
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
[πολίτικη οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

Κ1ΌΜΒΕΑΕΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΙ1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Το Αγγλικόν ναυτικόν οέν ήτο πάντοτε τόσον μέγα όσον 
σήμερον. "Αντίκρυ σχεδόν τής Μ. Βρετανίας κεϊται ή ’Ολ
λανδία, τής οποίας το ναυτικόν κατά τά μέσα τοϋ 17°“ αίώ- 
νος έπεσκίασε τήν όφρύν τής Άλβιόνος. Περ’ι τούς αύτούς χρό
νους έπήλΟεν ή μεγάλη 'Αγγλική έπανάστασις ή άναβιβάσασα 
μίαν βασιλικήν κεφαλήν έπι τοϋ ικριώματος, και τά συμπτώ
ματα τής 'Ολλανδικής έπιδράσεως έπι τών περαιτέρω τυχόν 
αύτής ήρχισαν νά ύποφαίνωνται έν τω φυσικώ άνταγωνισμώ 
οστις ήτο συνεπής μεταξύ δύο γειτόνων ναυτικών έθνών. Τό
τε ο Κρόμβελ, ώς αμυντικήν άμα καί επιθετικήν κατά τής 
’Ολλανδίας μηχανήν, ένέπνευσεν είς τήν διοίκησιν του τόν πε
ρίφημου νόμον τής 9 ’Οκτωβρίου 1651,δ'.ά τοϋ όποιου έπρό- 
κειτο νά προστατευΟή τό Αγγλικόν ναυτικόν κατά τοϋ ισχυ
ρού άνταγωνιστοϋ του.

Ό νόμος ούτος άπηγόρευεν άπολύτως είς τά ξένα πλοία 
τήν έντός τών ’Αγγλικών θαλασσών ακτοπλοΐαν καί αλιείαν, 
ώςέπίσης και τήν διά ξένων πλοίων είς τούς λιμένας τής ’Αγ
γλίας και τών αποικιών της εισαγωγήν τών προϊόντων τής 
’Ασίας, ’Αφρικής και 'Αμερικής· όσον άφορίίί τά προϊόντα τής 
Εύρώπης, έξαίρεσις εις τήν άνωτέρω άπαγόρευσιν υπήρχε μό
νον ύπίρ τής σημαίας τοϋ τόπου έν ώ παρήγοντο ή έξ ού άπε- 
στέλλοντο ταΰτα,έξαίρεσις ονοματική διότι επεβαρύνετο ή ξένη 
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σημαία διά τελωνιαχών προσθηκών, ίσοδυναμουσών προς άπα- 
γόρευσιν πλήρη. ’Απαιτείται έν τούτοις ή παρατήρησις, οτι 
αί τελωνιακαί αύται έπιβαρύνσεις δέν περιέλαβον δλα τά έμ- 
πορεύματα, άλλά περιωρίσθησαν είς ρητώς κατονομαζόμενα, 
τά όποια ήσαν καί τά σπουδαιότερα τών είσαγομένων υπό τήν 
έποψιν τοϋ χώρου ον άπήτει ή διά πλοίων μετακόμισις των 
και τοϋ ποσού οπερ ήδύνατο νά ένασχολήση σπουδαίως τήν 
’Αγγλικήν ναυτιλίαν. Ώς τοιαϋτα εμπορεύματα τφ 1660 μέν 
έχανονίζοντο 18, τώ 1825 δέ 25. Κατ’ ούδεμίαν περίπτωσιν 
έπετρέπετο ή διά τής Εύρώπης μεταβίβασις είς ’Αγγλίαν και 
τάς άποικίας αύτής προϊόντων τής 'Ασίας, Αμερικής και 'Α
φρικής- τό μέτρον δέ τοϋτο έπετείνετο ιδίως κατά τοΰ συστή
ματος τών ’Ολλανδικών αποταμιεύσεων. Τέλος χατέστη μο- 
νοπώλιον ’Αγγλικόν ή μεταξύ τής’Αγγλίας καί τών άποικιών 
της έμπορία, καθώς καί ή μεταξύ τών τελευταίων πρός άλ- 
λήλας.

Διετηρήθη ή ισχύς τοΰ νόμου τούτου έπί διακόσια σχεδόν 
έτη, συζητεϊται δέ άν εις αύτό οφείλεται τό σημερινόν μεγα- 
λεϊόν τής ’Αγγλικής ναυτιλίας. Ένπρώτοις συμπίπτει ό χρό
νος τής εύρυτάτης Οεμελιώσεώς της πρός τήν έκτεθεΐσαν 
προστατευτικήν περίοδον αύτής. Έπειτα έπικρατεί είδος τι 
έθνικής γοητείας έν τω προκειμένω νομοΟετήματι- θεωρούμε
νου τοϋτο ώς δ’πλον κατά τής 'Ολλανδικής ναυτιλίας, δέν 
ύπάρχει αμφιβολία οτι έπεδίωξεν αμέσως ή έμμέσωςτόν προο
ρισμόν αύτοϋ. Κατά πόσον δμως έκτείνονται τά δικαιώματα 
του είς τό δριστικόν άποτέλεσμα τής καταπτώσεως τής 'Ολ
λανδικής δυνάμεως, δύσκολου νά άποφανθή τις. Τό ακριβές εί
ναι δτι ή 'Ολλανδία ήττήθη καί δτι δ ναυτικός προβιβασμός 
τής ’Αγγλίας έξώρμησεν έκτοτε ακάθεκτος. Ή σχέσις τοϋ 
φαινομένου τούτου έκίνησε ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τοϋ Σμίθ, 
διότι, μεθ' δλην τήν Αντιπάθειαν αύτοϋ πρός τό προστατευτι
κόν έν γένει σύστημα καί μεθ’ δλα τά βαθέα τραύματα άτινα 
κατ' αύτοϋ έπήνεγκεν, έθεώρει τόν προκείμενον ναυτικόν νόμον 
ώς προϊόν άσφαλοϋς συνέσεως καί φιλοπατρίας, περιπλέον δέ 

ώς άμυντικόν μέσον κατά τής οικονομικής καί πολιτικής τών 
’Ολλανδών έπιδρομής.

Έν τούτοις έκ τών ύστερων ή μεγάλη ναυτική τών Άγ
γλων έπίδοσις ήδύνατο νά συνδυασθή πρός γενικωτέρους λό
γους έχ τής γεωγραφικής *0έσεως  τής χώρας αύτών καί έκ 
τής βιομηχανικής έπιδόσεως, τήν οποίαν άφ’ένός ό γαιάνθραξ 
καί άφ’ έτέρου τό πνεΰμα τής έφευρέσεως συνεκέντρωσαν,τρό
πον τινα, έν τή Μεγάλη Βρετανία, ί'να κατά συνέπειαν άπο- 
τελεσΟώσιν αί πρός άπασαν τήν οικουμένην έμπορικαί αχτί
νες αύτής, άπό τών όποιων ό ναυτικός προβιβασμός δέν ήδύ
νατο ή άφεύκτως νά προέλθη έν τή μακρα τών δύο τελευ
ταίων αιώνων διαρκεία. "Οσον άφορα τόν ναυτικόν τοϋ Κρόμ- 
βελ νόμον, ή ισχύς αύτοϋ διετηρήθη έπί ενα περίπου αιώνα 
άνευ σημαντικών αλλοιώσεων, μέχρις ου ή έπανάστασις τών 
Ηνωμένων Πολιτειών έπήνεγκε τήν πρώτην κατ’ αύτοϋ προσ
βολήν. Ή χειραφέτησις τών άποικιών τής ’Αμερικής άπεόεί- 
κνυεν έμπράκτως τό τρωτόν μέρος τοΰ προκειμένου θεσμού, 
βάσις τοϋ οποίου ήτο ή Μητρόπολις, πρός τήν οποίαν ή νο
μοθετική βία έκάλει άπασαν τήν οικονομικήν δύναμιν τής 
απανταχού διεσπαρμένης Άγγλοσαξωνικής φυλής/Όταν αυτή 
διεσπάσθη εντεύθεν καί έκεΐθεν τοΰ ’Ατλαντικού Ωκεανού, οί 
δέλτοι τοϋ προκειμένου προστατευτικού κατασκευάσματος έτέ- 
Οησαν έπί τραπέζης, μέχρις ού διά τοϋ γνωστού έν ’Αγγλία 
συστήματος τής έρεύνης καί τής βαθμιαίας μεταρρυθμίσεως 
έπήλθεν ή τελεία κατάργησίς του.

Μετά τήν ανεξαρτησίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τήν 
κατόπιν αύτής διά μακρών αγώνων έπελθοϋσαν πρώτην τρο- 
ποποίησιν τοϋ Κρομβελείου νόμου ώς πρός τό ναυτικόν τής 
νέας δημοκρατίας, οί αύτοί λόγοι τής έπιγενομένης ανε
ξαρτησίας τών έπικρατειών τής μεσημβρινής ’Αμερικής έξέ- 
τειναν καί πρός αύτάς έτέραν έξαίρεσιν τοϋ προστατευτικού 
νομοθετήματος. Βαθμηδόν ή έξαίρεσις έξετάνθη καί πρός τό 
Άϊτί καί τάς Άγγλικάς Άντίλλας. Έν τώ μεταξύ δέ τό δη
μόσιον πνεύμα ήρχισε νά άσχολήται ιδιαιτέρως έπί τής ναυ
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τικής έμπορίας, τής οποίας αί περίπλοκα! και αί ώς έκ τών τε- 
λωνιακών αντεκδικήσεων καταστροφαί ήσαν πλέον ή κατα
φανείς, άπογυμνούμεναι βαθμηδόν τής λάμψεως τών πατριω
τικών αισθημάτων. Κατά το δεύτερον τέταρτον τής παρούσης 
εχατονταετηριδος διάφοροι συνθήκαι είσήγαγον έν τή σφαίρα 
τοϋ έφηρμοσμένου δικαίου τών έθνών τήν γόνιμον αρχήν τής 
ναυτιλιακής έλευθερίας. Τέλος τφ 1847 έπι τή προτάσει τοΰ 
Ricardo τό ’Αγγλικόν κοινοβούλιον διώρισεν ειδικήν'Επιτρο
πήν πρός έξέτασιν τοΰ θέματος, καθ’ δ έπρόκειτο περί δύο εκα
τομμυρίων ανθρώπων ζώντων άπό τών διαφόρων κλάδων τής 
ναυτικής βιομηχανίας, περί 1 '/a διλιουνίου δραχμών κατ’ αύ
τήν κεφαλαίου, περί 300 έκατομ. δρ. εις ένιαυσίους δαπάνας 
ναυπηγικάς, περί 260 έκατομ. δρ. εις μισθούς καί τροφάς τών 
έργατών τής θαλάσσης, περί 140 έκατομ. δρ. είς μισθούς 
τών τεχνιτών τής ναυτικής βιομηχανίας, καί περί 800 έκα
τομ. ορ. είς άποταμιευομένους ένιαυσίως ναύλους.

Ό όγκος τόσω μεγάλων συμφερόντων δέν έμπόδισε τήν 
έπί τέλους παραδοχήν τής μεταρρυθμίσεως· τό ’Αγγλικόν 
ναυτικόν ήδύνατο νά συναγωνισθή πρός παν άλλο τής υφη- 
λίου καί πρός πολλά όμοΰ ήνωμένα. "Οταν δέ ή ’Αγγλική κυ- 
βέρνησις έπεχείρησε νά είσαγάγη έν τή νέα νομοθεσία τήν αρ
χήν τής αμοιβαιότητας, ή Βουλή τών Κοινοτήτων άπορρί- 
ψασα αύτήν έξέτεινε τά εύεργετήματα τής ναντικής έλευθε- 
ρίας καί πρός έκείνας άκόμη τάς χώρας, αιτινες διετήρουν 
τάς προτέρας ναυτικάς απαγορεύσεις. Τοιουτοτρόπως έψηφί- 
σθη ο νόμος τής 26 Ιουνίου 1 849, οστις καταργών τόν Κρομ- 
βέλειον έκλεισε τήν περίοδον τής ναυτικής έν ’Αγγλία προ
στασίας. Ή περαιτέρω προαγωγή τής ’Αγγλικής ναυτιλίας 
είναι έκτοτε γεγονός πανθομολογούμενον. Έπρόκειτο περί δε
σμών τούς οποίους αί παλαιαί μέθοδοι άπήτουν διά τήν άνά- 
πτυξιν τοϋ κοινωνικού σώματος. Ή πείρα όμως άπέδειξεν, δτι 
ή έλευθερία δίδει τό θρεπτικώτερον γάλα καί εισάγει τήν στε- 
ρεωτέραν αρμονίαν είς τήν τοΰ δλου κίνησιν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ.

’Από έτους είς έτος ή διεθνής καταστατική ποιείται μεγά
λας προόδους· άφ' ένός τά Συνέδρια καί άφ' έτέρου οί άτομι- 
κοί τών θιασωτών αύτής άγώνες συντρέχουσιν είς τόν συν
δυασμόν καί τήν έν κοινώ μελέτην τών κατά τόπους συλλε- 
γομένων έπισήμων πληροφοριών έπί τής έκτυλίξεως τής οικο
νομικής ζωής κατά τά διάφορα στάδια αύτής.

Τοιουτοτρόπως έκ τής δευτέρας έπόψεως οί υπολογισμοί τοΰ 
Κ. Neumann-Spallart, έν τή τελευταϊον έκδοθείση ύπ’ αύ
τοΰ Έπετηρίδι τής διεθνούς καταστατικής, περιέχουσι λίαν 
ένδιαφέροντα διδόμενα έπί τοΰ παγκοσμίου εξωτερικού έμπο
ρίου. Πρόκειται, ακριβώς είπεϊν, περί τών έθνών έκείνων, τά 
όποϊα διατελοΰσ.ν έν κανονική πρός άλληλα συναλλαγή άπό 
άνεγνωρισμένης τίνος έν τή κλίμακι τοΰ πολιτισμού βαθμί- 
δος. Έκ τών άνά χεΐρας πληροφοριών, τάς όποιας δύναται 
τις νά συνδυάση πρός σχετικήν διά προηγούμενα έτη μελετην 
τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως (φυλ. 51 σελ. 143 Μάιος 
1877), προκύπτει, ότι κατά τό έτος 1876 τό παγκόσμιον 
εξωτερικόν έμπόριον (έκτος τής κινήσεως τών πολυτίμων με
τάλλων) άνεβιβάσθη είς 70 διλιούνια ν. δραχμών, ένω τω 
1874 — 75 ύπελογίζετο είς 68,499 έκατομ. τφ 18-2 — 73 
είς 72,206, τώ 1869—70 είς 57,925 καί τώ 1867 — 68 
είς 55,268. "Αξιόν παρατηρήσεως,ότι τό έτος έκεϊνο (1873) 
καθ' ό έμάστισεν ιδιαιτέρως τήν Εύρωπαϊκήν οικονομίαν ή 
κρίσις, παριστα άκμαιότερον τό παγκόσμιον έξωτερικόν έμπό
ριον· ύποφαίνεται βεβαίως έντασις μειζων τής κατά τό έτος 
τοΰτο παραγωγής, άφοΰ έπ’ αύτής κατά μέγα μέρος στηρίζε
ται καί ή τοϋ έξωτερικοΰ έμπορίου άνάπτυξις· ώστε έχει καί 
ή δυσαρμονική έντασις τής παραγωγής τούςέαυτής σκοπέλους.

Ύπό τήν εποψιν τής εισαγωγής καί έξαγωγής, ύπολογιζο- 
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μένου τοΰ έξωτεριχοΰ εμπορίου κατά τά έν λόγω πέντε έ'τη 
όμοϋ εις 323 '/J0 διλιουνια ν. δρ., είς μέν τήν εισαγωγήν άνή- 
κουσιν 172, είς δέ τήν έξαγωγήν 121 ‘/^ παραλειπομένων 
τών μονάδων εκατομμυρίου. Πώς συμβαίνει, ώστε ή εισα
γωγή έν τώ παγκοσμίω έξωτερικώ έμπορίφ νά υπέρτερή έν
τός πέντε έτών τής έξαγωγής κατά τήν μυθώδη ποσότητα 
τών ;>0 διλιουνίων ; Καί έπειδή έν τή γενική τών άνωτέρω 
αριθμών έννοια δέν ύπάρχουσιν έθνη ωφελούμενα καί βλαπτό
μενα κατά τον τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι τών προστατευτι
κών,άλλά πρόκειται περί άθροίσματος τών μεταξύ τών έθνών 
κυκλοφορουσών συλλήβδην πραγματειών, προφανές αποβαίνει, 
οτι το πλεόνασμα τής εισαγωγής δέν είναι άφαίρεσις έκ τοϋ 
βαλαντίου ούδενος,άλλά προσθήκη αξίας τήν όποιαν τά έξαγό- 
μενα έμπορευματα έπιτυγχάνουσιν άπό τής φορτώσεώς των 
μέχρι τής είς τάς έπιζητούσας αύτά άγοράς έκφορτώσεως αύ
τών, δι όλης τής ποικιλίας τών μεταξύ έργασιών καί ώφε- 
λημάτων. Οσοι νομίζουσιν, οτι ή ύπέρβασις τής εισαγωγής 
έπί τής έξαγωγής είναι καταστρεπτική είς τά έθνη, πρέπει νά 
κλαυσωοιν όλοκληρον τό ανθρώπινον γένος έπί τοσούτων δι- 
λιουνιων καταστροφή. Περιττόν νά έρωτηθή πρός παρηγοριάν 
των «ποιος έπί τέλους ώφελήθη τά 50 ταΰτα διλιουνια, άν όχι 
αύτό τό είσαγαγόν αύτά άνθρώπινον γένος;»

Ί πό τήν έποψιν τών ηπείρων, μεταξύ τών όποιων διαμοι
ράζεται τό παγκόσμιον έμπόριον τοϋ 187G παρατηροΰμεν, ότι 
50 διλιούνια ν. δρ. άνήκουσιν είς τήν Εύρώπην (28,202 έκα
τομ. εισαγωγή καί 21,681 έξαγωγή), 10,500 έκατομ. είς 
τήν ’Αμερικήν (4,8(>4 εισαγωγή καί 5,636 έξαγωγή), 5,653 
είς τήν ’Ασίαν (2,445 εισαγωγή καί 3,208 έξαγωγή), 2,311 
είς τήν Αύστραλίαν (1,189 εισαγωγή καί 1,122 έξαγωγή), 
καί 1,455 είς τήν’Αφρικήν (672 εισαγωγή καί 7 83 έξα
γωγή.) ΊΙ μέν Εύρώπη προπορεύεται είς τήν εισαγωγήν 
(πλεόνασμα G ‘/, διλιουνια), ή δέ Αμερική είς τήν έξαγωγήν 
(πλεόνασμα 772 έκατομ.)· έκ τών λοιπών μερών τοϋ κό
σμου έρχονται κατόπιν έν μέν τή σειρά τών πλεονασμάτων 

τής έξαγωγής ή Άβία (763 έκατομ.) καί ή ’Αφρική (111), 
έν δέ τή τών πλεονασμάτων τής εισαγωγής ή Αύστραλια (67). 
Περίεργος είναι ή τοιαύτη μεταξύ Εύρώπης καί τοΰ νεωτά- 
του τής οικουμένης τμήματος συναίτησις. Έν τούτοις καί ή 
κλίμαξ τών πλεονασμάτων τής έξαγωγής ήδύνατο νά μελετη- 
θή σχετικώς πρός τό σύνολον τοϋ έξωτερικοϋ έμποριου καθ έ
κάστην τών τριών ήπείρων τής Αμερικής, Ασίας καί Αφρικής.

Όσον άφορα τήν Εύρώπην, προίσταται τοΰ έξωτερικοϋ αύ
τής έμπορίου ή ’Αγγλία 15,708 έκατομ. ν. δρ. (9,379 ει
σαγωγή, 6,419 έξαγωγή)· άκολούθως δέ έρχονται έν τή επο
μένη σειρά αί λοιπαί έπικράτειαι: Γερμανία 8,079 (4,892 
είσ.' 3,187 έξ.), Γαλλία 7,564 (3,988 είσ. 3,576 έξ.), 
Ρωσσία 3,535 (1,922 είσ. 1,613 έξ.),Αύστρο-ουγγαρία 2,824 
(1,336 είσ. 1,488 έξ.),’Ολλανδία 2,649 (1,516 είσ. 1,133 
έξ.),’Ιταλία 2,544 (1,327 είσ. 1,217 έξ.), Βέλγιον 2,512 
(1,449 είσ. 1,063 έξ.), Ισπανία 1,2 10 (575 είσ. 635 έξ.), 
Τουρκία 712 (462 είσ. 250 έξ.),Σουηδία 7 08 (396 είσ. 312 
έξ.),Δανιμαρκία 574 (321 είσ. 253 έξ.), Νορβηγία 392 (247 
είσ. 145 έξ.), Πορτογαλλία 292 (159 είσ. 133 έξ.), Ρουμα
νία 223 (81 είσ. 142 έξ.), ’Ελβετία 198 (;), ’Ελλάς 196 
(120 είσ. 76 έξ.), Σερβία 71 (32 είσ. 39 έξ.).

Όσον άφορα τήν ’Αμερικήν, προίστανται αί ΊΙνωμέναι 
Πολιτεϊαι 5,447 έκατομ. ν. δρ. (2,425 εισαγωγή, 3,022 
έξαγωγή)· έπονται δέ κλιμακιδον αι λοιπαί αύτής χώραι. 
Βρασιλία 1,036 (501 είσ. 535 έξ ), Καναδά 922 (497 είσ. 
425 έξ.),’Αργεντινή 427 (183 είσ. 244 έξ.), Χιλί 385 (196 
είσ. 189 έξ.), Κούβα 325 (150 είσ. 175 έξ.), Περού 322 
(125 είσ. 197 έξ.), Μεξικόν 318 (152 είσ. 166 έξ.), Άγ- 
γλικαί Άντίλλαι 211 (110 είσ. 101 έξ.), Γαλλ(καί Άντίλ- 
λαι 140 (63 είσ. 77 έξ.), Ούρουγκουάη 137 (7 0 είσ. 6< έξ.), 
Πόρτο-Ρίχο 122 (77 είσ. 45 έξ.), Βενεζουέλα 116 (56 είσ. 
60 έξ.), Κεντρική ’Αμερική 1 14 (36 είσ. 7 8 έξ.), ’Αγγλική 
Γουϊάνη 113 (46 είσ. 67 έξ.), Κολομβία 89 (36 είσ. 53 έξ.), 
Άϊτί 86 (45 είσ. 41 έξ.), Νέα Γή 7 2 (38 είσ. 34 έξ.), Βο
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λιβία 54 (29 είσ. 25 έξ.), 'Ισημερινός 26 (G είσ. 20 έξ.), 
“Αγιος Δομένιχος 17 (9 είσ. 8. έξ.), 'Ολλανδική Γουϊάνη 13 
(7 είσ. 6 έξ.), Γαλλική Γουϊάνη 8 (7 είσ. 1 έξ.).

Κατά δέ τήν ’Ασίαν προίσταται μέν ή ’Αγγλική ’Ινδία, 
2,358 έκατομ. ν. δρ. (884 είσ. 1,474 έξ.), έ’ποίται δέ ή Κί
να, 1,133 (527 είσ. 606 έξ.), Σόνδη 509 (266 είσ. 243 έξ.), 
Ιάβα και Μαδούρα 497 (192 είσ. 305 έξ.), ’Ιαπωνία 288 
(137 είσ. 134 έξ.), Κεϋλάνη 268 (134 είσ. 150 έξ.), 
Γαλλική Κογχιχινία 155 (G7 είσ. 88 έξ.), Σουμάτρα, Όλ- 
λαδική 'Ινδία 152 (70 είσ. 82 έξ.), ’Ασιατική Ρωσσία 122 
(84 είσ. 38 έξ.), Σιάμ 84 (39 είσ. 45 έξ.), Περσία 41 (27 
είσ. 14 έξ.), Γαλλική ’Ινδία 22 (7 είσ. 15 έξ.), Φορμόζη 18 
(8 είσ. 10 έξ.), Ααβυάνη 6 (3 είσ. 3 έξ.).

Κατά δε τήν Λύστραλίαν, προίσταται ή Βικτωρία 78G 
έκατομ. ν. δρ. (417 είσ. 3G9 έξ.) καί έπονται ή Νέα Ούαλ- 
λία 6/9 (337 είσ. 342 έξ.), ή Νέα Ζηλανδία 34G (200 είσ. 
14G έξ.), ή μεσημβρινή Αυστραλία 226 (105 είσ. 121 έξ.), 
ή Κεενσλάνδη 179 (83 είσ. 96 έξ.), ή Τασμανία 57 (30 είσ. 
27 έξ.), αί Σανδβίχοι νήσοι 19 (8 είσ. 1 1 έξ.\ ή δυτική Αύ- 
στραλία 19 (9 είσ. 10 έξ.).

Γελος δσον άφορα τήν ’Αφρικήν, προίσταται ή Αίγυπτος 
47G έκατομ. ν. δρ. (146 είσ. 330 έξ.), άκολουθοΰσι οέ ή Αλ
γερία 380 (313 είσ. 167 έξ.), τό Άκρωτήριον 245 (143 
είσ. 102 έξ.), ή Νήσος τοϋ Μαυρίκιου 123 (57 είσ. 66 έξ.), 
ή Ένωσις 47 (22 είσ. 25 έξ.), ή Νατάλη 42 (2G είσ. 1G 
έξ.), τό Μαρόκον 30 (12 είσ. 18 έξ.), ή Τύνις 29 (12 είσ. 
17 έξ.), ή Σενεγάλη 25 (11 είσ. 14 έξ.), ή Ζανζιβάρη 21 
(11 είσ. 10 έξ.), αί ΙΙορτογαλλικαί Άποικίαι 15 (9 είσ. 6 
έξ.), ή Τρίπολις 14 (7 είσ. 7 έξ.), ή Καμβία 8 (3 είσ. 5έξ.).

Γοιαύτη είναι ή καΟ ηπείρους καί έπικρατείας κίνησις τοϋ 
παγκοσμίου έξωτερικοϋ έμπορίου, κατά τάς πιθανότητας τής 
οποίας χορηγεί ή διεθνής καταστατική έν δλη τή ίσχύί ή 
άσΟενεια αυτής άπο τής πεπολιτισμένης οικουμένης μέχρι τής 
βαρβαρικής. Κολοσσαΐον τώ όντι τό άθροισμα τής κινήσεως 

ταύτης. Τοιοϋτοι αριθμοί ώς ή είς 70 διλιούνια ν. δρ. ένιαυ- 
σία συγκεφαλαίωσες τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου τών νεωτέρων 
χρόνων έπισκιάζουσι τήν μεγαλειτέραν τής άρχαιότητος έμ- 
πορικήν λάμψιν. Έν τούτοις δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν, δτι 
σπουδαϊαι πάντως ποσότητες περιλαμβάνονται είς πολλα
πλός έν τή προκειμένη διεΟνεϊ καταστατική έγγραφός, ώς έκ 
τής φύσεως τοϋ μεταξύ τών διαφόρων χωρών διαμετακομι- 
στικοϋ έν γένει έμπορίου και τοϋ προορισμού τής κυκλοφορίας 
του μέχρι τής εύρέσεως τών τελικών καταναλωτών.

Α. Π.

ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΉΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΑ MESA ΤΟΥ 15ου ΑΙΩΝΟΣ.

Μελετώντες τάς περισωζομένας Νέας Διατάξεις τών μετά 
τόν 'Ιουστινιανόν Βυζαντινών αύτοχρατόρων, άπηντήσαμεν έν 
τή έκδόσει C. Ε. Zachariae τόνΧρυσόβουλλον λό
γον τοϋ άο ιδί μου αυτό κράτορος Ιωάννου τοϋ 
Κ ατακουζηνοϋ, έκδοΟέντα κατ’Άπρίλιον 1348,πέντε δη
λαδή έτη πρΐ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, άναφε- 
ρόμενον είς προγενέστερα διατάγματα καί άπογραφάς, έπισή- 
μως δέ καΟιεροϋντα τήν ακίνητον ιδιοκτησίαν, ήν ή μεγίστη 
τών καΟημάς Μονή τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου είχε κατ’έκεϊνο τοϋ 
χρόνου. Δημοσιεύομεν κατωτέρω τόν έν λόγω X ρυσόβουλλον.

— Έπεί ό τιμιότατος καθηγούμενος τής κατά τήν πελο- 
π όνη σο ν σεβάσμιας μονής τής βασιλείας μου τής εις όνο
μα σιμωμένης τής πανυπεράγνου δεσποίνης καί Οεομήτορος 
και έπικεκλημένης, μεγασπηλαιωτίσσης της παρά 
τοϋ ίερωτάτου άγιου άποστόλου Λουκά ιστορηΟεισης, άρχι- 
μανδρίτης τε καί πρωτοσύγκελος ιερομόναχος κύριος μ ά ρ- 
κ ο ς, άνέφερεν ώς ή κατ' αυτόν τοιαύτη σεβασμία μονή κέ- 
κτηται διά χρυσοβούλλων και προσταγμάτων τοϋ τε αύΟεν- 
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του μου τοΰ βασιλέως τοΰ παππού τής βασιλείας μου και τοϋ 
Οειοτάτου δεσπότου και βασιλέως τοϋ άδελφοϋ τής βασιλείας 
μου, τών αοιδίμων καί μακαριτών, αλλά καί δι’ άπογραφι- 
κών αποκαταστάσεων καί έτέρων εύλόγων δικαιωμάτων με
τόχια καί λοιπά κτήματα τε καί υποστατικά, έν διαφόροις 
τοποθεσίαις- — ά δή κατά μέρος ίχουσιν ούτως· είς τήν λα
πά τ α ν μετόχιον εις όνομα τιμώμενον τοϋ όσιου καί Οεοφό- 
ρου πατρός ’Αντωνίου τοΰ μεγάλου μετά τών αύτη πα- 
ροίκων, προσκαθημένων καί έζαλειμματικών υποστάσεων· 
έτερον μετόχιον περί τήν βοστίτζαν είς όνομα τής πανυ- 
περάγνου τιμώμενον δεσποίνης καί Οεομήτορος καί έπικεκλη- 
μένης τής π ε φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς· περί τόν δ ρ ό γ κ ο ν έτε
ρον μετόχιον είς όνομα τιμώμενον καί αύτό τής πανυπερά- 
γνου δεσποίνης καί Οεομήτορος καί έπικεκλημένης τής συνο- 
βηριωτίσσης μετά τών έν αύτη παροίκων προσκαΟημέ- 
νων καί λοιπών δικαίων αύτοΰ· περί τό μονοδένδριον 
γήν μοδίων τριακοσίων· είς τό χωρίον τό βρ αχνί πάροικοι, 
ο,τε δη μ ήτ ριος καί κωνσταντϊνος οί πρεσβύτεροι 
καί γ ε ώ ρ γ ι ο ς ό β ά ρ δ α ς· είς τό χωρίον τής ζ α χ λ ο
ρούς προσκαθήμενοι τινες· είς χωρίον τήν δουμενάν 
πάροικοι καί έξαλειμματικαί υποστάσεις, άς προκατεϊχε· περί 
τό καστέλλιον τόν άγιον Ίωάννην χειμάδιον καλούμενον ή 
λάμεια· καί έτερον είς τήν βλογοκίτζαν μετά τοϋ 
πλησιάζοντος έκεϊσε χωραφιού τοΰ καλουμένου τής προυσ- 
σ α ί νη ς· ή ήμίσεια μερίς ή λατινική τοϋ χωρίου τής ά βυ σ- 
σ α ί ν η ς (ώς τής λοιπής ήμισείας μερίδος κατεχομένης 
παρά τινων διαφόρων Ρ ωμ α ί ω ν καί ύπό χεϊρα τής βασι
λείας μου) καί αί έκεϊσαι πλησιάζουσαι έξαλειμματικαί υπο
στάσεις τοϋτεκαρβώνη καί τοΰ νήφωνος· αλλά δή 
καί τό έν αύτη μυλοτόπιον συν τώ έκεϊσε εύρισκομένφ παλαιφ 
ναφ τοϋ άγιου άποστόλου Άν δρέου τοϋ πρωτοκλήτου· ά δή 
κατέχει καί νέμεται τό μέρος τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής 
άνενοχλήτως καί άδιασείστως μέχρι τοΰ νΰν παρεκάλεσε δέ 
άρτίως ό ρηθείς τιμιώτατος αρχιμανδρίτης καί πρωτοσύγκε- 

λος, ίνα πορίσηται έπί τούτοις καί χρυσόβουλλον τής βασι
λείας μου, τήν τούτου δέησιν εύμενώς προσδεςαμένη ή βασι
λεία μου τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον έπιχορηγει καί 
έπιβραβεύει τή κατ’ αύτόν τοιαύτη σεβασμία μονή.

ά. Δι’ού προστάσσει καί διορίζεται είναι μέν καί εύρίσκε- 
σΟαι τόν αύτόν τιμιώτατον πρωτοσύγκελον εις τήν ήγουμε 
νίαν καί προστασίαν τής δηλωθείσης μονής έφ’ορω τής αύτοΰ 
ζωής· κατέχειν δέ καί τήν τοιαύτην σεβασμίαν μονήν και νέ- 
μεσθαι καί είς τό έξης τά ανωτέρω κατά μέρος είρημένα μετό
χια καί λοιπά ύποστατικά, κτήματά τε καί βελτιώματα,άνε
νοχλήτως παντάπασιν καί άδιασείστως, έτι τε άναφαιρέτως 
καί άνυποσπάστως,κατά τάς περιλήψεις τών προσόντων αύτή 
χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων καί λοιπών εύλόγων δικαιω
μάτων,καί ώς εύρίσκεται κατέχουσα ταΰτα καί μέχρι τοϋ νΰν 
όφείλοντα διατηρεισΟαι ανώτερα πάσης καίπαντοίας καταδυνα- 
στείας καί κατατριβής καί έπηρείας καί διενοχλήσεως αδίκου 
καί πλεονεκτικής· τή γοΰν ίσχύ'ί καί δυνάμει τοΰ παρόντος 
χρυσοβούλλου λόγου τής βασιλείας μου διατηρηΟήσεται μέν 
ό διαληφΟεις τιμιώτατος ιερομόναχος αρχιμανδρίτης καί πρω- 
τοοσύγκελος κύριος μάρκος είς τήν ηγουμενίαν καί προ
στασίαν τής τοιαύτης σεβάσμιας μονής έφ’ ορω τής έαυτοϋ 
ζωής ώς δεδήλωται· καθέξει δέ καί νεμηθήσεται καί ή αύτή 
σεβασμία μονή τά προσόντα ταύτη καθώς είρηται κτήματά 
τε καί ύποστατικά μετά τής περιοχής καί τών δικαίων αύ
τών καί τών έν τούτοις βελτιωμάτων κατά τάς περιλήψεις 
τών άναγεγραμμένων χρυσοβούλλων, προσταγμάτων τε καί 
λοιπών εύλόγων δικαιωμάτων, άνενοχλήτως πάντη καί άδια
σείστως, άναφαιρέτως τε καί άναποσπάστως, καθώς κατέχει 
και νέμεται ταΰτα καί μέχρι τοΰ νΰν, μηδεμίαν παρά μηδε- 
νος τών άπάντων ύφισταμένη έπί τή τούτων κατοχή κατα- 
δυναστείαν, ή^έπήρειάν τινα καί κατατριβήν.

’Επειδή καί τούτου ένεκεν έγένετο καί ό παρών χρυσόβουλ- 
λος λόγος τής βασιλείας μου, καί έπεχορηγήθη καί έπεβρα- 
βεύΟη τώ ρηθέντι τιμιωτάτφ καθηγουμένω άρχιμανδρίτη πρω ·
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τοσυγχέλω χαι τη κατ' αύτόν σεβασμία μονή οι' άσφάλειαν, 
απολυθείς κατά μήνα ’Απρίλιον τής ένεστώσης ίνδικτιώ- 
νος τοϋ έςακισχιλιοστοΰ δκτακοσιοστοϋ πεντηκοστού έκτου 
έτους, έν ω καί τό ήμέτερον ευσεβές καί Οεοπρόβλητον ύπε- 
σημήνατο κράτος.

Ίωάττης lr Χριστώ τώ θεώ ηιστδς βασι.1ιΙ>( 
καί αΰτοκράταρ ΡωμαΙατ J Καταχοιζηνόζ·

ΥΔΡΑΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

"Οπου άνάγκαι έκεΐ και τάμέσα τής θεραπείας αύτών έπι- 
νοοϋνται άναλόγως τών τόπων καί τών χρόνων. Όταν ήρ- 
χισε νά σχηματίζηται τό Ύδραϊκόν τοϋ παρελθόντος αΐώνος 
ναυτικόν, πρόχειροί τινες κανόνες, έκ τής κοινής συγκαταθέ- 
σεως άπορρέοντες, έπεϊχον τόπον νομοθεσίας έν τώ συστήματι 
τής αύτοδιοικήσεως, οπερ έκράτει καί κατά τήν'Ύδραν, δπως 
καί κατά τάς λοιπές κοινότητας τής 'Ελλάδος. Άλλ’ οί κα
νόνες ούτοι, ύπεβλήθησαν κατά τάς άρχάς τοϋ παρόντος αΐώ
νος εις άναθεώρησιν οΰτω δέ προέκυψεν ή έπομένη τω 1804 
ύπό τοΰ Ύδραϊκοϋ λαοϋ ψηφισθεϊσα ναυτική νομοθεσία.

1. Οί πλοίαρχοι τών καραβιών είναι εις χρέος, οτε είς 
"Υδραν εύρίσκωνται, νά γνωρίζωσιν είς κάθε κίνημα αύτών 
τοΰ τε καραβιού καί φορτίου αύτοϋ τόν ιδιοκτήτην διευθυντήν 
(παρτζενέβελον, διρετόρον), καί τοϋτος θέλει ακολουθήσει 
μετά τών λοιπών μετόχων αύτοϋ, κατά τό συμφωνητικόν 
γράμμα, όποϋ έχουσι.

2. Έάν κανέν καράβι τύχη, είς τόν δρόμον όπου κάμη καί 
ζημιωθή, δηλ. ή κατάρτι τζακίση άπό τρικυμίαν, ή τά πα
νιά αύτοϋ χαλάση, ή καί άλλην τινά ζημίαν τοϋ καραβιού 
ύποφέρη, δύναται είς όποιον έμπορεϊον (πιάτζαν) καί τόπον 

φθάση, νά κάμη τήν άναγκαίαν διόρθωσιν, άσηκόνον άσπρα 
άπό τόν υποδοχέα (ρεκομαντατάριον) οσα χρειασθώσι, καί νά 
εχη καί τούς λογαριασμού; παστρικούς, καί υπογεγραμμένους 
άπό τον ύποδοχέα.

3. Έάν κατασκευάση ήθελε ποτέ ό πλοίαρχος τό καράβι 
του, δηλ. ξεφυλλιάση τόσον είς 'Ύδραν καί είς άλλον τινά 
τόπον, πρέπει νά έχη τήν άδειαν άπό τούς ίδιοκτήτας του, 
χωρίς δέ τής άδειας αύτών άν τό κάμη, θέλει είναι είς βάρος 
τοϋ καπετάνιου, καί θέλει πληρώνη ολην τήν ζημίαν μέ τά 
καλά του κινητά τε καί ακίνητα παρόντα καί μέλλοντα.

4. Τυχόν δέ καί πλοίαρχος τις ήθελεν άνασκευάσει, ώς 
εΐπομεν, τό καράβι του είς άλλον τινά τόπον, δηλ. ξεφυλ- 
Λιάση αύτό, τότε είναι είς χρέος νά στειλη είς 'Ύδραν τά κε
φάλαια μέ καράβι Ύδραϊκόν, ή μέ Σπετζιώτικον, γνώριμον 
καπετάνιον καί τίμιον, καί νά συντροφεύση αύτά τά άσπρα 
μέ δύο άνθρώπους πιστούς.

5. 'Ομοίως θέλει προσφερθή, καί έάν τις πλοίαρχος δπου 
πωλήσει, ήθελεν αποφασίσει νά κάμη νέον καράβι, νά στείλη 
τά κεφάλαια καί διάφορα μέ καράβι, Ύδραϊκόν ή Σπετζιώτι

κον καί μέ δύο αύτοϋ άνθρώπους.
6. Έάν τις πλοίαρχος άλλάξη τό καράβι του, ή άγοράση 

άλλο, πρέπει νά έχη τήν άδειαν άπό τούς ίδιοκτήτας, άλλέως 
θέλει είναι είς βάρος του, καί θέλει είσθαι υποκείμενος νά πλή
ρωσή αύτό καί κάθε ζημίαν μέ όλα του τά καλά κινητά καί 
ακίνητα.

7. Κανείς πλοίαρχος δέν έμπορεϊ νά δώση είς άλλο κα
ράβι, ούτε άπό τήν συρμαγίαν ούτε άπό τά διάφορα αύτής, 
χωρίς τής έγγράφου άδειας τών ιδιοκτητών.

8. Έάν κανείς πλοίαρχος ναυλωθή διά τήν ’Αμερικήν οέν 
έμπορεϊ νάκρατήση είς τό καράβι του άπό τήν συρμαγιάν πε
ρισσότερον άπό τό */,,  τά δέ a/3 καί τό διάφορον αύτής θέλει τά 
στείλει είς "Υδραν μέ καράβι ώς άνω, Ύδραϊκόν ή Σπετζιώ
τικον, οί πλοίαρχοι τών όποιων νά ήναι τίμιοι καί γνωρισμέ
νοι, καί έάν δέν οΐκονομήση τοιούτης λογής τήν συρμαγίαν 



398 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΠΙβΒΩΡΗϊΙΣ. ΓΔΡΑΙΚΗ ΝΑΓΤΙΚ11 ΝΟΜΟ0ΒΣ1Α. 399

χαί τά διάφορα, νά μην έμπορή νά κάμη τοιουτον ναύλον.
9. Έάν κάνεις πλοίαρχος, οπού εύρεθή, ήθελε κάμει ναύ

λον, ζαί χρειασθή δι' αύτον νά δώση συρμαγιάν, είναι εις 
χρέος νά βάλη πρώτον τό πράγμα εις χεΐρας του, καί ύστερον 
νά δώση τά μετρητά, χαί πρέπει νά άνοιξη αύτό τό πράγμα 
νά τό παρατηρήση καλά, νά ήναι καλής ποιότητος, και νά 
χρήζη διπλά τά άσπρα όποϋ έδωκε,κάμνωντας και τά αναγ
καία τακτικά έγγραφα· καί άν δ πλοίαρχος δέν γνωρίζη τό 
πράγμα έκεΐνο, θέλει τό δείξει εις δύο πραγματευτάς τίμιους 
διά νά τό ξετιμήσωσι,και τότε νά γίνεται ό ναύλος- εί δέ και 
ό πλοίαρχος δέν πράξη τακτιχώς τοιούτης λογής, ο,τι ζημία 
έπανέβη, Οά είναι είς βάρος του.

10. Κάθε πλοίαρχος είναι είς χρέος νά βαστα παστρικούς 
λογαριασμούς, τόσον τής άγοράς τοΰ φορτίου, δσον καί τής 
πωλήσεως.

11. Κάθε πλοίαρχος είναι είς χρέος εύΟύς όποΟ άποφορ- 
τωσει είς κάθε τόπον, νά προσκαλέση πέντε συντρόφους τοϋ 
καραβιού ναύτας, καί παρουσία αύτών νά κάμη τον λογαρια
σμόν παστρικόν, καί νά εΐπη αύτών καί τής λοιπής συντρο
φιάς, πόσον έκόστισε τό κοιλον τό σιτάρι, ή καί άλλο πράγ
μα άν τύχη καί φορτώσωσι, έμοίως καί όταν πωλήσωσι.

1 2. Έάν τις πλοίαρχος, πωλών τό φορτίον του είς τήν 
Εύρώπην, πιάση τά κεφάλαια του, καί τά διάφορα δέν εί
ναι σωστά, είναι είς χρέος νά έλ.θη είς "Γδραν διά νά Οεω- 
ρηθή ή ύπόθεσις του άπό τούς κατά καιρόν κριτάς (προε- 
στώτας).

13. Έάν τις πλοίαρχος έπιστρέφων μέ τό καράβι του άπό 
τήν Εύρώπην, δέν πιάση είς τήν Ύδραν, είναι είς χρέος, είς 
τόν δρόμον δπου υπάγει πρός τόν φορτωτήν (καρικατόρον), 
άν εύρη καράβι Ύδραϊκόν ή Σπετζιώτικον, άνθρώπους τίμιους 
καί είναι δι’ Ύδραν, νά στείλη μέ αύτά τά διάφορα, ή καί 
μέρος τής συρμαγιάς, άν τοϋ φαίνεται περισσή.

14. Κανείς πλοίαρχος δέν δύναται άνευ τής εγγράφου 
άδειας τών ιδιοκτητών, ούτε τό καράβι του νά άνασκευάσρ, 

ούτε νά· τό άλλάξη, ούτε νά τό κατασκευάση καινούριον.
15. Τυχόν δέ καί πλοίαρχος τις, πωλών τό φορτίον του 

είς. τήν Εύρώπην, έμπλέχθησαν τά κεφάλαια καί βλησίδια 
είς τόν πραγματευτην, καί διά νά μή χρονοτριβή έκεΐ, ναυ· 
λωθή είς δεύτερον ταξείδιον, ή πιστώσωσι τόν πλοίαρχον χαί 
φορτώση διά λογαριασμόν πάλιν τής συντροφιάς, οτε τελειώ- 
σωσι καί τό δεύτερον τοϋτο ταξείδιον καί τά κεφάλαια άχόμη 
οέν εί-ναι συναγμένα, δέν έμποροϋσιν ούτε τόν ναύλον νά μοι- 
ράσωσιν, ούτε τό κέρδος, τό όποιον άπήλαυσαν είς τό δεύτε
ρον ταξείδιον, άλλ’είναι είς χρέος νά έλθωσιν είς τήν πατρίδα 
διά νά διακριθή ή τοιαύτη ύπόΟεσις υπό τοΰ κατά χαιρόν 
κριτών.

16. Έάν είς τό έμπορεΐον οπού πωλήσουσι τά φορτία των 
οί πλοίαρχοι, άναφανή κέρδος τι έκ τοΰ νομίσματος (μονέδας) 
ή ζημία, τοϋ τοιούτου νά μήν οίκειοποιεΐται ούτε ό πλοίαρ
χος ούτε ό ιδιοκτήτης (παρτσινέβελος) τοΰ καραβιού, άλλά 
θέλει βάλωσιν αύτό είς τό φορτίον όπου μέλη νά κάμωσι, 
δηλ. είς τήν μεγάλην μέσην· είναι δέ ό πλοίαρχος έλεύΟερος 
νά λαμβάνη όποιον νόμισμα έγχρίνη εύλογοφανώς.

17. Έάν άναφανή είς τό έμπορεΐον, δπου πωλήσωσι τά 
φορτία των οί πλοίαρχος ζημία, καί θελήση ό πλοίαρχος νά 
κάμη τήν συρμαγίαν είς νόμισμα, οθεν έλπίζει κέρδος πρός 
τόν φορτωτήν, είναι έλεύθερος νά τό άχολουθήση· καί έάν 
πληρουμένη ή ζημία περισσεύση κέρδος, τό τοωϋτον είναι είς 
χρέος νά βάλωσιν είς τό φορτίον, όπου μέλει νά κάμωσι, δηλ. 
είς τήν μεγάλην μέσην.

18. Οί πλοίαρχοι είναι είς χρέος νά προσφέρωνται πρός 
τούς συντροφοναύτας των μέ φιλανθρωπίαν, διά ν’ άκολουθή 
μεταξύ αύτών πάντοτε ή καλή αρμονία.

19. Οι πλοίαρχοι δφείλουν (άν ποτέ προσκλαυΟώσιν οί 
συντροφοναΰται των, δτι ήδιχήθησαν ΰπ’ αύτών), νά παρα- 
στήσωσι τούς λογαριασμούς τακτικούς χαί ένυπογράφους έκ 
τών ύποδοχέων (ρεχομανταταρίων) είς τήν συνέλευσιν τών 
χριτών τής πατρίδος, τόσον τής άγορας δσον χαί τής πωλή- 
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«ως, χαι άγορας πρός τούτοις χαι τών πραγματειών τών 
άπό Ευρώπην.

20. Κανένας πλοίαρχος δέν δύναται νά έμβάση εις τό κα
ράβιον του συντροφοναύτας άλλου καραβιού πατριωτικού, καί 
έάν τινας φανή παραβάτης χατά τοΰτο, θέλει είναι ύποχείμε- 
νος νά έκπληρώση πάσαν ζημίαν καί έξοδον, όσην ένδέχεται 
νά κάμη έχεινος, ό όποιος έβιάσθη νά βάληείς τόπον τών φυ- 
γάδων άλλους συντροφοναύτας.

ΠαραγγεΜα πρύζ τούς π,Ιοιάρχους όιά zify συντήρησε? 
τής χαθάρσεως είς "Τάραν.

21. Όλοι οί πλοίαρχοι μικρών τε και μεγάλων πλοίων, το
πικοί τε καί ξένοι, είναι εις χρέος νά δόσωσιν άψευδή ομολογίαν 
πρός τόν κατά καιρόν Επιστάτην τής υγείας, δηλ. τόσον διά 
τον τόπον οθεν έρχονται, όσον καί διά τά είδη τά όποϊα έ'χου- 
σιν είς τά πλοία των.

22. Οί ^ηθέντες πλοίαρχοι μικρών τε καί μεγάλων πλοίων 
είναι είς χρέος, άμα φθάσωσιν είς τόν λιμένα τής πατρίδος, 
νά λαμβάνωσιν άμέσως τόν φύλακα τής υγείας, παρουσία 
τοϋ όποιου ό πλοίαρχος είναι είς χρέος νά έκθεση όλα τά είδη, 
οσα έχουσι τόσον οί ναϋται, οσον καί ό πλοίαρχος, καί πας 
άλλος· μετά δέ τοΰτο ό πλοίαρχος θέλει διορίσει νά γείνη έπί- 
σκεψις γενική είς όλα τά σεντούκια τών ναυτών καί είς τά 
κατάκρυφα μέρη τοΰ φορτίου, όποια δέ είδη εύρεθώσιν εις τήν 
καθαρσιν υποκείμενα, ό πλοίαρχος θέλει κάμει νά τά ύπάγω- 
σιν ή εις τό καθαρτήριον τοΰ λιμένος ή είς έκεϊνο τοΰ νησιού 
Άγιου Ιωάννου, διά νά έκπληρώσωσιν έκεϊ τήν διωρισμένην 
κάθαρσιν.

23. Οί ρηθέντες πλοίαρχοι πρέπει νά προσέχωσιν άκριβώς 
είς τό νά μήν άφήσωσι νά αναχώρηση άπό τό καράβιον κάμ- 
μια βάρκα χωρίς τής άδειας τοΰ πλοιάρχου καί χωρίς τόν 
φύλακα, τοιουτοτρόπως δέν θέλουσι δυνηθή νά δεχθώσι βάρ
κα τινά τόσον είς τό έλεύθερον (πράτιγον) όσον καί έκ τής 
καθάρσεως χωρίς τόν φύλακα.
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24. Όποιονδήποτε είδος (τό όποιον είναι έλεύθερον άπό 
τήν κάθαρσιν), ώς σιτάρι καί άλλαι παρόμοιαι τροφαί, τό
σον πλοιάρχων οσον καί ναυτών, είναι είς χρέος νά άποβιβά- 
ζωνται είς τήν σκάλαν τής Καγγελαρίας, συντροφευμένα μέ 
τόν φύλακα τοΰ καραβιού, καί νά έπιθεωρώνται υπό τοΰ φύ- 
λακος τοΰ έλευθέρου μέ μίαν λεπτομερή έρευναν.

25. Διά νά διαφυλάττεται δέ έπ’ ακριβές ή τοιαύτη κά- 
Οαρσις, οί πλοίαρχοι παραγγέλονται άπό τήν Βουλήν τών κρι
τών νά διορίσουν τάς άναγκαίας φύλακας τής νυκτός, μή 
συγχωροΰντες έπ ούδεμία προφάσει ν αναχώρηση βαρκα τις 
καί άνθρωπος έκ τοΰ καραβιού, ούτε άνθρωπος καί βάρκα νά 
πλησιάση είς τό καράβιον.

77ερε των συντροφοναυτων.

26. Μισεύοντα τά καράβια διά το ταξείδιον, δέν δύνανται 
οί συντροφοναΰται των διά κανέν δικαιολογημα νά μείνωσιν 
άπό τά καράβια, άλλά ν’ άκολουθήσωσιν έως νά τελειώση τό 
αύτό ταξείδιον.

27. Έάν τινες τών συντροφοναυτών, λαβόντες κατά τήν 
συνήθειαν τοΰ έμπορίου άπό τόν πλοίαρχον δανεικά ναυτολο- 
γικά, μετά ταΰτα ναυτολογηθώσιν ύπ’ άλλου πλοιάρχου, οί 
τοιοΰτοι είναι είς χρέος νά έπιστρέψουν άμέσως τά όσα έλα- 
βον άπό τόν πρώτον.

28. Έάν δέ πάλιν τινές έξ αύτών φύγωσιν τόσον είς τό 
ταξείδιον, οσον καί εις έμπορεϊον τι τής Εύρώπης, όπου πω- 
λήσουν, είναι είς χρέος νά έπιστρέψωσιν είς τον πλοίαρχον 
τά όσα χρεωστοΰσι, καί τότε νά μείνωσιν άπό τό καράβι, καί 
ώς λειποτάκτας δέν έχει τήν άδειαν κανέν καράβι πατριωτι
κόν νά δεχθή αυτούς επ’ ούδεμια προφάσει καί αιτία.

29. Έάν τινες άναφανώσιν έναντίοι είς τήν ορθήν γνώμην 
τοΰ πλοιάρχου, ή όποια θέλει είναι πρός κοινόν ώφελος, ή 
σύγχυσιν κάμωσιν είς τήν συντροφιάν τοΰ καραβιού, ή φύγω- 

σιν, ή κάμωσιν άταξίαν τινα μέσα είς το καράβι, οί τοιοΰτοι
ΕΤΟΣ 6—ΦΥΑ. 69—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ IS78. 26 
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έάν ποτέ άναφανώσιν είς τήν πατρίδα θέλουσι παιδευθή αύ- 
στηρώς ύπό τής Βουλής τών κριτών.

Κ.

ΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ THS ΕΝ ΒΑΑΑΔΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝ ΣΓΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΝ ΟΥΓΓΑΙΊΑι.

("ίδ. συνί·/. έν φυλ. 68, βελ. 370, 'Οκτωβρίου (878)

Πρός μόρφωσιν καί έκπαίδευσιν ειδικών και έμπειρων δημο
διδασκάλων ύπάρχουσιν έν Ουγγαρία 63 διδασκαλεία, ών 49 
μέν τών άρρένων, 14 δέ τών κορασι'ων. ’Επειδή δέ ταΰτα διορ- 
γανωθέντα τφ 1869 κατά τό πρότυπον τών έν Ελβετία δέν 
ηύδοκίμησαν, έδέησε νά άναδιοργανωθώσι καί τροποποιηθώσι 
κατά τάς άνάγκας τοΰ τόπου τω 1877.

Διδασκαλεία τάξεις καθηγηταί μαθηταί μαθήτρια'.
63 186 603 2811 988

Πρός συντήρησιν δέ τούτων δαπανώνται κατ’ έτος 1,287, 
153 φιορίνια καί εις έκαστον αύτών άναλογοϋσιν 20,430 φιορ. 
Τών δέ μαθητών 1000 περίπου τροφίμους διατηρεί ή Κυβέρ- 
νησις δαπανώσα κατ’ έτος 135,306 φιορ. ήτοι 135 φιορ. πε
ρίπου πρός διατήρησιν έκάστου τροφίμου.

Κατά τά τελευταία έννέα έτη ύπέστησαν άπολυτηρίους έξε- 
τάσεις 4,583 διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι καί κατ’ έτος ά- 
ναλογοΰσι 509 ύφιστάμενοι αύτάς. Τω δέ 1875 έ'λαβον δι
δασκαλικόν δίπλωμα 835, έν οΐς 307 διδασκάλισσαι.

Πρός ένίσχυσιν δέ τής γυμναστικής γίνονται κατ’ έτος έν 
διαφόροις τής Ουγγαρίας τόποις κατά τούς θερινούς μήνας γυ
μναστικοί αγώνες καί διαγωνισμοί, έν οις λαμβάνουσι μέρος 
πολλοί τών διδασκάλων ύλικώς ύποστηριζόμενοι ύπό τής Κυ
βερνήσεως. Τώ 1875 έγένοντο τοιοΰτοι αγώνες έν 6 τόποις, 

έν οις 243 διδάσκαλοι έλαβον μέρος ένεργητικόν καί τούτων 
209 άνεκηρύχθησαν διδάσκαλοι τής γυμναστικής. Πλην οέ 
τών στοιχειωδών σχολείων ύπάρχουσιν έν διαφοροις πολεσι 
τήςΟύγγαρίας καί άλλα 306 άνώτερα δημοτικά σχολεία άρ
ρένων καί θηλέων δημόσιά τε καί ιδιωτικά, μεταξύ τών ό
ποιων διακρίνεται τό έν Πέστη μέγα Παρθεναγωγειον, κατά 
μίμησιν τοϋ οποίου ίδρύθησαν καί έν ταΐς έπαρχίαις πολλά 
τοιαΰτα. Τούτοις προσθετέα τά νηπιαγωγεία καί εμπορικά 
σχολεία.

Νηπιαγωγεία νηπιαγωγοί νήπια
215 315 18,624 ήτοι 87 έν έκάστφ

καί 59 είς έκαστον νηπιαγωγόν άναλογοΰσι.
Ό δέ αριθμός τών εμπορικών σχολείων άνήλθε κατά τό 

παρελθόν έτος είς 21, διαιρούμενα είς 10 κατώτερα, 10 με
σαία καί εν άνώτερον ήτοι τήν εμπορικήν Ακαδημίαν τής 
Πέστης, έχουσαν 317 μαθητάς καί 21 καθηγητάς.

Β'. Μέση ΐχπαίόιυσκ:

Είς τήν δευτέραν ταύτην βαθμίδα τής έκπαιδεύσεως άνή- 
κουσι τά γυμνάσια, τά όποια περιέχόυσι τρεις προπαιδευτικάς 
τάξεις, άντιστοιχούσας πρός τά παρ’ ήμϊν ελληνικά σχολεία, 
καί τέσσαρας γυμνασιακάς, καί τά λεγόμενα πραγματικά 
σχολεία.

Γυμνάσια τάξεις μαθηταί καθηγηταί.
148 926 27,800 1843

Τούτων δέ τά μέν 85 διατελοΰσιν ύπό τήν έποπτείαν τής 
Κυβερνήσεως, τά δέ λοιπά 63 τών διαμαρτυρομένων καί όρ- 
θοδόξων άπηλλαγμένα είσι τής κυβερνητικής έποπτείας καί 
μόνον ύπό τήν έπίβλεψιν τής έκκλησιαστικής αρχής καί διοι- 
κήσεως ύπόκεινται.

Άλλ’ όμως καί ταΰτα άπολαμβάνουσι τών αύτών δικαιω
μάτων καί προνομίων. Ώς δέ έν τή δημοτική έκπαιδεύσει,
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ούτω και έν τγ) μέση διαιρούνται οί μαθηταί κατά τήν μητρι
κήν γλώσσαν, έν ή σπουδάζουσι καί έκπαιδεύονται.

Ούγγροι Γερμανοί Σλοβάκοι 'Ρωμουνοι Σέρβοι καί Κροάται 
21,370 2,720 1,348 1,725 452.

Ξένοι δέ έν τοϊς γυμνασίοις τής Ούγγαρίας σπουδάζοντές 
εισιν όλίγιστοι ήτοι μόνον 26 !

’Αξιοσημείωτος δ’ έστί καί ή σχέσις καί διαίρεσις τών μα
θητών κατά τά διάφορα θρησκευτικά δόγματατα τής χώρας.

Ρωμ. Καθολικοί Γραικ. Καθολικοί ’Ορθόδοξοι 
12,281 1,682 1,373

Ελβετικοί Αύγουστανοί Ούνιται καί Ιουδαίοι
5,019 3,044 220 4,181.

Πραγματικά σχο.Ιιϊα·

Έν ώ οΓμαθηταί τών γυμνασίων άπο έτους είς έτος προ- 
βαίνουσιν είς αύξησιν, τούναντίον ό αριθμός τών μαθητών έν 
τοϊς πραγματικοϊς λεγομένοις σχολείοις έλαττοϋται. Διότι τά 
έξ οκτώ τάξεων συγκείμενα πραγματικά σχολεία έπαγγέλ- 
λονται τοϊς μαθηταϊς ήττονα ώφέλειαν ή τά γυμνάσια ένεκα 
τών πολιτικών περιστάσεων καί ανωμαλιών τών δύο τελευ
ταίων έτών, έν οις πολλάς ζημίας ύποστάσης τής βιομηχα
νίας καί τών τεχνών, καίριον τραϋμα ίπαθαν καί τά πραγμα
τικά καί τεχνικά σχολεία.

ΓΙραγμ. σχολεία τάξεις καθηγηταί καί μαθηταί
36 208 514 7,197

Ούχ ήττον όμως τά σχολεϊα ταΟτα έχουσι πλείονας μαθη- 
έν ταΐς τάξεσιν ή τά γυμνάσια. Διότι έν ω κατά μέσον όρον 
έφ’ έκάστου γυμνασίου άναλογουσιν 188 μαθηταί καί έν έκά- 
στη τάξει 30, έκαστον πραγματικόν σχολεϊον αριθμεί 200 
μαθητές καί έκαστη τάξις περιέχει 39 μαθητάς.

Γ". Άτωτάτη ίκ^αΐύτυσις·

Μεταξύ τών έκπαιδευτηρίων τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως 
καταλέγονται πρώτον αί θεολογικαί σχολαί, ών ό αριθμός ά- 
ναβαίνει είς 40. Τούτων δέ 20 μέν άνήκουσι τοϊς 'Ρωμ. Κα- 
θολικοϊς, 3 δέτοΐς Γραικ. Καθολικοϊς, 7 τοϊς Εύαγγελικοϊς, 5 
τοϊς Άναμορφωτικοϊς, 1 τοϊς Ούνίταις καί 4 τοϊς Όρθοδόξοις 
(3 τοϊς 'Ρωμούνοις καί 1 τοϊς Σέρβοις).

Μαθηταί δέ έν ταΐς ίεραϊς ταύταις σχολαϊς ύπάρχουσι 1875 
καί καθηγηταί 253. Πρός τούτοις δέ κατά τό παρελθόν έτος 
ίδρύθη έν Πέστη καί εν μέγα τών 'Ραββίνων διδασκαλεϊον. 
Δεύτερον δέ καθ’ ολην τήν Ουγγαρίαν δύο καί μόνα πανεπι
στήμια ύπάρχουσι, τό μέν έν Πέστη το δέ έν Κλαουσεμβούρ- 
γφ. Τόν δέ άριθμόν τών μαθητών καί καθηγητών δεικνύουσιν 
οί επόμενοι πίνακες.

Πανιπιστήμιοΐ της Πίστης·

Καθηγηταί μαθηταί
Έν τή Θεολογική σχολή ιό 77
Έν τή Νομική » 29 1340
Έν τή ’Ιατρική » 39 643
Έν τή φιλοσοφική » 44 565

122 2,625
Τούτοις προσθετέοι καί 29 βοηθοί.

Πανιπιστήιαον τοΰ ΚΛαουσιμβούργον.

Καθηγηταί μαθηταί
Έν τή νομική σχολή 12 187
Έν τή ’Ιατρική » 11 79
Έν τή φιλοσοφική » 11 66
Έν τή φυσικομαθ. ® 9 82

43 414
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ΠοΑυτιχγτΐον τής Πίστης.
Εν τψ γενικώ καί χημικώ τμήματι μαθηταί 524
Εν τώ άρχιτεκτονικώ » » 189
Εν τώ μηχανικφ » » 41
Έκτακτοι άκροαταί . . 108

862
Ό δέ άριΟμός τών καθηγητών (τακτικών, εκτάκτων καί 

υφηγητών) ανέρχεται είς 57.
Τοιαύτη μέν έν περιλήψει έστιν ή έν Ουγγαρία έκπαίδευ- 

σις, πρός τή όποια έπισυνάπτετάι ή παρ' ήμΐν ινα γείνη ή 
σύγκρισις και καταφανή ή διαφορά.

Καταστατιχή τής lr ΈΛΛάίίι ίχπαιύίύσεως.

Άλλ’ έν ώ περί τής έν Ούγγαρία έκπαιδεύσεως έχομεν τό
μον ογκωδέστατου, ώς προείρηται, περιέχοντα πάσας τάς λε
πτομέρειας τάς εϊς τήν έκπαίδευσιν άναγομένας και τά έλά- 
χιστα δαπανήματα σεσημειωμένα μετά μεγίστης ακρίβειας, 
παρ’ ήμΐν δυστυχώς έλλείπουσι και αί στοιχειωδέσταται πλη- 
ροφορίαι περί τής πνευματικής καί υλικής καταστάσεως τών 
τής έκπαιδεύσεως ή καί άν τυχόν ύπάρχωσί ποι, δυσπρόσιτοι 
καί δύσχρηστοι άποβαίνουσιν, άτε μή δημοσιευθεΐσαι διά τοΰ 
τύπου προς χρήσιν καί γνώσιν τών ένδιαφερομένων καί βου- 
λομένων νά κρίνωσιυ ασφαλώς περί τής παρ’ ήμΐν έκπαιδεύ- 
σεως έπιδοκιμάζοντες μέν τά καλώς έχουτα, έξελέγχοντες δέ 
τάναντία προς διόρθωσιυ καί βελτίωσιν αύτών. Τά πάντα μυ
στήρια παρ’ ήμΐν καί τά πάντα μυστηριωδώς ένεργοϋνται καί 
πράττονται ! ουδέποτε δέ τό τής ημέρας φώς βλέπουσιν ί'να 
φωτισθώσιν οί πολλοί. Καί αύτη έστιν ή αιτία, δι’ήν κρεΐτ- 
τον γινώσκομεν τά τών άλλων έθνών ή τά ήμέτερα, ών ή 
καχεξία έπιτείνεται προϊόντος τοϋ χρόνου, άντί νά Οεραπεύη- 
ται καί άναχετίζηται ή πρόοδος αύτής.

Έν τοιαύτη δέ πραγμάτων καταστάσει ούδέν άλλο υπολεί
πεται τώ έπιχειροΰντι νά έκφέρη κρίσιν περί τής παρ’ ήμΐν 
έκπαιδεύσεως ή νά προσφύγη είς τά ύπάρχοντα, άκων μέν τοϊς 
παροϋσι στέργων, άπελπις δέ βελτίωσιν αύτών εύχόμενος καί 
προσδοκών έν τώ μέλλοντι, δπερ δυστυχώς τέκνον τοϋ ένε- 
στώτός έστιν.

Κατά ταϋτα τοίνυν £χων ύπ’ οψιν μου μονοσέλιδου κατα
στατικόν πίνακα τής έν Έλλάδι άνωτέρας, μέσης καί κατω- 
τάτης έκπαιδεύσεως κατά τό 1874, περιέχοντα ξηρούς μό
νον άριθμούς έκπαιδευτηρίων, μαθητών, διδασκάλων, καθηγη
τών καί ούδέν πλέον, τοιούτους άποσπών έξ αύτοϋ παραθέτω 
ένταϋθα.

A'· Αημοτιχή ίχκαΐύευσις.

Καθ’δλην τήν 'Ελλάδα ύπήρχον τώ 1874 έτει
Δημοτ. σχολεία μαθηταί διδάσκαλοι

1,239 82,127 1,205
Κατά πόσον ακριβείς είσιν οί αριθμοί ούτοι μένει μοι άγνω
στον παρατηροΰντι μόνον οτι 34 δημοτικά σχολεϊα, πλείονα 
τών διδασκάλων όντα, έμενον άνευ διδασκάλων, δπερ άκατά- 
ληπτον καί άτοπώτατον ον, παρέχει ύπονοίας περί τής άκρι- 
βείας τών αριθμών, έν ω έπρεπε τούναντίον νά συμβή ήτοι νά 
ύπερτερή κατά τι τόν τών σχολείων άριθμόν ό τών διδασκά
λων άριθμός, ώς πανταχοϋ τοΰ κόσμου, δπου σχολεία καί δι
δάσκαλοι ύπάρχουσι, συμβαίνει. ’Εντεύθεν μεταβαίνων είς τήν 
σύγκρισιν τής δημοτικής έκπαιδεύσεως τής Ελλάδος πρός 
τήν τής Ούγγαρίας έπάναγκες θεωρώ νά προτάξω τήν έκτα
σή καί τόν πληθυσμόν έκατέρας τών χωρών ϊνα καταφανε- 
στέρα γείνη ή σύγκρισις καί διαφορά αύτών.

Ουγγαρίας
έκτασις πληθυσμός 
5,850 □ 15,500,000

Έξ ών έξάγεται δτι ή Ούγγαρία 

Έ.Μάύος
έκτασις πληθυσμός
950 □ 1,500,000

μάλλον κατφκημένη τής
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Ελλάδος έστϊ χαι ώς έγγιστα διπλάσιους κατοίκους έχει έφ' 
έκαστου □ μιλίου· διότι έν μέν τή Έλλάδι οίκοΰσι 1578 κά
τοικοι έφ’ έκάστου □ μιλ., έν Ούγγαρία δέ 2,650 κάτοικοι.

Κατά δέ τήν βάσιν ταύτην ή Ουγγαρία δεκαπλάσιους τής 
Ελλάδος κατοίκους έχουσα, έπρεπε και δεκαπλάσια δημοτικά 
σχολεία νά έχη ήτοι 1,239X10=12,390 ϊνα έξισωθή προς 
τήν Ελλάδα άναλόγως τοϋ πληθυσμού. Άλλ’ όμως ή Ούγ- 
γαρια εχει 15,930 οημοτικά σχολεία μετά τών νηπιαγω
γείων και έμπορικών σχολείων ήτοι 3,540 πλείονα τοΰ τής 
ίσότητος άριθμοΰ ή κατ’ άναλογίαν τοϋ πληθυσμοΰ τής 'Ελ
λάδος 354 πλείονα τών τής Ελλάδος. Έκ τών άλανθάστων 
δέ τούτων αριθμών άναμφισβήτητον καθίσταται οτι ψευδής 
έστιν ή άπόφανσις τοΰ ύπουργοΰ «Ή έν γένει πρός τήν παι
δείαν έπίδοσις τοΰ έθνους είναι τοιαύτη, ώστε πολλά τών απ’ 
αιώνων άποκατεστημενων κρατών υπολείπονται ήμϊν ώς πρός 
άναλογίαν τών μαθητών πρός τον πληθυσμόν τών κατοίκων.»

Πολλω μείζων παρίσταται ή διαφορά μεταξύ τών μαθη
τών άμφοτέρων τών χωρών καί πολλω ύπ-ρτέρα ή υπεροχή 
τής Ουγγαρίας. Διότι τής Ελλάδος έχούσης 82,127 μαθη- 
'τάς, η Ουγγαρία δεκαπλάσιους κατοίκους έχουσα, έπρεπε καί 
δεκαπλαοίους μόνον μαθητάς νά έχη ήτοι 821,270. Άλλ’ ό
μως άντί τούτων έχει 2,154,121 μ'αθητάς έν τοϊς δημοτικοϊς 
σχολείοις, νηπιαγωγείοις καί έμπορικοΐς σχολείοις ήτοι 1,332, 
851 πλείονας ή κατ’άναλογίαν τοΰ πληθυσμού 133,285 μα- 
θητάς πλείονας τής Ελλάδος.

Κατά δέ τόν αριθμόν τών διδασκάλων ή υπεροχή τής Ουγ
γαρίας πολύ μεγαλύτερα φαίνεται. Διότι τής Ελλάδος έχού
σης 120ο δημοδιδασκάλους, ή Ούγγαρία έπρεπε νά έχη μό
νον τό δεκαπλάσιου αύτών ήτοι 12,050. Άντι τούτων όμως 
έχει 20,810 ήτοι 8,760 πλείονας ή κατ’ άναλογίαν τοΰ πλη
θυσμού 876 δημοδιοασκαλους οπερ σπουδαιότατόν έστιν τή 
δημοτική έκπαιδεύσει, έν ω έν τή προταχθείση καταστατική 
τής παρ ήμϊν δημοτικής έκπαιδεύσεως άπηντήσαμεν 34 σχο- 
λεϊα και άνευ διδασκάλων.

Τοσαΰ'τα και τοιαΰτά είσι τά αποτελέσματα τής συγκρί- 
σεως τής έν Έλλάδι έκπαιδεύσεως πρός τήν έν Ούγγαρία 
κατά τόν άριθμόν τών δημοτικών σχολείων, τών μαθητών και 
τών δημοδιδασκάλων. Τούτοις οέ υπολείπεται νά προστεθή 
ή σύγκρισις τής δημοτικής έκπαιδεύσεως κατά τά διδασκα
λεία έκατέρας τών χωρών. Βαθεϊαν όμως λύπην καϊ θλιψιν 
αισθάνεται τις άναλογιζύμενος οτι έν ω ή Ούγγαρία έχει 63 
διδασκαλεϊα, 186 τάξεις, 603 καθηγητάς καϊ 3,800 μαθη
τάς έχοντα καί μαθήτριας, ότι πρός συντήρησιν τούτων δα
πανά κατ’ έτος 4,000,000 δραχμών περίπου, οτι 1000 τρο
φίμους έν αύτοϊς συντηρεί ή Κυβέρνησις, και οτι κατ’ έτος 
835 δημοδιδάσκαλοι λαμβάνουσι διπλώματα, ή Ελλάς κατά 
κακήν μοϊραν πρό τινων μέν έτών είχε κατορθώση έν και μό
νον νά ίδρύση, οπερ κατ’ άρχάς μέν καλούς παρήγαγε καρ
πούς, ειτα δέ ένεκα τής κακής διοικήσεως περιελθόν είς παρα
λυσίαν, διελύθη είς τά έξ ών συνετέθη και ούτως ή δημοτική 
έκπαίδευσις έπι πολλά έτη μείνασα άνευ διδασκαλείου έξεφαυ- 
λίσθη είς τόν ύπατον βαθμόν και μόνον κατ’ όνομα ύφίστατο, 
πράγματι δ’ ού. Έκ δέ τής άπευκταίας ταύτης καταστάσεως 
όρμηθεϊσα έσχάτως ή Κυβέρνησις μετά πολλών κόπων καϊ 
άγώνων κατώρθωσε νά άνασυστήση, αύτό, δπερ έκ ψυχής καϊ 
καρδίας εύχομαι νά άνταποκριθή είς τάς προσδοκίας πάντων 
τών έπιποθούντων νά έπέλθη θεραπεία τις τοΰ άνιάτου κακού.

Φοβούμαι όμως πολύ μήπως καϊ τοΰτο ίδρυθέν έπι σαθρών 
βάσεων λάβρ τήν τύχην τοΰ πρό αύτοΰ καϊ ναυαγήση έντε- 
λώς διά πολλούς λόγους, ούσιωδέστατος τών όποιων έστϊν 
οτι διδασκαλεϊον άνευ τροφίμων, βιούντων, μορφουμένων καϊ 
διαπαιδαγωγουμένων ύπ’ άνδρών έμπειρων πρός τόν μέγαν καϊ 
υψηλόν προορισμόν τοΰ δημοδιδασκάλου, μικρόν μόνον διαφέ
ρει τών λοιπών έκπαιδευτηρίων τής πόλεως καϊ ούδόλως δύ
ναται νά συντελέση είς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν καϊ ή σπου
δαία αύτη έλλειψις άποτελεϊ τό σαθρόν τής βάσεως αύτοΰ, 
περϊ ής έκ τών ύστερων θά πεισθώσιν οί ίδρυταί. Διότι πρός 
μόρφωσιν δοκίμων καϊ έμπειρων οημοδιδασκάλων δέν έξαρκεϊ 
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μονή ή οιδασκαλία καθ’ ώρισμένας τής ήμέρας ώρας, ώς συμ
βαίνει έν τοϊς λοιποϊς έκπαιδευτηρίοις,άλλ’άπαιτεϊται συμβίω- 
σις τών πρός τοϋτο χεκλημένων, άσκησις πρός ταχτικήν καί 
κανονικήν έργασίαν, ηθική και θρησκευτική μόρφωσις έντός 
αύτοϋ τοϋ διδασκαλείου ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί χειρα- 
γωγείαν άνδρών δοκίμων. Τοϋτό έστι τό άσφαλέστατον έρει
σμα χαι ισχυροτατον θεμέλιον παντός διδασκαλείου, έφ’ ού 
έρειδομένη ή διδασκαλία δύναται νά καρποφορήση και λαμ
προύς νά παραγάγη καρπούς. Τι δέ ήθελεν είπη τις μανθά- 
νων ότι άπεκλεισΟη ή έκχλησιαστιχή μουσική έζ αύτοϋ καί 
άντ’ αυτής είσήχθη ή ωδική ;

Πώς οέν θέλει θαυμάσει τήν σοφήν πρόνοιαν άκούων ότι 
είσήχθησαν πρός διδασκαλίαν βιβλία πεπαλαιωμένα καί ημαρ
τημένα ώς π. χ. πολιτική γεωγραφία συντεταγμένη άπό τοΰ 
1848 διά γερμανόπαιδας, έν ή ή πολιτική τής 'Ελλάδος κα- 
τάστασις έκτιθεται έν τρισί σελίσι καί ή τής Τουρκίας έν ισα- 
ρίθμοις ; μήπως οέν ύπάρχουσι γεωγραφίαι νεώτεραι, μεθοοι- 
κώτεραι καί πληρέστεραι; Διά τούς είσηγητάς τών τοιού- 
των βεβαίως ούχί. Ό μεγαλήτερος έχΟρός τής 'Ελλάδος δέν 
ήδύνατο νά έκλέξη καί μεταφράση χειρότερον βιβλίον πρός 
διδασκαλίαν τών έλληνοπαίδων καί ό μεγαλήτερος έχθρός 
τοϋ διδασκαλείου οέν ήδύνατο νά προτιμήση χειρότερον πρός 
διδασκαλίαν τών μαθητών τοΰ διδασκαλείου. Άν δέ καί άλ
λων τοιούτων εκλογή έγένετο πρός χρήσιν τών μαθητών 
άγνοώ.

Μή έχων τις ύλην πρός σύγκρισιν κατά τά δημοδιδάσκα
λέ® μηδέ περί γυμναστικής δύναται νά όμιλήση, άφ’ ού τό 
νεοσύστατον διδασκαλεϊον ήμών στερείται καί γυμνασιάρχου ! 
Άρκοϋντα δέ θεωρών τά όλίγα ταΰτα περί τής δημοτικής έχ- 
παιδεύσεως μεταβαίνω εις τήν σύγκρισιν τής μέσης έχπαι- 
δεύσεως.

Β' Μίση ixnalitvaic·

Κατά τήν έπίσημον υπουργικήν έχθεσιν τοϋ 1874 ύπήρ- 
χον έν Έλλάδι

Έλλην. eyoUt*  διδάσχιλοι (ΐαβηταΐ Γυμνάσια χαΟηγηταΙ μαβηταϊ
136 280 7648 18 120 2460

Έζ ών έξάγεται οτι έφ’ έχάστου μέν σχολείου άναλογοΰσι 2 
περίπου διδάσκαλοι καί 57 μαθηταί, έφ έκαστου γυμνασίου 6 
καθηγηταί καί 137 μαθηταί. ’Επειδή δέ οί τών σχολείων 
καί γυμνασίων μαθηταί δέν άνήχουσι μονον εις την έλευθε- 
ραν 'Ελλάδα, άλλά καί τοϊς έκτος αυτής πανταχοϋ οίκοΰσιν 
Έλλησι, πρός ορθήν σύγκρισιν δφείλομεν νά παραοεχθώμεν 
τούς μαθητάς τών σχολείων καί γυμνασίων ώς μαθητάς δι
πλάσιων τής 'Ελλάδος κατοίκων ήτοι 3,000,000 καί έπί τή 
βάσει ταύτη πρέπει νά γείνη ή σύγκρισις.

Κατά ταΰτα τοίνυν ή Ουγγαρία έ’χουσα πενταπλασίους 
κατοίκους, έπρεπε νά έχη καί πενταπλάσια γυμνάσια ήτοι 
18X5=90, άντί τών οποίων έχει 148, ήτοι 58 περισσότερα 
ή κατ’ άναλογίαν τοΰ πληθυσμού 12 σχεδόν περισσότερα τής 
Ελλάδος. Έν ώ δέ κατά τόν άριθμον τών γυμνασίων υπερ
τερεί ή Ούγγαρία, υστερεί κατά τόν άριθμον τών μετά τών 
γυμνασίων συνδεδεμένων προπαιδευτικών σχολείων. Διότι τής 
Ελλάδος έχούσης 136 έλλην. σχολεία, ή Ούγγαρία έχει 
148, δυσανάλογα πρός τον πληθυσμόν ήτοι 32 όλιγώτερα 
τής 'Ελλάδος. Καί κατά τόν άριθμον τών μαθητών ύστερεϊ 
τής 'Ελλάδος ή Ούγγαρία έχουσα 27,800 μαθητάς γυμνα
σίων καί σχολείων, έν ώ ή 'Ελλάς εχε 10,108 μαθητάς γυ
μνασίων καί σχολείων μόνον δέ κατά τον άριθμον τών κα
θηγητών καί διδασκάλων υπάρχει άναλογία, τής μέ*  Ελ
λάδος έχούσης 400 καθηγητας καί διδασκάλους, τής δέ Ούγ
γαρίας 1843 ήτοι σχεδόν πενταπλασίους συμφώνως τω πλη- 
θυσμφ. Άλλ’ ή κατά τόν άριθμον τών σχολείων καί μαθη
τών αύτών υπεροχή τής Ελλάδος φαινομένη έστιν καί ούχί 
πραγματική· πρώτον μέν διότι ή 'Ελλάς στερούμενη έμπορι- 
κών, πραγματικών καί τεχνικών σχολείων, άπερισκέπτως 
σπεύδει πάντας νά καταστήση έπιστήμονας, ή δέ Ούγγαρία 
πρακτικωτέρα καί σοφωτέρα τής Ελλάδος έχει 20 έμπορικά 
σχολεία, 36 πραγματικά σχολεία καί διπλάσια τεχνικά,έν οις 
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20 περίπου χιλιάδες μαθητών μορφοϋνται καί 1000 περίπου 
χαθηγηταί και διδάσκαλοι διδάσκουσιν.

Δέν επέστη άρά γε ο καιρός ϊνα χαί ή Ελλάς μεταβάλη 
το ήμισυ τών ελληνικών σχολείων και γυμνασίων είς Εμπο
ρικά, πραγματικά καί τεχνικά σχολεία ; Δέν αρκεί άρά γε ή 
κορυφωθεϊσα ήδη ψευδομάθεια,έπιπολαιομάθεια καί ήμιμάθεια; 
Δέν θά εΰρεθή πατρική τις Κυβέρνησις νά θέση τέρμα είς τό 
ΰποθαλπόμενον καί προαγόμενον τοΰτο κακόν ;

Αλλ έν τή απουσία χαί άδιαφορία τής Κυβερνήσεως δέν 
επρεπεν αρα γε ό προς διάδοσιν τών έλληνικών γραμμάτων 
Σόλλογος, δν άνδρες έγκριτοι καί φιλοπάτριδες άπαρτίζουσι, 
νά άναπληρώση τήν απουσίαν τής Κυβερνήσεως, χαί άντί, 
έναντίον τοϋ ύψηλοΰ προορισμού νά καταναλίσκηται είς σύ- 
σ .ασιν και οιατηρησιν προτύπου σχολείου πρός μορφωσιν τών 
τέκνων ολίγων εύπορων ίν Άθήναις οικογενειών, δέν έπρεπε 
να φροντίση ή περί συστάσεως ένός χαλοϋ έθνικοϋ διδασκα
λείου ή πραγματιχοΰ τίνος χαί τεχνικού σχολείου πρός ώφέ- 
λειαν ούχί ολίγων ατόμων, άλλα τοΰ λαού καί τοΰ έθνους ; 
Τις λοιπόν Οά φροντίση περί τών τέκνων τοΰ ταλαίπωρου 
Λαού καί τοΰ όυστυχοϋς έθνους ;

, Μετά τήν βραχεϊαν ταύτην παρέκβασιν μεταβαίνω είς τήν 
σύγκρισιν τής άνωτάτης έκπαιδεύσεως.

1· Άπατάτη ΙκπαΙόιυσις.
Κατά τήν ύπουργιχήν έχθεσιν τοΰ 1874 τήν κατάστασιν 

τοΰ έθνικοϋ πανεπιστημίου παριστώσιν οί ακόλουθοι άριθμοί.

Κ α θ η γ η τ α ί μαθηται
τχχτιχοι ίτΐΐτιμοι Γχτχχτοι δψηγητχ!

θεολογ. 4 1 1 1 30
Νομιχ. 8 — — 5 571
Ίατριχ. 14 — 4 8 546
Φιλοσοφ. 17 — 4 4 142
Φαρμακ.σχολή — — — — 63

43 1 9 18 1352

Ή Ούγγαρία άναλόγως τοΰ πληθυσμού τών κατοίκων και εν 
συγκρίσει πρός τά λοιπά τής Εύρώπης κράτη όλιγα ανώτατα 
Εκπαιδευτήρια έχει ήτοι δύο μόνον πανεπιστήμια τό τής Πέ- 
στης καί τό τοΰ Κλαουσεμβούργου, 40 Οεολογικάς σχολάς και 
τινας τοΰ δικαίου.

Έν τούτοις δέ χαθηγηταί μέν ίιπάρχουσιν 163 συν 253 έν 
ταϊς Οεολογιχαΐς σχολαϊς ήτοι 416, μαθηται οε έν μεν τοϊς 
πανεπιστημίοις 3039, έν δέ ταϊς Οεολογικαΐς σχολαϊς 1875 
ήτοι 4914. Έπειδή δέ τό έθνικόν πανεπιστήμιου άνώτατον 
πανελλήνιον Εκπαιδευτήριου έστιν, δέον νά υπολογίσωμεν οτι 
οί μαθηται αύτοΰ άνήκουσι τοϊς πανταχοϋ "Ελλησιν ους δυ- 
νάμεθα νά άναβιβάσωμεν τούλάχιστον είς 5,000,000 ήτοι 
είς τό τών κατοίκων τής Ούγγαρίας. Τοΰ δε Ελληνικού 
πανεπιστημίου άριθμοΰντος 7 1 καθηγητάς καί ύφηγητάς καί 
1352 μαθητάς, ή Ούγγαρία τριπλάσια ούσα, έπρεπε νά εχη 
τριπλασίους καθηγητάς ήτοι 213 καί μαθητάς τριπλασίους 
ήτοι 4056. ’Αλλά καί έν ταύτη τή άνωτάτη βαθμίδι τής 
έκπαιδεύσεως ή ύπεροχή τής Ουγγαρίας μεγάλη έστιν. Διότι 
έχει καθηγητάς μέν πλείονας τής Ελλάδος 203, μαθητάς 

δέ 948.
Τοιοΰτόν έστι καί τό συμπέρασμα τής συγκρίσεως τής εν 

Έλλάδι μέσης καί άνωτάτης έκπαιδεύσεως πρός την έν Ούγ
γαρία κατά ποσότητα, οπερ υποβάλλω είς τήν μελετην, σκ&- 
ψιν καί κρίσιν τών υπουργών τής παιδείας, τών πρύτανεων 
τοΰ έθνικοϋ πανεπιστημίου καί πάντων τών καθηγητών καί 
λογιών τοϋ έθνους άνδρών ϊνα παύσωσιν άλλοτε μεγαλαυχοϋν- 
τες δτι ή έν Έλλάδι έκπαίδευσις έπί τοσοϋτον προηγμένη 
έστιν, ώστε ύπερτερεϊ πολλά τών άπ' αιώνων άποκαταστημέ- 
νων κρατών τής Εύρώπης, άφ’ ού ήδη άπεδείχθη έκ τών αριθ
μών δτι κατά πολύ απολείπεται καί τής εν τή .ελευταία 
βαθμίδι τής διανοητικής άναπτύξεως ίσταμένης Ούγγαρίας.

Άνακεφαλαιών δέ πάντα τά είρημένα, παραθέτω Ενταύθα 
τό ολικόν ποσόν τών έκπαιδευτηρίων, μαθητών και καθηγη

τών έκατέρας τών χωρών.
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Έν Ουγγαρία iv 'EJJddi
Έκπαιδευτ. μαθητ. διδασζ. έζπαιδ. μαθητ. διδασκ. 

15,983 2,177,432 3,391 1,394 98,598 2,023

καί παρατηρώ δτι τής 'Ελλάδος έχούσης 1394 έκπαιδευτή- 
ρια, ή Ούγγαρία έπρεπε νά έχη δεκαπλάσια ήτοι 13,940, έν 
ω έ'χει 15,983 ήτοι 2,043 πλείονα τής 'Ελλάδος ζατ’ Ανα
λογίαν τοΰ πληθυσμού άμφοτέρων. Δεύτερον δέ οτι, έν ω ή 
'Ελλάς έχει 93,578 μαθητάς, ή Ούγγαρία έπρεπε νά έχη δε
καπλάσιους ήτοι 935,980, άλλ' όμως έχουσα 2,177,432, 
υπερτερεί τής 'Ελλάδος ζατά 124,145 άναλόγως τοϋ πλη
θυσμού. Καί τρίτον οτι, τής 'Ελλάδος έχούσης 2,023 καθη- 
γητάς και διδασκάλους, ή Ούγγαρία έχει 23,621 καί υπε
ρέχει τής 'Ελλάδος κατ’ Αναλογίαν τοΰ πληθυσμού κατά 
3,391 ζαθηγητάς και διδασκάλους. Τοϋτο τό καθολικόν συμ
πέρασμα έχοντες πρό δφθαλμών πάντες δφείλομεν Αντί νά 
άποκρύπτωμεν τήν Αλήθειαν και φεναζίζωμεν εαυτούς και 
μόνους, παρρησία νά δμολογώμεν και κηρύττωμεν αύτήν δη
μοσία δτι τά τής έκπαιδεύσεως ήμών δέν έχουσι καλώς καί 
έπαρκώς και δτι Ανάγκη χατεπείγουσα έπανορθώσεως και 
βελτιώσεως αυτών διά πάντωντών δυνατών μέσων και Ουσιών.

μαργαρίτης r. διιμιτςας.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ.

Μεταξύ τών διαφόρων κλάδων τής καθόλου βιομηχανίας 
ύπάρχουσι τινές, τών οποίων τό νοσηρόν προσβάλλει τήν άν- 
Ορωπίνην υπαρξιν εις τοιούτον βαθμόν, ώστε εγείρεται πολλά
κις ή Απορία, δταν άποβλέπη τις εις τά λαμπρά προϊόντα των, 
$ιά τί άρα γε νά καταστρέφωνται τινες ζωαΐ δπως στολίζων- 

ται άλλαι. Οί έργαζόμενοι τόν Ανθρακικόν μόλυβδον, έξ ου 
τοσαύτη ποικιλία διά τά πρόσωπα τών γυναικών τοΰ κόσμου, 
προσφέρονται, άργά ή γρήγορα,βέβαια θύματα εις τήν δηλη
τηρίαση*,  τήν οποίαν έτοιμάζοντες διά τά βλέμματα τών άλ
λων ύφίστανται πρώτοι αύτοΐ έκ τών Αναθυμιάσεων τής νο- 
σωδεστάτης βιομηχανίας των. Ή κόνις έχείνη, τήν οποίαν ή 
κατεργασία προϊόντων τινων τής νεωτέρας μηχανικής εισάγει 
είς τους πνεύμονας τών άνθρώπων τού έργοστασίου, έ'χει και 
αύτή τό μέρος της, κατά τάς διαφόρους θέσεις αύτοϋ, είς τήν 
παρατηρουμένην όσημέραι μείωσιν τής έργατικής ζωής, έπι 
τής οποίας σημαντικωτέραν έτι Ασκεί έπιρροήν ή σύμπτωσις 
τών διεφθαρμένων παντοειδών ατμών και τών κυκλοφορούν- 
των έν τοϊς έργοστασίοις μορίων διαφόρων ζυμώσεων. Πόσον 
εύτυχέστεροι είναι οί τήν ύπαιθρον φύσιν κινούντες γεωργικοί 
πληθυσμοί!

Τοιουτοτρόπως πασα έφεύρεσις, τείνουσα είς τήν έλάττω- 
σιν τών ζωικών έν τοϊς έργοστασίοις κινδύνων, είναι θέμα άξιον 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί, δπερ τό κυριώτερον, ταχείας δια- 
δόσεως. Επομένως τό υπό Loeb έν Βερολίνω πρό τίνος έπι- 
νοηθέν άναπνευτιζόν έργαλεΐον δύναται νά ένασχολήση όπω- 
σοΰν τους ήμετέρους έργοστασιάρχας, καθόσον άνήχει είς τά 
σχετικά τής βιομηχανίας των έργα. Ή μέχρι τούδε έν χρή- 
σει πρακτική συνίστατο είς τήν περίφραξιν τών ρωθώνων τού 
έργάτου δι’ υφάσματος ή διά βάμβαχος πεπιεσμένου πρός τόν 
σκοπόν τής παρεμποδίσεως τών έπιβλαβών έν τή Ατμόσφαιρα 
τού έργοστασίου περιπλανωμένων μορίων άπό τού νά εΐσέρ- 
χωνταιδιά τής Αναπνοής έν τώ ζωϊκφ τού έργάτου οργανισμώ. 
Τό μέσον τούτο ήτο Αμφιβόλου ώφελείας, πρώτον διά τήν μι- 
κράν άποτελεσματιχότητα του και δεύτερον διά τήν στενο
χώριαν ήν προεκάλουν τά έπί τού προσώπου τού έργάτου δέ
ματα, έξ ών ούτος άπέρριπτεν έπι τέλους τήν προφυλαχτικήν 
έν λόγω συσκευήν, προτιμών τήν παρούσαν άναχούφισιν του 
μακρόθεν έρχομένου κινδύνου.

Τό έφευρεθέν έν τούτοις Αναπνευστικόν έργαλεΐον, στηριζό-
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μενον έπι τής διαφοράς ήτις παρατηρειται μεταξύ εισπνοής 
και έχπνοής, τής πρώτης έκτελουμένης διά τοϋ στόματος κα'. 
τής δευτέρας διά τής ρινος, διαιρείται εις δύο συνεχόμενα τμή
ματα, έκαστον τών όποιων πρός μίαν τών λειτουργιών τούτων 
αποβλέπει. Ό μηχανισμός τοΰ τμήματος τής εισπνοής συ- 
νίσταται είς λεπτότρητον (είδος μικροσκοπικοΰ χοσκίνου), 
προωρισμένον ίνα κράτη τάς έπικρεμαμένας οργανικές ύλας, 
επ' αύτοϋ δέ προσηλοΰται βάμβαξ ξηρός ή υγρός διαβεβρεγ- 
μένος έντός γλυκερίνης ή άλλου άντιδραστιχοΰ ρευστού· διερ- 
χόμενος διά τής συσκευής ταύτης ό ατμοσφαιρικός τοΰ έργο- 
στασίου άήρ πιέζει γλωσσίδα μικροσκοπιχής αντλίας, άνοίγου- 
σαν πρός τά έντός χαι έπιτρέπουσαν τήν είσοδον ούχί δέ χαί 
τήνέξοδον. Ό δέ μηχανισμός τοϋ τμήματος τής έχπνοής συ- 
νίσταται εις έτέραν γλωσσίδα όμοιας αντλίας, λειτουργούσης 
άντιστρόφως καί έκπεμπούσης μέν τόν έκπνεόμενον αέρα μή 
δεχόμενης δέ τόν είσπνεόμενον. Τοιουτοτρόπως έκτελεΐται 
άφ’ ένός μέν ή εισπνοή καΟαροΰ άέρος, άφ’ έτέρου οέ ή έκπνοη 
τοϋ διεφθαρμένου.

Τό έργαλεϊον τοϋτο έτέθη ήδη εις έφαρμογήν παρά διαφό- 
ροις Πρωσσιχοϊς έργοστασίοις, δοκιμασΟέν δέ άπεδείχθη ούδα- 
μώς παρενοχλητιχον είς τάς κινήσεις καί τήν λοιπήν σχετι
κήν άνάπαυσιν τοΰ έργατικοΰ σώματος. ΊΙ εισαγωγή του είς 
τήν κοινήν χρήσιν είναι ού μόνον έργον πρόνοιας αύτών τών 
έργατών άλλά καί τών έργοστασιαρχών έτι, άπό λόγου φιλαν
θρωπίας καί βρθώς έννοουμένου συμφέροντος, τό όποιον συνι- 
σταται είς τήν πατριαρχικήν άφ’ ένός Οέσιν αύτών έν μέσω 
τοϋ έργατικοΰ πληθυσμού, έξής καί μέριμναπρός τοΰτον όφεί- 
λεται πατρική, καί άφ’έτέρου είς τήν έννοιαν τοΰ ήμερομισθίου, 
βπερ οσον οί κίνδυνοι τής έργασίας έλαττοϋνται, τόσον καί αύτό 
σμιχρύνεται· λόγος χρηματικός ιδιαιτέρου διαφέροντος, ίνα καί 
οί έργοστασιάρχαι πρωτίστως άποβλέπωσιν εις τήν υγιεινήν 
-ΐής βιομηχανίας των άποκατάστασιν.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΈΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΜΑΤΑ.

ΊΙ ύπό τής φύσεως μεταλλική προίκισις τής Έλληνικής 
χώρας άποτελεϊ θέμα,έπί τοΰ όποιου ή φυσιολογία τοϋ ήμετέ- 
ρου πλανήτου, ό σχηματισμός τής ήμετέρας χερσονήσου καί 
ή άπ- αΐώνος ιστορία της δίδουσι τήν χεΐρα είς άμοιβαίαν έξή- 
γησιν. Έν πρώτοι; ό εξωτερικός τής Έλληνικής χώρας σχη
ματισμός έλκύει τήν καθολικήν προσοχήν. Ένω κατά παν 
βήμα Αναφαίνεται τό ήφαιστιογενές αύτής, γνωστές είναι ό 
στενός σύνδεσμος, οστις ύφίσταται μεταξύ τής έγγειου θερμό- 
τητος καί τής πληρωσάσης τά ρήγματα τής γής μεταλλικής 
Ολης. Πολλαί παρατηρήσεις όδηγοΰσιν είς τήν παραδοχήν με
γάλης περί το κέντρον τής γής μεταλλικής μάζης, ήτις, δια- 
λυομένη καί ώθουμένη ύπό τής κεντρικής Οερμότητος, ένεφυ- 
σήθη έντός τών ρηγμάτων τοΰ φλοιού τής γής. ΊΙ ύπόθεσις 
αυτή υποστηρίζεται έκ τής έμφανίσεως τών μεταλλικών ρηγ
μάτων κατά προτίμησιν έντός τών ενδογενών βράχων ιδιαι
τέρως όμως περιβάλλεται αύτη μέγιστον αξίωμα έκ τών φαι
νομένων τών ενεργών ηφαιστείων,διότι έκ βάθους,πιθανώς έξη- 
κοντάκις μείζονος τοΰ όσον έφθασεν ό άνθρωπος, έκπέμπονται 
ύλαι είς στερεάν ή άτμώδη κατάστασιν, περιέχουσαι θειον, σί
δηρον, -χαλκόν, μόλυβδον, άρσενικόν, σελίνειον καί άμωνιακόν 
(Humboldt Κόσμος τόμ. 1. μέρ. 2).

Ύπό έτέραν έποψιν προξενεί έντύπωσιν ή γενική τοΰ πλα
νήτου έπιφάνεια. Νομίζει τις ότι ή μεγάλη δημιουργός δύνα- 
μις ένήργησε δραστηριώτερον έκ τοΰ ένδοτέρου κύκλου τοΰ 
βορείου ημισφαιρίου,διότι αί ξηραί διευθύνονται πρός τον νότιον 
πόλον μετά τοιαύτης σταθερότητος, οΐαν μαρτυρεί τό βελοει
δές σχήμα αύτών. Τοΰ νόμου τούτου αποτέλεσμα μετά τόσων 
άλλων, ή Ελληνική Χερσόννησος παριστα ειδικότερα σημεία 
έπί τής γραμμής, ήτις άλλοτε συνέδεε τήν Εύβοιαν μετά τής 
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Στερεάς. ’Αρχαία μεταλλικά τής φύσεως ή του ανθρώπου έ
ρείπια δεικνύουσιν ίχανώς εύρύν τον ορίζοντα τών ενδιαφερόν
των ημάς τοπολογικών συμπτωμάτων. "Ας έκτείνωμεν τήν 
νοητήν ταύτην γραμμήν άπό τών μεταλλικών τής Ύπατης 
καί τής Αιδηψού ύδάτων μέχρι τής μελανής νεφέλης, ήτις 
άπό άρχαιοτάτων χρόνων απειλεί τά λείψανα τής παλαιάς 
Στρογγύλης (Θήρας), καί ιδού ό προχειρότερος γεωγραφι
κός χάρτης παριστά τάς νήσους Ελένην, Κέαν, Κύθνον, Σέ
ριφον, Σίφνον, Κίμωλον, Μήλον και Θήραν ώς έξακολούθησιν 
τής Αάυριωτικής άκρας, ενώ αί λοιπαί Κυκλάοες φαίνονται 
ώς παρέκβασις τής Εύβοϊκής. Τά μεταλλικά συμπτώματα ά
παντώνται μετά τοσαύτης βεβαιότητας κατά τήν έξακολού- 
θησιν τής γραμμής ταύτης, ώστε πάντως μαρτυρεΐται ή κατά 
τό μέρος τοΰτο τής 'Ελλάδος μεγάλη δραστηριότης τής δυνά
μεως έκείνης, ήτις άνεκίνησε τήν έν τοϊς σπλάγχνοις τής γής 
μεταλλικήν μάζαν.

Έν τή νήσω τής 'Ελένης ό μέγας τής Ελλάδος γεωγρα
φικός χάρτης, τόν όποιον οί Γάλλοι έχάράξαν κατά τό έτος 
1852, μαρτυρεί τήν ύπαρξιν μεταλλικών φρεάτων είς τρία 
μέρη αύτής. — «Σημαντική ποσότης χρυσού συνελέγετο έν 
»Σίφνφ, ήτις καθ’ ολον τόν έκτον π. X. αιώνα κατηριθμεΐτο 
μεταξύ τών πλουσιωτέρων κοινοτήτων τής Ελλάδος. . . Πολ- 
«λαχου τής χώρας, ιδίως δέ έν Εύβοια, ύπήρχον μεταλλεία 
»χαλκοΰ· έν τή νήσω μάλιςα ταύτη εύρίσκετο ή Καδμεία γή, 
»ή τόσον χρήσιμος διά τον καθαρισμόν τών μεταλλευμάτων... 
"Εύρίσκετο έπίσης σίδηρος έν Εύβοια, έν Βοιωτία καί έν Μή- 
»λω· έξαιρέτως δέ έν Σερίφω σώζονται έτι καταφανή τά λεί- 
»ψανα τής αρχαίας μεταλλουργίας» (Grote Έλλην. ίστορ. 
τομ. 3, μερ. 2, κεφ. 1). Έκ τής Καδμείας γής δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν τήν παρ' ήμϊν διά τοϋ Κάδμου καϊ τών συντρό
φων του έκ Φοινίκης εισαγωγήν τής μεταλλουργίας, καθ’ήν ό 
χαλκός έχειτά δικαιώματα τής προτεραιότητος. Οί μέν 'Ομη
ρικοί ήρωες, ήσαν χ α λ ο κ ο χ ί τ ω ν ε ς, χ ά λ κ ε ο ς δ έ ό 
Αρη·;.-— ΊΙ αφθονία τοϋ χαλκού έν Εύβοια μαρτυρεΐται ιδιαι

τέρως έκ τής έν αύτή πόλεως Χαλκίοος. Τοιουτοτρόπως 
«λέγουσι περιθέσθαι τούς Κουρήτας «όπλα χαλκά πρώτους 
έν Εύβοια, δι’ ο καί Χαλκιδέας αύτούς κληθήναι» (Στραβ. 
10, σελ. 472)· «χαλκουργεία δέ πρώτον παρ’αύτοϊς βφθήναι 
«... . Ύΐν δέ καί σιδηρά καί χαλκά μέταλλα κατά Εύβοιαν- 
» οί γάρ Εύβοεϊς σιδηρουργοί καί χαλκεϊς άριστοι » (Στεφ. 
1’εωγρ.). "Οταν ή Expedition Scienlilique de Morec 
(1833) έπεσκεφθη τήν Εύβοιαν εύρεν έ ν τ ώ χ ω ρ ί ω κ α ί 
παρά τό όρος Όκτάβια τήν παράδοσιν, δτι ύπήρχον 
έκεί μεταλλεία αργύρου (τόμ. 2, μερ. 2, σελ. 44). — Γνω
στόν είναι τό κατά τόν Μεσαιώνα όνομα τής Κιμώλου Al
ft C n tafia. Όταν δ Spon καί δ Wilder τήν έπεσκέφθη- 
σαν κατά τό 1675—1676, άναφέρουσιν, δτι είχε μεταλλείου 
αργύρου (Περιηγ. εις Ελλάδα κλπ. τομ. Ι,βιβλ. Ι,σελ. 98). 
«Φαίνονται ακόμη, λέγει δ κατά τό 1700 έπισκεφθείς τήν 
«Κίμωλον Tounieffort, λείψανα έργοστασίων καί κλιβά
νων, έν οίς τό μέταλλον κατειργάζετο- άλλά δέν τολμώσιν 
»οί κάτοικοι, ϊνα έπαναλάβωσι τήν μεταλλείαν άνευ άδειας 
»τών Τούρκων, οΐτινες έπί τή προφάσει, δτι πρόκειται περί 
«μεγάλων κερδών, θέλουσιν επιβαρύνει αύτούς διά φόρων. Οί 
«Κιμώλιοι πιστεύουσιν, δτι τά κύρια μεταλλεία τής νήσου 
«αύτών κεϊνται άντικρύ τοΰ μικρού τής Μήλου λιμένος Πολ- 
»λώνια» (Περιήγ. είς τήν ’Ανατολήν τομ. I, έπιστολ. 4 
σελ. 141).— «Ή δέ Μήλος είναι βράχος σπογγώδης περιέ- 
«χουσα μεταλλεία σιδήρου, έξ ών έλαβε τό όνομα καί ή Οέσις 
»αύτής Σ ι δ ε ρ ο ϊ ω ά ν ν η ς (αύτ. σελ. 155)». Γνωστόν 
είναι τό θειον τής Μήλου- έν τούτοις πόσον ολίγον είσέτι έμε- 
λετήθη ή νήσος, περί ής έλεγεν δ Tourneffort, δ'τι είναι φ υ- 
σικον έργαστήριονένάδιακόπφ ένεργεία*

Τά άργυρεϊα καί χρυσεϊα τής Σίφνου υπήρξαν περίφημα έν 
τή άρχαιότητι. Έν μεταγενέστερα δέ έποχή «περί τά μέσα 
«τοΰ 17°ν αΐώνος η Τουρκική κυβέρνησις άπέστειλε είς Σί- 
»φνον μεταλλουργούς ’Ιουδαίους, δπως έξακριβώσωσι τά με- 
«ταλλεΐα τής νήσου, άλλ’ οί κάτοικοι, φοβούμενοι τήν άναγ- 
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«καστικήν εργασίαν, ήγόρασαν τον πλοίαρχον, οστις, μετα- 
«φέρων τούς απεσταλμένους τής Πύλης μετά τών μεταλλευ
τικών δειγμάτων είς Θεσσαλονίκην, κατεπόντισεν αύτούς 
«καθ’ οδόν μετά τοϋ πλοίου του. Έπανελθόντων δέ καί άλ- 
»λων ’Ιουδαίων, συνενοήθησαν οί Σίφνιοι μετά τίνος έν Μήλω 
«Γάλλου πειρατοϋ, οστις διά τών κανονιών του έβύθισε καί τό 
δεύτερον φορτίον μεταλλευμάτων καί μεταλλευτών» (ΤοίΙΓ- 
nefforl Περιήγ. είς τήν ’Ανατολήν τομ. Ι,σελ. 175). Πρός 
τό βορειοανατολικόν τής νήσου ταύτης (θέσις'ΆγιοςΣώστης), 
παρά τήν άκτήν, τά ορύγματα χαί αί υπόνομοι είσί καί νϋν 
έτι καταφανή· «κοινότατος δε είναι ό μόλυβδος, απανταχού 
«μετά τήν βροχήν άναφαινόμενος» (Ραγκαβή Έλληνικά τομ. 
3, σελ. 244 καί Malle-Biun Καθολ. Γεωγραφία 4, 22,σελ. 
621). —Έν Σερίφω δε τά μεταλλεία τοϋ σιδήρου άπαντών- 
ται έπί τής επιφάνειας τής γής μετά μεγάλης αφθονίας. "Ο
ταν ό Tournelforl έπεσκέφθη τήν Νάξον έσημείωσεν ιδιαι
τέρως τήν κοινήν παράδοσιν, καθ’ ήν παρά τό φρούριον αύτό 
τής Νάξου όπήρχον μεταλλεία χρυσοϋ καί άργύρου (αύτ. σελ. 
321. Ίδ. καί Expedition Scieiilique de Moree τομ. 2, 
μερ. 2, σελ. 64).

Έν γένει αί Κυκλάδες πολλά μεταλλικά παριστώσι φαινό
μενα. Τοιουτοτρόπως ή Σύρος περιέχει σίδηρον, οστις, «καλ
λιεργηθείς ύπό τών αρχαίων δύναται καί πρός τούς νεωτέ- 
«ρους έτι νά καταστή ώφέλιμος» (Exped. Scieutiiique de 
Moree σελ. 71). — Έντύπωσιν προξενεί ή παρουσία τοϋ σι
δήρου έν Μυκώνω. Παρά τήν θέσιν Μ α υ ρ ο σ π η λ ι ά υ
πάρχει λόφος κεκαλυμένος άπό όξυδωμένον σίδηρον, παριστών 
το θέαμα αληθούς ρεύματος λάβας (αύτ. σελ. 54).

Έκ τών άνωτέρω βλέπομεν, οτι ή δύναμις ήτις, ώς έν 
άρχή έσημειώθη, έξάγει καί νϋν έτι έκ τών ηφαιστείων με- 
ταλλικάς ούσίας, είργάσθη μετ’ άποτελεσματικότητος τής 
όποιας τά γεωγραφικά σημεία καί ή διεύθυνσις έλκύουσι τήν 
προσοχήν. ’Άραγε ή σχετικώς πρός τήν δλην τής άνΟρωπό- 
τςτος ζωήν όλιγοχρόνιος ακμή τής αρχαίας 'Ελληνικής οι- 

Χονομίας άπερρόφησε ολόκληρον τόν φυσικόν τής χώρας 
πλούτον;

Έν γένει ή ιδέα τής έξαντλήσεως τής φύσεως είναι δυσκο- 
λωτάτη ύπόΟεσις. Έάν ή δύναμις,ήτις παρήγαγε τούς ύποχθο- 
νίους θησαυρούς, έσταμάτησε καθ’ ήν έποχήν έτέθησαν τά θε
μέλια τοϋ ήμετέρου πλανήτου, τά όρια έν τούτοις τής ήδη 
τελεσθείσης έργασίας άποτελοϋσιν ά/.αταμέτρητον περιφέρειαν. 
Ό νόμος τής άνανεώσεως, οστις έπί τοϋ προσώπου τής γής 
τόσον φανερώς ένεργεϊ, ύπό τήν έπιφάνειαν αύτής δέν έμελε- 
τήθη εΐσέτι. ’Οπωσδήποτε ένφ περί τοϋ χρυσοϋ γνωρίζομεν 
τήν ιδέαν τών αρχαίων οτι άναγενναται (κατά τόν Πλίνιον 
Φυσ. Ίστορ. 37,15 «ό άδάμας είναι σκλήρωμα χρυσοϋ ΠΟ- 
dus atiri καί μετ’αύτοΰ συγγεναται»), τοιαύτη ζωϊκή,ούτως 
είπεϊν, τιμή ούδέποτε άπεδόθη εις τον άργυρον. Μόνος ό μό
λυβδος έθεωρήθη ώς έχων τό προνόμιον, ί’να αύξάνη τό βάρος 
του· καθώς δέ λέγει ό Άγρικόλας (βιβλ. 5 σελ. 65), «τό βά
ρος τοϋ πρός στέγασιν τών μεγαλοπρεπών ήμών οικοδομών 
χρησιμεύσαντος μολύβδου παρετηρήθη ύπό τών ειδημόνων, 
οτι μετά παρέλευσιν όλίγων έτών έπαισθητώς ηύξησεν. «Ανά
λογου τοϋ παραδόξου τούτου φαινομένου παρετηρήθη έν αύτοΐς 
τοϊς μολυβδορυχείοις τής άρχαιότητος, διότι κατά τόν Πλί
νιον (Φυσ. Ίστορ. 34, 49) «έγκαταλειπόμενα ταϋτα καθί
στανται παραγωγικότερα- φαίνεται δέ δτι ό άήρ, εισερχόμε
νος έλευθέρως διά τών ανοιγμάτων, προξενεί τό αποτέλεσμα 
τοϋτο· τοιουτοτρόπως καί ή έκτρωσις καθιστά γυναίκας τινας 
γονιμωτέρας.»

Πολλαχου τά έγκαταλελειμένα τής άρχαιότητος μεταλ
λεία εισέρχονται εϊς νέον στάδιον εύρείας άναπτύξεως. Τά μυ
θικά τής άπωτέρας Σκυθίας μεταλλεία περιβάλλονται έν τή 
νεωτέρα έποχή τόν σεμνόν τής ιστορίας μανδύαν. "Ο,τι ό Η
ρόδοτος έλεγε περί τών έν αύτοΐς χρυσοφυλάκων Γρυπών 
άποδεικνύεται σήμερον άκριβέστατον έν τή σειρά τοϋ Altai 
(χρυσοϋ όρους), έντός τοϋ οποίου ανακαλύπτονται κολοσσαΐοι 
σκελετοί έκλελειπότων ζώων, τά όποϊα οί έγχώριοι όνομάζου- 
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σιν έ’τι Τρύπας (Ήροδ. Γ'. 116, Δ'. 27). Έν τή άρχαιότητι 
έμυθολογεϊτο ό γρύψ ώς λέων υποχθόνιος, έ'χων πτερά και 
κεφαλήν πτηνού, φυλάττων διά τών φοβερών ονύχων του τόν 
έν τοϊς σπλάχνοις τής γής κεχρυμμένον χρυσόν. — «Τά χρυ- 
«σορυχεϊα τής Αρκτικής 'Ρωσσίας παράγουσιν άπό ικανών 
• έτών ποσότητα χρυσοΰ μείζονα τής παραχθείσης έν Άμε- 
*?ική κατά τάς ώραιοτέρας τής Βρασιλίας ημέρας . .. . ό 
«Ηρόδοτος λοιπόν είχε δίκαιον .... Έκ τής μεγάλης σειράς 
«τοϋ Altai τής ’Ανατολικής Σιβηρίας, άπό τής δεκάτης 
«έβδομης ήδη έκατονταετηρίδος, "Ε λ λ η ν β ι ο μ ή χ α ν ο ς 
«έκόμισε πρός τόν αύτοκράτορα τής 'Ρωσσίας τεμάχια άργύ- 
»ρου, τόν όποιον είχε συλλεξει έντός τών αποτόμων έκείνων 
«όρέων» (Michel Chevalier Πολ. Οικονομία τομ. 3,μερ. 6, 
κεφ. 2).

Τά έγκαταλελειμένα τοϋ έν Μεξικφ Zacatecas μεταλ
λεία, ευπειθή μετά καιρούς είς τήν φωνήν τοϋ περιφήμου με- 
ταλλευτοϋ Laboi'de, έμαρτύρησαν κατά τό δεύτερον ημισυ 
τοϋ παρελθόντος αΐώνος τούς ετι και νϋν έκμεταλλευομένους 
τής Veta Madre θησαυρούς. —Τό περίφημον άργυρεϊον τής 
Konsberg έν Νορβηγία έγκατελείφθη κατά τό 1803, διότι 
αί δαπάναι του ύπερέβαινον κατ’ έτος τά εΐσοδήματά του κατ’ 
70 χιλ. τάλληρα. Εντούτοις «πρό ολίγων έτών, λέγει ό 
«Rail (Έγχειρ.ΈΟν. Οικονομίας βιβλ. 5,§335,σημ.β'.)έπα- 
«νελήφθη ή καλλιέργεια αύτοϋ, άποφέρουσα μεγάλα κέρδη». 
«Ό κασσίτερος τοΰ Cornwall, οστις πρό δύο χιλιάδων έτών 
έκίνει τούς στόλους τής Τύρου πέραν τών Ηρακλείων στη
λών, είναι άκόμη, λέγει ό Macaulay (Ίστορ. τής Άγγλ. έπα- 
ναστάσεως τόμ. 1, κεφ. 4), πολυτιμωτάτη τής ήμετέρας νή
σου παραγωγή. Ένώ δέ έπί τοϋ Καρόλου Β' τά έν τή αύτή 
έπαρχία μεταλλεία τοϋ χαλκοϋ ειχον έγκαταλειφθή, σήμερον 
παράγουσι κατ’ έτος 1 */ a έκατομ. λίρ. στερλ. ήτοι διπλάσιου 
τοϋ εισοδήματος όλων τών κατά τόν 17 αιώνα χαλκορυχείων 
τής Αγγλίας».

Τί είναι άπέναντι τής νεωτέρας βιομηχανίας ή αρχαία με

ταλλουργία ! ‘Απέναντι τών καθ’ ήμάς μεταλλευτικών τής 
χθονός άνακινήσεων, αί άρχαΐαι είναι ούσιωδώς μικραί. II 
θέα Άγγλικοϋ άνθρακορυχείου, υπό τά βάθη τοϋ Ωκεανού έκ- 
τείνοντος τούς ισχυρούς βραχίονάς του, Οά έςεπληττεν ’Αθη
ναίου έπιχειρηματίαν τής ώραιοτέρας περιόοου. Όποια σήμε
ρον δύναμις έπιστήμης, τέχνης, κεφαλαίου! Έν τώ περιφή- 
μω τοϋ Μεξικού μεταλλείω Valenciaiia διά τρία μεταλλευ
τικά φρέατα έδαπανήθησαν 1 1 έκατομ. δραχμών. Οταν δε ο 
Humboldt έπεσκέφθη τήν άργυροΰχον ταύτην γήν, κατε- 
σκευάζετο έτερον φρέαρ βάθους 514 μέτρων άντί δραχ. 7 εκα
τομμυρίων !

Συγκεφαλαιοϋντες τά άνωτέρω παρατηροΰμεν,οτι ή μεταλ
λική ύπό τής φύσεως προίκισις τής Έλληνικής χώρας καί 
γενναία ύπήρξεν καί ώς μή έςηντλημένη πρέπει νά θεωρηθή, 
οτι ή καλλιέργεια τοΰ μεταλλικού αύτής πλούτου υποθετει 
κεφάλαια καί γνώσεις, πρός τήν κανονικήν τών όποιων λει
τουργίαν πρέπει ό τόπος σπουδαίως νά παρασκευασθή, καί οτι 
πρόκειται έν γένει περί κλάδου βιομηχανίας, οστις ύπό πλει- 
στων έλπίδων περιβάλλεται. Ένώ άφ’-ένός άπαιτεϊται έςέτα- 
σις τής χώρας καί άνάπτυξις τών διαθεσίμων πόρων αύτής, 
άφ’ έτέρου μεγίστη ή σημασία τής κυβερνητικής άποστολής 
εί; έξακρίβωσιν τών γενικών τοπολογικών φαινομένων καί 
έμπέδωσιν τής οικονομικής πίστεως. Προσθετέου δέ καί τό 
πνεύμα τοϋ συνεταιρισμού, ίνα στηριζόμενον έπί τής πολιτείας 
καί τών άτόμων, άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών μεγάλων με
ταλλευτικών έργασιών.

ΒΟΙΩΤΙΚΟΝ ΠΕΔΙΟΝ.

Έάν θέσωμεν ώς βάσιν τών παρατηρήσεων ήμών τήν Κω- 
παίδα λίμνην, πέριξ αύτής άναπτύσσονται δύο περιφερειαι 
ιδιαιτέρας δεόμεναι μελέτης. Αί περιφέρειαι αύται δέν είναι

Ί
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κανονικού σχήματος, έπηρρεάζονται δέ έκ τών ανωμαλιών 
τοϋ έδάφους καί άλλων τοπικών περι^άσεων· ποϋ προχωρούσε 
πλειότερον και ποϋ βλιγώτερον. ΊΙ πρώτη περιφέρεια ή συ
νεχόμενη, τρόπον τινα, μετά τής κυρίως είπεϊν υδάτινης πε
ριοχής τής λίμνης, περιλαμβάνει τάς γαίας, αιτινες ύπόχειν- 
ται είς τάς συνήθεις πλημμύρας τών πρός τήν Κωπαίδα κα- 
τερχομένων ύδάτων έκ τών πέριξ, έγγύς ή πόρρωθεν υψωμά
των. Ή δεύτερα περιφέρεια περιλαμβάνει τάς γαίας έκείνας, 
αιτινες ύπόκεινται εις τάς έκτάκτους πλημμύρας κατά συνέ
πειαν πολυομβρίας και ύπερχειλίσεως τών ποταμών. Μεγά- 
λην επιρροήν άσκεϊ έπι τής έκτάσεως τών δύο τούτων περι
φερειών καί ό τρόπος καθ' ον αρδεύονται αί ύπό καλλιέργειαν 
γαΐαι. ’Επειδή έλλείπει πάσα ειδική κατά τήν υδρονομήν 
αγρονομία, τά έκάστοτε πρός πλήρωσιν εφήμερων άναγκών 
ατομικά συμφέροντα συντρέχουσιν εις τήν καταστροφήν τών 
ύπό τοϋ χρόνου καί άπό προηγούμενης προνοίας τεθειμένων 
όπωςδήποτε ατελών φραγμών, έξ ού τά ύδατα καταδικάζου- Λ
σιν είς άργίαν μεγάλας έκτάσεις γαιών.

ΊΙ Οικονομική Έπιθεώρησις έπραγματεύθη άλλοτε (’) περί 
τής άποξηράνσεως τής Κωπαιδος· άλλ’ είναι ζήτημα τό 
όποιον μέχρις ού είσέλθη είς τήν πρακτικήν λύσιν του, ούδέ- 
ποτε πρέπει νά λειψή έκ τής τραπέζης τών οικονομικών καί 
διοικητικών. Τοιουτοτρόπως ένδιαφέρουσι σκέψεις τινες καί 
ένέργειαι, τάς οποίας έχομεν ύπ" ό’ψιν άπό τελευταίου τίνος 
νομοσχεδίου, τό όποιον, ύποκινηθέν ύπό τών έπιτοπίως Ενδια
φερομένων, οφείλεται είς έπιτροπήν τής όποιας δέν έχομεν 
πρόχειρα τά ονόματα (2). ΊΙ κυριεύουσα έν αύτώ ιδέα συνί-
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σταται είς τήν ίδρυσιν είδικοϋ ταμείου πρός άποξήρανσιν καί 
άρδευσιν τοϋ Βοιωτικοϋ πεδίου. Καθόσον αύται άφορώσιν τήν 
έξωτερικήν περιφέρειαν αύτοΰ, τήν ώς έξετεθη εις έκτακτους 
πλημμύρας ύπαγομένην, τό έργον φαίνεται εύκολώτερον. Καθ’ 
όσον όμως προβαίνουσι καί πρός τήν τών συνήθων πλημμυρών 
ένδοτέραν περιφέρειαν, ή έπιχείρησις προβιβαζεται είς πολλω 
βαρυτέρας δυσχερείας. Δέν όμιλοϋμεν περί τής κεντρικής, κυ
ρίως λιμναίας, έκτάσεως τής Κωπαίδος.

Οί πόροι τοϋ ταμείου τούτου πρόκειται νά καταρτισθώσι 
άπό ειδικής φορολογίας τών ένδιαφερομένων γαιών (έξαιρου- 
μένων τών αμπέλων), καθ’ οσον δηλαδή περιλαμβάνονται αυ- 
ται έντός τής κανονισθησομένης περιμέτρου τών υδραυλικών 
έργασιών. ΊΙ φορολογία αύτη συνίσταται είς 2 μέν τοϊς °/0 
έφ’ όλων τών παραγομένων καρπών, είς 1 δέ δρ. κατά στρέμ
μα οσον άφορα τάς στρεμματ ικώς φορολογουμένας γαίας καί 
τάς ποτιστικά; βαμβακοφυτείας (αί μή ποτιστικαί είς 25 μό
νον λεπτά). ΊΙ φορολογία αύτη περιλαμβάνει είκοσι καί έν 
χωρία, έπί κεφαλής τών οποίων ή Λεβαοεία.

ΊΙ λειτουργία τοϋ είδικοϋ τούτου ταμείου πρέπει νά συν- 
δυασθή ούχί πρός άμεσα άποτελέσματα έκ τών έν αύτώ συγ- 
κεντρουμένων πόρων. Τόσον μεγάλα έργα, οίον ή άποξήρανσις 
τών άπ' αΐώνος κατακλύζόμενων πεδίων, είναι πολλω άνώ- 
τερα τής οικονομικής δυνάμεως πτωχών Αγροτικών κοινοτή
των. Μάλιστα δέν φαίνεται ήμϊν αύτη ούδαμώς έπαρκής· τόποι 
τών όποιων, κατά τάς σχετικάς πληροφορίας, τά μεν εισοδή
ματα σταθερώς καταπίπτουσιν άπο έτους είς έτος κατ.άνώ-

τερικών. "Αρθ. 2 «Είς τήν αρμοδιότητα τής έπι τών εσωτερικών 
γραμματεία; υπάγονται . . . ιγ") ή υποστήριξε; τής αγρονομίας, 
ή άνάπτυξις τής άγρονομικής βιομηχανίας., ιζ") ή άνωτάτη διεύ
θυνσή τών υδραυλικών εργασιών.» Έν γένει τά ζητήματα τής ά- 
ποξηράνσεως τών λιμνωδών τόπων άνήκουσιν εις τήν καθόλου 
διοίκησιν τής έπικρατεία; καί ούχί εις τήν ειδικήν τοϋ δημοσίου 

θησαυρού διαχείρισιν.

(*) Ίδ. φυλ. 26 Απριλίου 1875 σελ. 49, καί φυλ. 34 Δεκεμ
βρίου 1875 σελ. 455.

(■) *11 επιτροπή αϋτη διωρίσθη ύπό τοϋ υπουργείου τών Οικο
νομικών έκ προφανούς συγχύσεως τών έαυτοϋ καθηκόντων, διότι 
κατά τό ύργανικόν διάταγμα τής 3 ’Απριλίου 1833 τά ύπό έζέ- 
τασιν ζήτημα άνήκει εις τήν σφαίραν τοϋ υπουργείου τών Έσω-
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τερον όρον 30 χιλ. κοιλά ένιαυσιως -pi τοΰ 1868 καί 20 
χιλ. μετά τδ 1871), ή δέ ένδεια κρούει τήν θύραν έγείρουσα 
βαρύτερους διά τδ μέλλον φόβους, δέν δύνανται άφ’ εαυτών 
νά σωθώσι. Είς τοιαύτας περιστάσεις έρχεται ή άνωτάτη 
τής Πολιτείας έννοια,ϊνα φέρη είς τδ μέσον τήν ανάγκην χρη
ματικής τίνος αρωγής τοϋ ολου κοινωνικού σώματος πρός 
τδ κατά μέρος πέριξ τής Κωπαιδος πάσχον. Ούτως ύποθέτο- 
μεν δ’τι, προικιζομένου τοΰ έν λόγω ειδικού ταμείου δι’ ανά
λογου τίνος δημοσίας προσφοράς, δύναται νά κατασκευασΟή 
ποσόν άξιόλογον, ινα χρησιμεύση είς τήν ύπηρεσίαν ειδικού 
δανείου πρός πρηρωμήν τών τόκων και τοϋ χρεωλυσίου αύ
τοϋ. Δεδόσθω οτι έκ τής προμνησθείσης φορολογίας και τής 
κυβερνητικής συνδρομής καταρτίζεται ένιαυσιως τδ ποσόν δρ. 
250,000· δύναται δι'αύτοϋ νά εύρεθή δάνειον τριών έκατομ- 
μυρίων, έξοφλητέον μετά 30 έτη έπί άναλόγω τινι τόκφ καί 
χρεωλυσίω, 8 π. χ. τοϊς °/0·

Έκαστος έννοεϊ τήν, καθ’ οσον προβαίνει ή άποξήρανσις, γ
άνάπτυξιν τών ιδιωτικών και δημοσίων πέριξ τής Κωπαιδος 
εισοδημάτων. Γαϊαι προωρισμέναι ύπό τής φύσεως ινα Ορέ- 
ψωσι πνυκνοτάτους πληθυσμούς, έάν δρθώς ούτοι φρονώσι και 
όρΟώς διοικώνται, είναι ήδη έγκαταλελειμμέναι είς τής τύχης 
καί τοϋ ατόμου τάς όρμάς. Θά ερώτηση τις ημάς· — « τί ελπί
ζετε έκ τοϋ προκειμένου έπιχειρήματος;» Άπαντώμεν : Άρέ- 
σκει ήμΐν ή προαίρεσις τών κινησάντων αύτό πολιτών. 'Υπο
λείπεται δέ ή προσήκουσα πολιτική ισχύς, ί'να άνοιξη τδ 
ευρύ στάδιον τών οικονομικών τοΰ τόπου μεταρρυθμίσεων.

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Ιίάντες οί κλάδοι τής βιομηχανίας, καθ’ όσον προχωρεί ό 
οικονομικός πολιτισμός, κατά τοσοΰτον περιβάλλονται τό έ’ν-

ΗΤΩΧΕΪΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. 4ά7

δυμα τής ταχύτητας, ινα έν τή ποικιλία τής ένεργείας καί 
προαχθώσι καί κινδυνεύσωσι πλειότερον. Μεταξύ όλων τών 
βιομηχανικών κλάδων, βεβαίως ό έμπορικός προίσταται ύπ’ 
άμφοτέρας τάς επόψεις ταύτας, καί διά τά μεγάλα κέρδη τά 
οποία έν μικρω σχετικώς χρόνω περισυνάζει, καί διά τούς σκο
πέλους έφ’ ών συντρίβεται. Ή παρατηρούμενη έπίτασις τών 
πτωχεύσεων είναι ανάλογος πρός τήν όσημέραι άνάπτυξιν τοΰ 
έκτεθέντος βιομηχανικού φαινομένου. ’Επειδή ό έμπορικός νό
μος ήνέωξε τήν πτωχευτικήν δπήν είς χρήσιν τής δυστυχίας 
ή τής απρονοησίας, οσον πλειότεροι διαβαίνουσι τόσον περισ
σότερον τήν ταχύτητα τής νεωτέρας οικονομικής ζωής έπι- 
βεβαιοϋσι.

Κατά τοϋτο δύνανται τά έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
τής Αμερικής συμβαίνοντα νά δώσωσι τήν πληρεστεραν ει
κόνα, διότι έάν έν Τουρκία μόλις κινώνται, έν τή μεσημβρινή 
Εύρώπη βαδίζωσι καί έν ’Αγγλία σπεύδωσιν οί τον εαυ
τών βίον κατασκευάζοντες, έν τή μεγάλη τής ’Αμερικής δη
μοκρατία οί άνθρωποι τρέχι^σι, άλλοίμονον δέ είς εκείνον,όστις 
πρός στιγμήν χαλαρώσει τήν ορμήν του· καταπατεΐται ύπό 
τών όπισθεν έρχομένων. Τοιοΰτος πάντοτε ό πυρετωοης χα- 
ρακτήρ τής δημοκρατικής οικονομίας. "Ας ίδωμεν πώς προς 
αύτον συνδέεται ή προεκτεθεΐσα κατά τό έμπόριον πτωχευ
τική οπή.

Κατά τούς υπολογισμούς τοϋ Κ. Dllli Barlow, ένώ κατά 
τδ 1873 έγένετο 7,7-40 πτωχεύσεις έν ταΐς Ήνωμέναις Πο- 
λιτείαις, τψ 1876 άνέβη ο αριθμός αύτών είς 9,092, τω 
187 7 κατέβη είς 8,872 καί κατά μόνους τούς έννέα πρώ
τους μήνας τοΰ 1878 υπολογίζεται είς 8,67 8. Ή έποψις τοϋ 
κατά τάς πτωχεύσεις ταύτας παθητικού έ’χει ιδιαιτέραν ση
μασίαν. Τώ 1873 ύπελογίζετο είς 201,060,333 δολλάρια, 
τώ 1876 είς 191,1 10,786, τω 1877 είς 190,699,936 καί 
οιά ιούς έννέα πρώτους μήνας τοΰ 187 8 είς 197,21 1,129. 
Ή κατά μέσον όρον άναλογία του παθητικού προς τας πτω
χεύσεις είναι 25,960 δολλάρια διά τό 1875· 21,029 διά τό
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1870-21,491 διά τό 1877- 22,725 διά τούς ίννέα πρώ
τους μήνας τοϋ 1878.

Διαιρούμενων τών Ηνωμένων Πολιτειών είς πέντε ομάδας, 
αί πτωχεύσεις τών έννέα πρώτων μηνών τοϋ 1878 διανέμον
ται προς έκάστην ώς έξής- Ανατολή 1517, Κέντρον 2550, 
Μεσημβρία ί 158, Δύσις 2909, Ειρηνικός 514. Ώς πρός τήν 
σημασίαν τοϋ παθητικού, Ανατολή 30,033,135 δολλάρια· 
Κέντρον 79,375,409- Μεσημβρία 21,359,104- Δύσις 50, 
555,840- Ειρηνικός 9,887,575.

Βεβαίως μεγάλην έπι τών άνωτέρω αριθμητικών φαινομέ
νων ασκεί έπιρροήν ή σειρά τών αλλεπαλλήλων κρίσεων, τάς 
όποιας ύφίσταται σταΟερώς, κατά τό μάλλον ή ήττον, έν τοϊς 
τελευταίοις έ'τεσι συλλήβδην τής άνθρωπότητος ή γενική οι
κονομία. Άλλά και ή έποψις αυτή δύναται νά θεωρηθή συγ
χρόνως ώς αίτια και αποτέλεσμα τοϋ προεκτεθέντος οικονο
μικού νόμου, καθ' ον ή ταχύτης τής νεωτέρας βιομηχανίας 
περιέχει τά γονιμότερα σπέρματα τής όλης καταστάσεως. 8

Β. Λ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑ.

Περί τούς ογδοήκοντά άντιπρόοωποι κυβερνήσεων καί θια- 
σώται τής οικονομικής έπιστήμης συνήλθον κατά τάς άρχάς 
Σεπτεμβρίουέ.έ. ένΠαρισίοις πρός διακανόνισιν του άπό 25ετίας 
περίπου τεθέντος ζητήματος περί νομίσματος διεθνούς. Κατά 
πόσον τό ζήτημα τοϋτο συνδέεται πρός τήν οριστικήν άποκα- 
τάστασιν τών όσημέραι άναπτυσσομένων διεθνών συναλλα
γών περιττόν νά άποδειχΟή νϋν ιδιαιτέρως. Γό θέμα τοϋτο 
είσεχώρησεν είς τήν κοινήν τών έθνών συνείδησιν, και παν 
βήμα πρός τήν νομισματικήν μεταξύ αύτών ενότητα χαιρετδ- 
ται πάντοτε μετ’ άγαλλιάσεως ές όλων τών μερών.

Τό περί ού πρόκειται Διεθνές Συνέοριον δέν ειχεν ύπ'οψιν μό

νον τήν νομισματικήν τών έθνών ανάγκην- τό ένησχόλησε 
καί ή περί τά μέτρα καί σταθμά, έκ τών οποίων μάλιστα 
έδόΟη ή πρώτη άπό τής Αγγλίας άφετηρία. 'Όσον άφορα ιδίως 
τήν νομισματικήν, διάφορα συστήματα έτέΟησαν ύπό σκέψιν, 
μεταξύ τών όποιων προήδρευσαν τό τής διπλής νομισματι
κής βάσεως (χρυσός καί άργυρος), καί τό τής ένιαίας νομι
σματικής βάσεως (ή χρυσός μόνον ή άργυρος)· τά λοιπά, μή 
είσελθόντα έ’τι είς τήν πρακτικήν τών εθνών, έφ’ όσον ταΰτα 
διαιρούνται είς διμεταλλικά (Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιον Ελ
λάς κλπ.) καί μονομεταλλικά (’Αγγλία, Γερμανία κλπ.), έν 
δεύτερα τινι σειρά ένησχόλησαν τό συνέδρων.

Έν γένει τό συνέοριον διετύπωσεν τάς έξής εΰχάς: ίνα τά 
άργυρα καί χρυσά νομίσματα φέρωσι έφ’ εαυτών τήν σημείω- 
σιν τοΰ βάρους τοΰ καθαρού μετάλλου, καί τοΰ βάρους όλου 
τοϋ νομισματικού μίγματος είς γραμμάς- — ίνα έπί τής με- 
τρήσεως ταύτης γείνη κοινώς δεκτόν τό δεκαδικόν σύστη
μα- — ίνα ή σχέσις τοϋ καθαρού μετάλου πρός τό μή τοιοϋ- 
τον ή κοινή πρός τά χρυσά καί προς τά αργυρά νομίσματα- 
— ίνα τό δικαίωμα τής νομισματοποιι'ας καί τής έξαγωγής 
ή άπεριόριστον- — ίνα ό δανειστής μή ή ύπόχρεως νά δέχη- 
ται είς έξόφλησίν του πλείονα τών 1,250 γραμ. άργύρου,ήτοι 
250 φράγκων αργυρών. Έπί τής τρίτης τών άνωτέρω εύ- 
χής έγένοντο σφοοραί αντιρρήσεις, καθόσον πολλοί δέν έφρό- 
νουν ότι έπρεπε τά νομισματοποιεϊα τής έπικρατείας,έπί πάση 
πολυτίμου μετάλλου προσφορά, νά χαράττωσιν άπεριορίστως 
προς πάντα ιδιώτην νομίσματα.

Μετά Οερμότητος ΰπεστηρίχθη τό σύστημα τής μιας νομι
σματικής βάσεως καί δή τής έκ χρυσού- προετάθη δέ ώς 
προσήκων τύπος τό δεκάφραγκον, τόσον διότι είναι ήδη έν 
χρήσει μεταξύ διαφόρων έθνών, όμοΰ άναβαινόντων είς 140 
έκατομ. πληθυσμού (Λατινική Ένωσις), όσον καί διότι ανε
παίσθητοι δυσκολίαι ύπάρχουσιν είς παραδοχήν του καί με
ταξύ άλλων χωρών, αίτινες σημαντικωτάτην κατέχουσι Οέ- 
σιν είς τήν παγκόσμιον οικονομίαν (Αγγλία, Ρωσσία κλπ.Υ 
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δίν έλησμονήθη δέ ή δεκαδική εύκολία τοϋ δεκαφράγκου καί 
ή άναλογία τής άξίας του άφ’ένός προς τάς ήμερησίας άνάγ- 
κας και άφ' ετέρου πρός τάς τής εύρυτέρας συναλλαγής. Μετά 
σφοδράς και έπι τής προτάσεως ταύτης αντιρρήσεις τό Συνέ- 
Optov διετύπωσε τήν εύχήν: — ϊνα πρός διευκόλυνσιν τής 
αποδοχής ένός διεθνούς νομίσματος είσαχθή έν έκάστη χώρα 
είς νομικήν κυκλοφορίαν τό κατά τόν Γαλλικόν τύπον χρυ- 
σοϋν δεκάφραγκον.

Ιίαραλείπομεν τάς λοιπάς κατά μέρος γνώμας, έφ’ ιόν το 
Συνέδριου ή δέν είχε τόν χρόνον ή δέν ένόμισε πρέπον νά προ- 
χωρήση άπό τοϋδε, ώς π. /. τήν ύποτυποϋσαν ώς διεθνές νό
μισμα απλήν πολυτίμου μετάλλου μετρικήν μονάδα.

ΜΕΓΛΝΑΣΤΕΠΙΚΟΝ ΕΚ ΚΙΝΑΣ ΣϊΜΙΙΤίίΜΑ.

Έάν άποβλέψη τις είς τήν κίνησιν τών εκατέρωθεν τής 
’Αμερικής θαλασσίων ρευμάτων, ευρίσκει άμέσως τόν λόγον 
οι’ ον έ'πρεπεν ό Νέος Κόσμος νά άνακαλυφθή μάλλον έκ τής 
Εύρώπης ή έκ τής ’Ασίας. Τά θαλάσσια ρεύματα άντιτίθεν 
ται πρός τάς έκ τής ’Ασίας προελεύσεις. Άλλ’ η περίοδος 
έκείνη τής ναυτιλίας, ήτις ένώπιον τών ανέμων καϊ τών θα
λασσών εύρισκεν φραγμόν άνυπέρβλητον, ύπεχώρησεν ένώπιον 
έτέρας περιόδου, είς τήν οποίαν δουλεύει ό ατμός. Τοιουτοτρό
πως μεταξύ τής απώτατης ’Ασίας (Κίνα) και τής ’Αμερικής 
πρό έτών υπάρχει νΰν κανονική άτμοκίνητος συγκοινωνία, κα
τόπιν τής οποίας δυνάμεθα νά σπουδάσωμεν μεταναστευτικον 
σύμπτωμα δυσυπολογίστου σημασίας.

'Οσοι νομίζουσιν, δτι αί καταλυσασαι τό Ρωμαϊκόν κράτος 
είσβολαϊ ήσαν επινοήματα τών έγγύς αύτοΰ έγκαταστημέ- 
νων βαρβάρων, άγνοοϋσι τόν όγκον τοϋ ρεύματος, τό όποιου 
παρέσυρε φυλάς καϊ έθνη εις τόν έκ τής ανατολής πρός τήν

δύσιν μοιραϊον δρόμον αύτών, καϊ δέν έχουσι σαφή ιδέαν περϊ 
τής δραστικότητος τών αίτιων τά όποϊα, έπενήργησαν είς τήν 

I άνω παντός υπολογισμού κίνησιν ταύτην τοΰ ανθρωπίνου 
I πληθυσμού. Τό κυριώτερον τών αίτιων τούτων ήτο ή ένδεια, 

καϊ ή τελειότερα είκών τοϋ ρεύματος περιλαμβάνει δλην καϊ 
τήν πέραν έτι τών Ταταρικών στεπών ’Ασίαν. Όθεν οί άνοί- 
ξαντες τάς πύλας τοΰ Ουρανίου Κράτους διά τήν εισαγωγήν 
τών ξένων έν αύτή, τάς ήνέωξαν καϊ διά τήν έξάγωγήν τών 
ιθαγενών. Έν Κίνα κατοικοϋσι πλέον τών 400 έκατομμυρίων 
ανθρώπων, έκ τών όποιων τά 7 Ο έχουσι όλους τούς λόγους 
ϊνα έκπατρισθώσιν. Άποθνήσκουσι έκ τής πείνης υπό τάς 
τραπέζας, έφ’ ών άλλοι τρώγουσιν, καί πνίγονται έντός τών 
ποταμών τών όποιων τά βλαστήματα πρό καιροϋ έπαυσαν νά 
τοϊς έπαρκώσι. Τό ρεϋμα ήρχισεν ήδη πρός τήν ’Αμερικήν 
κατά πρώτον σπουδάζει τά νέα μέσα τοϋ πολιτισμού, έπειτα 
δέ θέλει άναλάβει τήν παλαιάν πρός δυσμάς οδόν του. Είναι δ 
Ιστορικός κύκλος τής αίωνιότητος, τροποποιούμενος μόνον 
κατά τά όπλα καϊ τάς μεθόδους.

Άπό τοϋ 1855 μέχρι τοΰ 1860 ή κατά μέσον ορον ένιαυ- 
σια έκ Κίνας πρός τήν Καλιφορνιαν μετανάστευσις ΰπελογί- 
ζετο είς ί χιλιάδας άνθρώπων, κατά τήν έπομένην πεν
ταετίαν (I860"—65) άνω τών 6 x/s χιλ.,κατά τήν ακόλουθον 
πενταετίαν (1865 — 70) είς 9 ‘/, χιλ. καϊ κατά τήν τελευ
ταίαν (1870 —75) είς 13 χιλ. Έάν τό ρεϋμα τοΰτο έξακο- 
λουθήση, έντός 25 έτών ή Καλιφορνία θέλει μεταβληθή είς 
Σινικήν ήδη οί έν αύτή Σϊναι ύπολογίζονται ίσοι τόν αριθμόν 
πρός τούς έκλογεϊς.

ΊΙ μεταφορά τών Σινών έκ τής Κίνας είς τήν Καλιφορνιαν 
οέν άπαιτεϊ, κατά τά τελευταία τιμολόγια, άνωτέραν τών 
ένδεκα δολλαρίων δαπάνην (67 περίπου δρ.). Καί έπειδήπρό
κειται περϊ μεταναστών εστερημένων παντός έφοδίου, αί άνα- 
λαμβάνουσαι τήν μεταφοράν των ατμοκίνητοι έταιρίαι πι- 
στωνουσι πολλάκις αύτούς διά τής δαπάνης, τήν όποιαν μετά 
τήν πρώτην έν Αμερική αποκατάστασήν των εισπράττουσιν 
έκ τοϋ ημερομισθίου των, τό όποιον κυματίζεται περϊ τά 18 
δολλάρια κατά μήνα. Έν Κίνα μόλις άναβαίνει είς 4 ’/, δολ
λάρια ! Τοιουτοτρόπως ή μετανάστευσις ίσχυρότατον ευρίσκει 
έλατήριον έν τή πρώτη τής ανθρώπινης ύπάρξεως άνάγκη, 
καϊ άφ’ έτέρου είναι τόσον αποτελεσματική διά τούς έν ’Αμε
ρική κεφαλαιούχους καϊ επιχειρηματίας ΐν το'ις μεταλ?.ευτ·>«
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κοΐς και λοιποϊς έργοστασίοις παντός κλάδου βιομηχανικού, 
οσον δύναται νά μαρτυρήση ή μετριότης τών βιωτικών απαι
τήσεων μεταναστών, οΐτινες διακρίνονται διά τήν εγκράτειαν 
και τήν φιλοπονίαν των.

Κατά τά τελευταία έ'τη ή έκ τής Κίνας προς τήν ’Αμερι
κήν μετανάστευσις άνεβιοάσθη εις ζήτημα πολιτικόν πρώτης 
τάςεως. ’Ήδη άπό τοϋ 1870 o.Tolin EalOll έκάλει εις προ
σοχήν τούς πολιτικούς άνδρας τών Ηνωμένων Πολιτειών έπί 
τών καταπληκτικών διαστάσεων, τάς οποίας έλάμβανεν ή με- 
τανάστευσις αυτή. Πολλαχόθεν δέ προτείνονται μέτρα νομο
θετικά καί διοικητικά, βαπτισμένα έντός αύστηρότητος άλ
λων αιώνων αξίας. Τό άκριβές είναι δτι έκτελοΰνται αί βου
λαί τοϋ 'Γψίστου, καί οτι δέν υπάρχει δύναμις ανθρώπινη ί’να 
κατίσχυση έπί τέλους αύτών. Όταν τό ποτήριον τοϋ πληθυ
σμού ύπερχειλίση, τό ρευστόν θά χυθή, έξορμοϋντος τοϋ πλεο
νάζοντας πληθυσμού σήμερον πρός τό έν έθνος καί αϋριον πρός 
τό έτερον. Διά τής ειρήνης ή διά τοϋ πολέμου, αύτή είναι ή 
φυσική οδός.

Έν γένει ή θερμότης τοϋ ζητήματος προέρχεται ούχί τό
σον έκ τών μελλόντων φόβων περί βαθμιαίας έπικρατήσεως 
τοΰ Σινικού στοιχείου έν ’Αμερική, οσον έκ τοϋ συναγωνισμού 
τόν όποιον ένεργεϊ ή προσφορά τών έκ Κίνας εΐσκομιζομένων 
έργατικών βραχιόνων. Ή άντικατάστασις τών παλαιών έρ
γατών διά νέων ένεργεΐται μετά τοσαύτης δραστηριότητας 
παντού δπου έπάτησαν Σΐναι, ώστε ούδαμώς άπορον άν ή με
τανάστευσές των ήρχισε νά έγείρη καί τά δημοτικά πάθη. 
Προφανώς πολύ εύθύνονται κατά τούτο αί ίσχύουσαι έν Αμε
ρική προστατευτικοί ιδέαι. Όπως έμποδίζεται ή εισαγωγή 
έμπορευμάτων καί μηχανών, ουτω ώς συνεπές φαίνεται νά 
έμποδισθή καί ή εισαγωγή τών έκ Κίνας άνθρωπομηχανών. 
Χωρίς δμως νά εΐσέλθωμεν εις τήν έξέτασιν τοϋ φυσικού δι
καιώματος τών τελευταίων, δυνάμεθα νά σημειώσωμεν τόν 
οικονομικόν έν Αμερική αναχρονισμόν, διότι ϊνα πληρωθώσι 
άκριβώτερον προνομιούχοι, τρόπον τινα, ιθαγενείς έργάται καί 
φορολογηθή εντεύθεν σόμπας ό λαός, παρίσταται ώς σωτήριος 
ό αποκλεισμός τοΰ έξωθεν έρχομένου έργατικοϋ ρεύματος, τό 
οποίον, ώς ο Νείλος έν τή Αίγύπτω, αποστολήν έχει τήν λί- 
πανσιν τής ήν έκάστοτε έπισκέπτεται γής.

··


