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ΚΕΝΤΡΟΜΩΛΟΣ ΤΙΜΗ.

Ύπάρχουσι δύο είδη τιμών. Τό μέν, άνήκον εις τόν 
συναγωνισμόν μεταξύ τών ζητούντων χαί μεταξύ τών 
προσφερόντων τάς πραγματείας, ονομάζεται κοινώς αγο
ραία τιμή. Τό δέ, έξαρτώμενον έκ τών αναγκαίων είς 
υπαρξιν τής πραγματείας δαπανών, ώνομάσθη ύπό τών 
Φυσιοκρατών αναγκαία τιμή,ύπό τοϋ Smith φ υ σ ι κή, 
ύπό τοϋ Say πραγματική, εΐναι δέ κατ’έξοχήν τιμή 
κεντρομώλος.

Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωθή, δτι ή τιμή αύτη εΐναι 
κυρίως θεωρητική, διά τόν λόγον δτι, άμα ώς είσέλθη έν 
τή πρακτική, μεταβάλλεται άμέσως είς τιμήν άγοραίαν. 
'Ως Θέλομεν ίδεϊ, ή θεωρητικότης αύτη τής κεντρομώλου 
τιμής κατ’ ούδέν παρακωλύει τήν μεγάλην έν τω πρα- 
χτικώ κόσμω αποστολήν της. Ό ιδιαίτερος χαρακτήρ τής 
χεντρομώλου τιμής εΐναι δτι άποτελεϊ αύτη τόν άξονα, 
περί δν στρέφονται αί κυματιζόμενοι τής άγοράς άξίαι. Ή 
τιμή αύτη, καθώς παρατηρεί ό Smith (1, 7), εΐναι τό κεν
τρικόν σημεΐον, περί τό όποιον κινούνται άδιακόπως αί 
τιμαί δλων τών πραγματειών. Διάφοροι περιστάσεις δύ
νανται ένίοτε νά κρατήσωσιν αύτάς διά τινα χρόνον ύπε
ράνω ή καί κάτω τοϋ σημείου τοι του. Έν τούτοις όποια- 
δήποτε καί άν εΐναι τά έμπόδια ·:ής μονιμοποιήσεως των 
έπί του κέντρου τούτου τής ησυχίας καί τής διάρκειας, 
σταθ«ρώς πάντοτε πρός αύτό άποβλέπουσι.
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Πριν ή είσέλθω εϊς την άπόδειξιν τοΰ απολύτου τούτου 
έν τή Πολιτική Οικονομία νόμου, αναπόφευκτος είναι 

■η έπιθεώρησις τών στοιχείων τής κεντρομώλου τιμής. 
Διότι συνήθως μέν θεωρούνται ώς τοιαΰτα τά πρώτα δα- 
πανήματα τής παραγωγής, πράγματι δέ ή θεμελιώδης 
τών τελευταίων έννοια εκτείνεται μέχρι τής συναντήσεων 
τής πραγματείας μετά τοΰ καταναλωτοΰ. Έν γένει ή 
παραγωγική δαπάνη περιλαμβάνει τό δαπανηΟέν κεφά- 
λαιον διά *τήν άγοράν τής πρώτης ύλης, διά τήν μετα
φοράν αύτής μέχρι τοΰ εργοστασίου, διά τήν κίνησιν τών 
έν-αυτώ μηχανών, χειρών καί διανοιών, διά τήν χρήσιν 
τής γής καί τοΰ κτιρίου, διά τους φόρους τής άσφαλείας 
κλπ. Έν τούτοις ό καταναλωτής διαμένει εϊς άπόστασιν 
200 π.χ. ωρών,καί Ιδού νέα κίνησις μηχανών,χειρών, δια
νοιών καί κεφαλαίων είναι αναγκαία. Άνευ τής δαπάνης 
ταύτης ή δεδομένη πραγματεία εΐναι, τρόπον τινα, άνύ- 
παρκτος διά τόν περί ού πρόκειται καταναλωτήν. Έπο
μένως ή βιομηχανική παραγωγή δέν γίνεται έπί ματαίω. 
Άναλόγως λοιπόν πρός τήν άπόστασιν τών τόπων τής 
καταναλώσεως καί τούς λοιπούς αύτών όρους, ή παρα
γωγική δαπάνη διαποικίλεται έν τή πρακτική. Άρκεϊ ο
πωσδήποτε νά δεχθώμεν σταθερόν τι όριον αυτών, ινα, 
συγκρίνοντες αυτό πρός τήν έν τή άγορφ τιμήν τής 
πραγματείας, άνεύρωμεν τήν διαφοράν, ήτις ύφίσταται 
μεταξύ τής αγοραίας τιμής καί τής έν ταΐς παραγωγι- 
καις δαπάναις ύπαρχούσης κεντρομώλου. Ή διαφορά 
αύτη είναι τό κέρδος τοΰ έμπορίου. Υποθέτω, ότι τοϋτο, 
έζλείπει έντελώς είς άπόστασιν 100 ωρών* θά περιορισθή 
ή άκτίς τής κυκλοφορίας είς μιχροτέραν άπόστασιν τέλος 
εΐναι ζαί πραγματεΐαι, τών όποιων μόνον ή έπιτόπιος 
χρήσις εΐναι δυνατή διά τήν έλλειψιν παντός συμφέροντος 
είς μεταφοράν των.

Έν γένει ή κεντρομώλος τιμή εΐναι τό άθροισμα τών 
δαπανών, αιτινες κατεβλήθησαν έπί τής πραγματείας διά 

λογαριασμόν τοΰ καταναλωτοΰ μέχρι τής στιγμής, καθ’ήν 
δίδει ούτος τήν άγοραίαν τιμήν. Δύο τινα δύνανται τότε 
νά συμβώσιν.—Ή αγοραία τής πραγματείας τιμή ή εΐναι 
ανώτερα τής κεντρομώλου ή κατώτερα. Είς τήν πρώτην 
περίστασιν ή ώφέλεια τών πωλητών έρεθίζει τήν φιλο
κέρδειαν τών ομοτέχνων των, ό δέ έντεϋθεν πηγάζων 
συναγωνισμός άναπτύσει τήν προσφοράν τής πραγμα
τείας μέχρι τοΰ σημείου καθ’ δ πλειότέροι προσφέρουσι 
καί όλιγώτεροι ζητοΰσι* τότε άρχεται ή πτώσις τής άγο· 
ραίας τιμής καί προχωρεί κατά τον βαθμόν τής συναγω- 
νιστικής έντάσεως. Έν τή δεύτερα περιπτώσει, έν έπο- 
χαις εμπορικών καί βιομηχανικών κρίσεων, όταν ή αγο
ραία τών πραγματειών τιμή καταπίπτη ύπό τά όρια τής 
κεντρομώλου τιμής, συντρίβεται τότε ό πωλητής είς έκ- 
φόβισιν έαυτοΰ καί διδασκαλίαν τών ομοτέχνων του.Ούτως 
αί ζημίαι τής καταιγίδος περιορίζουσι φυσικώ τώ λόγω 
τόν άριθμόν τών προσφερόντων, τό δέ αποτέλεσμα εΐναι 
ότι ή αγοραία τιμή αρχίζει μετ’ ού πολύ έκ νέου νά άνορ- 
Θοΰται. Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ύποτίθεται, ότι ό 
αριθμός τών ζητούντων μένει ό αύτός, διότι έάν ούτος 
άναλόγως τής προσφοράς αύξάνη ή έλαττοΰται, ή λει- 
τουργεία τοΰ προκειμένου κανόνος άναβάλλεται.

Δύναται τις είπεϊν, ότι ό κανών ούτος, τής περί τήν 
κεντρομώλου τιμήν περιστροφής τής άγοραίας, έκυρώθη 
ύφ’ όλων τών μέχρι τουδε παρατηρήσεων έπί τής οικονομι
κής ζωής τών έθνών, καί ότι εΐναι ή έντελεστέρα έκφρασις 
του κινουντος αύτήν συμφέροντος. Ή τάσις τών 
τιμών ινα προσεγγίζωσι τάς παραγωγικός τής πραγμα
τείας δαπάνας εΐναι καθολικόν φαινόμενου. Πρώτη σκέ- 
ψις τής βιομηχανικής κοινωνίας είναι νά θέτη πάντοτε 
τήν προσφοράν είς σχέσιν πρός τήν ζήτησιν. Έάν δέ 
πολλάκις άπατώνται οί άνθρώπινο: ύπολογισμοί, τό ακρι
βές εΐναι οτι ένώπιον τοϋ μεγαλοπρεπούς κύκλου τών πω- 
λητών καί τών άγοραστών εΐναι πάντοτε τεθειμένου τό
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εύρύτερον τής καταστατικής ζήτημα. ’Εννοώ τούς αριθ
μούς τών αναγκών καϊ τών εις πλήρωσιν αύτών μέσων.

Ιπό τήν έποψιν ταύτην ή γενική τής άνθρωπότητος 
εύοαιμονία συνδέεται πρός τήν κατά τόπους καί χρόνους 
άκριβεστέραν λύσιν τοϋ μαθηματικού τούτου έν τή Πο
λιτική Οικονομία προβλήματος. Πόσα εφόδια απαιτούνται 
πρός τοΰτο ! Μεταξύ όλων προηγούνται ή άνάπτυξις τοϋ 
πνεύματος καί ή άνάπτυξις τής συγκοινωνίας.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΑΣΤΩΝ ΟΔΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ 
ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΕΛΛΗΣ! ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΜΩΑΜΕΘ ΤΟΥ Β' ΕΝ 
ΤΩι ΚΕΡΑΤΙΩι ΚΟΛΠΩι.

(Συνέχεια ορα προηγούμενον φυλλάδιον).

Γ'.
Τά άνδραγαθήματά του ό ήρως Κρής δ επράξατο, ώς 

βλέπετε, κατά τό 1439, ό δέ Μωάμεθ ό κατακτητής, τήν 
έν τώ Κεράτίω κόλπω μεταφοράν τοϋ στόλου του, 14 έτη 
βραδύτ«ρον, ώστε, ώς δικαίως φρονεί ό Μουστοξύδης, ό 
Μωάμεθ βεβαίως ήκουσε και άπεμιμήθη τό τοϋ Κρητό; 
εργον καί ούδέν πλέον. Αύτό τούτο φρονεί καί ό Κ. Σκαρ
λάτος Βυ,αντιος λεγων τά έξης περί τοϋ αντικειμένου 
τούτου. αΠρός έπιχείρησιν τής παράτολμου ταύτης πρά- 
ξεως ό μεγάλο τριγμών ούτος κατακτητής είχε βεβαίως 
νεαράν είσέτι τήν φήμην όμοιας ή καί πολύ -ολμηροτέρας 
ύ.τερνεωλκήσεως, τής γενομένης περί τό 1439 άπό Ού- 
ε.ετίας είς τήν λίμνην Γάρ:ον δι’ έπινοία; τοϋ "Ελληνος 
Σορβούλου τοΰ Κρητές.»1

Η όοός, ήν ελαβεν ό Τουρκ'κός στόλο;, φαίνεται νά 
ηναι έχει η, ήν όρίςει έν τώ άναγνώσμιτί του ό διδάκτωρ 
Jictliier, ήτοι ή άπό Διπλοκιονίου(Καμπά—Τάς)καί διά τοϋ 
μέρους ένθα περίπου κεΐται σήμερον τό 'Ρωσσιχόν μέγαρον

(ι). Κωνσταντινούπολις, τομ. 2, σελ. 92. 

είς τήν νΰν αποβάθραν τοΰ Κασίμ— Πασά· τήν παραίενό 
μέθα δέ έτι μάλλον διότι είναι πλησιεστέρα.Τήν οδόν ταύτην 
παραδέχεται καί ό κ. Ε. Glavany πλησιάζων δμως μάλ
λον αύτήν πρό; τόν Γαλατά, νομίζω, ότι οί Τοΰρκοι όχι 
μόνον δέν ά.τέκρυπτο, τοΐς Βυζαντινοί; τό σχέδιον των, 
άλλά καί τό διειάλπιζον. δπ.ρ κατ’ έμέ άααράδεκτον) δι
ότι τότε ό στόλος τών Βυζαντινών θά συνεκεντροϋτο έν 
Κασίμ—πασά, καί θά έματαίωνε τό σχέδιον τ ϋ ο, Οά έ
βλαπτε δ’ούκ όλίγον τούς άποβιβαζομένους, άφοΰ τά πλοία 
τών Βυζαντινών ήσαν καί μεγαλήτερα καί οι’ ύγροϋ πυρός 
εφοδιασμένα· άφοϋ μάλιστα ό Βυζαντινό; στόλος προσε 
πάθησε νά έπιπέση κατ’ αύτών καί μετά τήν άποβίβατιν. 
Καθ’ οσον δ’ αφορά τόν τρόπον τής διά ξηρός μεταβιβά- 
σεως τών πλοίων, ώς όρθώς λέγει ό διδάκτωρ Dellu'er, 
πολλά περί τούτου άναφαίρονται ύπό τών ιστορικών άντι- 
φα-ικά πρός άλληλα, είτε διότι αί λέξεις, ών έπηήσαντο 
χρήσιν οί Ιστορικοί πρός άφήγησιν τούτου, δέ, ή αν έπι- 
τυχεΐς πρός παράστασιν τοΰ άφηγήμιτος, είτε οιοττ τα 
ύπ' εκείνων ιστορούμενα παρενοήθησαν ύπό ·Λΰν ήμε έ ων 
χρόνων. ’Εντεύθεν προέκυψεν ή ιδέα ότι τα πλοία α τα 
κατά τινας μέν δι’ άμ α ξ ώ ν, κατ’ άλλους δέ διά κυλίν
δρων ξύλινων μετηνέχθησαν κτλ. Ό Κριτόβουλος, φρονώ, 
δύναται νά διαφ ,τίση ήμάς καθ’ δσον άτορά τό μήκο; 
τής όδοΰ, δΓ ής τά πλοία μεταβιβάσθησαν, λέγων δ.ε 
«στάδ.οί που μάλιστα όκτώείσιν». 1

Χωρίς ποσώς νά άξιοΰμεν ότι ή παράδοσις τής χρώσεως 
τών τροχιοδρόμων πα.ά τοΐς άρχαίοις ;ιεσώθη μέχρι τή 
έποχής ταύτης, νομίζομεν δτ. ή μεταφορι τών πλοίων 
Μωάμεθ τού β' έγένετο διά τροχιαστών οδών πριν οέ 
λεπτολογήσωμεν έπί τού π.άγματος τούτου, φέρε Ιδωμεν 
περί τής πολιορκίας καί άλώσεως Κων]πόλεως σχετικάς 
τινας πληροφορία;, αΐτινες μεγάλας ήμΐν παρέχουσι πιθα 
νότητας περί τής χρήσεως τοιαύτης όδοϋ.

(') "Ορα Περιοδικόν τοΰ Συλλόγου αυτόθι, σελ. 77.



ΛΙ ΤΡΟΧΙΛΣΤΑΙ ΟΛΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ. 487486 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.

’Ιδού τί -περί τούτου λέγει ό Κριτόβουλος. «Κελεύει τοί- 
νυν τούς έπί ταΐς ναυσί τεταγμένου; ότι τάχιστα ποιεΐν 
ολκούς φέροντας άπό τής έξω θαλάσσης πρός τήν έσω θά
λασσαν τοΰ τε λιμένος, φημί, καί τοΰ Κέρατος, κατά γε 
τό μέρος τό τοΰ Διπλοΰ Κίονος όνομαζόμενον καί ύπο- 
στρωννύων τούτους δοκοϊς. ‘Ο δέ χώρος ούτος έστι μέν 
άπό θαλάσσης είς θάλασσαν μετροΰντί που μάλιστα όκτώ. 
■Έστι οέ σφόδρα άναντες ύπέρ ήμισυ τούτων έως άν έπί 
τοΰ λόφου καί τής κορυφής γίνεται· κακεΐθεν πάλιν διά τοΰ 
κατάντους φέρονται πρός τήν έσω θάλασσαν τοΰ Κέρατος. 
Τών δέ ολκών γεγονότων θάττον ή λόγοι διά πολυχεί- 
ρίαν, άπάγει τάς ναΰς· κ .ί τ ρ ό πεις μεγάλας ύπο- 
Οείς αύταΐς καί κεραίας εκατέρωθεν τ ώ ν 
πλευρών, ώστε ά ν έ χ ε ι ν αύτάς καί σχοινίοις 
διαζώσας καλώς, εξάπτει προτόνους μακρούς τών άγκώ- 
νων έκδύσας — καί παραοίδωσίν έλκειν τή στρατιά τοΐς 
μέν αύτοχειρία τοΐς δέ διά μηχανών τινων καί μαγ
γάνων» (').

‘Ο Γίβων λέγει· μ arranged successively on rollers, and 
drawnards form by the power of men and pyllers.Two guides or 
pilots were stationed al the helm,and the prow, of each vessel·. the 
sails were unfurled to lie winds; and the labour was cheered 
by sotig and acclamation (’)

Λεονάρδος ό Χίος Jussil (Μωάμ=θ)ι'»ιιυα aequare supposilis 
ligneis vasis laceriorum» (3)

‘Ο δέ z. Mordlmann λέγει τά έξής :
«Μετά τήν κατατρόπωσιν τών ’Οθωμανών κατά τήν 

ναυμαχίαν τής 20 ’Απριλίου καί μετά τό έν Βεσίκ—Τάς

(’) Βίος τοϋ Μωάμεθ β'. § 173, τμήμα ά. σελ. 85.
(2) Boman Empire τομ. ή. σελ. 198.
(3) De urbis Constant inopoleos Caplivitale § 11. Τό χωρίον 

τοΰτο φαίνεται νά χναι εσφαλμένον- λαβόντες δέ ές άλλου συγγρα
φέων ελλείψει τοϋ πρωτοτύπου δέν ήδυνχθημεν δυστυχώς νά τό πα
ραβάλω μεν. ·' 

συγχροτηθέν πολεμικόν συμβούλων τή 21 ’Απριλίου, ή 
άπό τής ξηράς μόνο/·προσβσ?ιή τής πόλεως άπεδείχθη ά- 
νεπαρκής· άνεφύη οέ τό μέγα ζήτημα, τίνι τρόπω νά είσ- 
δύσωσιν έν τώ Κεοατίω κόλπω, όπερ ίυσκολώτατον, διότι 
ή άλυσος καθίστα άδύνατον τόν διά θαλάσσης είσπλουν 
εντός τοΰ λιμένος τοίτου. Έν ω δέ οί τοΰ Σουλτάνου 
σύμβουλοι εύρίσκοντο έν «λήρει άμηχανία περί τεϋ πράγ
ματος τούτου, ό Σουλτάνος ούτινος τό καθυπέρτιρον πνεύ
μα παρίστησιν ώς βλάκας τούς περί αύτόν, κατέπαυσε τήν 
άπορίχν προτείνας τήν γνώμην νά ύπερνεωχ?νηθή, ήτοι νά 
μετενεχθή διά ξηράς, μέρος τοΰ στόλου,είς τόν εσωτερικόν 
λιμένα. ’Αμέσως δέ ταρασκευάσθησαν τά πρός τοΰτο 
χρειώδη, ώστε τήν αύτήν έτι νύκτα ήδύνατο νά έπιτελεσθή 
τό σχέδιον».

«Μεταξύ ΙΙεραίας καί Βεσίκ—Τάς ύπάρχει κοιλάς τις 
άγουσα άπό τοΰ καλούμενου νΰν Δολμά=Μπαξέ έπί τόν 
πρός βορράντή; Περαίας κείμενον καί ύπό νεκροταφείων 
καί στρατώνων κατεχόμενον λόφον. ‘Ετέρα δε κοιλάς άπό 
τής άντίπεραν κλίϊύος τοΰ λόφου τούτου άρχομένη καί 
μεταξύ Ταταούλων καί Γενισιέρ καθήκουσα, απολήγει είς 
τό προάστειον τό καλούμενον Κασίμ—πασά, έκεϊ όπου 
ύπάρχει τό Τουρκικόν ναυπηγεΐον πρός βσρραν τοΰ Κερα
τίου κόλπου. Τό διάστςμα λοιπόν τοΰτο καθαοίσαντες έσα- 
νίδωσαν κατεσκεύασαν δέ κατά διαφόρους θέσεις πολλά 
παραπείγματα και κιγκλίδας και όλην τήν όδόν αΰλακος 
προσομοίαν, έπήλειψαν μέ λίπος βοών καί προβάτων. 
Έπί τής όδοΰ δέ ταύτης άνελκύτ.αντες τά πλοία διά φα
λαγγών καί τροχιλιών έκ τοΰ παρά τόν Δολμά Μπαξέ 
όρμου^ μετεκόμισιν αυτά είς τόν Κεράτων τό μέν πρώτον 
μικρά τινα δοκιμής χάριν, άζολούθως όμως πλειότερα καί 
μεγαλείτερα, έβδομήζοντα δ jo τό σύνολον κατά·τήν μαρ
τυρίαν τοΰ Ν. Βαρβάρου· έκ τών πληρωμάτων δέ τών 
πλοίων τούτων μέρος μέν ειλκον αύτά,μέρος δέ ίσταντο έπ’ 
αύτών έπί τής πρώρας καί έπί τής πρύμνης καί έτεροι ήσχο- 
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λοΰντο περί τά Ιστία, ά?.λοι δέ πάλιν σαλπίζοντες χαί τυμ-. 
πανίζοντες έπετάχυνον τήν έργασίαν».

«Οί άναπ?»ηρωταί τοΰ le Beau λέγουσιν ότι δέν δύναν
ται νά έννοήσωσι πώς τό έργον τοϋτο ήδύνατο νά έκτε- 
λεσθή είς μίαν μόνην νύκτα, χαί πώς νά μή γίνη ούδεμία 
άντίστασις, ένώ όλίγα μόνον πλοία παρά τήν παραλίαν ή- 
δύναντο νά ματαιώσωσι τό σχέδιον. Άλλα τήν μέν τα
χύτητα τοϋ χρόνου εξηγεί αρκούντως ή είς τήν έξουσίαν 
τοΰ Σουλτάνου ύπάρχουσα μεγάλη τών ανθρώπων πλη- 
θύς. Οί δέ κριτικοί ουτοι λησμονοΰσίν, ώς φαίνεται, ότι 
τούς κατά τήν Περαίαν λόφους κατείχε τό τάγμα τοΰ Ζα- 
γανοΰ πασά καί Καρατσά—Βέη, καί ότι ένεκα τούτου ήτο 
προδήλως άδύνατον νά σταθμεύωσι πλοία τών Χριστια
νών παρά τόν αίγίαλόν τοϋ Κασίμ πασά· διότι εις μόνος 
καλώς διευθυνόμενος κανονοβολισμός άπό τών ύπερκειμέ· 
νων λόφων ήθελε καταπόντιση έν άκαρεί τά σταθμεύοντα 
πλοία τών χριστιανών. Άρα ήτον άδύνατον νά έμποδίσωσι 
τό πράγμα οί "Ελληνες καί άν έτι προεγνώριζον τό σχέ
διον καί τάς πρός έκτέλεσιν αύτοϋ προπαρασκευάς· άλλά 
και τοϋτο ούδόλως έστι πιθανόν. Τούναντίον δέ έστι καί 
τοΰ πιθανοΰ πιθανώτερον ότι οί τοΰ Γαλατά Γενουαϊοι 
πολλαχώς άντελήφ&ησαν τοϋ έργου έκείνου καί αυτή ή ί- 
δέα τοΰ πράγματος φαίνεται μάλιστα είς αύτούς άνήκουσα 
ώς μαρτυρεί έπισημείωσίς τις τοΰ Ν. Βορβάρου· « li fu 
insigna da un Christian}. ή Ιδέα έδόθη αύτώ (τώ 
Σουλτάνα») ύπό τίνος χριστιανού. Άλλά καί θετικοί μαρ- 
τυρίαι άν έλειπον περί τούτου, είναι σχεδόν βέβαιον ότι τά 
πρός έκτέλεσιν τοϋ έργου άπαιτούμενα πράγματα έχορή- 
γησαν έν μέρει, οί τόν Γαλατάν κατέχοντες Γενουαϊοι».1

‘Ο δέ αύτόπτης μάρτυς Ν. Βάρβαρος άφηγεϊται ώς έξής 
τό πράγμα τοϋτο

“Abiando deliberado d'aver totalmente Constanlinopoli, i
) Πολυορκία καί αλωσις τής Κων[πόλεως ύπό τών Τούρκων' ύπό 

Α. Δ. Μορτμάνου μεταφρασθεϊσα δέ ύπό A. Β. σελ. 113—16. 

acadeva 1 aver armada denlro dat porlo de Constanlinopoli; 
siando tula la sua armada sorla ά le colone che sun mia do 
luntan da la lera, fexe che tule le zurme munlasse in lera, e 
fexe spianar lulo el monte che son de sopra la ziladc de Pera, 
comenzando da la marina, zie da li da le coline doveche iera 
Γ armada, per infina denlro dal porlo de Constanlinopoli, 
che son mia Ire, e spianado che i are lulo benissemo, i dtlt 
Turchi messe assaissimi ruodoli convexi dove che i area spia- 
nado, i qual ruodoli si iera onti benissimo de sevo per modo, 
che i deltbero de dover dur prinzipio de Iraghelar parle de 
quesla sua armada,denlro dal porlo nostro de Constanlinopoli, 
e comenzb da alume fuste minor, e messele suxo ι dtlt ruo
doli, e con una gron in quanlilade de Turchi, se messe a hrar 
la dila fusla, el lirola in puoco spalio fiuo denlro dal navar- 
chio de Pera »’)

Ό Hammer άναφέρων τό γεγονός τοϋτο καί ενήμερος ών τοϋ τε 
ανδραγαθήματος τοϋ Σορβόλου και τοϋ Νικήτα και πιστεύων μάλ
λον ότι ή διά τής ξηράς μεταφορά τοϋ στόλου ιδέα ήτον ξένη,λέγει 
τά έξής περί τούτου.

aMohammed fit elablir sur cel espace une espece de chemtn de 
planches qui furenl frotlees de graisse de boeuf el de belter, 
pour faire glister plus facilemenl les vaisseaux. Soixanle 
douze galeres a deux rangs de fames el quelques aulres ά Irois 
el cinq rangs furenl mises en mouvemenl et, dans I espace d’une 
nuit, a tracers callees et collines, elles se trouverent transporters 
du rivage du Rospliore dans le port. Cltaque bdlimenl d deux 
rangs de rames porlail le capilaine it I' arriere et le pilole a 
Vavanl' les voiles e'taienl deployes, afin de profiler du vent. 
Les tambours ballaient, les trompelles sonnaienl, et le jour, en

’) Giornale dell’ Assedio di Constanlinopoli 1453 di NicolO Bar
bara Ρ. V. Vienna 1850 σελ. 27.

a) Si lege in margins: li fu insegna da un Cristian.— Mai 
a proposito il could nella sue Sloria degli llaliani V ol. 4, p. 
483. eMaometlo non polendo forzare la grossa catena del 
porlo fece transcinar le sue navi atlraxersa la lingua di terra, 
che ne lo scparara, forse secondato dai Venezt'anivaWfit. etc. 
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se leuanL* decouvril aux assiegees stupefails, en face des Jfu- 
raillu, appuyces « la mer, une flolteurque de plus de soixante 
six voiles, gui semblail elre. descendue d’en haul cl dun seul 
coup dans leur port.» 1

Kat πρώτον μέν νΰν έξετάσωμεν τό μέγεθος περίπου 
τών πλοίων άτινα μετεφέρθησαν.

Τά πλοία έν γένει τών άρχαίων ήσαν οχι μόνον πολλά 
καί ποικίλα — ήρίθμησα περισότερα τών 50 ονομάτων — 
άλλά καί όχι μικροΰ μεγέθους, ώς δύναται νά ύποθέση τις. 
Κατά τόνΤρωϊκόν ήδη πόλεμον έκαστη τών πεντήκοντα 
Βοιωτικών νηών έφερεν εκατόν είκοσι πολεμιστάς. Τά συ- 
νηθέστερα τών αρχαίων πλοίων ήσαν τά πεντηκόντορα 
κλ. τά έχοντα πεντήκοντα κωπηλάτας. Έκτος δέ τών 
καταφράκτων πολεμικών των πλοίων τών φερόντων πολε
μικούς πύργους καί τών διαρμένων καί τριαρμένων καί 
τών μυριοφόρων νηών χωρητικότητος 10 χιλ. περίπου 
κοιλών κατά τούς πιθανωτέρους ύπολογισμούς, έπί Πτολε- 
μαίων κατεσχευάσθησαν τά μεγαλείτερα τοΰ κόσμου πλοία 
— ίξαιρουμένων ίσως τοϋ Λεβιάθαν.— Πτολεμαίος ό τέ
ταρτος χατεσχεύασε τό μέγιστον έκεινο πλοΐον, δπερ είχε 
μήκος 280 πηχ., έχον διά τήν ύπηρεσίαν αύτοϋ άνω τών 
επτά χιλ. άνδρών. Τό πλοΐον τοΰτο κατά τόν Άγγλον 
Arbuthnot συγκρινόμενον μέ Αγγλικόν τρίκροτον 100 κα
νονιών ήτον ώς Λεπρός 1: ‘Ο αύτός Πτολεμαίος κατε- 
σκεύασε καί τό πολυτελέστατο ι έκεινο ποτάμιον πλοΐον, 
τήν θαλαμηγόν, μήκους ήμισταίίου [ 1 [16 τοΰ μιλίου], 
καί τοΰ όποιου ή διακόσμησις ήτον έκ χρυσοΰ, έλεφαντό- 
δοντος, άλαβαστρίτου λίθου, καί έξ ινδικών λίθων άξίας. 
Κατά τήν έποχήν ταύτην ό προτελευταίος τύρανος τών 
Συρακουσών ‘Ιέρων κατεσχεύασε μέγιστον πλοΐον στεριώ· 
τατον, έχων όκτώ πύργους, είκοσιν ίππώνας, ίχθυοτρο- 
φεΐον, κήπους καί περιπάτους καί διάφορα μηχανήματα 
τοϋ Άρχιμήδους. Τά καρφία τοϋ πλοίου τούτου ήσαν

. ’) Hist, del' Empire Ottoman μεταφρ. Hocliez, β. 234 τόμ. ά.

χαλκά δεκάμναια — τριών χιλιόγραμμων τά πολλά, καί 
δεκαπέντε μνών βάρους τά μεγαλείτερα—προσαρμοζόμενα 
διά τρυπάνων. ‘Ο‘Ιέρων όνόμασε τοΰτο Συρακουσίαν, ό δέ 
Πτολεμαίος, πρός δν έδωρήθη, τό ώνόμασεν ’Αλεξάνδρειαν' 

Διά τούτων βεβαίως δέν θέλω νά είπω ποσώς ότι οί 
Βυζαντινοί καί οί Τούρκοι κατά τήν έποχήν ταύτην είχον 
τοιαΰτα πλοία, ούχ ήττον όμως καί τά πλοϊά των δέν 
ήσαν πολύ μικρά, ώς τινες νομίζουσιν. Άλλω; τε γεγο
νότα τινά μάς παρέχουσιν όχι μικρός διασαφήσεις περί 
τ.Ο μεγέθο ς αύτών. Τά δύο πλοία, άτινα παρέλαβεν 
’Ιάκωβο, ό Φόκο; τήν 24 ’Απριλίου ίνα πυρπόληση τόν 
Τουρκικόν στόλον ήσαν χωρητικότητος έκαστον 700 τό
νων.1 Τά Τουρκικά δέ πλοία όσον μικρότερα καί άν ήσαν, 
βεβαίως δέν ύπελείποντο κατά πολύ τών Βυζαντινών, ά
φοΰ κατά τήν ναυμαχίαν -ής 20 Άπριλί υ ό Καπετάν— 
πασάς έπιπεσών κατά τοΰ αύτοκρατορικοΰ πλοίου διοικου· 
μένου ύπό τοϋ Φλαντονέλα καί προσβαλών αύτό καιά 
πρύμναν, ένέπηξεν εις αύτό τό όξΰ έμβολον, τής έαυτοΰ 
τριήρεως, ώστε συνδεθέντα ούτως έμει αν ώσεί άκίνητα τά 
δύο ταΰτα πλοία· ή ναυμαχία αύτη διήρκεσε τρεις ώρας, 
καί όταν τήν έπαύριον ό Σουλτάνος έπιπλήττων αύτόν διά 
τήν άποτυχίαν του, ό Καπετάν—πασάς άπήντησεν ούτως; 
«όρας ίδίοις όφθαλμοΐς ότι μόνον έπί τής έμής τριήρεως έ- 
φονεύθησαν 115 Μουςουλμάνοι, καί πρός τούτοις αύτός 
ότι καθ’ δλην τήν ναυμαχίαν τό έμβολον τοΰ πλοίου μου 
ούδέ μίαν στιγμήν άφησε τήν πρύμνην τοΰ πλοίου τοΰ 
Αύτοκράτορος.»3

Έκ τούτων έξάγεται ότι άφοΰ τό αύτοκρατορικόν πλοΐον 
δπερ συνόδευε τρία Γενουϊκά φέροντα σίτον είς τήν πολι- 
ορχουμένην πόλιν ήτον 700 τόνων, τό τοΰ ’Οθωμανού δέ 
ναυάρχου έμπήξαν τό έμβολον αύτοϋ έπί τοΰ πρώτου έδυ-

') Ναύτου, Έμπορ. ίστορ. σελ. 183, τ. β'.
(’) Mordlmann σελ. 107.
(’) Αυτόθι σελ. 112. 
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άν δέν ήτο μεγαλήτερον ήτον τούλάχιστον ίσον του ήτοι 
700 τόνων άλλως τε μόνον οί έπ’ αύτοΰ φονευθέντε; ζατά 
τήν μάχην ταύτην έσυμποσοΰντο είς 115 άνδρας, ώστε το 
πλήρωμάτου θά συνέκειτο έκ 200—300 άνδρών τούλάχι
στον. ’Εννοείται δέ δτι δέν θά είχε μόνον,τοΰτο τό μίγεθος, 
άλλά καί πολλά άλλα, ώστε ή χωρητικότης έκάστου 
πΌίου τοΰ στόλου Μωάμεθ τοΰ β' θά_.ήτον κατά μέσον ό
ρον 500 τόνων.

Τά έν Κερατίω κόλπω διά ξηράς μεταβιβασθέντα πλοία 
κατεσκευάσθησαν επίτηδες διά τόν σκοπόν τοΰτον, ή έλή- 
φθησαν έκ τοΰ ύπάρχοντος ήδη Τουρκικού στόλου ;

‘Ο κ. Glavany' στηριζόμενο; έπί τοΰ Έβλιά—Τσελε- 
μπή, όστις λέγει ότι εκατόν περίπου πλοία έναυπηγήθησαν 
έντός όλίγων ήμερων κατά τό Αεβέντ—Τσεφλίκ καί Κια- 
άτ—Χανέ, φρονεί ότι τά πλοία ταΰτα ήσαν μικρότατα, 
ναυπηγηθέντα έπί τούτω καί μόνω τώ σκοπώ έντός όλί
γων ήμερων, όπερ άδύνατον, ώ, όρθώς παρατηρεί ό Διδά- 
κτωρ κ. Delhier* διότι πρώτον 100 πλοία δέν ναυπηγούν
ται έντός όλίγων ίμερων· καί δεύτερον τίνος ένεκα νά 
ναυπηγηθώσιν κατά τό Αεβέντ—Τσεφλίκ καί Κιαάτ—Χα
νέ, άτινα δέον άκολούθως νά μετυφερθώσι διά τοΰ λόφου 
καί άπάσης τής τοΰ Κιαάτ—Χανέ κοιλάδος ; Άλλως τε 
συγγραφεύς διηγούμενος ώς έξής τό τής μεταφοράς γεγο
νός ούδεμίαν βεβαίως έχει άξίαν, γράφων δύσκολα καί α
πίθανα πράγματα. «Άφοΰ λοιπόν άπεπερατώθη καί ή 
κατασκευή τών έν Κιαάτ—Χανέ τριηρών, έπορευθη ό 
Σουλτάνος είς τό Όκ—Μεϊδάν έν συνοδία πολλών χιλι
άδων πολεμιστών καί διέταξε νά δέσωσι τά πλοία έπί φα- 
λάγγων καί νά τά σύρωσιν οί δοΰλοι.Άφού δέ ούτω, έλκό- 
μενα τά πλοία έφθασαν έπί τοΰ πεδίου τοΰ Όκ — Μεΐδανί,

(’) Περιοδ. σελ. 76.
(’) αυτόθι σελ. 86.

ήρχισε θεία προστάξει νά πνέη ούριος άνεμος. Άνεπέτασαν 
λοιπόν τά ιστία, καί ένω άπαντες ci στρατιώται τής πίστε- 
ως εκραζον ’Αλλάχ ! ’Αλλάχ !, πυροβολοΰντες χαρμοσύ- 
νως διά τών κανονιών καί τών τουφεκίων, μετεβλήθη ό
λον τό Όκ—Μεΐδανί εις θάλασσαν κτλί.'

Είς τούς φρονοΰντας προσέτι ότι τά πλοία ταΰτα κα- 
τεσκευάσθησαν έπίτηδες, άναπολώ τό έξής γεγονός· δτι ή 
άπόφασις τής διά ξηράς μεταφοράς τοΰ στόλου καί ή 
έκτέλεσις τής άποφάσεως ταύτης έγένετο έν τόσω σμι- 
κροτάτω χρόνω, ώστε αποβαίνει άδύνατος πάσα τοιαύτη 
ύπόθεσις. Τό μόνον, όπερ έκ τού Έβλιά— τσελεμπή άρυ- 
όμεθα, είναι δτι τά δάση τοΰ Βελιγραδιού καί τών παρα
κειμένων μερών παρέσχον μεγάλην ποσότητα ύλης διά 
τε τήν κατάστρωσιν τής όδοΰ καί τής κατά τάς άρχάς 
τής πολιορκίας έν τώ Κερατίω κόλπω άρξαμένης καί μετά 
τήν μεταφοράν τών πλοίων περαιωθείσης γεφύρας. "Ωστε 
τά μεταφερθέντα πλοία έλήφθησαν έκ τοΰ ύπάρχοντος 
στόλου χωρίς νά ναυπηγηθώσιν έπίτηδες καί κατά συνέ
πειαν δέν ήσαν μικρά.

‘Η όδός τής διαβάσεώς των είπομεν δτι ήτον άπό τό 
Διπλοκιόνιον (Καμπά—τάς) καί διά τής θέσεως ένθα νΰν 
κεϊται τό ‘Ρωσσικόν μέγαρον είς τήν νΰν άποβάθραν τοΰ 
Κ,ασίμ—πασά. ‘Η όδός αύτη όμαλινθεΐσα κατά τό μάλλον 
καί ήττον έκ τοΰ προχείρου, ισοπεδώθη διά ξύλων, ώς ά
παντες σχεδόν οί ιστορικοί όμοφώνως όμολογοΰσι· μένει 
νΰν ό τρόπος τής μεταφοράς, περί ου άπαντες οί ιστορι
κοί μεταγενέστεροί τε καί σύγχρονοι συγκεχυμένα καί ά- 
νακριβήλέγουσι, διότι κυρίως ούδείς αύτόπτης μάρτυς ύ- 
πήρξεν, εννοώ τής κατασκευής τής’όδοϋ. Οί μέν λέγουσίν 
δτι μετεχειρίσθησαν κυλίνδρους ξύλινους· δ 
Κριτόβουλος λέγει δτι έκαμον δλκους έπί δοκών έστρωμ- 
μένων. ‘Ο Αεονάρδος ό Χίος ύποτίθεται λέγει, ότι έτέθη- 
σαν έπί έσκαμμένων ξύλων. ‘Ο κ. MordUmaiin λέγει δτι ί-

^jMordhmann e, 180.
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χαμα» τήν οδόν όμοίαν. αυλάκι, ήν έπήλειψαν μέ λίπςς 
βοών και προβάτων. ‘Ο Ν. Βάρβαρος λέγει ότι μετεχει- 
ρίσθι.σαν στρογγυλά έσκαμμένα ξύλα. ‘Ο Δούκας λέγει 
«ο|ά τών φαλαγγών έπιβιβάσας τάς τριήρεις»- άλλοι δέ 
λέγουσι τρο πεις perIrata carina κτλ. Ιδού ή ήμετέρα 
ταπεινή γνώμη έπί τοΰ αντικειμένου τούτου. Τά πλοία 
ταΰτα ύπερνεωλκήσθησαν έκ τής Θαλάσσης μέν διά φαλαγ
γών τροπεων (κιζακιων^, κυλίνδρων καί τροχαλιών, ειτα 
υπήρχον πολλά ζεύγη τροχών συνδεόμενων μεταξύ των 
διά διπλών ξύλων στερεών, έπί τών οποίων έτίθετο έκα
στον πλοΐον, εκατέρωθεν δέ τών πλευρών υπεβάσταζον 
αυτά άλλα ξύλα προσηρμοσμένα και δεμένα καλώς διά 
σχοινιών. ‘Υπήρχον δέ τροχίαί καθ’όλον τό μήκος τής ό- 
δοΰ εκ ξύλων,ήτοι αύλακες ξύλινοι άλειμμέναι διά πάχους· 
διά σχοινιών δε καλώς προσδεδεμένων έσυρον αύτά οί 
στρατιώται, όπου δέ τό μέρος ήτο λίαν ανωφερές φαίνε
ται νά μετεχειρισθησαν καί τύμπανα ή μαγγάνους, ώς 
τινες λέγουσιν, ώς και είς τάς κατωφερείας. Τό εξής 
μάλιστα χωριον τοΰ Κριτοβούλου ερμηνεύει, νομίζομεν, 
κάλλιστα τόν τρόπον τούτον, τών δέ ολκών γε
γονότων θ ά τ τ ο ν ή λόγοι διάπολυχερίας 
έπ ά γ ει τάς ναΰς, κ αί τ ρό πε ις μεγάλας ύ
π οθ είς αύταΐς καικεραίας εκατέρωθεν 
τών πλευρών, ώστε ά ν έχε ι ν αύτάς καί 
σ χ ο ι ν ι ο ι ς διαζωσας κα λώς, έξάπτειπρο- 
τόνουςμακρούς τών ά γ κ ώ ν ω ν καί παραδίδω- 
giv έλκ,ειν τή στρατιά τους μέν αύτοχειρία, τούς δέ διά 
μηχανών τινων καί μαγγάνων υ.’

·, ένταΰθα ίσως είς πολλούς δέν' φανή φυσικόν καί
πιθανόν τοΰ νά φαντασθώσιν οί πολιορκοΰντες νά θέσωσιν 
τά πλοία αύτών έφ* άμάξης· εις τούτους ύπενθυμίζομεν 
τό εξής γεγονός. Μετά παρέλευσιν τριάκοντα ήμερών 
άπό τής πολιορκίας, άλωθέντος τοΰ Γαλατά ύπό δώδεκα

(’) ΓΟρα άνωτέρω.

χιλ. άνδρών ό Μαχμούτ—πασάς μετά τοΰ Γεδίκ—πασά 
μετά προηγουμένην άδειαν τοΰ Σουλτάνου πρός έκτέλεσιν 
τών δεόντων μετεβίβασε διά ξηρας τ ρ ο χ ο φ ό ρ ο ν τι 
πλοΐον ζκάτεργον) φέρ,ον τηλεβόλα καί στρατόν, άψηφή- 
σας τό πανταχόθεν προσβάλλον αύτό έχθρικόν πΰρ· διά 
τοΰ τρόπου δέ τούτου κατενεχθέν είς τήν θαλασσαν τό 
πλοΐον διηυθύνθη άμέσως παρά τήν θύραν τοΰ φάρου, ον 
καί κατέστρεψαν άμέσως τάπυρά τών τηλεβόλων αύτοϋ».'

Μόνον οιά τοιαύτης όδοΰ καί τοιούτου τρόπου ήτον 
δυνατή ή μεταφορά 70 πλοίων περίπου έν μια νυκτί, δσον 
μικρά καί άν ήσαν ταΰτα καί δσον βραχεία καί άν ητο 
ή οδός αυτή.

Ίνα δέ τό τόσον έλλιπές τοΰτο άνάγνωσμα καταστή 
κάπως πλήρες, έπιτρέψαπέμοι νά προσθέσω ένταΰθα καί 
σχέδιά τινα υπερνεωλκισμών τών νεωτέρων χρόνων. Κατα 
τό 1856 ή 57 ό ‘Ελβετός διδάκτωρ Jos, παρουσιάσθη είς 
τόν τότε ένταΰθα πρωθυπουργεύοντα ‘Γεσίτ- πασάν αϊ
τών νά μή παραχωρηθή ή τομή τοΰ Σουέζ, άλλ άντ αυ
τής, διά σιδηροδρόμου νά μετεφέρωνται τα πλοία άπό τής 
μιάς είς τήν άλλην θάλασσαν. 2

Πρό ένός δέ περίπου έτους άνέγνων έν ταΐς έφημερίσινδτι 
καί έντώ ίσθμώ τοΰ Παναμά έν ’Αμερική ό αύτός Ελβετός 
μηχανικός έπρότεινεν είς τήν κυβέρνησιν τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών νά έφαρμόση τό σχέδιον τούτο, δπερ είναι τό 
εξής περίπου. Τό πλοΐον δπερ πρόκειται νά μεταφερθή νά 
τίθεται έντός μεγάλης δεξαμενής πλήρους ΰδατος, δυνά
μει δέ τού ατμού νά άνυψούται μετά τής δεξαμενής και 
νά τίθεται έπί σιδηροδρόμου έχοντος πολλάς τροχιάς καί 
μετά τής δεξαμενής δι’ ίσχυράς άτμομηχανής νά φέρηται 
άπό τής μιάς είς τήν άλλην θάλασσαν.

(’) "Ορα άνωτέρω.
(2)Άνακθινοθέν μοι ύπό τής άζιοσεβάστου οικογένειας τοΰ Με

γάλου Λογοθέτου.
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Δ'

Αί τροχιασταί λοιπόν οδοί ύπήρχον άπό τούς άρχαίω- 
τάτους χρόνους έν ‘Ελλάδι· αι οδοί αύται, φαίνεται, νά 
έφηρμόσθησαν βραδύτερον έν τώ ίσθμώ τής Κόρινθου, ά- 
φοϋ έπί τινα καιρόν ύπερενεώλκουν τά πλοία διά τών τυ
χαίων μέσων. Τοΰ ύπερνεωλκισμοΰ έγένετο και ζατά δια
φόρους άλλας έποχάς χρήσις. ‘Ο ύπερνεωλκισμός φαίνε
ται νά ήναι καθαρά ‘Ελληνική έπινόησις διασωθεΐσα μάλ
λον διά τών ‘Ελλήνων συγραφέων ή διά τής παραδόσεως. 
Ό ύπερνεωλκισμός δέ τών πλοίων Μωάμεθ τοϋ β' εΐναι 
έπίσης άπομίμησις τοΰ Σορβόλου, γενομένης πιθανώς διά 
προχείρων ξύλινων τροχιοδρόμων.

‘Η σπουδή καί μελέτη έν γένει τής συγκοινωνίας, Κύ
ριοι, εΐναι σπουδαιωτάτη ύπό πολλάς καί ποικίλας έπό- 
ψεις, εΐναι ή βάσις τοΰ σημερινού πολιτισμού μας καί ή 
τρανωτέρα άπόδειξις τής προόδου. Έάν ύπελόγιζέ τις μα- 
θηματικώς,Κύριοι,τόν άνθρώπινον βίον ύπό τήν έποψιν τής 
συγκοινωνίας, θά έβλεπεν ότι σήμερον, ναι μέν δέν ήμεθα 
άθάνατοι,οδχ ήττον ομωςότι ζώμεν όσον καίό Μαθουσάλας. 
Καί άληθώς. Εις τών πρωτοπλάστων άνθρώπων πριν έτι 
δυνηθή νά δαμάση καί μεταχειρισθή αύτά τά κτήνη τί ή
δύνατο νά κάμη άπέναντι τών όσον ημείς χρησιμοποιοΟν- 
τες άπαντα ταΰτα κάμνομεν; άλλ’ όταν ύπολογίσητε τόν 
μηχανικόν πολλαπλασιασμόν τής δυνάμεως, τόν άτμόν, 
τόν ηλεκτρισμόν, βλέπετε ότι ό άνθρωπος, ύπό τήν επο- 
ψιν τής συγκοινωνίας, κάμνει χιλιάκις περισσότερον τών 
όσων εις τών πρώτων κατοίκων τής γής ήδύνατο νά κά
μη. Καί όμως ό άνθρωπος δικαίως μή έπαρκούμενος εις 
άπαντα, ώς άλληθής βασιλεύς τής πλάσεως, ζητεί νά άρθή 
άνω τής γής, νά πλεύση έπί τών νεφελών,διότι ή πρόοδος 
καί ό προορισμός του, εύτυχώς, εΐναι αιώνιος καί άτελεύ- 
τητος, ώς ό πλάσας αυτόν 1

ΛΘ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ.

Έκ τελευταίων επισήμων δημοσιεύσεων προκύπτει 
ότι κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ 1876 ό ’Άρειος Πά
γος, τά Έφετεϊα καί τά Πρωτοδικεία τής Ελλάδος έ- 
δημοσίευσαν 17599 άποφάσεις, έ>. τών όποιων 8049 ά- 
νήκουσιν είς τήν πολιτικήν ή εμπορικήν σφαίραν τοΰ δι
καίου καί 9550 είς τήν ποινικήν (5953 άποφάσεις καί 
3597 βουλεύματα). Κατά τήν προηγουμένην τριμηνίαν 
(Δ' τοΰ 1875) τά αύτά δικαστήρια εΐχον έκδώσει 21662 
άποφάσεις, ήτοι 10742 πολίτικάςή έμπορικάς καί 10920 
ποινικάς (6519 άποφάσεις καί 4401 βουλεύματα).Έπομέ- 
νωςάπό τής Δ' τριμηνίας τοΰ 1875 μέχρι τής Α'τοΰ 1876 
αί έργασίαι τής Δικαστικής εξουσίας τής Ελλάδος ύπέ- 
πεσον είς έλάττωσιν κατά 4063 ό.ποφάσεις, τό ψ σχεδόν.

Έκ τοΰ ολικού άριθμοΰ τών κατά τήν Α' έξαμηνίαν 
τοΰ 1876 έκδοθεισών άποφάσεων, 81 άνήκουσιν εις τόν 
Άρειον Πάγον (40 πολίτικα! καί 41 ποινικαί), 1119 είς 
τά Έφετεϊα (783 άποφάσεις καί 336 βουλεύματα) καί 
16399 είς τά Πρωτοδικεία (722< πολιτικαί άποφάσεις, 
5912 ποινικαί καί 3261 βουλεύματα). "Οσον άφορα ι
διαιτέρως τά Έφετεϊα, τό έν Άθήναις κατά τήν έν λόγω 
τριμηνίαν έξέδωκε 456 ήτοι 37 > αποφάσεις καί 78 βου
λεύματα, τό έν Ναυπλίω 322 ήτοι 183 άποφάσεις καί 
134 βουλεύματα, τό έν Πάτραις 172 ήτοι 70 άποφάσεις 
καί 102 βουλεύματα, τό έν Κερκύ ία 169 ήτοι 147 άπο- 
φάσεις καί 22 βουλεύματα. Κατά :ήν -ροηγουμένην τρι
μηνίαν ό Άρειος Πάγος είχεν έκδώ< ει 182 αποφάσεις (125 
πολιτ. 57 ποιν.) τό έν Άθήναι; Έφετεϊον 827 (747 
άποφ. 88 βουλ.), τό έν Ναυπλίιρ 349 (306 άποφ. 143

ΕΤΟΣ 4—ΦΤΛ. 47 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1877 32
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βουλ.), τό έν Πάτραις 265 (1-4-7 άποφ. 118 βουλ.) και 
τό έν Κερχύρα 110 (95 άποφ. 15 βουλ.) Έκ της μεταξύ 
τών δύο τριμηνιών άντιπαραθέσεως ταύτης προκύπτει, 
δτι ό μεν Άρείος Πάγος καθυστέρησε πέραν τοϋ ήμίσεως, 
τό οέ έν Άθήναις Ί φετεΐον σχεδόν ζατά τό ήμισυ, και 
τό έν Πάτραις σχεδόν ζατά τό τρίτον. 'Η μικροτέρα 
καθυστέρησις άπαντάται έν τώ Έφετείω Ναυπλίου (349; 
322). Παρατηρήσεως έν τούτοις άξιον οτι τό έν Κερζόρα 
Έφετεΐον οιατελεί άπ’εναντίας εις αύξησιν έργασιών, διότι 
άπό 110 άποφάσεων τής Δ’ τριμηνίας τοϋ 1875 άνέβη 
εις 169 τή Α' τριμηνία τοϋ 1876.

"Οσον άφορα ιδιαιτέρως τά Πρωτοδικεία, μεταξύ τών 
δύο ύπό σύγκρισιν τριμηνιών άπαντάται Α'—Έπί πολι
τικών άποφάσεων άνάπτυξις μέν έργασίας έν τοΐς έπο- 
μένοις Πρωτοδικείοις, Σύρου (508 : 516), Χαλκίδος 
(216:310), Ααμίας (305:367), Κερκύρας (640:685), 
Κεφαλληνίας (288:481)· έλάττωσις δέ έργασίας έν 
τοΐς έπομένοις, ’Αθηνών (2417 : 1497), Παρνασσίδος 
(299:180), Ναυπλίου (358:178), Τριπόλεως (442: 
441), Σπάρτης (460:301), Καλαμών (561 :259), Κυ
παρισσίας (180 : 138), Πατρών 1401 ·. 998), Μεσολογ
γίου (422:312), Ζακύνθου (248:188), Αευκάδος (181: 
161), Ηλείας (396:214).—Β. Έπί ποινικών άποφάσεων 
(έν αις καί τά βουλεύματα) άνάπτυξις μέν έργασίας ά
παντάται έν τοΐς έπομένοις Πλημμελειοδικείο^, Σύρου 
(293:532), Χαλκίδος (490:541), Ααμίας (337:425), 
Τριπόλεως (866:657), Κυπαρισσίας (390:785), Ζακύν
θου (156:202), Αευκάδος (264:391), Κεφαλληνίας (275: 
378)· έλάττωσις δε έργασίας έν τοΐς έπομένοις, ’Αθηνών 
(778:688), Παρνασσίδος (631:449), Ναυπλίου (1129: 
776), Σπάρτης (1021:967), Καλαμών (1125:771), Πα
τρών (888-.711), Μεσολογγίου (538;5Ι9), ’Ηλείας (683: 
312), Κερκύρας (185:182).

"Οθεν μεταξύ τών 22 πολυμελών δικαστηρίων τής 

'Ελλάδος (1 Άρειος Πάγος, 4 Έφετεΐα καί 17 Πρωτο- 
διχεΐα'ι 6 ανέπτυξαν τήν εργατικήν των δύναμιν διαβαί- 
νοντα άπό του 1875 εις τό 1876. Τά λοιπά 16 ύπέ- 
στησαν έργατικήν έλάττωσιν, έξηγουμένην ιδιαιτέρως έκ 
τής παρεμπεσούσης έκτάκτου ύπηρεσίας τοϋ Ύπουργοδι- 
ζείου, δπερ άπεμάκρυ^εν έκ τής κανονικής των ύπηρε
σίας 13 πρόσωπα τής άνωτέρας τοϋ Άρειου Πάγου καί 
τών Έφετείων δικαιοσύνης. "Οσον αφορά τήν καθυστέρη- 
σιν τών Πρωτοδικείων, ώς κυρία αιτία πρέπει νά Οεωρηθή 
ή έφαομογή τοΰ ΦΜ' νόμου, ένεκεν τής οποίας πολλών 
Πρωτοδικών έγένοντο μετατοπίσεις έκ τοΰ τόπου τής ένα- 
σκήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων αύτών και τών ιδιαι
τέρων έν τώ νόμω σχέσεων των,καταγωγής καί γάμου.

Ύπό τήν έποψιν τών μετά τό τέλος τής ύπό έξέτασιν 
τριμηνίας άπομεινασών έκζρεμών ύποθέσεων, ιδού ή κα- 
τάστασις τής Ελληνικής δικαιοσύνης. Παρά τω Άρει'ω 
Πάγφ άπέμειναν 1116 ύποθέσεις άντί τών 1039 τής προη- 
γουμένης τριμηνίας. Παρά τοΐς Έφετείοις Αθηνών, Ναυ
πλίου καί Κερκύρας 5286 άντί τών 5276 τής προηγου- 
μένης τριμηνίας. Παρά τω Έφετείω Πατρών άφέθη ά
γνωστος δ άριθμός. Παρά τοΐς Πρωτοδικείοις 9876 άντί 
τών 4895 τής προηγουμένης τριμηνίας. Παρά τοΐς Ά- 
νακριταΐς 11522 απέναντι τών 1 Ι694 τής Δ' τριμηνίας 
1875, καί τών 16544 τής Α' τρ μηνίας τοϋ 1875. Έκ 
πρώτης όψεως ή άναζριτική έργ ισία φαίνεται σχετικώς 
ήττον βεβαρυμένη έν τή Α' τριμγνία τοΰ 1876. Έν τού- 
τοις όσον άφορά τήν έργασίαν, δέ' πρέπει νά άποσιωπηθή 
ότι ένώ κατά τήν Α’ τριμηνίαν το > 1875 έξεπεραιώθησαν 
3534 άνακρίσεις, τή Δ' τριμηνία τοϋ 1875 κατέπεσεν ή 
άνακριτική έργασία είς 2353 πέρα ωθείσας ύποθέσεις, καί 
τή Α' τριμηνία τοΰ 1876 έτι μέλλον, είς 1808 περα- 
τωθείσας ύποθέσεις.

Ή διεύθυνσις αυτή τής διζαστ κής έργασίας άνάγεται 

είς θέμα εύρυτερον του όσον έπιτρέτουσι τά όρια τής προ- 
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κείμενης μελέτης, ή περαιτέρω δέ έρευνα αύτοΰ άνήκει 
είς άλλην εύχαιρίαν.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ.
Β'.

Έν τών Οετικωτέρων χαί έπωφελεστέρων μερών τής 
Πολιτικής Οικονομίας είναι τό εξηγούν τά κοινωνικά φαι- 
νο'μενα, δι’ών έκτελεΐται ή γενική ανταλλαγή τών προϊόν
των ή τών ύπηρεσιών.

Πάνυ γνωστόν έστι ότι ή διαίρεσις, ή μάλλον ό προσδι
ορισμός τών επιτηδευμάτων καί τών έργων, έστι μία τών 
χυριωτέρων αιτιών τών δυνάμεων τής βιομηχανίας, ήτις, 
άνευ τών όρων αύτών, ήθελεν εΐσΟαι όλως ανίκανος πρός 
έκπλήρωσιν τών τόσω πολυαρίθμων χαί τόσω ποικίλων 
αναγκών τών πεπολιτισμένων κοινωνιών. "Οθεν ό όρος 
ούτος ύποχρεοϊ έκαστον έργάτην νά άσχολεΐται εις τήν 
παραγωγήν αντικειμένων ό μοιομόρφων, ένώ αί 
άνάγκαι του άπαιτοϋσι προϊόντα ποικίλα, καί τοιουτο
τρόπως συνεπάγει τήν άνάγκην τής άνταλλαγής.

Έν τή άρχεγόνω καταστάσει ή άνταλλαγή συνίσταται 
είς τήν εύθεϊαν άλλαγήν τών άντικειμένων τών μέν άντί 
τών δέ, άλλά τό' άνεπαρκές τοΰ όρου τούτου έκδηλοΰται 
καθόσον αί άνάγκαι άναπτύσσονται καί τά πρός άνταλ- 
λαγήν άντικείμενα πολλαπλασιάζονται καί εμφανίζονται 
έν τή είδηκότητί των. Οί λαοί αισθάνονται τότε τήν ά
νάγκην τοΰ παραδεχθεΐναι μεσάζοντά τινα ομοιόμορφον, 
καί τοϋ όποιου αί Ιδιότητες νά ήναι τοιαΰται ώστε έκα
στος νά δείκ.νυται διατεθειμένος νά τόν παραδεχθή ώς Ισό
τιμον έν ταΐς συναλλαγαϊςΌ μεσάζων ούτος, οίαδήποτε 
καί άν ή ή φύσις αύτοΰ, άποτελει τό νόμισμα, άμα γίνή 

γενικώς παραδεκτόν. Τά έκ χρυσοΰ ή άργύρου συγχαίμενα 
νομίσματα έλαβον καθολικήν χρήσιν· ή μακρά έξις τοΰ 
εκτιμάν τά πάντα δι’ αύτών, του διοράν έν αύτοϊς τό Ισό
τιμον όλων τών προϊόντων έκαμον ώστε, έπί πολύν χρό
νον, νά θεωρώνται ώς ό κατ’ εξοχήν πλούτος, ή μάλιστα 
ώς ό μόνος πλούτος. Έκ τούτου δέ έγεννήθη πλήθος 
προλήψεων καί πλανών αιτινες, συνεπεία τής έλλείψεως 
διαδόσεως τών γνώσεων τής Πολιτικής Οικονομίας, κατέ" 
χουσιν είσέτι μεγάλην Θέσιν έν τή γενική γνώμη.

Έπί τής ψευδούς ταύτης ιδέας του πλούτου έθεμελιώθη 
ή γνώμη, είσέτι παραδεδεγμένη ύπό μεγάλου άριΟμοΰ πολι- 
τειολόγων καί πολιτικών, ότι οί φόροι δέν δύνανται ίνα 
ωσιν αιτία πτωχεύσεως, καθότι τό είσπραττόμενον άργύ- 
ριον άποδίδεται τή χώρα διά τών δαπανών τών Κυβερνή
σεων. ‘Υπό τής αύτής κατεχόμενοι προλήψεως γράφουσί 
τινες καθ’ ημέραν ότι ή άγορά τών άλλοδαπών προϊόντων 
αποτελεί φόρον πληρωνόμενον εις τήν άλλοδαπήν· ή αύτή 
πλάνη χρησιμεύει ώς θεμέλιον τοΰ συστήματος τοΰ ισο
ζυγίου τοΰ έμπορίου, καθ’ δ έκαστος λαός όφείλει νά θε- 
ωρή ώς κέρδος τό ύπερβάλλον τής έξαγωγής του 
έπί τής εισαγωγής του, ένώ οφείλει νά θεωρή ώς ζη
μίαν πάν περίσσευμα τών είσαγωμένων άξιών έπί τών έξα- 
γομένων, διότι,έν ταΐς δυσί ταύταις πεοιπτώσεσιν, ή δια
φορά πληρονομένη πιθανώς διά νομίσματος, καί τοΰ νο
μίσματος υποτιθεμένου ώς τοΰ μόνου πλούτου, δύνατα{ 
μόνη νά άποτελέση τήν ζημίαν ή τό κέρδος.

Ούδέν έστίν αύστηρώς άκριβέστεοον είμή αί άποδείξεις 
τής Πολιτικής Οικονομίας έπί τών διαφόρων τούτων ζη
τημάτων άπέδειξε σαφώς ότι ό χρυσός καί ό άργυρος, 
μακράν τοΰ νά συγχροτώσιν άπαντα τόν πλούτον, δεν 
συγκροτοΰσι πανταχού είμή μικρόν μέρος αύτοΰ (δεν σχη- 
ματίζουσι πιθανώς είμή τό πέμπτον τοΰ συνόλου τών έπι- 
σωρευμένων άξιων)· ή άξία τών νομισμάτων οφείλεται 
άλλως, ώς ή άξία παντός άλλου προϊόντος, έν πρώτοις
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εις τήγ αιφέΧειάν των,άς μέσου διβυκο7<ύνσεως τών άνταλ- 
λαγών, καί έπειτα είς ηά έξοδα τά αναγκαία πρόςάπόλαυ- 

σΐν αύτών/Η ποσότηςιομισμάτων,άντί τήςόποίας άνταλ- 
λάσεται ταχέως εν έκατόλιτρον σίτου έχει τόσην άξίαν ό

σην ή ποσότης αύτή τοΰ σίτου,άλλά δέν έχει περισσοτέραν, 
καί τίποτε δεν επιτρέπει ήμΐν ίνα πιστεύσωμεν ότι ή μία 
τά)ναξιών αύτών είναι πολυτιμότερα τής άλλης·ύπάρχουσί 
μάλιστα ισχυροί λόγοι ινα πιστευσωμεν ότι,διά λαόν θεω* 

ρούμενον έν τώ συνόλω του, αί έπισωρεύσεις πλούτου έν 
t « , 7 / ' f 1 *ειοει νομίσματος εισιν ηττον χρήσιμοι παρα υπο παντα 

άλλον τύπον διότι τό νόμισμα διακρίνεται ούσιωδώς άπό 
όλα τά λοιπά προϊόντα,χαθό χρησιμεΟον είς τάς άνάγκας 

μας ούχί ώσπερ τά τελευταία ταΰτα άναλόγως τοΰ πο
σοΰ του, άλλά μόνον κατά λόγον τής αξίας του. "Οθεν 
ή άξια τοΰ νομίσματος ύποτιμάται άναγχαίως έν πάση 
χώρα ένθα ή ποσότης του έλαβε μεγάλην αύξησιν. Ούδέν 
λοιπόν εύλογοφανές αίτιον ύπάρχει πρός ύποχρέωσιν λαοϋ 

τίνος όπως προτιμά τό νόμισμα πάντων τών άλλων προ
ϊόντων τής αύτής άξίας. — Εΐναι κατά τοσοΰτον παρά
λογον νά είπη τις ότι πληρώνομεν φόρον είς τούς ξένους 
άγοράζοντες άπό αύτούς προϊόντα, δσον παράλογον ήθε. 
λεν εισθαι τό Οεωρεϊν τόν καταναλωτήν άρτου·ώς φορολο- 
γούμενον τοΰ άρτοπώλοη, καί τούτον ώς φορολογούμενου 
τοΰ άλευροπώλου.Τό σύστ μα τοΰ ισοζυγίου τοΰ έμπορίου 
εΐναι άνοησία, διότι γελοΐον έστι τό ίσχυρίζεσθαι ότι έθνος 

τί ζημιοΰται όπότε έμπορευόμενον μετά τών άλλοδαπών, 
λαμβάνει πλειοτέρας άξία; άφ< δσας παραδίδει είς ανταλ
λαγήν, καί ότι κερδαίνει, έκ τοΰ εναντίου, όπότε παραδίδει 
πλέον είς άνταλλαγήν έλάσσονος· ή διαφορά μεταξύ τών 
είσαγομένων καί έξαγομένων άξιων συμψηφίζεται γενικώς 
μεταξύ τών διαφόρων έθνών, μεταφερομένης τής οφειλής 
τοΰ ένός πρός πληρωμήν τοΰ δανείου τοΰ άλλου διά τών 
συναΐνλαγματικών, σπανίως δέ συμβαίνει νά μένωσιν ύπό- 
λοιπα σπουδαία όπως πληρωθώσιν είς νόμισμα·άλλά,καί ό- 

πότε άκόμη τά πράγματα δέν ήθελον έχει ούτω,δέν δύναται 
έκ τούτου νά έξαχθή ούδέν συμπέρασμα ώς πρός τό κέρ
δος ή τήν ζημίαν τήν προκύψασαν έκ τών έμπορικών έπι- 
χειρίσεων. Πιθανώτατον έστίν, έάν οί πίνακες τών τελω
νείων έμπεριειχον άκριβή σημείωσιν τών είσαγομένων κα1 
έξαγομένων άξιών, ότι ήθελον παριστά παντοΰ πλεο
νάσματα εισαγωγής, διότι τάπλεονάσματα αύτά εΐναι α

παραίτητα διά νά παρέχωσι τάς ώφελείας τών εμ
πόρων οίτινες δέν ήθελον βραδύνει νά έγκαταλείψω- 
σι τό έμπόριον, έάν δέν παρείχε πλείονα κέρδη ή 
ζημίας. Τέλος οί φορολογούμενοι δέν δύνανται νά παρα- 
δεχθώσιν, άνευ ύπερβαλούσης άβελτηρίας, ότι αί κυβερνή
σεις τοΐς άποδίδουσι τούς φόρους δαπανώσαι τό σύνολον 
αύτών, διότι, έάν τό είσπραττόμενον άργύριον διά τάς δα
πάνας αύτάς μεταχύνεται έν τή '/ώρα, τό τοίοΰτον δέν 

συμβαίνει είμή δι’άνταλλαγών τών προϊόντων ·η τών ύπη- 
ρεσιών, τών οποίων ή άξία εΐναι ή οφείλει νά ήναι ή αύτή.

Αί ένδείξεις τής έπιστήμης δέν ήναι ήττον άσφαλεΐς ώς 
πρός τήν χρήσιν τών τραπεζικών γραμματίων τών έκτε- 
λούντων μέχρι τίνος τήν λειτουργίαν τοΰ νομίσματος. 
Άποδεικνύει ότι τάγραμμάτια αυτά, μή όντα άλλο τί 

είμή δανειστικόν έγγραφον, δέν προσθέτουσιν άπολύ- 
τως μηδέν είς τόν ύπάρχοντα πλαΰτον, καί ότι ή μόνη 
λειτουργία αύτών συνίσταται είς τήν μεταβίβασιν τοΰ δι
καιώματος τοΰ διαθέτειν μέρος τοΰ πλούτου αύτοϋ άπό 
ένός εις άλλο πρόσωπον. ΊΙ λειτουργία αύτή είναι έπίσης 
ή τοΰ μεταλλικού νομίσματος, άλλ’ ύπάρχει μεταξύ αύ- 
τοΰ καί τών τραπεζικών γραμματίων, ή άλλων τίτλων 
τής αύτής φύσεώς, αύτή ή ούσιώδεις διαφορά ότι τά χρυ
σά καί άργυρά νομίσματα φέρουσιν ένέαυτοΐς τό ένέχυρον 
τής άξίας των, ένώ τό ένέχυρον, τό όποιον τά γραμμάτια 
άντιπροσω.τεύουσι ή υποτίθενται ότι άντιπροσωπεύουσι, 
δύναται νά μήν ύπάρχη· άλλως άΧτ,Οές έστίν ότι, όπότε 
ταΰτα είσί γενικώς παραδεδεγμένα μετ’ έμπιστοσύνης, 
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άναπληροΰσι μάλλον ή ήττον τό πραγματικόν νόμισμα, 
χαΐ δύνανται τοιουτοτρόπως νά προσενέγκωσι μεγάλην οι
κονομίαν πολυτίμων μετάλλων, ένω καθίστανται όργανον 
άνταλλαγών εύχερεστέρας χρήσεως.

Άλλά τά πλεονεκτήματα ταΰτα άγοράζονται άκριβά, 
οσάκις ή έκοοσις τών γραμματίων δέν μετρεΐται έμφρό- 
νως, καί ή έν όψει πληρωμή αύτών δέν εΐναι άρκούντως 

' έξησφαλισμένη. Έκ τής καταστάσεώς ταύτης έπεται 
τότε ύπερβολική καί έπιζήμιος είς τήν πίστιν έκτασις. Ή 
πίστις, τής οποίας άπολαύουν αί τράπεζαι, ώθουμένη 
δπως διαδοθή ύπό τής εύκολίας τοϋ πολλαπλασιάζει τάς 
προεξοφλήσεις, πολλαπλασιάζουσα τάς εκδόσεις, μετα
βαίνει μετά τών γραμματίων των είς πλήθος προσώπων 
μή δυναμένων νά τύχωσι πίστεώς δι’ άλλου, τρόπου καί 
ποιούτων,ώς έπί τό πολύ, χρήσιν αύτής ούχί ινα δημιουρ- 
γήσωσιν άλλ’ ινα σπαταλίοωσι πλούτον. Έκ τούτου έ
πεται προσέτι οτι ή προοδευτική άφθονία τοΰ μεσάζοντος 
αύτοΰ τών άνταλλαγών έξευτελίζει αύτόν έπί μάλλον 
καί μάλλον, μ’ δλον δτι τά γραμμάτια τηροΰσΐ τήν αύ
τήν ονοματικήν άξίαν, όπερ συνεπάγει πλαστήν ύψωσίν 
τών τιμών τών προϊόντων καί τών ύπηρεσιών καί κατα
στρεπτικός διαταράξεις έν άπάσαις ταΐς συναλλαγαΐς, 
τούλάχιστον οπότε τά γραμμάτια έχουσιν άναγκαστικήν 
κυκλοφορίαν.

Εκθέτουσα τάς άρχάς ταύτας ή πολιτική Οικονομία 
ούδόλως σκοπεί νά προγράψη εύλογον τινα χρήσιν τών 
γραμματίων περί ών πρόκειται, θεωρούμενων ώς μέσων 
τοΰ διευκολύνειν τάς άνταλλαγάς καί τήν πίστιν· σκοπός 
αύτής εΐναι νά προφυλάξη τούς λαούς άπό τούς κινδύ
νους χρήσεως υπερβολικής ή άφρονος καί άπό τάς πλά
νας πρός άς πολλάκις παρασύρονται ώς πρός τοΰτο.

Άφοΰ ουτω πως έγνωστοποίησε τήν φύσιν καί τάς ά- 
ληθεΐς λειτουργίας τών νομισμάτων καί τών παραστα 
τικών σημείων των, έναπολείπετο τή Πολιτική Οικονομία, 

ινα έξηγήση εντελώς τούς φυσικούς νόμους ύπό τήν Ενέρ
γειαν τών οποίων έκτελεϊται ή γενική άνταλλαγή τών 
προϊόντων καί τών ύπηρεσιών, νά επίδειξη τούς δρους 
τούς προσδιορίζοντας τήν διατίμησίν τής άξίας ένός έ
κάστου αύτών, καί ήδυνήθη προσέτι νά θέση έπί τοϋ αντι
κειμένου τούτου άρχάς βεβαίας.

"Ολα τά άντικείμενα τών άναγκών μας δέν είναι έπιδε- 
κτικά άνταλλαγής. Πλήθος έξ αύτών ύπάρχουσιν, ο’α τό 
φώς καί ή θερμότης τοΰ ήλιου, ό άήρ, τόν όποιον άναπνέ- 
ομεν κτλ. τά όποια ή φύσις παρέχει είς όλους καί τών ό
ποιων άπολαύομεν άνευ κόπου, καί χωρίς νά όφείλωμεν 
νά παραχωρήσωμεν ούδέν είς άνταλλαγήν, ένφ τά άλλα, 
τών όποιων ή άπόλαυσις δέν δύναται νά γίνη είμή τή βοή
θεια δυνάμεων καί κόπων προσωπικών, άποτελοΟσι ίδιοτι- 
κάς ιδιοκτησίας αιτινες, έκτός τών περιπτώσεων δωρεών, 
κληρονομιάς, κτλ. δέν παραχωροΰνται έκουσίω; άντί μη- 
δενός· ή ίδιότης ή διαστέλλουσα τά άντα/.λάξιμα άντικεί- 
μενα άπό τά μή τοιαϋτα είναι τό έν τή Πολιτική Οικονο
μία έννοούμενον διά τής λέξεως άξίας. Ή άξια εΐναι 
μάλλον ή ήττον μεγάλη έν τοΐς διαφόροις άντιχειμένοις, 
καί δύναται νά μετρηθή ένέκάστω αύτών διά τής π ο σ ό- 
τητοςπαντός άλλουάξίανέχοντος (υα/αό/e) 
τό όποϊονδύνατα ι νά ο ω θ ή είςάνταλλαγήν. 
Τοΰ νομίσματος όντος τοΰ γενίκοΰ μεσάζοντος τών άνταλ
λαγών, ή διατίμησις τής άξίας έκάστου προϊόντος, ή έκά- 
στης ύπηρεσίας, έκφράζεται συνήθως διά ποσότητος ώρι- 
σμένων νομισμάτων, καί ή έκφρασις αύιή τής διατιμήσεως 
τής άξίας διά τοΰ νομίσματος καλείται τιμή f'prticj.

Έν γένει ή διαφορά τών τιμών, μεταξύ δύο άξίαν έχόν
των άντικειμένων διαφόρων ειδών, προέρχεται έκ τής δια
φοράς τών τής παραγωγής έξόδων των, δηλαδή έκ τής 
διαφοράς μεταξύ τών άξιών τών ύπηρεσιών ή τών προϊόν
των, άτινα κατηναλώθησαν πρός παραγωγήν έκάστου 
αύτών. Εννοείται ότι, παραδεχόμενης π?.ήρους έλευθερίας 
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έργασιών χαί συναλλαγών, ή τιμή έκάστου άντικειμένου 
δέν ήδύνατο νά τηρηθή έπί πολύν χρόνον χατά πολύ ύπερ- 
άνω τών έξόδων τής παραγωγής, έπειδή τό έκτακτον χέρ 
δος τό προκύπτον έχ τής παραγωγής των θά έπέφερε συ
ναγωνισμόν μέλλοντα έντός ολίγου νά έκπέση τάς τιμάς· 
έξ άλλου δέ μέρους έναργές καθίσταται ότι παραγωγή μή 
δίδουσα είμή ζημίαν δέν ήθελεν έπί πολύ χρόνον διαρκέσει 
ύπό τοιούτους όρους· ή ποσότης αύτής θάήλαττοΰτο μέχρις 
ου αί τιμαί ύψοθώσιν τούλάχιστον μέχρις έξισώσεως τών 
έξόδων.

‘ϊπονοουμένων τών όρων τούτων, ή τρέχουσα τιμή τών 
προϊόντων ή τών ύπηρεσιών έξαρτάται έκ τής ό π α ρ- 
χ ο ύ σ η ς σχέσεως μεταξύ τών προσφερο- 
μένωνκαί ζητουμένων ποσοτήτων έξ έκά
στου αύτών. Έάν ή προσφορά αύξάνη πλέον τής ζητου- 
μένης ποσοτηνος, ή τιμή έκπίπτει, έάν ή ζήτησις αύξάνη 
έν άναλογία άνωτέρα τής προσφερομένης ποσότητος, ή 
τιμή ΰψοΰται.

Τοιοΰτος έστίν ό γενικός νόμος ό προϊστάμενος τής δια- 
τιμησεως ένός έκάστου τών διαφόρων προϊόντων καί τών 
διαφόρων ύπηρεσιών.

‘Ο Νόμος ούτος έπιτρέπει τή έλευθέρα έργασία νά τη- 
ρηση — πολύ καλλίτερον οίουδήποτε αύθαιρέτου κανονισ- 
Η·0^ — εν ίκάστω τών τοσούτω πολλαπλασιαζομένων καί 
τοσούτω ποικίλων κλάδων τής βιομηχανικής ένεργείας, 
σταθεράν άναλογίαν μεταξύ τής ποσότητος έκάστης κλά- 
σεως προϊόντων καί τής έκτάσεως τής άνάγκης τής άπαι- 
τουσης αύτήν, ή τής ζητήσεως αύτής τής ποσότητος. 
Διότι έάν ή παραγομένη ποσότης ύπερβαίνη τήν ζήτησιν, 
ή ύπερπλεόνασις διικνύεται παρευθύς διά τής έκπτώσεως 
τής τιμής, τότε δέ ή παραγωγή περιστέλλεται· έάν δέ, 
έκ τοΰ έναντίου, ή παραγωγή δέν άρκή είς τήν έκτασιν 
τής ζητήσεως, ή ΰψωσις τών τιμών δεικνύει αύτό τό ά- 
νεπαρχές καί φέρει μετ’ ού πολύ αυξησιν είς τήν παραγω
γήν τής ποσότητος.
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Επεται προσέτι έχ τοϋ νόμου τούτου οτι ή τιμή τών 
β ομηχανικών ύπηρεσιών έκπίπτει άφευκτως έαν αί ύπηρε- 
σίαι αύται είσί μάλλον προσφερόμεναι παρά ζητουμέναι. 
καί έπειδή αί ύπηρεσίαι αί μάλλον προσιταί είς τόν συνα. 
γωνισμόν, αί μάλλον ύποκείμεναι ίνα προσφέρωνται άφθό- 
νως, είσίν έν γένει αί τών έργατών τών ένδεεστέρων τά
ξεων, ή πολιτική οικονομία συμπεραίνει έκ τούτου ότι οί 
έργάται αύτοί μεγάλως ένδιαφέρονται όπως ποιώσι χρή
σιν φρονήσεως καί μετριότητος πρό καί διαρκοΰντος τοΰ 
γάμου, ίνα μή αύξάνωσιν άπερισκέπτως τόν αριθμόν των,έ
πομένως δέτήν προσφοράν πάνυ έξευτελισμένων ύπηρεσιών.

Έτέρα συνέπεια τοϋ γονίμ υ τούτου νόμου έστίν ότι ό 
πολλαπλασ'ασμός τών κεφαλαίων τείνει δπως χαταβιβάση 
τήν τιμήν τής ύπηρεσίαςτων χαί καταστήση αύτά, ούτω, έπί 
μάλλον καί μάλλον προσιτά τοΐς δυναμένοις χρήσθαι αύ
τοϊς παραγωγικώς· καί έπειδή ή έργασία τών έργατών 
εΐναι τοσούτω μάλλον ζητούμενη, κατά συνέπειαν δέ το
σοΰτον χαλλίτερον πληρωνομένη δσω τά κεφάλαια είσίν ά- 
σθονώτερα, ή πολιτική οικονομία συμπεραίνει προσέτι οτι 
αί έργατιχαί τάξεις ίσχυρώς ένδιαφέρονται εις τόν πολλα
πλασιασμό' τον κεφαλαίων, καί επομένως εις πάν δ,τι δύ
ναται νά βοηθήση τόν πολλαπλασιασμόν αύτόν, δηλαδή 
είς τήν ένεργετικότητα καί τήν πρόοδον τής βιομηχανίας, 
εις τήν άφθονίαν τών έπισωρεύσεων καί τών έναποταμι- 
εύσεων, καί πρό πάντων είς τήν τή.ησιν τής δημοσίας ά- 
σφαλείας, ήτις έστίν ό άπαραίτητος όρος τής διατηρήσεως 
καί τής αύξήσεως τών κεφαλαίων.

Μία έκ τών ώραιοτέρων καί βεβαιοτέρων θεωριών, τών 
πηγαζουσών έκ τής σπουδής τών κοινωνικών φαινομένων, 
διά τών όποιων έκτελεΐται ή γενική άνταλλαγή τών προϊόν
των ή τών ύπηρεσιών, είναι ή τών έξοδε-ών fdeftoufftesj (α), 
τόσον θαυμασίως διατυπωθ-ισών ύπό οΰ ·/ Λ Say. Εκ τής

(α) Κυρίως ή έν τή αλλοδαπή πώλησις ή άνταλλαγή ημεδαπών 

προϊόντων.
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θεωρίας ταύτης εξάγεται δτι τά όριστικώς άνταλλασσόμενα 
είσί προϊόντα άντί έτέρων προϊόντων. ‘Επομένως παν 
προϊόν είναι μέσον άνταλλαγής, μία έξοδεία οιά τά άλλα· 
όθεν έπεται ότι αί έξοδεΐαι είσί τοσοΰτον μάλλον έκτετα- 
μέναι χαί τοσοΰτον μάλλον επωφελείς, είς έκαστον κλάόον 
έργασίας Ιδιαιτέρως, όσον ή παραγωγή ύπήρξε γενικώτε- 
ρον άφθονος έι ά·ασι τοΐς χλάδοις, έξ ού έπεται, πρός 
τούτοις, ότι αί ποικίλα; βιομηχανίαι έχουσιν άλληλέγγυα 
συμφέροντα, τής μιάς μή δυνα^ένης νά διατελή έν εύη- 
μερία ή καχεξία χωρίς αί λοιπαί νά τό αίσθανθώσιν μάλ
λον ή ήττον. Γνωρίζομεν, άλλως, πρό πολλοϋ ότι οί τών 
άγρών κάτοικοι ένδιαφέρονται είς τήν ευτυχίαν τών πόλε
ων, ώς οι κάτοικοι τών πόλεων ένδιαφέρονται είς τήν εύ- 
τυχίαν τών τοϋ άγροϋ, έπειδή και οί μέν και οί δέ εύρί- 
σχουσι τότε εύκολωτέραν καί έπωφελεστέραν έξοδείαν τών 
ιδίων προϊόντων άλλ’ οί αυτοί δεσμοί συμφέροντος έχτεΐ- 
νονται είς όλους τούς κλάδους τής βιομηχανίας καί έμφαί- 
νονται έν ταΐς έμπορικαϊς σχέσεσι έθνους πρός έθνος. 'Ο
πότε λαός τις τυγχάνει ών έν όδώ πρ όδου καί εύημερίας, 
άπαντες οί μετ’ αύτοϋ δυ.άμενοι νά συναλλάττωνται ώφε- 
φελοϋνται έκ τής καταστάσεως ταύτης, είτε ένεκα τής ά- 
φθονίας τών έξοδειών, τάς οποίας τοΐς προσφέρει, είτε διά 
τήν εύθηνίαν τών προϊόντων,άτινα δύναται νά τοΐς χορηγή. 
Ούτως ή τεραστία άνάπτυξις τής ’Αμερικανικής 'Ομοσπον
δίας ώφέλησε τούς διαφόρους κλάδους τήςΕύρωπαϊκής βιο
μηχανίας είς τρόπον τοίοΰτον, ώστε ή καταστροφή τοΰ τό
που αύτοϋ, άν ήτο δυνατή, ήθελεν εισθαι σήμερον άληθής 
συμφορά δι’ έν μέγα μέρος τών κατοίκων τοΰ παλαιού 
κόσμου.Τά έθνη είσί λοιπόνάλληλέγγυα έν τε τή εύηαερία 
καί τή δυσμοιρία,τό συμφέρον των άπαιτεΐ ν’αύξάνωσιν έπί 
μάλλον καί μάλλον, πολλαπλασιάζοντα τάς άνταλλαγάς 
των,τάς πρός άλληλα αμοιβαίας ύπηρεσίας,ούχί δέ νά έπι- 
ζητώσι τήν άμοιβαίαν έξασθένησιν καί βλάβην, ώς έπρατ- 
τον,έπί πλεΐστον χρόνον,ώθούμενα ύπό τυφλών πολιτικών.

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 1^09

Έπί τών αληθειών τούτων στηριζομένη, καί έπικαλου- 
μένη συγχρόνως τόν πρός τήν ιδιοκτησίαν σεβασμόν, ή 
Πολιτική Οικονομία άπαιτεΐ τήν έλευθερίαν τοϋ διεθνοϋς 
έμπορίου, ελευθερίαν ής τό άποτέλεσμα ήθελεν εισθαι τό 
νά μετέχωσιν όλοι οί λαοί τών φυσικών λίαν ποικιλωμέ- 
νων πλεονεκτημάτων, τά όποια ό θεός άνίσως διένείμεν είς 
τάς διαφόρους χώρας τής ήμετέρας σφαίρας, τό νά έπε- 
κταθή τό σύμπλεγμα τών συμφερόντων τών ουνδεόντων 
ήδη τά πεπολιτισμένα έθνη, μέ όλα τά νομοθετικά προ
σκόμματα τά αντιτασσόμενα εις τάς σχέσεις των, εις τρόπον 
ώστε ν’ άποτελεϊται μεταξύ αύτών τσοϋτον έναργής αλ
ληλεγγύη όσον ή συνδέουσα τάς διαφόρους έπαρχίας ένός 
Κράτους, νά κατασταθώσιν Σέ οί διεθνείς πόλεμοι το- 
σοϋτον άντιδημοτιζοί καί τοσοΰτον δυσεκτέλεστοι δσον ή
θελον εισθαι σήμερον μεταξύ τών διαφόρων μερών ένός καί 
τοΰ αύτοϋ Κράτους.

(’Απάνθισμα έκ τοΰ Γαλλικού.)
Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟΪ ΔΗΜΟΣΙΟΙ.

Ό κατά τών άναξιοχρέων όφειλετών νόμος τής δημο
κρατικής Γενεύης, ό άποκλείων τά τέκνα αύτών πάσης δη
μοσίας άρχής μέχρι πληρωμής τών πατρικών χρεών, ά- 
νήκει είς εύρυτάτην πολιτειακήν έννοιαν. Άπαντώμεν ι
διαιτέρως αύτήν έν τή Αθηναϊκή τής άρχαιότητος δημο
κρατία έκ τής έπόψεως τών πρός τό δημόσιον όφειλετών, 
τούς όποιους ό μέν βουλευτικός δρκος έθετεν έκτός τώνέγ- 
γυήσεων τής προσωπικής ελευθερίας, έξομοϊών αύτός πρός 
τούς έπί έσχάτη προδοσία κατηγορουμένους,—αούδέ δήσω 
’Αθηναίων ούδένα, δς άν έγγυητάς τρεις καθιστά ... πλήν 
έάν έπί προδοσία τής πόλεως... άλώ, ή τ έ λ ο ς (δημοσίους 
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φόρους) π ρ ι ά μ ε ν ο ς ή έ γ γ υ ησάμ εν ο ς ήέκλέ- 
γ ω ν μή καταβάλη»· ή δέ λοιπή τοΰ Σόλωνος νομοθεσία 
άφ’ ένός μέν άπηγόρευε τήν αποδημίαν καί τήν έλευθέραν 
διάθεσιν τής περιουσίας εις τούς υπευθύνους πρός τό δη
μόσιον έκ διαχειρίσεως άρχής τίνος, άφ’ έτέρου δέ είδιχως 
επέβαλλε θανατικήν ποινήν είς τούς όφειλέτας τοΰ δημοσίου, 
έάν πριν έξοφλήσωσι τά χρέη των άνελάμβανον άρχήν τινά.

Βεβαίως ή άκρα αύστηρότης τής 'Αθηναϊκή; δημοκρα
τίας πρός τούς καθυστεροΰντας όφειλέτας τοΰ δημοσίου, 
δέν δύναται νά εύρη συνηγόρους έν τή νΰν έποχή, καθ’ ήν 
ή βάσι; αυτή τής θανατικής ποινής έκλονίσθη. Έπεται 
όμως έντεΰθεν ότι πρέπει νά μένη άνοικτή ή θύρα τών δη
μοσίων λειτουργιών πρός άνθρώπους, τού; όποιους τό έ- 
λευθερώτερον άλλοτε πολιτειακόν σύστημα έκρινεν άξιους 
άγχόνης ; Έάν ή φυσική ζωή είναι άνώτερον τής πολι
τικής σφαίρας δικαίωμα, πάντως ή πολιτική ζωή άνήκει 
είς τό ύπέρτατον συμφέρον τής πολιτείας, διότι ούδε·ς είναι 
ό μή καθορών τούς κινδύνους αύτοΰ, έάν ή καθόλου δια- 
χείρισις τής πολιτείας σταθερώς τό ένεπιστεύετο είς τήν 
σημαίαν τής άσεβείας πρός τά ί ε ρ ά τοΰ δημοσίου χρή 
ματα, δηλαδή είς τούς έξ έπαγγέλματο; καθυστεροΰντας.

Πολλά φαινόμενα τοΰ δημοσίου έν Έλλάδι βίου, Ιδίως 
κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν, δέν πρέπει νά θεωρη- 
θώσιν ώς άσχετα πρός τήν προκειμένην έννοιαν. Είναι τοι
αύτη ή πρόοδο; τών καθυστερούντων όφειλετώ- τοΰ δημο
σίου, ώστε πρέπει έπί τέλους νά ύπάρξη είς σταθμός. Άπό 
τοΰ 1833—1843 ύπελογίζοντο εις 13 περίπου έκατομ
μύρια δραχμών άπό τοΰ 1843—1873 προσετέθησαν περί 
τά 70 έκατομ. δρ.Άναλόγως λοιπόν, άπό τής πρώτης δεκα
ετίας πρός τάς τρεις τελευταίας,ή τάσι; τών δημοσίων καθυ
στερήσεων σχεδόν έδιπλασιάσθη. Άπόχειται νΰν εί,- τούς 
περί τά πολιτικά φιλοσοφοΰντας, ινα θέσωσι τούς περαι
τέρω όρους -τής ύπαρχούσης μεταξύ καθυστερτμάτω - καί 
διοικητικών παραφωνιών άναλογίας.

Τό ακριβές είναι, ότι πρέπει καί ύπό τήν έποψιν τής οι
κονομικής τ·.ΰ Κράτους άποκαταστάσεως καί τής πολι
τειακής του αρμονίας νά μελετηθή συντόνως τό άνά χεΐ- 
ρας ζήτημα. Κατά τόν Αύγουστον 1870, έ,.ί τριών μόνων 
έτών τοΰ 1866, τοΰ 1867 καί τοΰ 1868, προέκυψαν 9 j-j 

έκατομ. δρ.καθυστεροΰντα, άπό εισπρακτέων 95 ,θ έκατομ. 
δρ. ήτοι πλέον τοΰ δεκάτου. Καί ό μείζων δέ κατά τάς ιδιαι
τέρας τής έπι ιρατεί ς περιςάσει; πολιτικός θόρυβος δέν πρέ
πει νά ύποτεθή ottκινείται μόνον ύπό τών έλατηρίων τής με
γάλης ή μικράς φιλοδοξίας,διότι καίή τοΰ χρηματικοΰ συμ 
φέροντας προσδοκία ατά πόδα παρακολουθεί, έν πολλοΐς 
δέ είς χύτραν πολυμήχανον μεταβάλλεται τών συντριβόν- 
των τήν ήμετέραν πολιτείαν ποικιλόμορφων, άπό τοΰ 
χωρίου μέχρι τής πρωτευούσης, συνδυασμών.

Ή σημαντικότης τής προκειμένης έπόψεως άπησχό- 
λησε τήν Έθνικήν Συνέλευσιν τοΰ 1843 διά τρόπου τόσω 
μάλον άξιομνημονεύτου, όσω ή έπομένηΈθνική Συνέλευσις 
τοΰ 1863 ούδαμώς ώφελήθη έκ τοΰ μαθήματος χρόνων καί 
άνδρών έγγυτέρων πρός τήν μεγάλην έποχήν τής θεμε- 
λιώσεως τής 'Ελλάδος. Κατά τήν συνέλευσιν έκείνην προε- 
τάθη ό άποκλεισμός τών οφειλετών τοΰ δημοσίου έκ τής 
δημοσίας ύπηρεσίας. ’Αποσπώ έκ τών πρακτικών τής 20 
’Ιανουάριου 1844 τά έπόμενα;

— Ή πρότασίς μου (λέγει ό έξ Έρμουπόλεως πληρε
ξούσιος), τήν οποίαν έπαρρησίαοα είς τήν Προεδρίαν τής 
Συνελεύσεως είναι ή άκόλουθος. "Οτι εόφ-ιλέτης τοΰ δη
μοσίου δέν δύναται \ά είναι δεκτός είς τήν δημοσίαν ύ
πηρεσίαν)).

'Η πρότασίς αύτη δέν είναι πρωτοπαρρησίαστος, εύρί
σκεται καταχωρημένη είς τάς έντυπους τρο-.ολυγίας, τάς 
όποιας διάφοροι τών Κυρίων πληρεξουσίων έπρότεινον είς 
τήν Συνέλευσιν, έξαιρέτως δέ είς έκείνην, την οποίαν έπαρ- 
ρηαίασεν ό έντιμος πληρεξούσιος τοΰ Αΐαλανδρίνου.

Ή ύπόθεσις τής προτάσεώς μου είναι άπλουστάτη, δέν 
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έχει χρείαν άπό ύψηλάς θεωρίας, ώς τοιαύτην τήν άνεδέ- 
χθην, καί Θέλω πασχίσει δι’ άναντι^ρήτων αληθειών νά 
τήν ένισχύσω· άρκεϊ νά τήν σταθμίσητε διά τής συνήθους 
όρθής κρίσεώς σας, καί είμαι βέβαιος, ότι Θέλετε τήν εΰρει 
σύμφωνον καί μέ τήν δικαιοσύνην καί μέ τό συμφέρον τής 
πατρίδος.

‘Η καθυστέρησις τών δημοσίων χρημάτων είναι άδίκημα· 
δέν εΐναι λοιπόν έξ ίσου άδιχον, καί ό άδικών καί ό μή τήν 
κοινωνίαν νά άπο/,αμβάνη τά διχαιώματά της; "Οτι 
εΐναι μέγα άδίκημα πρός τήν κοινωνίαν ή καθυστέρησις 
τών δημοσίων χρημάτων, έχομεν άρκετάς άποδείξεις, καί 
άλλων συνταγματικών έθνών, καί τών ίδιων προγόνων μας. 
Είς πολάς συνταγματικός Κυβερνήσεις οίπολίται άποκλεί- 
ονται τοϋ δικαιώματος τοϋ ψηφοφορεΐν είς τάς δημοσίους 
συνεδριάσεις, καί τότε μόνον τό έξασκοΟν, όταν έξοφλή- 
σωσι τό χρέος των.

"Ας έξετάσωμεν ήδη τήν ιστορίαν τών προγόνων μας, άς 
άνατρέξωμεν είς τήν νομοθεσίαν τού σοφοϋ νομοθέτου της 
'Ελλάδος Σόλωνος, είς αύτόν τόν ίδιον τόπον, είς αύτήν 
τήν ιδίαν πόλιν, είς τήν όποιαν σήμερον νομοθετοϋμεν, έ- 
ναβρυνόμενοι διά τάς πατραγαθίας μας· τί θέλομεν εΰρει, 
ότι ένομοθέτησε περί τού προκειμένου ζητήματος; Θέλομεν 
εΰρει δύο νόμους,τούς οποίους άν καί σκληρώς,άλλά σοφώς 
ένομοθέτησε περί τοϋ άδικήματος τούτου, διά νά φυλάξη 
τήν δημόσιον περιουσίαν άπό τούς καταχραστάς. Σας άνα- 
γινώσκω τούς ίδιους νόμους διά νά γνωρίσητε είς ποιον 
βαθμόν έτιμώρουν οι προπάτορες μας τό άδίκημα τοϋτο· 
τό έθεώρουν και τό συνέταττον εις τά άδικήματα τής 
έσχάτης προδοσίας [άνέγνω τούς Νόμους]. Παρατηρείτε, 
Κύριοι, είς τόν πρώτον άναγνωσθέντα Νόμον, κατεδίκαζεν 
είς θάνατον έ-εΐνον, δστις χρεοστών είς τό δημόσιον, έτολ- 
μοΰσε νά λάβη αρχήν τινα. Είς τόν δε τερον διέττατε νά 
δρκίζωνται οί βουλευταί. δτι κάνβνό; Αθηναίου δέν θέλει 
προσβάλλουν τήν προσωπεκήν έλευθερίαν, όταν δώση τρεϊς 

έγγυητάς διά τυχόν άδίκημα, τό όποιον ήθελε πράξει, έκ
τός μόνον, όταν συλληφθή ώς προδότης τών καθεστώτων, 
ή χρεώστη, ή έγγυήθη δι’ άλλον, φόρους. CH καθυστέρη- 
σις, Κύριοι, τών δημοτικών χρημάτων, επαυξάνει τούς φό
ρους, καταπιέζει τό έθνος, επιβαρύνει όλας τάς τάξεις της 
κοινωνίας μας. Τό βάρος αύτό κρεμάζεται άνεπαισθήτως 
εις τόν τράχηλον τοϋ γεωργοΰ, τοϋ ποιμένος, τοϋ βιομη- 
χάνου, τοΰ εμπόρου, τοΰ κτηματίου, καί όλης έν γένει τής 
κοινωνίας χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν.

Έπειτα, Κύριοι, χωρίς άληθή οικονομίαν, πώς θέλει δυ- 
νηθώμεν νά έχπληρώσωμεν τάς έθνικά; ύποχρεώσεις μας ; 
Πώς θέλει έπαναγάγωμεν τή/ δημόσια·/ πίστιν ·, Πώς θέλει 
δυνηθώμεν βαθμηδόν ν’άποσβέσωμεν τάέξωτερικά μας δάνεια 
τά όποια εϋεργετοΰσαι μάς έπρόσφεραν δι’ έγγυήσεώςτών 
αί γενναΐαι καί εύεργέτιοες Μεγάλαι Δυνάμεις καί τ-.νες 
άλλοι φιλέλληνε:, πώς θέλει δυνηθώμεν νά πληρώσωμεν 
τά έξωτερικά μας δάνεια καί χρέη; Πώςθέλειάποζημιώσωμεν 
τούς όμογενεΐ; μας εκείνους, οίόποϊοι,άγωνιοθέντες, συνεισέ- 
φερον καίτήν τελευταίαν τωνδραχμήνδιάτήνέλευθερίαν τής 
πατρίδος, καί σήμερον λιμοκτονούν; Πώς θέλει δυνηθώμεν 
νά ίχανοποιήσωμεν τούς ήρωα; καί προμάχους τής πατρί
δος, τούς κατά ξηράν καί θάλασσαν άγωνισθέντας ; Πώς 
θέλει περιθάλψωμεν τάς χήρας καί τά όρφανά τών ύπέρ 
πίστεως καί πατρίδος πεσόντων ηρώων, οί όποιοι μέ όμμα 
"Αργού θεωρούν έντός αύτοΰ τοΰ περιβόλου τάς πρά

ξεις μας.
Τό ‘Ελληνικόν έθνος δέν εΐναι έπιλήσμον! δέν εΐναι άχά- 

ριστον ! Συναισθάνεται τά καθήκοντά του καί τά χρέη του. 
Άλλά, Κύριοι, πώς δύναται νά τά άποπληρώνη, όταν δέν 
καταστεί),η τήν κατάχρησιν, όταν δέν φροντίση, λέγω, νά 
οίκονομήση καί τό λεπτόν τής χήρας ;

Άναμφιβόλως ή Συνταγματική Κυβέρνησις, συμβαδί- 
ζουσα μέ τόν σκοπόν τής ενδόξου μεταβολής τής λαμ
πρά; ήμέοας τής 3 Σεμπτεμβρίου, θέλει φροντίσει, νά 

ΕΤΟΣ 4—ΦΥΛ. 47—ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1877, 33 
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■περκορισγ) τήν κατάχρησιν, καί νά μή συγχώρηση νά κατα- 
σπαταλαται ή δημόσιος περιουσία, καί δτι δέν θέλει συγ
χωρήσει νά δημιουργώνται θέσεις έμμισθοι περιττοί, ώς έ
γένετο έπί τοΰ πεπτοκότος συστήματος. ‘Οχόκλοςμας 
δέν είναι άνάλογοςμέ τ ά ς δ α π ά ν α ς τ ή ς 
πολιτείας. Μέ έννοειτε; Είναι άδύνατον όλοι οί θη- 
ρεάοντες θέσεις νά ίκανοποιηθώσι, μολονότι δλων τά μέσα 
έξηντλήθησαν άπό τάς παρελθούσας δυστυχίας. Άλλά τί 
νά γίνη; Τό έθνος άδυνατεΐ νά τούς εύχαριστήση όλους.

Ίσως τις βέλων νά άντικροόση τήν πρότασίν μου, άπαν- 
τήση ότι αύτά εΐναι μέτρα διοικητικά, καί πρέπει νά τά 
άφήσωμεν εις τήν Κυβέρνησιν. Προλαμβάνω νά τοΰ εΐπω, 
δτι καί τά είς τό ψήφισμα ληφθέντα μέτρα εΐναι τής αύτής 
φύσεως, ύπηγορεύθησαν δέ άπό τάς περιστάσεις. ‘Η Συνέ- 
λευσις, Κύριοι, δέν έκβιάζει μέ τούτο κανένα όφειλέτην, 
τόν ύπάγει μόνον είς τήν έξαίρεσιν.

Είς τήν κατηγορίαν αύτήν δέν εννοώ νά συμπεριληφθοϋν 
οί όφειλέται άπό προικοδοτήσεις. Έκαστος γνωρίζει, Κύ 
ριοι, τήν καχήν έφαρμογήν τού νόμου τούτου, τόν όποιον 
ή Κυβέρνησις ίσως νομίζει δίκαιον νά μετα^υθμίση, καί νά 
παρέξη προθεσμίας είς τούς όφειλέτας, διότι πολλοί έχα
σαν καί τήν ίδικήντων Ιδιοκτησίαν διά νά γίνουν ίδιοκτή- 
ται προικοδοτημένοι. Δέν έννοώ πρός τούτοις νά συμπερι- 
ληφθοδν είς τήν κατηγορίαν αύτήν καί οί όφειλέται, οϊ- 
τινες έχουν δικαιώματα συμψηφισμού μέ τό δημόσιον, διόu 
εΐναι άδικον νά θεωρώνται ό^ειλέται τού δημοσίου, άνθρω
ποι, οιτινες έχουν νά λαμβάνουν άπό αύτό.

Έχω, Κύριοι νά σάς κάμω χαί μίαν άλλην παρατήρη- 
σιν. ’Οφειλέτης, διοριζόμενος είς δημοσίαν ύπηρεσίαν, καί 
μάλιστα εις οικονομικήν, πώς δύναται νά έχη τήν άνήκου- 
σαν άνεξαρτησίαν διά νά έχπληροΐ δεόντως τά είς αύτόν 
έπιβαλλόμενα χρέη τής κοινωνίας ; Αύτός δέν δύναται νά 
ύποχρεοΐ, ή δέν θέλει, τόν καθυστεροΰντα νά πληρώνη τό 
χρέος του, συλλογιζόμενος, οτι είναι καί αύτός είς αύτήν 

τήν κατηγορίαν, ίσως μάλιστα τόν όδηγήση ποιους τρό
πους νά μεταχειρισθή διά νά παρεκτείνη τήν πληρωμήν 
του, διά νά ώφελήται έπί τή προφάσει ταύτη, ότι χαί άλ
λοι πολΐται χρεωστοΰν, καί πρέπει τά γίνηται καί δι’ αύτόν 
παράβλεψις, καί ουτω νά παραλύη καθ’ έκάστην τό οικο
νομικόν μέρος τής έπικρατείας. Δεκατρία έκατομμύρια, 
Κύριοι, έχει τό έθνος καθυστερήματα έντός τής δεκαετίας. 
Τέλος πάντων, Κύριοι, αύτό τό μέτρον, λαμβανόμενον, θέ
λει γίνει ώς παράδειγμα καί διά τό μέλλον.

Συμπεραίνων τόν λόγον μου, τροποποιώ σύμφωνα μέ 
τά άνωτέρω τήν πρότασίν μου, ή όποια γνωμοδοτώ νά προ
στεθή ώς έξαίρετον άρθρον είς τό ψήφισμα, ή νά γίνη 
χωριστόν ψήφισμα περί αύτής, όπως ή Συνέλευσις Εγκρί
νει. Προτείνω δέ ή πρώτη πρότασίς μου νά τεθή ώς 4 άρ
θρον είς τό Σύνταγμα.

Άλλοι τών πληρεξουσίων, άντικρούοντες τήν πρότασίν 
ταύτην, παρετήρησαν ταΰτα, τά πρός τό δημόσιον χρέη 
διαιρούνται είς χρέη, λαβόντα υπαρξιν πρό τής έλεύσεως 
τοΰ Βασιλέως καί μετά τήν έλευσιν τοΰ Βασιλέως. Τά 
πρό τής έλεύσεως τοΰ Βασιλέος προήλθον άπό τό άκανό- 
νιστον τοΰ φορολογικού συητήματος,διότι νόμος περίένοι- 
κοιαστών καί φορολογουμένων δέν υπήρχε, καί αί έπιβλη- 
θεΐσαι μετά ταΰτα ύποχρεώσεις εις φορολογουμένους δέν 
ήτο, διότι τά δεινά τού πολέμου ήσαν πρόσφατα· έντεΰθεν 
προήλθον ζημίαι είς τούς ένοικιαστάς, καί αί πρός τό δη
μόσιον καθυστερήσεις. Έπειτα έκ τών χαθυστερούντων 
χρέη πρό τοΰ Βασιλέως πολλοί έχουν άπαιτήσεις άπό τό 
δημόσιον, καί διά τοΰτο κατά τό 1836 έξεδόθη διάταγμα 
νά μένωσιν ουτοι άχαταδίωκτοι, τά δέ μετά τήν έλευσιν 
τοΰ Βασιλέως χρέη προήλθον έπίσης βχι άπό κακήν θέλη- 
σιν καί δυστροπίαν,άλλά κυρίως άπό τάς ύπερόγκους τιμάς 
τών ένοικιάσεων, άποτέλεσμα πεισματώδους συναγωνισμού. 
Οί μή έχοντες ένασχόλησιν καί κεφάλαια κατέφυγον είς 
τάς ένοίκιάσεις, αί δέ καθυστερήσεις των εΐναι άποτέλεσμα 
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τής πτωχείας των, καί οχι δυστροπίας. Τίς δυνάμ^ευος νά 
εξόφλησή τό πρός τό δημόσιον χρέος του, ήθελεν ύποφερει 
τήν αύστηρότητα τών καταδιώξεων; Τά αίτια ταΰτα 
ήνάγκασαν τήν Κυβέρνησιν άκολούθως νά παραχώ
ρηση τήν δεκαετή προθεσμίαν διά τήν έξόφλησιν τών 
χρεών τούτων, διότι είχε βεβαιωθή πλέον, ότι οί ό- 
φείλοντες δέν είναι κακής πίστεως όφε-Λέται. Πώς θέλουν 
θερηθή κακής πίστεως όφειλέται πρός τό δημόσιον οί τριά- 

κονταετώς ένοικιάσαντες τόν ελαιώνα Άμφίσσης, όταν 
π)νηεώνωσι τόσας δραχμάς δι’ έκαστον έλαιόδενδρον, ίσως 
είναι άδύνατόν νά εΐσπράξωσιν ; Έάν σκοπός τής προιά- 
σεως ταύτης ήναι ή έξόφλησις τών πρός τό δημόσιον χρε
ών, είναι απάτη, διότι ό ένοικιάζων προσόδους, δέν θέλει 
ζητήσει ύπηρεσίαν, ένώ δυνάμεθα άλλως νά προκαλέσω- 
μεν αύστηρότερα μέτρα καταδιώξεως.

Πρέπει νά γίνη προπάντων, έπρόσθεσεν άλλος, διάκρι- 
σις τών άπό δυστροπίαν καθυστερούντων άπό τούς μή δυ- 
στροποΰντα.-, άλλά μή δυναμένους νά έξοφλήσωσιν. έκτος 
οέ τής διακρίσεως ταύτης πρέπει πρός τούτοις νά διακριθή 
καί ή φύσις τών χρεών τούτων ά) εις προε/<θόντα άπό ά
γοράν εθνικών κτημάτων πρό τοΰ 1833 β') άπό άγοράς 
έθνικών κτημάτων κατά τό 1833 γ') τά έκ τής ένοικιά 
σεως προσόδων, δ') τά άπό μοναστηριακά κτήματα· έ) τά 
χρέη τών κοινοτήτων. Κατά τάς διακρίσεις δέ ταύτας νά 
όρίσωμεν ποιοι έξ αύτών τών όφειλετών Οέλουσιν άποκλει- 
σθή τών δημοσίων Οέοεων.

"Αλλος δέ πάλιν, ύπέρ τής προτάσεως άγορεύων, έθεώ- 
ρησεν αύτήν ώς δικαίαν καί άναγκαίαν. Καθώς, είπεν, είς 
τάς παρελθούσας συνεδριάσεις άπητήσαμεν άπό τόν υπάλ
ληλον έγγυήσεις τινας καί προσόντα, . . . ούτω δυνάμεθα 
δικαίως νά προσθέσωμεν ένταΰθα, ότι πρέπει νά ήναι ανε
ξάρτητος, καί άπηλλαγμένος πάσης άνάγκης. ‘Ο δυστρο
πών εις τήν πληρωμήν τοΰ χρέους του αδικεί έν γένει τό 
Έθνος, διότι σφετερίζεται τήν δημοσίαν περιουσίαν, καί 

δέν φέρει ούδ-μίαν έγγύησιν άνεξαρτησίας. Άπαιτοΰμεν 
άπό τόν δημοτικόν σύμβουλο ι καί τόν βου)<ευτήνπροσόντα, 
καί είναι άτοπον νά ζητήσωμεν εγγυήσεις άπό τόν δημό
σιον ύπηρέτην, όστις, έξερχόμενο; έκ τών κόλπων τής έ
ξουσίας, έχει άμεσον συνάφειαν μέ τόν λαόν; Τού; συμ 
μορφωθέντας μέ τό τελευταΐον κυβερνητικόν μέτρον τής 
δεκαετίας δέν προσβάλλει ποσώ, ή περί ής πρόκειται πρό- 
τασις, διότι αύτη άφορα τούς έκπροθέσμους όφειλέτας, έ- 
κεΐνοι δέ δέν είναι έκπρόθεσμοι, είμή μετά τήν δεκαετίαν. 
Μόνη δικαιολόγησις είς τούς όφειλέτας τοΰ δημοσίου 8tvat 
ή άρνησιδικία τοϋ δημοσίου, όταν είχον διενέξεις μέ τό δη
μόσιον, ή τούς φορολογουμένους, άλλά διά τό μέλλον ή 
άφορμή αυτή εκλείπει, διότι τήν αρνησιδικίαν ταύτην τοΰ 
διμοσίου ρητόν άρθρον τοΰ Συντάγματος θέλει καταστρέ
ψει, ύπαγομένων καί τών διενέξεων τούτων είς τά τακτικά 
δικαστήρια. Σύμφωνα μέ ταΰτα έπρότεινε νά παραδεχθή ή 
εξής τροποποίη'ΐς. «’Εκτός μόνον όταν όκαθυστερών άπο- 
δείξη οτι είχε διενέξεις μέ τούς φορολογουμένους, ή τό 

δημόσιον.»
"Αν παραδεχθή, παρετήρησεν άλλος, ή πρότασις αύτη, 

είναι τό αύτό ώς νά έξαιρέσωμεν τούς Έληνας άπό τά δη
μόσια έπαγγέλματα, διότι μέ τό ύπαρχον φορολογικόν 
σύστημα, ολοι σχεδόν οί "Ελληνες οφείλουν εί; τό δημό
σιον. Έτος δέ τούτου μεγίστη ζημία θά έπέλθη είς τό δη
μόσιον, διότι τό μέτρον τοΰτο θέλει άπομακρυνει τόν συ
ναγωνισμόν άπό τάς ενοικιάσεις. ’Αντί νί είπωσιν, ότι ό 
όφείλων είς τό δημόσιον ύπάλληλο; δέν φέρει τάς εγγυή
σεις τής άνεξαρτησίας καί τών άπαιτουμένων είς τόν υ
πάλληλον, ήτον καλήτερον νά είπωσιν ότι ό ύπάλληλος 
πρέπει νά έχη κτήματα, καί νά πληρώνη φόρους.

Πρόκειται, είπεν άλλος πληρεξούσιος, περί άπλουστά- 
του ζητήματος. Έκτος τών άλλων τεθέντων προσόντων 
τοΰ ύπαλλήλου, πρό πάντων πρέπει ό ύτάλληλος νά θε- 
ωρή τά τοΰ δημοσίου ώς ίδιά του· άλλ’ άνθρωποι κατα- 
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κρατούντες τήν δημόσιον περιουσίαν, χαί έπί πολλά έτη 
άδιχοΰντες τό έθνος, πώς είναι δυνατόν νά έχωσι τό προ
σόν τοΰτο ; ‘Υπάρχουν όμως άφ’ έτέρου καί έξαιρέσεις ώς 
πρός τούς παθόντας καταστροφάς έπί τοΰ άγώνος, καί έ
νεκα τούτου ύποκύψαντας είς χρέη πρός -ό δημόσιον. Είς 
τούτους ό Βασιλεύς είναι δίκαιον νά άπονε μη τήν χάριν, 
καθώς καί εις τούς καταδικασμένους ένεκα έγκλήματος, 
όταν κρίνηται εύλογον.

Δέν πρόκειται νά καταδιώξω μεν τούς καθυστεροϋτας, 
άλλά νά καθιερώσωμεν προσόντα, τι όποια μάς έγγυών- 
ται τόν τίμιον ύπάλληλον, διότι ό όφείλων εις τό δτμό- 
σιον είναι ανάξιος νά διέπη τά της πολιτείας· ό τοιοΰτος ή 
είναι φερέοικος, ή έχει πλήν δυστροτεϊ νά έξοφληση τά 
χρέη του· άλλ’ ό μή έχων ή ό κατακρατών πώς θέλει φρον
τίσει περί τοΰ δημοσίου πλούτου; ....

Όσα εΐπον οί κατά τής προτάσεως άγορεύσαντες 1) 
ότι αί χαθυστε ήσεις προέζυψαν ένεκα τών ύπερόγκων τι
μών τών ένοικιάσεων, 2) ότι εις αύτάς περιλαμβάνονται 
καί πολλά χρέη, χα· 3) ότι, γενομένης δεκτής τής προ
τάσεως, άποκαλειόνται όλοι τής δημοσίας ύπηρεσίας, δέν 
εΐναι Ισχυρά επιχειρήματα. Τό μέν πρώτον, διότι είς τά 
έκούσια συναλλάγματα ή μετάγνωσις εΐναι ματαία, τό δέ
2) διότι νόμος έκδοθείς κατά τό 1833 διέκρινε τά παλαιά 
χρέη τών νέων, τό δέ 3) διότι οί μέν γεωργοί καί βιομή- 
χανοι δέν θηρεύουσι θέσεις, οί δέ θηρεύοντες αύτάς όφειλέ- 
ται τοϋ δημοσίου, δέν θέλουσι πάθει μέγα κακόν άν άπο- 
κλεισθώσίν, έφ’ όσον όφείλουσι, τών δημοσίων θέσεων, ένώ 
μάλιστα ό νόμος έπιβάλλει αύτοΐς άλλα δεινότερα, ήτοι 
φυλακίσεις, εκποιήσεις κ.τ.λ. Δ ατί άλλως πώς έλέγετο 
πρό ημερών παρά τινων, ότι τό νά άποκλεισθώσι τινες τής 
δημοσίας ύπηρεσίας δέν εΐναι μέγα;

Πολλών δέ ύπέρ και κατά τής προτάσεως λεχθέν των, 
καί έφ’ Ικανόν συζητηθείσης αύτής, παρετηρήθη παρά πολ
λών πληρεξουσίων, ότι τό άντικείμενον τής προτάσεως 

ταύτης εΐναι τής άρμοδιότητος τής νομοθετικής έξουσίας, 
χαί όχι έργον συντακτικής Συνελεύσεως. Έάν ή Συνέλευ- 
σις έπιμείνη, εΐπον, είς τοιαύτας προτάσεις, αιτινες άφο- 
ροϋν κυβερνητικά καθήκοντα, αί προτάσεις θέλουν πολυ- 
πλασασθή, καί ούτως, άντί νά ένασχοληθώμεν είς τήν 
σύνταξιν τοϋ Συντάγματος, Οέλομεν καταγίνεσθαι είς άλ 
λότρια έργα παραβαίνοντες τήν έντολήν, τήνόποιαν έλά- 
βομεν. *Α.ν παραιτηθώμεν άπό τάς καθημέραν άναφυομένας 
ταύτας λογομαχίας ένεκα τής σκολιάς όδοΰ, εις τήν όποιαν 
παρεξετράπημεν.

Ή προκειμένη πρότασίς εΐναι έργον τών Βουλών. Έπρό- 
τείναν δέ μετά τάς παρατηρήσεις των ταύτας νά παραπέμψη 
ή Συνέλευσις τήν πρότασ ν ταύτην είς τάς Βουλάς. Ό εί- 
σαγαγών τήν πρότασίν πληρεξούσιος συγκατετίθη νά πα- 
ραπεμφθή είς τάς Βουλάς.

Έρωτηθεΐσα ή Συνέλευσις, άν θέλη νά παραπεμφθή ή 
τοϋ πληρεξουσίου Σύρου πρότασίς είς τήν νομοθετικήν 
έξουσίαν, άπεφάνθη ινα παραπεμφθή.—

Τοιουτοτρόπως ύπολείπεται εις τόν νομοθέτην τής 
Ελλάδος ή έκπλήρωσις έντολής, τήν όποιαν ή συντακτι
κή δύναμις τοΰ έθνους έθεσεν έπί τής τραπέζης τής ήμε
τέρας πολιτείας, δι’ όλης τής απλοϊκής σαφήνειας τών 
ίκτεθεισών έν τή Σεπτεμβριανή Έθνοσυνελεύσει ομιλιών 
τοΰ πολιτικού άμα νοός καί τής πολιτικής καρδίας. Ώς 
άρχή, ό αποκλεισμός τών κακής πίστεώς οφειλετών τοΰ 
δημοσίου έκ τών ύποθεσεων αύτοΰ εΐναι τελεία έπιστημο- 
κή άλήθεια, περιβάλλεται δέ, ώς εΐπομεν, ένΈλλάδι όση
μέραι κατεπείγοντα, έπί μάλλον καί μάλλον χαρακτήρα. 
Όπως έν τή έκκλησία, ούτω καί έν τή πολιτεία, ή ιερά 
φωνή εδσοι πιστοί,» αύτή καί μόνη πρέπει νά ά- 
νοίγη τήν θύραν τής κοινής σωτηρίας.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ.

Πραγματευθέντες άλλοτε περί τής χρηματίστικής κυβείας 
(Οικονομική Έπιθεώρησις φυλ. 36), ώνομάσαμεν ούτω τήν 
πράξιν δι’ ής αντικείμενα έμπορίου, οιον όμολογίαι κυβερ

νήσεων καί δήμων, μετοχαΐ καί όμολογίαι εταιριών, καθίσ
τανται αντικείμενα παιγνιδιού ούτω; ώστε, ύπό τό πρόσχη
μα άγοράς καί πωλήσεως, νά ύποκρύπτηται, κοινή τών 
συναλλαττομένων συναινέσει, ή καθαρά τοΰ παιγνιδιού 
φύσις, καί, έν τοιαύτη περιπτώσει, άντί νά γίνηται άφ ’ 
ένός μέν παράδοσι; οοΰ πωλουμένου άντιζειμέ.ου, άφ’ 
ετέρου δέ πληρωμή τής συμφωνηθείσης τιμή:, αί τοιαΰται 
έκ τοϋ νόμου πηγάζουσαι ένοχαί ν’ άπολήγωσίν εκατέ
ρωθεν εί; άποζημίωσιν έχουσαν τήν έαυτής βάσιν έπί τής 
διαφοράς τής τιμής τοΰ εμπορεύματος τής ύπαρχούσης ή 
τής όριζομένης κατά τόν χρόνον τής συναλλαγής, καί 
τής διαφοράς τής τιμής τή; ύπαρχούσης κατά τόν όρισ- 
θέντα τή: παραδόσ3ως καί τής παραλαβής χρόνον, προσε- 
θέσαμεν δέ τελευτώντας δτι τό ήμέτερον έθνος, διδασκό- 
μενον ύπό τών μαθημάτων τής πείρα; καί ωφελούμενου 
ύπό τών παρ’ άλλοις έθνεσι συμβαιυόντω >, όφείλει νά 
-νασχοληθή παντί σθένει είς τήν έξε ρεσιν τώ- μέσων 
δπως μή ένσταλιζηται έν τή καρδ α έντιμων άλλως πο
λιτών ό ιός τής αποτρόπαιου επιθυμίας τοϋ άνιδρύειν 
τήν ιδίαν μακαρ ότητα έ>ί τών ερειπίων τής τών άλλων 
ευτυχίας, ούχί διά τοΰ συναγωνισμού, στοιχείου τής κοι
νωνική; οικονομίας άναγκαίου καί ένεργετικοΰ, άλλά διά 
μέσων άποδοκιμαζομένων ύπό τών ύγε'ών κοινωνικών 
άρχών, καί καταδικαζόμενων ύπό πάσης πεφωτισμένης 
συνειδήσεως.

"Ο,τι εί'πομεν περί τής χρηματίστικής κυβείας εφαρμόζε
ται άκριβώς καί είς τήν εμπορικήν κυβείαν, διότι καί αύτη, 
ύπό τό πρόσχημα άγορας καί πωλήσεως, περικλείει τήν 
άληθή τοϋ παιγνιδιού φύσιν άφοΰ,κατά κοινήν τών συναλ- 

λαττομένων συναίνεσιν, ούτε ό πωλητής διανοείται νά πα- 
ραδώση είς τόν άγοραστήν τό πωλούμενον έμπόρευμα, 
ούτε ό άγοραστή. νά πληρώση είς τόν πωλητήν τό συμ- 
φωνηθέν τίμ/μα, άλλ’ή έννοχή τοϋ μέν παΑητοϋ, έν πε- 
ριπτώσει ύπερτιμήσεως τοϋ πωληθέντος έμπορεύματος κατά 
τήν όρισθεϊσαν τής παραδόσ-ως - μέραν, άπολήγει είς μό
νην τήν πληρωμήν πρός τόν άγοραστήν τής διαφοράς τής 
τιμής, τής ύπαρχούσης καθ’ ήν ήμέ_ αν συνωμολογήθη ή 
συναλλαγή καί τή; τιμής τής ημέρας καθ’ ήν ώρίσθη ή 
παράδοσις τοϋ έμπορε1ύματος, τοΰ δέ άγοραστοϋ, έν πε- 
ριπτώσει ύποτιμήσεως τοϋ άγορασθέντος έμπορεύμ-τος 
κατά τήν όρισθεΐσαν τής παραλαβής ημέραν, άπολήγει 
είς μόνην τήν πληρωμήν πρός τόν πωλητήν τής διαφο

ράς τής τιμής τής ύααρχ.ύσης καθ’ήν ημέραν συνωμο- 
λογηύή ή συναλλαγή καί τής τιμής τή. ύπαρχούσης την 
ήμ ραν καθ’ήν ώρίσθη ή παραλαβή τοϋ εμπορεύματος.

Ό κύκλος τής μέν χρηματίστικής κυβείας έκτείνεται 
είς τάς ομολογίας τών Κρατών ζαί τών Δήμων, καί είς 
τάς μετοχάς τών τραπεζών καί τών εταιριών παντός εί
δους κα: πάσης έθ.ικότη-ος, ό δέ τής έμπορικής κ,βείας 
έκτείνεται είς δλα τά γεωργικά ζαί βιομηχανικά προϊόντα 
παντό; είδους ζαί πάσης προαγωγής. Άμφότερα δέ τά 
είδη ταΰτα τών κυβειών, μή άποτελοΰντα, πολλοϋ δει, 
μέρο.- τοϋ συνόλου τών παραγωγικών δυνάμεων, ούδέ συν- 
τελοΟντα έπομένως, είς τήν κοινωνικήν εύημερίαν, έκ τοϋ 
έναντίου μάλιστα συντείνοντα, ώς έπί τό πλεΐστον, ε!ς 
διαταράξε ς, ών αί συνέπειαι δύνανται ν’ άποβώσι λίαν έπι- 
ζύμιαι είς τήν καθόλου κοι ωνικήν οικονομίαν, είσίν έχθρά 
τής προόδου τών κο νωνιών καί ώς τοιαΰτα δέον ίνα άπο- 
διώχωνται έκ τοΰ κόλπου των ύπό οίονδήποται καί άν κρύ
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πτονται τύπον, τοσούτω μάλλον δσον διότι αί ύπ’ αύτών 
προξενούμέναι ζυμίαι καθάπτονται χαί αύτών τών ήθών.

Τούτων τεθεντων, δέον νά έχωμεν πάντοτε ύπ’δψιν δπως 
διαχρίνωμεν τήν χρηματιστιχήν χαί έμποριχήν κυβείαν,άπό 
πάσαν άλλην έμποΓικήν ή χρηματιστική. έπιχβίρισιν, δτι, 
προκειμένη; κυβείας,ούτε ό πωλητής διανοείται νά παραδώ- 
ση εις τό, άγοραστήν πράγμα τό όποιον δέν κατέχει ούδέ 
προτίθεται ι-,α κτήσητνΐ πρός τόν σκοπόν αύτόν,ούτε ό άγο- 
ραστής νά πληρώση εις τόν πωλητήν τό τίμημα πράγμα
τος, τό όποιον ούτε διενοήθη ούτε προτίθεται νά παραλάβη 
καί τοΰτο κατά κοινήν άμφοτέρων, τοΰτε πωλητοΰ καί τοϋ 
άγοραστοϋ, π:οηγουμένην συνενόησιν. Έν άλλαις λέξεσιν 
ούτε ό πωλητής διανοείται νά διάθεση κεφάλαια όπως χτή- 
σηται χαί παραδώση τό πωλούμενον πράγμα, ούτε ό άγο- 
ραστής ·>ά διάθεση κεφάλαια δπως πληρώση τό τίμημα 
πράγματος τό όποιον ουδέποτε διενοήθη ούτε προτίθεται 
νά παραλάβη.

Μετά τήν άχριβή ταύτην τών χαρακτήρων τής κυβείας 
περιγραφήν, εύκόλως δυνάμεθα νά έ.νοήσωμεν τήν ύπάρ- 
χουσαν διαφιράν μεταξύ αύτής καί τής λεγομένης κερ
δοσκοπίας, υπό τήν οικονομολογικήν τή; λέξεως αύτής ση
μασίαν.

Κερδοσχόπος, ύπό τήν ώς είρηται οικονομολογικήν τής 
λέξεως αύτής σημασίαν, λέγεται ό διά τών ιδίων αύτοϋ 
κεφαλαίων, ή διά τών πιστώσεων ών άπολαύει, άγωράζων 
οίουδήποτε είδους εμπόρευμα πρός τόν σκοπόν ή νά φυ- 
λάξη αύτό μέχρις ού τώ δοθή τιμή Ικανοποιούσα τάς ά- 
πα-.τήσεις του, ή νά τό μεταφέρη, διά ξηρας ή διά θα
λάσσης έκεΐ, ένθα νομίζει δτι θέλει επιτύχει τιμής έπικερ- 
δοΰς. Κερδοσκοπία, επομένως, είναι πάσα έπιχείρησις άσχο- 
λουμένη περί τό είδος αύτό τών άγορών καί πωλήσεων 
διά τής χρήσεως τών πρός έχτέλεσιν τών πράξεων αύτών 
άπαιτουμένων κεφαλαίων, είτε ιδίων, είτε έκ πιστώσεων 
προερχομένων.

Έκ τούτου έπεται δτι ή κερδοσκοπία λυσιτελεστάτην 
έκτελεΐ λειιουργίαν έν τή κοινωνία, διότι, άμα ώς άναφα- 
νή, έν τινι χώρα, ζήτησις προϊόντων τινών γεωργικών ή 
βιομηχανικών, ή κερδοσκοπία, συνοδευομένη ύπό τοϋ συ
ναγωνισμού, άποστέλλει εκεί όσα πλείονα δύναται έμπο
ρεύματα δπως πληρώση τάς άναφανείσας άνάγκας, καί έκ 
τούτου μεγάλως εύεργετεϊ τούς κατανα'.ωτάς οίτινες, άνευ 
αύτής, θά ήναγχάζωντο νά πληρώνωσι, πρός άπόκτησιν 
τών διά τήν χρήσιν των άναγχαίων προϊόντων, ύπερόγ- 
κους τιμάς. Το οικονομικόν τοΰτο άποτέλεσμα τής κερδο
σκοπία; άναφα-λεται κυρίως, έν δλη, ώς είπεΐν, τή έπιση- 
μό.ητι αύτοϋ, όσάκι; πρόκειται περί σιτοδείας δτε, έξ δλων 
τών σιτοφόρων χωρών, γίνονται πολυάριθμοι άποστολαί 
σιτηρών εις τό μέρος τό ύπό τής σιτοδείας μαστιζόμενον 
καί, έν τή περιπτώσει ταύτή, οί καταναλωταί τοϋ μέρους 
αύτοϋ οίτινες ά.ευ τοϋ οικονομικού τούτου μέσου θά έκιν- 
δύνευον νά ύποστώσιν, ένεκα τής έλλείψεως τροφίμων, 
πολλά καί δεινά παθήματα, πληρώνουσι τόν άρτον είς 
τοσοϋτο/ σχεδόν εύθηνάς τιμάς, δσον κατά τά έτη καθ’ ά 
ή χώρα των δέν έμαστίζετο ύπό τής σιτοδείας. Τό αύτό 
συμβαίνει καί κατά τάς έλλείψεις άλλων τροφύμων οίων- 
δήποτε, ούμήν άλλά καί ετέρων είτε πρός τό ζήν άναγ- 
καίων, είτε τής πολυτελείας είύών.

Άλλ’ ή κερδοσκοπία δέν παριορίζεται είς τό νά εύερ- 
γετή μόνον τούς καταναλωτάς, διότι καί αύτοί οί παρα- 
γωγεΐς, γεωργοί ή βιομήχανα, αισθάνονται πολλάκις τήν 
εύεργετικήν έπιρροήν της. Καί άληθώς, όπότε τά προϊόντα 
τή; γή; ή τής τέχνης είσί παρημελημένα, έπομένως δέ 
προσφερέμενα είς εύτελεΐς τιμάς, ή κερδοσκοπία στρέφει 
τήν προσοχήν της εις αύτά, καί διά τοΰ συναγωνισμού, 
αύτοϋ τοϋ εύεργετικοΰ συνοδοιπόρου της, τά περί ών πρό 
κειται προϊόντα άναλαμβάνουσιν έκ τής στασιμότητος των 
καί προοτιμώνται.

£Η κερδοσκοπία όθεν δέν περιορίζεται εις τό νά εύερ-
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γετή μόνον τούς καταναλωτάς, άλλά καί είς τό νά ένθαρ- 
ρύνη καί έμψυχόνη αύτούς τούς παραγωγέ?,-, γεωργού; ή 
βιομηχάνους.

Εΐναι λοιπόν ή κερδοσκοπία σιοιχεΐον άναγκαϊον τής 

κοινωνικής είκονομίος, καί δέον, ένεκα τούτου, ?να ά;ίη· 

ται έλευθέρα είς τάς ένεργείας της, διότι πάσα περιστολή 
αύτής επιδρά έπιζημίως καί έπί τής κακαναλώσεως καί έπί 
τής παραγωγής·

Άπατώνται οί νομίζοντες ότι πολλάκις είναι δύοκολον 
νά διυκρίνη τις τήν κερδοσκοπίαν άπό τήν κυβείαν. ‘Η διά- 
κρισίς αύτη εΐναι εύκολος, διότι ή . κερδοσκοπία λει 
τουργεΐ πάντοτε διά τοποθετήσεως κεφαλαίων είτε τοΐς 
μετρητοΐς, είτε διά γρα ματίων είς διαταγήν έ-ί προθεσ
μία, είτε διά συναλλαγματικών.Καθ’ δλας αύτάς τάς περι
πτώσεις τής διά μετρητών, ή διά γραμματίων είς διατα
γήν ή διά συναλλαγματικών πληρωμής τοϋ συμφωνηθέν- 
τος τιμήματος ύπάρχει τοποθετ/σις κεφαλαίων, άδιάφορον 
δέ άν ή τοποθέτησις αύτή ήναι πραγματική ή έπί πιστώ
σει, διότι ή πίστωσις, στοιχεϊον άναγκαϊον του έμπορίου, 
δέον ινα Οεωρήται ώς πραγματική τοποθέτησις κεφαλαίων, 
άφοΰ καί τά είς διαταγήν γραμμάτια και αί συναλλαγμα
τικοί δύνανται εύκόλως νά προεξοφληθώσιν.Έάν δέ ένίοτε, 
συνεπεία τοΰ πολλαπλασιασμού και τής ιύκολίας τών πι
στώσεων, συμβαίνουσι διαταράξεις τών ύποίων αί συνέπεια*, 
έπιδρώσι διά τρόπου πολλάκις λίαν έπιζημίου έπί τε τό 
έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν, τά έκ τών πιστώσεων προ- 
κύπτοντα άτοπα είσίν, άσυγκρίτω τώ λόγω, έλλάσσονα 
τών ώφελειών τάς όποιας έξ αύτών καρποϋνται τό έμπό
ριον καί ή βιομηχανία.

Εΐναι άληθές ότι, διά τής εύκολίας τών πιστώσεων,συμ
βαίνει ένίοτε ϊνα πρόσωπα μή δυνάμενα νά διαθέσωσιν ίδια 
κεφάλαια ή κεφάλαιον μικρού λόγοη άξιον, έπιχειροΟσιν 
έργα τών όποιων ή έκμετάλλευσις άπαιτεϊ τήν χρήσιν με
γάλων χρηματικών ποσών, καί ότι, εί μέν ή έπιχείρησις 

τών έργων αύτών, είτε εις τό έμπόριον. είτε είς τήν?ιομη. 
χανίαν άναγωμένων, εύδοκιμήση, ή θέσις τοΰ έπιχειροΰντος 
ή τών έπιχειρούντων αύτά δύναται νά καταστή επίζηλος, 
ή δέ άποτύχη, ή έκ τής αποτυχίας προκύπτουσα ζημία 
έπιπίπτει, ώς έπί τό πλεΐστον, έπί τών παρασχ-ντων τά 
κεφάλαιά των ή τάς πιστώσεις των. Άλλ’ [αί τοιαΰται έπι- 
τυχίαι ή άποτυχίαι είσίν τό προϊόν τοϋ συνεταιρισμοϋ ή 
τών πιστώσεων τών ένεκα τής άνάγκης τής τοποθετήσεως 
τών κεφαλαίων παρεχομένων, αύδέν δμως κοινόν έχουσιν 
πρός τήν κυβεία^ ήτις πάντη άλλως λειτουργεί καί πάν 
άλλο έπιδιώκει ή τήν έπιχείρησίν έργων παραγωγικών καί 

δή χρησίμων.
‘Υπάρχει δέ μεταξύ τής κυβείας καί τής κερδοσκοπίας 

αύτή ή ούσιώδης διαφορά, δτι ή μέν κυβεία έναγκαλί- 
ζεται πράξεις μή παραγωγικός και ύπό πάσαν έποψιν ά- 
λυσιτελεΐς, ύπό τήν κοινωνικήν οικονομ άν θεωρουμένας, 
ένώ ή κερδοσκοπία, καί κατ’ αύτά; άκόμη τάς παρεκτροπής 
της καί άποπλανήσειςτης, έπιδιώκει έργα παραγωγικά καί 

χρήσιμα.
Ν. I. ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ.

11Α ΓΚ.ΟΣ Μ ΙΟΣ ΣΙ Δ111ΌΔPOM IΛ.

Άπό τής κατά τά τέλη τοΰ 17ου αΐώνος ξύλινης τών 

άνθρακωρυχείων τοΰ Newcastle όδοΰ μέχρι τής έν έτει 1829 
κατασκευασθείσης σιδηράς μεταξύ Liverpool καί Manchester 
τοιαύτης, καί άπό τής έν έτει 1769 δοκιμής τής πρώτης 
έξ υπαμοιβής κινουμένης καί άναπαυομένης άτμαμάξης, 
μέχρι τής έν έτει 1830 τεθείσης είς κανονικήν ένέργειαν 

άτμαμάξης Stefenson έμεσολάβησεν τόσος χρόνος, όσος 
ήτο αναγκαίος πρός τήν δημιουργίαν τοΰ μεγάλου τών 
νεωτέρων χρόνων περί τήν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν 

κατορθώματος.
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‘Η ταχύτης, τήν όποιαν διά τής άναχαλύψεως ταύτης 
περιεβλήθη ό νεότερος πολιτισμός, άποτελεΐ τόν χύριον 
χαρακτήρα τοΰ καθ’ ημάς βίου τών έθνών. Δύναται δέ τις, 
μελετών τόν σιδηροδρομικόν χάρτην τής οικουμένης, νά 
συλλάοη τήν άσφαλεστέραν ιδέαν περί τής άναπτύξεως 
τών διαφόρων τμημάτων αύτής, τών λειτουργούντων έν 
τώ μεγάλω τής άνθρωπότητος κοινωνικό όργανισμω. 
Έπί τοΰ όλου ή σιδηροδρομική συγκοινωνία ύπελογίσθη 
τελευταΐον ύπό τοΰ Κ. Kerrilis είς 300173 χιλιόμετρα, 
έκ τών όποιων 143528 άνήκουσιν είς τήν ’Αμερικήν, 140 
505 είς τήν Εύρώπην, 11142 είς τήν ’Ασίαν, 2509 είς 
τήν ’Αφρικήν καί 2489 είς τήν ’Ωκεανίαν.

Έάν τήν ολικήν ταύτην σιδηροδρομικήν έκτασιν άνα- 
λογίσωμεν πρός τους ενδιαφερομένους καθ’ έζάστην έπι- 
κράτειαν πληθυσμούς, κατά τους έπί τούτων τελευταίους 
ύπολογισμοϋς τοΰ Κ. Houlliet, ό επόμενος πίναξ, τοΰ ό
ποιου τά στοιχεία δανείζονται έκ σχετικής τοΰ Κ. de Fo- 
ville μελέτης, κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν διά τούς με
λετώντας τά γενικά τής άνθρωπότητος φαινόμενα. Πρό
κειται άκριβώς περί κλίμακος, τής όποιας τήν άνωτάτην 
βαθμίδα κατέχει ή χώρα ή έχουσα πυκνοτέραν σιδηροδρο- 
μίαν, σχετικώς πρός τόν ύπηρετούμενον δι’ αύτής πλη
θυσμόν. Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονηθώ καί ή έ- 
τέρα έποψις τής ειδικής σημασίας, τήν οποίαν αί σιδηρο
δρομικοί έν έκάστη έπικρατεία γραμμαί αύται καθ’ έαυτάς 
έχουσι, διά τό σύνολον τών προσπαθειών καί δαπανών τών 
χαταβ^ηθεισών είς περαιτέρω έθνικήν διά τής σιδηράς 
όδοΰ προαγωγήν.

’Επικρατεί αι
1. Ήνωμ. Πολιτεΐαι 1 χιλιόμ.έπί κατοίκ.300
2. Αύστραλία
3. ’Αργεντινή
4. Ούρουγουάΐ

800
900

1200

> »
9 ρ
.> »

δλον χιλιομ.
128880

2246
2200

376

’Ειτιχράτειαι δλον χιλιομ.
5. Ν. Ζηλανδία 1 χιλιόμ. έπί κατοίκ. 1200 243
6. Σουηδία 9 9 1200 3640
7. ’Αγγλία 9 9 1250 26318
8. Χιλί 9 9 1500 1212
9. Γερμανία 9 9 1540 27956

10. Γαλλία 9 9 1580 22837
11. Βέλγιον 9 9 1630 3370

12. 'Ελβετία 9 9 1710 1638
13. Δανίμαρκία 9 9 2000 897
14. Περού · 9 9 2000 1600
15. 'Ολλανδία 9 9 2160 1668
16. Κόστα-Ρίχα 9 9 2240 67
17. Αυστρο-Ούγγαρία 9 * 2250 16238

18. Κούβα 9 9 2350 637
19. Αίγυπτος 9 9. 2900 1782
20. Νήσος Μαρικίου Β 9 3000 106
21. ’Ισπανία 9 9 3180 5347
22. ’Ιταλία 9 9 3650 7521
23. Νορβηγία 9 9 4370 426
24. 'Ρωσσία 9 9 4375 19431
25. Όνδουράς 9 9 4500 84
26. ’Αλγερία 9 9 4700 513
27. 'Ρουμανία 9 9 5080 826
28. Πορτογαλλία 9 9 5300 848
29. Καναδάς 9 9 5435 6440
30. Βρασιλία 9 9 8000 1265
31. Εύρωπ.Τουρκία 9 9 9560 1533
32. Ίαμαϊχή 9 9 11860 43
33. Καυκασία 9 9 15000 305
34. Μεξιχόν 9 9 16400 536
35. Παραγουάϊ 9 9 17000 70
36. Ναθάλη 9 9 17500 108
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Έ·π·.·/.ράτειαι 3λον χιλιομ.
37. ’Ινδία 1 χιλιόμ. έπί κατοίκων 19000 10092
38. Κεϋλάνη » 2 30000 82
39. Άσιατ. Τουρκία S » 40000 329
40. Βολιβία » » 45000 45
41. Κολομβία » » 50000 60
42. Ιάβα » » 50000 2.67

43. 'Ελλάς » » 136000 11
44. Βενεζουέλα » » 140000 13
45. ’Ιαπωνία Λ » 600000 52
46. Κίνα )) » 26000000 15

'Η Ουρανία Αυτοκρατορία κατέχει λοιπόν τήν τελευ-
ταίαν βαθμίδα έν τή κλίμα κι τής σιδηροδρομικής συγζοί-
νωνίας, καί ή 'Ελλάς μόλις χωρίζεται άπό τής Σινικής 
στασιμότητος διά τής Βενεζουέλας καί τής ’Ιαπωνίας. 
Έάν άφήσωμεν τήν τετρακτυν ταύτην έν τή συνειδήσει 
τοΰ όλου πρός ήμάς βάρους αύτής, είμαι βέβαιος ότι ό α
ναγνώστης Οά έπιστήση τό πνεϋμα του, δΐς καί τρις καί 
πολλάζις, έπί τών αριθμών τής Μεγάλης Δημοκρατίας 
τής ’Αμερικής. Τά δύο σχεδόν πέμπτα τής παγκοσμίου 
σιδηροδρομίας άνήκουσιν εις τάς 'Ηνωμένας ΙΙολιτείας. 
Έκεΐ δεν βαδίζει τό άρμα τοΰ πολιτισμού, άλλ’ ίπταται 
έπί τών παντοδυνάμων πτερύγων τοΰ άτμοΰ.

Τό ακριβές είναι ότι συνεοέΟη ούτος τοιουτοτρόπως 
πρός τό περαιτέρω μέλλον τής άνθρωπότητος, ώστε παν 
νέον σιδηροδρομικόν χιλιόμετρον άνήκει είς τήν γενικω- 
τέραν τής οικονομικής πολιτικής ένοιαν. Υποθέτω τήν με
ταβολήν, ήτις Οά έπέλΟη, όταν ή ατμοκίνητος συγκοινωνία 
τελειοποιηθώ μέχρι τής δυνατής έκμηοενίσεως τών άπο 
στάσεων καί τών έζ τούτων φυσικών τής γενικής προό
δου έμποδίων. Οά γνωρισΟώσιν οί λαοί πρός άλλήλους, 
Οά πέσωσιν αί άντιπάΟειαι, Οά φυγαδευθώσιν αί προλήψεις, 
θά έπανέλΟη δέ ή άνΟρωπότης ύπό τήν σημαίαν μιας πα
τρίδος, τήν όποιαν έψαλλεν ό αρχαιότερος χ ρυ σοΰ ς αιών, 
καί ύπόσχεται ό έπί προσδοκία μέλλων.


