν Πα- 
ρισιοις Έφετών μέχρι τοΰ μισθού τών έν ταΐς έπαρχίαις συ
ναδέλφων του (13000 φρ. ώς έπί τό πλεΐστον) ύπάρχει ικανή 
κλίμαξ. Πλειοτέρα κατ’ αυτήν κλίσις, όσον άφορα τούς 
έφέτας, διότι άπό 11 000 φρ. έν ΓΙαρισίοις, καταβαίνει ό 
έν ταΐς έπαρχίαις μισθός μέχρι (ώς έπί τό πλεΐστον) 5 000 
φρ. Οί πρόεδροι καί οί εισαγγελείς τών έπαρχιακών Πρω
τοδικείων τής Γαλλίας εύχαριστοΰντάι ώς έπί τό πλεΐστον 
είς 3 600 φρ. ενιαύσιον μισθόν καί οί Πρωτοδίκαι εις 2 400, 
είναι τούτέστιν ολιγαρκέστεροι τών ήμετέρων (4 800 δρ. 
οί πρόεδροι καί οί εισαγγελείς, καί 3 600 δρ. οί πρωτοδίκαι). 
Διαφέρει ή είρηνοδικιακή ύπηρεσία, διότι ένώ παρ’ ήμΐν ή τε
λευταία κλάσις μισθοδοτείται διά 1 200 δρ. κατ’ έτος, έν 
Γαλλία δίδονται είς αύτήν ! 800 φρ. Οικονομική άπόδει- 
ξις τής ιδιαιτέρας κατ’ άμφοτέρας τάς χώρας σημασίας 
τής πρώτης τοΰ λαοΰ δικαιοσύνης.

Τό ζήτημα τής πρός τάς άνάγκας τής συντηρήσεως άνα- 
λογίας τών κοινωνικών μισθών περιβάλλεται τοιαύτην 
σπουδαιότητα έπί τών δικαστικών υπαλλήλων, οί'αν μόλις 
έξηγεΐ ή έν ταΐς χερσίν αύτών ύπαρξις τών τιμαλφεστέρων 
συμφερόντων τής πολιτείας. Ώς προκύπτει έκ τής άνωτέρω 
άντιπαραβολής τών 'Ελληνικών πρός τά έν Γαλλίά ίσχύ- 

οντα, οί δικαστικοί μισθοί τής Ελλάδος χωλαίνουσι μέν 
έπί κεφαλής καί είς τούς πόδας τής κλίμακος, άντεχουσι δέ 
πλειότερον έν τώ μέσοι αύτής. Ένώ οί προϊστάμενοι τής δι
καστικής εξουσίας καί οί εντεταλμένοι τήν ειρήνην τής δι
καιοσύνης άμοίβονται -ενιχρώς, τό προσωπικόν τών ήμετέ
ρων Πρωτοδικείων προπορεύεται τοΰ Γαλλικού μισθολο
γίου. Τό αποτέλεσμα τής έν τή δικαστική ύπηρεσία μι- 
σθοδοτικής ταύτης δυσαρμονίας πρόδηλον. Διότι τά μέν άνώ- 
τερα άξιώματα φεύγουσιν έκ τών χειρών τών είς μειζονα 
εισοδήματα άποβλεπουσών ικανοτήτων, αί δέ τελευταΐαι 
θέσεις γίνονται έρμαιον τών προχείρων άναγκών. Έπί 
τοΰ όλου λείπει τό ζωτικόν έκεινο κέντρον τής έπιτηρή- 
σεως άμα δέ καί διευθύνσεως, τό όποιον άποτελεΐ τήν ψυ
χήν τής ιεραρχίας, καθώς καί ή έν τή είρηνοδικιακή κοι- 
νότητι πρώτη ζύμη τής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ή δυσαρμονία αύτη δύναται νά τροποποιηθή διά ούο κε- 
φαλαιωδεστάτων μέσων. Άφ’ ένός ποικιλία τών μισθών 
άπό πόλεως είς πόλιν κατά τήν οικονομικήν σημασίαν τής 
έν έκάστη καταναλώσεως, είς τρόπον ώστε νά εΐσαχθή 
ούτω κανονική τις άνάπτυξις ού μόνον είς τήν συντή- 
ρησιν τοΰ σώματος τής δικαστικής έξουσίας, αλλά καί 
είς τήν άμιλλαν αύτής διά τής πολλαπλασιάσεως τών 
προβιβασμών τών μελών της, συνάμα καί άπό βαθμού εις 
βαθμόν καί άπό πόλεως είς πόλιν. Άφ’ ετέρου περιορισμός 
τοΰ προσωπικού τής δικαστικής έξουσίας, καθ’ όσον αυξά

νει ή ίκανότης αύτοϋ καί τελειοποιούνται τά μέσα τής συγ
κοινωνίας. Ώς πρός τό πρώτον τοιοϋτοι άπανταχου οί νο
μοί τών άνθρωπίνων. Ώς πρός δέ τό δεύτερον, όπως διά κα
λού ημερομισθίου προμηθεύεται τις καλόν έργάτην,ούτω καί 
διά καλού δικαστικού μισθού δύναται νά έπιτύχη καλόν νο
μικόν. Τό άκριβές είναι, ότι έάν είς ικανός δικαστής δύναται 
νά χορηγήση τήν εργασίαν δύο, όλιγώτερον ικανών, αύ- 
ξανομένης τής μισθοδοσίας αύτού κατά τό ήμισυ καί 
περιοριζομένου τού δικαστικού άριθμού άναλόγως, ύπάρχει 
διπλούν κέρδος, τόσον περί τήν διεξαγωγήν τών ύπο- 

5*
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θέσεων, όσον καί περί τήν ουσίαν τοΰ όλου κοινωνικού 
συμφέροντος.

Ή έποψις τής συγκοινωνίας έξασκεΐ έπί ιού προκειμέ- 
νου μεγάλην επιρροήν. Τόποι, τούς όποιους χωρίζουσιν α
π’ άλλήλων μακραί αποστάσεις, έχουσι πλείονα ανάγκην 
πλησιεστέρας δικαιοσύνης. Ένω όταν μεσολαβή ή ταχεία 
π. χ. του άτμοΰ συγκοινωνία, ή ενέργεια τής δικαστικής 
εξουσίας δύναται νά λειτουργήση έπί πολλω μείζονος πε
ριφέρειας. Κατά τοΰτο ή διαμοίρασις τοΰ προσωπικού τών 
Έφετείων καί τών Πρωτοδικείων μεταξύ Ελλάδος καί 
Γαλλίας παρέχει τάς έξής αναλογίας έπί τοΰ όλου τών 
χωρών πληθυσμού : 1 πρωτόδικης άναλογεΐ έν Έλλάδι 
μέν πρός 11 | χιλ. κατοίκων, έν Γαλλία δέ πρός 15 χιλ. 
καί 1 έφέτης άναλογεΐ έν Ελλάδι μέν πρός 40 χιλ. κατοί
κων, έν Γαλλίιχ δε πρός 40 , Ή ταυτότης σχεδόν τών 
δευτέρων όρων καί ή προσέγγισις τών πρώτων είναι ου- 
σιωδώς ενδεικτική.

Καί όμως ή έννοια τής συγκοινωνίας είναι κατά πολύ 
διάφορος έν ταΐς χώραις ταύταις. Πόση ευκολία τόπου 
καί χρόνου έν Γαλλία διά τοΰ ισχυρού κατ’ αυτήν ατμο
κίνητου τής ξηράς συμπλέγματος ! Επειτα ή πυκνότης 
τοΰ πληθυσμοΰ έχει ιδιαιτέραν έν τή προκειμένη συγκρίσει 
σημασίαν. Ένω δέ ώς γνωστόν ή Ελλάς διακρίνεται διά 
τήν άραιότητα τής κατοικήσεώς της, πρέπει συγχρόνως 
νά προστεθώσιν είς τόν λ.σμόν της καί τό έτι άκατάρτι- 
στον τής άκινήτου ιδιοκτησίας της, Λεπτομέρεια' τινες τής 
ποινικής καί πολιτικής δικαιοσύνης αύτής, έπί πάσι δέ ή 
άνευ πολλής προσοχής συσώρευσις διαφόρων έργων εις τά 
δικαστήριά της, άπό πολλών ειδικών τής διοικήσεως κλάδων 
(τε/.ώνια, φόροι κλπ.) μέχρι τής λίαν εύαισθήτου όύεως τής 
πολιτικής έξασφαλίσεως τών δημοσίων δικαιωμάτων. Όδός 
κατωφερής, είς τήν οποίαν νομίζω, ότι ό Έλλην νομοθέτης 
μετά πολλής άπό τίνος χρόνου είσήλθεν ορμής,

ΔϊΝΑΜΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ·

Έάν συγκρίνωμεν τα μέσα, τά όποια διαθετει τό άνθρω- 
πινον πνεύμα κατά τήν νεωτέραν έποχήν, πρός εκείνα τα 
όποια διέθετε κατά τήν άρχαίαν, ή μεταξύ αύτών διαφορά 
είναι τοσαύτη, ώστε άναλόγως τών οργάνων αύτής έπρε- 
πεν ή έργατική δύναμις τού νεωτέρου πνεύματος νά είναι 
πολλω άνωτέρα τής τοΰ αρχαίου. Καί τοΰτο μέν αληθεύει 
συλλήβδην θεωρουμένης τής δυνάμεως ταύτης, εις τήν 
όποιαν ώς έκ τής εύχερείας τών μέσων συντρέχουσιν άτομα 
πλείονα νΰν ή άλλοτε. Ύπό άτομικήν όμως έποψιν, καί 
μεθ’ όλον τόν πλούτον τών προμηθειών τής νεωτέρας 
πνευματικής έργασίας, είναι πολύ αμφίβολος ή μείζων έν- 

τασις αύτής.
Γηράσκει έν πρωτοις ταχύτερου ή γενεά τών πνευμα

τικών τής ήμετέρας έποχής άνδρών. Μετά τό 50" έτος 
τής ήλικίας άρχεται ή παρακμή, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί 
μεγάλοι τής Ελληνικής άρχαιότητος άνδρες κατά τό τε
λευταίου τέταρτον τοΰ αίώνος ζείς ον άπέβλεπεν ή διάρκεια 
τής ζωής αύτών) διακρίνονται έπί άξιοθαυμάστω πνευματική 
γονιμότητι. Τό φαινόμενου τούτο πρέπει νά έξηγηθή έκ 
τής μεθοδικής, ούτως είπεΐν, καταπονήσεως, είς ήν ή νεω- 
τέρα έκπαίδευσις υποβάλλει τόν άνθρωπον έκ νεαράς ήλι
κίας. Εξαντλεί τήν πνευματικήν δύναμιν έν ω χρόνω 
άσχολεΐται δράστηρίως είς τήν πρόωρον άνάπτυξιν αύτής. 
Τό ακροαματικόν σύστημα τών άρχαίων χρόνων καί ή 
ύπαιθρος τών λογιών ζωή δέν εδιδον μέν συνήθως πρωί
μους καρπούς, άπέβλεπον όμως προφανώς πλειότερον είς 
τούς διαρκεστέρους καί τούς γονιμωτέρους.

Καί ή πολιτική δέ ζωή τών άρχαίων τής πολιτείας χρό
νων δέν είναι άσχετος πρός τό προκείμενον φαινόμενον. Οί 
πνευματικοί άνθρωποι περιεβάλλοντο τό κύρος τοΰ λαοΰ, 
όστις έκρινε και έζωογόνει αυτούς. Ένφ σήμερον όλίγοι 



216 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΠΡΙΙΣΙΣ. 217

έν τοις άγώσι κριται έπαγγέλονται τήν καθολικήν σοφίαν, 
έν τή δημοκρατική άρχαιότητι ό 'Ηρόδοτος δέν έδίσταζε νά 
άγωνισθή περί τής ιστορίας του ένώπιον ολοκλήρου του 
πανελληνίου. Πρέπει νά γίνη μία κεφαλαιώδης παρατήρη- 
σις, ότι όσον τό πνεϋμα τής ελευθερίας διαδίδεται μεταξύ 
τών λαών, τόσον ή έργασία τής διάνοιας έπιτείνεται.

Ή πνευματική δραστηριότης τών χρόνων τής έλευθερίας 
παρετηρήθη καθ’ όλας τάς έποχάς χωρίς νά λείψωσι καί 
οι έκ τών τάξεων τοΰ άπολυτισμοΰ όμολογηταί. Ό Βα
λέριος Μάξιμος έν ω χρόνω προσέφερε θυμίαμα είς τήν 
αύτοκρατορικήν μεγαλειότητα τοϋ Τιβερίου, δέν ήδύνατο νά 
πνίξη έν τή καρδία του τήν άλήθεΐαν τής παρατηρήσεως. 
Δανείζομαι έκ τοΰ συγγράμματος του «Faeiorum Dic'oruui 
que Memorabiliuni (8,7) τάς εξής έπί τοΰ μεγάλου'Ελλη
νικού καί Ρωμαϊκού κόσμου πληροφορίας. Τό πνεύμα τής 
έλευθερίας έπικάθηται έφ’ όλων.

ΕΛΛΑΣ. — Ένώ μόνον τό όνομα τοΰ Δημοσθένους 
γεννά τήν ιδέαν τής ύψηλής καί τελείας εύγλωττίας, εί
ναι βέβαιον ότι κατά τήν νεότητα αύτοΰ δέν ήδύνατο 
νά προφέρη τό πρώτον γράμμα τής τέχνης, τήν οποίαν 
έσπούδαζεν (ρητορική). Κατεπολέμησεν όμως τόσον ένερ- 
γητικώς τό ελάττωμα τοΰ οργάνου του, ώστε ουδείς κα
τόπιν έπρόφερε καθαρώτερον. Ή φωνή του ήτο ισχνή, 
οξεία καί άσυνάρμοστος· κατώρθωσεν όμως διά τή; συνε
χούς άσκήσεως νά καταστήση αύτήν πλήρη, εύηχον καί 
αρεστήν εις τούς άκροατάς. Τό στήθος του ήτο άσθενές· 
έν τούτοις άπέκτησε διά τής έργασίας ό,τι τω ήρνήθη ή 
φύσις. Έξεφώνει διά τής αύτής πνοής μακράν σειράν στί
χων, καί μάλιστα ταχέως βηματίζων πρός τόπους άνωφε- 
ρεις. Συνεχώς έδημηγόρει έπί τών άκτών τής θαλάσσης 
εις τόν θόρυβον τών έξηγρίωμένων κυμάτων, όπως προσ- 
οικειώση τά ώτά του είς τήν συγκίνησιν τών θορυβωδών 
συνελεύσεων, πρός τάς οποίας έμελλε νά όμιλήση. Έπο- 
λέμησε έν γένει τήν φύσιν καί έξήλθεν έκ τοΰ άγώνος τού
του νικητής, συντριβών διά τής ισχύος θελήσεως άκατα- 

ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

βλήτου όσα ή φύσις τω άντέτασσε προσκόμματα. Υπήρ
ξαν λοιπόν δύο Δημοσθένεις· ό μέν τέκνον τής φύσεως, ό 

δέ τέκνον τής έργασίας.
Ό δέ Πυθαγόρας θέλων νά φθάση εις τήν τελειότητα 

τής σοφίας καί νά άποκτήση όλας τάς άρετάς, είσήλθε 
νεώτατος είς τό στάοιον. Διότι ούδέν υπάρχει, τό όποιον, 
ινα συμπληρωθή, δέν έχει άνάγκην νά άρχίση ένωρίς καί 
μετά ζέσεως. Μετέβη όθεν είς Αίγυπτον, έν ή, αφού έσπού- 
δασε τήν εγχώριον γλώσσαν, έμελέτησε τά βιβλία τών 
άρχαίων ιερέων καί ώφελήθη έκ τών έπί μακρούς αιώνας 
προηγουμένων παρατηρήσεων. Κατόπιν έπεσκέφθη τήν 
Περσίαν καί έξεπαιδεύθη έκεϊ ύπό τών μάγων έν ταις μάλ
λον έξηκριβωμέναις έπιστήμαις, μεταξύ τών όποιων ήκρο- 
άσθη ιδιαιτέρως τήν αστρονομικήν σειράν. ’Ακολούθως 
διευθύνθη πρός τήν Κρήτην καί τήν Λακεοαίμονα, τών ό
ποιων έσπούδασε τούς νόμους καί τά ήθη. "Οταν μετά το- 
σαύτας περιπλανήσεις ένεφανίσθη είς τούς ’Ολυμπιακούς 
αγώνας, έδωκε τοιαύτην ιδέαν περί τής έκτάσεως τών γνώ- 
σεών του, ώστε έκίνησε τόν θαυμασμόν συμπάσης τής 
Ελλάδος. Έρωτηθείς περί του ονόματος τοΰ οποίου ένό- 
μιζεν έαυτόν άξιον, άπεκρίθη ότι δέν είχε τήν φιλοδοξίαν 
τών έπονομασθέντων επτά σοφών, άρκούμενος είς μόνον 
τόν τίτλον «φιλόσοφος» (φίλος τής σοφίας). ’Ακολούθως 
περιήλθε τήν Μεγάλην Ελλάδα (Ιταλίαν) καί προσήνεγ- 
κεν είς μέγαν άριθμόν ισχυρών πόλεων αύτής τούς καρ
πούς τών εύρυτάτων σπουδών του.

Έχων δέ τάς ’Αθήνας ό Πλάτων πατρίδα καί τόν Σωκρά- 
την διδάσκαλον, δύο δηλαδή άνεξαντλήτους τής επιστήμης 
πηγάς, έπί τοσοΰτον έκαλλιέργησεν άμφοτέρας, ώστε έθεω- 
ρήθη ώς ό σοφώτερος τών θνητών. Γνωστόν τό ρηθέν, ότι 
αν ό Ζεύς κατέβαινεν έπί τής γής δέν θά ώμίλει μετά 
πλείονος τοΰ Πλάτωνος χάριτος, εύγενείας καί εύγλωττίας. 
Καί όμως έν τή περιόδω ταύτη τής ζωής του δέν έδίστασεν 
ό Πλάτων νά περιέλθη τήν Αίγυπτον, πρός τόν σκοπόν νά 
μάθη έκ τής έν αύτή ιερατικής τάξεως τούς βαθεΐς συνδυα
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σμούς τής γεωμετρίας καί τήν μέθοδον τών αστρονομικών 
ερευνών. Έν εποχή καθ’ ήν ή φιλομαθής νεολαία έσπευδεν 
είς ’Αθήνας πρός άκρόασιν τών μαθημάτων τοΰ Πλάτωνος, 
ούτος μετεβάλλετο είς μαθητήν τών γερόντων της Αιγύ- 

πτου παρά τάς όχθας τοΰ μυστηριώδους αυτής ποταμοΰ, 
τοΰ Α'είλου. Ούδαμώς όθεν παράδοξον άν κατόπιν μετέβη 
καί είς τήν Ιταλίαν, όπως διδαχθή καί έκεϊ έκ τοΰ στόματος 
τοΰ Ταραντίνου Άρχύτα καί τών Λοκρών Τιμαίου, Άρίωνος 
καί Έχεκράτους τά Αποφθέγματα καί τήν διδασκαλίαν τοΰ 
Πυθαγόρου. Έπρεπεν είς αυτόν νά συνάθροιση πανταχόθεν 
τοιαύτας προμήθειας καί τοιούτους θησαυρούς γνώσεων, ό
πως δυνηθή, τό καθ’ έαυτόν, νά διασπείρη αύτάς καθ’ δλην 
τήν γην. "Οταν άπέθανεν, ηλικίας 81 έτους, είχεν ύπό τό 
προσκεφάλαιόν του τούς μίμους τοΰ Σώφρωνος. Σημεϊον ότι 
μέχρι τής τελευταίας του ώρας κατείχετο ύπό τοΰ πάθους 
τής σπουδής.

Ή δέ οικογένεια τοΰ Δημοκρίτου ήτο τόσον πλούσια, 
ώστε ό πατήρ του, χωρίς ποσώς νά τό αίσθανθή, προσήνεγκε 
εν γεΰμα είς ολόκληρον τοΰ Ξέρξου τόν στρατόν. Τοσαΰτα 
πλούτη ήρκουν ϊνα άναβιβάσωσι κοινόν άνθρωπον είς τήν 
κλίμακα τής κοινωνικής διακρίσεως. Ό Δημόκριτος όμως 
προετίμησε νά δωρήση αύτά είς τήν πατρίδα του, μικρόν 
δι’ έαυτόν έπιφυλαχθείς μέρος όπως έπιδοθή είς τήν σπου
δήν μετά πλείονος έλευθερίας πνεύματος. Διατρίψας πλεϊ- 
στα έτη έν Άθήναις, άφιέρωσεν δλας του τάς στίγμάς είς 
τήν έπιστήμην καί τήν άσκησιν τή; σοφίας, βιώσας, ώς ό 
ίδιος Αναφέρει έν τοΐς συγγράμμασιν αύτοΰ, άγνωστος έν 
τή πόλει ταύτη. Τοιοΰτος ζήλος πρός τήν μάθησιν προ- 
ξενεϊ αληθώς εκπληξιν.

Καί τό στάδιον τοΰ Καρνεάδου ύπήρξεν μακρόν καί έπί- 
πονον ύπό τήν σημαίαν τής σοφίας. Εις ήλικίαν 90 έτών 
άπεμακρύνθη συνάμα καί τής φιλοσοφίας καί τής ζωής. Τό 
πρός τά έργα τής έπιστήμης πάθος ήτο έπί τοσοΰτον άνε- 
πτυγμένον παρ’αύτώ, ώστε καί έπί τής τραπέζης, άφηρημέ- 
νος έκ τών σκέψεών, έλησμόνει νά έγγίση τά ενώπιον του 

τεθειμένα έδέσματα. "Ωστε ή σύζυγός του Μέλισσα, έ.τί- 
σης προσεκτική ϊνα μή διακόψη τό νήμα τών ιδεών του 
χαί ινα τόν προφυλάξη έκ τής πείνης, ώδήγει έπιτηδείως 

τήν χεΐρα τοΰ φιλοσόφου είς μετάληψιν τών τροφών. Τοι
ουτοτρόπως ό Καρνεάδης έζει διά τοΰ πνεύματος, καί τό 
σώμα ήτο δι’ αυτόν Ακριβώς περικάλυμμα Αλλότριον.

Όποιος δέ ζήλος διά τήν σπουδήν ένέπνεε τόν ’Αναξαγό
ραν, δύναται έκαστος νά κρίνη έκ τοΰ λόγου, τόν όποιον 
ειπεν, όταν μετά πολυχρονίους περιηγήσεις, έπιστρέψας είς 
τήν πατρίδα του, εύρεν έρημωμένα τά κτήματά του: « Ήθε- 
λον άπολεσθή έγώ, έάν αύτά δέν κατετρέφοντο» ! Ιδέα βα- 
θεία, έν τή όποια είκονίζετο ή σοφία, τήν οποίαν έπεζή- 
τησεν έν τή ξένη γή. Διότι έάν προετίμα τής άναπτύξεως 
τοΰ πνεύματος αύτοΰ τήν καλλιέργειαν τών γαιών του, άπό 
Άναξαγόρου, διδασκάλου τής άνθρωπότητος, θά άπέβαι- 
νεν Ασήμαντος τής ιδιοκτησίας του έργάτης.

Ή έντασις τής πνευματικής έργασίας κέκτηται παρά τώ 
Άρχιμήδει έξοχα διπλώματα. Πόσοι πόνοι καί πόσαι με- 
λέται! 'Ολόκληρον τήν πολεμικήν δύναμιν τής Ρώμης, εις 
άνθρωπος αυτός, άντιμετώπησε διά τών Αμυντικών μηχα
νών του έν ταΐς Συρακούσαις. Όταν έπί τέλους ήλώθη ή
πόλις, ό ’Αρχιμήδης ήτο έπί τοσοΰτον προσηλωμένος έπί 
τών σχημάτων τά όποια έχάρασσεν έπί τής γής, ώστε είς 
τόν φονεύοντα αύτόν στρατιώτην έλεγεν άπλώς «μή μου 
τούς κύκλους τάραττε.»

Πρέπει ιδιαιτέρως νά σημειωθή ή πνευματική τοΰ Σω- 
κράτους δραστηριότης. Αρχίζει μέν ουτος βραδέως τήν 
σπουδήν, άλλ’ όποια θέλησις παρά τώ πατριάρχη τούτοι 
τής φιλοσοφίας ! Καί είς τό γήρας ών, έδιδάσκετο μουσικήν. 
Έν γένει δέ όλη ή ζωή του ήτο κράμμα σπουδής καί έρεύ- 
νης, έκ τοΰ όποιου τό δαιμόνιόν του ένέπνεεν καί αύτόν
καί τούς περί αύτόν.

Τί δέ νά εϊπη τις περί τοΰ Ίσοκράτους, όστις είς ήλι
κίαν 94 έτών συνέτασσε τόν περίφημον Παναθηναϊκόν αύ
τοΰ λόγον ! Πρέπει να τόν άναγνώση τις, ϊνα θαυμάση τό 
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πΰρ, όπερ είσέτι έθέρμαινε τήν ψυχήν τοΰ γέροντος ρήτο- 
ρος. ’Επίσης άξιοθαύμαστος είναι ή πνευματική δραστη- 
ριότης τοΰ Χρύσιππού, όστις όγδοηκοντούτης έπεχείρησεν 
τήν πολύτιμον περί Λογικής συγγραφήν αύτοΰ, τής οποίας 
οι 38 το'μοι είναι αληθής διά τήν φιλοσοφίαν άπο'κτησις.

Ό δέ Κλεάνθης τήν μέν νύκτα ήντλει ύδωρ έπί μισθώ τήν 
δέ ημέραν ήκροάτο τών μαθημάτων του Χρύσιππού. Διά τοι- 
ούτων δέ αγώνων ή έπιμονή του είς τήν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν καί οί γενναίοι καρποί αύτής, μέχρι τοΰ 99 έτους 
τής ηλικίας, έζίνησαν, λέγει ό Βαλέριος, τόν θαυμασμόν 
ζαί αύτοΰ τοΰ Θ ε ο ΰ τής έργασίας.

’Επίσης καί οί ποιηταί τής 'Ελληνικής άρχαιότητος δέν 
καθυστέρησαν είς τήν πνευματικήν ταύτην έντασιν. Όγδοη- 
κοντούτης ό Σιμωνίδης έδίοασζε τήν ποιητικήν καί ήγωνίζετο 
τούς κατ’ αυτήν αγώνας (πρός γνώσιν τών καθ’ ημάς νεα
ρών αθλητών). Καί ό Σοφοκλής δέ, εκατοντούτης σχεδόν, 
συνέγραφε τόν έπί Κολωνόν Οίδίποδα, ποίημα δηλαδή 
όπερ ήδύνατο νά άφαιρέση τήν δάφνην άπό τάς χειρας όλων 

τών τραγικών ποιητών.
Μή 7.ησμονήσωμεν τέλος τοΰ Σόλωνος, τοΰ οποίου ό 

πρός τήν σπουδήν έρως ένέπνευσε τήν εξής τούς αιώνας 
διαβάσαν φράσιν : «γηράσζω άεί διδασκόμενος.» Καί τήν 
τελευταίαν δέ ημέραν τής ζωής του, ένώ πέριξ τής κλίνης 
αύτοΰ ώμίλουν έπί τίνος θέματος οί φίλοι του, ήγειρε τήν 
ύπό τοΰ θανάτου βεβαρυμένην κεφαλήν του, καί άπήντησεν 
είς τούς έρωτήσαντας περί τής αίτιας, οτι «έπεθύμει πριν 
άποθάνη, νά έννοήση καλώς τό θέμα τής ομιλίας των.» 
Βεβαίως ή όκνηρία θά έξωρίζετο έκ τής γής, έάν οί άν
θρωποι είσήρχοντο είς τό στάδιον τής ζωής μετά τών αισ
θημάτων, τά όποια ένέπνεον τόν Σόλωνα, όταν τήν έγκατέ- 
λειπε. *

ΡΩΜΗ. — Οί συνειθισμένοι νά κρίνωσιν έκ τών αιτίων 
τά άποτελέσματα δέν πρέπει νά λησμονήσωσι τήν εύρείαν 
έκείνην χορείαν τών μεγάλων τής Ρώμης άνδρών, τήν ο
ποίαν ή δραστηριότης τοΰ πολίτικου καί φιλοσοφικού βίου 

ΔΥΝΑΜΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 221

άνεβίβασεν είς τοσοΰτον περιοπής. Μεταξύ τόσων παρα
δειγμάτων άρκεΐ ό Κάτων είς έξήγησιν τής γενικής τοΰ 
πνεύματος διευθύνσεως έν τή Ρωμαϊκή δημοκρατία. Είς η
λικίαν 86 έτών ήγρύπνει ουτος έπί τών συμφερόντων τής 
πολιτείας μεθ’ όλης έτι τής νεανικής ακμής. Κατηγορηθείς 
ύπό τών εχθρών του έπί κεφαλικώ έγκλήματι, ύπερασπίσθη 
εαυτόν διά δημηγορίας, έν τή όποια ούδείς κατώρθωσε νά 
άνακαλύψη, είτε μνήμης καταπόνησιν, είτε στήθους άσθέ- 
νειαν, είτε προφοράς αβεβαιότητα. Είχε διατηρήσει έαυτόν 
έν πληρεστάτη ίσχύϊ διά τής κανονικής καί άδιακόπου 
άσκήσεως. Περί τό έσχατον γήράς του έπεχείρησεν ό Κά
των τήν έκμάθησιν καί αυτής τής 'Ελληνικής γλώσσης. 
Γνωστόν δέ είναι ότι μετά τήν κατάκτησιν τής έπί εύγλωτ- 
τία δόξης, άνενδότως είργάσθη καί είς άπόκτησιν τής τών 
έξοχων νομοδιδασκάλων έπιδεξιότητος.

Εις έκ τών διαδόχων του, ό Κάτων τής Ούτίκης, είχε 
μέχρι τοιούτου βαθμοΰ τό πάθος τής σπουδής, ώστε καί 
έν αυτή τή Συγκλήτω πρό τής ένάρξεως τών συζητήσεων 
άνεγίνωσκε καί έμελέτα τούς "Ελληνας συγγράφεις. Ώς 
δείγμα εύρυτέρας έτι πρός τήν πνευματικήν έργασίαν επι
μονής δύναται νά χρησιμεύση ό Τερέντιος Βάρρων, όστις 
έζησε αιώνα ολόκληρον, καταλιπών πλειότερα τών έτών του 
συγγράμματα.

Ή νομική επιστήμη, είς τήν όποιαν έπί τοσοΰτον οιέ- 
πρεψεν ό Ρωμαϊκός λαός, δέν δύναται νά λησμονήση τρία 
πρόσωπα τών μεγάλων τής έλευθερίας του χρόνων, τόν 
Λίβιον Δροΰσον, τόν συγκλητικόν Πούπλιον καί τόν ιππό
την Πόντιον Λοϋπον. Ζήσαντες ουτοι είς διαφόρους περιό
δους, είχον τήν ατυχίαν νά άπολέσωσι τήν όρασιν. Άλλ’ ό 
μέν πρώτος έδίδασκε πρός τόν λαόν τά νομικά, συγγράφων 
πολύτιμα έπ’ αύτών συγγράμματα. Έάν ή φύσις τόν κατέ
στησε γέροντα ζαί ή τύχη τυφλόν, ούδεμία έξ αύτών ήδυ- 
νήθη νά άφαιρέση έκ τοΰ πνεύματός του τήν ίσχύν καί 
τό φώς. Οί δέ δύο άλλοι, περίφημοι δικηγόροι τής έποχής 
αύτών, δέν έμποδίσθησαν έκ τής τυφλότητος άπό τήν έκ τοΰ 
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διχανικοΰ βήματος έκπλήρωσιν τών δικηγορικών καθηκόν

των μετά της πρότερον χαραζτηριζούσης αυτούς δραστη- 
ριότητος. Εσπευδον οί άζροαταί είς τάς δημηγορίας των, 
οι μεν εΛχυόμενοι ύπό τών προτερημάτων αυτών, οί δέ έκ 
θαυμασμού πρός τήν επιμονήν τοΰ χαρακτήρός των. Καί τώ 
όντι, όσοι προσβαλλόμενοι ύπό τοιαύτης δυστυχίας έπιδιώ- 
ζουσι τήν ερημιάν, διπλασιάζουσιν ούτω τό πάχος τοϋ σκό
τους, τό όποιον τούς περικαλύπτει, καί προσθέτουσι έκου- 
σίαν νύκτα εις εκείνην έν ή ή τύχη τούς έβύθισε !

I οιαύτη έν γένει ή υψηλή της έργασίας αποστολή είς τάς 
άνωτέρας τής άνθρωπότητος φύσεις. "Ας αϊνέσωμεν, ’λέγει 
ό Βαλέριος Μάξιμος, τήν δύναμιν τής έργασίας, διότι ή δρα
στική κατ’ αύτήν ένέργεία στηρίζει τά πολεμικά κατορθώ
ματα, διατηρεί τήν δόξαν τής λαϊκής αγοράς, περιποιείται, 
τρέφει καί γονιμοποιέ? τάς τέχνας. Δι’ αύτής παν δ,τι τό 
πνεύμα, ή χειρ, ό λόγος δύναται νά δημιουργήση θαυμά
σιου, οδηγείται εις τήν τελειότητα. 'Αρετή πλήρης, τήν 
όποιαν ή επιμονή μονιμοποιεί.

ΑΣΤΓΚΙΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΑ-

Τό ζήτημα τής έν ταις μεγάλαις πόλεσι συγκοινωνίας 
περιβάλλεται μεγάλην σημασίαν. Δέν άρκεΐ ή συσώρευσις 
τών ανθρώπων, απαιτείται καί ή κανονική κυκλοφορία αυ
τών. “Αλλως ή πληθύς φέρει σύγχυσιν, ή έκτασις γεννά 
δυσυπερβλήτους δυσχερείας καί ή οικονομία τής πόλεως 
προσκόπτει. Κατά τοΰτο ή μεγίστη τών νεωτέρων χρό
νων πόλις του Λονδίνου δύναται νά χρησιμεύση ώς υπό
δειγμα εις πάντα όρθώς συγχεκροτημένον αστικόν πληθυ
σμόν. Μεταξύ τών διαφόρων επόψεων τής κατ' αύτήν συγ
κοινωνίας θά πεοιορισθώ είς μόνην τήν άτμοχίνητον καί 

Ιδιαιτέρως τήν χερσαίαν, άφίνων κατά μέρος τήν ποτάμιον 

τοΰ Ταμέσιος.
’Εννέα σιδηροδρόμων τής ’Αγγλίας αί γραμμαί άπολή- 

γουσιν έντός τοΰ Λονδίνου. Έκτος αύτών πρέπει νά λο- 
γισθώσι χαί τρεις περιπλέον έσωτεριχαί τής πόλεως γραμ
μαί: Metropolitan Railway, Metropolitan District καί Saiot John s 
Wood Railway. Ή έκτασις τών μέν πρώτων εννέα γραμ
μών, άπό τής έξωτέρας τοΰ Λονδίνου περιφέρειας πρός τό 
χέντρον, ύπολογίζεται είς 1 500 χιλιόμετρα, τών δέ ετέ
ρων τριών, τοΰ άστεως ιδίως, είς 135. Οί είς χρήσιν τών 
κατοίκων τοΰ Λονδίνου σιδηροδρομικοί παντός είδους σταθ
μοί τών γραμμών τούτων ύπολογίζονται είς 202, έξ ών 
182 διά τάς πρώτας καί 18 διά τάς δευτέρας.

Είναι τοιαύτη ή διαρρύθμισις τοΰ έν λόγω σιδηροδρομι
κού συμπλέγματος, ώστε όσον μέν άφορα τάς έξωθεν γραμ- 
μάς δέν ύπάρχει σημειον έν τή πόλει τοΰ Λονδίνου άπέ- 
χον έκ τής πλησιεστέρας σιδηράς όδοΰ πλέον τών 700 
μέτρων, όσον δέ άφορα τήν κεντρικήν τοΰ όλου συμπλέγ
ματος έ’νωσιν, ό έπώνυμος τοΰ άστεως σιδηρόορομος (Metro 
politan Railway) άποτελεΐ τήν γενικήν κεφαλήν ολοκλήρου 
τής προκειμένης συγκοινωνίας. Τό σχήμά του είναι μάλ
λον κύκλος έπιμήκης, άρχόμενος πλησίον τοΰ παρά τόν 
Τάμεσιν Πύργου τοΰ Λονδίνου καί έζτεινόμενος μέχρι πέ
ραν τού Wormwood Scrubs. Μεταξύ τών άπειρων όδών, αι- 
τινες διασχίζουσι τήν έπιφάνειαν τοΰ εύρυτάτου τούτου 
κύκλου, διαχρίνονται αί δύο μεγαλείτεραι τοΰ Λονδίνου άρ- 
τηρίαι, ή λεωφόρος Oxford Str,·, ι καί ή σχεδόν μέχρι τίνος 
παράλληλος πλείονα δέ ταύτης, καθ’ όσον προβαίνει, άλ- 
λάσσουσα όνόματα Piccadilly.

Ό σιδηρόδρομος τής Μητροπόλεως είναι τό πλεΐστον 
ύπόγειος. ’Εάν ένιαχού κινήται έντός ανοικτών ορυγμά
των, τό κυριώτερον τής ένεργείας του συνδέεται πρός τό 
βαθύτερον τών καταχθονίων σκότος, καθ’ ού αγωνίζεται τό 
άδιάκοπον τών σιδηροδρομικών αμαξών φώς. ’Από διαστή
ματος είς διάστημα ύπάρχουσιν όπαί. δι’ ών άναβαίνουσι
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καί καταβαίνουσιν οί άνθρωποι δίκην μυρμήζων ινα ευ- 
ρωσι τούς μεγαλοπρεπείς τοΰ ύπογείου σιδηροδρόμου σταθ
μούς καί τεθώσιν οΰτω εις τήν διάζρισιν τής δαιμόνιου 
τών ύποχθονίων ζινήσεως, τήν όποιαν βεβαίως ουδέποτε 
έφαντάσθησαν οί έν τή 'Ελληνική άρχαιότητι σύντροφοι 
τοΰ Πλούτωνος. Έπί 80 περίπου χιλιόμετρα ό σιδηρό
δρομος ούτος κινείται ύπό τήν επιφάνειαν τών ύοάτων τοΰ 
Ταμέσιος· περίστασις έξ ής πολλαχοΰ έχρειάσθησαν διά
φορα προφυλαζτικά κατά τής εισδύσεως τών ύδάτων μέ
τρα. Έπί τοΰ όλου ένηργήθη συστηματική μεταβολή εις 
όλους τούς υπογείους οχετούς τοΰ φωταερίου, τής υδρο
νομής ζλπ. ήγοράσθησαν δέ μεγάλα', εκτάσεις γηπέδων, υπό 
τά όποια διαβαίνουσιν αί θορυβώδεις τοΰ ύπογείου σιδηρο
δρόμου μηχαναί καί κατεβλήθησαν κολοσσαΐαι δαπάναι εις 
συμπλήρωσιν τοΰ αληθώς τεραστίου τούτου τής συγκοι
νωνίας έργου. Έν γένει διά τούς προμνησθέντας τρεις κεν
τρικούς τοϋ Λονδινείου άστεως σιδηροδρόμους μέχρι τοΰ 
1872 έδαπανήθησαν 381 685 268 δραχ. πρός 12 περί
που εκατομμύρια τό χιλιόμετρον !

Ή ενέργεια τών σιδηροδρόμων τούτων κατά μέν τό 1871 
περιέλαβεν 54 606 060 άνθρώπους καί 16 135 620 στα
τήρας εις έμπορεύματα, κατά δέ τό 1872 προεβιβάσθη είς 
61 490 000 άνθρώπους καί 19 030 002 στατ. εμπορευ
μάτων. Οί έκ τής διετοΰς ταύτης έργασίας καρποί ύπελο- 
γίσθησαν είς 29 421 726 δρ. έξ ών 13 348 048 κατά τό 
1871 (12 943 588 έξ ανθρώπων καί 404 460 έκ πραγ
ματειών) καί 16 073 678 κατά τό 1872 (15 517 700 έξ 
ανθρώπων καί 555 978 έκ πραγματειών). Έν γένει ή δρα· 
στηριότης τής κεντρικής τοΰ Λονδίνου σιδηροδρομίας πε
ριέλαβε καθ’όλον τό έτος 1872, εις γραμμήν ζινήσεως 
ύποτιθεμένην συνεχή, 3 390 000 χιλιόμετρα, ήτοι άνά 
πάν νυχθημερόν 9 288.

'Γοιαύτη έντασις κυκλοφορίας μαρτυρεί ένα τών κυριω- 
τέρων όρων τής νεωτέρας τοΰ πολιτισμού ζωής. Πρέπει δέ 
νά τόν μελετήσωσιν όλοι οί τόποι ζαί ό ήμέτερος ιδιαιτέ
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ρως, έν τή πλήρει μάλιστα κατά τήν πρωτεύουσάν του ελ
λείψει τής στοιχειωδεστέρας άπό 'Λεωφορείων κανονικής 
συγκοινωνίας μεταξύ τών μεγάλων έζτάσεων αύτής.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΙΙΙΙΙΈΣΙΑ.

Άπό τής πολιτειακής αρχής, καθ’ ήν αί δημόσιαι λει- 
τουργίαι είναι δικαιώματα άμα δέ ζαί καθήκοντα τοΰ πο
λίτου, μέχρι τής οικονομικής, καθ’ ήν τά δημόσια αξιώ
ματα μεταβάλλονται εις βιοποριστικά έργα, είναι τοσαύτη 
ή άπόστασις, ώστε δι’ όντινα θέλει νά κίνηση τό πνεΰμά 
του έν αυτή ύπάρχει ή μεγαλειτέρα φιλοσοφική ελευθερία. 
"Οπως καί αν έχη, οί νομοθέται τών έθνών ιδιαιτέρως άπέ- 
βλεψαν εις τήν στενήν ένωσιν τών δύο τούτων αντιπάλων 
αρχών, χωρίς έν τούτοις νά )^ησμονήσωμεν ζαί τάς έξαι- 
ρέσεις τοΰ κανόνος τούτου, ώς π. χ. έν τισιν Ίταλίκαϊς 
τοϋ μεσαιώνος δημοζρατίαις, καθ’ άς ή δημοσία υπηρεσία 
δέν έθεωρεΐτο συναφής πρός τήν ιδιότητα τοΰ πολίτου, 
διότι άπ’ έναντίας ή είδιζότης έργων τινων τής διοικήσεως 
ένομίζετο ώς προσφορώτερον ζαί άπαθέστερον διά ξένων 
ύπαλλήλων ύπηρετουμένη. Λογική ήτις ώς γνωστόν καί 
θρόνους τό κατ’ άρχάς διαμοίρασεν, άπό τής Σουηδίας έν ή 
τελείως ηύδοκίμησε, μέχρι τοΰ Μεξικού έν τω όποίω έπο- 
τίσθη μέ τό πνίξαν τόν Ναπολέοντα Γ' αίμα τοΰ Μαξι- 
μιλιανοΟ.

Τό ακριβές είναι, ότι έκαστος λαός δέν είναι άνώτερος 
έαυτοΰ, καί ότι τό πολιτικόν έργον τοϋ νομοθέτου έξ άπαν- 
τος Οά γίνη καί χρηματιστιζόν, έάν τά πράγματα τό καθι- 
στώσι τοιοΰτον. Ύπό τήν έποψιν ταύτην άμφιβάλλω άν 2 
τοΐ; °|0 έφ’ όλων τών ύπαλλήλων τής έλευθερωτέρας με- 
ριδος τοΰ καθ’ ημάς κόσμου έννοοΰσι τήν πολιτειακήν τής 
ύπηρεσίαν έννοιαν πλειότερον τής οικονομικής. Παρήλθε
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μετά τών άρχαίων δημοκρατιών άνεπιστρεπτεί ή ύψηλή 
εκείνη έννοια τοΰ πολίτου, όστις γυμνόπους ήτο κατεστη
μένος ύπό μόνης τής ιδέας τοΰ μεγαλείου τής πατρίαος 
του. Ούχί ότι αί καταχρήσεις τής ανθρώπινης φύσεως έλ- 
λειψαν ποτέ έκ τής ιστορίας. Θέλω απλώς νά βεβαιώσω 
ότι έποχαΐ, αιτινες έχουσι πατέρας ώς ό Βρούτος καί μη
τέρας ώς ή τοΰ Παυσανίου, είναι άξιαι ιδιαιτέρας έκτιμή- 
σεως, όσον άφορά τό κατακλύσαν τόν νεώτερον βίον πολι- 
τικο-οικονομικόν τοΰτο φαινόμενο·? 'τής χρηματιστικής δη
λαδή καλλιέργειας τής έπικρατείας.

Διά τήν Ελλάδα αί διαστάσεις τοΰ φαινομένου τούτου 
ευρύνονται όσημέραι. Αί συνεχείς τών Κυβερνήσεων μετα- 
βολαί χρησιμεύουσιν ώς έρεθιστιζά έλατήρια, διά τών 
οποίων διαδοχικώς έκτροχιάζεται σπουδαίο·? κατά τό μάλ
λον καί ήττον μέρος τοΰ ζωηρότερου τής χώρας πληθυ
σμού, τό όποιον, ανεξαρτήτως τοΰ πρός τό άρχειν δημο- 
κρατικοΰ τής χώρας ενστίκτου, είναι βέβαιον ότι έπιδιώκει 
τήν διαχείρησιν τών κοινών ύποθέσεων μάλλον διά τήν μι- 
σθοδοτικήν αύτών ιδιότητα.

Καί τώ όντι έάν θέσωμεν κατά μέρος τάς πολιτειακάς 
έπί τοΰ προκειμένου έννοιας, αρκεί νά θεωρήσωμεν τό κυ
βερνάν ώς μεγώλην τινα έπιχείρησιν, καί ιδού έν Έλλάδι τό 
χρηματικόν πόρισμα αύτής άναβαίνει είς 35 περίπου έκα
τομμύρια, ποσότητα δηλαδή ήτις δύναται νά έξασζήση τήν 
γοητείαν της εντός λαοΰ, τοΰ οποίου τό λοιπόν έπιχειρη- 
ματικόν πνεύμα δέν έξήλθεν έτι τής ακριβώς άτομικής 
αφετηρίας. "Οσοι δέν έχουσι τάς εύκολίας έκ τοιαύτης τίνος 
σφαίρας, διευθύνονται πρός τήν γενικήν τής δημοσίας έπΐ- 
χειρήσεως σφαίραν, τής οποίας, ώς προερρέθη, αί άνάγκαι 
τών κυβερνητικών μεταβολών άνοίγουσιν συνεχώς τάς Ού- 
ρας. Ύπό τοιούτους όρους έξηγεϊται ή πρός τήν βιοπορι
στικήν τής δημοσίας λειτουργίας έννοιαν άκατάσχετος τρο
πή τοΰ ήμετέρου πληθυσμού. "Εκαστος θέλει νά λάβη τό 
μέρος του έκ τοΰ εισοδήματος τής κυβερνητικής έπιχειρή- 
σεως καί έπειδή τό άξίωμα είναι ή μόνη οδός, συμβαίνει
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έξωθεν τών υπουργείων ό δαιμόνιος εκείνος τοΰ Δάντου 
χόρος, καθ’ δν οί μέν άποβάλλουσιν οί δέ κερδαίνουσιν δ,τι 
ή σύγκρουσις τών σωμάτων άφαιρεϊ καί δίδει μετά τοΰ πό
νου τής λύπης άμα καί τής χαράς.

"Οσοι νομίζουσιν ότι είναι δυνατόν διά θεσμού τίνος πο
λιτειακού να ιϊεριορισθή ό αριθμός τών έν τή κυβερνητική 
ταύτη βιομηχανία συναγωνιστών, μικράν έχουσιν ιδέαν 
περί τοΰ ρεύματος, τό όποιον έτοιμάζουσι κατά τοΰ έπι- 
χειρήμα,-co- των. Αί έθνιζαί πληγαί έπουλούνται όπως καί 
αί τ-jQ σώματος. "Οταν δέ ό φυσικός οργανισμός τάς γεννά, 
'ίϊ σημαίνει άν κλείωσιν αύται έπί μίαν στιγμήν, ινα άνοίξωσι 

κατόπιν ! Πρέπει λοιπόν ή θεραπεία νά άρχίση άπό τά θε
μέλια τής κοινωνικής όπως ζαΐ τής άτομικής ύπάρξεως. 
Τούτέστι πρόκειται περί έργασίας, τήν όποιαν διά τά έθνη 
ή μέν ζωτική αύτών δύναμις παρέχει, ή δέ διάνοια τών 
μεγάλων αύτών άνδρών κινεί. Έζάστη ούτως έποχή έχει 
τούς υπολογισμούς της ζαΐ ή ήμετέρα δέν δύναται νά κρυβή 
όπισθεν τοΰ δακτύλου της.

Ή έζτεθεΐσα κατάστασις τής βιοποριστικής ζυβερνήσεως 
τοΰ τόπου θά διαρκέση μέχρι τής κανονικής άναπτύξεως 
τών διαφόρων κλάδων τής έθνιζής παραγωγής. Πρέπει νά 
πΡ°ήγηθη ή βιομηχανική άναμόρφωσις τοΰ λαοΰ, ϊνα έκλέ- 
ξη ουτος τήν έπικερδεστέραν όδόν. Πολύ αμφιβάλλω άν 
έν τή νεωτέρα έμπορο-βιομηχανική κοινωνία δύναται νά 
στρατολογήση ή πολιτική μηχανή τούς λατρευτάς έκεί- 
νους, οίτινες έπί τέλους συντρίβονται ύπό τό βάρος καί 
τάς ιδιότροπους κινήσεις αύτής, μετά τής εύκολίας, τήν 
όποιαν τοσοΰτον έπιγινώσκουσι τά έν ταΐς μεσογείοις τών 
έπαρχιών πρωτεύούσαις γόνιμα τής υπαλληλίας φυτώρια. 
’Ενθυμούμαι τάς έν έτει I860 δυσυπερβλήτους δυσκολίας 
τής δημοσίας έν Έρμουπό'Λει ύπηρεσίας είς προμήθειαν 
τοΰ αναγκαίου αύτή βοηθητικού προσωπικού απέναντι τής 
άκμαζούσης ζητήσεως καί αύτών έτι τών μετριωτέρων ικα
νοτήτων έν τή οικονομική τής νήσου έργασία.

Ή βιομηχανική αύτη έννοια τής διοικητικής τοΰ τόπου 
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άποκαταστάσεως κέκτηται μεγάλην σημασίαν. Παν νέον 
βιομηχανικόν κατάστημα, τό όποιον συγκροτείται έν τή 
χώρα, καταφέρει καίριον τραΰμα εις τήν σπουδαρχικήν 
τής εθνικής οικονομίας παρέκβασιν. Κατά τοΰτο δέν δύνα
μαι νά παραλείψω τά συμβαίνοντα έν τώ πολιτικωτέρω 
τών ήμετέρων χρόνων λαώ. Αρκεί νά αναφέρω ένα μόνον 
βιομηχανικόν κλάδον τής ’Αγγλίας, ινα άποδειχθή ή σμι- 
κρότης τής κυβερνητικής βιομηχανίας έν τώ όλω τών ατό
μων βιοποριστικώ όργανισμώ. Θέλουσι βεβαίως έκπλαγεϊ οί 
Οαμώνες τών υπουργικών τής 'Ελλάδος αιθουσών, άλλ’ είναι 
άκριβέστατον ότι μόνη ή σιδηροδρομική βιομηχανία τής 
’Αγγλίας συντηρεί 2'74 535 ύπαλλήλους, δηλαδή πλέον 
τοΰ έκτου τοΰ όλου ’Ελληνικού πληθυσμού 1

Μεταξύ αύτών ή κυρίως ’Αγγλία ύπολογίζει 228 958, 
ή Σκωτία 31 203 καί ή ’Ιρλανδία 14 554. 'Η κλίμαξ 
αύτη μαρτυρεί τήν διεύθυνσιν τής κεντρικής τοΰ όλου άνα- 
πτύξεως. Μεταξύ τών διαφόρων σιδηροδρομικών έταιριών 
μία έχει πλείονας τών 40 χιλ. ύπαλλήλους (London North 
Western), μία πλείονας τών 30 χιλ. .M'dland’, δύο πλείονας 
τών 25 χιλ. (Great Western και North Eastern), 1 πλείονας 
τών 15 χιλ., 5 πλείονας τών 10 χιλ., 10 πλείονας τών 2 
χιλ. καί αί λοιπαί μικρότερα ποσά. ’Ιδού πώς διανέμεται 
ό μέγας ούτος αριθμός τών σιδηροδρομικών ύπαλλήλων 
τής ’Αγγλίας έπί τή βάσει τών πληροφοριών, τάς οποίας 
συνέλεξεν εσχάτως ή βουλή τών Λόρδων.

’Εμπορική κίνκ,σις 
' Υλικόν
Μηχανικοί 
Διάφορα έργα 
Θερμασται

106 7 41
.82 854
59 542
12 867

3 132

Τ/Αεγραφηταϊ
Λογισταΐ 
Καταστήματα 
Έ-ιττ,ον,ταΙ 
Γραμματείς

2 6721
2 149
2 103/,5
1 610 °

863’

*** 
ί-

Πόσον μικρός ό τελευταίος άριθμός τοΰ προσωπικοΰ 
τών γραφείων, θά έλεγεν ό άπαιτητικός τών ’Αθηνών σπου- 
δαρχίδης ! Σημεΐον ότι δέν άπέκτησεν έτι άκριβή έννοιαν περί 
τής άρμονικωτέρας διαμοιράσεως τών διαφόρων τής βιομη

χανίας έργων. Εννοώ ότι ή γλώσσα τών προσωπικών ύ- 
πηοεσιών, όσον αύται λεπτύνονται, τόσον καθίσταται ήδονι- 
κωτέρα. ’Εν τούτοις ύπό τόν κάλυκα τής ηδονής ταύτης 
κρύπτεται δηλητήριον, έξ ού έποτίσθησαν όσοι λαοί, όρμη- 
τικώς σπεύσαντες είς τήν άπόλαυσίν της, δέν εΐχον άρκετήν 
δύναμίν, ένα φράξωσι τό ούς είς τό δόλιον τής ύπηρετικής 
Σειρήνος άσμα.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(1829).

Έξ όλου τοΰ προηγουμένου κατά τό μάλλον καί ήττον 
αύτοσχεοίου έπαναστατικοΰ τής Ελλάδος ναυτικού, ό έθνι- 
κός ημών στόλος άπετελεϊτο κατά τό 1827—28 έξ έπτά 
πλοίων, ήτοι ένός δικρότου (Ελλάς), μιας κορβέτας ('Ύ
δρα), δύο άτμοκινήτων (Καρτερία, Έπιχείρησις) καί 

τριών κανονιοφόρων (’Ελβετία, Βαυαρία, Φιλελληνίς). Έκ
τος αύτών διετέλουν έν τώ κατά τόν Πόρον ναυστάθμω 3G 
πλοία όιαφόρων ειοών, τά πλειστα άχρηστα, όλοσχερώς 
έκτοτε έγκαταλειφθέντα. Τοιαύτη ήτο ή ναυτική τοΰ τό
που ούναμις, ότε άνέλαβε τήν διοίκησιν τών κοινών πραγ
μάτων ό Κυβερνήτης. Είναι δέ αναγκαία ή πληροφορία 
αύτη, ίνα συνουασθή πρός τά μετά εν έτος πορίσματα τής 
ναυτικής αύτοϋ πρόνοιας, εις άπόδειξιν ότι οσάκις έρχεται 
ό προσήκων άνθρωπος δεν βραδύνουσι καί τά προσήκοντα 
έργα.

Από τών 7 εκείνων πολεμικών πλοίων ή ναυτική δύνα- 
μις τής Ελλάδος προεβιβάσθη τω 1829 είς 56. Ιδού πώς 
οιενεμετο αύτη κατά πλοία καί πυροβόλα. ’Αντιγράφω έκ 
τοΰ ύπ’ άριθ. 4 987 τής 8 ’Ιουλίου 1829 έγγράφου τοϋ 
έπί τών ναυτικών Γενικού Φροντιστηρίου.
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"Ονομα πλοίου Είδος Ό
Ο Όνομα πλοίου Είδος Ό <0Οο-

— C __ — ■
'Ελλάς Φρεγάτα 64 "Λγ. Νικόλαος Μύστικον 1
"ϊδρα Κορβέτα 26 ®έτις Βελλοϋ 1
Καρτερία ’Ατμοκίνητα 8 Νηρηϊς » 1
’Επιχείρησις » 8 ’Ασπασία » 1
Τρμης » 4 » 1
Αντίζηλος Βρίκιον 10 Τερψιχόρη » 1
θησεΰς » 4 ’Αριάδνη » 1
’Αχιλλεύς » 4 Καλυψώ 1
Κίμβρος Β 10 ’Αμφιτρίτη 0 1
Εδχαρις Βρικογόλετον 10 Γοργώ 1
Λέδη Κόδριγκτων Γολέτα 12 Καλυδών » 1
Λήδα » 8 Διώνη 1
ϊμύρνα » 10 Έ/ινάς » 1
Άργος υ 6 Καρίκλεια » 1
Βαυαρία κανονοοόρος 3 ’Ελένη » 1
Φιλελληνϊς » 3 Κασσάνδοα 1
Άμβρακία 3 Καλλιόπη » 1
Ελβετία 1 Ναυπλία » 1
Μέδουσα » 1 Κάστωο 8 1
Ευπλους Μυστικογούλετ. 1 Πολυδεύκης » 1
Κλείω Γαλεώτα ϊφραΐρος Πέραμα 1
Μεσολογγίου Μπόβος 1 1 Ποσειδών » 1
Αίολος Κόττεοον ι Γοργόν Β 1
Ζέφυρος Λ 1 Θαλασσομάχος Ταχύπλοον
Έρμης » 1 Κώνωψ 8
’Ακαρνανΐς Τράττα 1 Επίόαυρος 1) 1
’Εχθρολέτις » Κυδώνια ΦΟρτηγόν
Μάλτεζα Ιΐ "Λγ. Νικόλαος D 1

Ή πρακτική δύναμις τοΰ εθνικού τούτου στόλου δύνα
ται νά μελετηθή τριχώς. Α’ έκ τοϋ στόματος τών πυροβό
λων του, τά όποια συνεποσοΰντο εις 328, Β' έκ τοΰ άριθ- 
μοΰ τοΰ πληρώματος, τό όποιον ένώ τον έκίνει συγχρόνως 
και έξεπαιοεύετο, καί Γ έκ τής οικονομικής τοΰ όλου δια- 
χειρίσεως. "Οσον άφορα τήν τελευταίαν πρέπει νά μάθω- 
σιν οί σήμερον τά ναυτικά ήμών πράγματα διαπεπιστευ- 
μένοι, ότι τοσαύτη δύναμις ζαταρτίσθη καί έπί Μ μήνας 
συνετηρήθη δι’ ύλικής δαπάνης 2 863 944 γροσίων, ότι 
ένώ ή Κυβέρνησις ειχεν αφήσει ελαστικήν τήν καθ’ εκα- 

στον ναύτην μηνιαίαν διαχειρησιν τής δαπάνης, έπί μισθών 
μέν 67 j γρ. έπί τροφών δέ 25 ■, ή χρήσις περιωρίσθη είς 
52 γρ. κατά τούς πρώτους ζαί 1 5 γρ. διά τάς δευτέρας. 
Μέχρι τοσαύτης τιμιότητος ζαί προσοχής τά πράγματα 
τότε έζινοΰντο.

'Όσον δέ άφορα τήν δύναμιν τοΰ πυρός καί τών άνδρών, 
ό εκλεκτός εκείνος στόλος έλογίζετο έν ταΐς ήμετέραις 
Οαλάσσαις ώς μεγάλη διά τήν ’Ανατολήν πρακτική έγγύη- 
σις. Άλλ’ έζτοτε αί ίδέαι μετεβλήθησαν καί φαίνεται άκόμη 
ζήτημα, τό όποιον πρέπει νά λύση ή Πυθία: «πόθεν αί πε
ραιτέρω τύχαι τοΰ Ελληνισμού.» Τοιουτοτρόπως ανάγκη 
νά μετρήσωμεν τά παράλια ζαί τήν φυλετικήν διασποράν 
ήμών καί νά περιμείνωμεν τόν Θεμιστοκλή, ίνα ζατασζευ- 
άση νέα ξύλινα τείχη.

ΚΡΕΩΙΙΩΑΙΚΙΙ ΙΠΟλΙΙl\.VMA·

Μεθ’ όλας τάς νεωτέρας προόδους τοΰ οικονομικού πνεύ
ματος μένει πάντοτε ύπό συζήτησιν ικανός άριθμός αλη
θειών. Τοιουτοτρόπως ή έν τή βιομηχανία ελευθερία απέ
δειξε μέν τά άπαράγραπτα διζαιώματά της, ποσάζις όμως 
έν τή εφαρμογή βλέπει τις ταΰτα ζαταπατώμενα ! Έάν 
π. χ. πωλής σίδηρον, ύφασμα, χρήσιν οικίας ζλπ., είσαι 
παντη ελεύθερος· έάν όμως προτίθεσαι νά πωλήσης τό 
κρέας τοΰ βοός σου, τήν άγραν τοΰ δικτύου σου, τόν άρτον 
τοΰ κλιβάνου σου, ιδού τό άρθρον 59 τοΰ άπό 6 ’Απριλίου 
1835 Διατάγματος, ίνα σέ ύποβάλη είς τήν διατίμησιν τής 
άρχής. Παραλείπω τάς άλλας περιστάσεις τής πρός τήν 
ζαθαράν θεωρίαν διαφωνίας τής πρακτικής, είτε άπό προ
νομίων είτε άπό αστυνομικών ζαί άλλων περιορισμών.

"Οσον άφορα τήν κρεωπωλιζήν βιομηχανίαν, τό άρθρον 
Ιδιαιτέρως 45 τοΰ προμνησθεντος διατάγματος ορίζει «ότι 
ή πώλησις τοΰ κρέατος ύπόκειται είς τό παρά τής άρχής ό- 
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ρίζόμενον τίμημα, ύπέρ τό όποιον δέν δύναται νάπωλή κα
νείς· ό δέ παραβάτης θέλει καταδιώζεσθαι κατά τά άρθρα 
584 καί 586 τού ποινικού νόμου,» έπί ποινή δηλαδή προσ
τίμου, έν γένει μέν 10—100 δραχμών, είοικώς δέ, διά τήν 
περίπτωσιν τής ύπέρ τήν τεταγμένην διατίμησιν πωλή- 
σεως, 30—300 δρ., πρός τάς οποίας τό άρθρον 587 τοΰ 
Ποινικού νόμου φιλοδωρεί και ζράτησιν 1—6 εβδομάδων, 
έάν ή παράβασις έγένετο «έν καιρώ δημοσίας ταραχής».

Κατά πόσον όμως ή διοικητική διατίμησις τής πωλή- 
σεως τοΰ κρέατος, ώς καί πάσης άλλης περιουσίας, συμ
βιβάζεται πρός τό Σύνταγμα, δύναται νά μαρτυρήση ά- 
πλοΰν τό γράμμα τοΰ 1 7ου άρθρου αύτοΰ. Τό αντιγρά
φω κατά σκοπόν : «Οΰδείς στερείται τής ιδιοκτησίας του 
είμή διά δημοσίαν άνάγκην, προσηκόντως άποδεδειγμένην, 
όταν καί όπως ό νόμος διατάσσει, πάντοτε προηγούμενης 
άποζημιώσεως». Έάν τοΰτο άληθεύη διά τήν οικίαν, μή
πως δέν αληθεύει καί διά τό ποίμνιον ; υπάρχει άρά γε 
διαφορά μεταξύ τών αντικειμένων τής ιδιοκτησίας και τής 
άξίας αυτών ; Άλλ’ ή αξία είναι αύτή ή Ιδιοκτησία. Ούδέ 
πρέπει νά ύποΟέσωμεν ότι ό θεμελιώδης νόμος ειχεν ύπ’ 
όψιν τήν έξασφάλισιν τών άνευ άξίας πραγμάτων. "Ωστε, 
άν άνήζη είς τόν ιδιοκτήτην ή άξια τής ιδιοκτησίας του, 
τίνος ένεκα πρέπει νά στερηθή μέρους αύτής ό είς όκάδας 
κρέατος κατακερματίζων τόν ^οΰν του ;

Κατά τής λογικής ταύτης σειράς παρίσταται τό αστυ
νομικόν τής πόλεως συμφέρον. Οι καταναλωταί πρέπει νά 
φάγωσι κρέας καί επειδή ενδέχεται νά τοΐς τό πωλήσωσι 
είς μεγάλας τιμάς οί κρεωπώλαι, ή διατίμησις τής άρχής 
άποβαίνει αύτόχρημα δημοσία άνάγκη. Καί όμως ό συλ
λογισμός ούτος κλονίζεται έκ τών θεμελίων αύτοΰ. Έάν 
προέρχηται έκ τών μισΟούντων οικίαν ή πωλούντων έμπο- 
ρεύματα καί ύπηρεσίας, πρέπει καί αύτοί νά ένοικιάσωσιν 
εύθηνότερον, όπως καί οί έμποροι νά πωλήσωσιν είς μικρο- 
τέρας τιμάς καί οί παντός είδους έργάται νά εύχαριστηθώ- 
σιν είς μικροτέρους μισθούς. Έάν όμως προέρχηται άπό τό 

κηδεμονικόν πνεΰμα τών άρχόντων, θά συνεβούλευον πρώτον 
αύτοΐς νά κλίνωσι γόνυ ένώπιον τοΰ Θεμελιώδους θεσμού, 
όστις έπί τοΰ ζητήματος τής ιδιοκτησίας έννοεΐ πλειότερον 
τής διοικητικής κηδεμονίας τήν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ν ά- 
ποζημίωσιν. Μένει ούτως έλευθέρα ή φιλανθρωπική 
ύπέρ τής γενικής καταναλώσεως τοΰ κρέατος έπικουρία 
τοΰ δημοσίου θησαυροΰ, άν τώ όντι ή διοικητική έπιστήμη 
ήδύνατο νά απόληξη είς τοιαύτην έκτρωματικήν μεταβο
λήν τής κοινωνίας είς κοινόβιον.

Έν γένει αί έκ μέρους τής άρχής διατιμήσεις τών πραγ
ματειών άντίκεινται είς τάς άπλουστέρας τής οικονομικής 
έπιστήμης άρχάς. Ό καλλίτερος μεταξύ πωλητών καί 
αγοραστών μεσίτης είναι ή δύναμις του συναγωνισμού. Ή 
δύναμις αύτη πρέπει νά θεωρηθή έν τή ολοκληρία της, τού- 
τέστιν ού μόνον έν τή στιγμιαία καταστάσει δεδομένης άγο- 
ρας, άλλ’ έν τή όλη αλληλουχία τών προμηθειών ταύτης, 
τών ύπαρχουσών καί τών περιμενομένων, ώς καί τών παν
τός είδους πληροφοριών περί τε τήν παραγωγήν, εισαγω
γήν, έξαγωγήν, καί κατανάλωσιν. Κατά τοΰτο αί δημο
σιεύσεις τοΰ τύπου παρά τά μακρά τής άφηρημένης πολι
τικής άρθρα ήδύναντο νά φιλοξενώσι καί τής πρακτικής 
οικονομίας τάς διαφόρους μελέτας, δι’ όλης τής ποικιλίας 
καί τοΰ ένδιαφέροντος, όπερ έμπνέει είς τούς πυκνούς πλη
θυσμούς ή κατανάλωσις τών πρώτων καί τών δευτέρων 
έφοδίων τής ζωής.

Άλλ’ ύποθέτω ότι έλλείπει τοιαύτη έν τή ήμερησία δη
μοσιογραφία τάσις, τί έμποδίζει τήν αστυνομικήν αρχήν 
ϊνα κοινοποιή είς τούς υπό τήν δικαιοδοσίαν της τάς έν 
αύτή συγκεντρουμένας ειδήσεις ; Ένω δέ έννοώ τοιαύτην 
πρόνοιαν τών διοικούντων πρός τούς διοικουμένους, είς 
τούς τελευταίους άπόκειται ή, έν γνώσει πλέον τών όρων 
τής αγοράς, περαιτέρω είς τό ζήτημα τών τιμών συνενόη- 
σις. Τοιουτοτρόπως άξια πάσης συστάσεως είναι ή έν τή 
Γαλλική πόλει Lille έπ’ έσχάτων πρακτική τής δημοτικής 
άρχήζ, ήτις κατά πάσαν παρασκευήν δημοσιεύει έν ταΐς
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έγχωρίοις εφημερία' καί τοιχοκολλα είς τό δημαρχείον, 
τάς αγοράς καί τούς διαφόρους άστυνομικούς σταθμούς 
τάς έπί τοΰ όλου της περιφέρειας της τρέχουσας τιμάς 
τοΰ κρέατος, πρός διευκόλυνσιν της μεταξύ καταναλωτών 
καί πωλητών άδόλου καί έξ εαυτών έλευθέρας λύσεως τοΰ 
ζητήματος τών τιμών.

Ή άρχή τών διατιμήσεων συνδέεται πρός τάς μεσαιωνι- 
κάς μάλλον τής οικονομικής ιδέας. Άπό τής άρχαίας ’Ιν
δικής νομοθεσίας, ήτις κατά παν δεκαπενθήμερον άπήτει 
τήν διατίμησιν τών προϊόντων τής γής, μέχρι τών έν ’Αγ
γλία άπό τών άρχών τοΰ 13·>υ μ. X. αίώνος διατιμήσεων 
τοΰ άρτου, μικρά ύπάρχει ή οικονομική άπόστασις. Περισ
σότερον έξηγεΐται ή διατίμησις όταν πρόκειται περί μονο
πωλίου, τό όποιον ή πολιτεία καθιεροΐ. Χωρίς νά έξετάσω 
τούς ύπέρ καί κατά λόγους ώς πρός τήν υπαρξιν τοΰ προ
νομίου, είναι φανερόν ότι άν π. χ. έξασφαλίζηται τό δι
καίωμα τής πωλήσεως είδους τινός έμ-πορευμάτων είς δεδο- 
μένον άριθμόν προσώπων, άναπόφευκτον είναι νά μή πα- 
ραδοθώσιν είς χεΐρας αυτών δέσμιοι οί χαταναλωταί. Τότε 
άνώτερός τις όρος εις τάς τιμάς τών πωλήσεων είναι ή 
άπλουστέρα τής λογικής άνάγκη.

Έκ τής πρακτικής ταύτης ιδέας αναφαίνεται έκ νέου τό 
ζήτημα τών έν Έλλάδι διατιμήσεων τής κρεωπωλικής βιο
μηχανίας. ’Εάν διά τήν πόλιν π. χ. τών ’Αθηνών περιω- 
ρίζετο ή πώλησις τοΰ κρέατος έντός τών αρχαίων τειχών 
τής υπαρχούσης άγορας, καί άπηγορεύετο ή έν τοΐς λοιποΐς 
τμήμασι τής πόλεως άπό άλλων καταστημάτων κρεωπωλία, 
ή τοιαύτη καταπάτησες τής έλευθερίας τής βιομηχανίας θά 
προεκάλει κατ' άνάγκην τό άντιζύγιον τής άστυνομικής 
διατιμήσεως έναντίον τής προνομιακής, ούτως είπεΐν, ύπό 
τών έν τή αγορά εύαρίθμων κρεωπωλών έκμ,εταλλεύσεως 
τής εύρείας τών καταναλωτών τάξεως ('). 'Όταν όμως ό

·’) Τό φαινόμενου τοΰτο παρετηρηθη τώ 1822 έν Ιίαρισίοις, πω- 
λουμένου τοΰ κρέατος εις διπλάσιά·; τιμήν τή; ό'σν.ς ήδύνατο νά έπι- 

καταμερισμός τής κρεωπωλίας, κατά συνοικίας καί κατα
στήματα ιδιαίτερα, άνήκει ούσιωδώς είς τήν εύρυτέραν τής 
άστικής κοινωνίας άνάπτυξιν, ύπό πάσαν τής άστυνομικής 
αρχής έπιτήρησιν, τότε λείπει μέν άφ’ ενός ή ιδέα τοΰ μο
νοπωλίου, άτονεΐ δέ καί ή χρησιμότης τής έναντίον αυτοΰ 

διατιμήσεως.
Κατά τοΰτο ή έν Έλλάδι κρεπωλική βιομηχανία πρέπει 

νά θεωρηθή ώς κανονικώς έλευθέρα. Κατά τό άρθρον 34 
τοΰ άγορανομικου διατάγματος «εις καμμίαν περίπτωσιν 
καί έπ’ ούδεμια προφάσει δέν πρέπει νά περιορισθή ό άριθ
μός τών κρεωπωλών.» Ή έξάσκησις τής βιομηχανίας ταύ
της δέν είναι αύστηρώς προσδιωρισμένη είς τοΰτο ή έκεινο 
τό μέρος. ΙΙρός ένέργειαν απλώς τής άστυνομικής έπιτη- 
ρήσεως, κατά τό άρθρον 33 του αύτοϋ διατάγματος «έκα
στος κρεοπώλης οφείλει πριν ή μετέλθη τό έμπόριον τοΰτο 
νά χάμη τήν περί τούτου δηλοποίησιν είς τόν δήμαρχον, 
ό όποιος θέλγει πληροφορηθή εάν τό σημειωθέν μέρος διά 
κρεπωλεΐον δέν ήθελεν έχει κανέν κακόν άποτέλεσμα ώς 
πρός τήν κοινήν ευταξίαν καί τήν ύγείαν. Άφοΰ λάβη ε ύ- 
χαρίστους πληροφορίας περί τούτου, τότε πρέπει 
νά έκδώση τό έγγραφον τής άδειας, άνευ τοΰ οποίου τό 
έπάγγελμα τοΰ κρεωπώλου δέν δύναται νά έξασκηθή,» έπι- 
φυλαττομένης τής προσφυγής τών όσων ή αίτησις ήθελεν 
άπορριφθή είς τήν προϊσταμένην διοικητικήν αρχήν.

’Εάν συνουάσωμεν τάς διατάξεις ταύτας πρός άλλήλας, 
δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι, έν πόλει καλώς ύπό άστυνομι- 
κήν έποψιν ώργανισμέντ), δέν είναι επιτετραμμένο'? νά συν
τριβή ό έν τώ άρθρω 34 γενικός περί έλευθερίας έν τή 
κρεωπωλική βιομηχανία σκοπός έπί τής έν τώ άρθρω 33 
ιδέας τής έπιτηρήσεως διά τής ευκολίας, τήν όποιαν παρέ-

τύχη ή κερδοσκοπία υπό τήν σημαίαν του συναγωνισμού. Ούτως 
όμως εξηγείται, λέγει i Say έν ταΐς παραδόσεσιν αύτοϋ (τόμ. 1, 
μερ. ·ί κεφ. 9), τίνος ένεκα τό εις κρεωπωλίαν δικαίωμα έπωλεϊτο 
αντί 100 000 φρ. καί πλέον έτι. 
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χει ή εντός στενού χώρου συγκέντρωσις τών κρεωπωλείων. 
Καί ή ύπόθεσις δέ τοΰ έν αύτοΐς κίνδυνου δέν είναι άφιλο- 
νείκητος. Τουλάχιστον μεταξύ κρεωπωλείου καί οινοπω
λείου περιττόν νά άποδειχθή τό έπικινδυνωδέστερον. Καί 
όμως οινοπωλεία βλέπει τις απανταχού, κρεωπωλεΐα δέ 
ακούω ότι συζητεΐται,άν δύνανται νά καταρτισθώσι έκεΐ όπου 
ό αστυνομικός ποϋς χαράττει κανονικώς τά ίχνη του. Εν
νοείται ότι πρός τάς παρατηρήσεις ταύτας είναι έντελώς 
άσχετος ή αηδής κατάχρησις τών έν ταϊς όδοις τών ’Αθη

νών κινητών κρεωπωλών, έφ’ ών ιδανική ή άστυνομική έπι- 
τήρησις καί σπουδαιότατος αληθώς ό νοσολογικός κίν
δυνος.

’Εξαιρούμενης τής καταχρήσεως ταύτης, όπολείπεται ή 
τακτοποίησις τής ’Αθηναϊκής πρακτικής. ’Εκτός τής κεν
τρικής αγοράς είς διάφορα μέρη τής πόλεως άπό μακροϋ 
χρόνου έξασκείται έλευθέρως ή κρεωπωλική βιομηχανία. 
Προηγείται άστυνομική έγκρισις ή έλλείπει παντάπασι τοι- 
αύτη, δέν έρευνώ. ’Αρκεί ότι άπέδειξα ότι οφείλει ή διοί- 
κησις νά χορηγήση αύτήν. Αι’ αύτοΰ δέ τοΰ τρόπου δύνα
ται καί ή κινητή, ούτως είπειν, κοεωπωλία νά μεταβληθή 
είς μόνιμον, νά θεραπευθή δέ ή κατάχρησις ούχί διά τής έν 
τή άκρα συγκεντρώσει ύλικής βίας, ένώπιον τής όποιας δέν 
άντέχουσιν οί μικροί τής βιομηχανίας έργάται, άλλά διά 
τής άστυνομικής συμφιλιώσεως τών δημοσίων καί ιδιωτι
κών άναγκών. Κατά τοΰτο περίεργος Οά ήτο ή έρευνα περί 
του άριθμοΰ τών έν Άθήναις έργαζομένων τήν κρεωπω- 
λίαν άπό τε τής κεντρικής άγοράς καί άπό λοιπών τής 
πόλεως μερών. Άλλ’ ένω όσον αφορά τούς τελευταίους, 
έλλείπουσιν άκριβεΐς τής Καταστατικής πληροφορίαι, οί 
πρώτοι (έκτός τοΰ παντοειδούς ύπηρετικοΰ προσωπικού) 
άναβιβάζονται είς S1 πρόσωπα, έξ ών 2 μέν έργάζονται 
κατάμόνας, τά λοιπά δέ άποτελούσιν ένδεκα έταιρίας κατά 
τό μάλλον ή ήττον οίκονομικώς ίσχυράς. Έάν έπρόκειτο 
νά περιορισθή ή κρεωπωλία έν ταΐς χερσί τών 13 τούτων 
τής κεντρικής άγοράς καταστημάτων, θά άνελόγουν πρός 

έκαστον έξ αύτών πέντε περίπου χιλιάδες κατοίκων τής 
πρωτευούσης. Σπουδαία ήτοι βιομηχανική καλλιέργεια, έπί 
τής όποιας ή έκτος τής κεντρικής άγοράς κρεωπωλία επι
ζητεί τό άνήκον τή οικονομική άσθίνεία της μέρος.

Έν γένει ή έλευθερία τής βιομηχανίας άποτελεϊ τόν κα
νόνα έν πάσι τοΐς κλάδοις τής έθνικής έργασίας, καί είναι 
ή οικονομική ψυχή τών ελευθέρων πολιτευμάτων. Κατά 
πόσον ύπηρετεΐται τό κοινόν συμφέρον διά τού συναγωνι
σμού τών βιομηχάνων είναι έπίσης λίαν φανερόν. Οί πε
ριορισμοί τοΰ αριθμού αύτών καί αί διατιμήσεις τών προϊ
όντων μαρτυρούσιν δυσαρμονικήν τής κοινωνίας άνάπτυξιν, 
είτε απέναντι τών πωλητών είτε απέναντι τών άγοραςών('). 
Άλλ’ ύποθέτω ότι ή διοικητική εφαρμογή κατανικά τήν 
επιστημονικήν άνάλυσιν καί ότι άπό έξαιρετικής τίνος α
νάγκης ή διατίμησις είναι άναπόφευκτος. Ανήκει άρά γε 
είς τό δοκούν τής διοικητικής κηδεμονίας ό προσδιορισμός 
τών τιμών ή ύπάρχουσιν οίκονομικαί τινες βάσεις, έκ τών 
όποιων πρέπει νά μελετήσωμεν τάς άσφαλεστέρας;

Έν πρώτοις άπαραίτητος είναι ή γνώσις τών τιμών κα
θ’ ας πω?ωύνται τά πρός σφαγήν ζώα, ώς καί τού βάρους 
καί τής ποιότητος αύτών. Ό σχηματισμός ειδικής τίνος 
πρός ταΰτα άγοράς είναι προεισαγωγικός όρος καί υποθέ
τει ότι ή κρεωπωλική βιομηχανία διαιρείται είς διαφόρους 
κλάδους (κτηνοτρόφοι, έμποροι ζώων καί κρεάτων συλ
λήβδην καί τμηματικώς), οίτινες κατ’ άνάγκην πρέπει νά 
συναντηθώσιν έν τή έσωτερική, ούτως είπειν, αγορά ταύ
τη τοΰ έπαγγέλματος. Αοθέντος ότι ή άρχή παρακολουθεί

(’) Ή κρεωπωλία έν τώ πλείστω τής Εύρώπτ,ς (’Αγγλία, Πρωσ- 
σία, ’Ελβετία, ’Ιταλία, Βέλγων) αγνοεί τάς άστυνομικάς διατιμή
σεις. Όσον άφορά ιδιαιτέρως τό Λονδινον, οί κοεωπώλαι αύτοΰ 
άποτελοΰσιν ΐσχυράν καί πλουσίαν συντεχνίαν, ού/ίάπό τίνος νόμου 
τ, ιδιαιτέρου προνομίου, άλλ’ άπό έταιριστικής τών ομοτέχνων συμ- 
πράξεως, είς τήν όποιαν οφείλονται αί δύο μέγιστα·, τοΰ κόσμου 
κοεωπωλικαί άγοραί έν Leadenhall καί Newgate. 
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πάντοτε τά έν τή αγορά ταύτη συμβαίνοντα περί τάς τι
μάς, τάς ζυγίσεις καί τάς ποιότητας, εύκολον είναι νά ζα- 
τασκευάση δι’ έζάστην ποιότητα (μεταξύ τριών τών κυ- 
ριωτέρων) μέσον τινα άριθμόν τιμών, τόν όποιον διαιρούσα 
διά τοΰ βάρους ευρίσκει τήν κατ’ όζάν τιμήν. Είς αύτήν 
δέ πρέπει έν συνόλω νά προστεΟώσι καί 50 περίπου τοΐς °|0 
διά τάς είς άς υποβάλλεται ό κρεωπώλης οαπάνας είς με
ταφοράν, σφαγήν τών ζώων, φυσικήν φθοράν τοΰ κρέατος, 
δημόσια δικαιώματα κλπ.

’Απέναντι τής μεθόδου ταύτης, ή τις έχει τι ελαστικόν 
καί κατά τάς περιστάσεις αυθαίρετον, παοίσταται ή έξης 
τελειοτέρα καί λεπτομερέστερα. Μετά τήν σφαγήν εύρί- 
σκεται τό καθαρόν βάρος τοϋ ζώου καί κατά τόν μέσον 
όρον τών έν τή προεισαγωγική αγορά τιμών ορίζεται ή 
χρηματική τοΰ όλου άξια, π. χ. έπί βοός δραχμαί 250. 
Είς τό ποσόν τοΰτο προστίθενται αί άναλογοΰσαι πρός 
έκαστον βοΰν δαπάνα'., οί δημοτικοί καί λοιποί φόροι, αί 
δαπάναι τοΰ σφαγείου, ή ζημία τοΰ κρέατος, καί τό κέρδος 
τοΰ κρεωπώλου, τό όλον έστω 80 δραχμαί. Έκ τοΰ πο
σού δέ τούτου τών δραχμών 330 άφαιρεΐται ή άξια τοΰ 
δέρματος, τοΰ άλείμματος καί τών λοιπών έκτος τοΰ κρέα
τος ιδιαιτέρως πωλουμένων συστατικών τοΰ ζώου. Υπο
θέτω ότι ή αξία αύτών άναβαίνει έπί τοΰ όλου βοός είς 
δραχμάς 50—70. Τό υπόλοιπον άποτελεΐ τήν τιμήν, είς 
ήν πρέπει νά πωληθή τμηματικώς έν τή αγορά τής πόλεως 
τό καθαρόν τοΰ βοός βάρος.

"Εκαστος θά ένόμιζεν ότι κατόπιν τών ανωτέρω ύπολο- 
γισμών άρκεΐ νά έπέλθη ή άστυνομική διατίμησις, όπως 
φέρη τήν άγοράν τών κρεάτων είς καλήν τάξιν. ’Εάν συμ- 
βουλευθώμεν τήν ’Αθηναϊκήν πρακτικήν, ενδεικτική είναι ή 
τελευταία διατίμησις τής κρεωπωλίας αύτής. Δέν έρευνώ 
άν προηγήθησαν αί έκτεθεϊσαι έρευναι. ’Αντιγράφω απλώς 
τά ληφθέντα μέτρα.
Άρνία καί ερίφια (άνευ έντοσθίων) δρ. 1, 30 ή όκά 
Πρόβατα άρρενα, εύνοΰχα καί θήλεα » 1.30 »

Βόες άρρενες καί Οήλεις (στεΐραι) δρ. 1, 00 ή όκά 
Τράγοι άρρενες καί εύνοΰχοι a 1, 30 »
Αίγες στεΐραι » 1,00 »

Καί όμως οί γνωρίζοντες όπωσοΰν τήν ποικιλίαν τών κα
θ’ έκαστον μέρος τοΰ ζώου κρεάτινων ποιοτήτων δύνανται 
νά όμολογήσωσι τήν ισχνότητα τής τοιαύτης διατιμήσεως. 
Ή έν Παρισίοις κρεωπωλία έπιγινώσκει 16 τεμαχίων ποιότη
τας έπί ενός καί τοΰ αύτοϋ βοός, πρός έζάστην τών οποίων 
ύπάρχει διάφορος τιμή. ’Ανάγκη τοιουτοτρόπως ινα ή οια- 
τίμησις άποταθή ούχί απλώς είς τό βάρος τοΰ κρέατος 
άλλα καί είς τήν ποιότητα αύτοϋ. ’Ανεξαρτήτως δέ τοΰ 
κρέατος τής σπονδυλικής στήλης, όπερ καί έν αύτή τή 
κλασσική τών κρεωπωλιζών διατιμήσεων χώρα τής Γαλ
λίας άφίνεται άδιατίμητον, πρέπει διά τά λοιπά μέρη τοΰ 
ζώου νά κατασζευασθή κλίμαξ τιμών κατά τό μάλλον ή 
ήττον πλήρης. Ώς δείγμα άρκεΐ ή έν Havre έπομένη ίζα- 
νώς περιεκτική διατίμησις.

Βεβαίως ένώπιον τοιαύτης διατιμητιζής ποικιλίας τά 
κοινά μέσα τών ήμετέρων άστυνομικών ειδήσεων είναι υπέρ 
πολύ ισχνά. Σημεΐον ότι απαιτείται τελειότερος οργανι
σμός τοΰ άγορανομικοΰ σώματος καί ότι αί παρεκβάσεις

Β ο ΰ ς· ράχις φρ. 2,40 τό χιλιόγραμ.

» τά πρός τήν ούράν » 2, 00 »
» πρώται πλευραί » 1,80
> ώμοι » 1, 50 »
» στήθος,κάτω πλευραί » 1, 30 »
» λαιμός, κνήμαι » 1, 10 »

Μ ό σ χ ο ς· πλευραί,οπίσθια,νεφρά » 2,30 »
» στήθος, κάτω πλευραί,

ώμοι » 1, 40 »
» λαιμός, κνήμαι » 1, 10 »

11 ρ ό β α τ ο ν, μηρός, πλευραί » 2, 30 »
» ισχία, ώμοι » 1, 70 »
» λαιμός, στήθος » 1, 10 a
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άπό της μεγάλης άρχής τής έλευΟέρας βιομηχανίας δέν 
είναι διά μόνα τά βαλάντια τοΰ πωλητοΰ ή τοΰ αγορα
στού όδυνηραι, άλλά καί διά τό κοινόν τοΰ δ/μοσίου Θη
σαυροί), όστις, όσω πλειότερον έζτρέπεται τοΰ κυρίου έν 
τή κοινωνία σζοποΰ του τόσω πλειότερα δημιουργεί έντός 
έαυτοΰ κενά.

ΧΡΟΝIΚ Α·

Μεταξύ τών διαφόρων ζητημάτων, τά όποια διαιρούσε τήν Ευ
ρώπην, τό πολεμικόν φαίνεται οτι όριστικώς, πρός τό παρόν τουλά
χιστον, ύπεγώρησεν ενώπιον τοΰ οικονομικού. Οΰχί οτι έλλειφαν οί 
πειρασμοί τοΰ στρατιωτικού κόμματος, άλλά διότι πάντοτε τής 
ένεογείας προηγείται ή προπαρασκευή, οί όέ καιροί άλλους νυν θέ- 
λουσιν άνθρώπους ζαί ύπό άλλων τρέφονται προσδοκιών.

— Αί οίζ.ονομικαί τών μεγάλων πληθυσμών συγκινήσεις είσήλθον 
εις περίοδόν τινα ένδυασμών αξίαν ιδιαιτέρας σημειώσεως. Τά 
σπλάγχνα τού εργατικού τής νεωτέρας κοινωνίας σώματος δέν δει- 
κνύουσι τήν αυτήν ώς άλλοτε πειθαρχίαν εις τήν διεύθυνσιν τών 
μεταρρυθμιστικών ιδεών.

— Ά©’ ετέρου δραστηρίως εργάζεται τό πεφωτισμένου τοΰ οικο
νομικού πολιτισμού πνεύμα, 'ίΐς δείγμα σημειωθήτωσαν αί διεθνείς 
συνενοήσεις περί τήν ταυτότητα τοΰ ταχυδρομικού τέλους, εις ήν 
έλαβε μέρος καί ή Ελλάς, ώς καί περί τήν ενότητα τών μέτρων 
καί σταθμών, έξ ής καθυστέρησεν ή Ελλάς μετά τής ’Αγγλίας καί 
'Ολλανδίας.

■— Ύπό ζαθαρώς 'Ελληνικήν έποψιν ή πολιτική, κατά τό σύνη- 
θες, επισκιάζει τήν οικονομικήν. ’Ενώ ό γεωργός καί ό ναύτης δρ· 
γώνουσι τήν ξηοάν καί τήν θάλασσαν όπως ζαί οι πρόγονοι αύτών, 
οί πολιτικοί εύρίσκονται ενώπιον άδιακόπως άνανεαυμένων αγώνων. 
Δέν εννοώ τούς έπ’ εσχάτων ερμαφρόδιτους τής Ευρωπαϊκής δημο
σιογραφίας, άλλά εκείνους πρός τούς οποίους ή πολιτευόμενη τάξις
μετρά πράγματι τάς έαυτής δυνάμεις.

— Ύπό τάς εμπνεύσεις αύτών αί προσεχείς έργασίαι τού εκλο
γικού τής πολιτείας σώματος Οά έξασκήσωσιν, είτε έγγύθεν είτε 
πόρρωθεν, σημαντικωτάτην έν τώ ήμετέρω κοινωνικά όργανισμώ 
επιρροήν.

Έν Κηφισιά. 2 Ιουλίου 1873.


