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ΤΟΥ 1824 ΚΑΙ 1825.

"Οταν άναλογισθή τις, οτι άπό γενεάς εις γενεάν μετα
βιβάζονται τά χρεόγραφα τών ήμετέρων δανείων τοΰ 1824 
καί 1825, φέροντα τήν άτι μ ο ν σφραγίδα τοΰ μή πλη- 
ρόνοντος χαζής πίστεώς οφειλέτου, δύναται νά έννοήση 
κατά βάθος όλην τήν σημασίαν τής έν Εύρώπη άπο δε- 
καετηρίδος είς δεκαετηρίδα προϊούσης συντριβής τής Ελ
ληνικής υπολήψεως. ΙΙρόχειται περί 24 2 χιλ. χρεογρά
φων, άξίας 2 i σχεδόν εκατομμυρίων λιρών στερλινών, τά 
όποια όσον καί άν βαθμηθόν διά πάσης περιπέτειας συνε- 
κεντρώθησαν, πάντοτε όμως εύρίσκονται είς τόσας χεΐρας, 
οσαι άρζοΰσι όπως άπό τοΰ στόματος ύπερχιλίων οικο
γενειών διαιωνίζηται ή δυσφημία τής 'Ελλάδος. Πόσον ή 
οικονομική αΰτη έποψις κανονίζει τάς διεθνείς σχέσεις, 
άπόδειξι; τά προτελευταία έν ’Αγγλία συμβάντα έπί τών 
άνατολιζών περιπλοκών. ()ί άπατηθέντες δανεισταί τής 
Τουρκίας παρ’ ολίγον νά ποιήσωσίν, ύπό τό στενόν έμ
βλημα τοΰ φιλανθρωπισμοΰ, μείζονα κακά τοΐς ’Οθωμα
νούς τών όσα ήδύνατο μόνη ή ΙΙανσλαυιστική πανουργία, 
έκτός έάν ύποτεθή ότι είς τήν διακοπήν τής πληρωμής 
τών Τουρκικών χρεών έθεσε καί αύτή τόν άπονήρευτον 
δάκτυλον της.

Κατ’ έπανάληψιν ή Οικονομική Έ π ι 0 ε ώ ρ η- 
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σις (φυλ. 16ον, 30ον, 37ον,) έπραγματεύθη περί τοΰ ζη 
τήματος τών εθνικών τούτων δανείων. 'H νομιμότης αύ
τών ούδεμίαν επιδέχεται σπουδαίαν άμφισβήτησιν. ΈρρέΟη 
μετά τίνος έλαφρότητος, δτι έπιβαρύνουσι ούχί μόνον τήν 
έλευθερωθεΐσαν 'Ελλάδα άλλ’ άπασαν τήν ζατά τό 1824 
καί 1825 κρατούσαν εις τάς χεΐρας τά δπλα τής έπανα
στάσεως μερίδα τής Ελληνικής φυλής. Πλήν μήπως τά 
μεταξύ τής τότε Ελληνικής Κυβερνήσεως και τών δα
νειστών αύτής συμβόλαια έξήρτησαν τό κύρος τών έζδο- 
Οεισών ομολογιών έκ τής έκτάσεως τών άποκτηθησομέ- 

νων γαιών ; Ή κατά ποσόν επιτυχία τής επαναστατικής 
τοϋ 1821 έπιχειρήσεως έχει τόσην έπί τοϋ προκειμένου 
έπιρροήν όσην καί έπί κοινής βιομηχανικής ή εμπορικής 
έπιχειρήσεως. Ό δανειζόμενος άλλότρια, ανεξαρτήτως 
τού πορίσματος τής έπιχειρήσεως του, πληρόνει ή πτω
χεύει, χρεωκοπεΐ ή αύτοχειριάζεται.

"Οπως άπεδείχΟη άλλοτε, ή εθνική τής Ελλάδος συνεί- 
δησις έξηγεΐ ίκανώς τόν έπί τοϋ προκειμένου δρόμον τής 
τιμής. 'Υπάρχει δμως τοιαύτη περί τό ζήτημα πολιτική 
άσυναρτησία,ώστε ό φεύγων έπί ματαίω χρόνος μεταβάλ
λεται είς βαρύτατο» φορτίον πρός τάς νεαράς τής χώρας 
δυνάμεις. Ένώ ή οικονομία τοϋ έθνους προάγεται καί ή 
έσωτερική πίστις αύτοΰ έμπεδούται,τάδάνεια τοϋ 1824καί 
1825 άποτελοϋσιν είδος τι ΣινικοΟ διά τήν Ελλάδα τείχους, 
χωρίζοντος αύτήν άπό τής διεθνούς πίστεως τής Εύρώ
πης. Τοιαύτη κατάστασις ήτο ικανή όπως προσελκύση 
πολλάς εις θεραπείαν της φιλοδοξίας. Καθόσον δμως γνω
ρίζω, ούδείς άκόμη τής Ελλάδος πολιτικός άνέγραύεν 
αύτήν είς τό πρόγραμμά του. Τοιουτοτρόπως ή Ελλάς, 
ώς παρημελημένη ορφανή, ισταται έκτός τοϋ πιστωτικού 
μεγάρου τής Εύρωπαίκής οικογένειας, περιμένουσα τόν 
άνθρωπον δστις Οά τήν είσαγάγη έπί τέλους έν αύτώ. 
Όχι ότι έλειψαν διάφορα μέχρι σήμερον σχέδια νά έκτυ- 
λιχθώσιν έν τή διοικητική τοΰ τόπου σφαίρα, άλλ’ δτι έχει 

καί ή οικονομική άνάγκην τοϋ Ήρακλέους αυτής,δστις ά

κόμη δέν εύρέΟη.
Αί μέχρι τούδε άπόπειραι τής 'Ελλάδος είς διαρρύθμι

ση τών δανείων τοΰ 1824 καί 1825 περιβάλλονται ύπό 
τής χαρακτηριστικής ατυχίας δτι όζουσιν, έξ άποστά- 
σεως 100 λευγών, όρέξεως πτωχευτικής. Διότι τέ άλλο 
π.χ.είναι τό σχέδιον τής έν Αίγίνη έπιτροπής τοΰ 1829(’), 
τό όποιον κατεβίβαζε τήν πραγματικήν έκ τών συμβο
λαίων έΟνικήν οφειλήν άπό 2,224,800 λιρ. στερλ. είς 
4,354,607 ; Καί δμως τό σχέδιον τούτο ήτο πάλιν με- 
τριώτερον άπέναντι τού έν έτει 1864 διατυπωΟέντος, 
διότι τούτο μόλις 446,960 λ. στ. έδιδεν έπί κεφαλαίου 
2,234,800 λ.στ.καί 414,737|έπί τώνείς 4.147,375 λ.ς. 
αναβιβαζόμενων τόκων αύτών. "Οταν κατά τό 1866 διε- 
τυπώθη έτερον σχέδιον δίδον είς έξόφλησιν κεφαλαίου 
καί τόκων (δλον υπέρ τά 7 έκατομ. λ.στ.) 570,000 λ.ς·. 
έκαστος δύναται νά έννοήση τήν πληγήν, τήν όποιαν γε- 
νομένη τοιαύτη πρότασις έν Χονδίνω ήνέωξε είς τό σώμα 
τής διεθνούς πίστεως τής 'Ελλάδος. Κατά τό 1867 άνε- 
βιβάσΟη ή προσφορά είς 1,000000 λ.στ., τήν οποίαν έδέ- 
χθησαν μέν τινες τών έν ’Αγγλία δανειστών, άπέκρουσαν 
δέ άποτόμως οί λοιποί καί ιδιαιτέρως οί έν Όλανδία. Τό 
σχέδιον τούτο δίς ύπεβλήθη είς τήν 'Ελληνικήν Βουλήν 
(1867 καί 1868) άνευ πρακτικής συνέπειας. Τέλος ύ- 
πάργει καί πρόσφατον, πρό ολίγου έπίσης ύποβληθέν είς 

τήν Βουλήν, διά τού όποιου προσφέρονται 1,200,000 
λ. στ. Έάν κρίνωμεν έκ τής αριθμητικής προόδου τών 
προσφερομένων ποσοτήτων, πρέπει νά παραδεχΟώμβν δτι 
άπό τοϋ 1866 ή διοικητική τοϋ προκειμένου θέματος έ- 
πούις ούσιωδώς έτροποποιήθη, δπερ ουσιωδέστατου σύμ

πτωμα διά τήν μέλλουσαν άνάπτυξιν.
Τό κατ’ εμέ ύποθέτω αύτήν έπί τής εύρείας όδοϋ τών

(1) Jo. Οικονομικήν Έπιθεώρν,σιν φυλ. 37ον, Μαρτίου 1876, 
«λ, 42.
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οικονομικών ιδεών. Ένώ δέν έννοώ πως είναι δυνατόν 
εις οφειλέτην σεβόμενου εαυτόν νά πραγματεύηται τοιαύ
τας εκπτώσεις, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ούδέ θέλει καν νά 
άκούση λόγον περί της έθιζομένης έπί πτωχεύσεων σφρα- 
γίσεως τής περιουσίας αύτοϋ, άφ’ έτέρου αι κατά τήν τε
λευταίαν πεντηκονταετίαν περιπέτεια·, τών έν λόγω δα
νείων,ή λήξις τής αρχικής προθεσμίας αύτών,καϊ ιδίως τό 
έξοχον συμφέρον τής έν τώ μέλλοντι άνορΟώσεως τούτων, 
τόσον διά τούς κατόχους τών ομολογιών, όσον καί διά 
τόν δημόσιον τής 'Ελλάδος θησαυρόν, παρέχουσι σπάνιάς 
εύκολίας εις διευθέτησιν τοϋ άνά χεΐρας οικονομικού ζητή
ματος,δπερ Οέλομενέν τελεί ίδεΐ ότι δύναται νά συνδυασθή 
καί πρόςέξαίρετόντινα έκπολιτιστικήν τής χώρας έννοιαν,

Έν πρώτοις άντί νά γίνηται λόγος περί πληρωμής τοϋ 
κεφαλαίου πτωχευτικώς, διά τί νά μή προταχθή ή έν τή 
ιστορία τών μεγάλων εθνικών δανείων πρακτική τής πα- 
γιώσεως τοϋ κεφαλαίου τούτου; Έάν ύποΟέσωμεν 
ότι οιά τι.ος οικονομικού συνδυασμού άνελάμβανεν ή 
Αγγλική Τράπεζα νά πληρώνη έν Αονδίνω 3 τοΐς Οίθ έπί 

τών παγιωμένων χρεωγράφων τοϋ 1824 καί 1825, καθ’ 
δσον ταΰτα άνανεοϋνται έπί τοιαύτη βάσει παγιότητος 
(μή πληρωμής δηλαδή τοϋ κεφαλαίου) καί έπί τοιαύτη 
βάσει τόκου (3 τοΐς 0]θ), νομίζει τις ότι Οά άπέμενεν εις 
κάτοχος παλαιών χρεωγράφων, δστις δέν θά έσπευδε νά 
τά άνταλλάξη πρός νέα ;

Ή μεσολάβησις τής Αγγλικής Τραπέζης ή άλλου 
τίνος μεγάλου πιστωτικού καθιδρύματος, ήτις δύναται νά 
κανονισΟή στερεώς άπό τραπεζικών σχέσεων μεταξύ Α
θηνών καί Λονδίνου, θά χρησιμεύσρ είς τούτο ιδιαιτέρως, 
ότι Θά προσέγγιση τήν Ελλάδα, καθόσον δέοοται εις τάς 
τοπικάς καί γενικάς περιστάσεις, πρός τήν μεγάλην πί
στιν τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας, τών όποιων τό πά
γιον χρέος διά τών διαδοχικών ύποτιμήσεων τών τόκων 
αύτών έφθασε τό όριον 3 τοΐς 0 θ, ένώ ή τιμή τού κε* 
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φαλαίου τών χρεωγράφων είναι (’Οκτώβριος 1876) 96 - 
τοΐς 0]θ δσον άφορα τά ’Αγγλικά, καί 71 τ0'ί θ]θ 
δσον άφορα τά Γαλλικά (Νοέβριος 1876).

■Τοιαύτη κατά τά χρεώγραφα τοΰ 1824 καί 1825 οι
κονομική έργασία ήθελεν άναβιβάσει είς τοιοϋτον βαθμόν 
τά συμφέροντα τών κομιστών αύτών, δσον ύποδείκνύει ή 
ένεστώσα ελεεινή τιμή αύτών, 13 τοΐς 0]θ. Δώσατε τό
κον 1 τοΐς 0]θ καί ή τιμή θά άνασηκωθή έπαισθητώς. 
Δώσατε 2 τοΐς 0]θ, Οά ύπερδιπλασισθζ. Δώσατε 3 τοΐς 
Ο]θ, Οά ύπερτριπλασιασθή. Μόνη ή οικονομική τής έ
παναστάσεως τού 1862 έλπΐς τήν άννεβίβασε διά τινα 
χρόνον, έν έτει 1863, είς 40 τοΐς 0]θ. Βεβαίως δέν άπο- 
βλέπω έπί τόκο) 3 τοΐς 0 θ είς τήν υψωσιν τών Ελληνι

κών νέων παγίων χρεωγράφων μέχρι τής τιμής τών 
71 pi τοΐς 0 ,q τών Γαλλικών, πολύ όλιγώτερον τών 
96 Α τοΐς 0 θ τών ’Αγγλικών. Άλλ’ ήθελεν εισθαι έντε

λώς άνωφελές νά άποδείξη τις ποιαν οικονομικήν σημα
σίαν θέλει έξασκήση έπί τοϋ ζητήματος ή άναβίβασις τής 
ένεστώσης τιμής τών Ελληνικών χρεωγράφων, άπό 13 
τοΐς Ο'θ είς 50 καί έπέκεινα. Υποτιθεμένου δτι ή ύπερ- 
τίμησίς τών νέων χρεωγράφων ημών σταματά είς τά 
δρια τών 50 τοΐς 0 θ, οί άγορασταί αύτών λαμβάνοντες 
έπί ονοματικής άξίας 100 τόκον 3, πράγματι Οά λαμ- 
βάνωσιν 6 τοΐς 0]0. Νέα περίστασις ιδιαιτέρας ένθαρ- 
ρύνσεως τών ήμετέρων δανείων καί έπομένως περαι
τέρω έτι ύψώσεως αύτών, μέχρι τοϋ ορίου καθ’ δ ί- 
σορροποϋσιν έν Αονδίνω καί Άμστελοδάμω οί τόκοι τών 
χρηματικών είς χρεώγραφα τοποθετήσεων, άναλόγως 

τής άσφαλείας αύτών.
Διά τήν ύπηρεσίαν τής οικονομικής ταύτης ιδέας άπαι- 

τοϋνται κατ’έτος 66,750 λ.ς.έπϊ τή ύποθέσει ότιτό καθυ- 
στερούμενον κεφάλαιονάποτελεϊται έκ 2,224,800λ.ς·.κατά 
τούς υπολογισμούς τής έν έτει 1829 Ελληνική ςέκκαθαρι- 

σεως.’Επί τή βάσειοέ τών ύπολογισμών τών κατόχων τών 
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χρεωγράφων, άναβαζόντων είς 2,459,000 λ. στ. τό καΟυ- 
στερούμενον κεφάλαιον, άπαιτοϋνται ένιαυσίως 73,800 
λ. στ. Λαμβάνω ώς βάσιν τόν τε?»ευταΐον ύπολογισμόν 
καί δτι ό προϋπολογισμός τής Ελλάδος πρόκειται νά 
έπιβαρυνΟή τοιουτοτρόπως διά δρ. 2,077,285. Ή 'Ελλάς 
πρέπει νά πλήρωσή αύτό τό χρέος διά πόρων ειδικών,τους 
όποιους πρό πάντων πρέπει νά έννοήσωσι όσα μέρη ώφε- 
λήθησαν ιδιαιτέρως έκ τής νέας τάξεως τών πραγμάτων, 
είς ήν τόσον συνετέλεσαν τά δάνεια τοϋ 1824 καί 1825 
διά τής έπί τών τυχών τής έπαναστάσεως μετοχής αύτών.

"Οταν ή 'Ελληνική έπικράτεια πληρώνη κατ’έτος 5 ’ έ
κατομ. δρ. διά τά μετά τό έτος 1862 άκαρπα δάνειά της, 
δέν δύναται νά άποδειλιάση ένώπιον τής πληρωμής δύο 
έτι έζατομμυρίων, είς τά όποια ενέχονται δύο μέγιστα α
γαθά, ή τ ι μ ή της καί τό μ έ λ λο ν της. Υποθέτω τό 
μέγα αποτέλεσμα, όπερ τοιαύτη διευΟέτησις τών ήμετέ- 

ρων πρώτων δανείων Οά έξήσκει άμέσως άπέναντι τής 
πέριξ ήμών χρεωκοπημένης ’Ανατολής! Πάσα περίοδος 

κανονικής πληρωμής τών τόκων Οά ήτο νέα τοϋ Ελλη
νισμού ένίσχυσις ύπό τήν ζραταιοτέραν τών επόψεων, τήν 

οικονομικήν. Ή αμοιβή δέ τής τιμιότητος δέν Οά ήτο 
μακράν. Καί ή πιστωτική κοινωνία, τήν όποιαν Οά ή- 
νοίγε βαθμηδόν μεταξύ 'Ελλάδος καί Δύσεως, Οά έπηρ- 
ρέαζε τήν ’Ανατολήν, όπως τό έννοοϋσι τά λελογισμένα 
υψηλά τών εθνικοτήτων συμφέροντα, έκ μακράς δηλαδή 
χειρός καί άπό συνεταιρισμού τών διεθνών συμφερόντων. 
Πόσα ήδύνατο τις νά γράψη έπί τών συνδυασμών καί τών 
αποτελεσμάτων τής οικονομικής ταύτης πολιτικής !

Μέχρι τοΰδε έπραγματεύΟην περί τοΰ κεφαλαίου τών 
δανείων τοΰ 1824 καί 1825 καί τών έν τώ μέλλοντι 
τόκων αυτών. Άλλ’ ύπάρνουσι καί τόκοι τοϋ παρελθόν

τος, τούς όποιους καθυστερεί ή Ελλάς. Μήπως διά τούτο 
είναι όλιγώτερον πληρωτέοι ; Οί τόκοι ουτοι ύπελογί- 
ζοντο μέχρι τέλους τού έτους 1863 έπί κεφαλαίου έξ 

άμφοτέρων τών δανείων 2,234,800 λ.στ. είς 4,147,375. 
Άλλ’ ώς προερρέΟη οί κάτοχοι τών ήμετέρων χρεωγρά- 
φων άναβιβάζουσι τό ποσόν αύτών είς 2,459,000 λ. στ. 
’Επομένως μέχρι τέλους 1876 οί ζαθυστερούμενοι τόκοι 
δύνανται νά άναβιβασθώσιν είς 6 περίπου έκατομ.λ.στ.Διά 
τήν πληρωμήν τών λιρών τούτων θά άπετεινόμην είς τό έκ 
τής δυτικήςΕύρώπης άδιακόπως έκπεμπόμενον μεταναςευ- 
τικόν ρεϋμα.Θάδιήρουν μέρη τινα τής χέρσου πλήν καλλιερ
γησίμου δημοσίας γής τής Ελλάδος είς τόσους κλήρους, 
όσοι κατά τήν τρέχουσαν τιμήν ήδύναντο νά άποτελέσωσι 
τό καθυστερούμενον ποσόν, Οά έξέδιοον άναλόγους τί
τλους ύπέρ τών κατόχων τών παλαιών χρεωγράφων 
καθ’ όσον ουτοι Οά άνενέουν αύτά διά τών νέων παγίων, 
καί ένα όρον Οά έΟετον πρός τήν πραγματοποιήσω αύτών, 
τήν πραγματικήν τούτέστι μετάβασιν έν Έλλάδι Εύρω- 
παίων άποίκων κομιστών αύτών.

’Εκ πρώτης όψεως ή πρότασις εχει τι παράδ·ξον· ίσως 
μάλιστα οί κάτοχοι τών παλαιών χρεωγράφων είναι άπηλ- 
πισμένοι όσον άφορα τους τόκους τοΰ παρελθόντος. Έ
πειτα έρχονται αί δυσχέρειαι τής πρός τήν ήμετέραν 
χώραν στροφής τοΰ μεταναστευτικοΰ τής Εύρώπης ρεύ
ματος.Καί όμως έν τή προτάσει ταύτη περιέχεται εύρυτά- 
τη έννοια άποικιακής πολιτικής. Καθ’ ήν έποχήν ή συντο- 
μωτέρα έπιζητείται διά τής Ελλάδος άνατολική σιδηρο
δρομική συγκοινωνίαύποΟέτω τοϋ ’Ιρλανδικού καί’Ολλαν
δικού πληθυσμού τήν έπικουρίαν καί τήν ώφέλείαν παρά 
τή ΙΙύλω ή τή Λαυριωτική, τώ ΊσΟμώ τής ΚορίνΟου 
ή τή Κωπαιδι. Διά τάς γενικάς έν τώ τόπω συνέπειας 
άρκεΐ ή άδιάλειπτος έν τή ιστορία έκτύλιξις τοϋ μεγά
λου μυστηρίου τών άνΟρωπίνων τυχών. Ό έποικισμός 
καί ή επιτυχής τών φυλών άνάμιξις άποτελοϋσι τόν ά- 
γρόν έφ’ ού ή Θεία Πρόνοια σπείρει τό εθνικόν μεγαλειον.
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Α'.

Έν ταϊς έπιστημονικαϊς έρεύναις, ώς έν τή βιομηχα
νία, ή τών έργων διαίρεσις εΐναι εις έχ τών ούσιωδών 
όρων τής προόδου, δέον λοιπόν έκαστη τάξις τών δια
φόρων φαινομένων έπΐ τών όποιων περιστρέφονται αί έ- 
ρευναι αύται ν’άποτελή τό άντιχείμενον διαστελλομένης ε
πιστήμης, καθόσον τούλάχιστον τό έπιτρέπει ή φύσις 
τών ύπό σπουδήν πραγμάτων.

Έμέμφθησάν τίνες πολλάζις τήν πολιτικήν οικονομίαν 
ότι δέν ήδυνήθη νά προσδιορίσή τά όρια τής κυριαρχίας 
της, ή οτι τά ύπερεπήδησε πολλάζις πρός άνιχνευσιν 
τάξεως τίνος γεγονότων άνηκόντων εις άλλας κοινωνικός 
έπιστήμας, τήν πολιτικήν, τήν νομοθεσίαν, τήν ήθιζήν, 
άλλ’ αί μομφαί αύται, ζαί τοι ενίοτε διατυπωθεϊσαι ύπό 
έξοχων διανοιών καί προσέτι ύπό οικονομολόγων, εΐνα< 
συνέπεια Ιδεών κατά τι συγκεχυμένων έπί τής φύσεως 
ή τών σχέσεων τών κοινωνικών έν γένει φαινομένων» 
διότι μιχρά σκέψις άρκεϊ ινα έννοήση τίς εύθύς ότι τά 
φαινόμενα ταΰτα εΐναι τοσούτω ατενώς συνδεδεμένα πρός 
άλληλα ώστε δέν εΐναι δυνατόν νά χωρισθή ή σπουδή έζά- 
στου αύτών οι’ άνυπερβάτων ορίων, καί ότι ή τών κοι
νωνικών έπιστημών έζθεσις δέν δύναται νά γίνη έντε- 
λώς άνευ κατωπτεύσεών τινων έπί τών κτήσεων τών 
άλλων.

’Αδύνατον καθίσταται, έπί παραδείγματος, είς τήν 
πολιτικήν οΐζονομίαν νά παραστήση ήμϊν τίνες είσίν αί 
αίτίαι τής αύξήσεως ή τής έλαττώσεως τοΰ πλούτου, μέ- 
νουσα ξένη τών κτήσεων τής νομοθεσίας καί μή έκθέ- 
τουσα τά αποτελέσματα πλείστων νόμων, κανονισμών, 
πραγματειών, σχετικών πρός τά νομίσματα, τό έμπόριον, 

τά έργοστάσια, τάς τραπέζας, καί πρός τάς έμποριζάς 
σχέσεις τών έθνών· άλλά ζαί ό επιστήμων ό περί τήν νο
μοθεσίαν ασχολούμενος ήθελε πραγματευθή άτελώς περί 
τών νόμων μή παριστών τήν έπιρροήν ήν δύνανται νά 
έχωσιν έπί τής αύξήσεως,τής διανομής ή τής έλαττώσεως 
τοΰ πλούτου. Έπίσης αδύνατον καθίσταται είς τόν έπι- 
στήμονα τόν πραγματευόμενου περί τών αστικών ή πολι
τικών θεσμών λαοΰ τίνος, καί είς τόν ηθογράφον τόν έ- 
ρευνώντα τάς αίτιας τών κακιών ή τών αρετών τοϋ λαοΰ 
αύτοΰ νά μή μεταβώσιν άλληλοδιαχόχως ό είς έπί τών 
κτήσεων τοΰ έτέρου.

Αί ήθικαί έπιστήμαι είσί συνδεδεμέναι ού μόνον διά 
τών στενών σχέσεων τών ύπαρχουσών μεταξύ τών διαφό
ρων τάξεων φαινομένων, τά όποϊα αύται έχουσιν απο
στολήν νά καταστήσωσι γνωστά, άλλά προσέτι διά 
κοινού τίνος σκοποΰ τόν όποιον νομίζομεν ότι δυνάμεθα 
νομίμως νά προσδιορίσωμεν αύταις, συνιστάμενον είς τήν 
όσον οιοντε εναργή έκθεσιν τών αληθών συμφερόντων τών 
κοινωνιών. ΙΙάν ότι δυνάμεθα νά όρίσωμεν ώς πρός τόν 
διακριτικόν χαρακτήρα αύτών είναι ότι, ζατά τήν επιδίω
ξιν τοΰ κοινού αύτών σκοποΰ,έκάστη αύτών προώρισται ίνα 
ένασχοληθή είς τοιαύτην τάξιν κοινωνικών φαινομένων 
μάλλον παρά εις άλλας,χωρίς ομωςνά δύναται ν’άμελή καθ 
ολοκληρίαν καί τούτων.Οϋτω, ή πολιτική καί ή νομοθεσία 
ένασχολοΰνται ιδίως είς παν ό,τι αφορά είς τον οργανισμόν 
τών κοινωνιών ύπό τήν έποψιν τής έΟνιζής άμύνης ή τής 
προστασίας τών προσώπων καί τών ιδιοκτησιών, έρευνώσα* 
καί προσδιορίζουσαι τά όρια τής άτομικής έλευθερίας πρός 
τό συμφέρον τής ελευθερίας όλων,τούς κανόνας τής δικαιο
σύνης τούςέφαρμοστέους είς τάς διαφο ράς τάς άναφυομένας 
μεταξύ τών ιδιωτών κτλ. άλλά δέν δύνανται νά διακρινωσι 
καθαρώς τά συμφέροντα τών κοινωνιών ύπό τάς ποικίλας 
ταύτας σχέσειςείμή οδηγούμενοι ύπό τών φώτων τών πάρε, 
χομένων ύπό τής Πολιτικής Οικονομίας καί τής Ηθικής.
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Ούτω προσέτι, ή ΉΟιχή, έρευνώσα τάς έξεις ή τάς μάλ
λον καταλλήλους είς τήν τελειοποίησιν τοΰ άνΟρώπου 
καί τών κοινωνιών άρχάς ιδιωτικής καί δημοσίας διαγωγής, 
δέν δύναται νά παράσχη, ώς πρός τοΰτο, σημεία άσφαλή 
μή έχουσα ύπ’ όψιν τάς άληθείας τής Οικονομικής τάξεως. 
Ούτω τέλος, ή ΙΙολιτική Οικονομία, περιστέλλουσα είδικώ- 
τερον τάς έρεύνας της έπί τών φαινομένων δι’ ών παρά
γεται, διανέμεται καί καταναλίσκεται ό πλούτος, δέν δύ
ναται νά παρίδη τήν έπί τών φαινομένων τής τάξες ταύτης 
έπιρροήν τών πολιτικών θεσμών, τής νομοθεσίας καί τών 
ηθών, χωρίς νά περικλεισΟή έν άγονους θεωρίας.

Ή συνάφειυ αύτη τών κοινωνικών επιστημών θέλει πάν
τοτε έμποδίσει τό δοθήναι έκάστη αυτών Ιδιαιτέρως ορισμός 
περικλείων αύτήν έντός κύκλου άποκλειστικού καί αύ- 
στηρώς διαγεγραμμένου, διότι, τό έπαναλαμβάνομεν, δέν 
είναι δυνατόν ν’ απαγόρευση τις είς αύτήν πάσαν εκδρο
μήν έκεϊθεν τών διαγραφέντων είς αύτήν ορίων χωρίς νά 
τήν άκροτηριάση· αύτό δέ τοΰτο, δι’ δν λόγον είναι άλη- 
θές διά τήν Πολιτικήν Οικονομίαν,εΐναι έπίσης άληθές διά 
τήν Νομοθεσίαν, τήν Πολιτικήν, ή τήν Ηθικήν. Άλλ' 
έάν δέν ήναι δυνατόν νά περιστολή άπολύτως ό χώρος 
τής έρεύνης έκάστης τών επιστημών αύτών,εύκολος έστίν 
ή δίαστολήτων ώς έκ τής ειδικότητας τοΰ σκοπού δν προ- 
τίθενται, ή δέ είδικότης τής Πολιτικής Οικονομίας ώρίοΟη 
μετά τής προσηκούσης ακρίβειας, συνίσταται δέ, ώς άνε- 
φέραμεν, είς τό νά καταστήση γνωστά έν τή φύσει των, 
ταΐς αίτίαις των καί τοΐς άποτελέσμασί των τά φαινόμενα 

τής παραγωγής, τής διανομής καί τής καταναλώσεως τοΰ 
πλούτου, μένουσα είς τούς γενικούς χαρακτήρας τών φαι
νομένων αύτών χωρίς νά ένασχοληθή είς τήν έξέτασιν τών 

τεχνικών μέσων τών διαφόρων παραγωγών συνίσταται 
έπίσης καί πρό πάντων ή είδικότης αύτη τής Πολιτικής 
Οικονομίας είς τό νά μάς φωτίση όσον οιοντε πλειότερον 
έπί τών κοινωνικών όρων οίτινες είσίν ευνοϊκοί ή έπιβλα- 

βεϊς είτε είς τήν γονιμότητα τής γενικής παραγωγής, είτε 

είς τήν δικαίαν διανομήν τών προϊόντων, είτε είς τήν επω

φελή χρήσιν αύτών.
Έάν τοιοΰτος έστι τώ όντι ό ειδικός σκοπός τής Πο

λιτικής Οικονομίας, — καί πιστεύομεν ότι δύσκολον ήθε
λαν εισθαι νά τό αμφισβήτηση τίς— θέλομεν άναγνωρίσει 
ότι ολίγον ώφελεΐ νά τή έπιζητήσωμεν άλλους ορισμούς· 
ούτω πώς διαστέλλεται άρκούντως άπό τών άλλων κοινω
νικών έπιστημών, χωρίς ό χώρος τών έρευνών της νά έχη 
άλλα όρια είμή έκεΐνα έκεϊθεν τών όποιων ούδεμίαν πλέον 
ήθελεν εύρή ώφέλιμον βοήθειαν όπως έκπληρώση πρε- 
πόντως τήν άποστολήν της. Νομίζομεν λοιπόν ότι έπί τοΰ 
προκειμένου δυνάμεθα νά άπέχωμεν άπό έκτενεστέρων 
άναπτύξεων καί νά μεταβώμεν είς άλλας σκέψεις.

Έάν ή γηίνη πλάσις έμενεν έν τή άρχική αύτής κα- 
ταστάσει, οί άνθρωποι -δέν ήθελον δυνηθή νά πολλαπλα- 
σιασθώσιν ώστε νά προοδεύσωσι κατ’ ούδέν, δέν ήθελον 
σχηματίζει είμή άσθενεϊς φυλάς διεσπαρμένος έν τοΐς δά- 
σεσι καί ζώσας άπό κυνήγιον ώς τά διάφορα είδη τών 
ζώων. Ίσως δέ ήθελον έπί τέλους έξαφανισθή ένεκα τών 
εξαιρετικών δυσκολιών τής άρχεγόνουτων ύπάρξεως. Άλλ’ 

έπροικίσθησαν ύπό Οαυμασίας δυνάμεως, εκείνης τοΰ ένερ- 
γεΐν έπί τών πλείστων τής πλάσεως όντων είς τρόπον ώστε 
νά καθιστώσιν αύτά έπί μάλλον καί μάλλον άρμόζοντα 
είς τάς άνάγκας των διά δέ τής έξασκήσεως τής δυνάμεως 
ταύτης, διά τής τεραστέας άναπτύξεως τήν όποιαν αύτή 
έλαβε προϊόντος τοΰ χρόνου έκ τής έπισωρεύσεως τών 
μέσων τής έργασίας καί τών διαδοχικών άνακαλύψεων τοΰ 
νοός, τό ήμέτερον γένος κατέστη αληθώς δεσπότης τής 
γής, ήδυνήθη νά καλύψη διά τών σμηνών του άπάσας τάς 
κατοικουμένας χώρας, καί ν’ άνυψώση τήν κατάστασιν 
τής φυσικής, διανοητικής καί ηθικής ύπαρξεώςτου είς δν 
βλέπομεν αύτό σήμερον βαθμόν ύψους παρά τοΐς μάλλον 

προωδευμένοις έθνεσι.
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Ή δύναμις αύτη δεικνύεται, έν τή πολιτική Οικονομία 
διά της λέξεως βιομηχανία. Ή έξάσζησις τής βιομη
χανίας δεικνύεται διά τής λέξεως εργασία· τ’ άποτε
λέσματα τής έργασίας, συνιστάμενα είς ώφελείας παντός 
είδους,δυναμένας έφαρμοσθήναι εις τάς ήμετέρας άνάγζας, 
ονομάζονται προϊόντα, ζαΐ τά προϊόντα ουλαττόμενα 
ή έπισωρευόμενα, συνιστώσι τόν πλούτον.

Καίπερ τά πλούτη ούδέποτε έπαυσαν έπιζητούμενα έν 
θερμώς, τά δημιουργοϋντα αύτά ίργα ήσαν μακράν τοΰ 
τιμάσθαι πάντοτε ύπό τής κοινής γνώμης. Οί μάλλον φη
μιζόμενοι λαοί τής άρχαιότητος καί αύτοί εκείνοι τούς 
όποιους ή ήμετέρα δημοσία έκπαίδευσις δεικνύει είσέτι ώς 
πρότυπόν είς την νεότητα τών σχολών, έζρινον έπί πο- 
λύν χρόνον άσυγζρίτω τώ λόγω εύγενέσϊερον καί άξιο- 
πρεπέστερον τό άπογυμνόνειν τούς έργάτας άπό τά πλού
τη τά όποια παρήγαγον παρά νά ένασ/ολώνται αύτοί εις 
τήν παραγωγήν των. Οί λαοί αύτοί δέν ύπολήπτοντο είμή 
τάς στείρας ή τάς άπογυμνωτιζάς ενασχολήσεις, κυρίως 
δέ έκείνας άς συνεπάγουσιν ό πόλεμος ζαΐ ή έξάσζησις 

τής κυριαρχίας, άλλά τά παραγωγικά έργα ήσαν έν γένει 
τό άντικείμενον τής άπαξιωσεώς των, ουτιδανόν έργον 
θεωροΰντες τήν είς ταΰτα ένασχόλησιν.’Π παράδοξος αύτη 
περιφρόνησις τής χρήσεως τής ύψυλοτέρας καί Οαυμα- 
σίωτέρας τών δυνάμεων μας διετηρήΟη άνά μέσον τών 
αιώνων έξασθενουμένη μικρόν κατά μικρόν μέχρι τών 
έγγύς τοΰ ήμετέρου αΐώνος χρόνων, ούδ’ έξηλήφθη όλο- 
σχερώς παρά τισι τάξεσι τών ευρωπαϊκών λαών.

Έργον τής πολιτικής Οικονομίας ήτο ν’άποζαταστήση 
έντελώς έν τοΐς δικαιώμασιν αύτής τήν παραγωγόν εργα
σίαν, καί τήν άπεκατέστησε διά τοΰ έπιφανιστέρου τρό
που άποδειζνύουσα άφ’ ένός μέν οτι έστίν ή πηγή παντός 
πλούτου,τό άληθές θεμέλιον τής ύπάρξεως τών κοινωνιών, 
τό κύριον όργανον τοΰ έζπολιτισμοΰ, ό ούσιώδης δρος πά
σης προόδου, πάσης ευημερίας, άφ’ έτέρου δέ δτι πρός 

αυτήν έφεξής οί νοήμονες λαοί οφείλουν νά οώσωσι τήν 
ύπόληύιν καί τήν τιμήν τήν άρπαγεΐσαν ύπό τής ληστρί- 
χής ένεργείας, ζαΐ δτι μεγίστην οφείλουν νά ζαταβάλλωσι 
προσοχήν όπως διαζρίνωσιν αύτήν ταύτην τήν ενέργειαν, 
ύπό τάς ποικίλας μορφάς τάς όποιας λαμβάνει, ϊνα στιγ- 
ματίζωσιν αύτήν μεθ’ άπάσης τής περιφρονήσεως και μεθ’ 
άπάσης τής αισχύνης δι’ ών έπί τοσοΰτον χρόνον έπότισε 

τήν παραγωγόν ενεργητικότητα.
Είπομεν δτι άντικείμενον έπίσης τής πολιτικής Οικονο

μίας ήτο ,νά ζαταστήση γνωστούς τούς κοινωνικούς όρους 
τούς ευνοϊκούς ή έπιβλαβεϊς εις τήν γονιμότητα τής πα
ραγωγής ζαΐ είς τήν δικαίαν διανομήν τοΰ πλούτου. "Οθεν 
οί όροι ούτοί άναφέρονται κυρίως είτε είς τόν βαθμόν τής 
έλευθερίας τόν όποιον οί θεσμοί έγγυώνται εις την βιομη
χανίαν, είτε είς τόν τρόπον καθ’ ο■> διανέμεται ή γενική 
παραγωγή τής έργασίας. Έπί τών δύο τούτων θεμελιω
δών ύρων θέλομεν εκθέσει όποια είσι τά συμπεράσματα 
τής έπιστήμης. Καί πρώτον μέν ή ελευθερία τής εργασίας 
καί τών συναλλαγών είναι εις τών ούσιωδών όρων τής γο
νιμότητος τής παραγωγής: άφ’ ένό" μέν διότι άφίνει ένί 
έκάστω τό δικαίωμα τοΰ άκολουθεΐν τάς εμπνεύσεις τοΰ 
προσωπικού συμφέροντος του έν τή έκ/.ογη τοΰ εϊοους τής 
ένασχολήσεως είς τό όποιον ή Οέσις του, αί ορέξεις του, ή 
αί ίδιαίτεραι ικανότητες του έπιτρέπουσιν αύτω ϊνα έπιδοθή 
μετά πλειοτέρας ώφελείας, ζαϊ διότι υπο πάσαν έποψιν,το 
ατομικόν συμφέρον είναι έν γένει ώς προς τοΰτο ό μάλλον 
ασφαλής ζαΐ αλάνθαστος οδηγός, άφ’ έτέρου δέ διότι δια
τηρεί έν άπασι τοΐς ζλάδοις τής παραγωγού έργασίας συ- 
ναγωνισμόν τοσούτω έζτβταμενον οσω δύναται να τό επι- 
τρέψη ή' φύσις τών πραγμάτων, ζαΐ διότι ό συναγωνισμός 

έστίν άναμφισβητήτως τό ΐσχυρότερον διεγερτικόν τής 
ένεργείας καί τής τελειοποιήσεως τών έργων.

Παν δτι επομένως, έν τοΐς κυκωνικοΐς Οεσμοΐς, περιο
ρίζει τήν έλευθερία·; ταύτην έστίν έπιβλαβές είς τήν γο 
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τών παραγωγών,καί τοιοΰτος έστίν ό χαρακτήρ τόν όποιον 
μετά βεβαιότητος δυ νάμεθα,έπί παραδείγματος, νάόρίσωμεν 
εϊς τά διά νόμου οριζόμενα μονοπώλια τά φιλάσσοντα είτε 
είς προνομοιούχους συντεχνείας, είτε εις τάς κυβερνήσεις 
τό αποκλειστικόν δικαίωμα τοΰ άσκεΐν έργασίας τινάς ή 
επιτηδεύματα, είς τούς κανονισμούς δι’ ών τό δημόσιον 
άπαιτεϊ νά διευΟύνη τήν πορείαν κλάδων τινων τής παρα
γωγού ένεργείας,είς τούς περιορισμούς εις ούς καθυποβά'Α- 
λεται τό δικαίωμα τοΰ συναλλάτεσθαι καί οΐτινες συγ
χρόνως περιστέλ,λουσι τό δικαίωμα τοΰ έργάζεσθαι κτλ:

Δεύτερον δέ, επειδή αί βϊομηχανικαί ήμών δυνάμεις 
ποικίλονται έντε τή φύσει καί τή ισχύει των έξ ένός είς 
άλλον άνθρωπον,καί επειδή ή ρονιμότης των έστίν είς ανα
λογίαν πρός τήν ενεργητικότητα τής εφαρμογής των, τής 
ένεργητικότητος ταύτης μή δυναμένης νά έχη ίσχυρότε- 
ρον έλατήριον τοΰ προσωπικού συμφέροντος, εύκόλως δυ
νάμεθα νά έννοήσωμεν ότι όμόνος τρόπος δικαίας καί δρα
στήριου διανομής τών ώφελιμάτων τά όποια παράγουσι 
συνίσταται απλώς είς τό άφίνειν καί έγγυάσθαι ένί έκάστω 
τήν κάρπωσίν καί τήν έλευΟέραν χρήσιν, ή έν άλλαις λέ- 
ξεσι τήν ιδιοκτησίαν, τοΰ καρποΰ τών έργασιών του.

Πάσα διατάραξις έν τή φυσική διανομή τών προϊόντων 
ένεργουμένη διά τής βίας, ή διά τοΰ δόλου, ή διά τής έλ- 
λείψεως φώτων, καθίστησίν εναργή αδικίαν, διότι στερεί 

τούς μεν τής παραγωγής των διά νά τήν άπονέμη είς άλ
λους, συγχρόνως δέ έλαττόνει τήν έκτασιν ή τήν ασφά
λειαν τών απολαβών αιτινες εΐναι ό κοινός σκοπός άπα- 

σών τών δυνάμεων, όθεν παρέπεται άναποδράστως έλάτ- 
τωσις έν τή ένεργεία καί τή δυνάμει τών παραγωγικών 
δυνάμεων.

Διά νά δυνηθή νά σχηματισθή έδιοκτησία καί ν' αύξηση 
ό πλούτος δέν άρκεϊ ή έργασία, διότι τά άποτελέσματά 
της δύνανται Άνα τάχιον ή βράδιον καταναλωθώ™. Είς 
Ίήν έργασίαν δέον ίνα προστεθή το έναποταμίευμα τό το-

σοΰτον άναγκαΐον όπως έξασφαλισθή ύπέρ ένός έκάστου 
ού μόνον ή προσωπική απολαβή, άλλ’ ή πλήρης καί έλευ
θέρα διάθεσις έκείνου όπερ παρήγαγε, συμπεριλαμβάνουσα 
πρό πάντων τό δικαίωμα τής μεταβιβάσεως αύτοΰ είς τά 
τέκνα του, είς τήν οίκογενειάν του, είς τά προσφιλή αύτώ 
πρόσωπα. Άνευ τοΰ όρου τούτου τά διεγερτικά τής έργα
σίας ήθελον άπολέσει μέγα μέρος τής ένεργείας των 
καί αί επισωρεύσεις ήθελον εΐσθαι άσυγκρίτω τώ λόγω 
ήττον άξιαι λόγου. “Εκαστος ήθελε παρακινεΐσθαι νά κα- 
ταναλίσκη, διαρκούσης τής ζωής του, παν ό,τι ήδυνήθη ν’ 
απόκτηση, αί γενεαί ήθελον διαδέχεσθαι ή μία τήν άλλην 
χωρίς ή μία νά μεταβιβάση είς τήν άλλην κανέν αύξηθέν 
αποταμίευμα· άπ’ εναντίας αί άρχαϊαι έπισωρεύσεις ήθε
λον έπί μάλλον καί μάλλον τείνει πρός έλάττωσιν, καί ή
βιομηχανία, έστερημένη μετ’ ού πολύ τών κεφαλαίων της, 
ήθελε καταστή ανίσχυρος.

Άληθώς,τό δικαίωμα αύτό του μεταβιβάζειν ιδιοκτησίας 
συνεπάγει, προϊόντες τοΰ χρόνου, άνισότητος είς τήν Οέ
σιν τών οικογενειών, άλλ' οπότε ή ιδιοκτησία καί αί πα- 
ραγωγίκαί έλευθέρίαι είσίν έντελώς έξησφαλισμέναι ή άνι- 
σότης τών περιουσιών δέν δύναται νά πηγάζη, έκτός 
τινών έξαιρέσεων, είμή έκ τής άνισότητος τών παραγω
γών καί τών έπισωρεύσεων τών όφειλομένων είς έκεί- 
νους οΐτινες τάς κατέχουσιν. Ή άνισότης αυτή δέν εΐναι 
όθεν είμή ή καθιέρωσις τής δικαιοσύνης: αί οίκογένειαι 
αιτινες, έπί δύο ή πολλάς γενεάς, διάγουσι πάντοτε μετ’ 
ένεργείας καλώς διευθυνομένης, μετά πεφωτισμένης προ- 
νοησίας, μετ’ έμφρονος οικονομίας, ανταμείβονται δικαίως 
διά τής εύπορίας ήν διά τοϋ τρόπου αύτοΰ άπολαύουσι· 
αί άντίθετον άκολουθοΰσαι διαγωγήν καί τών όποιων τά 
μέλη παραδίδονται είς τήν οκνηρίαν, τήν άκρασίαν, τάς 
ποικίλας φαύλας έξεις, τιμωρούνται δικαίως διά τής έν
δειας ήτις έπί τέλους τάς καταλαμβάνει καί άπό τής 
οποίας δίκαιον εΐναι νά μήν άπαλλαγώσιν είμή δι’ δσον 
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οίοντε καλής διαγωγής. Είναι ώφέλιμον, απαραίτητον εις 
τήν τελειοποίησιν τής ανθρωπίνου ζωής τό πράγμα νά 
έχη ούτω, κοινωνικόν δέ πολίτευμα τό όποιον, είτε διά νά 
διατηρήση τήν υπεροχήν τινων τάξεων τοΰ λαοϋ έπί άπα- 
σών τών άλλων, είτε διά νά παρεισάξη μεταξύ άπασών 
τών τάξεων βεβιασμένην τινα ισότητα, ήθελεν έμποδίσεί 
ώστε αί φυσικαί συνέπειαι τών αγαθών καί φαύλων έξεων 
νά έπιπέσωσι κυρίως έπί τών παραδιδομένων είς ταύτας, 
ήθελεν εϊσθαι έπίσης όλέθριον καί είς τάς δύο περιπτώσεις.

'Η πείρα έπικυροΐ πληρέστατα τά θεωρητικά ταΰτα 
άποτελέσματα. Ή ιστορία όλων τών χρόνων καί όλων 
τών λαών άποδεικνύει δτι αί κοινωνίαι εύημεροϋσι τοσούτω 
μάλλον καί τελειοποιούνται δσω έξασφαλίζουσι κάλλιον 
διά τών ηθών των καί οιά τών θεσμών των τάς παραγω- 
γικάς έλευΟερίας καί τήν ιδιοκτησίαν ζατά τών άπείρως 
ποικιλομένων είς τους τύπους των προσβολών τών ύπό 
τής άπογυμνωτιζής ένεργείας κατ’ αύτών ένεργουμένων. 
Αύτός έστίν ό κύριος όρος είς δν φαίνεται ότι συνεδέθη 
μέχρι τοΰδε ή τύχη τών λαών. ’Εκείνοι οίτινες τόν παρε- 
τήρησαν καλλίτερου είσίν οί μάλλον προωδευμένοι ύφ’ 
όλας τάς ούσιώδεις έπόψεις. ’Εκείνοι οίτινες τόν έσεβάσθη- 
σαν όλιγώτερον είσίν οί μάλλον άμαθέστεροι καί οί μάλ
λον άθλιώτεροι. Έάν αρχαίοι τινές λαοί ήδυνήΟησαν νά 
έπιτύχωσι παροδικώς βαθμού τίνος υλικής ευδαιμονίας 
απομακρυνόμενοι τοΰ όρου αύτοϋ, θεμελιοϋντες τήνΰπαρξίν 
των έπί τοϋ πολέμου, τής αρπαγής ή τής δουλείας, έάν 
έν αύτώ τω κόλπω έκάστου έθνους τάξεις τινές ήδυνήΟη
σαν νά έργασθώσιν είς τρόπον ώστε νά καθυποβάλωσι τάς 
άλλας χαί νά ζώσιν έπί βλάβη αύτών, τοΰτο έγένετο κα
θιστάμενων δυστυχών τών πλειοτέρων, έγειρομένου γενι
κού μέσους καί αναπτυσσόμενης μεταξύ τών λαών ή τών 
οεσποζουσών τάξεων διαφθοράς έπενεγκούσης άείποτε τήν 
πτώσιν των καί τόν όλεθρόν των.

Έξ άλλου μέρους, αί γενόμεναι άπόπειραι όπως τηρη- 

θή μεταξύ τών ανθρωπίνων κοινωνιών τεχνητή τις ίσότης, 
τεθεμελιωμένη έπί τής κοινότητος τών έργων καί τών 
χτημάτων, άπέτυχον άπασαι οίκτρώς, διότι κατ’ούδέν λο- 
γιζόμεναι τάς φυσικάς ανισότητας τάς ύπαρχούσας με
ταξύ τών άνθρώπων, καί είς ίσην μοίραν τεθέμεναι τάς 
άνωτέρας δυνάμεις πρός τάς κατώτιτας, κατέστρεψαν τό 
απαραίτητον διεγερτήριοντοϋ προσωπικού συμφέροντος καί 
κατεβίβασαν όλας τάς ένεργητηκότητας είς τό σημεΐον 
τών ήττον νοημόνων καί τών ήττον γονίμων ένεργητι- 
κοτήτων.

Αί δυστυχίαι έθνους τίνος, ειπεν εμβριθής τις πολιτειο- 
λόγος, είσί πάντοτε έπίσης βαρεΐαι,είτε μερίς τις τοΰ λαοΰ 
σφετερίζεται τά προϊόντα τών εργασιών τής άλλης μερί- 
δος, είτε τά πρόσωπα έξ ών ό λαός αύτός σύγκειται όργώ- 
σιν ίνα καταρτίσωσι μεταξύ των ισότητα αγαθών καϊ κα
κών. Έκ τούτου έπεται ότι ή άνισότης μεταξύ τών προ
σώπων, έξ ών σύγκειται λαός τις, είναι νόμος τής φύσεώς 
των- ότι πρέπει, δσον οιον τε, νά φωτίζωνται οί άνθρωποι 
έπί τών αιτιών καί τών συνεπειών τών πράξεων των, άλλ’ 
δτι ή Οέσις ή μάλλον εύνοϊχή εις παν είδος προόδου εΐναι 
έκείνη έν ή έκαστος ύφίσταται τάς ποινάς τών κακιών του, 
καί έν ή ούδείς δύναται νά άρπάση άπό τοϋ άλλου τούς 
καρπούς τών αρετών του καί τών έργασιών του (Charles 
Comte.)

Τά φώτα τής Πολιτικής Οικονομίας ήδυνήΟησαν μόνα 
νά συμπληρώσωσι τάς είς τήν σπουδαίαν ταύτην άπόδει- 
ξιν αναγκαίας γνώσεις, καί προσήνεγκον συγχρόνως πλή
θος απαραιτήτων γνώσεων όπως, έν τώ μέσω όλων τών 
κοινωνικών περιπλοκών, έν τοΐς θζσμοϊς, τοΐς νόμοις, ταΐς 
ίδιωτιχαΐς ή κοινοτικαΐς πράξεσι, γνωρίσθή ή ϋπαρξις, συ- 
χνάχις προσπεποιημένη καί ενίοτε δύσκολος νά άναχαλυ- 
φθή, τής κακοήθους εκείνης ένεργείας τής άκαταπαύστως 
ένασχολουμένης είς τό νά σφετερίσθή τούς καρπούς τής 
παραγωγού έργασίας.

Ν. I. ΒΑΔΣΑΜΑΚ.Η2.

ΕΤΟΣ 4—ΦΥΔ. 40—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1870. 29
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ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ 
ΣΤΝΈΔΡΙΟΝ.

Κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου 18’76 τριακόσιοι 
άντίπρόσωποι (έν οίς καί τινες γυναίκες) τών διαφόρων 
τής Γαλλίας έργατικών ομίλων συνεκρότησαν έν Παρι
σίοις συνέοριον πρός μελέτην τών επομένων θεμάτων : 
1) έργασία τών γυναικών, 2) συνδικίαι, 3) συμβούλια 
τών έμπειρων, 4) επαγγελματική έκπαίδευσις, δ) άντι- 
προσώπευσις τών έργατών έν τω Κοινοβουλίω, G) έργα- 
τικαί έταιρίαι παραγωγής, καταναλώσεως καί πίστεώς, 
7) έργατικά ταμεία συντάξεων καί ασφαλειών, 8) σχέ
σεις μεταξύ άγροτιχών καί βιομηχανικών έργατών. Με
ταξύ τών προμνησΟέντων 300 αντιπροσώπων τής εργατι
κής τάξεως, 207 έζήτησαν τόν λόγον έπί τών άνωτέρω 
θεμάτων, πρός έκαστον τών όποιων οιηρέΟη τό συνέοριον 
είς ισαρίθμους έπιτροπάς διά τήν άναγκαίαν τής ύλης 
προπαρασκευήν.

Έπί τοΰ πρώτου θέματος τής γυναικείας έργασίας ά- 
πεδείχθη έν τω συνεδρία» ή άθλια Οέσις τής γυναικός, τής 
μή έχούσης έτερον πόρον ζωής έκτος τών χειρών της. 
Τά ημερομίσθια τών έργατίδων είναι, ώς έπί τό πλεΐστον, 
ύποδεέστερα τών άναγκών αύτών, καί συγχρόνως δυσεύ- 
ρευτα. ΈσημειώΟη ιδιαιτέρως ό συναγωνισμός τόν ό
ποιον παρέχει είς τήν έλευθέραν τής γυναικός έργα- 
βίαν ή αναγκαστική έργασία τής φυλακής, τοΰ μοναστη
ριού καί λοιπών ιδρυμάτων. Τοιουτορόπως 2933 έργά- 
τιδες έντός τών I αλλικών σωφρονιστηρίων παρήγαγον 
628,6S4 φρ, χατά τό 1873, άφ’ίτέρου δέ 130 γυναικεία 

μοναστήρια χορηγουσιν εις τό Παρισινόν έμπόριον ένδύ- 
ματα διά προίκας καί βαπτίσεις χωρίς νά σκανοαλισΟώσι. 
Έν γένει έπεΟεωρήΟησαν αί δυσχερέστεραι όψεις τοΰ έρ- 
γατικοΰ τών γυναικών προβλήματος καί διετυπώΟη ή 
εύχή περί τής ίσότητος τοΰ ημερομισθίου μεταξύ άνδρών 
καί γυναικών, χωρίς νά λησμονηΟή ή άξίωσις τής χαταρ- 
γήσεως τής βιομηχανικής έν τοΐς σχολείοις έργασίας.

Έπί του δευτέρου θέματος τών έργατικών συνοικιών 
έρρέΟησαν πολλά κατά τής μεταξύ κεφαλαιούχου καί έ- 
πιχειρηματίου άφ’ ένός καί έργατών άφ'έτέρου δυσαρμονι
κής διανομής τοΰ βιομηχανικού εισοδήματος. ΊΙ ίδρυσις 
έργατικών συνδικιών,όπως έκάστοτε προστατεύωσιν αύται 
τούς καταπιεζομένους έργάτας, έΟεωρήθη παρ’ όλων τών 
μελών τοϋ συνεδρίου ώς πρώτιστης ανάγκης άντικείμε- 
νον. Ή ιδέα τών έργατικών συνδικιών συνδέεται πρός 
όλα τά γενικά έπί τών έργατών μέτρα. Συνεταιρισμοί 
μεταξύ τών έργατών έν γένει, είτε ασφαλιστικοί κατά 
τοΰ γήρατος, κατά τής νόσου κλπ. Πολλαί ελπίδες έν 
τώ όργανισμφ τών έργατικών συνδικιών άνεπτύχΟησαν 
μεταξύ τών μελών του συνεδρίου, τό όποιον ώς Οεμελιω- 
δεστάτην έγγύησιν έταξε τήν πλήρη τών συνδικιών χει- 
ραφέτησιν, διότι άπέκρουσε πάσαν ιδέαν έπιτηρήσεως τών 
λαϊκών τούτων καΟιδρυμάτων έκ μέρους τής Διοικήσεως, 
εύΟυνομένων άπλώς τών συνοίκων πρός τούς έκλέγοντας 
αύτούς έργατικούς όμίλλους.

Έπί του τρίτου θέματος, τά συμβούλια τών έμπειρων 
έξετιμήΟησαν ώς έδει ύπό τοΰ έργατικοΰ συνεδρίου. Κατ’ 
ακρίβειαν τά συμβούλια ταΰτα είναι δικας-ήρια τής ει
ρήνης έν τή βιομηχανική τής έργασίας σφαίρα,οικάζοντα 
τάς μεταξύ έργατών καί επιχειρηματιών παντοίας διαφο
ράς. Ό θεσμός ούτος ανάγεται είς τήν πρώτην τοΰ αίώ- 
νος δεκαετηρίδα, τροποποιηθείς δέ τω 184-8 λειτουργεί 
ήδη έπί τής έπομένσς βάσεως. Έν έκάστω βιομηχανικά» 
κέντρα» συνέρχονται άφ’ ένός οί έργάται καί άφ’ έτέρου 
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οί χαταστηματάρχαι, ίνα έζλέξωσι έξ ήμισείας τά. μέλη 
τού συμβουλίου τών εμπείρων. Οί έργάται έκλέγουσιν έζ 
τών καταστηματαρχών ζαί ούτοι έζ τών έργατών. Κατά 
τριμηνίαν ή προεδρεία μεταβαίνει άπό έργάτου συμβού
λου εις καταστηματάρχην, ζαί τάνάπαλιν. 'Ίνα δοίή γε
νική τις έννοια περί τής άποστολής τών συμβουλίων τών 
έμπειρων, άρζεϊ ή παρατήρησις ότι !).’> περίπου τοΐς 0]θ 
τών ενώπιον των ύποβαλλομένων έργατικών διαφορών 
συμβιβάζονται. Αί συζητήσεις τού συνεδρίου έστράφησαν 
πρό πάντων περί τήν λαϊκωτέραν άνάπτυξιν τοΰ θεσμού 
τούτου, άπό τοΰ οποίου έπροτάΟη νά έξαρτηϋή ή πρακτική 
έπιτήρησις τών σχετικών έπί τής παιδικής ζαί γυναικείας 
έργασίας νόμων, ΚατεζρίΟη δε ιδιαιτέρως τό επικρατούν, 
κατά τάς άνά εξαετίαν έζλογάς τών συμβούλων πράγ
ματι άμεταζίνητον αύτών, διατυπωΟείσης τής εύχής τής 
άνανεώσεως ζατά συντομότερου χρόνον μεαξύ 1 ζαί 3 
έτών.

Έπί τοΰ τετάρτου θέματος, αί 
κής έργασίας έντοϊς έργοστασίοις 
τοΰ συνεδρίου. ’ΛνεπτύχΟη ή ιδέα 
ζοΐς σχολείοις εισαγωγής τών μεθόδων 
χειρίζονται τάπ ρ αγματιζάσχολεΐα.Στ

γασιών έπί 
τερος τύπος 
αύτοΰ 
ρέσεως 
χανιών. 
όγζώδε, 
έργατιζοΰ λαοΰ

οποίας μετα-

επί τών

καταχ ρήσεις τής παιδι- 
εϊλκυσαν τήν προσοχήν 
τής έν τοΐς βιομηχανι- 

, τας 
οιχειώδεις γνώσεις 

ρωτων ύλώ·',=πί τών καΟ’έζάστην τούτων ζ.ατερ 
ών εργαλείων ζαί μηχανών, ιδού ό τελειό- 
;ής πρακτικής διδασκαλίας. \ί δυσχέρειαι 

αναφαίνονται μετά τής όσημέραι προϊούσης διαι- 
τών έργων ζαί τροποποιήσεως των ειδικών βιομη- 

Τοιαύτη βιομηχανική εγκυκλοπαίδεια έχει τι 
ρός τό όποιον βεβαίως οί σύγχρονοι πόροι τού 

είναι ούσιωδώς άνεπαρκεις. Χρεία τοιου
τοτρόπως ιδιαιτέρας αρωγής τοΰ δημοσίου θησαυρού. Έν 
πάση άναλογία μεταξύ πνευματικής ζαί ύλικής βιομη
χανίας, δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι ή εγκυκλοπαιδική τού 
λαοΰ ανατροφή άνήκει εις τήν ύψηλοτέραν τής πολι
τείας έννοιαν.

Έπί τού πέμπτου θέματος αί συζητήσεις τού συνεδρίου 
άπέβλεψαν είς τήν πραγματικήν έν τώ Κοινοβουλίω εί
σοδον έργατών αντιπροσώπων τής έργατικής τάξεως. 
ΊΙ εποψις αυτή έχει τι εύρύ, ζεΐται δέ ούσιωδώς είς τήν 
έξουσίαν των έργατών έκλογέων.Κατ’ ακρίβειαν ή έπί τής 
λαϊκής βάσεως πολιτική τών κοινωνιών άνάπτυξις δέν ά- 

νήζει είς τήν έπ αγγελμ α τιζ ήν τρόπον τινα, αντιπρο
σωπείαν. ΙΙρέπει ό νομοθέτης νά έξέρχηται πράγματι έζ 
τών διαφόρων στρωμάτων τής κοινωνίας. Εκείνη δέ ή έ- 
θνική άποκατάστασις είναι έγγύς πρός τήν τελειότητα, 
τής όποιας οί έργάται π.χ. έχουσί έν έαυτοϊς άξιους άντι- 
προσώπους, καί οί γεωργοί, ζαί οί έμποροι, κλπ. "Οταν, 
ινα άσκηση ό λαός τήν πολιτειακήν έξουσίαν του, κατα- 
φεύγη είς τούς κατ’ έπάγγελμα διαχειριζομένους αύτήν, 
δύναται νά καυχαται ότι είναι έλεύθερος, πράγματι όμως 
δέν είναι τοιοΰτος. ’Εννοείται άφ’ έαυτοΰ οτι δέν πρό
κειται οιά τής άρχής ταύτης νά περισυναχθωσιν οί α
νίκανοι έκεΐ ένθα ό νομοθέτης έζπροσωπεΐ τήν ολικήν 
τοΰ έθνους ικανότητα. Έπομένως τό συνεδρίαν διετύ- 

πωσε τήν ευχήν τού οργανισμού έργατικών συνεταιρι
σμών πρός έλεγχον τών πολιτικών ικανότατων καί βε- 

βαίωσιν τών πεποιθήσεων τών ύποψηφίων.
Έπί τού έκτου θέματος ό συνεργατικός συνεταιρισμός 

συνεζητήΟη άπό αντιθέτων βάσεων. ΚατακριΘείς άφ’ένός 
ώς άντιζρυς ών τής φύσεως τών πραγμάτων ζαί μόλις 
σωζόμενος έζ τής παροδικής άφοσιώσεως ολίγων ιδρυτών 
καί όλιγωτέρων διαδόχων, άνεβιβάσΟη άφ’ ετέρου είς δια- 
κεκριμμένην Οέσιν διά τοΰ βαθμηδόν προϊόντος φωτισμού 
τών έργατικών τάξεων. ΆπεδείχΟησαν οί όροι τής προ
κοπής τών καταναλωτικών εταιριών ζαί εν γένει έφ’ όλων 
τών έργατιζών συνεταιρισμών ή δραστική τοΰ συμφέρον
τος λειτουργία. Ή διαχείρησις καί ή έπιτυχία έξαρτών- 
ται έκ τής άναπτύξεως τών συνεταίρων. Όσον ούτοι είναι 
ικανότεροι, τόσον άπομαζρύνουσι τούς έζμεταλλευτάς
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zed τούς ταραχοποιούς, δύο τούτέστι σκοπέλους έπίσης 
όλεθριους. Μεταξύ όλων οί παραγωγικοί καί οί πιστω
τικοί μεταξύ τοΰ Χαοΰ συνεταιρισμοί ούοέ βήμα δύνανται 
νά προχωρήσωσι έν τω σταδίω τής συνεργασίας άνευ τοι
αύτης οικονομικής βάσεως. "Οσον αφορά ιδιαιτέρως τάς 
παραγωγικάς έταιρίας, τό συνέδριον άπεφάνθη ύπέρ τής 
καταρτήσεώς τοιούτων διά μετοχών συγκροτουσών κε- 
φαλαιον, ούδέν κέρδος προσδίδον άνευ έργασίας.

Έπί τοϋ εβδόμου θέματος τών έργατικών συντάξεων 
καί ασφαλειών τό συνέδριον δέν είσήλθεν είς ιδιαιτέραν 
μελέτην τής έν τή κοινωνία αποστολής καί περαιτέρω ά
ναπτύξεως αύτών. Έθεωρήθη ώς προέχουσα ή έρευνα τών 
οικονομικών λόγων έξ ών ή άνάγκη τής ασφαλείας καί 
τής συντάξεως καθίσταται μάλλον έπιβλητική- Τίνος έ
νεκα αί άνώτεραι τής κοινωνίας τάξεις δέν αισθάνονταιτήν 
άνάγκην ταύτην; Βεβαίως οιάτήν αφθονίαν τών κατ’αύτάς 
πόρων εις έξασφάλησιν τών περιπετειών τοΰ μέλλοντος. 
Ή καθολική λοιπόν διεύθυνσις τών έργατικών πόθων 
πρέπει νά είναι ή οικονομική χειραφέτησις τών έργατών. 
Έάν δύνανται οί ασφαλιστικοί συνεταιρισμοί νά έπουλώσωσι 
τάς παρούσας πληγάς, τά αίτια αύτών μόνον είς τάς 
πηγάς δύνανται νά πολεμηθώσι. Φεΰ ! Πόσας δυσχερείας 
πρέπει νά ύπερπηδήση ή έργατιζή τάξις, ινα φθάση μέχρις 
έκεΐ ! Πρεπει νά πολεμήσχ πρώτον κατά τών όρμων έαυ
τής και επειτα κατά τής φύσεώς τών πραγμάτων εις τήν 
οποίαν ού δέδοται ίνα ζατασκευάζη όλους εύπορους καί 
πλουσίους.

Έπί τοΰ ογδόου θέματος αί γενικαί τοΰ συνεδρίου ίδέαι 
άπέβλεψαν μάλλον είς τήν θεωρητικήν ένωσιν τών έργα
τών τής εξοχής και του άστεως ή εις τήν πρακτικήν τής 
ένώσεως άνάπτυξιν, ήτις έγκειται είς τήν φύσιν αύτήν 
τής συναλλαγής. Διότι ούτε βιομηχανικός πληθυσμός 
δύναται νά ύπαρξη άνευ γεωργικού, ούτε ή τύχη τών χω
ρίων δύναται νά βελτιωθή άνευ τής έπιδράσεως τών πό. 

λέων. Τό άκριβές εΐναι, ότι τό περαιτέρω τής νέας κοινω
νίας μέλλον έξαρτάται έκ τής άρμονικωτε'ρας έκτυλί- 
ξεως τής μεταξύ τών ύπαίθρών καί τών άστεων ζωής; 
ΙΙανταχόθεν μαρτυρεΐται δυσαρμονία τις έν αύτή, διοικη
τική καί πρό πάντων φορολογική, πρός τήν όποιαν 
όμως αί δυνάμεις τοΰ Παρισινού συνεδρίου έφάνησαν ού
σιωδώς καθυστεροΰσαι. Μένει νά ίδωμεν κατά πόσον θά 
ένισχύση αύτάς ή κατά τό προσεχές έτος έν τή έ ρ γ α
τό πόλει τής Λυών μελετωμένη δεύτερα τών Γάλλων 

έργατών συνέλευσις.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΑΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β' ΕΝ 
ΤΩι ΚΕΡΑ'ΓΙΩι ΚΟΑΠΩι.

Κύρ ιοι (1),
Λαμβάνων τήν τιμήν νά ομιλήσω ύμϊν περί τών 

τ ρ ο χ ι α σ τ ώ ν οδών π α ρ ά τ οΐ ς ά ρ χ α ί ο ι ς Έ λ- 
λησι καί περί τοΰ τρόπου τής μεταφοράς 
τοΰ στόλου Μωάμεθ τοϋ 8' έν τώ Κερατίω 
κόλπω, άφοΰ έπικαλεσθώ τήν ύμετέραν επιείκειαν διά τάς 
πολλάςκαί ποικίλαςέλλείψεις τοΰπαρόντοςάναγνώσματος, 
οφείλω νάέκφράσω δημοσία τάς εύχαριστίας μου’πρός τόν 
σοφόν καί πολυμαθή νομολόγον Γαλάτην καί καθηγητήν 
κ. Caillemcr, έπί τοΰ φυ7»λαδίθυ τοΰ οποίου περί τοΰ άντί- 
κειμένου τούτου τό πρώτον μέρος τοΰ άναγνώσματος στη
ρίζεται,3 όστις δέ προσέτι εύηρεστήθη επανειλημμένους * (*) 

(1) ΆνεγνώσΟη κατά τήν τακτικήν συνεδρίασιν τής 15 Ιανουά
ριου τοϋ 1873 τοϋ έν Κ.ων)πόλει Έλλ. Φιλολ. Σύλλογον.

(*) Noles sur les railways ow chcmins a rainurcs dans I' anti- 

quiti grecque, 1869.
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πολλάς περί τοϋ αντικειμένου τούτου νά μοί διαβιβάση 
πληροφορίας. Εύγνωμονώ προσέτι καί είς την ’Αρχαιολο

γικήν Επιτροπήν, ένθα,λόγου συμπεσόντος, πολλάς μοί 
έδωκαν π)».ηροφορίας οί αξιότιμοι συνάδελφοι μου καί μά
λιστα οί κ. κ. ό Μέγας Λογοθέτης, ό ΰΓ. Milingcn, ό Κ. 
Καραθεοδωρής, ό Mordlmann πατήρ καί μάλιστα ό 7ύΓ. 
Delluer.

Οί γινώσκοντες τήν ιστορίαν καί τοπογραφίαν τής αρ
χαίας Ελλάδος, τήν ανώμαλον, πετρώδη καί ορεινήν έπι- 
φάνειαντοϋ έδάφους της,προσέτι δέ καί τήν συχνήν χρήσιν, 

ινα μή είπω κατάχρησιν,τών παντοίου είδους αμαξών, βε
βαίως άποροϋσι πώς αί άνευ αορτήρων έκεΐναι άμαξαι κατ- 
ώρΟουν είς τάς θρησκευτικάς τελετάς,ώς είς τήν τών έλευ- 
σινίων μυστηρίωνπ.χ.,νά φθάνωσιν είς τόν προορισμόν των 
άνευ κλονισμών καί δονήσεων,χωρίς τά άνθη καί τά στέμ
ματα αύτών νά ταραχθώσΐ, χωρίς τά αγάλματα τών θεών 
νά άνατραπώσι· καί όμως τό αίτιον είναι εύληπτον καί 
άπλούστατον ‘.εΐχον τροχιοδρόμους.

Ή ϋπαρξις τών τροχιοδρόμων παρά τοΐς άρχαίοις "Ελ- 
λησί τε καί τισιν άλλοις έθνεσι, κατά διαφόρους έποχάς' 
δέν είναι πλέον σήμερον ζήτημα, Οί κ. Leake, Ross, Mure, 
Curlius v.at (,’«.7/ί.·ΗΓΐ·,βοη0ούμενοιΰπό τών λειψάνων τών άρ
χαίων τροχιοδρόμων,έλυσαν άνεκκλήτως τό ζήτημα τοΰτο. 
Άλλως τε άπεκδυόμενός τις τόν σημερινόν άνθρωπον καί 

επανερχόμενος κατά τάς έποχάς έκείνας τό πράγμα παρί- 
σταται αύτω όλως φυσικόν.

Οί "Ελληνες καθ’ όποιανδήποτε έποχήν καί άν ύποθέ- 
σωμεν οτι έκαμον πρώτον χρήσιν τών τροχιοδρόμων, έγνώ 
ριζον φυσικω τώ λόγω τάς άμάξας, ών ή χρήσις άνάγε- 
ται εις άρχαιοτάτας έποχάς, άφοΰ οί θεοί παρίστανται 
συχνότατα έφ’ αμαξών. Τάς άμάξας φαίνεται νά παρέλα- 
βον έκ τών άνατολικών λαών, οιτινες ίσως έκαμον πρώτοι 
χρήσιν '·ών αμαξών, άφοΰ εΐδον τό έληκθρον παρά τοΐς 
βορείοις γείτοσί των, είς δ προσέθεσαν τούς τροχούς. Άλλ’ 

άπαντα ταΰτά είσιν άπλαΐ ύποθέσεις. Οί "Ελληνες γι- 
νώσκοντες ήδη τάς άμάξας καί ζώντες έπί έδάφους πετρώ
δους καί ανωμάλου, μόλις ήδύναντο νά κάμνωσι χρήσιν 
αύτών, ή τομή δ’· οίαςδήποτε όδοΰ— ώς όρΟώς έλεγον 
τ έ μ ν ε ι ν οδόν, καί οί 'Ρωμαίοι επίσης Sccare νΐαηι,ν.α.1 
ό λαός όρθότερον ήμών λέγει άνοίγω δρόμους — 
Ώς έκ τής φύσεως τοΰ έδάφους ήτο δαπανηροτάτη καί ή 
οικονομία έπρεπε νά λαμβάνηται ύπό σπουδαιοτάτην έπο- 
ψιν. Ή φύσις δέν έβράδυνε νά τούς βοηθήση είς τήν έκ- 
τέλεσιν οίκονομικωτέρων καί εύτελεστέρων οδών, ώς εξής.

Αί οδοί των ήσαν εύάριθμοι, στεναί καί περιωρισμέναι· 
αί άμαξαί των κυκλοφορούσα’. διήρχοντο όχι μόνον συνή
θως διά τής αύτής όδοϋ, άλλά καί διά τού αύτού μέρους 
τής όδοΰ, έπί τοΰ όποιου δέν έβράδυνε νά χαραχθώσιν αύ
λακες, λεγόμεναι τροχιαί. Έπί τών τροχιών οίαςδήποτε 
όδοΰ διέρχεται τοΰ λοιπού πασα άμαξα ένεκα τών πλεο
νεκτημάτων, άτινα παρουσιάζουσιν αί τροχιαί, αιτινες διά 
τοΰ καιρού — μέχρις ώρισμένων βεβαίως ορίων —τελειο
ποιούνται. Είς τήν κατασκευήν λοιπόν τών άμαξητών οδών 
έφήρμ-οσαν πάραυτα τάς τροχιάς ταύτας, άς ή φύσις προ- 
σέφερεν αύτοΐς, ήτοι, έθετον αύλακωτάς πέτρας εις τά 
άκρα έκάστης όδοΰ, ή σκάπτοντες δεόντως τά άκρα τής 
όδοΰ, οσάκις τό έδαφος ήτο πετρώδες, έπί τού μέρους έκεί- 
νου, έφ’ ού ώφειλον νά κυλισθώσιν οί τής άμάξης τροχοί· 
ώστε ύπήρχον τροχιόδρομοι φυσικοί καί τεχνητοί. Αί τρο- 
χιασταί λοιπόν οδοί έγένοντο τοσοΰτον συνήθεις παρά τοΐς 
άρχαίοις Έλλησιν, ώστε κατέστησαν, ούτως είπειν, άπα- 
ραίτητοι- π. χ. τόν δίφρον τού Ήλιου, περιγράφοντες ή 
παριστάνοντες αύτόν, δεν ήδύναντο νά τόν φαντασθώσιν 
έπί κοινής όδοΰ άλλ’ έπί τροχιοδρόμου.'

(') E.Caillemer,Noles sur les railways ou eliemins ii rairiures 

dans I'antiijuile grecque. σελ. 2·
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«’Ω τήν έν άστροις ούρανοΰ σέμνων οδόν 

χαί χρυσοκολλήτοισιν έμβεβώς δίφροις 

Ήλιε.»'
Ίχνη τών τροχιαστών οδών ύπάρχουσιν είς τήν άπό 

Πειραιώς είς άγοράν άγουσαν2 είς τά πέριξ τοΰ Όρχομένου’ 
έπί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, διά τών οποίων έφέ- 
ρετο τό πλοίου τής ΆΟηνάς, καί άλλαχοΰ. Αί τροχιασταί 
οδοί δέν ήσαν άγνωστοι καί παρ’ άλλοις έθνεσιν, ένθα μά
λιστα τό έδαφος ήτον άνώμαλον καί πετρώδες διό καί σώ
ζονται λείψανα αύτών έπί τών άγουσών είς τά ερείπια τών 
άρχαίων πόλεων, τοΰ Λατίου καί μάλιστα είς τήν Cora, 

A’crfta καί Sttjnia ώς καί παρά τοΐς Volsgues, ϋίςτά περίχωρα 
τών Συρακουσών καί έπί τών βράχων τοΰ Glascow ε·> Σκω
τία, έπί τής άριστεράς όχθης τοΰ Ροδανού, — Ώς μοί 

έγραφε τελευταίως ό A’. Caillemer*— Έν Vai <Ie Ficr όχι 
μακράν τοΰ Seyssel, είς τά περίχωρα τοΰ ficsanpon έπί τοΰ 
οροπεδίου τοϋ Trochalsy. Κ’έγώ δέκατάτόν προπαρελΟόντα 
δβρίον εύοον τοιαύτας,φυσιζάς δμως καί έν κακή καταστά- 

σει,είς τό παρακείμενον τής πόλεώς μας Ήράζλείον.Ό Κ. 
Caillemer φρονεί μάλιστα ότι, έν Γαλλία, οί τροχιόδρομοι 
εΐσηχθησαν ύπό τών 'Ελλήνων, ώς εσχάτως μοί έγραφεν 

«ίΐ sera curicux de rapprocher celle habitude gauloise decreuser 
des ornieres pour les Chars, des habitudes grecgues. Ce soul 
vos compatriotes qui I'onl importer dans la Gaule'

At τροχιασταί οδοί τών άρχαίων δέν διέφερον τών ση
μερινών κακώς άποχαλουμένων έν Εύρώπη συνήθως ’Αμε
ρικανικών σιδηροδρόμων, άφοΰ οί ’Αμερικανοί δέν έπενόη- 
σαν πρώτοι αύτάς, διαφέρουσι μόνον ζατά τούτο· άντί νά

(') Εΰριπίδου Φοίνισσαι στιχ. 1—3
(:) Caillemer, αυτόθι (Jlenriol, topographic.)
(3) Curtius loco cit. σ.64. παρ. Caillemer.
Ο Τήν 25 Μαίου 1872.
('■) Αυτόθι.

ίχωσι σιδηράς τροχιάς, είχον λιθίνας, ώς έκ τής έποχής, 
ώστε ήδύνατο τις νά τάς άποκαλέση μάλλον λ ι θ ο τ ρ ο

χ ι α σ τ ά ς οδούς stone railway, ήτοι votes cn rails de 
pierre κτλ. παρουσίαζον τήν διατοράν εκείνην,ήν παρουσιά- 
ζουσιν ενίοτε οί πραγματικοί σιδηρόδρομοι τής ’Αμερικής 
πρός τούς έν Εύρώπη, έχοντες άντί σιδηρών τροχιών ξυ- 
λίνας, ών τό βάθος καλύπτεται ύπό απλή; σιδηρά; ταινίας 

ώς έκ τής άνισότητο; καί ακρίβειας τοΰ σιδήρου.
Αί τροχιασταί οδοί έν γένει σημεριναί τε καί άρχαιαι, 

μή έξαιρουμένων ούδ’ αύτών τών σιδηροδρόμων, είχον καί 
έχουσι τάς έλλείψεις των. "Οταν έπί τοϋ αύτοϋ ζεύγους 
τροχιών όδοΰ τινες, πορεύωνται δύο άμαξαι κατ’ άντίθετον 
διεύΟυνσιν καί μετ’ού πολύ συναντηθώσιν,έν μέν τοι; σιδη- 

ροδρόμοις γινώσχετε τά καταστρεπτικά άποτελέσματα τών 
τοιούτων συγκρούσεων, έν δέ τοι; τροχιοδρόμοις, όταν δέν 

ύπάρχη έκτροπή garc d’eoitement, πρέπει νά καταβσώιν οί 
έπί τής άμάξη; άνθρωποι, νά έκφορτώσωσιν καί έκβάλωσιν 
αύτήν τών τροχιών τής όδοΰ, ίνα ή έτέρα άμαξα δυνηθή 

νά διέλθη,καί μετά ταΰτα τεθή πάλιν αύτη έπί τών τροχιών, 
φορτωθή καί ούτως έξακολουθήση τόν δρόμον της· χαί τού
του ένεκα οί μέν σιδηρόδρομοι περιμένουσιν οσάκις δέν 
ύπάρχη έκτροπή,ή διπλοί αύλακες, ώς καί οί τροχιόδρομοι, 
διό καί αί Διευθύνσεις αύτών όρίζουσι μετά πολλής τής άκρι- 
βείας τά; κινήσεις των. Ή έν μόνον ζεύγος απλών τρο
χιών έχουσα άνευ διακλαδώσεων έκτ ροπών οδός 
παρ’Έλλησιν έλέγετο ατραπός' ή δέ διακλάοωσις έ κ- 
τροπή· λείψανα δέ έ κ τ ρ ο π ή ς σώζονται εις τήν άπό 
Σπάρτης εί; Έλος άγουσαν.2 Έκ τοϋ πράγματος τούτου 
τής έκτροπής έλήφθη καί ή μεταφορική σημασία τοΰ έ κ- 
τρέπεσθ αι καί παρεκτρέπεσθαι τής ε ύ- 
Οείας όδοΰ.

(') Ησύχιος, έν ϋ.ές.ατραπός, οδός μή έχουσα έκτροπας.
(2) Curlius loco cil. σεϋ.. 15 Caillemer σελ. 7.
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ΓΓαν.τοΰ ζαί πάντοτε όταν δύο πρόσωπα ή άμαξαι συναν- 
τηθώσι κατ’άντιθ-τον διεύθυνσιν έπί απλής όδοΰ, άφ’ η; 

άούνατον νά παρεζκλίνη ό έτερος αύτών, υποχωρεί πάντοτε 
ό φυσιζώς, ή ήθιζώς ασθενέστερος, έτι δέ περισσότερον έπί 
τροχιαστής όδοΰ διά τό κοπιώδες τοΰ πράγματος, ώς άνω
τέρω είπομεν, ζαί διζαίως λέγει ό "Ιων:

« 'Α. θ’ ένθάδ’ ειχον άγαθ’, άκουσόν μου, πάτερ· 
τήν φιλτάτην μέν πρώτον άνθρώπω σχολήν 

όχλοντε μέτριον, ούδέ μ’ έξέπληξ’όδοΰ 
πονηρός ούδείς· ζεΐνο δέ ούζ άνασχετόν, 
είχειν όδοΰ χαλώντα τοΐς κακιοσιν».1

Ιό πράγμα τοϋτο φαίνεται ότι παρέσχεν έν τή άρχα ό- 
τητι — διότι πάντοτε οΐζειοθελώς δέν ύποχωρεΐ τις— ζαζο- 
πραγίας, έστίν δτε ζαί φόνους, οιόκαί συνι,Οως είς τόν όδοι- 
ποροϋντα ηυχοντο νά έχη αβλαβές τό ίχνος του, ήτο 
τήν όδόν του,2 {

«Εεΐνε, σύ δ’ άείσας Δημοκλέους υίέα χαίρειν 
Δημοκλέα, στείχοίς άβλαβές ίχνος έχων».3

*0 'Ηρακλής βλέπων τόν Κύκνον ερχόμενον είς συνάν- 
τησιν του καί θέλων νά τόν άναγκάση νχ έκτραπή τής όδοΰ 
ίνα διατηρήση τό ίδιον αύτοΰ όχημα έν τή τροχιά, ώς νο

μίζει ό Λ'. CaiUenicr,' λέγε: αύτώ.
«Άλλά πάρεξ έχε δίφρον έύξοον, ήδέ ζελεύθου 
εϊκε παρέξ ίέναι.»5

Νΰν προσπαθήσωμεν νά έξηγήσωμεν τό αίτιον τοΰ θα
νάτου τοΰ Λάιου, όπερ στενώς, νομίζομεν, συνδέεται μέ 
τάς τροχιαστάς οδούς.

Έκαστος έπιθυμεΐ νά μάθη πρό πάντων τόν λόγον τής

( ) Εΰμπι.δ. ’Ίων, στιχ. 633 — 637.
(*) Φωτίου Ιέξ. “Ίχνος όδά;, πορεία παρά CaiUcmer, 4.
f) Corpus inscript. Graecoruin, a. 3256 τομ.ΐϊ., σελ. 749. 
ο “Εν τή άναφερθείση επιστολή.
(’) 'Ησιόδου, άσπίς 'Ηραζλέους στιχ. 352 — 53.

έριο ς, δι’ δν ό Οίδίπους ήναγζάσθη νά φονεύση τόν πα
τέρα του διότι συναντών τις καθ’ όδόν άγνωστον άνθρωπον 
δέν φονεύει αύτόν απλώς ζαί ώς ετυχεν, άνευ σπουδαιοτά- 
του λόγου. Ποιος ήτο λοιπόν ό λόγος τής ρήξεως ταύτης, 
ήτις έπέφερεν τοιοϋτον τραγικόν τέλος ;

Ή γνώσις τής ύπάρξεως τών τροχιοδρόμων παρά τοΐς 
άρχαίοις, ζαί στίχοι τινές τοΰ Εύριπίδου καί Σοφοζλέους 
διαφωτίζουσι δεόντως τήν σκοτεινήν ταύτην σελίδα τής 
*Ελλ. ιστορίας. Ύ οθέσωμεν ότι ό Οίδίπους μαθών τό αμφί
βολον τής καταγωγής του καί παραλαβών τινας τών αν
θρώπων του άναοαίνΊ έφ’ άμάξης ζαί διευθύνεται εί; τούς 
Δελφούς έπί τροχιαστής όδοΰ, ί’να έκεΐ αποκάλυψη τήν 
καταγωγήν του, Ή όδός αύτη είχε διστυχώς έν μό- 
ν ν ζεύγος τροχιών μετ’ού πολύ συναντά συνοδίαν 
άμάξης έπί τών αύτών τροχών άντιθέτ ■ ς δι-υθυνομένης ή 
συνοοία αυτή ήτον ή τοΰ Ααίου, βασιλέω; τών Θηβιον. Ό 
βαο.λεύς λοιπόν τών Θηβών ών προσέτι σεβαστ ς ζαί διά 
τήν ήλιζίαντου περιμένει ίνα ό άπέναντι του νέος ύποχωρών, 
άφήση αύτώ τήν δίοδον έλευθέραν. Άλλ’ ό νέος ουτος μή 
γνωρίζων τόν Λάιον καί τήν Οέσιν του, νομίζων δέ προσέτι 
εαυτόν βασιλόπαιδα τής Κόρινθόν, δέν έννοεΐ ποσώς νά ύπο· 
χωρήση, ότε αίφνης, τοΰ Λάιου άγανακτοΰντος διά τήν 
προπέτειαν τοΰ νέου,ή συνοδια αύτοΰ ούσα πολυαριθμοτέρα 
επιπίπτει κατά τής τοϋ Οίδιποδος καί είς έξ αύτής αρχίζει 
νά έκβάλλη τούς τροχούς έκ τής τροχιά:,όν π α ί ει δι’ δ ρ- 
γής.Τότε ό Λάιος καταφέρει κτύπημα :ιϊ διπλής μάστιγος 
έπί τής κεφαλής τοϋ Οίδιποδος. Ούτος δέ έξαλλος γενόμε- 
νος τότε καί βοηΟούμενος ύπό τών άνθρώπων του, φονεύει 
άπαντας. Ίδιύ δε πώς δ ηγείται τό γεγονός τούτο βραδύ- 
τερον ό Οίδίπους είς τήν μ,τ,τέρχ καί σύζυγόν του Ίοκάστην.

«Στοίχων δ’ικνοΰμαι το'σδε τους χώρους, έν οις 
σύ τόν τύρανον τοΰτον όλλυσθαι λέγεις.
Οτ’ ή ζελεύθου τήσδ’ όδοιπορών σέλας, 

ένταΰθα μοι ζήρύξ τε κίπΐ πωλιζής
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άνήρ άπήνης έμβεβώς, οίον σύ φής,
ξ υ ν η ν τ ί α ζ ο ν· κ ά ξ όδοΰ μ’ ο θ’ ή γ ε μ ώ ν 
αύτός θ’ό πρέσβυςπρός βίαν ή λ α υ ν έ τ η ν. 
Κ ά γ ώ τόν έκ τ ρ έ π ο ν τ α,τ ό ν τ ρ ο χ η λ ά τ η ν 
π α ί ω δ ι’ ό ρ γ ή ς· καί μ’ ό πρέσβυς ώς όρα, 
δχους παραστείχοντα τηρήσας, μέσον
κάρα διπλοΐς κέντροισί μου χαθίκετο· 
Ού μήν ίσην γ’ έτίσεν άλλά συντόμως 
σκήπτρω τυπείς έκ της δε χειρός ύπτιος 
μέσης άπήνης εύθύς έκκυλίνδεται· 
κτείνω δέ τούς ξύμπαντας».1

Ό δέ Ευριπίδης λέγει·
« . . -............. καί ξυνάπτετον πόδα
είς ταύτόν άμφω Φωκίδος σχιστής όδοΰ 
καί την κελεύει Ααΐου τροχηλάτης·»2

Ούτω εξηγούμενος ό θάνατος τοϋ Ααίου είναι πιθανός 
τε καί φυσικός. Τό πράγμα τοΰτο φαίνεται δτι σ»νέβαινε 
συχνότατα, διότι ό Των μακαρίζει έαυτόν δτι ούδείς ποτέ 
πονηρός ήνάγκασεν αυτόν νά έξέλθη της όδοΰ.

« . ,................. ουδέ μ’ έξέπληξ’ όδοΰ
Πονηρός ούδείς».'1

Ούτε διότι ήναγκάσθη νά ύποστή πράγμα άνυπόφορον 

ύποχωρών είς άνθρωπον, δν περιφρονει.
«.......................κείνο δ’ ούκ’ άνασχετόν

Εικειν όδοΰ χαλώντα τοΐς κακίοσιν».'1
Μέχρι τοΰδε παρακολουθοΰντες σχεδόν βήμα πΡ°ς βήμα 

τόν σοφόν κ. Caillemer κατωρθώσαμεν να άποδειξωμεν δτι 
αί τροχίασταί όδοί ήσαν έν χρήσει παρά τοΐς άρχαίοις 
"Ελλησι· νΰν ίδωμεν ύπό άλλον σκοπόν καί έποψιν τάς

·(’) Σοφοκλεους Οίδίπους τύραννος στιχ. 198—813.
(2) Εύριπίδου ’Ίων, στιχ. 39—40.
(’) Χωοίον παρατεθέν άνωτέρω.
C) Αότόβι.

τροχιαστάς ταύτας οδούς· έπειδή δέ τοΰ λοιποΰ δέν εχομεν 
ούτε τόν κ. Caillemer ούτε άλλον τινά οδηγόν, έπί τιϋ 
όποιου έρειδόμενοι νά προχωρήαωμεν, είμή μόνον τάς ιδίας 
ήμών ύποθέσεις, έπικαλούμεθα τήν εύμενή έπιείκειαν τών 
ακροατών μας.

Β'.
Τό ναυτικόν τής 'Ελλάδος έν τή άρχαιότητι, ώ; πρός 

τήν σημερινήν τεραστίαν άνάπτυξιν του, δύναται νά Οεωρηθή 
δτι διετέλει είς τά σπάργανά του. Τό άρχαΤον ναυτικόν ύτε- 
λείπετο όχι μόνον κατά τόν άτμόν καί τά λοιπά, ών σή
μερον ή ναυτιλία κάμνει χρήσιν, αλλ’ έν γένει κατά τάς 
γνώσεις τάς τε γεωγραφικός καί ναυτικάς, ών ένεκα ή ναυ 
τίλια ήτο μικρά καί περίωρισμένη. Ώς έκ τής άσθενείας δέ 
καί σμικρότητός της άδυνατοΰσα νά παλαίη πάντοτε κατά 
τών στοιχείων τής φύσεως, έπάλαιε κατ’ αύτών Θριαμβευτι- 
κώς διά τοΰ πνεύματος τών ναυτιλλομένων.

Τό "Ελληνικόν ναυτικόν στερούμενου άτμοΰ καί κατά 
συνέπειαν βραδυποροΰν, ή ευρισκόμενον άπέναντι Ισχυρού 
εχθρικού στόλου, κατώρθωσε νά άναπληροι Οαυμασίως τάς 
ελλείψεις ταύτας πλέον,όχι μόνον έπί τής θαλάσσης, άλλά 
καί έπί τής ξηράς, ούτως είπειν. Τό πράγμα τούτο δσον 
παράδοξον καί άν ή, ή ιστορία εύτυχώς μάς παρέχει άρκού- 
σας μαρτυρίας ούδεμίαν έπιδεχομένας αμφιβολίαν.1

Πάντες γινώσκουσι τό κέντρον τοΰ άρχαίου έμπορίου 
καί τής ναυτιλίας, τήν δίκην βασιλίδος μεταξύ δύο θαλασ
σών κειμένην Κόρινθον. Τό άρχαϊον ναυτικόν άποφεΰγον 
τόν κινδυνώδη καί μακράν περί-λουν τής Πελοπόννησου, 
συνεκεντροΰτο έκ τε τής ’ Ανατολής καί τής Μεγάλης Ελ
λάδος είς τήν Κόρινθον. ’Επειδή δέ οί έν τή Μεγάλη Έλ
λάδι προτιθέμενοι νά πέμψωσιν έμπορεύματα είς τά παρά
λια τής Μικράς ’Ασίας καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελά-

(') "Ο?α 'Ηροδότου βιβλ. Ζ. ζεφ. 24 Πολυβ. Α. 19, Ε'. 101 
Πλουταρ. Άντων. ζ:φ. 79. ©ουκυδ. 13. II, 93. καί 91 J/1, 81 
/Γ 8, VHI. 8 καί σχο'λίαστ.
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γους, ή τάνάπαλιν, ύπεβάλλοντο είς πολλά έξοδα πέμπον- 
τες ταΰτα είς τό έντός τοΰ Κορινθιακού κόλπου Λέχαιον 
ένθα έπρεπε νά έκφορτωθώσιν, ενίοτε δέ καί νά άποθηκευ- 
θώσιν άναμένοντες κατάλληλον ευκαιρίαν, καί ειτα νά με- 
τενεχθώσιν είς τόν λιμένα τών Κεγχρεών ή μάλλον της 
Σχοινοΰντος, όστις ήτο 45 σταδ. πλησιίστερος τοϋ λιμένος 
τών Κεγχρεών, ίνα φορτωθώσιν έκ νέου είς άλλο πλοϊον 
καί άποσταλώσιν είς τόν πρός δν όρον των, έπενόησαν τό 
έξης; νά μεταφέρωσίν αυτά τά πλοία διά τής ξηρας άπό 
τοΰ ένός είς τόν άλλον κόλπον. Τό πράγμα δέ τοΰτο ανα
φέρει πολλάκις ό Θου υδίδης,' ό Πολύβιο;,2 ό Ηρόδοτος,’ 
καϊ ά/.λοι καί έπειδή δέν έγινετο μόνον έν ΚορίνΟω άλλά 
καί άλλαχοϋ, άναφέρωμεν τχ ζυριώτιρα χωρία τών άρχαίων 
συγγραφέων.

Μετά τήν καταστροφήν του ’Αντωνίου, ήν ή Κλεο
πάτρα βαρέως έφερεν, ό ’Αντώνιος εύρεν αύτήν έν ’Αλε
ξάνδρειά «έπιτολμώσαν έργω παραβάλω καί μεγάλο)· τοΰ 
γάρ ειργοντος ισθμού τήν έρυθράν άπό τής κατ’ Αίγυπτον 
θαλάσσης και δοκοΰντος ’Ασίαν καί Λιβύην όρίζειν, ή σφίγ
γεται μάλιστα τοΐς πελάγεος καί βραχύτατον εύρύς έστι, 
τριακοσίων σταδίων όντων, έπεχείρησεν άρασα τόν στόλον 
ύπερνεωλκήσαι, καί καθεΐσα τάς ναΰς είς τόν ’Αραβικόν 
κό/^πον μετά χρημάτων πσλλων ζαϊ δυνάμεως έξω κατσι
κών άποφυγοΰσχ δουλείαν καί πόλεμον. Έπί δέ τάς πρώ- 
τας άνελκομένας τών νεών οί περί τήν Πέτραν "Αραβες 
κατέκαυσαν, έτι δέ ’Αντώνιος τόν έν Άκατίω στρατόν 
ωετο συμμένειν, έπαόσατο καί τάς έμβολάς έφύλαττεν.»,

Οί Ταραντϊνοι πολιορκούμενοι ύπό τών 'Ρωμαίων κα- 
τώρθωσαν διά τοιαύτης μεθόδου νά έλευθερώσωσι τόν στό- * (*)

(') Βςβλ. II, 93 καί 94. ///, 81. IV, 8. VIII, 8.
(2) Βιβλ. Δ’. 19. Ε'. 101.
(’) Βιβλ. 2'. κεφ. 24.
(*) Πλουτάρχου ’Αντώνιο;, κεφ. 69.
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λον των καί νά πολιορκήσωσι τούς πολιορκοΰντας. Ιδού 
πώς διηγείται τό γεγονός τοΰτο ό Πολύβιος:«’Ήδη δ’ έντε- 
λεϊς αύτοϋ συνισταμένου τάς πρός τήν πολιορκίαν πα- 
ρασκευάς, παραπεσούσης τής έκ Μεταποντίου βοήθειας είς 
τήν άκραν ζατά θάλατταν, βρα/ύτι ταΐς ψυχαϊς άναθαρ- 
ρήσαντες οί 'Ρωμαίοι νυκτός έπέθεντο τοΐς έργοις, καί 
πάσας δ έφθειραν τάς τών έργω καϊ μη/ανημάτων κα 
τασκευάς· ού γενομένου, τό μέν πολιορζεϊν τήν άκρα; ’Αν
νίβας άπέγνω, τής δέ τοΰ τείχους κατασκευής ήδη τετε
λεσμένης, άθροίσας τούς Ταραντίνους άπεδείκνυε διότι κυ- 
ριώτατόν έστι πρός τούς ενεστώτας καιρούς τό τής θα- 
λάττης άντιλαμβάνεσθαι· κρατούσης γάρ τής άκρας τών 
ζατά τον είσπλουν τόπον, ώς έπάνω προεΐπον, οί μέν 
Ταραντϊνοι τό παράπχν ούζ ήδύναντο χρήσΟαι ταΐς νχυσίν 
ούδ’ έζλιπεΐν έκ τοΰ λιμένους, τοΐς δέ 'Ρωμαίοις κατά 
θάλατταν άσφαλώς παρεκομίζετο τά πρός τήν χρείαν, ού 
συμβαίνοντος, ούδέπ>τε δυνατόν ήν βεβαίως έλευθερωθήνας 
τήν πόλιν. Ά συνορών ό ’Αννίβας έδίδασκε τού; Ταραν
τίνους ώς έάν άποκλεισθώσι τής κατά θάλατταν έλπίδος 
οί τήν άκραν τηρούντες παρά πόδας αύτοί δι’ έαυτών εϊ- 
ξαντες λείψουσι ταύτην καί παραδώσωσι τόν τόπον ών 
άζούοντες οί Ταραντϊνοι, τοΐς μέν λεγομένοις συγκατετί
θεντο όπως δ’ άν γένοιτο τοΰτο κατά τό παρόν, ούδαμώς 
ήδύναντο συννοήσαι πλήν εί παρά Καρχηδονίων έπ φανείη 
στόλος· τούτο δ’ ών κατά τούς τότε καιρούς άδύνατόν 
διότι ήδυνάτουν συμβαλεΐν έπί τί φερόμενος ’Αννίβας τού; 
περί τούτων πρός σφάς ποιείται λόγους· φήσαντος δ’αύ
τοϋ φανερόν εΐναι χο,ρΐς Καρχηδονίων αύτούς δι’ αύτών 
όσον ήδη κρατήσας τής Οαλάττης μάλλον έζπλαγεΐς ήσαν, 
ού δυνάμενοι τήν επίνοιαν αύτοϋ συμβουλεΐν. Ό δέ συνε- 
ωρακώς τήν πλατείαν εύδιαζόσμητον, ούσαν τήν ύπάρχου- 
σαν μέν έντός τοϋ διατειχίσματος, φέρουσαν δέ παρά τό 
διατείχισμα έζ τοΰ λιμένος ε:ς τήν έξω θάλατταν, ταύτη 
διενοειτο τάς ναΰς έζ τοΰ λιμένος είς τήν νότιον ύπερβι- 

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΛ. 46—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1876. 31)
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βάζειν πλευράν· διόπερ άμα τώ τήν έπίνοιαν έπιδεΐξαι τοΐς 
Ταραντίνοις οΰ μόνον συγκατέθεντο τοΐς λεγομένοις, άλλά 
χαί διαφερόντως έθαύμασαν τόν άνδρα, ζαί διέλαβον ώς 
ούδέν άν περιγένοιτο τής άγχινοίας τής εκείνου χαί τόλμης. 
Ταχύ δέ φορείων ύποτρόχων κατασκευασθέντων} 
άμα τώ λόγω τοΰργον είλήφει συντέλειαν, άτε προθυμίας 
ζαί πολυχειρίας όμοϋ τή προθέσει συνεργούσης. Οί μέν 
ούν Ταραντΐνοι τούτον τόν τρόπον ύπερνεωλκήσαντες τάς 
νήας είς τήν έξω θάλατταν, έπολιόρζουν άσφαλώς τούς 
έχ τής άχρας, άφηρημένοι τάς έξωθεν αύτών έπικουρίας. 
Αννίβας δέ φυλακήν άπολιπών τής πόλεως, άνέζευξε μετά 
τής δυνάμεως, καί παρεγένετο τρίταΐος έπί τόν έξ άρχής 
χάρακα χαί τό λοιπόν τοΰ χειμώνος ένταΰθα διατριβών έ
μενε κατά τόν χώρον».1

Κατά τόν μεταξύ Αίτωλών καί Φιλίππου πόλεμον όταν 
οί Αίτωλοί έκυρίευσαν ζαί έπυρπόλησαν τήν Κύναιθον 
τότε «ό Ταυριών πυνθανόμενος τήν τών Αίτωλών εισβο
λήν,καί τά περί τήν Κύναιθον πεπραγμένα νά θεωρών δέ 
τόν Δημητρών τόν Φάρεον άπό τών νήσων είς τάς Κεγ- 
χρεάς καταπεπλευκότα· παρεχάλει τοΰτον βοηθήσαι τοΐς 
Άχαιοΐς· καί διισθμήσαντα τούς λέμβους, έπιτίθεσθαι τή 
τών Αίτωλών διαβάσει. Ό δέ Δημήτριος, λυσιτελή μέν, 
ούχ εΰσχήμονα δέ πεποιημένος τήν άπό τών νήσων έπά- 
νοδον, διά τήν τών Ροδίων έπ’ αύτόν άνάπλουν, άσμενος 
ύπήχουσε τώ Ταυρίωνι, προσδεξαμένου έκείνου εις τήν 
ύ π έ ρ β α σ ι ν τών λέμβων δαπάνην. Ούτος μέν ούν 
ύπερισθμήσας, καί δυσί χαΟυστερησας ήμέραις τής τών 
Αίτωλών διαβάσεως, προκατασύρας τινάς τόπους χαί 
παραλίας τής τών Αίτωλών, κατήχθη πάλιν είς τήν 
Κόρινθον». (Ιίολυβ. βιβλ. Δ', ζ. 19).

Έζ τούτων έξάγεται ότι ή διά ξηράς μεταφορά πλοίων 
άπό μιας είς άλλην θάλασσαν ήτο συνηθεστάτη παρά τοΐς

C) 1Α, Η', χεφ. 36. 

άρχαίοις, άφ’ ού τό πράγμα ιοΰτο ζατά διαφόρους έποχάς 
έγέ ετο. Τό ζήτημα είναι τίνι τρέπω μετέφερον αύτά.

Νά μεταφέρη τις δια ξηράς πλοία άπό ένός είς άλλο μέ
ρος,όσον μιζρά καί άν ή ή άπόσταοις, τό πράγμα δέν εΐ
ναι εύχολον, άλλά τέλος τοϋτο είναι δυνατόν προχειμέν.υ 
νά λάβη χώραν άπαξ ή δίς ώς π. χ. ή ύπερνεώλκησις 
τών πλοίων τής Κλεοπά-ρας άπό τής Μεσογείου είς τήν 
’Ερυθρά > θάλασσαν', ήτις Οά έγένετο διά πο?»υχ.ιρίας χα£ 
συνήθων μέσων.'ίΐ ε’ς Τάραντα δι’άμαξών πορεία ύπό· 
τ ρ ο χ α, λέγει ό Πολύβιος, ένεζα τής όμαλότητος τοΰ 
εδάφους ζαί έν Κορίνθφ χατ' άρχάς Οά έγίνετο βεβαίως διά 
τοιούτου τινός μέσου, άλλ’ όταν ζατήντησεν ήδη ζοινή χα{ 
συνήθης όδός ό ισθμός, δι’ ού ύπερδιωλζοΰντο τά πλοία, 
τά χερσαία ταΰτα ταξείδια Οά ήσαν όχι μόνον οχληρά, 
άλλά ζαί δαπανηρά· διό ζαί νομίζομεν ότι οί "Ελληνες, οι- 
τινες έγίνωσχον, ώς ειοομεν τάς τροχιαστάς οδούς, δέν Οά 
έβράδυνον νά έφαρμόσωσι ταύτας ζαί έπί ιοΰ ’Ισθμού τής 
Κόρινθου- χαί τότε τιθέντες τά πλοία έπί τών αμαξών 
μετεβίβαζον ταΰτα άπό τοΰ ένός είς τό άλλο μέρος τοΰ 
’Ισθμού.

Τάς μέν τροχιαστάς οδούς, άφοΰ τάς έγίνωσχον, ή έφαρ- 
μογή αύτών ήτο εύκολος καί φυσική· έκεΐνο τό οποίον 
έμβάλλει δυσπιστίαν τινά είς τό πράγμα, εΐναι τό νά φαν- 
τασθή τις πλοΐον έφ’άμάςης, ά?.λ’ή ιστορία χαΐ τά ζώντα 
μνημεία αΐρουσι τήν άμφιβολίαν ταύτην είδομεν πρό όλί- 
γου ότι οί Ταραντΐνοι έζαμον χρήσιν πορειών ύπο
τρόχων ήτοι αμαξών, γινώσκομεν δέ έπίσης ότι οί 'Ρω
μαίοι ούδέποτε σ/εδόν έξεστράτευον χωρίς νά έφοδιάζωντα^ 
δι’άμαξών, ών έκάστη έφερε μονόξυλον προωρισμέ.ον διά 
τήν κατασκευήν τών ποταμίων γεφυρών, ών άνάγλυφα 
ύπάρχουσιν έπί τής στήλης τοΰ Τραϊανού καί τής Άντω-

(‘) Diet des anliquiles Romaines el greeqeus, είς τν.ν χίξιν 

Μ ο ν ό ς υ λ ο ν.
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νίνης.' "Ωστε γνωστών ούσών ήδη τών τροχιαστών όδών 
καί τής δι’ αμαξών μεταφοράς πλοίων έπί συνήθους όδοΰ, 
ό συνδυασμός χαί ή πραγματοποίησις αύτών ούδεμίαν δυσ/Ο- 
λίαν παρέχουσιν. Τό όνομα τή; όδοΰ, δι’ ής μετεφέροντο 
τά πλοία έν τω Κορινθιαχώ Ίσθμώ έλέγετο Δ ί ο λ κ ο ς 
λ έξις σύνθετος άπό τής δ ι ά χαΐ ό λ κ ό ς, σημαινούσης δι’ 
όλκοΰ, αΰλακος, φέρειν· τό όνομα,λέγω, τοΰτο άρά γε δέν 
εμφαίνει πώς τό πράγμα ;

Άλλως τε ό πολύς Grolte έν τή περί ‘Ι λλάδος αύτοΰ 
Ιστορία άναφέρων τό έξής χωρίον τοΰ ‘Ηροδότου, ένθα 
πρόκειται περί τής τομής τοΰ έν Άθω Ίσθμοΰ ύπό τοΰ 
Εέρξου. β’Ω; μέν έμέ συμβαλλόμενον εύρίσκειν, μεγαλο- 
φροσύνης είνεχεν αύτό Ξέρξης όρύσσειν έχέλευε, έθέλων τε 
δύναμιν άποδεικνυσθαι καί μνημόσηνα λιπέσθαι παρεόν 
γάρ μηδένα πόνον λαβόντας τόν ισθμόν τάς νέας διφρύσαι, 
— όρύσσειν έχέλευε διώρυχα τή θαλάσση, εύρος ώς δύο 
τριήρεις όμοΰ έλαστρευμένας. Τοι σι δέ αύτοί σι τού
τοι σι, τοΐσί περ καί τό δρηγμα, προσετέτακτο χαί τόν 
Στρυμόνα ποταμόν ζεύξαντα; γεφυρώσαι». 2 Ό Grolte, λέ- 
γω, προσθέτει τά έξής. 7'uul cctail un proccde habiluel,

(') Έπε'ι δ·λ καί τήν έν Λιβύν, δύναμιν άπεπιστευμένος άπήστη- 
σεν όρμζσας έαυτόν άνελεΐν, και διακωλυΟείς υπό τών φίλων και 
κομισΟείς είς ’Αλεξάνδρειαν εύρε Κλεοπάτραν έπιτολμώσαν εργω 
παραβάλω καί μεγάλω. Τοΰ γάρ είργοντος ισθμού τήν έρυΟραν άπό 
τής κατ’ Αίγυπτον θαλάσσης καί δοκοΰντος ’Ασίαν καί Λιβύνη όρί- 
ζειν, γ, σφίγγεται μάλιστα τοΐς πελάγεσι καί βραχύτατος ευρύς 
έστι, τριακοσίων σταδίοιν όντων ένεχείρα,σεν άρασα τόν στόλον 
ύπερνεωλκήσας καί καθεΐσα τάς ναός είς τόν 'Αραβικόν κόλπον μετά 
χρημάτων πολλών καί δυνάμει·»; έξω κατοικεΐν άποφυγοΰσα δου
λείαν καί πόλεμον. Έπεί δή τάς πρώτα; άνελα.ομένας τών νεών οί 
περί τήν Πέτραν 'Άραβες κατέκαυσαν, έτι δέ ’Αντώνιος τόν έν 
Άκτίω στρατόν εί ωετο συμμένειν, έπαύσατο καί τάς έμβολά; 
έφύλαττεν (Πλουτ. ’Αντώνιος ξθ'.)

(’) Βιβλ. ί 1/ κεφ. 24 

dans I'esprit d un Grec du J'c siecle avant J. C.. Trans
porter des vatsseaux par une force micanique d tracers un 
Isthme, unerainure oil coulisse Speciale etant vraissemblablement 
preparee pour eux (Τόμ. Δ'. σελ. 306).

"Ωστε καί ό Grolte ύποθέτει νά υπήρχε μάλλον τροχία- 
στή τις όδός είς τόν Δίολχον τής Κορίνθου· καί δτι τό 
είδος τοΰτο τής μεταφοράς ήτο ουνηθέστατον καί έπί τής 
έποχής ήδη τοΰ Ηροδότου, όστις άπορεΐ διατί ό Ξέρξης 
δέν ύπερνεώλκησε τόν στόλον του, άντί νά διορύξη τόν 
’Ισθμόν άπό μεγαλοφροσύνην, ήν δέν πιστεύει. Διότι έάν 
έν Έλλάδι ή φύσις ήνάγχασε τούς Έλληνας νά έπινοή- 
σωσι τάς τροχιαστάς οδούς καί νά διϊσθμίζωσι στόλους, 
δέν έπεται έκ τούτου δτι ταΰτα ήσαν συνήθη καί παρά 
Πέρσαις, ών ή τοπογραφία τής χώρας δλως διάφορος 
έτύγχανεν ούσα τής 'Ελλάδος καί πιθανότατα ήγνόουν 
τάς τε διϊσθμίσεις καί τροχιοδρόμους· ή δέ τομή ίσθμοΰ τί
νος δλως φυσική παρίστατο τώ Εέρξη, ίσως δέ καί γνω
στή έκ παραδόσεως, διότι οί Κνίοιοι άποφασίσαντές ποτέ 
νά χωρισθώσι τής ’Ασίας διά τής τομής τοϋ ίσθμοΰ των 
ινα έξασφαλισθώσι άπό τάς Περσικάς είσβολάς, έμποδίσθη- 
σαν ύπό τής Πυθίας τών Δελφών, άπαντησάσης αύτοΐς.

ί’Ισθμόν οέ μή πυργοΰτε μηδ’ ορύσσετε,
Ζεύς γάρ έθηκε νήσον, εί γ’ έβούλετο». (Ήρόδ.) 

"Ωστε ό Δίολχος τής Κορίνθου φαίνεται νά ήτο τροχι- 
αστή όδός. Καί ταΰτα μέν περί τής άρχαιότητος· νΰν 
δ’ έλθΛ>μεν είς άλλους χρόνους καί έποχάς ίνα ευρωμεν 
υπερνεωλκήσεις ίσως καί τροχιαστάς οδούς;

Κατά τό 1097 οι σταυροφόροι μαθόντες ότι οί πο- 
λιορκούμενοι έλάμβανον βοήθειας άπό τήν λίμνην .iscu- 
mjus έφερον άπό τόν λιμένα τής Cavitot πλοία διά ξηράς 
ών πολλά ήδύναντο νά φέρωσιν εκατόν μαχητάς·τά πλοία 
ταΰτα, άτινα έπρομήθευσαν "Ελληνες, μετεφέρθησαν έν 
μια νυχτί, ήτοι είς διάστημα επτά μιλλίων δι’ αμαξών έφ’ 
ών έτέθησαν τά πλοία. Αί άμαξαι αύται δεθεισαι διά
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σχοινιών καί ιμάντων έσείροντο ύπό ίππων και ισχυρών 
άνδρών. (jlisl. des Croisades cliand, τομ. 1. σε).. 218.)

Κατά τάς σταυροφορίας μεταχειρίσθησαν πύργους τρο- 
χοτούς κυλιομένους πέριξ τών πολιορκουμένων τειχών 
(αύτόθι σελ. 430) έξ ών τινες ήσαν μέγιστοι ζαϊ όμοιοι 
φρουρίοις με φρουράν (αύτ. τ. II σελ. 255, ζαΐ 410.)

Πρό τινων έτών οί άξιότιμοι κύριοι Henri Glavany καϊ 
ό διδάκτωρ Detliier έπραγματεύθησαν έν τώ Συλλόγω ό 
μέν «περί της οιά ξηρας μεταφοράς τοΰ στόλου Μωάμεθ 
τοΰ β’.»1 ό δέ «περί τής μετακομίσεως διά ξηρας τών 
πλοίων ύπό Μωάμεθ τοΰ β'.»1 Άμφότεροι οί κύριοι ουτοι 
προσεπάθησαν νά διευκρίνήσωσι τήν οδόν, ήν έλαβον τά 
πλοΐα·περί δέ τοΰ τρόπου δι’ού μετεκομίσθησαν,όπερ καί Οά 
προσπαθήσωμεν ένταΰθα νά διευκρινήσωμεν, έλάχ στα εϊ- 
πον· πριν ο’ έξετάσωμεν τοΰτο έπιτραπήτω ήμΐν νά έξετά- 
σωμεν, άν ή διά ξηρας μεταφορά στόλου ήτο Ιδία έπινόησις 
τοΰ καταζτητοΰ ή μάλλον ξένη.

Εεδσμεν ότι αί τροχιασταί οδοί παρά τοΐς άρχαίοις ήσαν 
συνήθεις ώς καί ή διά ξηρας μεταφορά πλοίων καί ότι ό 
Δίολχος τής Κορίνθου φαίνεται χατά μεγάλην πιθανότητα 
νά ήτο τροχιαστή οδός. Άλλ’ ή διά τοΰ ίσθμοΰ τής Κο
ρίνθου μεταφορά πλοίων άρά γε περίωρίσθη μόνον έν τή 
άρχαιότητι; 'Π ιστορία εύτυχώς μάς λέγει τούναντίον.

■ερί τά τέλη τοΰ Θ' αίώνος, έπί τής βασιλείας Βασι
λείου τοΰ Μοκεδόνος, στόλος ’Αραβικός έλυμαίνετο τά πα
ράλια τής Πελοπόννησου· ό ναύαρχος Νικήτας πληροφο- 
ρηθείς είς τόν λιμένα τών Κεγχρεών ότι οί έχθροί εύρί- 
σχοντο κατά τά παράλια τών Πατρών, άντί νά περι- 
πλεΰση όλόχληρον τήν Χερσόνησον, μετέφερε διά τοΰ ίσθμοΰ 
τής Κορίνθου έν μια νυκτί τά πλοϊά του, κατέλαβε τούς 
Άραβας καί κατέσφαξεν αύτούς.

(‘) "Osa Περιοδικόν τοΰ Συλλόγου τομ. δ', σελ. 76 και 84.
(’) Αυτόθι σελ. 76.

Κατά τάς άρχάς τοΰ ιε'. αίώνος Έλλην τις Σόρβολος 
έχ Κρήτης διεπράξατο έπίσης τοίοΰτον τι άνδραγάθημα 
σώσας τήν Βενετίαν· έπειδή δέ χαί τό πράγμα χαί ό ήρως 
είσίν όχι λίαν γνωστά, έπιτρέψατέ μοι νά έπαναλάβω έν
ταΰΘα τήν βιογραφίαν τοΰ ήρωος Κρητός, ώς τήν διηγείται 
ό Μουστοξύδης έν τώ Έλλην ομνήμονι αύτοϋ.1

«Χαλεπότατος πόλεμος συνίστατο ήδη τώ 1439 άνα- 
μέσον τής Ένετιχής Αριστοκρατίας καί τοΰ Δουχός τών 
Μεδιολάνων, είς τόν όποιον καί έτεροι προσετέθησαν τών 
έν Ιταλία δυναστών καί τά πλήθη αύτοϋ κατεΐχον τήν 
λίμνην τήν νΰν χαλουμένην Γάρδαν (Βηνάχος) καί τάς 
περιθεούσας όχθας, ώστε αί άμφικείμεναι πόλεις Βρεξία 

Brescia καί Ούκρώ> Verona έτρεχον τόν έσχατον τής άλώ- 
σεως κίνδυνον. Έπειγόμενοι πανταχόθεν οί Ενετοί στρα- 
τιώται, κατόρθωσαν τελευταΐον, τέμνοντες όδόν νά διε- 
ξέλθωσι διά τοΰ άρκτ.κοΰ μέρους τής λίμνης, τό όποιον 
ύπέρ τά άλλα πλήθει μέν όχι άγενοΰς χώρας, άλλά περΓ 
ζώννυται έξ άπροσβάτων όρέων. ΤΗτο δέ παρά τήν διέξοδο7 
ταύτην λιμήν όνομαζόμενος Τούρβολος, τόν όποιον κατα- 
λαβών ό στρατηγός έγραψε πρός τήν άριστοκρατίαν δτ' 
έτμήθη ή οδός, όθεν καί τόν έχθρόν ήδύναντο νά έκδιώ- 
ξωσι καί τάς άπειλουμένας πόλεις εύκόλως νά βοηθήσωσι. 
Πρός έπίτευξιν δέ τοΰ σκοποΰ ήτο άναγκαϊος στόλος· 
άλλά πώς νά κατορθωθή τό τοίοΰτον ένθα ούτε δρυμο^ 
παρήσαν ούτε ποταμοί πρός διαγωγήν πλοίων ; ’Εν ω δέ 
πολλά καθ’ εαυτούς έσάλευον ταλαντευόμενοι τήν γνώμην 
οί συγκλητικοί καί τά πράγματα έπί πολλάς ήμέρας ήσαν 
μετέωρα, "Ελλην τις όνόματι Σόρβολος, Κρής τήν πατρίδα, 
προσελθών είς τήν Σύγκλητον, έδήλωσεν ότι έάν έχορη- 
γοΰντο είς αύτόν τά χρειώδη, θα^ροόντως άνεδέχετο τήν

(') 'Ελληνομνήμιβν ή σύμμικτα 'Ελληνικά, σύγγραμμα περιοδικόν 
συντασσόμενον μέν υπό | Μουστοζύδου] καί έκδιδόμενον υπό Φε- 
λαδελφέως Άθήνζ.σι 1843 τομ. Α'. φυλλ. 2, Σόρβολος Κρής σελ. 89· 
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μετακόμισιν τοΰ στόλου άπό της Βενετ'ας είς τήν λίμνην 
Γάρδαν. Τολμηρόν έφάνη είς τήν Σύγκλητον καί ύπέρ παν 
άλλο δυσχερέστατον έργον ή μεταφορά στόλου πλέον ή 
έπί διακόσια μιλιά μεταξύ κρημνών καί ζυγών όρέων όθεν 
ό έπαγγελίμενος έλογίσθη κατ’άρχάς ώς ληρώδης καί 
φρενόληπτος Γ ρ α ι κ ύ λ ο ς. Πολλών δέ λεγόντων περί 
αύτοΰ σεμνούς λόγους καί έπαινούντων τήν εύφυίαν, έτι 
δέ καί αύτοΰ ίσχυρώς καί άτρέπτως έπιμένοντος είς τήν 
γνώμην, τελευτώσα ή Σύγκλητος άνεπείσθη καί έπέτρεψεν 
είς αύτόν νά πράξη κατά τό δοζοΰν. Ό δέ, προθόμως άπτό- 
μενος τοΰ έργου, ταχέως άνείλκυτεν άπό τοΰ ναυστάθμου 
δύο τριήρεις, τέσσαρας κέλητας ζαί είζοσιπέντε σκάφος, 
καί άνω διά τοΰ ποταμοΰ Άθέσίες Ailiye ήγαγεν άπ·ντα 
εις Ούχρώνα, έκεϊθεν δέ, βόας —ύποζεύξας άνά δύο ζαί άνά 
τέσσαρας, ζαί αύτός άεί ό έπινοςσας τό έργον ηγούμενος 
καί επιστατών αισίως διήνυσε τήν όδόν άπαταν μέχρι τής 
κώμης Μούρου. Ένταΰθα υποθέμενος ξυλίνους κυλίνδρους 
είς τάς τριήρης ίνα έπιτρέχωσιν άκωλύτως, ζαί τά μικρό
τερα πλοία καί άμάξας έπιβιβάσας ήλαυνε διά πεδίων σχε
δόν ομαλών έπί έξ μιλιά, ζαί διά τών μεγίστων άγώνων 
τών έργατών καί τών ύποζυγίων μετήνεγζε τό φορτίον είς 
τήν καλουμένην λίμνην τοΰ άγιου Άνορέου. Έφίσ αντιΐ 
δέ είς αύτήν, ώσπερ τείχος, άβατοι, καί άπορρώγες πέτραι 
πρός έξωμάλυνσίν τών οποίων είργάσΟησαν πολυάριθμοι χω
ρικοί, έως ού έπιλείναντες όπωσοΰν τήν τραχύτητα, εύ- 
κόλυναν τήν διάβασιν είς τά πλοία, άτινα διαπεραιωΟέντα 
είς τήν λίμνην, άνείλκυσαν είς τόν ζυγόν τοΰ άντικειμένου 
όρους.»

«’Επίπονος ήτον ή άνάβασις διά τούς λίΟαζας καί τά λο
φώδη τής γής έπαναστατήματα,έξ ών καθίστατο σχόλιά ζαί 
δύσβατος ή πορεία, ζαί μικρός ρύαξ διά τών έκεΐ διασφά- 
γων άγόμενος έχαράδρωσε καταρρέων τό άπόζλιμα τοΰ 
όρους, καί έζ τής πληθώρας αύτοΰ είς τενάγη καί βράχεα 
δύσπορα προσέπιπτον οί άναβαίνοντε.· εύμεγέθεις βώλοι 

καί λίθ ι καί κορμοί άποτετμημένων δένδρών ρίφθέντα έξ 
έζατέρας όχίης έγεφύρωσαν τόν ρύαζα, ζαί μετά παλλοϋ 
κόπου καί μόχθου είς τήν ύπερτάτην ράχιν τοΰ όρους άνέ 
συραν τά πλοία. Πολλάζις εΐδον, λέγει ό Σαβε)νλιζός, έμ- 
βριθής ιστοριογράφος, τά όρη έκεϊνα, ζαί τοσοΰτος πάντοτε 
μέ κατέσχε θαυμασμός, ώστε ούδείς ήθ:λε μέ πείσει ποτέ 
οτι έπίνιια ή δύναμις άνθρωπίνη ίσχυσε νά σύρη τηλικοΰ- 
τον όγκον διά τής ορεινής έκείνης τραχύτητες, έάν έπί τοΰ 
κλιτού τοΰ όρους δέν ήσαν έτι καταφανή τά σημεία καί εύ- 
διάκριτοι οί ολκοί καί αί παλαιοί τί ν άμαξών τροχιαί. έξ ών 
έναργώς άποδειζνύεται ότι τό άξιομνημόνευτον τοϋτο έργον 
έπράχθη έπί τών καθ’ήμάς χρόνων.»

«Ούδέν ήτον τής άναβάσεως ήτο πολύμοχθος ή κατά- 
βασις μάλιστα δέ προκειμένης ήδη ό)ισθηράς καί δυσπο- 
ρεύτου κα^ωφερεία; είς πάντας έφαίνετο άναπόδραοτος ό 
κίνδυνος, οτι φορτίον τόσω δυσάγωγον έμελλε κατακρη- 
μνηοΟέν είς τάς ύποκειμέγας πέτρας νά συντριβή διά τής 
προσρήξεως είς μύρια θρύμματ». Άλλά δέν εΐχε περί 
τούτου τήν αύτήν γνώμην ό Σόρβολος, δστις άπτόητος 
άμα ζαί έπίμονος έκαστον πλοϊον περιέζωσε διά στιβαρών 
σχοινιών, ώστε ήρέμα καί έπιτςδειως άπαντα κατεβίβασεν 
είς τήν πεδιάδα."Ωθεν κατά τόν τρίτον μήνα άφ’ ή; παρέ- 
λαβε τά πλοία ά.-.ό Βενετ'ας, καθείλκυσε ούτά είς τόν λι
μένα Τούρβολον, όπου άναληφθίντα άπό τής φθοράς όσην 
έπαθον έζ τή; παραδόξου χερσ'-πορείας, είς άδόζητον βλά
βην τών έχθρών έχρησίμευσαν ζατ’ έζεϊνον τόν πόλεμον'.»

«Δυνίμεθα λοιπόν κ,ί έν πιστότερα άληθεία νά είπωμεν 
περί τοΰ Σορβόλου δ,·ι περί Εέρξου εϊπον οί ρήτορ ς ζαί 
Ιστορικοί πλεΰσαι διά τής ’Ηπείρου. Καίει 
μέν ό βασιλεύς ούτος, ώς διορύξας έν ^τή ύπωρεία τοΰ 
Άθωνος ’Ισθμόν είς δώδεκα σταδίων καί εί; τόπον μάλιστα

(') Sabellico, dell' ist. J'encr. Deca III. ed. HI. μεταφρ, 
Ίταλ, — PelnJiisiwianf, Rerun I'enelonim isioria, VlH,
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πεδινόν χαί όχι μεγάλους έχοντα γιωλόφιυς, ίστορήθη 
ώς κυρίαρχης χαί καταφρονητής τής φύσεως, χαί τό όχι 
δυσχερές αύτΰ έργου έξεθείασαν μέν οί Λατίνοι, πΆλοί 
δέ τών νεωτέρων έτόλμησαν νά λογισΟώσιν ώς Ελληνι
κόν μύθον, πόσον αρα μεγαλείτερο ι θαυμασμόν πρέπει νά 
διεγείρη τό ύιι,ό τοϋ Κρητός έπινοηθέν καϊ εύτυχώς διαπρα- 
χθέ? έπιχείρημα; Έουρε μέν καί ό Μωάμεθ τάς διήρεις 
καί τριήρεις έπί τής ξηράς καί καθείλκυσεν αύτάς εις τόν 
λιμένα τής πολιορκουμένη; Κωνσταντινουπόλεως, καί τολ
μηρόν ήτο βέβαια κα! ταχύ τό έργον, άλλ’ εξ περίπου 
μιλιών ήτο ή όδός έ»είνη καί όχι διαχοσίων, ούτε ύψηλά 
όρη καί ποταμοί διελάμβανον τήν πορείαν. Καί δμως τών 
έχπεπληγμένων βυζαντινών ιστοριογράφων ό μέν άναβοά 
τίςποτε ήχουσεν ή είδεν τοιοΰτον έργονό 
δέ εικάζει ότι ό Σουλτάνος έ/ΐμήθη τόν Αύγουστον καί 
Νικήταν τόν Πατρίκιον, δτε διά τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου 
σύραντες τά πλοία μετεκόμισαν αύτά είς τήν άντίπεραν 
θάλασσαν. Άλλ’ αύτοί ουτοι οί ιστορικοί διά τήν μεγάλην 
τών Ελλήνων καί τών ’Ιταλών πρός άλλήλους συναλλα
γήν καί έπιμιξίαν δέν ήδύ αντο ν’ άγνοώσι τά τοΰ Σορβό- 
λον χαί ώφειλον ίσως όρθότερον νά πιστεύσωσιν ότι ό 
Έλλην ουτος, ώφελ,ήσσς τούς άλλοεθνεϊς έοωχεν όχι ε’κ 
προνοίας είς τόν Μωάμεθ τό παράδειγμα επιχειρήματος, 
ουτινος ή μίμησις άπέβη όλεθρία είς τό έθνος. Άλλά καί 
'Ενετοί ιστοριογράφοι όψιαιτέρας έποχής καλοΰντες όχι μό
νον φοβερόν, άλλά καί άνήκουστον καί μάλιστα ύπεράν- 
θρωπον τό κατόρθωμα τοϋ Μωάμεθ, δικαίως δύνανται νά 
κατακριθώσιν ώς έπιλ,ήσμονες τών πατρίων αύτών παρα
δόσεων Ήμεΐς δέ όφείλοντες δικαίως νά άναγράφωμεν 
εις τά ήμέτερα ό,τι έθνιχόν είς τών άλλογενών τά άπο- 
μνημονεΰματα εύρίσκομεν διεσπαρμένον, ένώ έπαινοΰμεν 
τό ευφυές καί έργώδες μηχάνημα άνδρός Έ),ληνός, άσμέ- 

(') Μιχ. Δουκ. ίστορ. Κ. 38.
(*) Sag redo Nem. de Monarc. ottoman σ. 56.

νως ύπενθυμίζομεν ότι, μετά τρεις καί ήμίσειαν έκατοντα- 
ετηρίδας, έτερος "Ελλην, Μαρίνος Κορβούρης, δ ά τής είς 
τήν ΙΙετρούπολιν μετακομίσεως υπέρογκου τίνος πέτρας 
έπεχείρησε χαί συνετέλεσε τό μέγιστον τών έργων, όσα 
μέχρι τής έποχής εκείνης έγί.ωσκεν ή μηχανική.»

Λ. Ν.ΒΕΡΝΛΡΔΑΚΗΣ.
(’Ακολουθεί).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΙΜΟΪΝ1ΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Σχοπώ νά συγκρίνω τήν εισαγωγικήν δύναμιν τοΰ 
έμπορίου πρός δύο χώρας, τών όποιων τό οΐχονομιχόν έν 
τή ’Ανατολή μέλλον ύπό πολλάς έπόψεις συναντάται. Αί 
χώραι αύται είναι ή Ελλάς καί ή Ρουμουνία. Άφ’ ένός 
ή Μεσόγειος θάλασσα καί άφ’ έτέρου ό Δούναβις, ιδού 
δύο αιώνιοι κρίκοι τοϋ μεγαλοπρεπούς συνδέσμου, δι’ ου 
ή θεία ΙΙρόνοια ήνωσε τήν άνατολιχήν χερσόνησον τής 
Εύρώπης πρός τόν δυτικόν κόσμον αύτής.

Λαμβάνων ώς χρονικόν σημεΐον συγκρίσεως τό έτος 
1872, παρατηρώ, άπό σχετικών έν ταΐς δυσί χώραις έπι- 
σήμων δημοσιεύσεων, ότι κατ’ αύτό τά πρός έσωτερικήν 
κατανάλωσιν είσαχθέντα έμπορεύματα έν μέν τή Έλλάδι 
άναβιβάζονται είς δραχμάς 99,068,101 έν δέ τή Ρου
μουνία εις φράγκα 90,675,283. Προσθετέον, όσον αφορά 
τήν Ελλάδα, ότι συνυπολογιζομένης καί τής έπί άπο- 
ταμιεύσει καί διαμετακομίσει εισαγωγής αναβιβάζεται τό 
όλον αύτής είς δρ. 128,131,825/Γπάρχει λοιπόν έπί τής 
Ελληνικής εισαγωγής μεταξύ γενικού καί ειδικού έμπο
ρίου διαφορά πλέον τών 38 έκατομ. δρ. δεικνύουσα τήν 
ίπίκαιρον έν τώ άνατολικώ έμπορίω γεωγραφικήν θέσιν 
τής Ελλάδος. Δυστυχώς δέν είναι γνωστή έκ τής έπό- 
ψεως ταύτης ή έν Ρουμουνία διαμεταχομιστιχή εισαγωγή, 
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ήτις πάντως, έάν χρίνωμεν έχ τής τοπολογιχής τής χώ
ρας άναπτύξεως, εΐναι πολλώ μικροτέρα.

'Π πρός εσωτερικήν κατανάλωσιν εισαγωγή διανέμε
ται ώς άκολούθως μεταξύ Ελλάδος χαί Ρουμουνίας;

Είδη εμπορευμάτων 'Ελλάς Ρουμουνία

Υφάσματα βαμβακηρά 9,050290 δρ. 7,219,244 φρ.
» έριοΰχα 5,818,561 » 8,735,436 »
» λινά 836,645 » 7,207,179 »
» μεταξωτά 679,742 » 2,591,508 »

Νήματα 1,860,854 a 1,679,306 »
Σίδηρος, Χάλυψ 1,843,004 » 4,135,461 »
Μηχαναί 263,722 » 1,723,017 »
Δέρματα κατειργασμένα 1,126,173 » 1,437,010 »

a άκατέργασ-α 7,840,986 » . . . . ϊ

Χάρτης 881,481 » 1,164,468 »
Καφές 1,936,107 » 1,030,118 »
Ζάκχαρι 4,550,434 » 4,545,745 »
Διάφορα 62,400,032 » 49,076,785 »

Όλον 99,068,101 δρ. 90,545,277 φρ.

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύπτει, ότι ή Ελλη
νική εισαγωγή ύπερέχει τής Ρουμουνικής έπί τριών ειδών, 
τά όποια,είς εκατομμύρια, διατελοΰσιν έν τή επομένη ανα
λογία. Ύφάσματα βαμβακηρά 9: 7 δέρματα ακατέρ
γαστα 7τ;:0, καφές 1 1. Έπί τών νημάτων καί τής
ζακχάρεως ή εισαγωγή τών δύο χωρών σχεδόν συμβα
δίζει. Άπ’ εναντίας προίσταται ή Ρουμουνική εισαγω
γή έπί τών έριούχων ύφασμάτων 8^: 5 έπί τών λι
νών Ί έπί τών μεταξωτών 2 έπί τοΰ σιδή
ρου 4~·. 1γ^, έπί τών μηχανών 1 f-j, έπί τών κατ- 
ειργασμένων δερμάτων 1 1 καί έπί τοΰ χάρτου
1 iV- Ή ύπό τόν τίτλον «διάφορα» γενική κατηγο
ρία τών λοιπών αντικειμένων τής εισαγωγής άνάγεται 
είς τήν ποικιλωτέραν έποψιν τής Ελληνικής,έχουσαν πρός 
τήν Ρουμουνικήν ώς 62 4_; 49. ’Εκ τής άντιπαραθέσεως
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ταύτης προκύπτει ή πολυτε’/.εστέρα περί τήν ένδυμασίαν 
Ρουμουνική κατανάλωσίς, ήτις έν τώ συνόλω τών έριού
χων, τών λινών καί τών μεταξωτών ύφασμάτων είναι 
πρός τήν Ελληνικήν ώς 18 ψυ- 7 Γό· Ά?’ ετέρου καί ή 
περί τήν εισαγωγήν τοΰ σιδήρου καί τών μηχανών όμοΰ 
άναλογία 5 Jy. 2 καταβιβάζει τήν θέσιν τής 'Ελλάδος 
σχεδόν είς τό τρίτον. Τό φαινόμενον τοΰτο εΐναι ιδιαιτέ
ρως σημαντικόν, έφ’ όσον πρόκειται περί εισαγωγής πα
ραγωγικών οργάνων (σίδηρος, μηχαναί). Άλλ’ ένώ κατ’ 
αύτήν μειονεκτεϊ ή 'Ελλάς, δύναται νά σημειωΟ?, έν τέλει 
ή έκ τής είς ακατέργαστα δέρματα εισαγωγής άφιλονεί- 
κητος ύπεροχή τής βυρσοδεψίας της (7 0)

Έάν άπό τών ειδικών τούτων μεταβώμεν είς τήν διε
θνή διανομήν τής ύπό έξέτασιν εισαγωγής, κατά μέν τήν 
Ρουμουνιαν ή πρώτη θέσις άνήκει είς τήν Αύστρίαν (33, 
763,290 φρ.), ή δευτέρα είς τήν ’Αγγλίαν (21,379, 
422 φρ.), ή τρίτη είς τήν Τουρκίαν (17,727,581 φρ.), ή 
τετάρτη εις τήν Γαλλίαν (15,632,646 φρ.), καί ή πέμπτη 
είς τήν Γερμανίαν, (7,376,581 φρ.). Κατά δέ τήν 'Ελ
λάδα ή πρώτη θέσις άνήκει εις τήν Αγγλίαν (25,664, 
068 δρ.), ή δευτέρα είς τήν Τουρκίαν (16,366,260 δρ.), 
ή τρίτη είς τήν Ρωσσίαν (15,403,744 δρ.), ή τετάρτη είς 
τήν Αύστρίαν (14,146,904 δρ.), καί ή πέμπτη είς τήν 
Γαλλίαν (14,020,736 δρ.).

Ή γενική έποψις τής όλης έκατέρωθεν πρός τήν Ελ
λάδα καί τήν Ρουμουνιαν εισαγωγής παρέχει ιδιαιτέραν 
πρός έκατέραν τών δύω τούτων χωρών σημασίαν, άμα 
άναλογισθή πρός τούς κινοΰντας τό άνά χεΐρας έμπορικόν 
φαινόμενον πληθυσμούς. Διότι ένώ άφ’ ένός κατά τήν ά
πογραφήν τοΰ 1870 ό π7<ηθυσμός τής Ελλάδος άναβαίνει 
είς 1 1]2 έκατομ. ψυχών, περί τήν αύτήν δέ έποχήν ό 
πληθυσμός τή Ρουμουνίας ύπελογίζετο είς 4 ,ο έκατομ., 
άφ’ ετέρου ή εισαγωγική τών χωρών τούτων κίνησις έν 
έτει 1872 είναι σχεδόν ίση (99 έκατομ. δρ. ή 'Ελλάς ; 90
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έχατομ.. φρ. ή Ρουμουνία). Ή εμπορική λοιπόν δύναμις 
τοϋ πρός τήν Μεσόγειον θάλασσαν Έλληνίζοϋ βραχίονος 
είναι τριπλάσια τής τοΰ παρά τόν Δούναβιν Ρουμουνιχοΰ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕϊΑΐ.

Έρρέθη πολλάχις, ότι χώρα κατοικουμένη ύπό 1 ']2 ε
κατομμυρίου ανθρώπων, ή 'Ελλάς, πρέπει νά άπελπισθή 
όσον άφορα τήν παράταξιν μεγάλων σρατιών.Καί οί άνδρες 
χαΟυστεροΰσι χαΐ τά εφόδια έλλείπουσι. Τό θέμα εΐναι 
τόσον σοβαρόν, ώστε, έν ω χρόνφ τό διαχειρίζεται ή πο
λιτική, δέν εΐναι άπό σζοποϋ νά τό άναλύση ή οικονομική. 
Θά λάβω τάς αποδείξεις αύτής ούχί έζ τής ένεστώσης 
τοΰ έθνους ζωής, άλλ’ έχ τής παρελθούσης. ’Εάν αλη
θής ή ιστορία τής τελευταίας, ίμήπως μετετέθη ή Ελλάς 
έν τώ μέσω τής Αφρικής ή τής χατεψυγμένης ζώνης, 
ίνα οί εθνολογικοί καρποί της άπολέσωσι τόν χαρακτήρα 
τοϋ κλίματος χαί τής φυλής ;

Βεβαίως μικρά φαίνεται ή πρακτική δύναμις 1 "2 εκα
τομμυρίου ανθρώπων. Καί δμως Οά άναδράμω είς μικρο- 
τέραν έτι. Άντί τής Ελλάδος τοϋ 1876 μ. X. σύν τώ 
1 Ί„ έκατομμυρίω αύτής, άρχει ή Άθηναίχή Δημοκρατία 
τοΰ 431 π.Χ. μετά τοΰ 1 ], μόνου έκατομμυρίου αύτής, ίνα 
δώσς τήν γενικήν έπί τοΰ προκειμένου έννοιαν.

Τά ένιαύσια εισοδήματα τής ’Αθηναϊκής Δημοκρατίας 
άνείργοντο κατά τήν έποχήν ταύτην είς 1000 περίπου 
τάλαντα, έκ τών όποιων 600 έχορήγουν αί ύποτελεϊς 
πόλεις χαί 400 ή φορολογία αυτής τής Αττικής. Άπό 
τών εισοδημάτων τούτων, μετά τήν πλήρωσιν τών ενι
αυσίων δημοσίων αναγκών, εΐχον συγχεντρωθή κατά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ Θουκυδίδου (Β’, ιγ') 9,700 τάλαντα έν τώ 
θησαυροφυλάκιο) τής Άκροπόλεως, έκ τών οποίων έδαπα- 
νήθησάν διά τά προπύλαια καί τάλλα οικοδομήματα χαί 

είς ΙΙοτίδαιαν 3,700 τάλαντα, άπέμενον δέ διαθέσιμα 
6,000 είς άργυρά νομίσματα. Ποιος ήτο ό τίμιος χαί 
ισχυρός εκείνος άνήρ, δστις συνήθροισε χαί έφύλαξε τοι- 
οΰτον θησαυρό»; Έρωτήσατε τάς 20 χιλιάδας τών Α
θηναίων πολιτών, οΐτινες εΐχον όλοι τούς οφθαλμούς των 
έπί τοΰ κοινοϋ τής πόλεως άγαθοϋ.

Άλλ’ έκτός τών 6,000 τούτων ταλάντων ύπήρχον καί 
ύπέρ τά 500 τάλαντα,εις χρυσόν καί άργυρον,μή νομισμα- 
τοποιημένα έν ιδιωτικούς καί δημοσίοις άναθήμασιν, έν ί- 
ροϊς σχεύεσιν, λαφύροις Μηδιχοΐς καί άλλοις τοιούτοις. 
Έκτός αύτών ύπήρχον καί παρά τοΐς άλλοις ναοΐς πλεΐ- 
στα ίερά χρήματα.Έν περιπτώσει δέ τελευταίας στενοχώ
ριας καί ό χρυσός τοΰ άγάλματος τής ’Αθήνας ήδύνατο 
νά χρησιμεύση ύπολογιζόμενος εις βάρος 40 ταλάντων. 
Καί τοιαύτη μέν ήτο ή οικονομική παρασκευή τής Α
θηναϊκής Δημοκρατίας κατά τάς παραμονάς τοΰ ΙΓελο- 
ποννησιακοΰ πολέμου. Έάν άναγάγωμεν όλα τά ώς ά
νωτέρω διαθέσιμα πολύτιμα μέταλλα χρυσοΰ καί άργύρου 
εις άξίαν ταλάντων άργυρών,δέν άπομακρυνόμεθα βεβαίως 
τής άληθείας, συγκεφαλοΰντες τό όλον Αθηναϊκόν απο
ταμίευμα εις 8,000 τάλαντα άργυρά, τά όποια πρός 6,000 
δραχμάς αναβιβάζονται εις 48,000,000 δρ.ίσοδυναμοΰντα, 
χατά τήν έκτοτε μέχρι σήμερον νομισματικήν ύποτίμη- 
σιν (1:4), πρός Ί 92,000000δρ. Οί αριθμοί ούτοι εΐναι έπί 
τοσοΰτον έκφραστικοί, ώστε δέν αμφιβάλλω ότι ή απέ
ναντι τής πρώην Αθηναϊκής τριπλάσια νΰν Ελληνική 
πολιτεία έχει πάντα λόγον ίνα καλύψη τό πρόσωπον. 
"Ολος ό όγκος τής συγκροτήσεως της χρησιμεύει μάλλον 
πρός τό καταβροχθίζει'?, παρά πρός τό άποταμιεύειν καί 
παρασχευάζεσθαι.

Ή δέ πολεμική τής Αθηναϊκής Δημοκρατίας εΐχεν ώς 
έξής. Δέκα καί τρεις χιλιάδες όπλΐται ήσαν έτοιμοι πρός 
εκστρατείαν. Δέκα καί έξ χιλιάδες τοιοΰτοι (πρεσβύτε- 
ροι, νεότεροι καί μέτοικοι) έφύλαττον τά φρούρια καί
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τάς επάλξεις. Χίλιοι διακόσιοι ιππείς. Χίλιοι εξακόσιοι 
τοξόται. Τριακόσια πολεμικά πλοία (μή ύπολογιζομέ- 
νων ετέρων εκατόν, τά όποια, κατά τόν Εενοφώντα, συγ
χρόνως έναυπηγοϋντο). Διά τήν ύπηρεσίαν τών τριακοσίων 
τούτων πλοίων άπητοϋντο κατά τούς όπολογισμοός τοϋ 
Hoeclih (Πολιτική Οικονομία τών ’Αθηναίων Β , κά)60,000 
άνθρωποι. "Ωστε ή όλη πολεμική κατά ξηράν καί θά
λασσαν δύναμις άνείρχετο εις 91,800 άνδρας, πρός συγ- 
κρότησιν τής οποίας βεβαίως συνέτρεχαν ού μόνον οί τέ
λειοι πολιται άλλά καί οί μή τοιοϋτοι, έν γένει δέ όλαι 
τής κοινωνίας αί τάξεις μέχρι τής δουλικής, τής οποίας 
ή χρήσις διά τήν κίνησιν ιδίως τών πλοίων είναι ίστορι- 
κώς αποδεδειγμένη,άνευ ανάγκης ύπομνήσεως τών 35,000 
Ειλώτων, τούς οποίους άπό άναλόγου ανάγκης οί Σπαρ- 
τιάται παρέταξαν έν ΙΙλαταιαϊς.

Τοιαύτη ή πρακτική έννοια τής πολεμικής παρασκευής 
έπί πληθυσμού 500 χιλ. άνθρώπων. Τό πέμπτον σχεδόν 
αύτοΰ ήτο έτοιμον νά άγωνισθή ύπέρ πατρίδος, διά πά
σης πολιτικής καί οικονομικής προνοίας, διότι, καθώς έ 
λεγεν ό Περικλής, «τά πολλά τοϋ πολέμου γνώμη καί 
χρημάτων περιουσία» κρατούνται.

ΙΙόσον διαφέρουσι τά αντίστοιχα φαινόμενα τοϋ νεω- 
τέρου βίου τής 'Ελλάδος ! Νομίζει τις ότι ονειρεύεται. 
Έάν ύπάρχη ένότης ζωής είς τό πείσμα τοϋ φεύγοντος 
καί άνανεουμένου χρόνου, οί 90 χιλ. πολεμισταί τής ’Α
θηναϊκής Δημοκρατίας έγείρουσι τούς ώμους απέναντι τών 
15 χιλ. τής όλης σήμερον 'Ελλάδος, οί 1200 ίππεΐς 
τών άρχαίων ’Αθηνών μειδιώσι πρός τούς έν τώ πεδίω 
τοΰ Άρεως 283 διαδόχους των, καί ή σημαία τών 300 
δημοκρατικών τριήρεων διαβαίνει ύπερήφανος κατ’ έμ
προσθεν τής πρώρας τών δύο μόλις πλοίων τοΰ ήμετέρου 

ναυτικού.
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