
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΓΠΘΛ'ΤίΚΗ Ο’ΚΟΝΟΜ Α—ΔΗ.ΜΟΣΙΟΝΟΜ'Α—ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ]

Η EUI ΤΗΣ ΑΞΙ ΑΣ Ί’ΕΛΩΝΕίΑ·

Υπολαμβάνω τήν τελωνείαν ώς ύπάρχουσαν, είτε άπό 
λόγων ιστορικών, είτε άπό λόγων ανάγκης. Χωρίς ·έ νά 
είσέλθω είς τήν φυσιολογικήν αυτής έννοιαν έν τή καθό
λου οικονομική αρμονία, προτίθεμαι νά εξετάσω έπί τίνος 
βάσεως κινούμενη ή τελωνιακή μηχανή ήδύνατο άποτελε- 
σματικώτερον νά λειτουργήση καί μάλλον άπροσκόπτως 
πρός τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής εθνικής παραγωγής. 
•Επομένως τά έν Έλλάδι ίσχύοντα κινοϋσι κατά πρώτον 
λόγον τό δια,έρον.

'Η τελωνεία τ ν έκ τής αλλοδαπή; είσαγομένων έν 
'Ελλάδι πραγματειών ένεργεϊται έπί δύο διακεκριμμένων 
βάσεων. Άφ’ ενός προσδιορίζεται ό τελωνιακός δασ ·ς 
κατά μέτρον, 3άρος, ή ποσόν έπί δεδομένων ειδών, ώς π. χ. 
15 δραχ. ή δωδεκάς τά ριπίδια, 4 δραχ. τό κυβικόν μέ
τρον τά μάμαρα, 2 δραχ. ή όκά τό ινδικόν κλπ. Άφ’ ε
τέρου έ-ιβάλλεται ό τελωνιακός δασμός έπί τής άξίας 
τ.,ν είσαγομένων πραγματειών, ώς π. χ. 15 τοΐς Τ τά 
έπιπλα κλπ.

“Εχω ύπ’ όψιν τό τελευταϊον έν ισχύϊ Ελληνικόν δα- 
σμολόγιον. Κατ' αύτό ή μέν πρώτη τελωνεία περιλαμβά
νει 594 ιδιαιτέρας περιπτώσεις, ή δέ έτέρα 22 μέν ώρισμέ- 
νας, έν γένε δέ καί πάσαν άλλην περίπτ σιν, ήτις άφέθη 
όπωσδήποτι απροσδιόριστος. Έκ τών 594 ειδικών περι
πτώσεων τής πρώτης κατηγορίας αί 249 τελωνίζονται 
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άπό 1—250 δραχμών, ώς π. χ. φώσφορα έκ κηρίου 1 δρ. 
ή όκά καί άμαξαι καινουργείς ή μεταχειρισμένα'. 250 δρ. 
έκάστη· τών λοιπών περιπτώσεων ή ©ορολογία περιστρέ

φεται άπό 1—90 λεπτών, ώς π. χ. βαμβακόσπορος 1 
λεπτ. ή όκά καί υφάσματα μαλλινοβάμβαζα 90 λεπ. ή 
όκα. "Οσον άφορα τάς 24 περιπτώσεις της δευτέρας τελω- 
νιακης κατηγορίας, κατά 13 μέν προσδιορίζεται ό δασμός 
εις 15 τοΐς "| , κατά τάς λοιπάς δέ είς 10 τοΐς °|0, έπί της 
άξία έννοεΐ αι έκ στης πραγματείας. Ή τελευταία τε- 
λωνιακή διατίμησις τών 10 τοΐς °|0 έκτείνεται υπό τοϋ νό
μου της 13 Φεβρουάριου 1867 καί πρός πάσαν έν γένει 
πραγματείαν μή κατονομαζομένην έν τώ δασμολογίω, καθ’ 
δ-ον αυτή δέν δύναται κατ άναλογίαν νά ύπαχθή είς τινα 
τών έν αύτώ όριζομένων ειδικών περιπτώσεων (1).

Η έκτίμησις τών κατ’ άξίαν φορολογουμένων πραγμα
τειών, κατά τό άρθρον 3 τοϋ προμνησθέντος νόμου, είναι 
κοινόν έργον τοΰ είσάγοντος έμπορου καί τοΰ φορο- 
λογοΰντος τελώνου. Έν περιπτώσει δέ διενέξεως μεταξύ 
αύτών, παρεμβαίνουσι δύω διαιτηταί, έξ ών τόν μέν διορί
ζει ό έμπορος τόν δέ ή τελωνιακή άρχή. Έν διαφωνία δέ 
τών διαιτητών δ ορίζεται ύπό τής διοικητικής άρχής, ή έν 
έλλείψει τοιαύτης έν τω τόπω ύπό τοΰ είρηνοδίκου, έπι-

(1) Ή κατάταζις αύτη είναι έργον της τελωνιακής άρχής. ’Εάν 
δέ αύτη άμ.φιβάλλ·/;, ζητεί τήν λϋσιν τής απορίας της παρά τοΰ 
υπουργείου τών Οΐχ.ονοίΛϊκών κατά τήν ύπ’ άριΟ. 49101 τής 6 Σε
πτεμβρίου I860 εγκύκλιον τούτου. Υπολείπεται όμως εις έξέτα- 
σιν κατά πόσον ή μέθοδος αυτή έκπλζροΐ τόν σκοπόν τοϋ ΣΤ', ψη
φίσματος τής Α' έν Άθήναι; ’Εθνικής Συνελεύσεως, καθ’ θ έπί έμ
μεσων, ώς έπί τοϋ προκειμένου, φόρων, έν περιπτώσει διαφωνίας 
μεταξύ έμπορου καί τελοινου ένεργεϊται διοικητική δίκη, ήτις βε
βαίως στηρίζεται έπί άλλων προϋποθέσεων παρά τήν ύπό τής έγκυ- 
κλίου τιθεμέ-ην βάσιν. ότι αρκεί εις τήν έκτεθεϊσαν παρέμβασιν τοΰ 
υπουργείου τώ» Οικονομικών «τό δικαίωμα του νά έπιβλέπη τήν 
ακριβή έφνρμογήν όλων τών οικονομικών νόμων». Προφανώς έκτός 
τής έπιβλέψχως κεϊται ή δικαστική διαφορά, 

διαιτητής, δστις άποφαίνεται όριστι-ώς περί τής άμφισβη- 
τήσεως. Ηδύνατο νά παοατ ρήση τις εύθύς έξ άρχής, 
οτι ή είς τόν διορισμόν τοΰ έπιδιαιτητοΰ παρέμβασις τής 
διηκήσεως έπρεπε νά άντικατασταθή εντελώς ύπο τής δι
καστικής τοΰ I ίρηνοδίχου άποστολής, καί ότι άφ’ ετέρου 
ή μέθοδος τής μεταξύ έμπορου καί τελώνου συνενοήσεως 
είς τό ζ τημα τής τελώ είας δύναται νά ύποκρύπτη έν δε
δομένη περιστάσει παγίδα.

"Οπως καί άν έχη, συγκρινομένου τοΰ αριθμού τών κατ’ 
είδος τελωνιακών περί τώσεων τοϋ Ελληνικού δασμολο
γίου πρός τόν αριθμόν τών ώρισμένων κατ’ άξίαν (594:22), 
ή άπόστ σις μεταξύ τών δύο συστημάτων είναι τοσαύτη, 
ώστε μάλλον ώς έξαίρεσις πρέπει νά Θεωρηθή ή έπί τής 
άξίας τελωνεία, κανών δέ ή άντιθετος, έπί τοΰ βάρους τού- 
τέστι, μέτρου ή ποτοΰ κατά τά διάφορα τών έμπορευμά- 
των είδη. Ποιον τών συστημάτων είναι προτιμώτερον ;

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ή κατά βάρος, μέτρον ή 
ποσόν τελωνεία έχει τι απέναντι τής κατ’ άξίαν τελωνείας 
άσφαλέστερον έκ πρώτης όψεως καί θετικώτερον, όσον άφο- 
ρά τόν δημόσιον θησαυρόν. Έπί τής έξευρέσεως π. χ. τοΰ 
φορολογητέου βάρους παρεμβαίνουσιν έλάχισται δυσκο- 
λίαι, ένώ άφ’ έτέρου ή έκάστοτε έκτίμησις τ · ν έμπορευ- 
μάτων παρίσταται ώς έργον δυσχερ στατον καί είς πολ
λάς ύποκείμενον περιπέτειας. Δύναται νά προσθέση τις έν- 
ταΰθα τήν παρατήρησιν, οτι ή Γαλλική πρακτική έβεβαίω- 
σε 2 τοΐς °] ζημίαν τοϋ δημοσίου '‘ησαυροϋ έν τή άπό 
τοϋ 1860 γενομένη ούσιώδει μεταβολή τής ειδικής είς τήν 
έπί τής άξίας τελωνείαν. Άλλά τό σύμπτωμα τοϋτο δέν 
πρέπει νά χρησιμεύση είς όρι τιζήν τοΰ τελευταίου συστή
ματος καταδίκην, έάν άποδ ιχθή ότι ιά τελειοτέρας μεθό
δου περί τήν έφαρμογήν αύτοΰ δύνανται νά έκλείψωσιν 
αί ζημίαι.

Έν πρώτοις, δυοΐν θάτερον, δυνατόν αί εισπράξεις τής 
κατ’ άξίαν τελώνε ας νά καθυστερώσι τής κατ’ είδος έξ 
έσφαλμένης αναλογίας· ένώ π. χ. τό έπί τοΰ τείου τελώ- 
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λιον 3 δρ. τήν 
έπϊ τής άξίας, 
καταβιβάση τό 
ζημία τού δημοσίου θησαυρού είναι έργον κακού μάλλον 
υπολογισμού. Αλλά δυνατόν ή ζημία αύτη νά είναι άπο- 
τέλεσμα καταχρήσεως μεταξύ είσάγοντος εμπόρου καί 
φορολογοϋντος τελώνου, δι' όλης τνς ποικιλίας τών εις 
τοιαύτας περιπτώσεις συμβαινόντων. Μήπως ή υπόθεσις 
αύ η δέ- ει.αι κοινή πρός άμφότερα τά τελωνιακά συστή
ματα ; Θέλομεν έν τούτοις ίδεΐ ακολούθως, ότι ή σταθερά 
έφαρμογή τής έπί τής άξίας τελωνείας έχει πολλούς καί 
κατά τήν έποψιν ταύτην ύπέρ έαυτής λόγους.

Ή έπί τής άξίας τελωνεία είναι προτιμοτέρα τής κατ’ 
είδος ένεκεν τής τελειοτέρας προσαρμογής αύτής πρός τήν 
δλην τού έμπορίου άνάπτυξιν. "Οταν φορολογήται δεδο
μένο-? βάρος υφασμάτων διά 2 π χ. δραχμών, ό έμπορος, 
άγοράζων καί πω/.ών αύτά κατά μέτρον, διατελεΐ είς ούχί 
άδ-αφόρους περί τήν ταχύτητα τών έργασιών του δυσκο
λίας, δσον άφορα τόν προσδιορισμόν τής δι’ έαυτόν άφ’ 
ένός άξίας καί τής διά τήν πελατείαν του άφ’ έτέρου τι
μής. Εν τούτοις ή έπί τ ς άξίας τελωνεία καθιστά έργον 
στιγμής τήν εύθύς έξ άρχής διακανόνισιν τοΰ ζωτικού 
τούτου διά τον έμπορον θέματος. Κατά τούτο δέν πρέπει 
νά μείνη άπαρατήρητος ή γενική κατά τό μάλλον ή ήττον 
πρακτική τών προύχόντων έν Εύρώπη έθνών. Ή έπί τής 
άξίας τελωνεία έποιήσατο τοιαύτας προόδους έν ’Αγγλία, 
Γερμανία, Γαλλία, Βελγίω καί Ελβετία, ώστε πάντως ή 
έκτεθεΐσκ παρ’ ήμΐν άναλογία τής κατ’ είδος τελωνείας 
πρός τήν κατ’ άξίαν, ώς 594: 22, άποτελεΐ προφανή οι
κονομικόν αναχρονισμόν, όστις ούσι · δώς άντίκειται πρός 
τόν ιδιαίτερον τοΰ έθνους έμπορικόν χαρακτήρα. "Ας με- 
λετήσωμεν ούτω τά κατά τήν Εύρωπαϊκήν τής άξίας τε
λωνείαν μετά πνεύματος μεταρρυθμιστικού χωρίς νά λη- 
σμονήσωμεν καί τήν πάντ · ς αναπόφευκτου ταμιευτικήν 
τού άνά χεΐρας θέματος έποψιν. "Ινα μή έπανελθωμεν δέ 

όχά αντιστοιχεί πρός 15 τοΐς °|0 τελώνιον 
έάν ή πρός τό τελευταΐον μεταρρύθμισις 
ποσόν του εις 10 τοΐς | , πρόδηλον ότι ή

•ίς τήν τελευταίαν, άρκεΐ τό έκ τής Γαλλικής πρακτικής 
προεξηγηθέν μάθημα τής ζημίας τού δημοσίου θησαυρού 
2 τοΐς °| έν τή μεταβάσει άπό τής κατ’ είδος εις τήν κατ’ 
άξίαν τελωνείαν. "Οθεν άναλόγως αί άνάγκαι τού δημο
σίου ταμείου δύνανται νά έπιτύχωσι τήν αύξησιν τοΰ έπι- 
βαλλομένου τελωνιακού δασμού κατά 2 τοΐς °Ι0 καί κατά 
τάς περιστάσεις όλιγώτερον ή περισσότερον.

Τό κύριον κατά τήν έπί τής άξίας τελωνείαν ζήτημα 
περιστρέφεται είς τόν προσδιορισμόν τής άγοράς, ττις πρέ
πει νά ληφθή ώς βάσις. Ή άγορά τής εισαγωγής ή ή 
άγορά τής έξαγωγής είναι ή -άλλον προσήκουσα; Κατ’ 
άρχήν ή είσαγομένη άξια, πριν διαβή τά τελωνιακά όρια, 
δέν είσήλθεν έτι είς τό στάδιον τών έν α-τοϊς τιμών ώστε 
ή έπί τών τιμών τούτων φορολογία τής είσαγομένης άξίας 
έχει τι ούσιωδώς άλλότριον πρός αύτήν. Εάν π. χ. είναι 
μικρά ή προμήθεια τής άγοράς τού-τόπου τής εισαγωγής, 
αί τιμαί αύτής είναι ύψωμέναι καί έπομένως τό τελώνιον 
πολύ βαρύτερον τοΰ όσον θα ήτο ,έάν προσετιθετο είς τήν 
ύπάρχουσαν έν τω τόπω προμήθειαν και η εξωθεν εί κο- 
μιζομένη, δτε άναγκαίως θά ζατέπιπτον αί τιμαί τής ά

γοράς.
Αί τιμαί έν τούτοις τού τόπου τής προελεύσεως τών 

έμπορευμάτων συνδυάζοντα: πληρέσ ερον προ: ■ - -- - 
νικότητα τής τελωνείας. Κα ’ ι 
έθνικήν έποψιν είναι άγορασίαι, 
ένεργώσι μεταξύ των. 
δι’ έκείνην, ήτις πωλεΐ 
ναι ή πραγματική τοΰ έμποοεύματο 
ληθεύη, ή άγορά τής έξαγωγή 
τών πραγμάτων σειρά, 
νείας βάσιν. "Ινα μετατεθή δέ αύτη είς τήν άγοράν τής 
εισαγωγής, πρέπει έξ άνάγκης νά στηριχθή είς πλάσμα, 
τό όποιον κτυπά είς τούς άπειροττρους όφθαλμούς, διότι 
έπί τέλους έπί πραγμάτων, τά όποια είσετι δέν είσήχθησαν, 
ή έκτίμησις άφορα τό μέλλον αύτών καί έπομένως έχει τι 

πληρέσ ερον πρός τήν κανο- 
ς. Κα ' ακρίβειαν αί εισαγωγαί ύπο 

άς όποιας ί έπικράτειαι 
Καί δι’ εκείνην, ή.ις αγοράζει, καί 
τό τί ημα τής αγοραπωλησίας ει

ς άξια. Έάν τούτο ά- 
άποτε/ εϊ, έν τή λογική 

τήν θετικήν τής κατ’ άξίαν τελώ*
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παράφωνοι/ πρός τήν ακριβή φορολογικήν τοΰ ήδη συντε- 
τελεσθέντος έννοιαν. "Οπως καί άν έχη, ένώπιον τής παρα 
φωνίας ταύτης δέν έδίςασεν ό ήμέτερος νομοθέτης τοΰ 1867. 
Κατά τό αρθρον 162 τοΰ προμνησθέντος νόμου είς τήν 
έκτίμησιν τών είσαγομένων εμπορευμάτων λαμβάνεται ώς 
βάσις ό τόπος τής εισαγωγής.

Η οιεύθυνσις τών παρ’ ήμΐν νομοθετικών ιδεών εΐναι ά- 
ςιοπαρατήρητος, διότι συμπίπτει πρός εποχήν, καθ’ ήν ή 
Άγγλο-Γαλλική τοΰ 1860 συνθήκη είσήγαγεν ε:ς νέαν 
δλως -τελωνιακήν φάσιν τήν διεθν συναλλαγήν, ώς ήδη 
προεξέθεσα, μεταξύ τοΰ προέχοντος τμήματος τής εύρωπαϊ

κής οικογένειας. 1 οιουτοτρόπως εις διοικητικούς δλως λό
γους πρέπει νά άποδώσωμεν την μέχρι τοΰδε καθυστέρη- 
σιν τής Έλλάοος, όσον άφορα τήν είσοδόν της εις τήν τε- 
λωνιακήν, τρόπον τινα, ένωσιν τής έπί τής άξίας φορολογίας 
τής εισαγωγής. Ή οικονομική του ήμετέρου τόπου πολι
τική είς μεγάλας ύπόκειται κατά τοΰτο εύθύνας. Ί·'ν μόνον 
θέμαάν φέρω, άρκεΐείς καταδίκην της. Πώς! Ή είς Αγγλίαν 
εισαγωγή τής Ελληνικής σταφίδος δέν θά ώφελεΐτο έκ τής 
έκεϊ φορολογίας έπ . τή βάσει τής άξίας, ήν τό προϊόν τοΰ
το έχει έν Ελλάδι ; Καί ή έννοια τή άμοιβαιότητος θά 
άπέβαινε επίσης ώφ λιμός, διότι είσαγομένων έξ ’Αγγλίας 
έν Έλλάδι, κατά μείζονα λόγον, παραγωγικών μάλλον 
οργάνων (άνθρακες, σίδ ρος, μηχαναί κτλ.) τό ευωνον αύ
τών, ώς έκ τής φορολογίας τής έν ’Αγγλία άξίας των, έάν 
τοιαύτη έκανονίζετο ή τελωνεία, θά προήγεν έτι μάλλον 
τήν βιομηχανικήν τοΰ τόπου δημιουργίαν. Σημειον λοιπόν 
δτι ή κυβερνητική ήμών οικονομία, άτυχήσασα περί -ήν 
εύρεσιν τής άπ τοΰ 1860 ανοικτής όδοΰ, ένέπεσεν είς 
ψευόή, έκ τής όποιας έστερήθη τών πλεονεκτημάτων άμα 
δέ καί μαθημάτων ολοκλήρου δεκαπενταετίας, χωρίς νά δύ- 
νηται νά ώφεληθή, τούλάχιστον νΰν μέχρι τής λύσεως τοΰ 
μεγάλου ζητήματος τών σχετικών εμπορικών συνθηκών, 
δπερ, όσον άφορα ίδ.ως τήν Άγγλο-Γαλλικήν, τήν καί κυ- 

ριωτέραν, θά λυθή κατά τό 1877, δτε λέγει ή νέα τής ι

σχύος αύτής παράτασις.
Έ προσέγγισις τής κρίσιμου περιόδου δέν έμποδίζει, έξ 

εναντίας καθιστά μάλλον διαφέρουσαν, τήν μελέτην τοΰ 
άνά χεϊρας θέματος. ’Εάν ή άρχή τής έπί τής άξίας τελω- 
νείας εΐναι ορθή, έάν ή άξια τοΰ τόπου τής προελεύσεως άπο- 
τελή άσφαλεστέραν οικονομικήν έννοιαν, βεβαίως καί τά ήδη 
συμβληθέντα μεταξύ τών έθνών καί τά μηκέτι πρ ς τήν 
ένωσιν ταύτην προσχωρήσαντα πρέπει νά συνεργασθώσιν 
είς τήν κραταίωσιν τής διεθνούς μπορικής ταύτης βάσεως. 
Έκαστος ύποθέτει τήν έξόχως συναλλακτικήν δύναμιν, 
ήτις θά τεθή είς τήν διάθεσιν τών εμπορικών έθνών, αμα 
τό τιμολόγιο*/  έκάστης πραγμ τείας, μεταβαΐνον άπό έπι
κρατείας είς έπικράτειαν, άποτε ή τήν φορολογητέα'/ α
ξίαν. Ύπάρχουσιν ύπόνοιαι περί τής άληθείας τοΰ τιμολο
γίου τούτου; Ή τελωνιακή άρχή · τοΰ τόπου τής εισα
γωγής δύναται νά έξετάση. Καλώς ώργανισμένη ύπηρεσία 

δύναται νά γνωρίζη έκάστοτε τάς έν έκάστω έμπορικώ 
κέντρω τών μάλλον διαφερόντων έθνών τρεχούσας καί δη- 

μοσιευομένας τιμάς, διά τής βοήθειας δέ μέσου τίνος κατ’ 
αύτάς ορού δύναται νά έξελέγχη προχείρως πάσαν κατα- 
δολίευσιν. Έπειτα ή παρέμβασις τών ήμετέρων προξενικών 
αρχών καθώς καί τών έπί τής κινήσεως τοΰ έμπορίου άλ- 
λοδαπών άρχών, είς βεβαίωσιν τή: άληθείας τών έκ τής 
άλλοδαπής τιμολογίων, δέν πρέπει νά θεωρηθή ώς μικρά 
έγγύησις. Έπί τέλους τά βιβλία τοΰ εί ικομίζοντος έμπο
ρου καί ιδιαιτέρως ό όρκος αύτοΰ έχουσι τι έξόχως ηθικόν 
έλατήριον, πρός τό όποιον δύναται νά συνδυασθή και πρα
κτικότερο'/ έτι ποινικόν, έκ τοΰ όποιου είς πρώτην άνακα- 
λυψιν ψευδορκίας ή πλαστογραφίας άνοίγεται ή θύρα τής 

φυλακής.
Ή οικονομική έννοια τής τελωνείας έπί τής άξίας τοΰ τό

που τής έξαγωγής εΐναι άχώριστος άπό τις φορ.λόγιας χαΐ 
τής προςεθείσης είς δαπάνας άξίας μέχρι τοΰ λιμένος τής ει
σαγωγής. Ακριβώς είπειν, πρόκειται νά φορολογηθή ή ήδη
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συντελεσθεΐσα άξία, έπί τής όποιας συμπράττει ή αγορά τοΰ 
τόπου τής εξαγωγής ζαί ή διαμετακομιστιχή έν γένει εμπο
ρία διά τών παντοειδών αύτής δαπανημάτων (μεταφορά, 
ασφάλεια, παραγγελία κλπ). Ό προσδιορισμός τής προσθέ
του ταύτης άξίας είναι έργον, είς τό όποιον παρέχουσιν με
γίστων ευκολίαν αί έν τή κοινή πρακτική μέθοδοι τοΰ έμπο
ρίου. Κατ’αύ τάς συντρέχουσιν, ώς έπ τ πλεΐστον, έγ 

γραφοι άποδεί εις, τών όποιων ή περαιτέρω βάσανος μετα
ξύ συναλαττομένων καί τελωνιακής άρχής συνδέεται ού 
σιωδώς μετά τής προχειροτέρας πε ρας.

Ή άνάλυσις αύτη τής άξίας τών έπισζεπτομένων τήν 
ήμετέραν έπικράτειαν ξένων πραγματειών όδηγεΐ εις πε
ραιτέρω έτι συμπεράσματα. Τίνος ένεκεν φορολογούνται 
αύ:αι έν τοΐς τελωνείοις; Βεβαίι.ς διότι προέρχονται έκ 
τής αλλοδαπής. Άλλ’έάν φορολογήτε τήν ξενικήν φύσιν 
των. δέν είναι άρα γε ανακολουθία νά άπορρίπτετε τό ξε
νικόν αυτών μέτρον ; Δέν ύπάρχει άνάγκη άποδείξεως, ότι 
τό μέτρον τούτο έπί τοΰ προκειμένου είναι ή μέχρι τών τε- 
λωνίνκών ορίων συντελεσθεϊσα τών είσκομιζομένων άξία.

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ-

Τήν 18 Αύγούστου έ. έ. ή ’Εθνική Τράπεζα έδημοσίευ- 
σεν ότι, κατ’ άπόφασιν τοΰ διοικητικού Συμβουλί υ της 
χαί δυνάμει τοΰ άρθρου 40 τοΰ Καταστατικού αυτής, άπό 
τής 20 Σεπτεμβρίου έ. έ. δέν θέλουσιν είναι δε
κτά είςπροεξόφλησιν παρά τώ Κεντρικώ Κατα- 
στήματι καί τοΐς Ύποκαταστήμασιν αύτής εΐμή συναλ- 
λαγματικαί καί είς διαταγήν γραμμάτια περιέχοντα έν τώ 
σώματι αυτών τήν ρητήν ύ π ό σ χ ε σ ι ν πληρωμής
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είς γραμμάτια τής αύτής Τραπέζη-, προσθέσασα ότι τό 
μέτρον τοϋτο μένει είς ενέργειαν μέχρι τής πλήρους 

εισαγωγής τοΰ νέου νομισματικού συ

στήματος.
Μετά τήν δημοσίευσιν τής άποφάσεως ταύτης, τής ού- 

σιώδη έξασκούσης έπιρροήν έπί τοΰ έμπορίου καί ής βιο
μηχανίας, έκαστος δύναται νά έρωτήση, τί άρά γε τοσού- 
τφ σοβαρόν ή τοσούτω έκ τοΰ σύνεγγυς θίγον τά συμφέροντα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης προύκάλεσε μέτρον οίονεί καταναγκα- 
στικόν; Λέγομεν δέ κ οίονεί κατ αναγκαστικόν» διότι, άν έπε 
τρέπετο τή ’Εθνική Τραπέζη νά έπιβάλλη τοΐ; μετ’ αύτής 
συννλλαττομένοις τήν ύποχρέωσιν τοΰ έξοφλεΐν τά πρός 
αύτήν χρέη των διά τραπεζικών γραμματίων τής αύτής 
Τραπέζης, τά γραμμάτια αΰτα θά έλάμβανον έμμέσως 

πως άναγκαστικήν κυκλοφορίαν.
Πρός άκριβή κατάληψιν τής αναγκαίας ταύτης συνέ

πειας τοΰ περί ού πρόκειται μέτρου τεθείσθ , ότι τά δάνειά 
καί αί προεξοφλήσεις τής ’Εθνικής Τραπέζης άνέρχονται 
κατά μήνα είς ώς έγγιστα δέκα πέντε έκατομμυρίων δραχ- 
μάς, καί ότι έκαστος τών οφειλετών αύτής οφείλει, κατά 
τήν λήξιν τοΰ δανείου του, νά έξοφλήση τό χρέος του διά 
τραπεζικών γραμματίων. Έν τή περιπτώσει ταύτη άπαν- 
τες οί όφειλέται τής Τραπέζης, άπό τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ 
τελευταίου, θέλουσιν εύρεθή είς τήν άνάγκην τοΰ ν’ άνταλ- 
λάξωσι τά είς χεΐρας των χρυσά ή άργυρά νομίσματα 
άντί · ραμματίων τραπεζικών, όπως έξοφλήσωσι τήν οφει
λήν των, ένώ λίαν σπανίως ή Εθνική Τράπεζα θέλει εύρί- 
σκεσθαι είς τήν άνάγκην τοΰ έξαργυρόνειν τά γραμμάτιά 
της, διότι, άντ’αύτής, άνέλαβον τό βάρος αύτόοί πολυπλη
θείς αύτής όφειλέται, οί άν γζαζόμενοί ' άνταλλάσωσι τά 
έν ταΐς χερσί των χρυσά καί άργυρά νομίσματα όπως, άντί 
πάσης θυσίας, προμηθευθώσι τραπεζικά γραμμάτια πρός 

έξόφλησιν τών χρεών των.
Μακράν ήμών ή ιδέα ότι ’Εθνική Τράπεζα θέλει ποτέ 

αποφασίσει νά έφαρμόση τήν διάταξιν τοΰ άρθρ-.υ 40 πρός
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τόν σκοπόν τοϋ νά κατ στήση οί.νεί αναγκαστικήν τήν 
κυκλοφορίαν τών γραμματίων της. Έχομεν πλήρη πεποί- 
θησιν ότι μέτρον τοιουτο καί πρός τοίόϋτον σκοπόν ούδέ- 
ποτε θέλει ληφθή, άλλ’ούτε είναι δυνατόν νά ληφθή νο- 
μίμως, τοΰ άρθρου 40, ύπό τήν λογικήν αύτοϋ ερμηνείαν 

έξεταζομένου, μή παρέχοντος τοιοΰτο δικαίωμα.
Άπ’ εναντίας, έξ αύτής τής δημοσιευθείσης άποφάσεως 

τοΰ Συμβουλίου τής ’Εθνικής Τραπέζης, εξάγεται ότι τό 
περί ού πρόκειται μέτρον δέν έλήφθη είμή προσωρινώς, 
καί περ έπ' άόριστον, έπί τή προσδοκία τής εφαρμογής 
καί μέχρι τής εφαρμογής τοΰ νέου νομι
σματικού συστήματος πρός αποφυγήν, άναν 
τιρρήτως, ζημιών δυναμένων νά προκύύωσιν έκ τής έπι- 
σωρεύσεως έν τοΐς έαυτοϊς ταμείοις, κατά τάς παραμονάς 
τής έφαρμογής αύτής, π ,ηθύος ξένων άργυρών νομισμά
των ών, κατά πάσαν πιθανότητα, ή κυκλοφορία θέλει ά- 
παγορευθή κατά τήν εφαρμογήν τοΰ νέου νομισματικού 
συστήματος. Άλλα, καί τοιούτου όντος τοϋ αληθούς καί 
μόνου σκοπού τού περί ον πρόκειται μέτρου, νομίζομεν 
οτι ούδόλως δικαιούται ή ’Εθνική Τράπεζα ινα ποιήσηται 
χτήσιν τοΰ άρθρου 40 τού έαυτής. καταστατικού όπως 
έπιβάλλη τήν ύποχρέωσιν τής πληρωμής τών ύπ’ αύτής 
προεξοφλουμένων γραμματίων είς διαταγήν ή συναλλαγ
μάτων διά τραπεζικών γραμματίων. Δέν διστζζομεν μάλι
στα νά ίσχυρισθώμεν, ότι τοιαύτη έπιβαλλομένη συμφωνία 
ίναι άκυρος καί μή ούσα, ώς άντιβαίνουσα τώ νόμω.

Πρός κρείττονα κατάληψιν τοΰ ύπό συζήτησιν αντικει
μένου άντιγοά ομεν ενταύθα τό άρθρον 40 τοΰ καταστατι 
κοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης, έχον ούτω: «Τό συμβούλων είς 
τάς ένεργουμένας προεξοφλήσεις, δάνεια καί χορηγήσεις, 
δύναται νά συμφωνήση ώστε αί πρός αύτήν πληρωμαί νά 
γίνωνται είς τραπεζικά γραμμάτια».

Έκ τοΰ σαφοΰς γράμματος τοΰ είρημένου άρθρου προ
κύπτει ότι ή ’Εθνική Τράπεζα δύναται νά σύμφωνη μετά 
τών μετ’ αύτής συναλλαττομένων, ινα άπαντα τά πρός αύ- 

Λ >

τούς δάνειά της άποτίωνται είς γραμμάτια τής αύτής 
Τραπέζης. Αλλά τό σ υ μ φ ω ν εΐ ν δέν έχει, άν δέν άπα- 
τώμεθα, τήν αύτήν σημασίαν μέ τό έ π ι β ά λ λ ε ι ν σ υ μ- 
φ ω ν ί α ν, ή συμφωνία προϋποθέτει τήν έλευθέραν θέλη- 
σιν έκα έρων τών μερών, ένώ ή έπιβο/.ή τής συμφωνίας 
άφαιρεΐ άπό τοΰ ενός τών συναλλαττομένωυ προσώπων 
τήν έλευθερίαν καί την συγκ ντρόνει άπασαν είς τό έτε
ρον. Καί άληθώς, οπότε ή ’Εθνική Τράπεζα δημοσιεύη ότι, 
έπί τή βάσει τοΰ άρθρου 40 τοΰ έαυτής καταστατικού, δέν 
προεξοφλείείμή γραμμάτια είς διαταγήν καί συναλλάγματα 
περιέχοντα τήν ρητήν ύπόσχεσιν τής πληρωμής τοΰ προε- 
ξοφλουμένου ποσού είς γραμμάτιά τής αύτής Τραπέζης, 
αύτή αύτη ή διακήρυξίς άφαιρεΐ άπ τοΰ ετέρου τών συμ
βαλλόμενων μερών τήν έλευθερίαν ύπό τήν εύρεΐαν σημα
σίαν τής λέξεως, άν ούχί ύπό τήν νομικήν. ’Αλλά καί τού
του μή οντος τό άρθρον 40, περί ού· πρόκειται, δέν έχει 
τή ’ έννοιαν ήν ένόμισεν ότι ήδύνατο νά δώση είς αύτό 
τό Συμβούλων τής ’Εθνική: Τραπέζης, δύο δέ πειστικοί 
λόγοι ύποστηρίζουσι τήν γνώμην ημών ταύτην. Πρώτον 
ότι, ύπαρχόντων νομισμάτων έχόντων έν τώ Κράτει κυ
κλοφορίαν δυνάμει τού νόμο , τό άρθοον 40 δέν δύναται 
νά θεωρηθή. πολλοΰγε καίδεΐ, ώς νομοθετική διάταξις άκυ- 
ροΰσα τ ύςκειμένους περί κυκλοφορίας νομισμάτων νόμους, 
καί δεύτερον διότι, μή εχοντος τού αύτοϋ 40 άρθρου ίσχύν 
νόμου, θά ήτο αντίκρυς παραλογισμός ή μέν ’Εθνική Τρά
πεζα νά δύνηται νά έξαργυρώνη τά - ραμμάτιά της δι’ οίου- 
δήποτε είδους έκ τών έχόντων νόμιμον κυκλοφορίαν νομι
σμάτων, είς δέ τούς μετ’ αύτής συναλλαττομ νους νά έπι
βάλλη τήν ύποχρέωσιν τοϋ νά πληρώνωσι τά ύ-’ αύτής 
προεξοφλούμενα γραμμάτιά των δια μόνον τραπεζικών 
γραμματίων, έπί τώ λόγω δήθεν ότι τό δικαίωμα τοΰτο τή 
έχορηγήθη δυνάμει τοΰ καταστατικού αύτής, ένώτοωύτο δι
καίωμα, άνπράγματιτήέχοοηγεΐτο, Οάήτο πε ιφρόνησις τής 
έθνικής κυριαρχίας, ού μην άλλά καί προσβολή αύτής τής 
εθνικής άξωπρεπείας, διότι ό ίσχυριζόμενος ότι δύναται ν’
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άπο^ρίπτη καί άπορρίπτων τά δυνάμει τοΰ νόμου κυκλοφο- 
ροΰντα εθνικά νομίσματα τίθεται ύπεράνω αύτοΰ τούτου 
τοΰ νόμου, ήκιστα μερίμνων περί τής εθνικής άξιοπρεπείας.

Πιστεύομεν μάλλον ότι ό συντάξας τό άρθρον 40 τοΰ 
καταστατικού τής ’ί.θνικής Τραπέζης είχε κυρίως προ 
οφθαλμών τήν περίπτωσιν καθ' ήν ένεκα διαταράξεων κοινω
νικών ή χρηματιστικών, τά τραπεζικά γραμμάτιά της ύπέ- 
στησαν έκπτωσιν καθιστώσαν άναγκαίαν τήν ένίσχυσιν τής 
πίστεώς της, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει έσκέφθη ότι, πρός 
τόν σκοπόν αυτόν τής ένισχύσεως τής πίστεώς της, μεγά- 
λως θά συνέτεινε καί ή πρός αυτήν παροχή τοΰ δικαιώμα
τος τοΰ συμφωνεΐν ϊνα οί μετ’ αυτής συναλλαττόμενοι άπο- 
τίωσι τήν πρός αύτήν οφειλήν των είς τραπεζικά γραμμά
τια. Άλλά, κατά τήν εξαιρετικήν ταύτην περίπτωσιν, τό 
περί ού πρόκειται μέτρον λαμβανόμενον ού μόνον πρός τό 
συμφέρον τής Τραπέζης, ά λά καί πρός τό συμφέρον τών 
μετ’ αύτής έχόντων χρηματιστικάς σχέσεις, οφείλει νά θεω
ρηθή ώς τό προϊόν τής άνεπηρεάστου προαιρέσεως καί τής 
έλευθέρας τών μερών θελήσεως.

Δέν δυνάμεθα όμως νά είπωμεν τό αύτό οπότε ή Τρά
πεζα επιβάλλει τοΐς μετ’ αύτής συναλλατομένοις τήν ύπο 
χρέωσιν τοΰ άποτίειν είς τραπεζικά γραμμάτια τά πρός 
αύτήν χρέη των πρός μόνον τόν σκοπόν τοΰ ν’ άποφύγη 
αΰτη ένδεχομένην ζημίαν, καί νά ύποστώσι ταύτην οί μετ’ 
αύτής συναλλαττόμενοι. Τοιαύτη ερμηνεία διδόμενη είς τό 
άρθρον 40 του καταστατικού τής ’Εθνικής Τραπέζςς, 
πρός τήν καταναγκαστικήν χροιάν, θά είχε καί τι φορτικόν 
καί επαχθές ήκιστα έμπρέπον είς Καθίδρυμα ’Εθνικόν, πε- 
ριβεβλημένον αποκλειστικόν πρόνόμιον έκδόσεως τραπεζι
κών γραμματίων, διότι άλλως τά προνόμια, άτινα χορηγεί 
ή πολιτεία έπί μόνη τή βάσει τοΰ γενικοΰ συμφέροντος, 
θέλουσιν έχει πρόσχημα μέν τό γενικόν συμφέρον, κύ
ριον δέ σκοπόν τό μερικόν, ανατρεπομένων οΰτω τών έφ’ 
ών στηρίζονται τά προνόμια ύγειών άρχών.

Έκ τών άνωτέρω συνάγεται, ότι ή ύποχρέωσις ήν άνεδέ- 

χθησαν οί έκδόται καί οί άποοοχεΐς τών προ=ξοφλουμένων 
συναλλαγματικών καί γραμματίων είς διαταγήν, τοΰ νά 
άποτίωσι τά προεξοφλούμενα ποσά είς γραμμάτια τής Ε
θνικής Τραπέζης είναι, καθ'ημάς, άκυρος, καθό μή ούσα 
τό προϊόν έλευθέρας συμφωνίας καί καθό άντικειμένη είς 
τάς διατάξεις τοΰ νόμου.

Πιστεύομεν δέ άοιστάκτως ότι ή ’Εθνική Τράπεζα, έχου- 
σα ύπ’ οψιν τήν οποίαν χαίρει δικαίως ύπόληζιν έντός καί 
έκτος τοΰ Κράτους, πρός δέ άναμετρώσα τά επιβαλλόμενα 
αύτή καθήκοντα ώς έθνικώ καθιδρύματι, θέλει άποσύρει 
τήν έπιβληθεϊσαν τοΐς μετ’ αύτής συναλλαττομένοις ύπο- 
χρέωσιν διά τής άπό 18 Αύγούστου δημοσιεύσεώς της, κα
θόσον εΐναι πολύ έντιμότε, ον δι’ αύτήν καί πολύ δικαιότερον 
νάύποστή αύτή ένδεχομένην μέν άλλ’ δλωςάπίθανον ζημίαν, 
παρά, ποιουμένη χρή-ιν άμφισβητησίμου καί έπαχθοΰς δι
καιώματος, νά έπιβάλτ τήν ζημίαν αύτήν είς τούς μετ’ 
αύτής συμβαλλόμενους, οιτινες, έκόντές άκοντες, θέλουσιν 
ύποκύψει είς τόν έπιβαλλόμενον αύτοΐς ύπό τής Τραπέζης 
νόμον.

Ή ’Εθνική Τράπεζα διοικεϊται ύπό διακεκριμένων προ
σώπων, μή έχόντων βεβαίως άνάγκην συμβουλών ή προ
τροπών, νομίζομεν όμως ότι καί έπί αύτή έτι τή ύποθέσει 
καθ’ ήν τό άοθρον 40 τοΰ καταστατικού αύτής ήθελε τή 
παρέχει τό δικαίωμα ού έποιήσατο χρήσιν, θά προσεκτάτο 
μείζονα έτι ύπόληψιν τιθεμένη έν κρείττονι λόγω τό νο
μικόν άξίωμα non omne qwi licet hoi e-tuin est, ή τήν άπαλ- 
λαγήν ένδεχομένης μέν ζημίας άλλά καί μικροΰ λόγου 

άξίας.
Μετά τάς συντόμους ταύτας παρατηρήσεις, λαμβανούσας 

τήν πηγήν των έν τώ καλώς έννοουμένω συμφέοοντι τής 
κοινωνίας, έχομεν δ’ έλπίδος ότι, κα’περ έν τώ σώματι τών 
προεξοφλουμένων ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης γραμματίων, 
ύπάρχει ή ρητή ύπόσχεσις τής άποτίσεως τοΰ προεξοφλου· 
μένου ποσοΰ είς γραμμάτια τής αύτής Τραπέζης, αύτη 
ουδέποτε θέλει έπικαλεσθή, πρός έκτέλεσιν τής ύποσχέσεως 
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ταύτης, τήν διάταξίν τοΰ εμπορικού Νόμου, ζαθ’ήν ό απο
δέκτης τοΰ συναλλάγματος οφείλει ν’ άποτίη αύτό έχεΐνο 
τό είδος τοΰ νομίσματος τό έν τω σώματι τοΰ συναλλάγ
ματος άναφερόμενον,.άλλ’ ότι μάλιστα, έξ ιδίας προαιρέ- 
σεως, θέλει αφήσει πληρεστάτην έλευθερίαν τοΐς έαυτοΐς 
όφειλέται;, όπως άποτίωσιν τήν πρός αύτήν οφειλήν των 
είς οίον άν έγχρίνωσιν είδος έκ τών έχόντων νόμιμον κυ
κλοφορίαν νομισμάτων, οσούτφ δέ δικαιότερον θέλει πρά- 
ξει, ένεργοΰσα ούτω, όσω ένώ ζαί αυτή πρό πολλών έτών 
έθεσεν εις κυκλοφορίαν τραπεζικά γραμμάτια, πλείστων 
εκατομμυρίων νέων δραχμών ή φράγκων πληρωτέων τω κο
μιστή άμα τή εμφανίσει, ούδείς έν τ ύτοις διενοήθη ούτε, πι- 
στεύομεν, θέλει ποτέ διανοηθή, ίναζητήση τήνέξόφλησιν τών 
γραμματίων τούτων είς τό είδος τοΰ νομίσματος τό έν αύ 
τοΐς άναφερόμενον.

Ρ.

ΕΑΑΙΙΝΙΚΙΙ ΕΜ'ΠΟΡΙΚΙΙ ΕΙΣΑΠ1ΓΙΙ·

'Η κατά τήν τελευταίαν άπογραφεΐσαν τετραετίαν 
(1870—73) έμπορική εισαγωγή τής ’Ελληνικής έπικρα- 
τείας αποτελεί θέμα, έκ τοΰ οποίου ή Πολιτική Οικονομία 
δύναται νά άρυσθή μεγάλης σημασίας πορίσματα, Ήδη έν 
δυσΐ προηγουμέναις μελέταις, άπό. εύρείας ’Αγγλικής καί 
άπό π οσφάτου 'Ελληνικής έπόψεως(1), ύπέδειξα συμπτώ-

1) "ΐδ. Οΐκονομικ’Λν Φυλ. 32, σελ. 342 κ«1 374.
Ή πρώττ. έκ τών έν λόγω μελετών προύκάλεσεν έν Κ.ων)πόλει (ϊδ. 
©ράζ.χν άμΟ. 384 τν,ς 9 Όκτωορ. 1875) σκέψεις τά μάλιστα έν- 
διαφερούσας. Υποθέτω έν τούτοις, ότι τά έξαγόμε-α τ/,ς άνά χεΐρας 
μελέττ,ς δύνανται να χρησιμεύσωσιν εις περαιτέρω άνάλυσιν θέμα
τος, τό όποιον κεϊται μεταξύ άφ’ ένός σεβασμίων αριθμών καί άφ’ 
έτερον ογκώδους καταναλωτικού ρεύματος, όπερ ϊσν,μέραι κατακλύ
ζει τήν Ανατολήν έκ τής Δύσεως. 

ματά τινα άξια ιδιαιτέράς παρατηρήσεως, τά όποια πρέπει 
νΰν νά άναγάγωμεν είς καθολιζώτερονά-ό Ελληνικών πη
γών ορίζοντα. Χάρις ε ς τοιαύτας γνωρίζομεν θετικώς, οτι 
έν γένει ή 'Ελληνική εισαγωγή άπό 85 487 535 δρ. τώ 
1870, άνέβη εις 97565716 τώ 1871 προεβιβάσθη έτι 
μάλλον τω 1872 είς 99 068 101 καί κατέπεσεν είς 92 
187 500 τώ 1873.

Έάν έρωτήσωμεν ιδιαιτέρως τό τελευταΐον έτος, 44 
τοΐς °/ο τής όλης εισαγωγής άνήκιυσιν είς δημητριακούς 
καρπούς (24, 49 τοΐς |0) καί είς ύφάσματα (20, 01 τοΐς 
°|0). Τά λοιπά 55 ’|. τοΐς ά ήκουσιν είς τάς άλλας 
τοΰ έθνικοΰ ήμών σώζατος άνάγκας Άς ίδωμεν κατά πό
σον αί άνάγκαι αύται ω'ήγησαν μάλλον ε ς τήν εισ
αγωγήν παραγωγικών οργάνων ή είς τήν 
προμήθειαν κτημάτων ά π ο λ α υ σ τ ι ζ ώ ν. Ή διά- 
κρισις μεταξύ τών δύο τούτων κατηγοριών τής άνθρωπί- 
νης χτήσεως είναι αναπόφευκτος είς τοιαυτα ζητήματα καί 
συγχρόνως έλαστική, διότι κατά τόν προορισμόν έκάστου 
πράγματος καθίσταται τοϋτο όργανον περαιτέρω παραγω
γής ή μέσον καταναλώσεως είς θεραπείαν προσωπικής άνάγ- 
χης. Έν τούτοις ένώ άφ’ ένός έπί τών λεπτομερειών έπικρα- 
τεΐ ή μεγαλειτέρα ποικιλία άναλόγως τής διευθύνσεως τών 
άνθρωπίνων ιδεών, άφ’ ετέρου άπό γενικωτάτης έπόψεως, 
ύπολαμβάνοντες τό έθνος ώς οργανικόν τι, δυνάμεθα, άνα- 
λύοντες τήν εισαγωγήν του να κατατάξωμεν εύκόλως τά 
δείνα προϊόντα ύπό τήν σημαίαν τής καταναλώσεως καί τά 
δείνα ύπό τήν σημαίαν τής παραγωγής. Τοιουτοτρόπως 
τά προεζτεθέντα 44 π. χ. τοΐς ° ο τής κατά τό 1873 
'Ελληνικής εισαγωγής ούδείς δύναται νά ίσχυρισθή οτι δέν 
εχουσιν ύπό έθνιζήν έποψιν καταναλωτικόν προορισμόν.

Άλλ’ ό σκοπός μου είναι νά περιορίσω τό θέμα έτι μάλ
λον, ούχίδηλαδή πρός τήν περιφέρειαν τή 'Ελληνικής έξωθεν 
καταναλώσεως άλλ’ έπί τοΰ κλάδου μόνον αυτής τού άνήκον- 
τος είς δευτερευούσας ζαί δή τής πολυτελείας μάλλον άνάγ- 



400 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΒΩΡΗΣΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΙΙΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 401

κας, διά τό τέλος τής συγχρίσεως τοΰ κλάδου τούτου πρός 

τό σύνολον τών έκ τής αλλοδαπής είσκομιζομένων παρα
γωγικών ■ ύπό εθνικήν πάλιν έποψιν οργάνων, διότι έάν 
ταϋτα έχωσί τι στάσιμον, ένώ έκεΐνα είναι προοδευτικά, ή 
αύτοθεραπευτική δύναμις τοΰ έθνους πρέπει κατά πάντα 
λόγον νά τεθή εις προσοχήν. Οί κατωτέρω πίνακες όμιλοΰ- 
σιν άφ’ έαυτών, κα· τοι άπό συνεπτυγμένης, κατ’ άνάγκην,

σφαίρας.
Ζ. ΙΙαραγωγιχα όργανα-

1870
101551

39410 
3057920

Εϊδ'Λ
ΜηγανσΙ
Βάμβαξ
Γαιάνθρακες
Εργαλεία γεωρ
γικά και ετπστη- 
μονιζά.
Βελόνα·.
Δέρμ. άκατεργαςα 5048670 
Ξυλεία ναυπηγήσ. I 6750 
Σίδηρος διά τήν 
ναυτιλίαν —
Σίδηρ.άκατέργας. 1013928

» κα·
Χάλυύ άκατεργ.

» ζατειργασμ.
"Ολον ζατ’ έτος 1’2955529

1534034
21870
26735

»

»

*

»

σρ.
Β

»

Β

»

1871 1872 1873
157937 •ν OC. 263732 δρ. 88394 δ;

12133 » 35316 » 160207
3948111 » 2684373 » 3551855 ■

42716 Β 21367 . 30192
51190 » 38865 » 41513 ■

7 155140 » 7840986 ■ι 5890628 :
295061 > 169558 » 195993 ι

15728 24015 ι
754880 > 514263 . 757347 ι

1486539 Β 1222760 » 1124752
87581 Μ 66454 » 62212 ι

47638 » 23799 . 23050 »

14538926 > 12897201 » 11950358 ι

>

>

»

»

»
*

»

»
ργασ^.

Β'' ΑποΛαυστιχά χτήματα.

1870
90006

111164
88340

146480
ά ύφάσματα551300

Είδη 
Μυρωδικά 
II αιγνιόγαρτα 
Πορζελάναι 
Όμβρέλλαι 
Μεταξωτά 
Φορέματα 
Χειρόκτια 
Χρυσά σκεύη 
Κορόέλλαι 
Καπέλα 
Έπιπλα 
Ποτά (εκτός οίνου

"Ολον κατ’ ϊτος

235957
402ϊ 5 

311180 
164990 
738538 
297013 
780775

3555967 , 4282796 » 4425851 » 4252263 »

1871 1*72 1S73
I55708 Gp. 135889 δρ. 139580 δρ.

υΓ> 176703 » 125422 9 123611 •
* 89030 Β 85167 105620 *
ο 186643 221022 Β 218701 >
» 1009220 679742 » 695930 V
if 324351 » 428022 > 495698
Β 88227 89000 Β 99000 »
Β 40787 Β 285801 0 241930 »

218785 » 380251 » 330495 Β
810542 » 767833 I» 625967 •

• 290142 Β 377305 » 359516 »
» 932758 > 850397 > 816115 »

Έν πρώτοις γενική τις παρατήρησές έπί τής διευθύνσεως 
τών κατ’ άμφοτέρους τούς πίνακας ένιαυσίων άριθμών είναι 
άναπόφευκτος. Άφ’ ένός ή παραγωγική τής Ελλάδος ει
σαγωγή άπό 12 955 529 δρ. τώ 1870 άνέβη είς 14 538 
926 τώ 1871, ινα καταπέση έκ νέου ύπό τό δριον τοΰ 
πρώτου έτους είς 12 897 201 τώ 1872 καί έτι μάλλον 
είς 11 950 358 τώ 1873. Ή άνάπτυξις αύτη, καί μεθ’δλην 
τήν άναγκαιότητα μέσων τινων ύπολογισμών, έχει τι ού- 
σιωδώς στάσιμον καί μάλιστα όπισθοδρομικόν. Άφ’ ετέρου 
ή καταναλωτική τής Ελλάδος εισαγωγή, καί δή είς θερα
πείαν άναγζών τών όποιων ό χαρακτηρισμός ευχερέστα
τος διά πάντα προσεκτικόν τοΰ προηγουμένου καταλό
γου άναγνώστην, ϊνα όμιλήσωμεν είς έκατομμύρια, άπό 3 
τώ 1870 άνέβη σταθερώς είς 4 καθ'έκαστα τών επομένων 
τριών έτών. Ίί άνάπτυξις έχει τι όθεν μόνιμον.

Έάν άναλυσωμεν κατ’ είδος τό προκείμενον φαινόμενον, 
άρχόμενοι άπό τής εισαγωγής, τά συμπτώματα παρίσταν- 
ται ώς ακολούθως. Έπί τών γαιανθράκων τά μέν έτη 18 71 
καί 1873 προπορεύονται είς τήν εισαγωγήν, τά δέ 1870 
καί 1872 έπονται· άπό τοΰ δραστηριωτέρου 1871 μέχρι 
τοΰ άδρανεστέρου 1872 ύπάρχει πτώσις άπο 3 948 111 δρ. 
είς 2 68 4 373, ήτοι καθ’ 1 ’|ι0 έζατομ. Έπί τών δερμά
των τά άκρα τής τετραετίας κατά τέσσαρα περίπου έκα
τομμύρια μειονεζτοΰσι τών δύω μέσων έτών. Έπί τοΰ άκα- 
τεογάστου σιδήρου ένώ ζατά τό 1870 ύπερβαίνει ή εισα
γωγή του τό έζατομμύριον, τω 1871 καταπίπτει είς 
τώ 1872 είς |0 καί τώ 1873 είς |,0. Σταθερωτέρα όπι- 
σθοδρόμησις, άν καί σχετικώς μικρό τέρα, παρατηρεϊται έπί 
τής εισαγωγής τοΰ κατειργασμένου σιδήρου. Έπί δέ τών 
μηχανών ένώ ύπήρχε προοδευτική άνάπτυξις άπό 101 χιλ. 
τω 1870, είς 157 χιλ. τώ 1871 καί είς 263 χιλ. τώ 
1872, τό τελευταίου έτος 1873 καταπίπτει πολύ κατωτέ
ρω τοΰ πρώτου είς 88 χιλ. δρ.

Άναλύοντες έπί τής αύτής μεθοδου τά καθέκαστα τών 
είσαχθεντων κατά τήν έν λόγω τετραετίαν καταναλωτι- 

ΕΤΟΣ 3—ΦΙ’Λ. 33—2 OLMBHtE. ΙΒίυ. 26 
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χών ειδών, παρατηροΰμεν δτι τά ματαιότερα μεταξύ αύτών 
βαδίζουσι μετά πλείονος σχετικώς έντάσεως. Τά μυρω
δικά π. χ. άπό 90 χιλ. δρ. τώ -1870 άναβαίνουσιν είς 
139 χιλ. τώ 1873, καί αί κορδέλλαι άπό 164 χιλ. δρ. τώ 
1870 δέν διστάζουσι νά φορτώσωσι τό φλοιώδες τοΰ εθνι
κού ήμών σώματος κατά πλέον ή διπλάσιον ποσόν τώ 1873, 
μέχρι 330 χιλ. δρ. Τά μεταξωτά ύφάσματα άπό 551 χιλ. 
δρ. τώ 1870, μή ύπολογιζομένης τής νευρικής κατά τό 
1872 άνω τοΰ έκατομμυρίου άναβιβάσεως των, σταθερώς 
κατά τά επόμενα έτη προβιβάζονται εις 679 χιλ. καί 695 
χιλ. 'JEL ραπτική τής Ελλάδος βιομηχανία δέν θεωρείται 
πλέον επαρκής- άπό 235 χιλ. δρ. κατά τό πρώτον έτος τά 
έτοιμα φορέματα αναβιβάζονται είς 324 χιλ. κατά τό δεύ
τερον, είς 428 χιλ. κατά τό τρίτον καί είς 495 χιλ. κατά 
τό τέταρτον. Βεβαίως άπό 40 χιλ. δρ. κατά τό 1870 ή 
εισαγωγή τών χειροκτίων κατά τό 1873 είς 99 χιλ. είναι 
πλέον ή διπλάσιά. Έν γένει ή κατανάλωσις τοΰ τόπου 
λεπτύνεται όσημέραι. Είναι άρα γε άνάλογος ή λέπτυνσις 
αύτη πρός τήν καθόλου οικονομικήν παραγωγήν ;

Τό ζήτημα τοΰτο είναι εύρύτατον, ένώπιον τοΰ οποίου 
τό σπουδαϊον βήμα πρός τά πρόσω, όπερ έποιήσατο ή Ελ
λάς ύπό βιομηχανικήν έποψιν, εΐναι ούσιωδώς σχετικόν. 
Εγείρονται βιομηχανικά καταστήματα καί κινούνται αί 
μηχαναί. Άλλά μήπως προέχει πλειότερον ή άδηφαγία καί 
ή ματαιότης τοΰ κοινωνικού σώματος;—Ή ιδέα μου είναι 
δτι ό λαός άπό διαφόρων λόγων ιστορικών γεύεται κατά 
τούς τελευταίους χρόνους αγνώστων τό πριν καρπών, ότι 
οί καρποί ούτοι εΐναι έξόχως γοητευτικοί, δτι έν τω μεταξύ 
ή ισορροπία τών άναγκών πρός τά μέσα ύπέστη δεινούς 
τιναγμούς, τών όποιων ιδιαιτέρας περιγραφάς δύναται νά 
οώση έκάστη κατά μέρος οικογένεια, καί τέλος δτι έπί τοΰ 
όλου ή εθνική φρόνησις πρέπει νά άποτελέση ένα σταθμόν, 
ϊνα έξ αύτοΰ προχωρήση ή περαιτέρω οδός τών κοινωνικών 
τυχών.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ·

Ενώπιον τής όσημέραι άναπτυσσομένης τάσεως είς πολ- 
?»απλασίασιν απανταχού τών στρατιωτικών δυνάμεων 
σπουδαιοτάτην έχει σημασίαν τό ζήτημα τής έπί τά δη
μόσια έργα ένασχολήσεως τών στρατών. Δέν είναι άδιά- 
φορον είς τήν εθνικήν οικονομίαν γεγονός, ότι αί πολιτι- 

καί τής νεωτέρας εποχής περιστάσεις Οέτουσιν εκτός τής 
κοινής έργασίας τό εύρωστότερον μέρος τοΰ πληθυσμού 

κατά δεκάδας καί εκατοντάδας μυριάδων. Έάν ύπήρχε 
τρόπος, έν ω χρόνω χερσοΰται είς άγρός καί κλείει εν 
εργαστήριο , νά άνοιχθή μία όδός καί νά καθαρι-.θή έν έλος, 
ήδύνατο νά είπη τις δτι αί δυνάμεις τοΰ άγροΰ καί τοΰ έρ
γα ιτηρίου δέν έμειναν άργαί, έάν μετετράπησαν πρός ήν 
άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας καί τή’ν --μπέδωσι ■ τής καλ
λιέργειας καί τής ύγιεινής. Ή παραγωγική ένέργεία ούτω 
δέν άπό/Άυται, άλλάσσουα δέ μόνον διεύθυνσιν, άναφαί- 
νεται έκ νέου είς μεγάλην αποτελεσμάτων σειράν.

Άλλ’ ή πρός τά κατ’ εξοχήν δημόσια έργα τροπή αύτη 
τών στρατών έν καιρω ειρήνης πα.ιστα μίαν δυσχέρειαν, 
ήτις εύθύς έξ άρχής πρέπει νά σαφηνισθή. "Οσοι ένόμισαν 
δτι οί στρατοί άποτελούσιν έργατικά σώματα, τά όποια 
πρέπει νά άμειφθώσι γενναιότερον τών κοινών έργατών, 
συνεπώς άναβιβάζουσι τγν δαπάνην τών έκ τοΰ στρατού 
δημοσίων έργων είς βαθμόν, όστις άπολήγει είς οικονομι
κήν ζημίαν τής έπικρατείας. Τοιαύτη ύπόθεσις δέν έχει τι 
κοινόν πρός τό έμόν θέμα. Έάν ή στρατιωτική έν καιρω 
ειρήνης υπηρεσία διαιρεθή είς δύο κεφαλαιώδη τμήματα, 
είς προγύμνασιν διά τόν πόλεμο; καί είς εργασίαν διά 

σκοπούς δημοσίους, δέν ύπάρχει λόγος ϊνα τό στρατιωτι
κόν ήμερομίσθιον άναβή ύπεράνω τής άμοιβής τών κοινών 
έργατών. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή έκ τής χρήσεως τών 
στρατών είς δημόσια έργα ύποτιθεμένη οικονομική ζημία
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σ.ερεΐται βάσεως, διότι ακριβώς συμβαίν ι ώστε έπί ίσω ή- 
μερομισθίω νά έχη τό έθνος πλείονας έργάτας τών όσους 
Θά είχεν, έάν οί στρατιώται κατεδικάζοντο εις αργίαν.

Κατά τοϋτο δύναται νά χρησιμεύση ή επομένη Γαλλική 
διατίμησις τών στρατιωτικών ημερομισθίων διά τήν έκτέ- 
λεσιν τών όχυρωματιών π. χ. τοΰ 184-0 πέριξ τοϋ Παρι
σιού έργων. Ή αναλογία τών ημερομισθίων τούτων πρός 
τά τών λοιπών έργατών ήτο είς 2: 5. Πρ φανώς ή δια
φορά τώ - 3|, ανήκει είς τ/ν έκ μέρους τής πολιτείας συν- 

τήρησιν τών στρατιωτω-εργατών, έν περαιτέρω δέ ανα
λύσει καί είς άλλου έτι βιομηχανικούς λόγους, είτε άπό 
μείζονος έπιδεξιότητος τών κοινών έργατών, είτε άπό έλάσ- 
σονος, ένεκεν τών ιδίως στρατιωτικών καθηκόντων, έρ
γασίας τών στρατιωτω-εργατών. Έν γένει τά οχυρωμα
τικά έργα διηρέθησαν είς δύο τάξεις, είς ημερομίσθια καί 
είς κατ’ άποκοπςν. Έπί τών πρώτων έκάστη ώρα έπιχω- 
ματώσεως μέν άντί 0,060 φρ. τεχνικής δέ έργασίας 0.0'75 
φρ. κοινώς πρός στρατιώτας καί δεκανείς. Έπί τών δευτέ
ρων 0,075 φρ. τό κυβικόν μέ-ρον χώματος ριπτομένου 
διά του πτύου είς άπόστασιν ·ί· μέτρων, ή τιθέμενου άνω
θεν τής τάφρου είς ύψος I ( n τοϋ μέτρου, 0,056 φρ. διά 
τήν έπί χειραμάξης μεταφοράν ένός κυβικού μέτρου χώ
ματος είς άπόστασιν 30 μέτρων έπί επιπέδου καί 20 μέ
τρων έπί άνωφερείας, διά τήν μεταφοράν αύτοϋ έπί τίνος 
οχυρωματικού σταθμού διά φορείου μέν 0,076 φρ. διά κο- 
φίνου οέ 0,080 φρ. καί διά καλάθου 0,106 φρ. Αί λοιπαί 
λεπτομέοειαι άνήκουσιν είς τήν πρακτικήν τού προκειμένου 
θέματος διαρρύθμισιν.

Ή έν τή στρατιωτική ύπηρεσία εισαγωγή τής πρακτι
κής έργασίας κατά τάς κοινάς μεθόδους τής βιωτικής, έκ 
τής όποιας έξήλθεν ό στρατιώτης κα· είς ήν Οά έπανέλθη, 
αποτελεί ιδιαιτέραν έποψιν. Έν πρώτοις δέν πρόκειται περί 
έκτελέσεως δημοσίων έργων άσυμβιβάστων πρός τόν κυ
ρίως στρατιωτικόν σκοπόν. Έάν ό στρατός βαδίζη κατά 
τών πολεμίων καί πρέπει νά διαβή ποταμόν, μήπως δέν
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άνήκει εις αυτόν ή κατασκευή τής γέφυρας ; Ή έν καιρώ 
λοιπόν ειρήνης προμήθεια τής έπικρατειας διά τών αναγ
καίων αυτή γεφυρών δέν έξέρ/εται τής σφαίρας τών στρα
τιωτικών έργων. Άλλ’ ό στρατός διέρχεται έν πολεμώ τό
πους άπαγορεύοντας τήν διαβίβασιν τών πυροβόλων ·αί 
λοιπών αποσκευών αύτοΰ· ευθύς αί χεΐρες, τά έργαλεΐα 
καί αί μηχαναί τού βαδίζοντος φοβερού όγκου τι'.ενται είς 
κίνησιν κρημνίζουσι, κόπτουσιν, ίσοπεδοϋσιν, έπί τέλους 
δέ άνοίγουσι τήν οδόν. Τί τό κωλύον ίνα καί έν ειρήνη 
τοιαΰται επιχειρήσεις συνδυασθώσι πρός τά κυρίως στρα
τιωτικά έργα; Έπί τού όλου όσον αί άπό τής κυβερνητι
κής αποστολής πηγάζουσαι εκτελέσεις έργων κοινής ώφε- 
λείας άνάγονται μάλλον είς τόν αριθμόν καί τήν δύναμιν 
τών βραχιόνων ή τήν τεχνικήν τής έπιχειρήσεως διασκευήν, 
τόσον ή ιδέα ότι ή Κυβέρνησες έχει παρ’ έαυτή μεγάλας 
ποσότητας βραχιόνων, κατά τό μάλλον ή ήττον διαθεσί
μων, οδηγεί είς τήν έν τοΐς δημοσίοις'έργοις συμμετοχήν 
τών στρατών.

Ό συνδυασμός ούτος τών κυρίως στρατιωτικών έργων 
πρός τά έν γένει δημοσίας χρήσεως πάγια, ούτως είπεϊν, 
έπιχειοήματα έξηγεΐται ιδιαιτέρως έκ τής εύρυτέοας τών 
στρατών πρακτικής ανατροφής. Αί κινήσεις τών χωμάτων 
κατέχουσι, λέγει ό Ou l not (έν τώ περί Στρατού συγγράμ- 
ματί του σελ. 231), τήν πρώτην Οέσιν μεταξύ τών χειρω
νακτικών έργων, τά όποια ιυνδέονται πρός τάς γενικός έρ
γασίας τού ενεργού στρατού ή άνάγονται πρός τήν ύπε- 
ράσπισιν τής έπικρατειας. Δέν δύνανται ταΰτα νά έκτελε- 
σθώσι μετά ταχύτητος καί ακρίβειας εΐμή κατόπιν μακράς 
άσκήσιως, διότι τό πτύον καί ή άξίν< δέν είναι επίσης 
εύχρηστα ε?’ όλων τών γαιών, ή τέχνη δέ τού κινεί ν τά 
χώματα δέν είναι όσον κοινώς νομίζεται εύκολος. Σημαν
τικόν λοιπόν είναι κατόρθωμα ή εισαγωγή τής χρήσεως 
τών έργαλείω < είς τήν ήμερησίαν έκπαιδευσιν τοΰ στρα
τού, καί πρέπει τό είδος τούτο τών ασκήσεων νά θεωρηθή 
ώς τό συμπλήρωμα τής όλης στρατιωτικής ανατροφής.
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Κατά τοΰτο ή φαγέδαινα τών στρατιωτικών συγκεντρώ

σεων, εννοώ τήν αργίαν τών στρατώνων, τήν οποίαν κα- 
λυπτουσίν έπιδεξιως οί τύποι τών παρατάξεων μέχρι τής 

σ.ιγμής, ζαθ ήν έρχεται έπί τοΰ πεδίου τής μάχ<ς ή ώρα 
τής εθνικής συμφοράς καί ατιμίας, αποτελεί έν τών σπου
δαιότατων έπί του προκειμένου θεμάτων. Ή ιστορία διεφύ- 
λαξεν ήμΐν όλόκλ'ρον σύστημα, όπ=ρ έπί μακρούς αιώνας 
δοκιμασθέν έστέφθη ύπό τών δαφνών τής επιτυχίας. Κα
θώς αναφέρει ό Bergier (έν τή τών Μεγάλων 'Οδών 'Ιστορία 
του, σελ. 568) οί γενικοί αρχηγοί τών Ρωμαϊκών στρατών, 
έπί τε τής δημοκρατίας ζαΐ τής μοναρχίας, άναγνωρίζον- 
τες τά δεινά, τά όποια δύνανται νά γεννηθώσιν έζ τής ύδρας 
ταύτης τής ήδυπαθείας καί τής οκνηρίας, μόλις διά τών 
όπλων έπετύγχανον χρόνον τινα ειρήνης ή ησυχίας, καί α
μέσως άντί νά έγζαταλειψωσι τά στρατεύματά των είς 
απραξίαν, τά μετεχειρίζοντο είς έργα, είτε τής τέρψεως, 
είτε τής ώφελείας, είτε τής άνάγζης. Μεταξύ άλλων, ό 
Κορβυλών, είς τών στρατηγών τοΰ Νέρωνος. έκ φόβου μή 
τυχόν αί έν 'Ολλανδία λεγεώνες ζαταστώσι δειλοί καί ό- 
κνηραι τάς μετεχειοίσθη είς κατασκευήν μεγάλης διώρο
φος μεταξύ τοΰ Ρήνου καί τού Μόση πρός άποσόβησιν τών 
έκχειλίσεων τοΰ Ωκεανού ζαΐ κυρίως, ώς λέγει ό Τάζιτος, 

τής στρατιωτικής άργίας. Επίσης ό Παυλΐνος ύπό τόν 
αύτόν Νέρωνα και έν τή αύτή γώρα ύπέβαλε τούς στρα- 
.ιώτας του εις τήν άποπεράτωσιν τοΰ προχώματος, όπιρ 

£ιχεν αρχίσει ό Δοοΰσος, τόσον όπως άπαλλάξη αύτούς 
έζ τών συνεπειών τής οκνηρίας, όσον ζαΐ πρός τόν σζο~όν 
τοΰ περιορισμού τοΰ Ρήνου έντός τής κοίτης αύτοΰ.

Μεταξύ άλλων ένασχολήσεων, τάς οποίας οί Ρωμαίοι 
στρατηγοί έπέβα· λον εις τούς στρατιώτας των, διαζρίνονται 
αί λιθόστρωτοι οδοί. Εργασία ήτις χρονολογείται άφ’ ής 
εφευρέθη ή διά τοΰ καθαρισμού τών άγρών λιθόστρωσις τών 
οδών. ΌΦλαμίνιος (όστις ύπήρξεν ό πρώτος μετά τόν’Απιον 
Καΐζον κανασκευαστής μεγάλων έν ’Ιταλία οδών) ύπατος 
ών, νικησας δέ καί υποταξας πολλά; έν τή άρχαία Λυγου-
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ρία φυλάς, βλέπω, ότι παοετείνετο ή ησυχία διά τινα χρό 

νοί, δέν άφησε τούς στρατιώτας του άργούς. Πρός τόν 
σκοπόν δέ ινα κρατή αύτούς έν διηνεκεϊ έξασκήσει, τούς 
μετεχειρίσθη είς λιθόστρωσιν τής μεταξύ Βολωνίας κα*  

Άρετίου μεγάλης οδού, όπως καί πρότερον είχε κατασκευ
άσει δι’ αύτών τήν άπό Ρώμης είς Άρίμινον άγουσαν.

Μετά πολύν χρόνον ή αύτή ιδέα ένέπνευσε τόν Αύγουστον 
Καίσαρα, όστις, νιζήσας τόν Λέπιδον καί τόν ’Αντώνιον, 
άγαγών όλην τήν Ρω λαϊκήν δύναμιν ύφ’ έαυτόν καί βλέπων 
απανταχού ειρήνην, έκλεισε τόν ναόν τοΰ Ίανοΰ,ώς σημεΐον 
τής καθολικής έν τώ ζόσμω ησυχίας. Καί όμως εΐχεν έν 
ένεργεία μέγαν άριθμόν λεγεώνων είς φυλαξιν τών ορίων, 
ϊνα μή διαφθαρώσιν δέ οί στρατιώται αύτών έν τώ μέσω τόσον 
άταράχου ειρήνης, όπως τό ύδωρ τό σηπόμενον έζ τής α
κινησίας, πρός δέ καί ίνα έζποδίση τήν άργίαν άπό τής 
έμπνεύσεως στασιαστικών κινημάτων, άπεφάσισε νά ύπο- 
βάλη αύτούς είς δραστήριας έξασζήσεις καί είς τήν κατα

σκευήν μεγάλων οδών άπό άκρου είς αζρον τής αυτοκρα
τορίας, μεταχειριζόμενος τάς αύτάς χεϊρας, δι’ ών ύπέταξε 
τούς ανθρώπους, πρός ύποταγήν τών όρέων καί τ'··ν βρά^ 
χων, καί ύπερνί/ησιν άπειρων έμποδίων, τά όποια μόνοι ο1 

νιζηταί τοΰ κόσμου ήδύναντο νά ύπερτηδήσωσιν.
Ή έργατική δύναμις τών Ρωμαϊκών στρατιών εΐναι α

κριβώς ανάλογος πρός τήν πο'εμικήν αύτών δόξαν., Καθ’ 
όσον έκείνη έξησθένει κατά τοσοΰτον καί αύτη έξέπιπτε· 
Παρατηροΰμεν έν τή μακρά τής Ρωμαϊκής ιστορίας περιό- 
δφ, ότι οσάκις άνεφαίνετο αρχηγός ικανός νά αντιμετώ
πιση τό βάραθρον, ένώπιον τοΰ όποιου μοιραίως ωδηγεϊτο 
ή αύτοκρατορία, αμέσως έργασία καί οπλασκία άπετελο υ^ 
τήν πρακτικωτέραν στρατιωτικήν βάσιν. Καθώς λέγ ει ο 
Michel Gh vPier (Μαθ. Πολ. Οικονομίας, τομ. 2, σελ. 194) 
οί αρχηγοί τών Ρωμαϊκών στρατών, μεταχειριζόμενοι τουί 
στρατιώτας των είς δημόσια έργα παντός είδους, ένεπνε- 
οντο ύπό σκέψεων κατ’ έξοχήν στρατιωτικών. Ύπεΐκον 
είς εύλογον, επιτακτικήν μάλιστα άνάγκην, τήν όποιαν
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ίσως αί νεώτεραι της Εύρώπης κυβερνήσεις δέν έμελέτη- 
σαν είσέτι ίκανώς, τήν ανάγκην της έκγυμνάσεως τοΰ 
στρατιώτου είς τόν κόπον. Οί στρατοί οΐτινες είργάσθη- 
σαν είναι ακμαιότεροι και ούνανται εύχερέστερον νά ένερ- 
γήσωσι πορείας όρμητικάς, χαταφθάνοντες τόν εχθρόν 
ζωηροί, είς τό πείσμα τών μακρών αποστάσεων, τάς όποιας 
διέτρεξαν χωρίς νά καταπονηθώσιν. Ούτως εξηγείται η 

παρατήρησις τοΰ Mont. squii n, οτι οί αρχαίοι στρατοί δέν ά- 
φινον όπισθεν των τά πλήθη εκείνα τών χαύνων καί άσθε- 
νων, οΐτινες έπί της εποχής του έδείκνυον τόσον φανερώς 
τά ίχνη τών βαοι^,οντων στρατών τής Εύρώπης.

Μεταςύ τών επισημότερων δημοσίων έργων, τά όποια 
συνετέλεσαν οί Ρωμαϊκοί στρατοί, πρέπει νά σημειωθή ή 

ε.ι και νΰν πλευστή έν 'Ολλανδία διωρυξ, τήν όποιαν έπί 
τοϋ Αυγούστου ήνέωξαν οί στρατιώται τοΰ Δρούσου. Έκεϊ 
όπου οί ήγεμόνες τών αρχαίων καί νέων χρόνων έξηντλή- 
Οησαν, οί στρατιώται τοΰ Τραϊανού κατόρθωσαν νά άνοί- 
ξωσι λεωφόρον διά μέσου τών έν ’Ιταλία ΙΙοντινων ελών. 
’Ακόμη σώζονται τά έρείπια τής κολοσαίας έκ 1000 μέ

τρων γέφυρας, τήν όποιαν οί άκάματοι ουτοι μαχηταί 
ωκοοόμησαν έπί τοΰ κάτω Δουνάβεως. Άλλ’έκτος τών 
ωφέλιμων έργων ή ιστορία άπομνημονεύει καί τήν χάριν 
τέρψεως μεσολάβησιν τών στρατιωτικών έργων. Ούτως 
εύρέθη τώ 1739 έπιγραφή έν Ρώμη, έκ τής όποιας πλη- 
ροφορούμεθα, ότι δύω λεγεώνες, ή 20 λ καί ή 14ο, κατα- 
σκευάσασαι στάδιον μήκους 2000 ποδών διά τους κατοί
κους τής I αλατιας, άφιέρωσαν αύτό είς τόν αϋτοκράτορα 
Άδριανόν.

Ιδιαιτέραν σελίδα έν τή ιστορία τής ένώσεως τών στρα
τιωτικών πρός τά δημόσια έργα άποτελοΰσιν οί χρόνοι 
τοΰ αΰτοκοάτορος Ιιρόβου, όστις, καθώς άναφέρει ό G.bon 
( Ιστορία τής Πτώσεως τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους κεφ. 121, 
μετεχειρίζετο σταθερώς τάς λεγεώνας αύτοΰ είς έργα 
ώφελιμα. 'Όταν έλαβε τήν αρχηγίαν έν Αίγύπτω, έξετέλε- 
σε πλεϊστα σημαντικά έργα, τά όποια συνετέλεσαν είς τήν 

λάμψ’.ν καί τήν εύημερίαν τής πλούσιας ταύτης χώρας. 
Έτελειοποίήσε τήν έπί τοΰ Νείλου συγκοινωνίαν. Ναοί, 

γέφυραι, στοαί, μέγαρα ώκοδομήθησαν διά τών χειρών τών 
στρατιωτών του, οΐτινες μετεβαλλοντο άλληλοοιαοόχως 
είς άρχιτέκτονας, μηχανικούς καί καλλιεργητάς. Διηγούν
ται περί τοΰ Άννίβου, ότι ·θέλων νά διάσωση τά στρατεύ
ματα του έκ τών ολέθριων συνεπειών τής αργίας, έπέβα- 
λεν είς αύτά τό χρέος νά φυτεύσωσι κατά τάς άκτάς τής 
Αφρικής μέγαν άριθμόν έλαιών. Έκ τής αυτής άρχής όρ- 
μώμενος καί ό ίίρόοος μετεχειρίσθη τάς λεγεώνας αύτοΰ 
είς άμπελοφυτείας, δι’ ών έκάλυψε τούς γονίμους λόφους 
τής Γαλατίας καί τής Πχννονίας, είς άποξηράνσεις ε

λών κττ.
Ή ιστορία λοιπόν δέν είναι βωβή έπί τοΰ άνά χεΐρας 

θέματος. Τό πρακτικώτερον τών αρχαίων εθνών συνεδύασε 
τοιουτοτρόπως τά στρατιωτικά έργα πρός τά οημόσια, 
ώστε διά τούς οπαδούς τής ίστορικήξ σχολής έπί τών οί 
κονομικών ζητημάτων άποτελεΐται έξ αύτοΰ μεγάλη λαμ- 

πάς είς περαιτέρω διαφώτισιν καί καλλιέργειαν τής προ- 

κειμένης ιδέας.

ΠΟΛΙΤΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΥΤν ' ΠΟΛΕΜΟΣ-

Μεταξύ τών διαφόρων στοιχείων τής κυβερνητικής έπι- 
στήμης άναντιορήτως τό οικονομικόν προέχει είς τήν επι
στημονικήν κατάταξιν. ’Ενώ τά λοιπά στοιχεία έχουσί τι, 
ώς έπί τό πλεΐστον, έξαρτώμενον έκ λόγων προσωπικών, 
άπ’ εναντίας τοΰ οικονομικού α· έπιστημονικαί άποοείςεις 
εΐναι ούσιωδώς άνώτεραι τών ορώντων προσώπων, προσεγ- 
γίζουσι δέ μάλλον τήν περιφέρειαν τών έπ’ ακρίβεια δια- 
κρινομένων μαθηματικών επιστημών. Ούτως έξηγεΐται, ότι 
αί ανακαλύψεις τής οικονομικής επιστήμης έπενήργησαν 
έπί τής καθόλου βιωτικής πλειότερον -ών ετέρων κλάδων
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τής εύρυτάτης κυβερνητικής. Ένω δέ βλέπει τις έθνη ύπό 
διαφόρους πολιτειακός έννοιας έκπληροΰντα τόν προορισμόν 
των, άφ’ έτέρου δέν ύπάρχουσιν όρια τόσον ασφαλή, ώστε 
νά έμποδίσωσι τήν εισβολήν καί κατόπιν έπικράτησιν τών 
ιδεών τής οικονομικής. Άπαντώμεν δέ αύτήν ώς τήν Χρι

στιανοσύνην, εύχομένην μέν απανταχού τήν ελευθερίαν, 
άνεχομένην δέ καί τόν Καίσαρα.

Ή πρακτική άξια τής εύγενοΰς ταύτης επιστήμης, λέ
γει ό Buckle ('Ιστορία τοΰ Πολιτισμού έν ’Αγγλία τομ. 1 
κεφ. 4), καί τοι δέν έξετιμήθη ίσως καθ’ όλην αύτής τήν έ- 
κτασιν είμή ύπό τών μάλλον προκεχωρημένων διανοιών, 
άναγνωρίζεται όσημέραι παρ’ έκάστου άνθρώπου άποκτή- 
σαντος παιδείαν τινά. Έν τούτοις καί εκείνοι άκόμη οιτι- 

νες έννοοϋσι τήν επιστήμην ταύτην κατά βάθος, νομίζω 
ότι όλίγην κατέβαλον προσοχήν έπί του τρόπον δι’ ού, χά
ρις είς τήν επιρροήν της, τά συμφέροντα τής ειρήνης καί, 
έτι περαιτέρω, τοΰ πολιτισμού, άμέσως άνεβιβάσθησαν.

Έκαστος γινώσκει, ότι μεταξύ τών διαφόρων αιτίων 
τοΰ πολέμου, ή εμπορική ζηλοτυπία άπετέλει άλλοτε έν 

τών σημαντικωτέρων δέν λείπουσι δέ παραδείγματα δια
φορών προελθουσών έξ ειδικού δασμολογίου ή έκ προστα
σίας άπονεμηθείσης είς προνομιοΰχόν τινα βιομηχανίαν. 
Αί τοιαΰται έριδες έβασίζοντο έπί τής ιδέας (καρπός τής 
άμαθείας, πολύ φυσικής άλλως τε), ότι τά πλεονεκτήματα 
τοΰ έμπορίου έξηρτώντο έκ τής ισορροπίας τής συναλλα
γής, καί ότι τό κέρδος οι’ ένα τόπον άφεύκτως είναι ζη
μία διά τόν έτερον. Έπίστευον δτι μόνα τά πολύτιμα μέ
ταλλα άπετέλουν τόν πλούτον, καί ότι επομένως τό ύπέρ- 
τατον συμφέρον τοΰ έθνους συνίστατο είς τήν εισαγωγήν 
όλίγων άφ’ ένός εμπορευμάτων καί πολλοΰ άφ’ έτέρου χρυ
σού. Τούτων ούτως έχόντων, αί ύποθέσεις έθεωροΰντο βα- 
δίζουσαι καλώς καί έν γένει πάντα κλίνοντα πρός τά 
κρείττω. Έάν όμως ή εισαγωγή ήκολούθει εναντίαν διεύ- 
θυνσιν, παντα/όθεν ήκούετο ή κραυγή ότι όλοι οί πόροι 
ήμών έξηντλοΰντο, ότι έτερος τόπος ύπερτέρει ήμών καί
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έπλούτιζεν ταΐς ήμετέραις δαπάναις. Είς τοιαύτην κατάστα- 
σιν πραγμάτων μία μόνη ύπήρχε θεραπεία: συνομολόγη- 
σις εμπορικής συνθήκης ύποχρεούσης τήν άμαρτάνουσαν 
επικράτειαν νά λαμβάνη παρ' ήμών μεγαλειτέραν ποσότη
τα εμπορευμάτων καί νά δίδη ήμΐν περισσότερον χρυσόν 
έάν δέήρνεΐτο αύτη νά ύπογράψη τήν συνθήκην, καθίστατο 
απαραίτητον νά σωφρονισθή, έφ’ ω έξωπλίζετο στόλος 
πρός καταπολέμησιν λαού, όστις, έ αττών τόν ήμέτερον 
πλούτον άφήρει, τά πολύτιμα μέταλ α ήμών, τά μόνα δη
λαδή μέσα πρός έπέκτασιν τού ήμετέρου έμπορίου είς τάς 

ξένας άγοράς.
Ή πλάνη αύτη έπί τής άληθοΰς φύσεως τών συναλλα

γών ύπήρχεν άλλοτε παγκόσμια έμπνέουσα δέ καί αύτούς 
τούς έξοχωτέρους πολιτικούς, ήτο ούχί μόνον άμεσος αί
τια πολέμου, άλλά συγχρόνως ηύξανε καί τά αισθήματα 
έκεΐνα τού εθνικού μίσους, έκ τών οποίων έπήγαζον οί πο
λεμικοί έρεθισμοί· έκαστον ούτω έθνος έφρόνει, ότι τό όρ- 
Οώς έννοούμενον συμφέρον αυτού συνίστατο είς τήν έλάτ- 
τωσιν τοΰ πλούτου τών γειτόνων του. Κατά τον 17 ’ αι
ώνα καί μάλιστα κατά τά τέλη τού <6’ν εύρέθησαν είς ή 
δύο διάσημοι σνγγραφεΐς, οίτινες άνέλυσαν τινάς τών ε
σφαλμένων βάσεων, έφ’ ών έστηρίζετο ή γνώμη αύτη. 
Άλλ’ οί προύχοντες έν ταΐς ύποθέσεσι τής Εύρώπης δέν 
έπεδοκίμασαν τάς άποδείξεις αύτής, εΐναι μάλιστα άμφί- 
βολλον καί άν τάς έγνώρισαν .... Επομένως έξτ,κολούθη- 
σαν μένοντες έν τή αύτή τροχιά, ύπ-Οέτοντες ότι τό έμπό
ριον δέν ήδύνατο νά άνθήση άνευ τής μεσολαβήσεως των, 
διαταράσσοντες τάς έμπορικάς συναλλαγάς διά τών άνα- 
ριθμήτων καί καταθλιπτικών κανονισμών τω >, καί θεωροΰν- 
τες ώ: καθιεοωμένην άρ-ήν ότι τό καθήκον πάσης κυβερ- 
νήσεως συνίστατο είς τήν διευκόλυνσιν τής ώφελείας τού 
εγχωρίου έμπορίου διά τής καταστροφής τών άλλων έθών.

Έν τούτοις κατά τόν 18'” αιώνα μακρά σειρά γεγονό
των, κατωτέρω ύποδειχθη-ομένων ήνέωξε τήν οδόν είς θερ
μήν τινα βελτιώσεως καί μεταρρυθμίσεως επιθυμίαν, τή^
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όποιας οέν ύπήρχε έν τώ κόσμω προηγούμενο ν παράδειγ
μά. Ή ισχύς του μεγάλου τούτου κινήματος έξετάθη έφ’ 
όλων τών κλάδων τών ήμετέρων γνώσεων τότε κατά πρώ
τον έγένετό ή εύτυχής απόπειρα τής άνυψώσεως τής Πο
λιτικής Οικονομίας είς τάξ ν επιστήμης διά τή; άνακαλύ- 
ψεως τών νόμων, οίτινες διέπουσι τήν παραγωγήν καί τήν 
διανομήν τοΰ πλούτου. Κατά τό 1776 ό Άδάμ ΣμίΟ έδη- 
μοσίευσε τό σύγγραμμά του Βλν/ι/ι <>/' Χ,ιΙίοιι: : θεωροΰν- 
τες τά τελικά τούτου άποτελέσματα, είναι κατά πάσαν 
πιθανότητα τό σημαντιζώτερον βιβλίον, έξ όσων ποτέ έ- 
γράφησαν, καί άναντιρρήτως ή πολυτιμωτέρα προίξ έξ 
όσων ποτέ έδόθησαν είς ιδρυσιν τών Απαραιτήτων διά πά
σαν ζυβέρνησιν άρχών. Έν τώ μεγάλω τούτω συγράμ- 
ματι ή γεγηραζυία θεωρία τής προστασία;, τής χορηγου- 
μένης είς τό έμπόριον, ζατεστράφη σχεδόν έκ θεμελίων· 
τό δόγμα τής ισορροπίας τών εισαγωγών καί έξαγωγών, 
καιρίως προσβληθέν, άπεδείχθη σαθρόν· καί τέλος έξηλεί- 
φθησαν οί Αναρίθμητοι οικονομικοί παραλογισμοί, οίτινες 
είχον συσωρευθή άπ' αίώνος.

Έάν τό σύγγραμμα τοΰτο άνεφαίνετο είς άρχαιοτέραν 
έποχήν, θά μετείχε τής τύχης τών μεγάλων έργων τοΰ 
Slafl'ord καί τοΰ Serra. Καί ήθελον μέν βεβαίως διεγείρει αί 
άρχαί τοΰ Σμίθ τήν προσοχήν τών θεωρητικών άνδρών, 
κατά πάσαν όμως πιθανότητα ή ούδαμώς ήθελον επενερ
γήσει έπί τών πρακτικών τής πολιτική; άνδρών ή έμμε
σον μόνον καί έφήμερον Οά έξήσκουν πρός αύτούς έπιρροήν. 
Άλλ’ ή διάδοσις τών φώτων υπήρξε τόσον μεγάλη απαν
ταχού, ώστε καί οί κοινότεροι τών ήμετέρων νομοθετών 
είχον, τρόπον τινα, προετοιμασθή είς τήν ύποδοχήν τών 
μεγάλων αύτών αληθειών, τάς οποίας είς άρχαιοτέραν 
έποχήν Οά έθεώρουν περιφρονητιζώς ώς ματαίους νεωτε
ρισμούς. ’Εντεύθεν συνέβη ώστε αί άρχαί τοΰ Άδάμ Σμίθ 
είσήλθον μετ’ ολίγον μέχρι τής Βουλής τών Κοινοτήτων. 
Μετ’ έκπλή'εως ή μεγάλη αύτη συνέλευσις ήκροάσθη τών 
αποκαλύψεων αύτοϋ διά τοΰ στόματος σημαντικών τινων
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μελών της, τά όποια τάς είχον ήδη άποδεχθή, συνειθισμέ- 
νη ούσα νά ζανονίζη τάς γνώμας της έπί τής σοφίας τών 
προγόνων αύτής, καί μικρόν οϋσα διατεθειμένη νά πιστεύση 
ότι οί νεώτεροι ήδύνανάο νά άνακαλύψωσί τι άγνωστον είς 
τούς άρχαίους. Άλλ’είς μάτην τοιοΰτοι άνθρωποι έγείρον- 
ται πρός άντιστασιν ζατά τής πιέσεως τής προχωρούσης παι
δείας. Δέν ύπάρχει μεγάλη αλήθεια, ήτις, άπαξ εύρεθεΐσα, 
άπωλέσθη ποτέ κατόπιν, ώς έπίσης καί σημαντική άνακά- 
λυψις, ήτις δέν έθριάμβευσεν καθ’ όλων τών έμποδίων. 
Τοιουτοτρόπως τά πλειότερα τών μελών τοΰ Κοινοβου
λίου έπάλαισαν είς μάτην έναντίον τών άρχών τής ύπό 
τοΰ Άδάμ ΣμίΟ Αναγραφόμενης ελευθερίας τοΰ έμπορίου, 
καί έναντίον όλων τών άπορρεουσών έξ αύτής συνεπειών. 
Άπό έτους είς έτος ή μεγάλη άλήθεια ήκολούθησε τήν 
οδόν της, προχωρούσα πάντοτε καί ούδέποτε οπισθοδρο
μούσα. Κατά πρώτον έξοχοι τινες άνδρες έγκατέλειψαν 
τάς τάξεις τής πλειονοψηφίας, τούς ήζουλούθησαν δέμετ' 
ολίγον οί κοινοί τών θνητών κατόπιν ή πλειονοψηφία κα
τέστη μειονοψηφία, τέλος δέ καί ούτή ήρχισε νά διαλύηται. 
"Ωστε σήμερον (1856), μετά όγδοήκοντα έτη άπό τής δη- 
μοσιεύσεως τοΰ «Πλούτου τών Έθνών» ύπό Σμίθ, ού- 
δείς ευρίσκεται όπωσοΰν πεπαιδευμένος, όστις δέν θά ήσχύ- 
νετο νά υποστήριξή γνώμας, αί’τινες πρό τής έποχής τοΰ 
Άοάμ Σμίθ ήσαν κοινώς παραδεδεγμένοι.

Τοιουτοτρόπως αί μεγάλζΐ διάνοια: κυβερνώσι τάς ύπο. 
θέσεις τοΰ κόσμου τούτου καί ζανονίζουσι διά -.ών Ανα
καλύψεων αύτών τήν πορείαν τών έθνών. Βεβαίως ή ιστο
ρία τοΰ θριάμβου τούτου Οά ήρζει μόνη είς άπογύμνωσιν 
τής οίήσεως τών πολιτικών άνδρών καί τών νομοθετών, 
οίτινες έξογκοΰσι τήν σημκντιζότητα τών ραδιουργιών 
των μέχρι τής ιδέας, ότι τά μεγάλα αύτά άποτελέσματα 
οφείλονται είς τά ψευδή καί διαβατικά μηχανήματα αύτών. 
ΙΙόθεν προέρχονται αί γνώσεις έκεϊναι, τών όποιων είναι 
πάντοτε έτοιμοι νά οΐκειοποιηθώσι τήν,άξίαν ; ΙΙοΰ ήν- 
τλησαν τάς γνώμς αύτών; Πώς κατόρθωσαν νά θεμε-
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λιώσωσι τάς άρχάςτων; Πάντα ταΰτα είναι στοιχεία τής 
επιτυχίας των καί δέν δύνανται νά τά άποκτήσωσιν είμη 
έκ τών διδασκάλων αύτών, έκ τών μεγάλων δηλαδή έκει- 
νων ερευνητών, οϊτινες, ώθούμενοι ύπό τών έμπνεύσεων 
τής μεγαλοφυίας, γονιμοποιοΰσι τόν κόσμον διά τών άνα- 
καλύψεων των. Δικαίω δέ τω λόγω καί άνευ φόβου αν
τιλογίας δυνάμεθα νά είπωμεν περί τοΰ Άδάμ Σμίθ, οτι 
μόνος ό Σζώτος ούτος συνετέλεσε, διά τής δημοσιεύσεως 
ένός μόνου συγγράμματος, είς τήν εύδαιμονίαν τής άν
θρωπότητος πλειότερον τοΰ όσον κατόρθωσαν όλα όμοΰ 

τά προτερήματα απάντων τών πολιτικών και τών νομο- 
θετών, όσων ή ιστορία διετήρησεν αύθεντικήν τήν άνα- 

μνησίν.
Δέν εισέρχεται έν τώ Οέματί μου ή έρευνα έπί του απο

τελέσματος τών μεγάλων τούτων ανακαλύψεων, έκτος 
μόνον καθ’ όσον συνέδραμαν είς τήν έλάττωσιν τής ισχύος 
τοΰ πολεμικού πνεύματος. Ούδέν εύκολώτερον τής ύπο- 
δείξεως τοΰ τρόπου καθ’ δν ένήργησαν αύται. Ενόσω γενι
κώς έπιστεύετο, ότι τά πολύτιμα μέτα7/λα άποτελοΰσι τόν 
πλούτον, ©υσικώ τώ λόγω έπιστεύετο καί ότι τό έμπό

ριον δέν έχει άλλον σκοπόν ειμή τήν αυξησιν τής εισα
γωγής αύτών. Ύπετίθετο λοιπόν ότι ή κυβέρνησις έπρε
πε νά λαμβάνη τά προσήκοντα μέτρα πρός έξασφάλισιν 
τής εισαγωγής ταύτης, ή οποία εντούτοις οέν ήδύνατο 
νά γίνη άνευ εξαγωγής τών πολιτίμων μετάλλων έζ τών 
λοιπών επικρατειών, αιτινες ακριβώς διά τούς αύτούς λό
γους, άνθίσταντο πάσαις δυνάμεσι εναντίον τοιούτου άπο- 
τελέσματος. ’Εντεύθεν προέκυψεν, ότι πάσα ιδέα πραγ
ματικής άμοιβαιότητος ήτο ακατόρθωτος- αί έμποριζαί 
συνθήκαι ήσαν προφάσεις απάτης, τοΰ ένός έθνους έπι- 
διώζοντος νά άπατήση τό έτερον παν νέον 
δασμολόγιον ήτο κήρυγμα πολέμου· 
ο,τι έπρεπε νά είναι τό ειρηνικότατου ι 
προεκάλει τάς έθνικάς έκείνας ζηλοτυπίας 
θείας, αιτινες ύπήρξαν παντός πολέμου αί· 

τελωνιαζόν 
τοιουτοτρόπως δέ 

ών επιχειρημάτων, 
καί άντιπα- 
ίαι ζυριώτα-

'ζαί·—Άμα όμως ήυνοήθη σαφώς, ότι ό χρυσός καί ό άρ
γυρος αντί νά είναι αύτός ό πλούτος, άπλώς μόνον τόν 
άντίπροσωπεύωσιν άμα παρετηρήθη, οτι ό πλούτος έγ
κειται έν μόνη τή άξια, τήν όποιαν ή εργασία καί τό προτέ
ρημα δύνανται νά προσθέσωσιν εις τήν άκατέργαστον ύλην, 
καί ότι τό νόμισμα χρησιμεύει απολύτως μόνον ώς ορ
γάνου ζαταμετρήσεως καί κυκλοφορίας τοΰ έθνιζοΰ πλού
του- όταν, λέγω, όλαι αί μεγάλαι αύται άλήθειαι άνεγνω- 
ρίσθησαν, τότε αί προηγούμεναι ίδέαι περί έμπορικής 
ισορροπίας και περί τής ύπερτάτης σημαντικό τη τος τών 
πολυτίμων μετάλλων έξεμηδενίσθησαν. Διαλυθεισών δέ 
τών κολοσαίων τούτων πλανών, εύχερώς έθεμελιώθη ή 
άληθής θεωρία τών συναλλαγών. Έπείσθη ό κόσμος, ότι, 
χορηγουμένης τής ελευθερίας είς τό έμπόριον, όλοι οί 
έπιδίδόμενοι είς τάς έπιχειρήσεις αύτής λαοί μεταλαμβά- 
νουσι τών έξ αύτής πλεονεκτημάτων ότι,τοΰ μονοπωλίου 
έξαφανιζομένου, τά εμπορικά κέρδη είναι άναγζαίως αμοι
βαία· καί ότι τέλος, αντί νά έξαρτώνται ταΰτα έκ τής 
ποσότητος τοΰ ληφθέντος χρυσού, άπορρέουσιν άπλώς 
έκ τής εύκολίας, μεθ’ής τό έθνος άφ’ένός μέν εξάγει 
όσας πραγματείας δύναται νά ζατασκευάση εύθηνότερον, 
άφ’ έτέρου δέ εισάγει είς αντάλλαγμα όσας μόνον διά βα
ρέων εξόδων ήδύνατο αύτό νάπαράξη καί τάς οποίας όμως 
άλλη χώρα, είτε έκ τής εύφυίας τών έργατών της είτε 
έκ τής γενναιοδωρίας τής φύσεως, δύναται νά χορηγήση 
είς μικροτέραν τιμήν. Προέζυψεν έντεΰθεν, ότι ύπό εμπο
ρικήν έποψιν Οά ήτο έπίσης παράλογος ή έπιδίωξις τής 
πτωχείας τοΰ μεθ’ ού συναλασσόμεθα λαοΰ, όπως θά ήτο 
καί διά τόν έμπορον γελοία ή εύχή περί πτωχεύσεως ένός 
τών πλουσίων πελατών του.

Εξ όλων τών αίτιων τούτων τό εμπορικόν πνεύμα, 
όπερ προηγουμένως ήτο συνήθως πολεμικόν, μετεβλήθη 
έπί τών ημερών ήμών σταθερώς είς ειρηνικόν. Καί τοι 
δέ αληθέστατο·? εΐναι, ότι ούδέ εις έπί τοϊς έζατόν ύπάρ- 
χει έμπορος, έπιγίνώσκων τάς αποδείξεις, έφ’ ων στηρί-
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ζονται αί οικονομικά·' αύται ανακαλύψεις, έν τούτοις ή έπϊ 
τοΰ πνεύματος του επιρροή αύτών ούδαμώς έντεϋθεν πα
ρακωλύεται. ΊΓ έμπορική τάξις, ώς καί πασα άλλη, επη
ρεάζεται ύπό αιτιών, τάς όποιας μικρός μόνον αριθμός τών 
μελών της έχει τήν ικανότητα νά άντιλαμβάνηται. Τοι
ουτοτρόπως μεταξύ π. χ. τών αναρίθμητων αντιπάλων 
τοΰ περιοριστικού συστήματος βεβαίως ολίγοι είναι οί 
δυνάμενοι νά προτείνωσιν ισχυρούς λόγους πρός δικαιο- 
λόγησιν της άντιστάσεως αύτών. Μήπως όμως τούτο έμ 
ποδίζει τήν άντίστασίν των; Σημεΐον ότι τά πλήθη άκο- 
λουθοΰσι πάντοτε μετά τελείας ύποταγής τό πνεύμα τής 
εποχής. Τί όμως είναι τό πνεύμα τής εποχής; Ή άπάν- 
τησις εύγερεστάτη: είναι αί γνώσεις ζαί ή διεύθυνσίς τήν 
όποιαν αύται λαμβάνουσιν.—'Όπωςλοιπόν, καθ’όλους τούς 
κλάδους τής ήμερησίας βιωτικής, έκαστος διά τής αύξή 
σεως τής εύδαιμονίας καί τής γενικής ασφαλείας εαυτού 
πορίζεται τά πλεονεκτήματα τής προόδου πολυαρίθμων 
τεχνών ζαί επιστημών, τών όποιων ζαί αύτό τό όνομα 
αγνοεί, τοιουτοτρόπως και ή έμπορική τάξις πορίζεται τά 
πλεονεκτήματα τών μεγάλων τούτων οικονομικών ανα
καλύψεων, αιτινες κατά τάς δύο τελευταίας γενεάς εντε
λώς μετέβαλον τήν εμπορικήν νομοθεσίαν τής ήμετέρας 
χωράς καί έπιδρώσι νύν, βραδέως μεν άλλά σταθερώς, έπί 
τών λοιπών τής Εύρώπης επικρατειών, έν αις ώς έκ τής 
ήττονος ισχύος τής δημοσίας γνώμης είναι δυσζολωτέρα 
ή Οεμελίωσις τών μεγάλων αληθειών καί ή έξοβέλισις 
τών παλαιών καταχρήσεων.

Τοιουτοτρόπως είναι μέν εντελώς αληθές, ότι μεταξύ 
τών έμπορων ό αριθμός τών είδότων τήν Πολιτικήν Οικο
νομίαν είναι σχετικώς ασήμαντος, έντούτοις είναι έπίσης 
αληθές, ότι μέγα μέρος τού πλούτου αυτών οφείλεται είς 
τούς πολιτικο-οίζονομικούς έζείνους άνδρας, οΐτινες, άπο- 
τρέποντες τά έμπόδια, τά όποια έν τή άμαθεία των αί κυ
βερνήσεις έπέβαλλον διαδοχικώς είς τό έμπόριον, έθεμε- 
λίωσαν νύν έπί βάσεως στερεάς τήν έμποριζήν ταύτην εΰ-
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ημερίαν, ήτις βεβαίως δέν είναι ή μικρότερα έθνική ήμών 
δόξα. Άναμφιβόλως είναι έπίσης αληθές ότι ή αύτή πνευ
ματική κίνησις ήλάττωσε τάς περιπτώσεις τοΰ πολέμου 
διά τοΰ προσδιορισμού τών αρχών, αιτινες πρέπει να διέ- 
πωσι τάς μ·τά τών ξένων επικρατειών έμπορικάς ήμών 
σχέσεις, διά τής άποδείξεως ότι ή ήμετέρα έπέμβασις έν 
ταΐς ύποθέσεσιν αύτών είναι ού μόνον ανωφελής άλλά 
συγχρόνως λίαν ολέθρια, καί τέλος διά τής καταστροφής 
τών πολυχρονίων έζείνων πλανών, αιτινες όδηγοΰσαι τούς 
άνθρώπους εις τήν ιδέαν ότι φυσικώς τά έθνη είναι έχθρά 
πρός άλληλα, διήγειρον τά αισθήματα τοΰ μίσους καί 
προ κάλεσε τάς έθνιζάς ζηλοτυπίας, έκ τών όποιων άλλο
τε τό πολεμικόν πνεύμα ήντλει σπουδαίαν ποσότητα 
έπιρροής. Α.

ΠΕΡΙ ΣΙΔΙ1ΙΌΔΡΟΜ11Ν·

ΙΙρό ούο άζριβώς έτών έν τή ’Επιθεωρήσει ταύτη 
ζφύλλ. θορίου 4 8'73) έξήτασα τό άπό Πειραιώς είς Λα
μίαν σιδηροδρόμου ζήτημα ύπό τινας έτόψεις καί κυρίως 
ύπό τόν διεθνή αύτοΰ χαρακτήρα δηλ. τής συνδέσεως 
τής γραμμής ταύτης μετά τών σιδηροδρόμων τής εύρω- 
παΐκής Τουρκίας, τήν διάβασιν τής έκ Σουέζ -ροερχομέ- 
νης παγκοσμίου έμπορικής γραμμής, ήτις έξ άνάγκης Θά 
διάσχιση μίαν ημέραν τήν Ελλάδα καί διερχομένη τή 
’Ιταλίαν θά λήγη διά Πα ισίω · είς Λονδΐνον καί τέλος τήν 
κατασκευήν τοΰ άπό Πειραιώς ε ς Λαμίαν σιδηροδρόμου 
ανεξαρτήτως, ήτοι τοπικώς. '<> χρόνος δέν μετέβαλεν έκ- 
τοτε τάς έπί τούτω ιδέας μου καί σήμερον ούτε νά έπανα- 
λάβω, ούτε νά μεταβάλω σκοπεύω δ,τι τότε έγραψα, διό 
καί λαμβάνω τήν ελευθερίαν νά παραπέμψω τούς βουλο- 
μένους καί τούς μή ένοιατρίψαντας εις τό ζήτημα τούτο, 
είς τό περί ού ό λόγος άρθρον μου.

Δέν έχω άνάγκην έπίσης προλόγων καί προοιμίων, ούτε 
άποδείξεων ή άριθμών, διά νά καταδείξ ο τήν άνάγκην καί 
τά εύεργετήματα τής κατασκευής τών σιδηροδρόμων ανε
ξαιρέτως, εύτυχώς, ό τε τύπος καί τόπος λαμπρώς κατε- 
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νόησεν τήν εκπολιτιστικήν μηχανήν τών συγκοινωνιών, καί 
μαλιστα τών δι' άτμοΰ, καί πρό πολλοϋ όμοφώνως ζητεί 
ταύτας. Άλλως τε πλέον ή άπαξ έλάλησα καί έγραψα 
περί τούτου. Σήμερον λαμβάνω αφορμήν έκ τών νομοσχε
δίων, άτινα μετ’ οϋ πολύ ύποβάλλονται εις τήν Βουλήν 
υπό τοΰ νέου ύπουργείου καί ών ή σπουδαιότης είναι τό
σον μεγάλη, ώστε όχι όλα, αλλά 2 ή 3 μόνον δεόντως 
έάν τεθώσιν εις ενέργειαν, τό υπουργεϊον Κουμουνδούρου 
έχει δικαίωμα, όχι εις απλά εύχαριστήρια τοΰ τόπου, άλλ’ 
είς πανελλήνιον εύγνωμοσύνην, διότι τότε έντός 5 ή 10 
έτών κανονίζονται τά σπουδαιότερα ζητήματα τοΰ Ελλ. 
κράτους, όπερ βεβαίως ού μικρόν. Προκειμένου λοιπόν νά 
ύποβληΟ έντός ολίγου είς τήν συζήτησιν καί τήν ψήφον 
τής Βουλής τό περί κατασκευής σιδηροδρόμου νομοσχέ
διο*/,  προτίθεμαι νά συστήσω δεύτερον ήδη (Ίο. Journal des 
Eco "mis <s 15 Jullii t 1870) τήν ταχυτέραν καί οίκονομι- 
κωτέραν κατασκευήν αύτοϋ, άμα δέ νά ένδιατρίψω καί εις 
τινας γενικάς παρατηρήσεις, αί’τινες καλόν Θά ήναι νά λη- 
φθώσιν ύπ’ όψιν.

Άπό τής εποχής τοΰ ιδ' Λουδοβίκου, όστις τά πάντα έκα
με μεγαλοπρεπή καί βασιλικά, οί έν Γαλλία κατασκευα- 
ζόμενοι δρόμοι έχαράσσοντο όχι μόνον πρός έξυπηρέτησιν 
τών τοΰ τόπου άναγκών καί τοΰ προορισμού των, άλλά 
καί χάριν ζόσμου. Τόν κόσμον καί τήν μεγαλοπρέπειαν ού- 
δείς βεβαίως άποστρέφεται άλλ’όταν ταΰτα πάντα άποβαί- 
νουσι τόσον δαπανηρά, ώστε πολλάκις άπαιτεϊται πολλαπλή 
δαπάνη καί μάλιστα είς άνθρώπους στερουμένους τών άπο- 
λύτως αναγκαίων του βίου, βεβαίως πας έχέφρων δέν θά 
εύρη άοκούντως έκφραστικάς λέξεις διά νά έκφράση τήν 
άγανάκτησίν του. · οιοΰτό τι συνέβη καί είς τήν κατα
σκευήν τών έν ‘Ελλάδι σιδηροδρόμων. Επειδή έν Εύρώπη 
οί κατασκευασθέντες σιδηρόδρομοι άπήτησαν δαπάνην 200 
—500,00θ φρ. κατά χιλιόμετρον, έπί τοΰ αύτοϋ ποσοΰ 
πηριζόμενοι καί οίέν Έλλάδι, ώς πρός τήν δαπάνην τών ήμε
τέρων κατασκευασθησομένων σιδηροδρόμων, πολλά μεν έλέχ- 
θησαν καί έγράφησαν μέχρι σ -μερονέπί τής διά τοΰ άτμοΰ 
συγκοινωνίας, ούδέν όμως έγένετο δυστυχώς διότι άφε- 
τηρία τοΰ ζητήματος τούτου ύπήρξεν ή έσφαλμένη αύτη 
βάσις. Έν Εύρώπη, ή κατ σκευή τών σιδηροδρόμων άπή- 
τησε τοιαύτην δαπάνην διά πολλούς μέν καί άλλους λό-

γους, μάλιστα δέ καί τούς έξεις. Εις τινα μέρη τής Εύ- 
ρώπης, τούλάχιστον έν ’Αγγλία, ένεκα διατυπώσεών τινων 
καί συνηθειών, ή παραχώρησις οίουδήποτε σιδηροδρόμου 
άπαιτεΐ πολλών εκατομμυρίων δρ. δαπάνην —·. δέν έννοώ 
ποσώς τάς δαπάνας τών προκαταρκτικών μελετών καί σχε
δίων. — Είς άπασαν τήν Εύρώπην, έκτος τής ’Αμερικής, 
καταβάλλονται πολλαί δαπάναι περί τήν διακόσμησιν τών 
τεχνικών έργων, έξ ών τινα άποβαίνουσιν άληθώς μνημεία 
τέχνης καί μεγαλείου· έπίσης δαπανάται μέγιστος χρόνος 
μέχρι τής ένώσεως τών δύο άκρων τοΰ σιδηροδρόμου καί 
ούτω οχι μόνον οί τόκ.ι αύξάνουν, αλλά καί ή κατασκευή 
αποβαίνει δαπανηροτέρα ένεκα τοΰ πυκνού πληθυσμού, 
τής άναπτύξεως τοΰ έμπορίου, τής βιομηχανίας, τής γεωρ
γίας, τής ναυτηλίας τών άμέσων σχέσεων μετά τών λοι
πών κιατών καί τής άνωτέρω κακής συνήθειας, ή μεν 
ό ός είναι πλατυτάτη, αί σιδηραί γραμμαί τούλάχιστον 
διπλαΐ, ή δέ κατασκευή, συντήρησες, ή μάλλον άπαντα τά 
έξοδα, έκτος μέρους τοΰ κινητού ύλικοϋ <na'6 iel r ulan*  είναι 
ύπερδιπλάσια. Καί έκεϊ μέν έν μέρει τούλάχιστον, άπαντα 
ταΰτα έχουσι τόν λόγον τής ύπάρξεώς των, έν τόπω όμως 
αραιότατα κατωκημένω, μή άριθμοΰντι π'.έον τοΰ ένός καί 
ήμίσεως έκατομμυρίου ψυχών, συνδεδεμένου μετά τοΰ Λοι- 
ποΰ κόσμου έξ ένός μόνον μέρους καί έχοντι έλάχιστον 
έμπόριον, βιομηχανίαν, ναυτηλίαν καί γεωργίαν καί στε- 
ρουμένω καί αύτών τών προχειροτέρων οδών προσέτι δέ 
καί κεφαλαίων, ένεκα τοΰ ιεγάλου αύτών ενοικίου, πόθεν 
όρμώμενος ύπολογίζει καί θέλει σιδηροδρόμους, οίους καί 
ή Εύρώπη, ώσεί τά πάντα έν Έλλάδι ούτω διεπράττοντο, 
καίώσεί τάχρήματα ήδύνατότις νά πορισθή ενταύθα με τούς 
αύτούς ούς καί έν Εύρώπη όρους; έν ’Αγγλία εύρίσκει 
τις χρήματα μέ 3 ένταΰθα μέ 10—12 . Άλλως τε
καί έν Εύρώπη πρό τινων έτών συνεΐδον τήν πλάνην ταύ
την καί πρό πολλοΰ, μάλιστα δέ πρό δεκαετίας, παρητήθη- 
σαν τών πλατέων σιδηροδρόμων καί άσχολοΰνται σήμερον 
κυρίως είς τήν κατασκευήν τών στενών σιδηροδρόμων, ούς 
τοπικούς όνομάζουσι · Η··«ηί de Γ·γ I :ι.Ιύ<· ' I cal άφίσαντες 
τού εύρεΐς σιδηροδρόμους διά τάς διεθνείς σχέσεις. Έξε- 
τάσωμεν νΰν τήν διαφοράν τών στενών καί πλατέων σιδη
ροδρόμων καί ίδωμεν ποιους πρέπει νά προτιμ/,σωμεν.

Ίδωμεν ότι οί πλατείς δρόμοι έχοντες πολλάς σιδηράς 
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γραμμας είσι οαπανηρότατοι εις τε τήν κατασκευήν, τήν 
συντήρησίν καί έκμετάλλευσιν καί τέλος αναγκαίοι έν μέ- 
ρει διά μεγάλους τόπους, ένώ ή Ελλάς έμπερικλείεται έν 
στενοτάτοις όρίοις, διά νά μήν εΐπωμεν δτι είναι μικρογρα
φία -κράτους. Οί δρόμοι προσέτι ούτοί είσι δαπανηρότεροι, 
διότι δέν έφαρμόζωνται είς τάς ανισότητας τοΰ εδάφους ώς 
οί στενοί καί διότι αί κλίσεις των εΐναι μεγάλων καί όχι μι
κρών ακτινών όμολογητέον δτι ένεκα τών κλίσεων τούτων 
υπολείπονται κατά τήν ταχύτητα προσέτι καί ή έλξις 
εινα: δαπ:-νηροτέρα, επειδή δμως ή συνήθης ταχύτης αύτών 
είναι 25—--30 χιλιόμετρα τήν ώραν, οίέχοντες μικράς κλί
σεις διά τήν ’Ελλάδα εΐναι καλοί ή δέ ταχύτης των αρ
κετή σήμερον.

Ο τύπος τών πρώτων εν Ευρώπη σιδηροδρόμων ειπομεν 
Οι! άπητει 200—500,000 φρ. κατά χιλιόμετρου· έπενεχ- 
θεισών δμως ελαχισ ων τινών μεταρρυθμίσεων είς τόν 
τύπον τούτον, άρκοΰσι σήμερον μόνον 100—120,000 φρ. 

χιλιομετρον καί όμως ό τύπος ούτος διαφέρει κατά 
τά έξης: Είς τήν στένωσιν τής οδού, είς τό βάρος’ τ · ν σι 
δηρων ράβδων rail·, τοΰ κινητού ύλίκοΰ maKSri. I lotilanl, τήν 
άφ,αίρεσίν, τών φραγμών ι^.ιπ». harrieres κττ. Τοΰτο δέ 
έγένετο σήμερον παραδεκτόν όχι μόνον ύπό τής Γαλλίας, 
έν ή πρώτον άνεπτύχθγ. ή ιδέα α'ΰτη, άλλά καί έν Αγγλία’ 
τούλάχιστον διά τό σύμπλεγμα ιό-ννιυ τών Ινδιών έσκευά- 
σθησαν μέχρι σήμερον 4,600 χιλιομ.), έν Σουηδία, Νορ
βηγία καί Ήνωμέναις Πολιτείαις, μάλιστα είς τά δυτικά 
αυτών κράτη καί τοΰτο αφού ή χώρα αΰτη κατεσκεύασε 
κατά τόν ά τύπον δηλ. a v. ie large’ 73,0( 0 χιλίομ. σιδη
ροδρόμων, εσπευσε νά αναγνώριση πάραυτα δτι τά διαθέ
σιμα κεφάλαια δέν έπέτρεπον τήν τών σιδηροδρόμων έκτα
σήν έπί τών αύτών βάσεων είς μέρη ένθα κατ’ άρχάς θά 
εϋρισκον μικράν κυκλοφορίαν χωρίς λοιπόν νά χάσωσι 
καιρόν μετέβαλον σύστημα καί τήν στιγμήν ταύτην'πλέον 
τών 10,000 μιλλίων στενών σιδηροδρόμων (3 άγγλ. 
πόδας) μέ ράβδους καί υλικόν έλαφοά, οί μέν κατασκευά
ζονται οί οέ έργάζονται δι’ έκαστον χιλιόμετρον τών οποίων 
έδαπανήθη 48—60,000 φρ. Σήμερον οέ κατασκευάζουσι 
καί τάς διεθνείς γραμμάς στενάς. Έν Γαλλία έπέφερον 
αλληλοδιαδόχους μεταβολλάς είς τόν τύπον τών στενών 
σιδηροδρόμων ό μέσος δρος τής έσωτερικής διαστάσεως τών 
ράβδων εΐναι 0.95μ. ή 1 μ. κα τέλος έφθασαν εις έκπλη- 

κτικά αποτελέσματα. Εις τάς Ινδίας δε αί φορτηγαί άμα- 
ξαι έχουσι πλάτος 0.75 μ. Κατά τάς μελέτας και προϋ
πολογισμούς τοΰ γεωργικού μηχανικού τοΰ τμήματος τής 
εταιρίας τών γε -ργών, δύναται νά έπέλθη μεγάλη έτι οικο
νομία 25—30,000 φρ. άρκοΰν κατά χιλιό ετρον δι’ αγρο
τικούς σιδηροδρόμους, έάν μεταχειρισθώσι τάς πλευράς ή 
πλάγια τών ύπαρχουσών οδών, ένθα δέν ύπαρχοι σχεοον 
ανάγκη ίσοπεδώσεως terra*sein<!ut  κα τοιοΰτοι δρόμοι έπαρ- 
ζοΰσι κάλλιστα είς έμπόριον 10,000 φρ. κατά χιλιόμε- 
τρον συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ κινητού ύλικοΰ· ραβοοί 
Vignole ζυγίζουσαι 12 χιλ. Τέλος οί έν Ευρώπη σήμερον 
στενό: σιδηρόδρομοι συμποσοΰνται είς 1,100 χιλ. (1).

Έξετάσωμεν νΰν τούς λόγους δι’ ους τό τών στενών 
σιδηροδρόμων σύστημα άριθμεΐ αντιπάλους. Ό πρώτος και 
κύριος λόγος είναι ή ΰπαρξις τών τοΰ άλλου συστήματος 
σιδηροδρόμων, ών τό έσωτερικόν πλάτος οηλ. ή μεταςυ 
τών σιδηρών ράβδων διάστασις είναι συνήθως 1.44 μ. ένώ 
τό τών στενών 1 μ. διό καί αί άμαξαι στενού σιοηροορομου, 
δέν εΐναι δυνατόν νά ταξειδεύσωσιν επι πλατύτερου σιοηρο- 
δρόμο ι. Ό ίσχυρώτατος ούτος λόγος εΐναι άράγε ασυμβίβα
στος έν γένει; Ίδωμεν. "Απασαι ανεξαιρέτως αί έταιρίαι, 
άπαφεύγουσι νά δανείζωσιν οίασδήποτε άμαξας εις άλλην 
έταιρίαν καί μόνον έν άνάγκη, δάνειον αμαξών, λαμβάνει 
χώραν. Ή μεταβίβασις επιβατών, ζώων καί έμποοευματων 
λαμβάνει σήμερον χώραν όχι μόνον είς τά τών κρατών 
σύνορα καί τών εταιριών άλλά καί έπί τών γραμμών τής 
αύτής 'Εταιρίας, ώς έκαστος τών ταξειδευόντων γνωρίζει

(1) Μέ/οι τού 1871 ζατεσ/.ευάσθν.σαν έν άπάσ/ι^τή ύφαλιω 
200,000 περίπου χιλιόμετρα δι’ ά έδαπανήΟησαν σχεδόν 60 δισε

κατομμύρια φράγκων. . „ , , 000οίο; οαπαντ,ς cp. ι.ί Ι,υυυ. 
» 148.000.

’ * 289,000.
1> »

γ·./.·.όα. 197,674· όλική άζία ep. ->6,274,81 ό,0(H).
■H άνάπτυξις 'των τούτων διαστάσεων τών σι-

δκοδιόμων ελαβε χώεαν κυρίως τό τελευταϊον τούτο τέταρτον τοΰ 
αίώνος. 'Η πρόοδος δέ τής ταχύτατος είναι έτι καταπληκτικωτερα 
όταν άναλογισβη τις οτι ό σιδϊρόίρομος διήνυε τό 1826, 9 |:.
λιόμετρα ττν <·’>;αν! 

α 97.660
89,959

923

Έν Ευρώπη
— ’Αμερική
— ’Αφρική
— ’Ασία
— ’Ωκεανία ί
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τούτο έξ ιδίας πείρας. Τέλος ή μηχανική άρά γε δέν δύ
ναται να λύση τό ζήτημα τούτο, ώστε καί ή τόσ/ν βδελυγ- 
μιαν^προξενοΰσα είς τούς ύπερασπιστάς τών πλατέων σι- 
οηροορόμων, μεταβίβασις, νά άρθή τοΰ μέσου; Νομίζομεν 
οτι τό ανω μέρος τών αμαξών, τούλάχιστον νΰν, ήδύνατο 
να κατασχευάζηται τοιουτοτρόπως, ώστε διά γερανού, ή 
τέλος μηχανής τίνος, νά μεταφέρηται έπί κάτω μερών άαα- 
ξων εχοντων καταλλήλου: διαστάσεις, ι,,ι.». Άπαντες οί 
εν Ελλαοι σιοηρόδρομοι άς κατασχευασθώσι χάριν τού 
τοπου, μέ εν μόνον ζεύγος σιδηρών ράβδων’ υη.· ν.. ο, 
η τις είναι έπαρκεστάτη δυναμένη νά χάμη και έπί τών με- 
γαλητέρων αποστάσεων δύο ανόδου: καί' δύο καθόδους τό 
ημερονυκτιον, αί δέ ράβδοι υται νά άπέχωσιν έσωτεοικώς, 
το πολύ εν μέτρον. ’Επειδή δέ ή 'Ελλάς ώς έκ τής γεω
γραφικής αυτής θεσεως μέ ούδένα κράτος Οά συνδέεται σι- 
οηροορομικώς, έκτος τής Τουρκίας, ένδιατρίψωμεν μικρόν

Καί έπι τή υποθέσει οτι διπλωματικής συνενοήθημεν 
μετά τής Τουρκίας, ώς πρός τήν ένωσιν τών σιδηροδρό
μων, άπαιτεΐται νά εύρεΟή Έτα-ρία, νά μελετήση, νά 
οιαπραγμα-ευΟή, νά ζατασζευάση καί νά θέση εις ένέογειαν 
τον μεταξύ Ί’ουμελίας καί Λαμίας σιδηροδρομικόν σύνδε
σμον, οι απαντα ταΰτα- ύπό τάς οικονομικές δυσχερείας 
εις ας σήμερον διατελει ή Τουρκία, ζαί μόνον 10 έτη έάν 
υπολογισωμεν, όπερ έλάχιστον, είναι όμως μέγα δι’ ήμάς 
οια τον απο Πειραιώς είς Λαμίαν σιδηρόδρομον, άφοΰ ποό 
10 ακριβώς έτών ή ζυβέρνησις έδαπανήθη είς αγόνους δια
πραγματεύσεις σχεδόν μέ τούς τυχόντος- διατί νά χάσω- 
μεν αλλα οεζα έτη ένώ έντός 2 ή 3 έτών δυνάμεθα νά ζα- 
τασζευασωμεν καί Θέσωμεν είς ενέργειαν τόν σιδηρόδρο
μον μας; Άλλ’ύποθέσωμεν ότι τά πάντα έσονται έτοιμα 
εντός οεζαετίας, ή δ’ ένωσις γεγονός. Ό μέν ελληνικός 
σιοηροορομος, ή ο τουρκικός, προχωρεί παραλλήλως 100 
—200 μ. και είς άπόστασιν 25—30 μ. ένθα έπιβάται καί 
εμπορεύματα μεταβιβάζονται άπό τοΰ ένός είς τόν άλλον 
σιδηροορομον ζαί ούδέν πλέον. Οί μέν έπιβάται δέν Οά εί- 
πώσι βεβαίως τίποτε ξένοι τε ζαί μή, διότι είς τούς μέν ή 
άλλαγη (των tr.n,.s τών άμαξοστοιχιών δέν είναι πράγμα 
ασυνήθες, εις 6ε τούς κατοίκους τού τόπου ή έλαχίστη 
αυτή χρονοτριοή, ούδέν σημαίνει απέναντι τής παλαιός 
απώλειας τοΰ χρόνου. Ή τών ζώων μεταφορά, καί είς τά 

ζώα κυρίως Οά συνίσταται τό κυριώτερον έμποριον μεταξύ 
Τουρκίας καί 'Ελλάδος, άπό τής μιας είς τήν άλλην αμα
ξοστοιχίαν, δέν είναι έπίσης δύσκολος- ή των εμπορευμά
των μεταβίβασις θά παρέχει βεβαίως τάς ουσκολιας της· 
άλλ’ άρά γε Οά ήναι τόσον μεγάλη μεταξύ τών ουο τοσον 
μικρόν ανεπτυγμένων τόπων; τέλος και του-ου ,.αραόεχ- 
Οέντος, είναι λόγος νά κατασζευάσωμεν σιδηροορομον απαι- 
τοΰντα 30 -40,000,000 δρ. ένώ δυνάμεθα νά κατασκευα- 
σωμεν αυτόν μόνον μέ 10, τό πολύ 15 έζ. δρ.; Νομίζω, 
ότι' οί λόγοι ούτοι είσί πλέον ή αρκετοί, οιά νά προτιμη- 
σωμεν αποκλειστικής τούς στενούς καί οικονομικούς, οι 
τινες όλιγωτέραν δαπάνην Οά απαιτήσουν καί επομένως 
έλάχιστον θά επιβαρύνουν τόν προϋπολογισμόν, ίσως οε 
καί ούδόλως, διότι μικρός δαπάνης σιδηρόδρομοι ουνανται 
νά διατηοηθοΰν έντελώς και άφ’έα >τών, αν οχι αμέσως, 
τούλάχιστον μετά τινα έτη έζτός τούτου, δέ Οα άπασχολη- 
θώσι τό ήμισυ τών πρός τούτο γαιών, όπερ σπουοαιοτατη 
οικονομία καί διά τόν τόπον ζαί διά τήν παραγωγήν, 
ήτις Οά ήναι σπουδαιότατη ένεκα τής θέσεως *·ω».

‘ Έξετάσωμεν νΰν καί όλως τοπικής τό ζήτημα 
άνεξαρτήτως τής ένώσεως διότι εις τήν περί ή-» ° -
ένωσιν άποδίδω όλως διό'ου μερικό» χαρακτήρα, ω, εζ .ου 
άπομεμαχρυσμένου τών πολιτισμενω ■ μερών, και οχι παγ
κόσμιον έμπορικόν χαρακτήρα, δι’οΰς λόγους έν.αΰ 
θεσα άλλοτε, καί τέλος διότι λίαν μεγάλ η σημασία οιοε .αι 
είς τήν ένωσιν, ούδεμία δέ είς τόν τόπον, ως επρεπεν.

Τά μέσα τής συγκοινωνίας καί μάλιστα οί σιδηρόδρο
μοι, είναι τά ίσ/υρώτερα όργανα τής άναπτυξεως του 
δημοσίου πλούτου,’ού τίνος πρέπει νά προηγηθωσιν ουτω 
τούλάχιστον εννοούν τούς σιδηροδρόμους οί Αμερικανοί, 
οί Άγγλοι καί οί Ί’ωσσοι. Ό βαθμός δέ τοΰ πολιτισμού 
σήμερον μετρόται διά τού μήκους τών σιδηροορομων. Λνα- 
γνωοιζομένης δέ άναγκαίας τής κατασκευή, σιόηρο^ρομου 
τινός δέν υπολογίζουσι τί δύναται νά άποφέρη, α ,οΰ ελά
χιστοι σιδηρόδρομοι άποφέρουσι τά έξοδά των, αλ'.α κατα 
πόσον Οά ώοελήση καί άναπτύξη τόν τόπον. Άλλως τε 
έπειδή οί σιδηρόδρομοι πλάττουσι νέους τόρους, ους αουνα- 
τεϊ τις νά προίδη καί προΰπολογίση, πάτα μελετη επι των 
προσόδων είναι'εσφαλμένη. Ούδείς βεβαίως ουναται να 
άντείπη τι εις τήν εύημεοίαν καί τήν άνάπτυξιν τής συγ
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κοινωνίας τής ’Αγγλίας (1). 41 εταιρία'. σιδηροδρόμων 
ύπάρχουσι σήμερον έν ’Αγγλία καί όμως μόνον αί μετοχαί 
17 έξ αύτών τιμώνται πλέον τοΰ άρτου. Καί όμως ζατά 
τό 184ο, τό τέλος τής παιδικής ηλικίας τώ» σιδηροδρόμων 
ούτως είπεΐν (1830—4ο), έπαρουσιάσθησαν είς τό Κοινο- 
βούλιον 1263 διάφορα σχέδια σιδηροδρόμ ν άπό ισαρίθμους 
έταιρίας, άπαιτοΰντα πλέον -ών 14 δυσεκατομμυ ίων.

Έκτος τής ’Αγγλίας είς άπαντα τά λοιπά μέρη τή: Εύ- 
ρώπης οί σιδηρόδρομοι κατεσκευάσθησαν τή συνδρομή τοΰ 
κράτους· ή συνδρομή αύτη παρ’ ήμΐν ένεκα τοΰ μεγάλου 
τόκου, τής μικράς εμπορικής καί βιομηχ νικής άναπτύ- 
ξεως τοΰ τόπου καί έπομένως τής κυκλοφορίας, είναι έτι 
άπαραίτητος.

Ύπεστηρίξαμεν πάντοτε τόν έλευθερίαν τής εργασία; 
καί τόν συναγωνισμόν καί ήμεθα έναντίον παντός προνο
μίου καί παντός είδους συνδρομής έζ μέρους τής κυβερνή
σεως δι’οίανδήποτε έπιχείρησιν, ούχ ήττον όμως δέν δυνά- 
μεθα σήμερον, προκει ένου περί κατασκευής σιδηροδρόμων, 
νά μην έπικαλεσθώμεν τήν άρωγήν τής κυβερνήσεως καί 
διότι πανταχοΰ σχεδόν τοΰτο έγένετο, καί διά τάς εξαιρε
τικός περιστάσεις 6 >’ ας διατελοΰμεν, καθιστώσαι ύπερ 
άλλοτε ποτέ άναγκαίαν τήν άρωγήν ταύτην. Αί κυβερνήσεις 
άνεμίχθησαν τριτώς είς τό ζήτημα τοΰτο· ή κατασζευά- 
ζουσιν όλοσχερώς σιδηρόδρομόν τινα ένοιζιάζουσαι ή 
έκμεταλλευόμεναι άπ’ εύθείας αύτόν, ή παρέχονσιν άπαξ 
διά παντός μέρος τών δαπανών τοΰ σιδηροδρόμου έπιφυ- 
λαττόμενοι δικαιώματα τινα, ή έγγυώνται τόν τόκον τών 
δαπανών. Έξετάσωμεν άνά έν έκαστον ζήτημα.

1). Παντού καί πάντοτε οσάκις ζυβέρνησίς τις ζατε- 
σκεύασεν ή έπεχείρησέ τι άπ’ εύθείας καί δι’ ιδίων της ορ
γάνων, τό πράγμα τοΰτο κατεσζε.άσθη κακώς, έζολοβώθη 
καί άπέτυχε· καί τοΰτο είναι φυσικόν διότι ελλείπει αυτή ή 
είδικότης, ώς έκ τής όλως διαφορετικής αποστολής αύτής,

(1). Τό μτ,κος τών βιδτφοδρόμων τάς ’Αγγλίας, έν έκμεταλλεύσει, 
βυνέκβιτο έξ 25,892 χιλιομέτρων έ·< δέ τγ, Γαλλία κατά τόν 8βριον 
τοΰ 1874 έξ 20,809 χιλιομ. αί δέ παραχωρ-ήθεΐσαι γραμμαΐαπο
τελούσε 28,616 χιλιομ. Οί κοινοί δέ δρόμοι έν μέν τή ’Αγγλία 
έχουσι μήκος 31,091 χιΆιομ. έν δέ τή Γαλλία 415,532 χιλιομ. 
μετά τών υπολειπομένω·» δέ νά κατασκευασθώσι 629,199 χιλιομ 
Οί διώρυγες έν μέν τή ’Αγγλία έχουσι μήκος, 6,670 χιλιομέτρων, 
έν δέ τή Γαλλία 11,612 χιλιομ..

ηθειών καί πρό πάντων 
όχι μόνον ή 
πλάσιον τοΰ άναγκαίου, 
καί ιδιόρρυθμόν ·
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διότι ενεργεί και πράττει διοιζητικώς, καί άπαντα τά όρ
γανά της είναι άδύνατον νά έχουν τόν ζήλον, τό ένδιαφέ- 
< ον καί τόν καιρόν τοΰ ιδιώτου. Έν τή έζμεταλεύσει οε, ή τή 
διευθύνσει τοιούτων επιχειρήσεων, όχι μόνον αί δαπάναι είσι 
μεγαλήτεραι, τούλάχιστον κατ’ 20 (ώς έν Βέλγιο; σήμε
ρον), άλλά ζαΐ ή διοίκησις έλλειπής, ανακριβής καί δή ανεύ
θυνος καί έξασκοΰσα καί έπί τής κοινωνίας καί έπιρροήν 
τινα επαχθή. Έν Έλλάδι δέ ένεκα τών πολιτικών μας συν
ηθειών καί πρό πάντων ένεκα τών συχνών μεταβολών, 
όχι μόνον ή κατασκευή αύτοϋ Οά χρειασθή χρόνον δεκα- 
πλάσιον τοΰ άναγκαίου, άλλά ζαΐ έπί τέλους ίσως άποβή 
καί ιδιόρρυθμόν τι, ήκιστα χρήσιμον πράγμα, ώς ή Βουλή. 
"Αλλως τε αί άκαταλληλίαι τού συγκεντρωτικού συστήμα
τος καθ ήμέραν καταδείκνυνται· τί θά γείνη έάν έπι τέλους 
ή ζυβέρνησίς ουγζεντρώση είς τά χεΐράς τη; καί τούς σι

δηροδρόμους ;
2) . Νά δώση ή ζυβέρνησίς άπαξ διά παντός ποσόν τι 

κατά χιλιόμετρον ή κατά καθο ιζήν έζτίμησιν δέν είναι 
ορθόν διότι καί πολύ δίκαιο δέν φαίνε*αι  διά τήν έταιριαν, 
μάλιστα δέ διά τήν ζυβέρνησιν, ήτις μή δυναμένη νά ζρίνη 
έκ τών προτέρων, προσφέρει είς τήν· τύχην.

3) Νά έγγυηθή τόν τόκον τώ > δαπανηθησομένων διά τήν 
κατασκευήν τοϋ σιδηροδρόμου κεφαλαίων, μάς φαίνεται δί
καιον, φυσικόν, σύνηθες, δημοτικόν καί λυσιτελές διά τήν 
έπιχείρησιν διότι ούτω διά πάντα εργολάβον ύπάρχει βά- 
σις καί όχι μόνον πάς τις δύναται νά εύρη τότε κεφάλαια, 
άλλά μάλλον πολλοί εργολάβοι θά έλθουν νά εύρουν τήν 
ζυβέρνησιν, ής ή θέσις Οά μεταβληθή αμέσως, διότι άντί 
νά ζητά έργολάβους νά τή κατασζευάσωσι σιδηροδρό
μους, θά έλθουν σπουδαίοι κεφαλαιούχοι καί ειδικοί κατα- 
σκευασταί σιδηροδρόμων μέ άποχρώσας εγγυήσεις νά κατα
σκευάσουν, έντός έλαχίςου χρόνου, όχι μόνον τόν διακοσιο- 
χιλιόμετρον σιδηρόδρομον τή; Λαμίας, άλλά καί άπαντας 
τούς Λοιπούς, ων τό μήκος τών άναγκαιοτέρων, συμπερι
λαμβανομένου καί τοΰ τής Λαμίας σιδηροδρόμου, δέν ύπερ- 
βαίνει βεβαίως τά 500 χιλιόμετρα, καί ίσως μέ έτησίαν 
έπιφόρτησιν 2 τό πολύ 3 έκ. δραχμών τοΰ προϋπολογι
σμού μας, δυνάμεθα νά έχωμεν σιδηροδρόμους οίτινες βε
βαίως Οά άλλάξωσι τήν όψιν τή; Ελλάδος.

"Ας σπεύση λοιπόν ή κυβέρνησις πάραυτα νά έγγυηθή 
6—7 °|0 τόκον είς τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων καί
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ας άρχιση άπό τήν παραχώρησιν τοΰ σιδηροδρόμου Λα
μίας, Πατρών καί οϋτω καθεξής. Έπαναλαμβάνομεν ότι 
πρέπει νά παραδεχθή τούς στενούς δρόμους, ών ή κατα
σκευή βεβαίως δέν Οά ϋπεοβή τάς 50,0*00  δρ. τό χιλιό
μετρο'? (έννοοΰμεν είς τά επίπεδα μέρη)· οϋτω δέ ό τής 
Λαμίας σιδηρόδρομος Οά άπαιτήση ·10—15 έκ. δρ. καί έάν 
παραοεχΟώμεν ότι ούδέν Οά άποφέρη, όπερ αδύνατον. θά 
έπιφορτισθή ό προϋπολογισμός μας έτησίως μέ έν έκατομ. 
ορ. οπερ έλάχιστον βεβαίως διά τόν σκοπόν. Ό τών Πα
τρών σιδηρόδρομος έχει μήκος 200 χιλιομ. καί έάν παρα- 
ταΟή πέραν τών Πατρών (πρός τήν Ηλείαν) καί διακλα- 
δωθή καί μέχρι “Αργους ή Ναυπλίου καί όπου άλλοΰ είναι 
άνάγκη δέν θά ύπερβή τά 250—300 χιλιομ. όστις κατά 
τούς αύτούς ύπολογισμούς θά έπιβαρύνη καθ’ έν, ή έν καί 
ήμισυ έκατ. δρ. τόν ισολογισμόν καί μέ τόν τής Λαμίας 
ούο έως δύο ήμισυ έκ δρ. Ουσίαν, ήν προθύμως κάμνει πάσα 
κυβέρνησις καί εύχαρίστως άναδέχεται ό λαός διά τοιοϋ- 
τον σκοπόν.

Μέ τό σύστημα τής έγγυήσεως τοΰ τόκου μένουσι καί 
αί έξης ελπίδες. Έγγυομένη ή κυβέρνσις 6—7 ΰ|0 τόκον 
οιά τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων, δύναται νά επι
φύλαξη έαυτή τά εξής δικαιώματα- 1) νά διανέμη έξ ίσου 
μετά τής Εταιρίας παν κέρδος πέραν τοΰ 7—8 uj0 οϋτω 
οέ όχι μόνον έπιφυλάττει έαυτή παν ενδεχόμενον κέρδος, 
άλλ’ άμα κινεί καί παρορμά τόν ζήλον τής διοικήσεως 
καί οιευθύνσεως, έάν τυχόν έκάθευδεν ένεκα τής έξασοα- 
λήσεως τοΰ τόκου τών κεφαλαίων. 2) Νά έπιφυλάξη 
εαυτή τό δικαίωμα τής άγοράς τοΰ σιδηροδρόμου, ύπό 
τούς συνήθεις όρους, μετά δεκαπενταετίαν.

Καλόν δέ εΐναι κατά τήν σύνταξιν τών ύποχρ ωτικών 
όρων Caliier charges, νά μελετηθώσιν ύπό καταλλήλων 
προσώπων τά παρά τοΐς άλλοις έΟνεσιν άνάλογα τοιαΰτα 
άμερολήπτως καί προτιμηθώσιν όσον ένεστι μόνον τά καλά, 
έποφελούμενοι μόνον τών άγαΟώυ άποτελεσμάτων τής 
πείρας των, διότι άπαντα τά συστήματα έχουσι τά καλά 
και κακα των- π. χ. τό σύμπλεγμα τών σιδηροδρόμων τοΰ 
Βορρά και τής ’Ανατολής έν Γαλλία, ήτον άσυμπλήρωτον. 
Έν τή κατασκευή τών γαλλικών σιδηροδρόμων μεταξύ τών 
άλλων οεν έλήφθη ούδαν.ώς ύπ’οψιν τό στρατηγικόν — δέν 
εννοώ νά συς-ήσω τοΰτο είς τήν κατασκευήν τών ήμετέρωυ— 
ώστε κατά τόν γαλλοπρωσσικόν πόλεμον τοΰ 18/0όάνα- 

τολικός σιδηρόδρομος τής Γαλλίας δέν ήδυνήθη νά μετα- 
φέρη έν τοισίν έβδομάδαις πλέον τών 250,000 στρατιωτών 
ένώ οί Πρώσσοι κατά τό αύτό χρονικόν διάστημα μετέφε- 
ρον άκριβώς τριπλασίους. Τό Μές, ή πρώτιστη Οέσις, ή 
μάλλον τό προπύργιου τής Γαλλίας, δέν ήτο συνδεοεμέ- 
νον σιδηροδρομικώς μέ τούς Παρισίους. Ό τής ύποχωρή- 
σεως στρατός έστάθμευεν έν Verdun, όπερ δέν συνεδέετο 
μετά τών Ιίαρισίων. Ταΰτα λέγομεν ινα μή οί συμβαλ
λόμενοι προσκολ),ηθώσιν έπιμόνως είς τό Caliier des charges 
έθνους ή έταιρίας τινός άνευ εύουτέρας έξετάσεως. Άλλ’ 
είπωυ.εν μά λλον γενικότερου, τί κυρίως πρέπει νά ληφθή 
ύπ’ όψιν κατά τήν σύνταξιν τών όρων τών υποχρεώ
σεων, καί είς τούς περί κατασκευής σιδηροδρόμων νόμους.

Καί τοι ό συναγωνισμός τών σιδηροδρόμων ούδαμοΰ 
κυρίως έπέτυχεν, ούχ ήττον πρέπει νά ληφθή ώς βάσις, διότι 
εΐναι άναγκαΐος χαλινός είς τήν άδράνειαν τών Εταιριών, 
έμποδίζων αύτάς νά ύπνώττωσιν έν γλυκεία ραθυμία, καί 
ό μόνος όστις άναγκάζει καί ύποχρεώνει αύτάς νά έφευ- 
ρίσκουν καί επινοούν νέους συνδυασμούς δυναμένους να 
αύξάνουσι τάς συναλλαγάς καί εισπράξεις καί νά εύχαρι- 
στώσι πληρέστερον τά συμφέροντα καί τάς άνάγκας τοΰ 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας. Έν ’Αγγλία ένθα σχεοόν 
άνεξαιρέτως οί ίδιώται κατεσκεύασαν τούς σιδηροορόμους 
καί άνευ έπεμβάσεως τής κυβερνήσεως καί βάσις αύτών 
ήτον ό συναγωνισμός, σχεδόν είς ούδέν έπέδρασεν, όπερ 
ό πατήρ τών σιδηροδρόμων St, fensnn άλλως προεΐοε λεγων: 
«όπου ή συνενόησις εΐναι δυνατή ό συναγωνισμός είναι 
αδύνατος» διότι αί Έταιρίαι αντί νά συναγωνίζωνται συγ
χωνεύονται ή συνενοοΰνται (1). Άλλ’ ό,τι ό συναγωνισμό;

(1) Τ1 Εταιρία London and North western Railway συνεχώ- 
νευσεν έν έαυτή 61 ιδίας ανεξαρτήτους άλλοτε Εταιρίας. Ομολο- 
γοΰμεν ότι καί ή συγχώνευσις έχει τά καλά της, ύιότι καθιστά πε
ριττά: σταθμούς, προσωπικόν, ύλικόν, γενικά έςοδα και άλλα τοι- 
αϋτα. Ούχ ήττον ή πρακτικότν.ς τών Άγγλων εΐσήγαγε καί 
εισαγάγει καθ’ έκάστυ,ν μυρίας τροποποιήσεις, έννοοΰμεν διευθύνσεις 
τε καί δημόσιον. Τό δημόσιον έπίεσεν εις τοιοΰτον βαθμόν τά; σι- 
δηροδρομικάς Έταιρίας, ώστε εις τάς ταχείας < x|>resS αναχωρήσεις 
νά παραλαμβάνωσι S' τε καί γ' τάςεως έπιοάτας. νά πωλώσι ει
σιτήρια καί έκτος τών σταθμών, οίον είς ςενοδ.χεϊα, ειδικά πρα
κτορεία καί αλλαχού, νά διακοσμήσωσιν ευπρεπέστερου τάς άμαξας,
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δέν ήουνήθη έξ ολοκλήρου νά πράξη, τό έπραξεν ό χαρα- 
κτήΡ> ή ανατροφή και ή προσωπικότης του αγγλικού 
έθνους, προαρχοντων πολλάκις αύτών τών διευθυντών τών 
σιδηροορόμων και ένώ τά μέν τιμολόγια άνθρώπων τε καί 
εμπορευμάτων κατ’ άρχάς ήσαν μέγιστα, ή ταχύτης μέ
τρια, και αί άμαξαι ήκιστα κομψοί καί εύπρεπεϊς, τά μέν 
τιμολόγια έκπίπτουν καθ’έκάστην, ή ταχύτης υπερβαίνει 
παντας τούς σιδηροδρόμους, ή δέ κομψότης καί εύπρέπεια 
τών αμαξών πλησιάζει τών τής Γαλλίας καί ίσως δέν θά 
Ρραδύνη νά φθάση καί τών τής Γερμανίας.

Εν Γαλλία ή βασις τής τών σιδηροδρόμων κατασκευής 
ήτον καί είναι τό μονοπωλεΐον καί μόνον συναγωνισμός 
έπιτυχής έγένετο είς έλαχίστας αποστάσεις, οσάκις τοϋτο 
ητο δυνατόν διό καί αί μέν τιμαί έμειναν ανέκαθεν αί αύται 
ήτοι αι ανωταται maximum τών τιμολογίων, ή ταχύτης 
μέτρια καί ή μεταβίβασις τών εμπορευμάτων άπαιτεϊ πολ- 
λακις τόσον χρόνον, όσον καί πριν τής έφευρέσεως τοΰ 
άτμοΰ. Προϊόντα δέ τής Αίγύπτου μεταβιβάζονται πολ- 
λάκις είς Γαλλίαν διά τής Αγγλίας, ώς καί Παρισιανά 
προϊόντα οιά τής ’Αγγλίας είς ’Ανατολήν, εύθηνότερον.

, ’Ανάγκη νά μή δοθή είς μίαν καί τήν αύτήν 'Εται
ρίαν ή κατασκευή τών σιδηροδρόμων, άλλά άνά μία γραμ- 

νά μεταφέρωσι παντός είδους καί κατηγορίας εμπορεύματα τόν τε 
ογκον καί είδος κατ’ αναλογίαν μέ τό ταχυδρομείου, ν,ύξησαν δέ 

ταχύτητα εις τοιοϋτον βαθμόν, ώττε υπερβαίνει σήμερον τήν 
ταχύτητα παντός άλλου σιδηροδρόμου’ καί τό περίεργον είναι ότι 
ποακτικώς ταΰτα έπέτυχον εις τοιοϋτον βαθμόν ώστε ή ταχύτης 
τοΐς άπεβη επωφελή; δηλ. οικονομική καί όχι δαπανηρά. Σήμερον 
όε τί νομί,ετε ότι προσπαθούν νά εισαγάγουν είς τούς σιδηροδρό 
μους; εκπληκτικήν οικονομίαν τής μεταφοράς δηλ· όπως μέ ένα πένυ 
(1|12) του σελινιού πέμπει τις άπό τοϋ ένός εις τό άλλο άκεον 
τοΰ βρετανικού κράτους μίαν επιστολήν, ούτω καί δι’ ένός πένυ 
νά όιατρεχη τις 30 μιλιών μήκος προσθετοντες ότι άλλοτε ή επι
στολή έπλήρωνεν 9 πένυ καί σήμερον 1 καί όμως τά εισοδήματα 
τοϋ ταχυδρομείου σήμερον είναι μεγαλήτερα ή όταν είσέπραττεν 
εννεαπλασια! Άναλογον δε τι συνέβη καί εις τας ταχείας αναχω
ρήσεις. Αι τής ά κλάσεως άμαζαι απαιτούν δαπάνην 380—400 
λ. στ. δι’ 24 πρόσωπα’ αι’τής β’ 2G0 —300 διά 50 πρόσωπα’ 
αι τής γ' 225—252 διά 50 πρόσωπα. Έάν ΰποθέσωμεν άπάσας 
πλήρη; και ή γ' είναι πάντοτε—, ή ά άποφέρει 4 ‘|t σελίνια 
κατά μίλλιον, ή β' 6 "|ι; καί ή γ' 4 *| β’ ώστε μεταξύ τοϋ εισο
δήματος τής ά καί τής γ' σχεδόν δέν ύπάρχει διαφορά. 

μή μεθ’ άπάντων τών διακλαδώσεων της, είς μίαν ιδίαν χω
ριστήν 'Εταιρίαν. 'Εταιρία διαθέτουσα πολυάριθμον προ
σωπικόν, εύκόλως συνενοούμενον κα ένούμενον ενεκα τών 
κοινών συμφερόντων, έξασκεΐ έπιβλαβή έπι ρροήν είς τήν 
κοινωνίαν, δυναμένη νά διάθεση τά πάντα. Ό Λιμπ>6 Fleury 
λέγει; ή κυβέρνησις έχει άνάγκην πλειονοψηφίας, ή δέ 
πλειονοψηφία έχει άνάγκην νά εύχαριστή τους εκλογείς 
της· ό σιδηρόδρομος είναι λαμπρόν εκλογικόν νόμισμα 
εξαίρετου τίτλου εις πάντα τόπον καί ύπό παν σχήμα εκτε
λεστικής εξουσίας. Ι ις τό νόμισμα τούτο οφείλεται ή 
ύπαρξις τόσων κακών σχεδίων σιδηροδρόμων καί ό τής άβε- 
βαιότητος πυκνός πέπλος, όστις καλύπτει τό μέλλον τοϋ 
γαλλικού συστήματος, οφείλεται είς τοϋτο. Τά παράπονα 
ταΰτα δέν γίνονται μόνον έν Γαλλία, άλλά πανταχοϋ. 
Ιδού τί είπε πρό πολλοΰ πολιτικός τις Αγγλος: Αί Έται- 
ρίαι τών σιδηροδρόμων είσίν ίσχυρόταται καί έχουσι πολ
λούς έν τή Βουλή ύπερασπιστάς- τό ύπουργεϊον όπερ θά 
προσεπάθει νά τάς στενοχωρήση άναποδογυρίζεται ταχέως. 
Ή κυβέρνησις έκείνη, ήτις ήθελε νά κάμη χρήσιν τής έξου
σίας της, θά έπραττεν έργον άσύνετον, δοκιμάζ'.υσα δέ 
αύτήν θά συνετρίβετο, θά προύκάλει ά,ντίδρασιν, έναντίον 
τής όποιας δέν θά ήδύνατο νά παλαίση ούτε στιγμήν. Εις 
τάς Βουλάς ή επιρροή τών 'Εταιριών είναι μεγίστη έν δέ 
τή ’Αμερική, λέγεται, ότι αύται αύται κάμνουσι τούς 
νόμους.

Έκ τών διοικητών, διευθυντών ή συμβούλων ούδείς αύ
τών πρέπει νά έχη τό δικαίωμα νά λαμβάνη μέρος εις άλ
λην εταιρίαν σιδηδροδρόμου, ούτε νά προμηθεύη τι έμμέσως 
ή άμέσως.

Άφοΰ ή κυβέρνησις Οά έγγυηθή τόν τόκον, ή παραχώ- 
ρησις άς μή γείνη, εί δυνατόν, δι’ 99 έτη — έννοεϊται ότι 
τά έξοδα τότε θά ήναι περισσότερα—, άλλά διά μικρότε- 
ρον χρονικόν διάστημα.

Ή" κυβέρνησις δέν πρέπει νά έπιβάλλη έκ τήν έταιρίαν 
διαφορετικόν τοϋ κοινού τιμολόγιον οιά τήν μεταφοράν 
στρατού, υλικού, ύποδίκων, καταδίκων, τοϋ ταχυορο- 
μείου, τών τηλεγράφων κλ. διότι ή μέν εταιρία πιθανόν νά 
τό νομίση θυσίαν, ή δέ κυβέρνησις ύπηρεσίαν, έν ώ δέν εί
ναι. Άφ’ου ή κυβέρνησις θά έγγυηθή τόν τόκον, είτε πλη
ρώνει πολύ, είτε καθόλου είναι έν καί τό αύτό, άφοΰ μέχρι 
τοϋ 6—7 °! ύποχρεοϋται νά άναπληροΐ, ώστε δ,τι δώσή
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Οά ύπάρχη καί δέν Οά τό πληρώση· δ,τ', δέ δέν Οά δώση 
δέν θά ύπάρχη καί Οά τό π ηρώση.

Βεβαίως ή έταιρία πρέπει νά ύποχρεωθη νά ζατασκευά- 
ση σιδηροδρόμους, τροχιοδρόμους καί κοινάς οδούς δι’ ών 
νά συνδέση άπαντα τά πλησιόχωρα μέρη μέ τήν κυρίαν 
γραμμήν της, δέν πρέπει όμως τούτο νά τή έπιβληΟή άνευ 
ορίων χάριν όχι τής εταιρίας άλλ’ αύτής τής κυβερνήσεως 
άφοϋ Οά έγγυη ή ό τόκος άλλως τε ή άνά ττυξιν τής συγ
κοινωνίας έχει καί αύτή τούς κανόνας της. Έάν π.χ. δα- 
πανηθή δι’ οίονδήποτε μέσον συγκοινωνίας 1 έκατμ. δρ. 
ζαΐ ή δαπάνη αύτη δέν δύναται νά άποφέρη ευημερίαν είς 
τόν τόπον ένός εκατομμυρίου, ή δαπάνη αύτη είναι περιτ
τή καί δύναται νά μή γείνη· (1).

Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής εταιρίας πρέπει νά ή σπου- 
δαιότατον ώς καί ή έγγύησις καί όχι ώς έγένετο άλλοτε.

Εις τάς ύπο χρεώσεις πρέπει νά γείνη μνεία αμοιβής 
είς τήν ύπαλληλίαν, εκτός τοϋ μισθού της.

Νά ύποχρεωθη ή έταιρία νά παραλαβή όσον έ'νεστι περισ
σοτέρους "Ελληνας αξιωματικούς τοΰ μηχανικού, οί όποιοι 
δέον νά προσέλθωσιν άνευ αξιώσεων διά νά ύπηρετήσωσι 
όχι ώς ύπάληλοι, άλλά χάριν διδασκαλίας μέ ούδεμίαν 
άλλην άμοιβήν εκτός τοϋ συνήθους επιμισθίου.

Πολλή, μεγίστη, φροντίς πρέπει νά καταβληθή διά τόν 
χρόνον δν θά άπαιτή ή μεταβίβασις παντός εμπορεύματος· 
έν Γαλλία έγένετο τοιαύτη ζατάχρησις τοϋ πράγματος 
τούτου ώστε ή διά τοϋ σιδηροδρόμου αποστολή καταντά 
είρωνία καί βεβαίως άφού μικρόν τι δέμα διά νάδιανύση25 
—50 χιλιόμετρα χρειάζεται μέχρι τής πρός δνδρον παρα- 
δόσεώς του 4 καί είς έξαιρετικάς περιστάσεις 9 ημέρας! 
Οίαοήποτε αποστολή έζ ΙΙαρισίων είς Μασσαλίαν χρειά
ζεται 12—15 ημέρας είς συνήθης καιρούς. Ύπό τοιού- 
τους βεβαίως όρους ό σιδηρόδρομος δέν έχει τόν λόγον τής 
ύπάρξεώς του. Έξ άλλου μέρους καί οί έμποροι πολλάκις 
καταχρώνται τοΰ σιδηροδρόμου, δηλ. φορτώνουσιν διάφορα 
εμπορεύματα καί διά νά άποφύγωσι τά έξοδα τής παραλα
βής, έκφορτώσεως καί άποθηκεύσεως τά ζητοΰσι όταν τά 
πωλήσωσι· υπήρξε στιγμή τις έν Γαλλία ζατά τό 1872 
καθ’ ήν ή εταιρία τοΰ Βορρά, μία τών μεγαλητέρων έται-

(1) Έπιμένομεν είς τό πράγμα τούτο διότι ανάλογός τ·ς υπο- 
χρέωσι; έπεβλήΟη λίαν άορίστως είς τήν έλλ. άτμοπλοϊκήν έταιρίαν. 

ριών, δέν ήδύνατο νά μεταφέρη τούς άνθραζάς της, διότι 
ύπήρχον καθ’ οδόν 1500 φορτωμένα', άμαξα'. καί οί φορ- 
τωταί περιέμενον ευνοϊκήν στιγμήν πωλήσεως διά νά ζη- 
τήσωσι τά έμπορεύματά των. Τό έλάχιστον καί άνώτερον 
δριον τής παραδόσεως, κινήσεως. μεταφοράς, σταθμεύσεως, 
άποθηκεύσεως κλ. πρέπει νά σταθμισθοΰν καί ζανονισθούν 
μετά πολλής πεοισζέύεως διά τε τόν τόπον, τήν έταιρίαν 
καί τούς συναλλαττομένους.

Καλόν είναι νά άπαιτήση ή ζυβέρνησίς, ινα ή έταιρία 
προσλάβη ένα δεδοζιμασμένον καί άποδεδειγμένης ίζανότη- 
τος καί πείρας μηχανικόν καί ειδικόν διά τούς δρόμους ούς 
πρόκειται νά ζατασζευάσωμεν, ίνα μήν έμπέσωμεν είς χεΐ
ρας τυχοδιωκτών καί άγυρτών. Επειδή ό άπό Πειραιώς είς 
Λαμίαν σιδηρόδρ. μος είναι πιθανόν νά ληφθή ώς τύπος διά 
τούς άλλους σιδηροδρόμους, έν άνάγκη, δύναται καί ή χυ- 
βέρνησις νά προσφέρη είς τήν μισθοδοσίαν του συντελούσα 
μάλιστα καί είς τήν άνεύρεσιν αύτοϋ καί ό καταλληλότε
ρος τρόπος θά ήναι ίσως νά γράψη έπισήμως είς τήν κυ- 
βέρνησιν τής Γαλλίας, διατάττουσα έντόνως τόν έν Γαλλία 
αντιπρόσωπόν της νά μήν έζφέρη ούδεμίαν γνώμην έπισή
μως, ή ήμιεπισήμως περί τοΰ ζητουμένου προσώπου είς ού- 
δένα, διότι πολλάκις ακριτομυθίας ή πλάγιαι συστάσεις, κι- 
νοΰσι σωρόν διαθεσίμων, οίτινες έμμέσως ή αμέσως επιβάλ
λονται. Επειδή κάλλιστος μηχανικός δύναται νά ήναι ακα
τάλληλος δι’ ημάς, άνάγκη νά γράύη σαφώς καί ρητώς 
περί τίνος πρόκειται, ήτοι περί στενών οικονομικών σιδηρο
δρόμων. "Ινα έννοηθώμεν σαφέστερου ύπομιμ ,ήσζομεν τά 
τοΰ Λαυρίου καί τόν "Ανστετ.

Νά παύση τό άειδές έζεϊνο σύστημα τών έπιτροπών κα£ 
παρεπιτροπών τής κυβερνήσεως, αί’τινες είς ουδέν άλλο χρη- 
σιμεύουσιν ή νά περιπλέζωσι τάς επιχειρήσεις. ’’Ας διορι- 
σθή άπαξ διά παντός, έάν ήναι άνάγκη, διαρκής τις ολιγο
μελής πιτροπή έζ τών ίζανοτέρων έπί τούτω άξιωματικών 
τοΰ μηχανικού καί ούδέν πλέον.

Ύπό οίονδήποτε σύστημα καί άν γείνη ή παραχώρησις, 
νά μήν ύποχρεωθη ή έταιρία, ήτις Οά άναλάβη τήν κατα
σκευήν τοΰ σιδηροδρόμου νά κατασζευάση μνημεία καί τε
χνικά έογα δυσανάλογα μέ τήν άνάπτυξιν τού τόπου, τούς 
πόρους καί τόν σκοπόν μας Οί σταθμοί μόνον τών άκρων 

εύρύχωροι, οικονομικοί καί άπλούστατοι, 5—10 
ών, έκαστος νά μήν ύπερβαίνζ τήν δαπάνην 2 ή

νά ήναι 
σταθμοί
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3 χιλ. δρ.φυλακεΐά τΐνα2ή 3τώνσταθμών νάέχουσι διπλάς 
γραμμάς, έάν νομισθή ά αγζαίον, διά τάς συναντήσεις gares 
<ί 6νίΐι·πυ·»ι- μία γραμμή άπό τό έν μέχρι τοΰάλλου άκρου· 
αί γέφυραι στεοεαί άλλ’ άπλούσταται καί ούδέν πλέον. θ'- 
σταθμοί μάλιστα έννοοΰμεν νά κατασκςυασθώσιν, όταν ό 
σιδηρόδρομος τεθή είς ενέργειαν. Λέγομεν ταΰτα, διότι προ- 
λαβοΰσά τις κυβέρνησις έπέβαλλεν εί'ς τινα έταιρίαν επα
χθή πράγματα δέ ήκιστα εύλογους λόγους. Εννοείται οτι 
ή κυβέρνησις πρέπει νά έξασζή τήν άναγχαίαν έξέλεγξιν 
όχι όμως καί νά άπαιτή τύπους καί διά τά ελάχιστα πράγ
ματα· είς τήν αλλαγήν π. χ. μιας ράβδου, νά άπαιτή- 
ται προηγουμένως ή άδεια αύτής· ή μέχρι τοιούτων λε
πτομερειών άπαίτησις τής κύβε νήσεως καταντά όχι μόνον 
οχληρά, άλλάκαί επιζήμιος δι όλους. Έζτός τής τεχνικής 
έξελέγξεως, πρέπει νά έςελέγχωνται δεόντως τά κεφάλαια, 
αί δαπάναι καί εισπράξεις τής εταιρίας, ινα εις κρίσιμους 
περιστάσεις μή άπατώνται οί μέτοχοι, δηλ. διανέμωνται 
κέρδη έζ τών κεφαλαίων. Ή κατασκευή δέν πρέπει ν’ άρ- 
χίση έάν δέν καταβληΟώσι τά ήμυση τών όλων κεφαλαίων.

Ή προμήθεια τοΰ έργολάβου νά όρισθή έκ τών προ- 
τέρων είς 3—ί , π. χ. άφοΰ δέ γείνη έκδοσις ζαί έγγρα
φή καί ύπ’ ούδένα λόγον νά έπιτραπή αύτή νά αύξηση 
ταύτην ύπ’οϋοεμίαν μορφήν.

Νά έπιφυλάξη είς έαυτήν ή κυβέρνησις τό δικαίωμα τής 
άναθεωρήσεως τών τιμολογίων, ίνα δύναται νά έπιφέρη πά
σαν μεταβολήν, νά έπιβάλη τό δικαίωμα τής αγοράς ά ο
δού τεκαί καθόδου μετά τής συνήθους έκπτώσεως, ώς καί είς 
τάς συνήθη αναχωρήσεις express, τή> παραλαβήν πάσης 
κλάσεως, ώς γίνεται σή .ιερόν έν ’Αγγλία καί τέλος πάσαν 
εύκολίαν διά τήν άνάπτυξιν καί έμψύχωσιν τής κυκλοφορίας.

Α. Ν. ΒΕΡλΑΡΔΑΚΗΧ.

XPOMkA·

Συμπαντος ~'jj ’Ελληνισμού αί ελπίώς συγζεντροΰνται κατ’ αύτάς έντός 
~ής Βουλής.

— "ή αιθούση αύτής ακούονται οι παλμοί τής καροίας τοΰ έθνους, 
ινα παγωνωσι τούς εχθρούς του καί έμπνίωσι τούς οίλους του.

— Ιόν γίνει σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή καί ο ϊ κ ο ν ο μ ι κ ή άποκατάστασις, 
ϊοού τό σύνθημα τών ενθυμούμενων τό παρελθόν ζαί εύλαβουμενων τό μέλ
λον: συγχρόνως όέ τό τιμαλιρίστερον κεφαλαίου τών επί τής τραπέζης κοι
νοβουλευτικών αληθώς έργων.
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