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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ.

Παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησιν ή ιδέα τοΰ φόρου εϊχε τι έξευ- 
τελιστικόν. Καθ’ Ηρόδοτον, « ό Κροϊσος, βαρβάρων πρώτος 
τών ημείς ίομεν, τούς μέν κατεστρέψατο 'Ελλήνων ές φόρου 
απαγωγήν.» Οί Αθηναίοι αποτροπιαζόμενοι το Ονομα τοϋ 
φόρου, έκάλουν συντάξεις τάς πρός τό δημόσιον εισφοράς 
αύτών. Κατά γραμματικήν ακρίβειαν φόρος είναι ο,τι φέρει, 
εισάγει τις εις τόν δημόσιον θησαυρόν κατά διαταγήν τής Πο
λιτείας. Αύτή είναι καί ή έν τή πρακτική τοϋ λαοϋ συνήθης 
έννοια. Χωρίς νά λεπτολογή ή κοινή συνείδησις περί τούς φι
λοσοφικούς ορισμούς, θεωρεί καί ονομάζει φόρου παν ο,τι έκα
στος καλείται υπό τοϋ έχουτος τήν νομικήν και τήν πραγ
ματικήν ισχύν νά είσαγάγη εις το δημόσιον ταμεΐον.

Κατά πόσον ωφελείται έκ τοϋ φόρου ό πληρόνων αύτόν, εί
ναι ζήτημα δικαιολογικόν και άσχετον προς τον πρακτικόν 
τοϋ θέματος ορισμόν. Ό φόρος τον όποιον πληρόνει τις εις τήν 
τυραννικήν αύθαιρεσίαν είναι πάντοτε φόρος, καίτοι ό πληρό
νων αύτόν έκλαμβάνεται μάλλον ώς κτήνος, το όποιον καρ- 
ποϋται ό κύριος αύτοϋ. Οί άδικώτεροι καί παραλογώτεροι φό
ροι, δι’εκείνον οστις τούς πληρώνει, μένουσι πάντοτε φόροι ύπό 
τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έννοιαν, δεν είναι άπο σκοποΰ 
έκθεσίς τις περί τών επιστημονικών ορισμών, οϊτινες έδόθησαν 
κατά καιρούς εις τον φόρον. Κατά τόν Montesquieu φόρος 
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είναι μέρος οπερ έκαστος πολίτης δίδει έκ τής περιουσίας του, 
ινα εχη τήν ασφάλειαν τοϋ ύπολειπομένου και τήν ευχάρι
στου τούτου άπόλαυσιν. — Κατά τον Forbonnais το δη
μόσιον εισόδημα είναι άθροισμα τοΰ περιττού δι’ έκαστον πο
λίτην. — Κατά τόν Qucsnay φόρος είναι μέρος άφαιρούμε- 
νον έκ τοΰ καθαροΰ εισοδήματος τών άκινήτων γεωργικής 
έπικρατείας.

Κατά τόν Marquis de Mirabeau τό δημόσιον εισόδημα 
είναι μέρος τοϋ καθαροΰ εισοδήματος τών έν τή χώρα κτη
μάτων, οπερ άνήκει ούχί εις τόν προσωπικόν αύτών ιδιοκτή
την άλλ’ είς τήν κατοχήν καί τήν διάθεσιν τοΰ ήγεμόνος.— 
Κατά τόν Mercier de la Riviere φόρος είναι μέρος λαμ- 
βανόμενον εκ τών ένιαυσίων τής χώρας εισοδημάτων πρός τόν 
σκοπόν τοΰ σχηματισμού ιδιαιτέρου εισοδήματος τοϋ ήγεμό
νος, όπως τεθή ούτος είς θέσιν νά Οεραπεύση τάς ένιαυσίας ά- 
νάγκας τής κυριαρχίας.— Κατά τόν Batldeau τό εισόδημα 
τοϋ ήγεμόνος έν τελευταία αναλύσει είναι μέρος τών κατά 
παν έτος άνανεουμένων ούσιών καί πρώτων ύλών, προσδιωρι- 
σμένον διά τάς προσωπικάς του απολαύσεις, ώς καί έκείνας 
τών συνεργατών του ή τών έντολοδόχων του καθ' όλους τούς 
κλάδους τής δημοσίας υπηρεσίας.

Κατά τόν Trosne φόρος είναι μέρος τοϋ ένιαυσίως άνα- 
νεουμένου πλούτου προσδιωρισμένον διά τήν δημοσίαν δαπά
νην καί λαμβανόμενον έκ τοϋ καθαροΰ εισοδήματος. — Κατά 
τόν Rayrial φόρος είναι ή θυσία μέρους τής ιδιοκτησίας έκά- 
στου πρός συντήρησιν τοΰ υπολοίπου αύτής.—Κατά τόν Rou- 
baud φόρος είναι τό έπιβαλλόμενον βάρος, δυνάμει τής κοι
νωνικής ομοσπονδίας καί κατά τήν φύσιντών πραγμάτων, έπί 
τών ιδιαιτέρων έκάστου εισοδημάτων πρός σχηματισμόν δη
μοσίου εισοδήματος, ούσιωδώς προσδιοριζομένου εις τάς δαπά- 
νας, αιτινες είναι αναγκαία·, διά τήν ασφάλειαν, τήν μονιμό
τητα καί τήν ευδαιμονίαν τής έπικρατείας.

Κατά τόν Adam Smith φόρος είναι τό εισόδημα οπερ διώ- 
ρισται νά χρησιμεύση είς τάς άναγκαίας διά τήν δημοσίαν 

ύπεράσπισιν καί τήν κυβέρνησιν δαπάνας. — Κατά τήν Εθνι
κήν Συνέλευσιν τών Γάλλων τοϋ 1789 φόρος είναι κοινόν 
χρέος τών πολιτών καί τίμημα τών πλεονεκτημάτων, τά ό
ποια ή κοινωνία τοϊς παρέχει.— Κατά τόν Marabeau ό φό
ρος είναι προκαταβολή είς έπιτυχίαν τής προστασίας τής κοι
νωνικής τάξεως.— Κατά τόν Germain Garnier φόρος είναι 
τό ύπό τής έπικρατείας αίτούμενον μέρος τοϋ ένιαυσίου εισο
δήματος, τής γής ή τής έργασίας, πρός χρήσιν είς τάς κατα
ναλώσεις τάς όποιας έπιβάλλουσι τά δημόσια καθήκοντα.

Κατά τόν I. Β. Say ό φόρος είναι βάρος έπιβαλλόμενον 
είς ίδιώτας ή είς ενώσεις ιδιωτών ύπό τοϋ κυριάρχου, λαοΰ ή 
ήγεμόνος, είς προμήθειαν τών καταναλώσεων τάς όποιας κρί
νει ούτος άναγκαϊον νά ένεργήση διά δαπάνης αύτών. Είναι 
τό μέρος έκεϊνο τών ιδιωτικών περιουσιών, οπερ ή κυβέρνησις 
προσδιορίζει είς ίκανοποίησιν τών επιθυμιών της ή τών άναγ
κών τοϋ κοινωνικού σώματος.— Κατά τόν Montyon ό φό
ρος είναι μερίς τής ιδιωτικής περιουσίας μεταβιβαζομένη είς 
τήν οημοσίαν ιδιοκτησίαν χαί προσδιοριζομένη είς τήν πλη
ρωμήν τής έγγυήσεως τοϋ όλου. — Κατά τόν Ilautcrive 
φόρος είναι τό μέρος οπερ προκαταβάλλεται έπί τής τιμής 
όλων τών έργων, πρός πληρωμήν τών οργάνων τής δημοσίας 
δυνάμεως. — Κατά τόν DulCllS φόρος είναι τό δικαίωμα οπερ 
ή κοινωνία παρέχει εις τήν κυβέρνησιν, όπως λάβη αύτη τό 
μέρος έκεϊνο τοϋ εισοδήματος τής γής καί τής βιομηχανίας, 
τό όποιον ήθελε κρίνει άναγκαϊον είς συντήρησιν της καί τήν 

μεγαλειτέραν πρόοδόν της.Κατά τόν Ricardo φόρος είναι τό μέρος έκεϊνο τοΰεισοδή
ματος τής γής καί τής βιομηχανίας τόπου τινός, οπερ τίθε
ται είς τήν διάθεσιν τής κυβερνήσεως. — Κατά τόν Audif- 
fret φόρος είναι ή θυσία ήτις ζητείται παρά τής κοινωνίας 
τόσον διά τήν προστασίαν τής ύπάρξεώς της όσον καί διά τήν 
συντήρησιν καί τήν άνάπτυξιν τής δυνάμεως καί τής εύδαι- 
μονίας της. — Κατά τόν Scialoja ό φόρος είναι μερίς τοΰ 
κοινωνικού πλούτου προεισπραττόμενος έκ τοΰ εισοδήματος 
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έκάστου ιδιώτου, άνευ βλάβης τών παραγωγικών αύτοϋ δυ
νάμεων.—Κατά τον Rossi φόρος είναι ή ένιαυσία ζήτησις,ήν 
απευθύνει ή Πολιτεία πρός δλους έχείνους οί'τινες υποτίθενται 
έχοντες εισόδημα όπως τή παραχωρήσωσι μέρος αύτοϋ. — 
Κατά τόν EsquifOU de Parieu φόρος είναι ή τιμή τής 
προστασίας ήν τό Κράτος χορηγεί εις τά κτήματα τών φορο- 
λογουμένων.

Κατά τόν Leoil Faucher τό εισόδημα τής έπικρατείας 
είναι ή διαθέσιμος τών εισοδημάτων τής κοινωνίας μερίς. — 
Κατά τόν dll Puynode φόρος είναι τό μέρος έχεϊνο τής πε
ριουσίας οπερ έκαστος εισάγει εις τό κοινόν ταμεϊον, ινα έξα- 
σφαλίση εις εαυτόν τήν ειρηνικήν άπόλαυσιυ τών κτημάτων 
του καί τό σέβας πρός τό πρόσωπον του. — Κατά τόν Moli
nari φόρος είναι ή μερίς έκείνη τοϋ πλούτου τήν όποιαν έκαστος 
άφίνει εϊς τό Κράτος, όπως έξασφαλίση τήν συντήρησιν τοΰ 
απολειπόμενου εις αύτόν. — Κατά τόν Colins, τί είναι ό φό
ρος; είναι τό κοινωνικόν εισόδημα.— Κατά τόν Joseph Gar
nier φόρος είναι ή πληρωμή τής άσφαλείας καί τής προστα
σίας, αιτινες έπιτυγχάνονται διά τής ένεργείας τών οργάνων 
τής κυβερνήσεως, ώς και ή πληρωμή άλλων τινων γενικών 
υπηρεσιών ή έργων πραγματικών ή θετικών. — Κατά τόν 
Menier ό φόρος αντιπροσωπεύει τήν κίνησιν καί τά γενικά 
έξοδα τής καλλιέργειας τοΰ έθνικοϋ εισοδήματος.

Έν γένει δύναται τις είπεϊν, οτι μεταξύ όλων τών έκτεθέν- 
των δικαιολογικών τοϋ φόρου ορισμών μόνος ό τελευταίος 
αποτελεί νεωτερισμόν, οί δέ λοιποί, κατά τό μάλλον ή ήττον 
προσεγγίζοντας άλλήλους, δύνανται νά καταταχθώσιν είς δύο 
κατηγορίας, διότι Αναλύονται εις τάς τελικάς έννοιας, δτι ό 
ό φόρος ή είναι ανταλλαγή υπηρεσιών ή είναι ασφάλιστρου 
πληρονόμενον διά τήν ασφάλειαν τής κοινωνίας. Θέλομεν 
πραγματευΟή διαοοχικώς και τούς τρεϊς τούτους κεφαλαιώ
δεις, τρόπον τινα, ορισμούς, άρχόμενοι άπό τοΰ τελευταίου.

Α'. — Βεβαίως ή ιδέα τής κοινωνικής άσφαλείας, εϊς τήν 
όποιαν ό φόρος αποβλέπει, είναι ίκανώς πραγματική ί'να χαρα· 

κτηρίση έκ πρώτης τίνος έπόψεως τόν φόρον ώς ασφάλιστρου· 
άλ.λ’ ή πολιτεία δέν έχει μόνην τήν τής φυλάξεως αποστο
λήν. Καθώς παρατηρεί ό Κ. Ρ. Leroy-Beaulieu έν τή περί 
Δημοσιονομίας πραγματεία του, λίαν έσφαλμένη είναι ή έξο- 
μοίωσις τής Πολιτείας πρός άπλοϋν χωροφύλακα. Ή αποστο
λή αύτής είναι κατά πολύ εύρυτέρα. Έάν ρίψη τις τό βλέμμα 
έπί τών προϋπολογισμών οίουδήποτε Εύρωπαϊκοΰ έθνους, Οά 
ιδη δτι αί διά τήν ασφάλειαν καταβαλλόμενα! δαπάναι μι
κρόν κατέχουσι τόπον· όμοΰ υπολογιζόμενοι ή χωροφυλακή, 
αί φυλακαί, ή άστυκή καί αγροτική άστυνομία, τό ύπουργεϊον 
τής δικαιοσύνης, μό?>ις έν Γαλλία φθάνουσιν εϊς τό εικοστόν τοΰ 
έν ένεργεία προϋπολογισμού. Καί άν συνυπολογισθώσι πρός τάς 
δαπάνας ταύτας καί αί τών υπουργείων τών στρατιωτικών 
καί ναυτικών, τά όποϊα δέν έχουσι σκοπόν τήν ασφάλειαν είς 
τήν στενήν τής λέξεως σημασίαν άλλά τήν εθνικήν είς τά 
έξω έπιρροήν, τήν άξιοπρέπειαν τής χώρας, τήν διατήρησιν 
τών εθνικών παραδόσεων, πάλιν μόλις πρόκειται περί τοϋ τρί
του τοΰ προϋπολογισμού.

Έάν ο ασφαλιστικός ορισμός ήτο αληθής, τό Κράτος έ
πρεπε νά μένη άλλότριον πρός δλας έκείνας τάς δαπάνας αί- 
τινες έχουσι σκοπόν τήν υλικήν ή πνευματικήν βελτίωσιντοΰ 
έθνους, τήν συγκοινωνίαν, τήν σύμπραξιν είς τό μέγα έργον 
τής έθνικής ανατροφής, τούς οργανισμούς τών βοηθειών κλπ. 
Έπειτα μεταξύ τών Ασφαλιστικών εταιριών καί τής έπικρα
τείας υπάρχει διαφορά ένεργείας έν περιπτώσει μερικής ή ολι- 
κής καταστροφής τής έξασφαλιζομένης περιουσίας. Ή μέν 
ασφαλιστική έταιρία άντικαθιστα ολόκληρον τήν αξίαν τής 

οικίας, τοΰ καταποντισθέν- 
ιλοίου καί έν γένει τοϋ άσφαλισΟέντος αντικειμένου άμα 

; δύνανται όλα τά 
τοϋ πολέμου κλπ. νά 

πολιτών χωρίς τό Κράτος νά 

καταστραφείσης ύπό τοϋ πυρός
τοι
ώς τοϋτο ήθελε καταστροφή. Άπ’ έναντίας 
δυστυχήματα τοΰ πυρός, του υδατος, τ 
έξοντώσωσι ολοκλήρους τάξεις 1 
είναι υπόχρεων είς άποζημίωσίν των διά τοϋτο, έκτος μόνον 
περιπτώσεων δημοσίου έλέους. Ό,τι έγγυαται ή πολιτεία ει-
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vat νά μή άφήση τό δικαίωμά τίνος ερμαιον έτέρου. Άλλά 
δύνανται τά στοιχεία και οί άνθρωποι νά καταστρέψωσι τάς 
περιουσίας, δύναται κλέπτης νά κλέψρ χρήματα κττ. ή πο
λιτεία θά ένεργήση διοικητικώς, Οά καταδίωξη τούς εγκλημα
τίας, λεπτόν δέ ούδέν Οά πλήρωσή πρός άποζημίωσιν.

Β· Η ^έα οτι ό φόρος ανταλλάσσεται πρός τάς δημο
σίας υπηρεσίας δύναται νά θεωρηθή ώς πολλώ τής έκτεθεί- 
σης ακριβέστερα. Αδιάφορος ή πραγματική αξία τής χορη
γούμενης δημοσίας ύπηρεσίας· άρχει οτι πρός τοιαύτην αμέ
σως ή έμμέσω; ό φόρος αποβλέπει. Και αύτή ή άδικωτέρα 
ήγεμονεία προτάσσει εύλογοφανή τών καιρών αύτής έπιχειρή- 
ματα εις δικαιολογίαν τής φορολογίας της. "Ινα θεωρηθή ώς 
πληρέστερος ό προκειμενος ορισμός, πρέπει νά περιληφθώσιν 
εις αύτόν και αί συνέπειαι τών υπηρεσιών, είτε έκ προγενε
στέρου χρόνου είτε πρός τόν μέλλοντα. Τοιουτοτρόπως είσέρ- 
χονται εις τήν έννοιαν τών υπηρεσιών καί τά έκ τών δανείων 
φορολογικά βάρη, τά όποια έπιβάλλει ή τοιαύτη ή τοιαύτη 
τής δημοσίας ύπηρεσίας διεύθύνσις.

Το ακριβές είναι οτι οί πληρονόμενοι φόροι ανάγονται εις 
αποτελέσματα τά όποια σκοπεί ή επικράτεια, όπωςδήποτε 
και αν είναι αύτη κατ έποχάς καί τόπους συγκεκροτημένη. 
’Επειδή δέ ή έπιχράτεια είναι τό σύνολον τών πολιτών, ή εισ
φορά έκάστου εις τό ταμεΐον αύτής χέκτηται τόν χαρακτήρα 
τής ανταλλαγής τών άναλογούντων αύτώ αμέσως ή έμμέσως 
ώφελημάτων. Ή ποικιλία τών πλεονεκτημάτων τούτων είναι 
προφανής, υλική, ηθική, πνευματική· επομένως ή διά τοϋ φό
ρου πληρωμή τών δανείων συνδέεται χαί πρός τάς τρεϊς ταύ- 
τας έποψεις, διότι το ηθικόν, υλικόν καί πνευματικόν πλεονέ
κτημα τών όφειλετίδων έπικρατειών απορρέει ούχί έκ τής 
χρεωχοπίας άλλ' έκ τής τιμίας διεξαγωγής τών έθνικών ύπο- 
χρεώσεων.

, Γ ' Η '^ωτέρα περί φόρον έννοια, οτι άφορα εις τήν 
κινησιν καί τάς γενικά; δαπάνα; τής καλλιέργεια; τοϋ έθνι- 
κου εισοδήματος, πρέπει νά θεωρηθή υπό εύρυτάτην έποψιν. 
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‘Εν πρώτοις ή έποψις τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος περιλαμβάνει 
δλην τήν παραγωγικήν δύναμιν τής έπικρατείας καί των με
λών αύτής δι’ δλων τών μέσων τά όποια πρέπει νά τεθώσιν 
εις ενέργειαν όπως δώση αύτη καρπούς. Πώς ή δύναμις αύ .η 
κατά πάσαν περίπτωσιν θα λειτουργήση, είναι σειρά λεπτο
μερειών τάς όποια; πρό πάντων έπιγινώσκει τό άτομον. "Αμα 
δμως ύψωθή τις εις τήν ιδέαν τών κινδύνων, οΐτινες περιχα- 
λύπτουσι τά άτομα μακράν τής νομίμου τάξεως, τότε φθάνο- 
μεν εις τήν άρχήν τών δημοσίων δαπανών, αϊτινες διατηροΰσι 
τήν νόμιμον τάξιν. Αί δαπάναι αύται είναι άναντιρρήτως έκ 
τών ών ούκ άνευ εις τήν συλλήβδην καλλιέργειαν τής ολη, 
τοΰ έθνους παραγωγικής δυνάμεως. 'Άνευ αύτών ζαχεκτικώς 
μόνον καί άμφιβόλως δύναται νά καλλιεργηθώ τό έθνικόν ει
σόδημα, κατά παν βήμα κινδυνεΰον πρό τής αύθαιρεσιας του 
πρώτου κακοποιού.

Άλλ’ ό ορισμός ούτος χωλαίνει έκ τής έπόψεως ότι έν τψ 
βίω τών έθνών δέν πρόκειται πάντοτε περί καλλιέργειας τοϋ 
έθνικοϋ εισοδήματος. Είς πόλεμος π. χ. άδικος έγείρεται έναν- 
τίον δεδομένου' έθνους, τό όποιον πρέπει νά Οαπανήση πολλά 
καί νά φορολογήση βαρέως οπω; οιατηρήση τήν άνεςαρ^.η- 
σίαν του. Πώς είναι δυνατόν νά καταταχθώσιν οί φόροι ούτοι 
είς τήν στενήν τής καλλιέργειας τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος έν
νοιαν; Καί ή εποχή εκείνη καθ' ήν έν διαφόροις χώραις πα- 
ρατηροϋμεν υπερβολικά; καταναλωτικά; δαπάνα; είς αντικεί
μενα'π.'χ. πολυτελείας, μετά πολλής στενοχώριας δύναται 
νά υποδεχθή τόν ορισμόν ότι διά τών φόρων καλλιεργείται το 
έθνικόν εισόδημα, διότι άπ' έναντιας κατατρωγεται.

Έν γένει πάθημα είναι τών έκτεθέντων ορισμών ή έπιστη- 
μονική ανάγκη όλων, ίνα περιβληθώσι φιλοσοφικόν χαρακτή
ρα. Άλλ’ ό χαρακτήρ ούτος ομοιάζει τό ένδυμα, τό όποιον 
προσαρμόζεται κατά τό μάλλον ή ήττον είς τό σώμα χωρίς 
νά έχη δμως καί τήν ακρίβειαν τοϋ ένδύματος οπερ χορηγέ 
ή φύσις,' δηλαδή τοϋ δέρματος. Έπί δέ τών φόρων ή έννοια
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του δέρματος δμιλεϊ καί κατ’ άλλον άχίμη τρόπον> ,
Γ κατα νοϋν τήν φορολογικήν ψαλίδα, ήτις ευτύχημα είναι 
όταν περιορίζεται είς μόνον τό ε’ριον. Περί δέ τής έντεΰθεν 
καλλιεργείς τοϋ εισοδήματος, έβν.κόν είναι τούτο ή ίδεωτι- 
κον, ή φρόνησις Χβ1 ή τών -ε?ιστ(£σεων φορά εχε- τόν κρεί- 
τονα πάντοτε λόγον. * ’ Γ

ΔΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Ή ιδέα τοΰ δάσους συνδέεται έπι τοσοΰτον προς τήν ιδέαν 
της κοινής τοΰ ανθρωπίνου γένους χρήσεως έπι τών αυτομά
τως ύπό τής φύσεως παραγομένων αγαθών, ώστε διήλθε μα- 
κρά σειρά αιώνων χωρίς τό έμόν χαί σόν νά είσέλθη ύπό 
τήν βαθειαν τών δρυμώνων σκιάν. Οί μέν Θεοί ειχον έχει-τήν 
πεφιλημένην χαι δή τήν άρχαιοτέραν κατοικίαν αύτών, οί δέ 
άνθρωποι πέραν τών στενών ορίων τής ιδιοκτησίας άνέπνεον 
έν τώ ίεοφ τόπω τόν έλεύθερον αέρα τής μεγάλης φύσεως. 
Λείψανον σεβάσμιον τής αρχαίας έποχής, ή κοινή τών υπαί
θρων ζωή άχόμη και σήμερον έπιζητει τήν μαρτυρίαν τών 
οένορων.

Ή ιδιοκτησία, δειλή έκ γενετής, άνεπτύχθη τό πρώτον έν 
τή οίκίηι και πέριξ αύτής. Πόσος καιρός έχρειάσθη ινα ^ιψο- 
κινδυνεύση είς άπωτέρα; έκδρομά; ! 'Ίνα δέ περιλάβη τό άτο- 
μον τήν μ ε γ ά λ η ν τοϋ δάσους περιφέρειαν είς τόν κύκλον 
τής ιδιοκτησίας αύτοΰ, πόση ισχύς άφ’ ένός καί πόση ύποδού- 
λωσις άφ’ έτέρου ! Έν γένει δ έν ίνόματι τής ιδιοκτησίας πε
ριορισμός τής κοινής χρήσεως είς μόνας τάς πλατείας καί 
τας σταθερά; τοΰ άστεος καί τής έξοχή; οδούς, ώς άοχή, 
παρουσιάζει έποψιν αληθώς έκπληκτικήν. ’Ανεξαρτήτως τών 
οικονομικών και κοινωνικών λόγων, οΐτινες θά κατεδίκαζον 
τοιοΰτον τής γής διαμερισμον, υποθέσατε τον σιδηρούν αύτόν 
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κύκλον τών ιδιοκτησιών περιφραγμένων δι’ ύψηλών τοίχων 
(και τούτο δικαίωμα είναι τή; κυριότητος), βαδίσατε έπ’ δλι- 
γον και έπειτα έρωτήσατε τήν καρδίαν σας. Όποια ζωή! Ή 
αρχαία τής κοινή; χρήσεως φωνή αναπήδα άπό τήν εστίαν 
αύτήν τή; άνθρωπίνη; ύπάρξεως.

Ή άπό τών χειρών τοϋ κοινού εί; τάς χεΐρας του ατόμου 
μεταφορά τή; ιδιοκτησία; τών δασών συνδέεται πρός τήν 
έθνικήν υπαρξιν διά τρόπου άληθώ; σημαντικού. Έάν ή ιδιο
κτησία περιέχη τήν τελειοτέραν αύτής έννοιαν έν τή ίκανως 
εκφραστική τού 'Ρωμαίου αύτοκράτορος συμβουλή « κ ατ α
χ ρώ », ύποθέτω τούς ιδιόκτητα; καταστρέφοντα; τά έαυτών 
δάση. Εύθύ; ό τόπο; θά αΐσθανθή τά αποτελέσματα- τάμέν όρη 
Οά άπολέσωσι τό παραγωγικόν αύτών έοαφο; (humus), αί λ 
κοιλάδες Οά μεταβληθώσιν εί; κοίτην χειμάρρων. Ή υγρασία 
καί ή Οερμότη; τή; χώρας, οί δύο ούτοι άναπόφευκτοι τοΰ 
κλίματος δροι, Οά άπολέσωσι τά; προτέρας αυτών αναλογίας. 
Μετά τινα; αιώνας άναγκάζεσΟε ινα άναζητήσετε του; άπο- 
γόνους τών αρχαίων κατοίκων. —Πρό; τήν κατάστασιν ταυ- 
την ούχί μικράν ύπέχει εύθύνην ή αποκλειστική τών δασών 
ιδιοκτησία.’ «Τί σημαίνει, λέγει ό Clave έν ταϊς περί Δασική; 
Οικονομία; Μελέτα·.; του, διά τόν ιδιοκτήτην τών ορεινών δα
σών, άν οί ποταμοί πλημμυρώσιν έν ταϊ; πεδιάσιν, αν απο- 
σπώσι μέχρι τών εκβολών αύτών τά δι’ ών οιαβαινουσι χώ
ματα, άν μεταβάλλωσι τού; πρώην πλευστούς ποταμούς, η 
σχηυ-ατίζωσιν έλη, διασπείροντα τόν θάνατον μεταςύ των πα
ρόχθιων πόλεων καί χωρίων ; Μόνον τό ίδιον συμφέρον έχων 
ούτος ώ; οδηγόν, ούδαμώς διστάζει εί; τήν καταστροφήν του 
δάσους αύτοΰ- άρκεϊνά εύρη ώφέλειαν οίανδήποτε και την ευ- 
τελεστέραν.» Όταν μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1789 ή δα
σική πεοιουσία τής Γαλλίας μετηνέχθη έν ταϊς χερσί τών 
ιδιωτών,’ «χείμαρροι, σχηματισθέντε; ύπό τών καταιγίδων 
έπί τών νεωστί άπογυμνωθέντων ορέων, παρέσυρον μετά φρι- 
κώδου; πατάγου ού μόνον χώματα άλλά καί δένδρα, βράχους, 
οικία; πάν β,τι κατά τήν διάβασίν των άπήντων, φεροντες
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Γ“, ή U,I>T£la τής γής λα(χ6 ,vei
Οίαστασ.,ς και τάναπαλιν. Αί άρχικαί περιφέρεια» τών δασών 

σμικρυνονται. ·Αφίνω χβτά μέρος τ,.ς gt. w. m_ 
Μ καταστροφας· λαοί ποιμενικοί μεταβάλλουσιν απέραντους 
?τασίίς εις πρόσκαιρους λειμώνας. Καί έν τούτοις ή
^,ωη τών οενορων οιατελεϊ έν άρρήκτω συνδέσμω προς τήν 
,ωην των ανθρώπων, είς τήν άνάπτυξιν τής όποιας δέν είναι 

^αφορος ούτε τής ατμόσφαιρας ή εύχρασία, ούτε ή ομαλή 
των ωρων τοϋ έτους διαδοχή, ούτε τοϋ υδατος ή κανονική 
ο-.ανομη. Πάίαι χώραι ύπό πολλάς επόψεις έξηντλήθησαν 
εν^χα τής έχ τής καταστροφής τών δασών προελθούσης φυ
σικής έν αύταΐς δυσαρμονίας! Τό ζήτημα λοιπόν τής δασικής 
ανορθωσεως δεν είναι τόσον ποιητικόν, οσον ήδύναντο νά ύπο- 
Οεσωσιν_ άνθρωποι, τών όποιων ό πλεΐστος βίος περιορίζεται 
έντος των οικιακών τοΰ άστεος φυλακών. - Ή δασική οικο
νομία αποτελεί ιδιαιτέραν φάσιν τοϋνεωτέρου πολιτισμού, 
ευρυ εχουσα ένωπιον αύτής στάδιον ούχί μόνον περί τήν συν- 
τηρησιν καί τήν άνάπτυξιν τών υπαρχόντων δασών, άλλά 
x«t περί την οημιουργίαν νέων. "Οπως ή κυρίως γεωργική οι
κονομία προσεθηκεν είς τούς φυσικούς λειμώνας τούς τέχνη- 
τ;υς, ουτω καί το μέλλον τής δασικής συνδέεται πρός τήν 
ό'.α σποράς καί φυτεύσεως άνόρθωσιν τής βλαστήσεως τών 
δρεων, τών παραλίων καί έν γένει τών είς άλλην καλλιέρ
γειαν άχρηστων γαιών.

Ή βιομηχανική τών δασών χρήσις άποτελιΐ σπουδαιοτώ- 
την επογιν έπι τοΰ ζητήματος τής ιδιοκτησίας αύτών. Έάν

ΙπΛ-pW- ί"( ά”τΛεΙΓ ΧύΓ t"
σών προϊόν, ««ά τάς ίν πή β.»μηχ««? 5‘"’" 0 «
Ι.χχρίνετα. «ΰτη .Εςμ.γίλην «»'· μ.» ΡΗ «>?«- 
πεύί. τάς π««ώς άνάγχπς τών μ.γπλων «ΟάΛρωπου ?ςο- 
μηχχνιχών Εργων, νπυπηγώς, ο1χοδψ·»ής. ξυλουργός η 
8έ δρϊ τήν (Ιέομανσιν χ.Ι τά μιχρά ί» γίνε. β10μηχ«νηματ«. 
Ένώ διά τήν παραγωγήν τής μ.«ράς ξΛ.«ς άπαντα, ή 
φυαΐχή τον χρόνου Εργασία Μ μίαν ή Ονο 5..«τηρω«,, δ. 
τήν παραγωγήν τής μεγάλης ξυλείας απαιτούνται ολοκληροι 
αιώνες. Σπείρατε δρυς ινα πωλήσητε τήν ξυλείαν των μετά 
διακόσια έτη ! . . ’Ενώπιον τοιούτων χρονικών ο υ ν α- 
μ εω ν τό άτοαικόν συμφέρον αισθάνεται τήν σμικροτητα αυ- 
τοϋ, ΐνα ουτω λογικότερος ή δ σύνδεσμος τής κυριότητας των 
δασών μετά τής μεγάλης τών έθνών ζωής. Τοιαύτη οασικη 
καλλιέργεια δεν συμβιβάζεται πρός τάς ιδέας τών ίοιοχτητων. 
ΙΙασα μεταξύ αύτών διαδοχή συνεπιφέρει άιαλογον επι του 
δάσους καταστροφήν, διότι όλοι σπεύδουσιν ινα καταστησω- 
σιν αίσθητότερον τό κέρδος τής άγορας ή τής κληρονομιάς. 
’Αρκεί δέ τις ύπερτίμησ.ς τής ξυλείας, ?να πείση έκαστον ιοιο- 
χνήτην πρίς χαταατρνφήν μιχρώ. « ««'
— Τό συμοέρον λοιπόν τοΰ ατόμου δέν συμβιβάζεται πρό, 
τοΰ έθνους.' Όλα·. τότε αί ελπίδες στηρίζονται εις το εςωτε- 
ρ„ό, Εμπόρων Επί νή όποθέ,ο. δτι τό όλΕδρων σύστημα δίν 

έξέργεται τών ορίων τής έπικρατείας. ,
” Έν γένει κατά τής έπί τών δασών έθνικής κτήσεως αντι

τάσσεται ή άρχή, ήτις έν τή κυβερνητική αποστολή ευλο- 
Ύως ουδέν ανευρίσκει στοιχεϊον βιομηχαν.κής επιχείρησές. 
’Αλλ’ ή σύγχυσις είναι προφανής, διότι έάν τά όαση συνδεων- 
ται στενώς πρός τήν Οπαρξιν αύτήν τοϋ έθνους και, έαν η α- 
νάπτυξις αύτών έχη εύρύτερα όρια τοϋ συνήθους Οζοντος ·ων 
ατομικών συαβερόντων, ή πολιτεία είναι ουτω θεματοφυ/.α, 
τής κοινής κτήσεως, τής όποιας ή κανονική καρπωσις ενερ- 
γΧι διά τοϋ νόμου, τόσον πρός όφελος τών ξυλευομενων, 
δσον καί ύπέρ τών μή ξυλευομένων, τοϋ παρόντος αμα καί
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τοΰ μέλλοντος τών Απερχομένων γενεών. Είναι δέ έκ φύσεως 
τόσον άπλή ή δασική καλλιέργεια και τόσον κανονική και 
βραδεία ή άνάπτυξις αύτής, ώστε ή παρουσία τής Κυβερνή
σεως έντός τοϋ δασικού τής χώρας πλούτου ούδαμώς συνεπά
γει τά άπειρα έκεϊνα προσκόμματα, τά όποια τοιαύτη άνάμι- 
ξις Οά έπεσώρευεν είς πάσαν άλλην έπιχείρησιν. Έν γένει δέ 
όταν άποβλέψη τις εις τήν έν πάση χώρα ύπαρξιν τόπων αγό
νων κατά το μάλλον και ήττον μεγάλης έκτάσεως, μόνη 
ή ιδέα τής εθνικής ιδιοκτησίας συνδέεται προς τήν δασικήν 
καλλιέργειαν αύτών.

Έχει δέ καί δημοσιονομικήν έ'ποψιν ή έΟνική τών δασών 
κτήσις αξίαν ιδιαιτέρας προσοχής, διότι είς έποχάς οικονομι
κής κρίσεως δύναται αύτη να μεταβληθή είς μεγάλην επι
κουρικήν δύναμιν, βοηθούσα ίσχυρώς τήν κλονιζομένην τής 
Κυβερνήσεως πίστιν. Τοιουτοτρόπως «Βυζάντιοι δεηθέντες 
’χρημάτων τά τε μέ νη τά δημόσια άπέδοντο, τά μέν κάρ- 
»πιμα χρωμένοις χρόνον τινα, τά δέ άκαρπα άεννάως (Άοι- 
στοτ. Άνωνύμ. Οίκονομ. κεφ. 4 >’). Ή αρχή τής οικονομικής 
ταύτης έφεδρείας διδάσκεται έν ’Αγγλία μετά πάσης πρα
κτικής συνέπειας. Καί έν τούτοις είς ουδέ να άλλον τόπον ή 
κυβερνητική λειτουργία περιορίζεται άκριβέστερον έντός τών 
λογικών ορίων αύτής. — Όταν κατά τό 1865 έσυζητεϊτο 
έν τω νομοθετικω τής Γαλλίας σώματιτό ζήτημα τής άπαλ- 
λοτριώσεως τών έθνικών δασών, ύπελογίζετο ή άξια αύτών 
είς 2,000,000,000 φράγκων, τά όποια ώς δάσος μόλις προσ- 
έφερον 32 έκατομμ. εισόδημα, ένώ είς χρήματα ήδύναντο νά 
είσκομίσωσιν είς τόν δημόσιον θησαυρόν υπερδιπλάσια. Έν 
τούτοις πόσαι περιστάσεις δέν άπαιτοϋσι τοιαύτας έφεδρείας 
και έπί τοιαύτη ακόμη ζημία ....

Ή δικαιολογική άνάπτυξις τής δασικής οικονομίας, έάν 
κρίνωμεν έκ τεμαχίων τής εθνικής ζωής, άνευρισκομένων με
ταξύ τών διαφόρων ναυαγίων τής άρχαιότητος, ήκολούθησε 
τήν έξής άνάπτυξίν· έν μέν ταΐς άρχαίαις τής Ελλάδος πο- 
λιτείαις ή δασική περιουσία υπήρχε κυριώτατον τοϋ Κράτους 

μέλημα, έν τοϊς άξιώμασι τοϋ όποιου τό τοΰ Γλωροϋ έ- 
θεωρεϊτο ώς άναγκαϊον συστατικόν τής όλης έν τή πόλει αρ
μονίας (Άριστοτ. Πολιτ. 7 (6) κεφ. 5, § 4 και Απόλλων. 
Άργ. Α' 1227). Κατά πόσον ή ύπ’ ολίγων οικογενειών κα- 
τακυρίευσις τών δασών τής 'Αττικής συνεβιβάζετο πρός τό 
πολίτευμα τών ’Αθηνών, έκαστος δύναται νά κρίνη έκ τών 
στενών ορίων καί τοϋ μεγάλου σχετικώς τής χώρας πληθυ
σμού. Ούτε ήν πιθανόν, οτι καθ’ ήν Αποχήν ή 'Αθηναϊκή δη
μοκρατία μετεβάλλετο άπό γεωργικής είς ναυτικήν, τά δάση 
τής ’Αττικής έκηρύσσοντο ιδιωτική κτήσις.

Έν οέ τή 'Ρώμη τά δάση, τά κατά τόν Βιργίλιον φιλοξε- 
νήσαντα τούς έξ ’Αρκαδίας πρώτους αύτής οίκήτορας, περιε- 
λήφθησαν είς τήν ύπό τό όνομα agei*  publicuS γνωστήν οη- 
μοσίαν γήν, ίνα, κατά τήν τελικήν τοϋ πολιτεύματος έν τω 
τής /ώρας μεγαλείω άνάπτυξίν, αί άπέραντοι τής Ρώμης 
ίδιοκτησίαι, καταρρίπτουσαι είς άχρηστίαν τούς νόμους τού 
Αικινίου, περιλάβωσι τάς μεγάλας τών δασών περιφέρειας. 
Τοιουτοτρόπως ένώ άφ’ ενός ό Κικέρων (Βρουτ. 22) άπομνη- 
μονεύει τό έθνικόν δάσος Scanlia, ή δέ Σύγκλητος άναθετει 
είς τον Καίσαρα καί τόν Βίβουλον (Suetoil. Καίσαρ. 19) τήν 
έπιστασίαν τών δασών άμα καί τών όδών (ένδειξις τοϋ έθνι- 
κοϋ άμφοτέρων χαρακτήρος)· άφ’ έτέρου ύπήρχον καί δάση 
ιδιόκτητα ήμερά τε καί άγρια, έπί τοΰ καρπού τών όποιων δ 
δημόσιος θησαυρός έλάμβανε τέλος (Dureail de la Malle 
Πολ. Οικονομία τών 'Ρωμαίων τομ. 2 βιβλ. 4 κεφ. 14).

Άλλ' ή μεγάλη εκείνη τής Εύρωπαϊκής ιστορίας περίοδος 
συνεπληρώθη παρ’ ήμϊν έν ταΐς Βυζαντιναϊς καί κατόπιν ταΐς 
Όθωμανικαίς τής 'Ανατολής τύχαις. ΤΙ έν αύταϊς αύτοκρα- 
τορία ώμοίαζε πλούσιον άκληρον, τοϋ όποιου οί ύπηρέται έ- 
κλεπτον τήν περιουσίαν κατά τάς ήμέρας τής άσθενείας. Έν 
τοιαύτη πολιτική καταστάσει ή έθνική οικονομία συμβαδίζει 
μετά τής καθολικής παρακμής. Έάν δέ ή κοινωνική περιου
σία είναι τό οικονομικόν βαρόμετρου, ούοεμία άλλη κτήσις 
ύπέφερεν έπί τοσοΰτον έν τοϊς χρόνοις έκείνοις τοϋ αύτομάτου 
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οσον ή δασική. Εις εκείνην τήν έποχήν ανάγονται κυρίως 
ολαι έχεΐναι αί καταστροφή, αιτινες μετεβαλον τήν Ελληνι
κήν γην είς σειράν γυμνών βράχων. Πλεϊστα τών νεωτέρων 
παρ’ ήμΐν κοινωνικών φαινομένων είναι έμμεσα αποτελέσματα 
της καταστροφής, τήν όποιαν ή βαρβαρότης και ή αύθαιρεσία 
τών καιρών ένήργησαν έπι τής βλαστήσεως τής χώρας. Έκ
τός τών τής γής συμπτωμάτων, άξιοσημείωτον ιστορικόν 
μνημεϊον τής προχωρούσης έν τώ τόπω δασικής καταστρο
φής, είναι ή δικαιολογική έκθεσις τοϋ έν έ'τει 1833 περί δα
σών κανονισμού- «πρό τής έπαναστάσεως (αναφέρει) καί μετ’ 
αυτήν τά εθνικά οάση έμειναν παρημελημένα καί εις τήν διά
κρισή τοϋ τυχόντος- καιρικαί περιστάσεις δέν έπέτρεψαν εις 
τάς παρελθούσας έθνικάς κυβερνήσεις νά λάβωσι έκεϊνα τά 
μέτρα, τα όποια άπητοϋντο άναποφεύζτως προς διατήρησιν 
και προφυλαςιν τοϋ μέρους τ ο ύ το υ τ ή ς έ θ νιζ ή ς πε
ριουσίας- οι ποιμένες καί οί γεωργοί κατερημώνουν τά 
εθνικά οάση .. . Δέν έννοοϋν τό βάρος τοϋ έγκλήματος, διότι 
άλλως δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τάς πρό ολίγου ζαιροϋ 
εις τά πλειότερα δάση γενομένας πυρχαϊάς, αί όποϊαι όχι μό
νον μέγα μέρος τών δασών κατέστρεψαν, άλλά καί εις τά πα
ρακείμενα χωρία έπαισθητάς ζημίας έπέφερον.»

Τοιουτοτρόπως ή έκκαθάρισις τής δασικής ιδιοκτησίας, ήν 
έπεχείρησεν ή μετά τήν έθνικήν άποκατάστασιν έπελΟοΰσα 
νέα τάξις διά τοΰ νόμου τής 17 Νοεμβρίου 1836, πρέπει νά 
Οεωρηθή ώς σημαντικώτατος σταθμός διά τήν δασικήν έν τή 

πρόνοιαν. Κατά πόσον έπέτυχεν ή αρχική ιδέα, δέν 
ερευνώ. Αρκεί έπί τοϋ παρόντος ή έξέτασις τών μορφωθέντων 
έντεΰθεν δικαιωμάτων. Πρό αύτών παρ’ ήμϊν ή συμμετοχή 
ιδιωτών έπί τοΰ δασικού τής χώρας πλούτου έκανονίζετο ύπό 
τοΰ οθωμανικοϋ οικαιου, τό όποιον πιθανώς διατήρησαν τάς 
παραδόσεις τοΰ ρωμαϊκού, διέκρινε τά δάση εις δημόσια, έκ- 
χλησιαστι-κά (βακουφικά), κοινοτικά (μπαλταλίκια) καί ιδιω
τικά (κουρού).

Ενφ άφ’ένός ό νόμος τής 17 Νοεμβρίου 1836 τίθησιν τήν
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άρχήν, οτι τά μή άνήκοντα είς ίδιώτας άνήκουσιν είς τήν έπι· 
κράτειαν, άφ’ έτέρου διεκήρυξεν, δτι ιδιωτικά οάση είναι οσα 
είτε μόνα είτε ώς περιεχόμενα έντός ιδιωτικών κτη
μάτων (τζιφλικίων) διετέθησαν πρό τοΰ 1821 κατάλογον 
ιδιοκτησίας δι’ έγγράφων εγκύρων τών τότε αρμοδίων Τουρ
κικών άρχών (άρθ. 1). Δικαιώματα έκ πολυχρονίου ςυλεύ- 
σεως, προερχόμενα άπό τήν άνέκαθεν ήμελημένην 
διοίκησιν τών δασών, έκηρύχθησαν άνίσχυρα (άρθ. 
2). Άφοΰ δέ έλήφθη πρόνοια περί τών τυχόν άπολεσθέντων 
έγγράφων, έτάχθη ένός έτους προθεσμία, έν τή όποια έπρεπε 
νά προσαχθώσιν εις τήν έπί τών Οικονομικών Γραμματείαν 
οί νόμιμοι τής δασικής ιδιοκτησίας τίτλοι. Εν περιπτώσει μ ή 
άναγνωρίσεως αύτών ή κατοχή τών φιλονεικουμενών δασών 
θά μένη εις τον έ’χοντα αυτήν, ό οε μη κατοχίς θελει έγειρει 
τήν προσήκουσαν διεκδίκησιν ένώπιον τοΰ αρμοδίου Οικαστη- 
ρίου. Έάν όμως έντός τής ένιαυσίου προθεσμίας δεν προσαχ- 
Οώσιν οί ά π α ι τ ο υ μ ε ν ο ι τίτλοι, τό οασος θεωρεί
ται ώς έθνικόν καί, μή συγχωρουμενης περαιτέρω φιλο- 
νεικίας, διατίθεται ώς τοιοϋτον (άρθ. 3).

Έάν ήδη διακρίνωμεν τάς ίδιωτικάς έπί τών οασών άςιώ- 
σεις είς άζιώσεις κατόχων καί μή κατόχων, όσον άφορα τούς 
δευτέρους ό νόμος τοΰ 1836 προφανώς έκανόνισε ιδιαιτέραν 
παραγραφήν τής διεκδικητικής αύτών άγωγής, τής οποίας ή 
πρώτη δικαστική έμφάνισις κατά τήν του νόμου διασκευήν 
συνταυτίζεται προς τήν υποβολήν τών άξιωσεων ένώπιον τής 
Γραμματείας τών Οικονομικών. Έπί δέ τών κατόχων, οιτι- 
νες κατά τό κοινόν δίκαιον δέν ειχον άνάγκην ινα οιεκοική- 
σωσι τό ύπ’ αύτών κατεχόμενον δάσος, ό νόμος τοΰ 1836 
παρουσιάζει τήν άνωμαλίαν οτι ώφειλον ίνα έγείρωσι τας περί 
ιδιοκτησίας άζιώσεις των ένώπιον τής προμνησθεισης Γραμ
ματείας, προσάγοντες τούς έαυτών τίτλους. Ή άνωμαλία 
αύτη, καθ’ έαυτήν θεωρουμένη, ανάγεται είς τόν τρόπον καθ 
ον ό νομοΟέτης κανονίζει τήν άναγνώρισιν τών δικαιωμάτων. 
Έάν καθ’ ύπόθεσιν ό νόμος έπεβάρυνε τούς έναγομένους
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άνακουφίσεως καί κατά τά ένόντα παραδειγματισμού έκ κυ
βερνητικού μέτρου, οπερ προ ένός περίπου μηνός έλήφθη έν 
Γαλλία σχετικώς προς τά υδατα.

Έσχηματίσθη Άνωτέρα Έπιτροπή έκ 48 μελών,έξ ών 16 
άνήκουσιν εις τό Κοινοβούλιον (8 έκ τής Βουλής και 8 έκ τής 
Γερουσίας), 16 είς τήν έπιστήμην καί τήν άνωτέραν διοίκη
σήν, καί I 6 είς τήν γεωργίαν καί τήν βιομηχανίαν. Οί υπουρ
γοί καί οί ΰπογραμματεϊς τής έπικρατείας, ό ύποπρόεδρος τοϋ 
Συμβουλίου τής Έπικρατείας, ο διοικητής τής Γαλλικής Τρα
πέζης, ό γενικός γραμματεύς τοΰ υπουργείου τής γεωργίας 
καί τοΰ έμπορίου, οί διευθυνταί τής ναυτιλίας καί τής γεωρ
γίας, άποτελοΰσιν αύτοδικαίως μέρος τής μεγάλης ταύτης 
Έπιτροπής.

Αί έργασίαε αύτής περιστρέφονται ίδια π-ρί τά μέσα τής 
άναπτύξεως τών άρδεύσεων καί άποξηράνσεων, τής αύξήσεως 
τών διαθεσίμων άπό τοΰ ύδατος κινητικών διά τήν βιομηχανίαν 
δυνάμεων, τής προλήψεως τών πλημμυρών, τής προμήθειας 
ποσίμων ύδάτων είς τάς πόλεις, τής χρησιμοποιήσεως τών έν 
ταΐς ύπονόμοις ύδάτων καί τών βιομηχανικών ρευστών πρέπει 
νά προστεθώσιν είς τάς έργασίας τής έν λόγω Επιτροπής καί 
σχετικαί έρευνα», άπό γενικών κατά τόπους εξετάσεων τή έγ- 
κρίσει τοΰ έπί τών δημοσίων έργων ύπουργοΰ,είς τόν όποιον άνη- 
κει ή άνωτάτη τοΰ προκειμένου κυβερνητικού μέτρου διεύθυν- 
σις. Κατά τοϋτο, καί πρός υπουργικήν σύγκρισιν μεταξύ τών 
έν Γαλλία καί έν Έλλάδι συμβαινόντων, δύνανται νά μελε- 
τηθώσι παρ’ ήμϊν μετά πολλοϋ καρπού τά επόμενα έκ τής 
άπό 5 Σεπτεμβρίου έ.έ. έκθέσεως τοΰ Κ. Freycinel ύπουργοΰ 
τών δημοσίων έργων τής Γαλλίας πρός τόν Πρόεδρον τής Δη
μοκρατίας :

Ή στιγμή φαίνεται μοι έπίκαιρος όπως έπιληφθώμεν νέου 
θέματος σπουδών, άποτελοϋντος τό φυσικόν συμπλήρωμα τοΰ 
προγράμματος τών δημοσίων έργων· έννοώ τήν διακανόνισιν 
καί τήν χρησιμοποίησιν τών ύδάτων ύπό τήν διπλήν έποψιν 
τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας. Το ζήτημα τοϋτο προ 

ΕΤΟΣ 6-ΦΪΔ. 68-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1878. 23 
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πολλοΰ ένησχόλησε τούς προκατόχους μου. Επιτροπή ανω- 
τέρα είχε μάλιστα δνομασθή κατά τόν ’Οκτώβριον 1877, 
άλλ’ άπό διαφόρων λόγων ούδέποτε αύτη συνήλθε. Πιστεύω 
οτι αρμόζει νά άναδιοργανωθή αύτη, τασσόμενου συγχρόνως 
εις τάς έργασίας της προγράμματος σαφούς και ώρισμένου.

Κατά τήν κρίσιν μου, τά πρώτα άντικειμενα, εϊς τά όποια 
ή Επιτροπή έπρεπε νά άποβλέψη, είναι τά εξής :

’Αρδεύσεις,εξασφαλίσεις τών γαιών κατά τής καταβυθίσεως 
καί τής διαλύσεως των. — ’Αποξηράνσεις, καί ύγιεινή άποκα- 
τάστασις τών έλωδών τόπων. — Προμήθεια ποσίμου ύδατος 
είς τάς πόλεις.— Χρησιμοποίησις τών έν ταϊς ύπονόμοις ύδά· 
των καί τών βιομηχανικών ρευστών. — Κατασκευή δεξαμε
νών πρός διευθέτησιν τής ροής τών ύδάτωνή πρός παρεμπόδι
σαν τής έξ αύτών καταστροφής. — Μέσα είς πρόληψιν ή πε
ριορισμόν τών πλημμυρών.—Χρησιμοποίησις τών υδραυλικών 
δυνάμεων.

Εύθύς έξ άρχής πρέπει νά γίνη ουσιώδης παρατήρησις έπί 
τής φύσεως τών μελετών τής Έπιτροπής. Δέν είναι αύτη προω- 
ρισμένη, ώς αί τοπικαί περί οδών Έπιτροπαί, όπως άπολήξη 
άμέσως είς πρόγραμμα τεχνικόν, πραγματοποιήσιμου κατά 
τήν προαίρεσιν τοϋ Κράτους. Δύο λόγοι άνθίστανται. Άφ’ένός 
πλεϊστα έργα εισερχόμενα είς τήν κατηγορίαν τών ανωτέρω 
άπαριθμηθέντων, δέν έπιχειρίζονται ύπό τοϋ Κράτους ή ύπό 
τήν άμεσον ώθησιν αύτοΰ,άλλ’έξαρτώυτα·. έκτής πρωτοβουλίας 
τών συνεταιρισμών καί τών ιδιωτών. Άφ’ έτέρου τά έμπόδια 
άτινα άπαντα ή έκτέλεσις τών έργων τούτων δέν είναι μόνον 
τεχνικής φύσεως,άλλ’ είναι έπίσης νομικής καί διοικητικής.

Πρός πληρεστέραν κατανόησιν τοϋ προκειμένου στοχασμού 
απαιτείται έν παράδειγμα. Ή χρήσις τών ύδάτων τών ύπο- 
νόμων τών πόλεων Οά ήτο πολύ πλειότερον διαδεδομένη, έάν 
ή νομοθεσία άνεγνώριζεν, έντός τινων ορίων,είς τάς δημοτικάς 
άρχάς τό δικαίωμα τής άπαλλοτριώσεως, λόγφ δημοσίας 
ώφελείας, γαιών άναγκαίων είς τήν έπιχείρησιν ταύτην. Ή 
αδυναμία τής έπ’ αμοιβαία; συγκαταθέσει άποκτήσεως γηπέ« 

οων ύπό εύλογους όρους είναι, είς πολλάς περιστάσεις, τό κύ
ριον έμπόδιον είς τήν έπιχείρησιν. Πρώτη τις λοιπόν έποψις 
άξια ιδιαιτέρας μελέτης είναι ή τοΰ δικαιώματος, οπερ ήδύ- 
νατο νά άναγνωρισθή είς τάς πόλεις ίνα έπ' έλαχίστω τινι 
όρίω έπαλλοτριώσι τάς άναγκαίας πρός άρδευσιν έπιφανείας, 
οσαι Οά άπητοϋντο διά τήν έξασφάλισιν τής έξατμίσεως τών 
ύδάτων ύπό ύγιεινήν εποψιν.

Έν έτέρα τάξει ιδεών, δύναται τις είπεϊν ότι ή μέθοδος τής 
συνδρομής τοϋ Κράτους έν ταϊς γεωργικαϊς βελτιώσεσιν, έξα- 
σκεϊ ύπέροχον έπιρροήν έπί τής επιτυχίας αύτών. Κατά κα
νόνα τό Κράτος παρεμβαίνει διά χρηματικών έπιχορηγήσεων, 
άντιπροσωπευουσών ώρισμένον μέρος τής ύποτιθεμένης δαπά
νης. Συνήθως δέ, καί τοι ή ιδέα τής έπιχειρήσεως είναι καλή 
καθ’ έαυτήν, οί έπιχειρηματίαι καταστρέφονται, διότι τά κέρ
δη βραδέως έρχονται, άνταμειβούσης τής γής είς ίκανώς μα- 
κράς περιόδους έτών τάς δι’ αύτήν καταβαλλομένας θυσίας. 
Τοιουτοτρόπως αί άρδευτικαί διώρυγες, αιτινες βραδύτερον γο- 
νιμοποιοΰσι δεδομένην περιφέρειαν γής, μένουσι έπί πολλά έτη 
σχεδόν άχρηστοι καί επομένως άνευ εισοδήματος διά τούς 
έπιχειρηματίας. Τότε έρωταται,άνή συνδρομή τοϋ Κράτους, 
ώς καί ή τών νομών καί τών δήμων, δέν θά έξησκεϊτο πολύ 
ώφελιμώτερον ύπό τήν μορφήν έγγυήσεως τόκου, παρεχομένη 
έπί τινα χρόνον καί καθ’ ώρισμένον κεφάλαιον.

Τό πρώτον ζήτημα, οπερ έπιβάλλεται είς τάς σκέψεις τής 
Έπιτροπής,είναι προσδιορισμός τών τροποποιήσεων αιτινες Οά 
ήτο άναγκαϊον νά ένεργηθώσιν έπί τής νομοθεσίας καί τών 
υπαρχόντων κανονισμών πρός διευκόλυνσιν τών έπιχειρήσεων 
έκείνων, αιτινες ήθελον άναγνωρισθή ώφέλιμοι είς τό γενικόν 
συμφέρον. Άπαξ λυθέντος τοϋ ζητήματος τούτου, ή Επιτρο
πή ήδύνατο, τό καθ’ έαυτήν, νά σχηματίση πρόγραμμά τι διά 
τήν διοίκησιν προσκαλοΰσα αύτήν, ίνα άναζητήση καθ’ δλην 
τήν έπικράτειαν τάς κυριωτέρας έργασίας, αιτινες παρουσιάζον
ται ύπό όρους σπουδαιότητος καί εύλογους έλπίοας έπιτυχίας. 
Τοιουτοτρόπως Οά έπετυγχάνετο, ώς συνέβη έπί τών οδών τής 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠ1ΟΕΩΡΗΣΙΣ.3ί>6

συγκοινωνίας, ή καταρτισις μεθοδικού ευρετηρίου τών αναγ
καίων βελτιώσεων έπί τής διακανονίσεως και χρησιμοποιή- 
σεως τών ύδάτων. 'Επομένως διαδοχικά νομοσχέδια θά ΰπε- 
βάλλοντο τότε ενώπιον του Κοινοβουλίου.

Α. Π.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Ενώπιον τής άπειρου ποικιλίας, τήν οποίαν αί φυσικοί δυ
νάμεις κατεργάζονται κατά τάς οιαφόρους χώρας τοϋ ήμετέ- 
ρου πλανήτου εις προϊόντα καί παντός είδους προτερήματα, 
έχομεν τον άνθρωπον μετά τής χαρακτηριζούσης αύτον, απέ
ναντι τών λοιπών ζώων, τάσεως προς έπαύξησιν τών γνώ
σεων αύτοϋ. II τάσις αυτή είναι τό μυστήριον τής τελειο- 
ποιήσεώς του. Αλλ οσον έπαυξάνουσιν αί γνώσεις, τόσον πολ
λαπλασιάζονται καί αί άνάγκαι. Είς τάς φλέβας τών προγό
νων ημών πιθανώς έτρεχε καί Πελασγικόν αίμα, άφ’ δτου 
όμως εμαθον ούτοι τήν σιτοφαγίαν άπό τών χρόνων τής Δή- 
μητρος, έλησμόνησαν τήν βαλανοφαγίαν τών αρχαίων Πε
λασγών. Εν γένει ό πολιτισμός είναι άγαθόν δυσχερέστατον, 
υπενθυμίζει δέ τά χρυσά μήλα τών 'Εσπερίδων, τά όποϊα δέν 
εννοώ, οτι Ηρακλής δύναται μόνον νά φθάση, άλλ’ οτι ή 
πληθϋς τών μεριμνών τά καθιστά πικρότερα. * Δέν θέλω έν 
τούτοις νά εξομοιώσω τον άνθρωπον πρός τήν μικράν έκείνην 
χρυσαλλίδα, ήτις έλκεται προς τό φώς τοΰ λύχνου, μέχρις ού 
καή έπ αύτοϋ. Εξηγώ απλώς καθολικόν τής άνθρωπότητος 
φαινόμενον.

Αλλ οσον έπαυξάνουσιν αί άνάγκαι τοΰ ανθρωπίνου γέ
νους, τόσον όλιγωτερον έκαστος δύναται άφ’ έαυτοΰ νά κατα- 
σκευάση τά προς θεραπείαν αύτών έπιτήδεια. Τοιουτοτρόπως 
αναφαίνεται άπό τής πρώτης κοινωνίας ή μεταξύ τών άν
θρώπων συναλλαγή, ήτις ήδύνατο νά όνομασθή «άν άγκ η
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αναγκών», διότι ακριβώς είναι ή υπερτάτη άνάγκη τής 
άνθρωπογενείας, καθ’ οτι έπ’ αύτής, ώς έπί βάσεως σταθεράς, 
άναπτύσσει ή άνθρωπότης έαυτήν.—Ή συναλλαγή λοιπόν 
τών έφοδίων τής ζωής είναι διά τάς κοινωνίας τών άνθρώπων 
δ,τι διά τήν ζωικήν οικονομίαν ή κυκλοφορία τοΰ α'ίματος. 
Σταματήσατε τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος και τό ον κα- 
ταστρέφεται. Διά τοϋτο νομίζω τούς οπωσδήποτε παρακω
λύοντας τήν συναλλαγήν έν ταΐς κοινωνίαις ώς ιδιαιτέρως 
έπικινδύνους είς τήν κοινωνικήν ζωήν. Καί πώς όχι, άφοΰ ή 
έλευθερία τής συναλλαγής είναι κατ’ ακρίβειαν τό άντιζύγιον 
τής αύξανομένης άνάγκης ;

Ή αλήθεια αύτη, ήτις, ώς πρός τά άτομα, καθ’ δσον γνω
ρίζω, συζητεϊται μόνον υπό τών ήθικολόγων, ώς πρός τά έ
θνη διήρεσεν άπ’ άρχής τούς έπί τών άνθρωπίνων μελετήσαν- 
τας, κατά τήν πρακτικήν δέ ύπετάγη είς τήν αύθαιρεσίαν του 
θείου δικαιώματος τών κυβερνήσεων, καί ή άγια είκων αύτής 
παρεμορφώθηύπό τοΰ σκοτεινοΰ θυμιάματος τών προλήψεων. 
Έσκέφθησαν δηλαδή, δτι έκαστον έθνος πρέπει νά έπαρκή εις 
έαυτό καί δέν είδον, δτι ή θεία πρόνοια έπίτηδες είσήγαγε 
τήν ποικιλίαν καί τήν έξ αύτής άμοιβαίαν έξάρτησιν έν τά> 
άνθρωπίνψ κόσμω, όπως διαβιοϊ ούτος έν άδελφότητι άπό 
τίνος άνωτέρας, ούτως ειπεϊν, άνάγκης. 'Υπέθεσαν, οτι, αγο- 
ράζοντες άλλοτρίας πραγματείας γινόμεθα πτωχότεροι, καί 
έλησμόνησαν, οτι λαμβάνομεν διά τής μιας χειρός δ,τι δίδο- 
μεν διά τής άλλης.—Ούτως έσχηματίσθη τό προστατευτι
κόν σύστημα ύπό τήν γενικωτάτην αύτοϋ έννοιαν άπηγο- 
ρεύθησαν τά άλλοεθνή βιομηχανήματα, ή έπεβαρύνθησαν διά 
τοιούτων τελωνιακών δασμών, ώστε ή εισαγωγή των καθί
στατο δυσκολωτάτη, άν όχι καί άδύνατος, ή μεταχειρίσθη- 
σαν τούς ιδρώτας τών λοιπών βιομηχανικών τάξεων είς χρη
ματικός πρός τήν εύνοουμένην συνδρομάς.

Κατά τοΰ συστήματος τούτου, τό όποιον ύπεκαυσεν έπι 
πολύν χρόνον τάς έθνικάς έχθροπραθείας καί έκράτει τόν ναόν 
τοϋ Ίανοϋ άνοικτόν είς πάσαν πολέμου αφορμήν, πρώτον 
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πλήν καιριώτατον τραύμα έπήνεγχε τό περί πλούτου καί εύ- 
Οαιμονίας τών έθνών αθάνατον σύγγραμα τοϋ άληθοΰς θεμε- 
λ-.ωτοϋ τής Πολιτικής Οικονομίας Adam Smith. Το σύγ
γραμμα τοΰτο, ώς λέγει περιφανής νεότερος συγγραφεύς, έ- 
προξένησε πλειότερον αγαθόν είς τήν ανθρωπότητα, παρ’ οσον 
ολοι όμοΰ οί μεγαλόσχημοι φιλόσοφοι, πολιτικοί και'στρα
τιωτικοί τών μέχρις «ύτοΰ χρόνων, οιότι έκτοτε έβεβαιώθη 
εις τον κόσμον νεα καί σωστική τών κοινωνιών αρχή, δτι τδ 
συμφέρον αύτών έγκειται έν τή αρμονική μεταξύ των ζωή. 
Έκτοτε ένώπιον τής άναπτυσσομένης δσημέραι αρμονικής 
σημαίας τής έλευθέρας συναλλαγής, αί πϋλαι τοϋ ΊανοΟ ήρ 
χισαν νά χλειωνται διαρκέστερου, μέχρις ού έπι τών καθ’ ή- 
μας ημερών ό πόλεμος, υποταχθείς είς τδ καθολικόν συμφέ
ρον της άνθρωπότητος, ένιοτε μέν άπδ τό παράθυοον τοΰ φο
βερού ναοϋ φεύγει, άλλ’ ίνα έπιστρέύη δρομαίως είς τδ δεσμω
τήριό'? του.

Ή έλευθερία τής διεθνούς συναλλαγής, ή, οπερ ταύτδν, ή 
έμπορική έλευθερία στηρίζεται είς τδ δικαίωμα τής ιδιοκτη
σίας, είτε ύπδ τήν όύιν τοϋ παραγωγοΰ, είτε ύπδ τήν οψιν 
τοΰ καταναλωτοϋ και άν τήν μελετήσωμεν. Πώς ! Είναι α
διάφορου είς του παραγωγόν νά προμηθευθή ή νά πωλήση έκ- 
τδς τών ορίων τής έπικρατείας; Πλήν προφανώς, εμποδιζό
μενος, στερείται μέρους τής ιδιοκτησίας του. ’Εάν π. χ. ήναγ- 
κάζοντο οί ράπται νά άγοράζωσιν έθνικά ύφάσματα, ιδού ταΰτα 
ύπερτιμώνται ένεκεν τής διακωλύσεως τών ξένων, έπομένως 
ό δαπανών τρία κατ’ έτος ένδύματα θά εύχαριστήται τοΰ λοι- 
ποΰ είς δύω, οί δέ ράπται έντεΰθεν έργαζόμενοι όλιγότερον, θά 
στερηθώσι βεβαίων καρπών τής έν τή έργασία άγιωτέρας ιδιο
κτησίας. Υποθέσατε σκωληκοτρόφόυς, έάν ήναγκάζοντο διά 
βαρέως τελωνιακοϋ δασμού είς τήν έξαγωγήν (πρδς έμψύχω- 
σιν, ως λέγεται, τής εθνικής μεταξουργίας) νά πωλώσι εύθυ- 
νοτερα είς τούς ήμεδαπούς τά προϊόντα τής βιομηχανίας των! 
Δεν είναι ταΰτα πάντα καταπάτησες τοΰ δικαιώματος τής 
ιδιοκτησίας; Μεταβαίνοντες δέ είς τόν καταναλωτήν, πώς! 

δέν είναι σπουδαίου διά τον έργάτην, όταν, λαμβάνων ούτος 
τέσσαρας δραχμάς ημερομίσθιον, δύναται να άγοραση έν τή 
έλευθερία τοΰ έμπορίου, ήτις ευρύνει τήν αγοράν, πλειοτερα 
καί καλλίτερα πράγματα, έμποδιζομένης δέ τής εισαγωγής, 
άγοράζει ιθαγενή ολιγώτερα καί χειρότερα ;

Τοιαύτη κατάστασις έν τοϊς έθνεσι μοί φέρει κατά νοΰν εύ- 
φυέστατον φυλλαδίου, έκδοθέν άλλοτε έν Αγγλία καθ’ ους και
ρούς ή προστασία ήκμαζεν έκεϊ. Είς τδ έξώφυλλον παριστα- 
νετο παράπηγμα, περιέχον πηθίκους· ιδιαίτερον κιγκλιδωτδν 
χώρισμα υπήρχε δι’ έκαστον πίθηκον, δ δέ κύριος αυτών έρρι- 
πτεν γενναίως εις έκαστον τήν άναγκαίαν τροφήν τής ημέρας. 
“Ολοι ύποθέτομεν, οτι οί πίθηκοι έν ειρήνη ούτω περιωρίζοντο 
είς τδ ίδιον. Πλήν οχι· ή είκών έμαρτύρει, οτι, πλήρεις κα
κίας, έπροσπάθουν νά κλέψωσι τήν τροφήν τών γειτόνων αύ
τών, χωρίς νά παρατηρώσιν, οτι έπασχον τά Γδια παρ εκεί
νων. ΊΙ δέ κοινή περιουσία διεσκορπίζετο έντεΰθεν άφρόνως έν- 
τδς τοΰ άστείου μέν, άλλα διδακτικού αύτοΰ θορύβου.

Ή έλευθερία τοϋ έμπορίου δφελεϊ τήν κοινωνίαν όχι μόνον 
καθ' όσον μεταδίδει είς τούς έκ φύσεως στερημένους τόπους 
τά προϊόντα τής ιδιοφυίας άλλων τόπων καί λαών, όχι μόνον 
καθ’ οσον μεταδίδει είς τούς πτωχούς καί ολιγανθρώπους τό
πους τά προϊόντα τών τεχνών έκείνων, τάς όποιας συντηρουσι 
τά μεγάλα κεφάλαια καί οί μεγάλοι πληθυσμοί τών ανεπτυγ
μένων’ έθνών, όχι μόνον καθ’ οσον εισάγει τήν αφθονίαν και 
τήν εϋθυνήαν είς ολας τάς χώρας· άλλ’ ή έλευθερία του εμπο
ρίου δφελεϊ ιδιαιτέρως έκ τής έπιδράσεως, τήν όποιαν =ςα- 
σκοϋσι οί λαοί πρδς άλλήλους καί ιδίως οί πολιτισμένοι έπι 
τών μηκέτι είσελθόντων είς τδ εύρύ τής προόδου στάδιον. 
Ποιον είναι τδ μυστήριον τής στασιμότητος τής Κίνας και 
τής Ίαπονίας; 'Οφείλεται κατά μέγα μέρος είς τον αποκλει
σμόν τής ξένης βιομηχανίας έκ τών λιμένων τών απέραντων 
αύτών χωρών διότι διά τής έλευθερίας του έμπορίου εΐσάγον- 
ται όχι απλώς πράγματα, είσάγονται ίδέαι. Και είναι μειζων 
ή διδασκαλία έκ τής τοιαύτης έπιμιξίας παρά ή έκ της ανι-
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δρύσεως μεγαλοπρεπών διά τούς όλίγους έχπβιδευτηρίων 
„ Αλλ η έλευθερία του έμπορίου επιβάλλεται κατ’ έξοχήν 

Λζ τ’·ναζ έκ ϊεωΪΡ“?«ή« θέσεως τής χώρας των.
Δ,β τ°υς ®λλγ1νας !0,ωί άφαιρέσατετήνέλευθερίαν τοϋ έμπο
ρου και ίδου άρνεΐσθε τό πολυτιμότερου παρελθόν καί τό ώ- 
ραωτερον αύτών μέλλον. Όταν άναμνησθώ τής ιστορίας τής 
ημε Γέρας πατριοος, νομίζω ότι ή θεία πρόνοια έθεσεν είς τό 
χαφωτατον αύτό χέντρον τής Μεσογείου θαλάσσης τήν παν- 
ταχοΟεν διασχιζομένην ύπό τοϋ πόντου χώραν ημών, μεταξύ 
ανατολής και ουσεως, καθώς έπί ύψηλοΰ μέρους θέτει ό στρα- 
τηγος τον σκοπόν πρός χατόπτευσιν τών κινημάτων τοΰ έν- 
θρου. ΤΜύτφ τρόπω ω1 ή ·Εχλάς άνί„β„ xaTez0>, ’ 
Τ” ισχυρό™» ,η-_ ή(Λξτίρ„. άν,ρωζ6τητοςι
στ. τήν ίναγχψ,π.ρ.τ,ρ,α^ w5 ή ϊήτησ,ς χ,, ζο_ ή . 
λύρα, ενεργούσα άκμαιότατον έμπόριον καί προμηθεύουσα τούς 
ττεριξ λαούς έκ τών εφοδίων τής ζωής.

Τ4 δ,ά τήν 'Ελλάδα fyu ίσ,ορ.χας έχ5οΛώ„,,
συνδεομενας προς τό μεγαλείου τής ήμετέρας φυλής. Έάν 
αφησωμεν κατά μέρος τήν έκπαίδευσιν τοΰ έθνους, είς ήυ τό 
έμπορίου συυετέλεσευ έυ τοϊς καφοϊς τής δουλείας καί άκόμη 
και σήμερον παυταχόθευ συυτρέχει (ώς εύχολώτατου είναι 
απο των υπαρχόντων μεγάλωυ έκπαιδευτικών ιδρυμάτων είς 
τούς κατοίκους τώυ Αθηνών νά γυωρίζωσι), ας ένθυμηθώμεν 
το έπαναστατιχόν υαυτιχόυ ημών ήτο γυήσιον τέκνου τοΰ 
εμπορίου καί Οά είναι αιώνιον μνημόσυνου τήςέμπορικής ήμώυ 
αποστολής, διότι τό ήμισυ σχεδόν τοϋ ήμετέρου μεγάλου ά- 
γωνος οφείλεται είς αύτό. Τοιαύτην δύυαμιυ οί λαοί δέν δεσ- 
μεύουσιν έλευθερόνουσι μάλλον, όπως άνδρωθή, ένισχυομένη 
πρός το μέλλον, διά τό όποιον κυρίως οί λαοί ζώσιν. Όταν 
λοιπόν λέγουσιν ήμΐν, οτι ή έλευθερία τοϋ έμπορίου είναι άπλή 
θεωρία, λησμουοϋσι τά πρακτικά αποτελέσματα δυνάμεως, 
τή_ς οποίας είδομεν, δτι ή σημαντιχότης καί ή δουλεία διατε- 
λοΰσιν είς προφανή άντίθεσιν.

Άλλ’ είς τήν ελευθερίαν τοΰ έμπορίου αντιτάσσονται δύο 

κυρίως επιχειρήματα, τά όποϊα, άπορρέοντα έκ τοϋ ττατριωτε- 
σμοΰ, άναγκαϊον είναι νά έξετασθώσιν ίοιαιτερως· 1) οτι η 
έλευθερία τοΰ έμπορίου θυσιάζει τήν έγχώριον βιομηχανίαν εις 
τήν ξένην καί 2) δτι ή έλευθερία τοϋ έμπορίου δέν δύναται να 
γέννηση καί έγκλιματίση έν τή έπικρατεία νέας τέχνας.

Ιον.'—’Ομολογώ, δτι δέν έννοώ πως κατώρθωσευ ό πα
τριωτισμός νά είσέλθη είς τούς περί εύθυνείας ή άκριβείας ύ- 
πολογισμούς τών άνθρώπων. Έννοώ πατρίδα ένδοξον καί με
γάλην· άλλά νά μοί εΐπη τις, δτι, άγοράζων άχριβώτερα εί
μαι καλλίτερος πατριώτης, ιδού πρότασις άληθώς περίεργος. 
Ουτω δέ ό τελειότερος πατριωτισμός συνίσταται είς τήν άπα- 
γόρευσιν πάσης άγορας άλλοτρίωυ. Πλήν άνευ έπιμιξίας ό 
πολιτισμός καθίσταται χίμαιρα- καί τοιαύτη φιλοπατρία οδη
γεί άκριβώς όχι είς τήν δόξαν, άλλ’ εϊς τήν βαρβαρότητα, ό
πισθεν τής όποιας κρύπτεται ή άθλιοτης. ,

’Ας ύποθέσωμεν όμως, δτι προστατεύονται ειοη μονού βιο
μηχανίας- θέλετε χρησιμώτερον κλάδον τής υφαντικής; Έμ- 
ποδίζομεν ή έπιβαρύνομεν τά ξένα υφάσματα- ίδου λοιπού με
γάλα κέρδη διά τήν έγχώριον υφαντικήν, έφ’ δσον γίνεται κυ
ρία τής άγορας. Οί κεφαλαιούχοι τότε ρίπτονται είς την ευ- 
νοουμένην βιομηχανίαν καίέγκαταλείπουσι τας αλλας τεχνας- 
ιδού' Οά μοί εΐπη τις, ή πρόοδος τής ύφαντιχής, λησμονεί δμως, 
δτι δφείλεται είς μετάθεσιν απλήν κεφαλαίων και οτι, δια να 
άχμάση είς κλάδος βιομηχανίας έχρειάσθη νά πτωχευσωσιν 
άχχΟι. ■— ’Ας έρωτήσωμεν δέ και τούς έργατας της υφαντι
κής- θά άποκριθώμεν ήμΐν, δτι συνέρρευσαν πολλοί έργατοι, 
δτι κατά συνέπειαν έξέπεσε τό ημερομίσθιον καί δτι έπ. του 
δλου δέν είναι εύχαριστημένοι. Αύται είναι αι συνεπειαι της 
τεχνητής άναπτύξεως τής βιομηχανίας.

Θέλετε προσφορώτερον παράδειγμα ήτο τής; άνωτερας έκ- 
παιδεύσεως έν Έλλάδι; Προστατεύεται ό κλάδος ουτος της 
πνευματικής βιομηχανίας δι ιδιαιτέρων δαπανών του δημο
σίου ταμείου. Ένώ ή πρώτη διανοητική τροφή αγοράζεται .ν 
τοϊς αλληλοδιδακτικοί; σχολείοις, δωρεάν έν τούτοις αί έπι-
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στημαί διόάσχονται. ’Ιδού βί πλεϊσται ίύ?υ·-αι
νερρευσαν είς τήν προστατευομένην βιομηχανίαν καί έγκατε- 

ειφΟησαν τα λοιπά στάδια είς τού; προχειροτέρους νέας.

ο. °',τως ·ςγίϊείτ?ζ ζα'· ή έκπτωσι; τών έπιστημονικών 
μισθών χαί ή μή ανάλογος προς τά πνευματικά έργα έπίδοσις 
των λοιπών ενασχολήσεων.

2«».- Τό δεύτερον χατά τής έμπορικής έλευθερία; Επιχεί
ρημα αναλύεται εις τήν ιδέαν, οτι μόνη ή προστασία τής έγ- 
χωρίου βιομηχανίας δύναται νά έγκλιματίση τέχνας νέας. 
Αλλ έαν ή βιομηχανική ζωή τών έθνών ε!ν« σημεϊον στα

θερόν τής προόδου αύτών, είς ούδεμίαν εποχήν ε’ιδαμεν πρόο
δον υπο οιαρχή προστασίαν. Ή προστασία στηρίζεται είς τήν 
αυτήν τής κηδεμονίας αρχήν, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι εις 
ταύτην μεν οι πρεσβύτεροι διοιχώσι τούς νεωτάτους, εις Εκεί
νην οέ οί έντολοδόχοι (έκτος άν πρόκειται περί δορυκτητών) 
κηδεμονευοεσι τού; έντολεϊς. Ιδού λοιπόν τό δοχοϋν ολίγων 
ανθρώπων άναπληροϊ τήν σχέψιν τών πολλών καί, ώς ύπό 
σύνθημα πολεμικόν, ή βιομηχανία άκολουθεϊ τά κινήματα τοϋ 
στρατού. Θέλει ή Κυβέρνησις σιδηρουργούς πλειοτέρους; ιδού 
σχημ«τιζονται, όπως οί λόχοι οί στρατιωτικοί διά διαταγμά
των τότε προσδιορίζονται αί ποιότητες καί αί ποσότητες τών 
τεχνουργημάτων, όπως τά όπλα τών στρατιωτών. Μά τήν 
άλήθειαν δέν γνωρίζω άλλην μέθοδον καταλληλοτέραν νά χα- 
ταστήση άχρηστον τό λογικόν τών ύπηκ ό ω ν. Διά τοιού- 
τους λαούς ή λοιπή γή είναι έρημος καί ή στασιμότης είναι 
η ελαφρότερα ποινή. Συγκρίνοντες τούς Φοίνικας καί τούς 
Ελληνας προς τούς Εβραίους και τούς Αιγυπτίους, έχομεν 

την πρακτικήν κύρωσιν τής άληθείας ταύτης· ό Ελληνικός 
και ο Αιγυπτιακός μύθος είναι πιστή έκφρασις τοΰ έθνικοϋ τών 
δύο φυλών τύπου. Διά τούς Έλληνα; ό ΓΙοσειδών παριστά- 
νετο έφ αμαςης ύπό ίππων συρομένης- διά τούς Αιγυπτίους 
δ Τύφων (ή θεότης τοϋ κακοϋ) άντεπροσώπευε τήν θάλασσαν 
και τήν έρημον ώς έθνικά συνώνυμα. — Τοιουτοτρόπως έςη- 
γειται το καθολιχώτερον αίτιον τής προόδου, διότι ύπό τήν
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αιγίδα τής Εμπορικής έλευθερία; ή μεταξύ τών έθνών συναλ
λαγή δίδει τήν ίσχυροτέραν έντασιν είς τήν οίκοϋσαν έν τη 
.ψυχή τοΰ άνθρώπου δύναμιν τοΰ συναγωνισμού, δύναμιν ανυ
πολογίστου σημασία; πρό; τήν κοινωνικήν άναπτυ,ιν. , 

Άλλ’ έάν ή διαρκή; προστασία δέν ύποστηριζεται πλέον 
σπουδαίω;, δ προσωρινό; περιορισμό; τή; έμπορικής έλευθερία; 
διδάσκεται ύπό τινων ώ; πανάκεια βιομηχανική. Αυτή ητο 
ή Ιδέα καί του Colbert, έν τούτοι; ή προστασία του μετε- 
βλήθη κατόπιν εί; κανονικήν καί διαρκή, δια να έ,ηγή την 
Αίσωπικήν αλήθειαν έν τώ παθήματι τοϋ ίππου, οστις, δια 
νά άποδιώξη τήν είσερχομένην εί; τόν λειμώνα του έλαφον 
κατέφυγεν είς τήν προστασίαν τοϋ ανθρώπου, ύπο τον χα ι- 
νον τοΰ οποίου άπωλεσε την έλευθερίαν.

Οί τήν ιδέαν ταύτην ύποστηρίζοντε; καί έν τούτοι; μή α
πό/ οριζόμενοι τών έλευθέρων αρχών τή; έποχής, έπηρρεαζον- 
ται έκ τή; λεγομένη; κλασική; έκπαιδεύσεως, ήτις και μέχρι 
τών ήμερων μα; διοργανίζει τά; ψυχάς τή; νεολαίας εί; τα 
σχολεία. Έάν ύποβάλωμεν τήν ιδέαν ταύτην είς ιστορικήν 
ανατομίαν, βλέπομεν, δτι βάσις αύτή; είναι ακριβώς έκείνη, 
ητι; έχρησίμευσεν εί; μέν τού; αρχαίου; νομοθέτας προς σύν
ταξιν τής πολιτεία; αύτών, είς όλους δέ τούς I topistes, 
άπό τοϋ Πλάτωνος μέχρι τών νεωτέρων μεταρρυθμιστών, να 
ύποσχεθώσι τά; φανταστικά; αύτών κοινωνίας. Εν άλλαις 
λέξεσίν ή ιδέα τή; προσωρινής προστασία; στηρίζεται μεν εις 
τήν αρχήν, ότι αί κοινωνικαί βελτιώσει; είναι αποτέλεσμα 
άνωθεν τίνος οργανισμού, τοΰ κυβερνητικού οργανισμού, άναγ- 
καίαν δέ έχει συνέπειαν, οτι όσον στερεώτερος είναι δ οργανι
σμό; ούτος', τόσον καί τά αποτελέσματα βεβαιότερα. ΊΙ αρχή 
αυτή είναι τό μεγαλείτερον κοινωνικόν έκτρωμα τοϋ παρελ
θόντος, οδηγεί είς τήν δεσποτείαν καί έξηγεϊτήν θεωρίαν τοΰ 
Καλιγούλα, καθ’ ήν «ή ο ΐ β α σ ι λ ε ϊ ς εί ν α ι θ ε ο ι, η ο ι 

λαοί είναι κτήνη.»
Πλήν, έάν συγκρίνωμεν έν γένει τήν Ασιατικήν κοινωνίαν 

πρό; τήν Εύρωπαϊκήν, παρατηροΰμεν, έκ φυσιολογικών καί
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μ» Χαί xi; τη» δ£»τ£?α. αΖ£τ,χώ. άσ9εϊέστ ? . 

««λ.» ανγχρινωμεν πρό; άλληλα ,ά έ,νη ,ής Εύ J θ. 
Χ““” · 7*» ’?' π*?ά τθΓί (* iv ή3ημ.χρ.τ.χή 

ς, παρα τοις δέ ή μοναρχική. Λοιπόν εις άμφοτέρας τάς 
ή ‘“’’“f’W" "’Mt »ρ» ,ό μίρο. ,ώ, 

Oxoi. ε!ϊ„ τ<? {„, . βίσις^.ς

Τ ’ “Τΐ"7η: “*1 ,ί: 'Ελλά8°ί ά’ί'’“™ ’ή!
Τ»»ρ«,«ς! θίσατε 5· χα1τ.ν ίναρετώτιρον ,χ τώ> 
’E»"toT” Λ"τ ““λλιτ'<’°’' τί” το° Μ«ρχου Αύρηλώ»; 
Ε» τ=»το.ς τ, χ«λ=, ίπΙρ 6 ™
77Τ" ι'ύ™ το° 8,’^ο“· ™ 
' ’ .« ΡωμαΙχο, χοα|£οϊ. Ή ωρ9ί>σις χάτω9ίν 8ι.
~ &Wx« τώ» λ“ών "Ρέ”“ ,ά h‘^n »«“Μτω;, 
L. Έλ> SSχ Ε’β“1*° δΙ'“ δέ λ6Τ“» ”= μχγίλου πολίτου 
IV \ 7 (^ί»ρτήτω;,ών π,λ,α.χώνφρν-
7"™ S?Oi) ”?ίί Τ0ύί ίλ“ τά Ζ’χά τώ'- τότχ χ«<- 
ρω» «Λντα; £ί; ,ή. χυβίρϊησίϊ „ . 
τ».!ίλ!?, οτί τ ό ψάρ. β ρω(£5 άπ. τ. ; .χ '■ 
7 π,ττοό,ατέμε. . . ψ., 6ς . ..' τί . /
βρωμά ixi τή» χα,λ.ά...» ΫΡ

Τφ 5,τ. ό λαό; ίνα. τδ μέγα τής έβν,χή; ζωή; ;ργαστή. 
Ρ ·»· όαν μο. £!χη τ.ς, 8τ· ή όάΏ»; τοϋ Μωϋ,έω; ,ώζετα. 

χχφχ; «τίρωχί,,υς, οά τόν παρ.χ,λέ,ω νά ■
τό» χύτυχή β,ητ„. Αί,τή 4χρ.6ώ; Λ„ ή ρλ,&ξί» τής ” 
τ«σ·τς· χ, την οχουοητε, χχ', ,« δάση Έλ>&. ^ατη 
»« μετχδχλη είς τούς ίρωμχτεχούς τώ» β,ρμώ» χλφάτων 
δένδρων»; Εν τούτοις ή ομαλή τών Μνώ» ανάπτυξες δέν ενε. 
ανοεγχη» θανματων άρχβ £ίς αύτήν τό άτομ.χό» αυα-ϊ.», 
ί» τη φυα,χρ τώ, δλων 4τ0|Λ1χών
«λαύος τες β.ομηχανία; αυμφέρη εί. „ 
Χαλλεον Λ επεχε,ρηματεαε, ή οί (επάλληλοι τοϋ τελεεοτίρου 
5ρϊ«»-μ=0· έά» », δύναται νά ζήαη, τό,ε περιττόν νά ύπάρ. 
χη. Η όε Κυβερνησις, ήτις φορολογεί τούς μέν, διά νά δωρή

τοΐ' δέ, καθίσταται συνένοχος δεινού αρπαγής εγκλήματος.^ 
Έν Έλλάδι έχ τών περί ίσότητος χαι έλευθεριας αρχών, 

τάς όποιας οί άλλοι μέν λαοί μόνον είς τάς ψυχας των φι- 
λοσοφούντων χατά βάθος αισθάνονται, τοϋ
νάς χαί ό άπλοϊκώτερος χωρικός, έν Έλλάδι η έλευθερία του 
έμπορίου είσήχθη μετά τής Ανεξαρτησίας της χωράς, χ» ο·, 
δέν έγένοντο χαί άπόπειραί τινες έναντιον αυτής· θα έχθεσ 
τάς ουσιωδεστέρας χαί θά ίδήτε, ότι άπέτυχον ολαι. ,

Κατά τό 1838 συνεστήθη φεσοποιεϊον ύπα του Λελη, ε- 
χορηγήθη δχταετές προνόμιον, άπηγορευθη ή άνιδρυσις άλλου 
φεσοποιείου, έδόθησαν γαίαι χαί τελωνιαχαι άτέλειαι. Κατα 
τό 1839 έσυστήΟη Οπό τών Τζούχλου χαί Δουρουτη μετα- 
ξουργεϊόν· προνόμιον χαί έδώ όχταετές χατά παντός αχλου 
δμοίου καταστήματος, παρεχωρήθησαν γαιαΐ είς Λα, . , 
πρωτεύουσας τών νομών, έπικαρπίαι δημοσίων γαιων τελω- 
νειαχαί άτέλειαι. Κατά τό 1842 έπροστατευθη το ύελουρ- 
γεϊον τοϋ Τόσχε καί ή ζαχαροποιεία τών 'Ροβέρτου και Βι- 
λεοοά, έδόθη είς τούς τελευταίους οεκαετες, προνομιών προ, 
κατασκευήν ζαχάρεως έκ χοχινογουλίων, έδοθη μεγίστη εκ 
τασις γής πολυτίμου έν τή επαρχία τής Α°χ?-.δος, έπικαρ- 
πίαι δασών καί τελωνιακή άτέλεια· ως επιμετρον οέ έδοθη 
απροσδιορίστου διαρχείας προνόμιον διά τήν κατασκευήν ,α- 
γάρεως έκ μυστηριώδους τίνος φυτου μή γνωστοποιηθεντος, 
τό περίεργον, είς τήν «ροστατεύουσαν Κυβέρνησιν. Κατα y 
τό 1846 έσυστήΟη βαμβακοκλωστικόν καταστημα έν 11α- 
τραις υπό τοϋ Φωτεινού· ιδού γαϊαι, άτέλειαι, πιστώσεις χρη- 
ματικαί. Κατά τό 1849 έγένετο ύπό τής Κυβερνήσεως χρη
ματική χορηγία είς τόν Στεφόπουλον πρός σύστασιν μεταξου- 
φαντικοϋ καταστήματος. Κατά τό 1856 άπεφασισθη η συ- 
στασις προνομίου δια τήν έξ Ασφοδέλων κατασκευήν οινοπνεύ
ματος. Κατά τό 1859 παρεχωρήθη μέν είς τας μοναχας του 
■Αγίου Κωνσταντίνου τό ’/3 εΐσ^οηματος
πρός έμψύχωσιν τής μεταξοϋφαντικής αύτων έσυστηθη δε η 
Καίρια τής έλληνικής οινοποιίας είς τήν όποιαν τό οημοσιον 
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ταμεων έγενετο συνέταιρος χατά τρεϊς χιλιάδας μέτοχός. — 
at αύται αί άπόπειραι έναυάγησαν· εις μάτην καί αί χρη- 

ματ.καί συνδρομ»! και αί επίσημοι ύποσχέσεις· ύπό τόν'έλ- 
ληνικον ορίζοντα ή προστασία δέν δύναται νά άνθηση. Εις 
τον τοπον τοϋτον παν 5,τι ΐγν. τήν όσμήν προνομίου, εί ς δ- 
λας ταςένεργείας τοϋ άνθρώπου,δέν είναιβιώσιμόν.

Ας έπιθεωρήσωμεν έν τούτοις και τούς καρπούς τής έλευ- 
θ£?ιας τοϋ εμπορίου, ήτις κατά κανόνα έπεκράτησε παρ' ήμϊν. 
— Εαν παραλείψωμεν τά έπί τής όλης βιομηχανίας τών έθνών 

Ο τουλάχιστον τοϊς °/0 μΙΧ?ά και άφανή ούτως είπεϊν τε- 
Ζ?^?γεια, (διότι πολλοί ακόμη ένθυμοϋνται τόν πρό 25 έτών 
μηδαμηνόν άριθμόν τόν έν ΆΟήναις υποδηματοποιείων, ρα
πτικών, έ οπλοποιείων καί λοιπών τοιούτων έργαστηρίων, δ- 
λοι δέβλέπουσι τήν έν ταΐς ήμέραις ήμών έπίδοσιν τών τοιού
των τεχνών και τήν άνάπτυξίν έν γένει τής ήαετέοας μι- 
κροβιομηχανίας), Οέλομεν έκθέσει τήν άπροστάτευτον πρόο- 
οον κεφαλαιωδεστέρων κλάδων τής έλληνικής βιομηχανίας.

Οποια ήτο ή παρ' ήμϊν σιδηρουργία είς τήν άρχήν τής 
νεωτερας άποκαταστάσεως ήμών! 'Υπάγετε είς Σύρον, Οά ί- 
οήτεδτιήκυριωτε'ρα οδός τής νέας πόλεως άποτελεϊται έκ 
σι ηρουργείων τελειοποιημένων τό ώραιότερον τής ’Ανατολής 
σιδηρουργείου είναι τό τής έλληνικής άτμοπλοίας έν Έρμου- 
-ολει, προς τό όποιον συναγωνίζονται τά έν Πειραιεϊ- τά κα
ταστήματα ταΰτα έγεννήθησαν ύπό τήν ατμόσφαιραν τής 
ίμπορικής έλευθερίας. _ Ή ατμοκίνητος καθ’ ήμας βιομη- 
Ζ«ν·α έλαβεν ευρυτατας αναπτύξεις χωρίς υποστήριξιν έκ 
μέρους τής Κυβερνήσεως· καί οί μέν άτμόμυλοι ήμών προ- 
μηθευουσιν έχ Σύρου χαί Πειραιώς τήν Μικράν’Ασίαν, ή δέ 
βιομηχανία τοΰ βάμβακος χαί τής μετάξης συνεταιρίσθησαν 
την δύναμιν τοϋ άτμοϋ. Ή έν Πάτραις τώ 1849 προστα- 
τευομενη βαμβαχοχλωστική ώχρια απέναντι τής νεωτέ- 
ρας αναπτυςεως έν Άργει, έν Πειραιεϊ και έν Λεβαδεία, ό- 
?« ομενης είς τήν φύσιν τών πραγμάτων διά τήν ζήτησιν 
xr. καλλιέργειαν τοϋ ελληνικού βάμβακος ένεχεν τών πολέ-
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μων τής Αμερικής. — Έάν τό προστατευθέν μεταξουργειον, 
ώς ηχούσατε, έμαράνθη, ή έλευθερία τοϋ έμπορίου έοημιουρ- 
γησεν κατόπιν έπτά, ή δέ τελευταίον στασιμότης των έργων 
αυτών οφείλεται όχι είς τήν γεννήσασαν αύτά αιτίαν, αλλ 
είς άλλους κοινωνικούς τής Ελλάδος λόγους καί ιοιως εις την 
γενικήν τοΰ σκώληκος άσθένειαν.

Οί ύπό τής Κυβερνήσεως δημοσιευόμενοι πίνακες διδουσιν 
ήμϊν λίαν έμφαντικάς έπί τοΰ ζητήματος πληροφορίας. Κατ 
αύτούς ή μικρά σαπωνοποιία άνευ ούδεμιάς, σημειώσατε, βοή
θειας, κατά τό i860 έξαγαγοΰσα 8 χιλ. δραχμών προϊόντα 
μετά 14 έτη έξήγαγε σχεδόν εκατονταπλάσιου ποσόν (17 1,910 
δραχ.). _ ΊΙ βυρσοδεψική βιομηχανία, ήτις άπό καιρού εις 
καιρόν έπικαλεϊται τήν βοήθειαν τής προστασίας,λησμονεί την 
έν τή έμπορική έλευθερία ακμήν της, διά νά άποδωση εις την 
έλευθερία·.· ταύτην τάς συνέπειας διαφόρων εμπορικών και κοι
νωνικών κλονισμών. Πρόχειρος είναι είς άπόδειξιν ή δύναμις 
-ών αριθμών τώ όντι ένώ είς τά 1851 τά βυρσοδεψεία της 
Ελλάδος έξήγαγον δέρματα αξίας 121 ΧΛ·, δ?βΧ^* ’ 
11 έτη έξήγαγον είκοσαπλάσιον σχεδόν ποσού (2,329,009) 
•καί μετά 23 έτη πλέον τοΰ πεντηκονταπλασίου (6,344,527).

Όποια δέ ήτο ή ναυτιλία ήμών μετά τό τέλος τοΰ ύπερ 
άυεξαρτησίας άγώνος; Όλίγα ηρωικά σκάφη, κατατρυπημενα 
ύπό εχθρικών σφαιρών, ιδού ό ήμέτερος έμπορικός στολος. 
Ύπό τήν πνοήν όμως τής έμπορικής έλευθερίας, άνευ προστα
σίας, ιδού τί είργάσθη τό Ελληνικόν περί τήν θαλασσαν.έν
στικτον· άς όμιλήσωσι πάλιν οί αριθμό·.. — Εις τα 1860 
είγομεν πλοία 4,070, χωρητικότητος 2G3 χιλ. τόνων μετά 
ναυτών 23,842. Ή δέ άνάπτυξις αυτή, όλοέν προβαινουσα, 
είςτά 18G6 άριθμεϊ πλοία 5,156, χωρητικότητος 297 χιλ. 
τόνων μετά ναυτών 25 χιλιάδων. Οί άριθμοί ούτοι ευ τή κα
θολική τοΰ κόσμου ναυτιλία είναι έμφαυτικώτατοι, διότι σπο- 
δεικυύουσιν, οτι άναλόγως μέν τοΰ πληθυσμού της η Ελλάς 
ε7ναι πρώτη ναυτική χώρα τοΰ κόσμου, μη λογιζομενης οέ 
τής όλιγανθρωπίας της, έρχεται μέν «τη είς τήν εύρωπάί-
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κήν οικογένειαν, προέχει δέ τριών αύτοχρατοριών, τής ρωσ
σικής, αυστριακής και τής τουρκικής, δύο μεγάλων βασι
λείων, τοϋ πρωσσικοΰ και τοϋ ιταλικού, μή λογιζομενων τών 
υποδεεστέρων.

Έκ τής κινήσεως τοΰ γενικού έμπορίου ημών δ τόπος, οστις 
προ τριακονταετίας ήτο απλώς αρχαιολογικόν μουσεϊον, εις 
τά 1858 εισάγει καί έξάγει δμοΰ 73,066,000 δραχμάς εις 
άξίαν βιομηχανημάτων, εις οέ τα 1864 ή εισαγωγή καί έξα
γωγή αύτοϋ άναβαίνει ζωηρότερου είς 93,288,000. Ιΐςεύρω 
οτι εις τούς μεγάλους τούτους αριθμούς δέν έπιχαίρουσιν δλοι, 
όσοι ιδίως γνωρίζουσι τήν εισαγωγήν μείζονα· άλλ' ή λύπη 
των έχει τω όντι πολλήν δόσιν άστείου, διότι δέν δύνανται 
ποτέ νά άποδείξωσιν, δτι, λαμβάνοντες τά ξένα προϊόντα, οέν 
δίδομεν τί εις άντάλλαγμα, ούδ’ οτι είμεθα δ κατά π α ρ α
χ ώ ρ η σ ι ν αμαρτωλός τής γής λαός, διά νά Οερίζωμεν έκεΐ 
δπου δέν έσπείραμεν.

Άλλ’ άφίνοντες τούς άριθμούς κατά μέρος, ας έςετάσωμεν 
τήν Έλλάοα ύπό τινας όψεις τής κοινωνικής αυτής άποκα- 
ταστάσεως. Τί ήτον ή ήμετέρα χώρα πρό τριακονταετίας και 
τεσσαρακονταετίας! Σήμερον δέ ή ατομική εύημερία είναι 
έργον κοινοτάτης άποδείξεως· καλλίτερα*,  οΐκίαι, εύπρεπεστε- 
ρα ένδύματα και υγιεινότερα τροφή, ιδού άγαθά άφθονως έν 
τφ λαώ διαμεμοιρασμένα. Πόλεις έπι τών ερειπίων άνηγερ- 
θησαν πολυδάπανο·., αί πεδιάδες έκαλύφθησαν ύπο πλουσίων 
φυτειών, κατά παν σχεδόν βήμα βλέπει τις τον έκατονταπλα- 
σιασμόν, τούλάχιστον, τών μετά τόν άγώνα Ελληνικών κε
φαλαίων.

Όποιος ήτον δ πληθυσμός ημών μετά τήν φοβεράν έκείνην 
έποχήν, ήτις έσχημάτιζεν ήοωας άφ’ ένός καί θύματα άφ’ ε
τέρου ; Έν τούτοις άς άκούσωμεν τήν ίκανώς παρηγορητικήν 
φωνήν τής αδέκαστου Στατιστικής έπιστήμης,διότι, κατά τον 
Κ. LegOVt, ή Ελλάς, είς μέν τήν κίνησιν τοϋ πληθυσμού 
της έρχεται μετά τήν ’Αγγλίαν καί τήν Πρωσσίαν ένώ δε 
τήν τρίτην έχει θέσιν έν τή Εύρωπαϊκή οικογένεια καί κατά

<·

τήν αύξησιν τών οικογενειών καί τήν πολλαπλασίασιν τών οί 
κιών, τό περιεργώτερον είναι, δτι τής νεαρας Ελλάδος δ κυ
ρίως βιομηχανικός πληθυσμός υπερέχει άναλόγως κατά πολύ 
τόν τής μεγάλης Αύστριακής αύτοκρατορίας. —Όποια δέ 
ήτο ή οικονομική κατάστασις τής Ελλάδος, δταν κατά τό 
1833 μόλις άνέβαινον είς 7 έκατομμύρια δρ. τά τακτικά έσο
δα τοϋ δημοσίου ταμείου; Εντούτοις κατά τό 1876 τά 
τακτικά έσοδα τοϋ Κράτους ύπελογίσθησαν είς 39 έκατομ
μύρια.

Πώς οί άνθρωποι διαιτώνται καλλίτερου, δ πληθυσμός αύ- 
ξάνει ταχέως, ό δημόσιος θησαυρός πενταπλασιάζεται καί έ
πειτα δλα ταϋτα κατορθοΰνται άνευ βιομηχανίας; Παρατη
ρήσατε τό υψωμένου έν τώ τόπω ήμών ημερομίσθιον δποΐον 
ήτο έπί τουρκοκρατείας ύπό τό σύστημα τής προστατευτικής 
αγγαρείας! Δέν ήτο κατά πολύ σημαντικώτερον είς τούς πρώ
τους χρόνους τής άνεξαρτησίας ήμών. Καί έν τούτοις τότε 
ήμεθα δλίγιστοι. Πώς; ένώ πολλαπλασιάζονται οί έργάται 
ήμών, αύξάνει τό ήμερομίσθιόν των; 'Αραγε ή Ελλάς αποτελεί 
έξαίρεσιν τοΰ οικονομικού κανόνος; Όχι· δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρχη τοιαύτη έξαίρεσις. Τό Ελληνικόν ημερομίσθιον 
άναβαίνει άπό έτους είς έτος, διότι ζητούνται έργα πλειότερα. 
Ιοού τό μυστήριον. Άλλ’ δταν ζητούνται έργα πλειότερα, ή 

βιομηχανία είναι, άρα γε, διά τοϋτο νεκρά;
Έξεθέσαμεν έν μικρογραφία τήν βιομηχανικήν κίνησιν τής 

Ελλάδος· κατ’ ούδέν προσέκρουσε πρός τήν μεγάλην τής έλευ- 
Οεριας τοΰ έμπορίου αρχήν. ΓΙολλοΰ γε καί δει νά ίσχυρισθώμεν, 
δτι δ τόπος έξεπλήρωσε τόν προορισμόν του, ένόσω ή Αίγινα 
εις τήν αρχαιότητα έτρεφεν 800 χιλ. κατοίκων διά τής βιο
μηχανίας της, τό δέ Βέλγιον έν ίση περίπου έκτάσει πρός τήν 
Πελοπόννησον περιέχει δεκαπλάσιου πληθυσμόν καί είναι τό 
αγλάισμα τής έν Εύρώπη άκμής. Άλλ’ ώς γνωστόν ή πρόο
δος τών έθνών δέν αύτοσχεδιάζεται, τής δέ βιομηχανίας ή 
οριστική έμπέδωσις δφείλεται εις τά μεγάλα κεφάλαια καί 
τούς μεγάλους πληθυσμούς. Τά δημιουργεί καί δημιουργεϊται 
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ΰπ’ αύτών, είς άπόδειξιν δτι ή ζωή τών έθνών δέν μετράται 
εις ημέρας καί έτη, άλλ’ είς αιώνας.

ΚΡΙΣΕΙΣ
ΙΙΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ EAVU1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ Σ1ΤΚΡ1ΣΕΙ ΠΡΟΣ

TUN ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ.

Έν ώ πάσαι τής Εύρώπης αί Κυβερνήσεις πλήν τής Τουρ
κικής, περί πλείστου ποιούμενα', τά τής έκπαιδεύσεως, σπου- 
δαίως καί πατρικώς μεριμνώσι περί τής προαγωγής, προόδου 
καί τελειοποιήσεως αυτής, οί δέ φιλόμουσοι υπουργοί αύτών 
συναισθανόμενοι τήν ιερότητα τών καθηκόντων τής θέσεως 
τακτικώς κατ' έτος δημοσιεύουσι διά τοϋ τύπου μαχράς καί 
λεπτομερείς εκθέσεις περί τής .δημοτικής, μέσης καί ανώτα
της έκπαιδεύσεως καί ουτω τήν κατάστασιν αύτής ύποβάλ- 
λοντες είς τήν κρίσιν τών λογιών τοϋ έθνους άνδρών, καθη
γητών τε καί διδασκάλων, σπουδαίας προκαλοϋσι συζητήσεις 
καί κρίσεις έπί τών κακώς έχόντων καί έπανορθώσεως δεόμε
νων, έν ω, λέγω, ταϋτα γίνονται παρά τοϊς σοφοϊς καί πεπο- 
λιτισμένοις έθνεσι τής Εύρώπης, ημείς καί μόνοι έν τώ προ- 
τύπφ ήμών βασ'.λείω, καίπερ συναισθανόμενοι τήν γενικήν 
τής έκπαιδεύσεως καχεξίαν, άγνοοϋμεν όμως κατ’ ακρίβειαν 
τά κατ’ αύτήν.

Διότι οί κατά καιρούς αναλαμβάνοντας τάςήνίας του ύπουρ- 
γείου τής παιδείας φιλόμουσοι υπουργοί άπο τής έποχής τοΰ 
μακαρίτου Χριστοπούλου ώς πολιτικά κεφάλαια μεταχειριζό- 
μενοι καί τό πολυτιμότατον τοΰ έθνους άγαθόν, τήν αληθή 
έκπαίδευσιν αύτοϋ, καί τοϋτο πάντοτε πρός ίδιους σκοπούς, 
ούδέποτε έσχον τήν γενναιότητα καί ευκαιρίαν, απομιμούμε
νοι τά καλώς καί σοοώς παρά τοϊς άλλοις γιγνόμενα, νά έκ- 
θέσωσιν είς τό έθνος τήν άληθή τών πραγμάτων κατάστασιν 

καί ταύτην ύποβάλλοντες είς τήν βάσανον πάντων τών λο
γιών αύτοϋ, δραστήρια νά λάβωσι μέτρα κατά τής προϊόντος 
τοϋ χρόνου έπαυξανούσης καχεξίας τής έκπαιδεύσεως άπό τής 
κατωτάτης μέχρι καί τής άνωτάτης βαθμϊδος αυτής, άλλά 
πολλοί αύτών άδιαφοροϋντες περί τών κακώς γινομένων έπί 
τοσοΰτον συνετέλεσαν είς τήν έπίτασιν τοΰ κακοϋ ώστε τις 
αυτών έντεϋθεν δρμώμενος καί θελήσας μέν να έπιφέρη δ’.όρ- 
θωσίν τινα, άπελπισθείς όμως παρέβαλε τήν άπευκταίαν ταύ
την κατάστασιν πρός τήν κόπρον τοΰ Αύγείου, είς τήν οποίαν 
καί αυτός μίαν προσθείς, έκών άκων άπεχώρησεν έννοήσας έπί 
τέλους δτι άδύνατος άποβαίνει ή τών κακώς έχόντων θεραπεία, 
Ηράκλειον άπαιτοϋσα δύναμιν.

Καί ό μέν τοϋτο παθών υπουργός κατ’ έξαίρεσιν τών προ- 
κατόχων καί διαδόχων έφιλοτιμήθη νά συντάξη έκθεσιν πολλά 
καί ποικίλα περιέχουσαν νομοσχέδια πρός διόρθωσιν τοΰ νο- 
σοϋντος έκπαιδευτικοΰ συστήματος καί έν παραρτήματι αύ
τής, διαβιβασθείσης πρός τόν βασιλέα, νά έπισυνάψη κατα
στατικόν πίνακα τής καθόλου έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι.

’Εντελώς δέ άκατανόητον καί λίαν παράδοξον φαίνεται οτι 
ό ταϋτα καλώς ποιήσας υπουργός περιήλθεν είς άντίφασιν 
πρός έαυτόν· διότι έν ώ προηγουμένως αποπειραθείς νά έπα- 
νορθώση τά κακώς έχοντα καί άποτυχών ώκτειρε τήν κατά- 
στασιν τών πραγμάτων, άκολούθως έπιλήσμων τούτου γενό- 
μενος, έπί τοσοΰτον έξήρε τήν έν Έλλάδι πρόοδον τής παι
δείας όπως τω βασιλεΐ εύαρεστήση, ώστε έτόλμησε νά διϊσχυ- 
ρισθή έν τελεί τοΰ παραρτήματος δτι ή Έλλας καίπερ μικρά, 
υπερτερεί όμως κατά τήν παιδείαν πολλά τών άπ’ αιώνων 
άποκατεστημένων κρατών τής Εύρώπης. «Ή έν γένει πρός 
τήν παιδείαν έπίδοσις τοΰ ε“θνους λέγει, είναι τοιαύτη ώστε 
πολλά τών άπ’ αιώνων άποκατεστημένων κρατών υπολείπον
ται ήμΐν ώς πρός τήν άναλογίαν τών μαθητών πρός τόν πλη
θυσμόν τών κατοίκων. Έάν δέ άποδεκτά γίνωσι τά συνταχ- 
θέντα νομοθετήματα περί βελτιώσεως δλων τών κλάδων τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως, έλπίζω δτι έντός όλίγου χρονικού θέ- 
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λομεν ύπερτερήσει κατά τον αριθμόν τών παιδευομένων πολλά 
τών τής Εύρώπης έθνών.»

Άλλά ταϋτα μεν προς τέρψιν τών άζροατών και ψυχαγω
γίαν τών άναγνωστών λεγόμενα καί τήν έθνιζήν ήμών φιλο
τιμίαν Οωπεύοντα άνταποζρίνονται άρά γε πρός τήν άλήθειαν 
καί τήν πραγματικότητα καί δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς 
φάρμακα πρός θεραπείαν τοΰ νοσήματος; ούχίβεβαίως. Διότι 
ώσπερ έν τή 'Ιατρική πρώτιστον έργον καί καθήκον παντός 
ιατρού έστιν ή διάγνωσις τής άσθενείας, δεύτερον δέ ή έπί τή 
βάσει ταύτης έρειδομένη θ9ραπεία αύτής, ουτω καί έν τή πο
λιτεία πρώτιστον έργον τοϋ πολιτικού έστιν ή διάγνωσις καί 
ομολογία τών έλλείψεων καί άτελειών αύτής καί ειτα ή σπου
δή καί μέριμνα τής θεραπείας αύτών.

Αυτό δή τοϋτο απαιτεί ό ορθός λόγος καί έν τή παιδεία, 
αναπόσπαστου καί ούσιώδες άποτελούση μέρος τής πολιτείας, 
διότι έκ μέν τής ομολογίας καί παραστάσεως τής αλήθειας, 
οίαδήποτε καί άν ή αύτη, σχηματίζεται πεποίθησις γενική 
περί τής καταστάσεως τών πραγμάτων, καθίσταται έπαισθη- 
τή ή τής έπανορθώσεως αύτών ανάγκη καί έντεΰθεν δύναται 
νά προκύψη ώφέλεια καί θεραπεία τοΰ νοσήματος. Έκ του 
ψεύδους όμως καί τής άποκρύψεως τής αλήθειας πάντοτε βλά
βη καί ζημία προσγίγνεται τοϊς πράγμασι. Διότι τοΰ μέν ή 
δύναμις σαθρά καί ή διάρκεια βραχυχρόνιος, έκείνη δέ πανσθε- 
νής ούσα αιώνιον έχει τό κϋρος καί πάντοτε θριαμβεύει έπί τέ
λους, όσονδήποτε καί άν καταπολεμηθώ έν άρχή.

Μήπως έκ τής ψευδούς έκείνης παραστάσεως τών τής παι
δείας έβελτιώθησαν κατά τι τά πράγματα έντός τοΰ μετά 
ταϋτα πενταετούς χρονικού διαστήματος; πολλού γε καί δεϊ. 
Ούμήν άλλά καί πολλφ χείρονα κατέστησαν. Διότι τής νό
σου είσδυσάσης εις πάντα τά μέλη τού σώματος και Οργανι
σμού τής έκπαιδεύσεως, τοϊς πάσιν έπαισθητή καί ανιαρά κα
τέστη ή καχεξία αυτής, έξ ής δρμώμενοι οί δύο τελευταίοι 
υπουργοί μετά πολλού τοϋ κόπου κατώρθωσαν μέν νά προπα- 
ρασκευάσωσι τήν άνασύστασιν τοΰ διδασκαλείου προς βελτίω- 

σιν τής εϊς τον ύπατον βαθμόν έκφαυλισθείσης δημοτικής έκ- 
παιδεύσεως, δπερ καθ’ ας ίδρύθη βάσεις λίαν αμφίβολόν έστι 
διά πολλούς λόγους άν θά δυνηθή νά παραγάγη τά προσδο- 
κώμενα ύπό τών ουτω ίδρυσάντων αύτό αποτελέσματα. Τήν 
μέσην δμως καί άνωτάτην έκπαίδευσιν έγκατέλιπον είς τήν 
τύχην ώς πλοίο ν άνερμάτιστον έν μέσω τοΰ πελάγους φερό- 
μενον άνευ πυξίδος καί πηδαλίου.

Ότι δέ τά πράγματα κατά κακήν μοίραν ούτως έχουσι 
καί οτι ή προμνημονευθεϊσα δευτέρα άπόφανσις τοΰ υπουργού 
στερείται πάσης ΰποστάσεως άληθείας, εν καί μόνον παρά
δειγμα άρκοΰμαι νά προσαγάγω πρός έπιβεβαίωσιν τών λεγο
μένων παραβάλλων τήν έν Έλλάδι παιδείαν ούχί πρός τήν 
τών πρωτευόντων ή δευτερευόντων καί άπ’ αιώνων υποκατε
στημένων τής Εύρώπης κρατών, αλλά πρός τήν κατάστασιν 
τής παιδείας ενός τών έν τή τελευταία βαθμίδι τής διανοητι
κής άναπτύξεως ίσταμένων, καί τοΰτό έστιν ή Ουγγαρία, ί'να 
καταφανή δτι ού μόνον δέν προέχομεν, άλλ’δτι καί κατά πολύ 
ύστεροϋμεν έκείνου, δπερ θεωρήται τελευταϊόν καί έσχατον 
κατά τήν παιδείαν.

Άλλά μήπως ό υπουργός μόνον εκείνος πέραν τοΰ δέοντος 
έπί σκοπώ έξήρε τήν πρόοδον τής έν Έλλάδι ππιδείας ; ούχί 
βεβαίως. Διότι καί τών πρύτανεων τις τοΰ Πανεπιστημίου έπί 
δημοκοπίσ. μεγαλαυχών ποτέ έπί τοσοΰτον ανύψωσε τό ήμέ- 
τερον Πανεπιστήμιου, ώστε άσυστόλως άπεφήνατο άγορεύων 
τοϊς κεχηνόσιν άκροαταϊς δτι όλίγιστα τών τής Εύρώπης πα
νεπιστημίων δύνανται νά παραβληθώσι πρός τό ήμέτερον, τοϋ 
όποιου ό'μως έτερος πρύτανις φίλος τής άληθείας ζαί εχθρός 
τής δημοζοπίας τήν αληθή θέσιν ζαί κατάστασιν αύτοϋ όρ- 
θώς έκτιμήσας, άπροζαλύπτως ώμολόγησεν δτι πυρήνα μόνον 
Πανεπιστημίου έχομεν καί ούχί πλήρες Πανεπιστήμιον κατά 
τήν αληθή τής λέξεως σημασίαν καί δτι τών γυμνασίων ή 
κατάστασίς έστι φοβερά. Καί εί μέν τοϊς ύπουργοϊς καί πο- 
λιτικοϊς έξεστιν έπισήμως τήν αλήθειαν άποκρύπτειν καί ψευ- 
δολογεϊν, τοϊς καθηγηταϊς όμως τού Πανεπιστημίου ζαί Πρυ- 
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τάνεσι, κύριον έχουσιν έργον τήν ζήτησιν, εύρεσιν, παράστασιν 
καί διδασκαλίαν τής αλήθειας έπιτρέπεται αρά γε το μέλαν 
λευκόν και τοϋτο μέλαν νά παριστώσι και ούτω νά άσχημο- 
νώσι; Κλαζομενίοις έζεστιν άσχημονεϊν έλεγον οί Σπαρτια- 
ται και ούκ άλλοις Έλλησιν.

Ούτω τοίνυν έκ τών λόγων έπι τά έργα μεταβαίνων, τών 
όποιων αληθείς παρασταται είσίν οί άριθμοί καί τοϋ κόσμου 
βασιλεύουσιν, επισυνάπτω περιληπτικήν καταστατικήν τής έν 
Ουγγαρία και έν Έλλάδι έκπαιδεύσεως ί'να καταφανή κατά 
πόσον ύπερέχομεν κατά τήν φαντασιώδη άπόφασιν τοϋ ύπουρ
γοΰ καί τοΰ πρύτανεως καθηγητοΰ ή κατά πόσον ύστεροΰμεν 
καί άπολειπόμεθα κατά τήν αληθή τών πραγμάτων κατά- 
στασιν.

Καταστατική της lr ΟΰγγαρΙφ Ικπαιδιΰσεως·

Ό έπί τών έκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύσεως 
φιλόμουσος υπουργός κ. Αύγουστος Τρέφορτ άρτίως έδημοσίευ- 
σεν, ώς κατά τά τά παρελθόντα πέντε έτη, κατ’ άπόφασιν καί 
άπαίτησιν τοΰ Κοινοβουλίου μακροτάτην καί λεπτομερεστά- 
την έκθεσιν, αποτελούσαν ογκωδέστατου τόμον έξ 859 σελί
δων εις τέταρτον συγκείμενον περί τής καταστάσεως τής έν 
Ούγγαρίιφ έκπαιδεύσεως, έξ ής άποσπών τά αναγόμενα εις τάς 
διαφόρους βαθμίδας αύτής συμπεράσματα παρατίθημι ένταϋθα.

Α'.
Ληαοτικη ΈκπαΙδευσις·

Καθ’ δλην τήν Ουγγαρίαν ύπήρχον τφ 1876—77 έτει 
Αχμοτ. σχολεία μαθηταΐ διδάσκαλοι

15,388 2,129,597 20,125
Πρός τούτοις δέ σημειοΰνται μή φοιτώντες είς αύτά 

παϊδε; κοράσια ανευ βιβλίων
290,000 331,743 296,667

Τό δέ ολικόν ποσόν τής μισθοδοσίας τών διδασκάλων άνέρχε- 

ται εις 7,705,469 φιορίνια· κατά μέσον όρον ό μισθός έκάστου 
δημοδιδασκάλου άναβαίνει είς 329 φιορ. έχοντας έλευθέραν 
κατοικίαν και κηπουρικήν γήν.

Δημοτικών σχολείων καταστήματα 15,388 έφωδιασμένα 
μετά πάντων τών άναγκαιούντων μέσων ήτοι πλακών,πινάκων 
άναγνώσεως, γεωγραφικών πινάκων, σφαιρών, φυσιογραφικών 
συλλογών καί 2,299 βιβλιοθηκών τών εκπαιδευτηρίων τού
των περιεχόντων 20,695 δωμάτια καί αίθουσας, δημόσια μέν 
καί ιδιοκτησία κοινοτήτων είσί 13,967, υπ’ένοίκοιον δέ 1421· 
πρός τούτοις δέ γυμναστήρια 3,829 καί κήποι 6,839.

Έπειοή δέ έν τή πολυγλώττω Ούγγαρία οίκοΰσι πολλά 
καί διάφορα έθνη καί φϋλα, έκαστον τών οποίων εκπαιδεύεται 
έν τή ίδια γλώσση, λίαν περίεργος φαίνεται ή καταστατική 
τών κατά τά τέσσαρα προτελευταία έτη διδαχθέντων μαθη
τών έν τοίς δημοτικούς σχολείοις.

(ίπιτχι το τϊλο;)

Γλώσσα 1872 
Σχολ.

1873
»

1875
>

1876
λ>

1) Έν τή Ούγγρική 7,991 6,822 6,875 6,981
2) » Γερμανική 1,810 1,273 1,257 1,230
3) » Ρουμουνική 2,878 3,001 3,096 3,057
4) > Σλαβονική 2,046 1,971 1,805 1,814
5) » Σέρβική 329 312 295 278
6) » Κροατική 75 110 88 115
7) » Ρουθανική 567 573 546 560
8) » Ελληνική — 1 1 —
9) » Βουλγαρική 6 6 6 —

10) » Βενδική 13 14 2 —
11)Έν δυσί γλώσσαις 1,537 1,167 1,269 1,263
12) Έν τρισί γλώσσαις 258 129 93 90

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ. ΑΗΜΙΤΣΑΣ.
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Το έπεισόδιον τοϋ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου, τό όποιον ένα- 
σχολει έπι τήν Αυστρίαν, ή υπό ταύτη; ήτοι κατάληψις τής 
’Ερζεγοβίνης καί τής Βοσνίας, αποτελεί σπουδαιοτάτην άοορ- 
μήν οικονομικών έν Βιέννη ανησυχιών. Τά Αυστριακά χρεό
γραφα δεικνύουσι τάσεις πρός εκπτωσιν άξίας ιδιαιτέρας ση- 
μειώσεως. Άπό 65,10 τή 13 ’Ιουλίου έ. έ. κατέβησαν τά 
χάρτινα είς 64,30 τή 10 Αύγουστου, καί 61,70 τή 7 Σε
πτεμβρίου. Ανάλογος έ'κπτωσις παρατηρεΐται καί έπί τών εις 
χρυσόν καί άργυρον Αυστριακών χρεωγράφων. Τά είς χρυσόν 
Ουγγρικά άπό 92,80 τή 1 3 ’Ιουλίου έ. έ. κατέβησαν είς 90, 
40 τή 10 Αύγούστου, καί 86,35 τή 7 Σεπτεμβρίου.

Τό διά τήν κατάληψιν τής Ερζεγοβίνης καί τής Βοσνίας 
ψηφισθέν ύπό τών δύο τής Αύστρίας καί τής Ουγγαρίας Κοι
νοβουλίων δάνειον τών 60 έκατομ. φλ., έξ ων 41 έκατομ. διά 
τόν Αυστριακόν προϋπολογισμόν καί 17 διά τον Ουγγρικόν, 
δεν ήδυνήθη εΐσέτι νά πραγμ άτοπο ιηθή ολόκληρον. Κατά πά
σαν δέ πιθανότητα ό τριπλασιασμός τής ποσότητος ταύτης θά 
έπιβληθή έντός δλίγου ώς έργου ανάγκης είς τήν περαιτέρω 
Αύστριακήν πολιτικήν, ήτις, μή εΰρίσκουσα πρόθυμον υποδο
χήν είς τήν μεγάλην πιστωτικήν αγοράν, εξοικονομεί τό πα
ρόν άπό ιδιαιτέρων πρός τραπεζικούς οίκους προσωρινών συνε- 
νοήσεων.

’Εν γένει τό έκ τής συνθήκης τοϋ Βερολίνου διπλωματικόν 
άπόκτημα τής Αύστροουγγαρίας δέν δύναται νά Οεωρηθή ώς 
έπίζηλον· ούτε περί πολιτισμένης πρόκειται χώρας, ούτε περί 
ευφόρου, ούτε περί έχούσης εύρύ μέλλον οικονομικόν. Ή μόνη 
διά τήν Αύστρίαν σημασία τής ’Ερζεγοβίνης και τής Βοσνίας 
άφορα μάλλον τήν πρός το Σλαβικόν στοιχεϊον αύτής ύπό τής 
φοράς τών Γερμανικών πραγμάτων ώθουμένην έθνολογικήν 

έκτύλιξίν της. ’Απαιτούνται λοιπόν αγώνες καί κεφάλαια, 
ένώπιον τών οποίων Οά δοκιμασθή ή έπιμονή καί ή τύχη τοΰ 
Αύστριακοϋ οικονομικο-πολιτικοϋ οργανισμού.

Μετά τάς καταστροφάς, τάς οποίας ούτος έν τή τελευταία 
δωδεκαετία ύπέστη άπό τοϋ Γερμανο-Αύστριακοϋ πολέμου καί 
τής μεγάλης οικονομικής τοΰ 1873 κρίσεως, τό έπεισόδιον 
τής Βοσνίας καί τής ’Ερζεγοβίνης έρχεται είς έποχήν άνακου- 
φίσεως, ήτις δέν ήτο άξια νά ύποβληθή εις νέας δοκιμασίας. 
Έννοοϋμεν τήν άντικατάστασιν τών απωλειών τοϋ 1 866 διά 
τοΰ διπλωματικού δώρου τοΰ 187 8. Άλλως έρρέθη ήδη πάνυ 
προσφυώς « lillieo Danaos, Ct dona ferenlis. » Οί Αυ
στριακοί πολιτικοί δέν θά βραδύνωσι νά συλλέξωσι τούς καρ
πούς έν τή άναθεωρήσει τοΰ πολιτειακού δργανισμοΰ των, τήν 
όποιαν τάχιον ή βράδιον θά καταστήση άναπόφευκτον ή πρός 
τήν όποιαν άγονται μετάθεσιν τοϋ κέντρου τής βαρύτητος έν 
τή αύτοκρατορίιφ των.

Ίνα περιορισθώμεν είς μόνην τήν οικονομικήν εποψιν τοΰ 
άνά χεΐρας θέματος, ή χρηματιστική δοκιμασία, τής όποιας 
έν άρχή έμνήσθημεν, φαίνεται μοιραία τιςκατάρα έπερχομένη, 
έν ω χρόνω τά οικονομικά τής Αύστρίας έ’τεινον είς σχετικήν 
βελτίωσιν. Ωληροφορίαι τινες τοΰ Κ. Neumann-Spallart 
δίδουσι μαθηματικήν, τρόπον τινά, έπί τοΰ προκειμένου έξακρί- 
βωσιν. Κατά τήν α εξαμηνίαν τοΰ 1878 ή εισαγωγή καί ή 
εξαγωγή τής Αύστρίας όμοϋ λογιζόμεναι άναβαίνουσιν είς 531 
έκατομ. φλ. άντί τών 514 κατά τήν α εξαμηνίαν τοΰ 1877· 
γενναιότερα ύπήρξεν ή αΰξησις τής έξαγωγής, διότι άπό 258 
έκατομ. φλ. άνέβη είς 287 (11,2 τοϊς ένω ‘!·σκ-
γωγής 3,2 τοϊς °/0).

'Όσον δέ άφορα τήν πιστωτικήν τής Αύστρίας οικονομίαν, 
ένω κατά τά τέλη του 1876 ύπελογίζοντο έναύτή 51 τράπε- 
ζαιώς καί 9 ιδρύματα τής έπ’ακινήτου πίστεως, έτ.ί μετοχικό 
συλλήβδην κεφαλαίω 269 έκατομ. φλ., κατά τά τέλη τοϋ 
187 7 αίμέν τράπεζαι ήλαττώθησαν είς 43, τό δέ συλλήβδην 
κεφαλαίου κατέπεσεν είς 238,3 έκατομ. φλ. II έποψις τών
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εισοδημάτων, τά όποια ίχορήγησεν ή ανώτερα τάξις τών πι
στωτικών τής Αύστρίας ιδρυμάτων έκτος τής ’Εθνικής αύτής 
Τραπέζης, είναι ιδιαιτέρως ένδεικτική. Κατά τό 1870 ύπελο- 
γίζοντο είς 20,1 έκατομ. φλ. τω 1871 εις 28,8, τώ 1872 
είς 50,6, τώ 1873 (κρϊσις) είς 10,5, τώ 1874 είς 12,2, τώ 
1875 είς 6,8, τώ 1876 είς 4,5, τώ 1877 είς 8,1. Οί αριθ
μοί ούτοι μαρτυροϋσι τήν κατά τό τελευταϊόν έτος είσοδον 
τής πιστωτικής έν Αύστρία οικονομίας είς κλίμακα τινα έπαι- 
σθητής βελτιωσεως· ιδού όμως αυτή ένώπιον νέων σκοπέλων, 
τούς οποίους αποκαλύπτει τό παρόν καί τό μέλλον τής ένε- 
στώσης κατά τήν Βοσνίαν και τήν Έρζεγοβινην περιπλοκής.

Β. Α.

ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ.

Ότι αί μηχαναί είναι τελειοποιημένα έργαλεϊα δέν έ’χει 
ανάγκην άποδείξεωο, καθώς έπίσης και ή μεγίστη αύτών 
έπιρροή έπί τών παραγομένων πραγμάτων, τών όποιων δσον 
μεγαλείτερος ό άριθμός τόσον μικρότερα ή αξία. Ύποθετουσι 
πολλοί δτι τό φαινόμενον τοϋτο τής μηχανικής βιομηχανίας 
αποτελεί μίαν τών ίλεθριωτέρων δυστυχιών τής άνθρωπότη- 
τος, καί οτι αύξανομένων τών κερδών έκείνων οί’τινες έχουσι 
τάς μηχανάς, ζημιοϋνταιοί έργάται οί όποιοι τάς κινοΰσι. Εί
ναι φανερόν, λέγουσιν, δτι ή έργασία τής μηχανής αντικαθι
στά τήν έργασίαν πολλών άνθρώπων· επομένως ούτοι αναγ
κάζονται νά ύποτιμήσωσι τά ημερομίσθιά των. Τοιουτοτρό
πως αί μηχαναί παρίστανται ώς πλουτοϋσαι μέν τούς κε
φαλαιούχους καί τούς επιχειρηματίας, συντριβουσαι δέ τούς 
εργατικούς βραχίονας.

ΊΙ ανασκευή τοιούτων θεωριών ε'ναι εύκολωτάτη. Ζητεί
ται, λέγει ό Dl’OZ έν τώ περί Πολιτικής Οικονομίας συγγράμ
ματα του, έάν ή έφεύρεσις τών μηχανών είναι κακόν τι άναγ-
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καϊον νά τό ύποφέρωμεν, ή καλόν τό όποιον πρέπει νά ύμνώ- 
μεν καί μακαρίζωμεν. Τό’άποτέλεσμα τής ευθηνίας τών πραγ
ματειών είναι άξιον όλων τών έγκωμίων αί οικονομικά·, καί 
ταχεία·. μέθοδοι τής κατασκευής συντρέχουσι τά μέγιστα εις 
αύτήν, μόνην ικανήν νά είσαγάγη τήν εύπορίαν είς ύπατον 
βαθμόν. Άλλ’ έργαλεϊα, τά όποια καθιστώσι περιττούς τούς 
βραχίονας, δέν καθιστώσιν άραγε άκριβώτατον τό γενικόν κα
λόν, έν ω χρόνφ στερουσι πολλούς έργάτας τών μόνων βοη
θητικών τής ύπάρξεώς των μέσων ;

Βεβαίως ή αίφνηδία τής μηχανής εισαγωγή έντός τίνος 
εργοστασίου,έντός τοϋ οποίου άναπληρόνει έκατόν έργάτας,δύ
ναται νά βύθιση αύτούς είς άξιοθρήνητον δυστυχίαν. Πρός άπο- 
τροπήν δμως αύτής ύπάρχουσι δύο μέσα- 1) όταν μέρος τών 
κατοίκων πάσχη, ή κοινωνία πρέπει νά σπεύση είς βοήθειαν 
του- ύπάρχουσιν έργασίαι εύκολοι είς άς δύναται νά έπιδοθή 
πας φιλόπονος, τινές δέ αύτών, άν καί δέν είναι μεγάλης ωφέ
λειας,συντρέχουσιν όμως είς καθωραϊσμόν τής πόλεως,καί πρέ
πει είς τοιαύτας μάλιστα στιγμάς νά έκτελώνται, προσφερό- 
μεναι είς τούς έργάτας ώς διαβατική βοήθεια, κατάλληλος εις 
χορηγίαν τοϋ αναγκαίου χρόνου πρός εύρεσιν άλλης έργασίας, 
καθόσον ούδέποτε πρέπει νά άπομάθωσιν οί άνθρωποι τό νά 
προμηθεύωνται εργασίαν 2) οί εργολάβοι έχουσιν ώσαύτως 
καθήκοντα πρός τούς έργάτας, θέλοντες δέ νά άποπέμψωσι τι- 
νάς έξ αύτών, όπως άντικαταστησωσι τούς βραχίονάς των διά 
μηχανών, νομίζω δίκαιον νά προειδοποιώσιν αύτούς πρό ίκα- 
νοΰ χρόνου, ίσως δέ και νά τοϊς πληρώνωσι μέρος τών μισθών 
των κατά τάς πρώτας μετά τήν αποπομπήν των ημέρας. — 
Διά τοιούτων προφυλάξεων καί έάν, ούσης έλευθερας τής βιο
μηχανίας, οί έργάται δέν άπαντώσιν έμπόδια εις την μετα
βολήν έργασίας καί διαμονής, αδύνατον μέν ε'ναι ή χρήσις 
τών μηχανών νά μή έπιφέρη δυσάρεστά τινα έπακολουθα, θά 
ε'ναι δμως ταϋτα προσωρινά απέναντι τών άπειρων και διαρ
κών έξ αύτής ωφελημάτων.

Άς ύποθέσωμεν τόπον τινα αμαθή καί πτωχόν, έν τώ δ-
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ττοίφ δέν ύπάρχει άλλο βιομηχανικόν κατάστημα έκτος τίνος 
έργοστασίου χονδρών όθονών. Επόμενον είναι νά ζώσιν οί κά- 

° τοικοι αύτοϋ άθλίως καί οί πλειότεροι αύτών νά ένδύωνται 
ράκη. Έάν δέ θέλων τις νά τελειοποίηση τό χειροτεχνείου 
τοϋτο, άντικαταστήση τό ημισυ τών έργατών διά μηχανών, 
χωρίς νά λάβη πρόνοιαν περί τών αποβαλλόμενων, θέλει μέν 
γεννηθή έντεΰθεν πρόσκαιρος δι’ αύτούς δυστυχία, τής οποίας 
εύκταΐον Οά ήτο έάν εΰρίσκοντο τρόποι απαλλαγής, άλλά διά- 
βηθι άπό τόν ίδιον τόπον μετά τινα χρόνον καί θέλεις ίδεϊ, οτι 
οί άποπεμφθέντες έργάται κατόρθωσαν νά προμηθευθώσι διαρ
κή έργασίαν, θέλεις ίδεϊ τήν πολυάριθμον τάξιν ένδεδυμένην 
διά καλλίτερων όθονών, τών οποίων ή εύθηνία έξέτεινε τήν 
χρήσιν, καί θέλεις αναγνωρίσει οτι αί είσαχθεϊσαι βελτιώσεις 
είς τό πρώην πτωχόν χειροτεχνείου άφύπνισαν τά πνεύματα, 
ή δέ βιομηχανία, κατ’ ολίγον διεγερθεϊσα, είσήγαγε τήν εύπο- 
ρίαν είς τόν τόπον.

Αί μηχαναί δύνανται νά έλαττώσωσι, πρός καιρόν, τήν πο
σότητα τών έργοχείρων, άλλ’ έντός ολίγου προμηθεύουσιν είς 
τούς έργάτας πλειοτέραν έργασίαν τής όσην τοϊς άφήρεσαν. 
Όταν έφευρέθη ή καλτσοποιητική μηχανή, πόσας κραυγάς 
δέν έξέπεμψαν οί έργαζόμενοι τάς κάλτσας διά βελονών! ’Αλλά 
δύναται τις σήμερον νά άμφιβάλλη, οτι ό άριθμός τών τοιού- 
των ήτο πολύ κατώτερος τών άριθμών τών διαφόρων έργα
τών, οί'τινες νϋν κατασκευάζουσι τάς έν λόγω μηχανάς, θέ- 
τουσιν αύτάς είς κίνησιν, καί προετοιμάζουσι τάς πρώτας υ- 
λας τής βιομηχανίας, τής οποίας τά προϊόντα έπί τοσοϋτον 
έπολλαπλασιάσθησαν; Όταν έπί τών εύρυχώρων πεδιάδων, 
έφ' ων οί άνθρωποι έσκαπτον τήν γήν, άνεφάνη τό πρώτον 
άροτρον, πολλούς άναμφιβόλουςθά έθορύβησε τοϋτο κατ’άρχάς, 
άναλογιζομένους πόσας χεϊρας ή μηχανή αύτη έμελλε νά άν- 
τικαταστήση· έν τούτοις οποίας αύξήσεως τροφών καί άνθρώ- 
πων δέν έγινε τό άροτρον αιτία;

’Αξιομνημόνευτοι είναι παρατηρήσεις τινές τοϋ λΐάλθου, ο- 
στις πάσης πίστεως είναι άξιος έπί τοΰ προκειμένου θέματος, 

επειδή άνήκει είς έθνος (’Αγγλία), έν τώ όποίω έγένετο ή με- 
γαλειτέρα τών μηχανών χρήσις, καί δ τρόπος καθ' δν έξετά- 
ζει τά πράγματα έπηρεάζεται ύπό τοϋ φόβου άπέναντι παν
τός ό,τι δύναται νά έλαττώση τήν έργασίαν τής πολυαρίθ
μου τάξεως. Εύθύς ώς (λέγει ούτος) μηχανή τις δύναται νά 
προμηθεύση προϊόντα είς εύθηνοτέραν τιμήν, τό συνηθέστε- 
ρον άποτέλεσμα, οπερ έντεΰθεν προκύπτει, είναι τοσαύτη έν- 
τασις ζητήσεων, ώστε ή άξια τοϋ συνόλου τών διά τής μη
χανής ταύτης κατεργαζομένων πραγμάτων ύπερβαίνει κατά 
πολύ τήν άξίαν τών πρότερον χειροτεύκτων μεθ’ ολην τήν 
οικονομίαν τής χειροπονίας, τό τοιοϋτον είδος τής βιομηχα
νίας άντί νά μεταχειρίζηται δλιγωτέρας χεϊρας, έχει άνάγ- 
κην πολύ πλειοτέρων τών πρότερον έν χρήσει Παράδειγμα 
έξαίσιον τοϋ άποτελέσματος τούτου παρέχουσιν αί μηχαναί 
τής βαμβακουργίας έν ’Αγγλία· ή κατανάλωσις τών βαμβα- 
κηρών όθονών ηύξησεν έπί τοσοϋτον ένεκα τής εύθηνίας, έν
τός καί έκτος τής έπικρατείας, ώστε ή άξια τοϋ συνόλου τών 
έκ βάμβακος δθωνών καί νημάτων ύπερβαίνει, ύπεράνω πάσης 
συγκρίσεως, τήν άξίαν τών πρό τής εισαγωγής τών μηχανών 
κατασκευαζομένων. Τό μεγαλεϊον πόλεων,οϊαι ή Μαντσεστρία, 
ή Γλασκόβη κλπ. δεικνύει κατά πόσον, εκτός τινων εξαιρέσεων, 
ή χάριν τοΰ βάμβακος ζήτησις τών έργατών έπροχώρησεν αύ· 
ξάνουσα άφ’ ής εποχής ήρχισαν νά εΐσάγωνται αί μηχαναί.

Συγγραφείς τινες άρνοΰνται, ότι ή έκπτωσις τών τιμών εί
ναι άναγκαϊον παρακολούθημα τής χρήσεως τών μηχανών 
προφανές όμως ότι έκ τινων μερικών περιστάσεων δέν δύνα
ται νά προκύψη συμπέρασμα γενικόν. Όταν έργοστασιαρχης 
τις, ώπλισμένος διά διπλώματος μηχανικής έφευρέσεως, με- 
τέρχηται μόνος αύτός μεθόδους οίκονομικάς, δύναται νά έξα- 
κολουθή πωλών έπίσης ώς καί οί άλλοι χειροτέχναι είς ύψη- 
λάς τιμάς, τό πολύ δέ θέλει έλαττώσει αύτάς έπ’ όλίγου έπί 
σκοπώ νά έλκύση πλείονας άγοραστάς· άφοϋ όμως ή έφεύρε- 
σις κοινοποιηθώ καί διαδοθή, έξ άπαντος ο έντεΰθεν συναγω
νισμός θελει προκαλέσει τήν έλάττωσιν τών τιμών.
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Πολλοί διά τοΰ πρίσματος τής φαντασίας των θεωροΰντεζ 
τά πράγματα ύποθέτουσιν, δτι αί μηχαναί θέλουσιν πολλα- 
πλασιασθή έν τφ μέλλοντι είς τοιοΰτον βαθμόν,ώστε άποβάλ 
λουσαι διαδοχικώς τούς έργάτας θέλουσιν άφαιρέσει άπ’ αύ
τών τά αναγκαία εις συντήρησιν των μέσα. Άλλ’ είναι πε
ριττόν νά άποδειχθή εις τούς σκεπτομένους, οτι άπειροι έργα- 
σίαι θά έ'χωσι πάντοτε άνάγκην τής ανθρώπινης χειρός· δ θε- 
λων νά παραδίδηται είς δνειροπωλήσεις, δ αγαπών τάς υπο
θέσεις, άς πλάττη τούλάχιστον ευαρέστους· ουτω π. χ. δύνα
ται νά ύποθέση οτι έλεύσεται ήμερα καθ' ήν τά τελειοποιη
μένα εργαλεία θά συντάμωσι είς τοιοΰτον βαθμόν τάς ύλικας 
έργασίας, ώστε οί άνθρωποι Οά έχωσι πλείονα χρονον διαθέσι
μον εις άνάπτυξιν τών ηθικών των δυνάμεων, καί δτι αί μη
χαναί Οά είναι διά τά νέα έ’θνη ο,τι ήσαν ποτέ οί οοΰλοι Οιά 
τόν έλεύθερον τής Αττικής λαόν.

"Ας άφήσωμεν όμως τάς υποθέσεις, τόσον ολίγον προση- 
κούσας είς τά ένασχολοϋντα ήμάς σπουδαία θέματα. Τό α
ληθές είναι οτι ή έφεύρεσις τών μηχανών πολλαπλασιάζει 
τάς πραγματείας, συντελεί είς έλάττωσιν τής τιμής αύτών, 
αύξάνει τήν ποσότητα τής έργασίας καί γίνεται ωφέλιμος είς 
δλας έπίσης τάς τάξεις τής κοινωνίας. Δέν περιορίζονται δέ 
τά προτερήματα της μέχρις εδώ, διότι ή χρήσις τών μηχα
νών διατηρεί προσέτι τάς δυνάμεις καί τήν ζωήν πολλών έρ- 
γατών,άπαλλάττουσα αύτούς άπό εργασιών νοσηρών και κιν
δυνωδών κατά τοΰτο δέ πολλά έπαγγέλματα, έντός τών πό
λεων καί τών χωρίων, πρέπει νά έλζύωσι τήν προσοχήν τών 
φιλάνθρωπων. ΤΙ χρήσις τών τελειοποιημένων εργαλείων ου- 
ναται ώσαύτως, πλέον τοΰ οσον στοχάζεται τις, νά συντέ
λεση είς τήν βελτίωσιν τών ηθών· αί έπίπονοι έργασίαι πα- 
ρακινοϋσι τούς άνθρώπους νά ποιώσι κατάχρησιν τών πνευ
ματωδών ποτών δθεν ή έλάττωσις τών κόπων είναι μέσον 
τοϋ άφαιρεϊν μίαν αιτίαν καί πολλάς άφορμάς εις άσωτείαν.

Πολλοί άναφέρουσι συμβεβηκότα δυσάρεστα προξενηθέντα 
υπό μηχανών· δταν άνακάλυψίς τις έχη δυσχέρειας τινάς, εύ· 

Ούς φωνάζουσι δτι πρέπει νά έξορισθή. Οί φωτισμένοι όμως 
άνθρωποι παρατηροΰσι τάς δυσχερείας, μελετώσι δέ καί έξευ- 
ρίσκουσι τόν τρόπον τής έξαλείψεως ή έλαττώσεως αύτών. 
'Ίνα καταδ'.κασθή καί άπορριφθή έφεύρεσις τις, δέν άρκεϊ μό
νον νά άποδειχθή οτι μετέχει κινδύνων ή έλαττωμάτων, πρέ
πει συγχρόνως νά βεβαιωθή οτι θέλουσι υπερβαίνει ταΰτα τήν 
χρησιμότητα της. Ύπόθες δτι αποβιβάζει τις κύνας είς τινα 
νήσον, έν ή τό πολύτιμον τοΰτο ζώον είναι άγνωστον Οά είχε 
άρα γε δίκαιον ό νησιώτης εκείνος, οστις Οά έλεγεν εις τούς 
συμπολίτας του τά έξής ; «Μή δέχεσθε τό τρομερόν δώρον, 
τδ όποιον σας δίδεται. Ειδον έπί τής ηπείρου τό ζώον, τοϋ 
όποιου ό ξένος σας συνιστά τήν χρησιμότητα είς τό κυνήγιον, 
είς τήν φύλαξιν τών ποιμνίων, καί τό όποιον σάς δίδει μάλι
στα ώς φίλον πιστόν μέλλοντα νά κολακεύη τά τέκνα σας 
καί νά άγρυπνή ύπέρ τής ζωής σας, ειδον αύτό καταλαμβα
νόμενου ένίοτε αίφνηδίως ύπό. νόσου ανιάτου· έάν δέ τότε δαγ- 
κάση τινα, οσον δήποτε έλαφρώς, περιπίπτει ούτος είς ύδρο- 
φοβίαν, γίνεται μανιώδης και μεθ’ ολας τάς οποίας ήθελε λά
βει ίατρικάς βοήθειας, αποθνήσκει έν τω μέσω τρομερών βα
σάνων. Διώξατε έκ τής νήσου τό κινδυνώδες ζώον, ή άλλως 
Οέλομεν ζεϊ είς άκατάπαυστον αγωνίαν, ήτις θέλει προξενήσει 
πολλάς καί τρομεράς καταστροφάς.®

Διαφέρει ή κατ’ οίκον διαχείρισις τών κινδυνωδών μηχα
νών, πρδς τάς οποίας οί ύπηρέται δέν έ'χουσιν ικανήν προσο
χήν ώστε νά τούς έμπιστεύηταί τις. Είς τά έργοστάσια όμως 
και ή άπαιτουμένη προσοχή καί ή άρμόζουσα φροντίς έφικταί 
είναι. Επομένως συμβούλιου τι επιστημόνων πρέπει νά άπο- 
φασίζη ποιων μηχανών πρέπει νά συγχωρήται ή χρήσις έν 
τοϊς έργοστασίοις, καί ποιοι όροι πρέπει νά έπιβάλλωνται είς 
τούς θέλοντας νά κινώσιν αύτάς.

Έν γένει ή μηχανική βιομηχανία είναι ήδη όριστικώς απο- 
κεκτημένη ύπό τοϋ ανθρωπίνου γένους. ΤΊ πρέπει έθνος τι νά 
μεταχειρίζηται τάς μηχανάς, ή πρέπει νά παύση τοΰ νά συνα- 
μιλλάται πρδς τά λοιπά. Έάν τυχόν οί άρχοντες πόλεως τίνος
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εμποδίσωσι έργοστασιάρχην νά άποχτήσηνέαν μηχανήν,θέλον
τες ουτω νά τόν υποχρεώσωσι νά διατηρή δλους τούς έργάτας 
αύτοϋ, πολλοί άχρίτως θά έθεώρουν τήν τοιαύτην τής διοιχή- 
σεως πραξιν ώς λίαν πατρικήν. Άλλ’ οί άρχοντες γειτονικής 
πόλεως άνοίγουσι τάς πύλας αύτής είς τόν έφευρετήν, ωφε
λούνται έκ τής άνακαλύψεως του, καί μετ’ ού πολύ χειροτε
χνεία ένεργητικώτερα πλουτίζουσι τούς συμπολίτας αύτών έπί 
ζημία τών πρώην άποβαλλόντων τάς αύτάς ώφελείας. Ή άν- 
τίρρησις οτι ή Κυβέρνησις δύναται νά άπαγορεύση τήν χρήσιν 
τών μηχανών καθ’ ολην τήν έπικράτειαν δέν είναι σπουδαία, 
διότι Οέλομεν είπεϊ περί τής γειτονικής έπικρατείας ο,τι εί’πο- 
μεν περί τής γειτονικής πόλεως. "Οταν έθνος τι άποφεύγη 
τήν έπί τής γενικής κινήσεως συμμετοχήν καί τήν τελειο
ποίηση» τών έργων αύτών, έν ώ χρόνω απανταχού ένεργοΰν- 
ται τελειοποιήσεις, 1'πεται άναγκαίως τά μεν άλλα έθνη νά 
φωτίζωνται καί νά πλουτώσιν, αυτό δέ νά έμμένη είς τήν συ
νήθη κατάστασιν καί άθλιότητα αύτοϋ.

Οί κατήγοροι τών μηχανών πρέπει έπί τέλους νά δμολογή- 
σωσιν, δτι τό άντικείμενον τής μομφής των δέν είναι τόσον 
αύται, δσον τό ανθρώπινον πνεΰμα τό όποιον τάς έφευρίσκει. 
Άλλ’ δταν ό Δημιουργός άντί παντός δπλου ύλικοΰ έπροίκισε 
τόν άνθρωπον διά τοΰ πνεύματος, όπως έπινοή τοϋτο έκάστοτε 
τά άναγκαια μέσα πρός υποταγήν τοΰ εξωτερικού κόσμου, τό
τε κατ’ αύστηράν συνέπειαν οί πολέμιοι τών έφευρέσεων άντι- 
τίθενται καί πρός τούς σκοπούς τοΰ Θεοΰ. Τά έργαλεϊα καί 
αί μηχαναί τοιαϋτα τινα είναι μέσα. Μελετώντες δέ τήν κα
θόλου ιστορίαν τοΰ ανθρωπισμού, βλέπομεν οτι ταϋτα τελοΰσι 
μετά τών κυκλοφορουσών ιδεών τήν βάσιν τής ένεστώσης 
πάντοτε προόδου.

Γ. Π.


