
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
[ΠΟΛΙΤΙΚΗ οικονομια-δημοςιονομια-καταςτατικη]

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΙΝΈΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΛΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Α. Ή πόΛις τάκ Πατρωκ, τΰ ίμ.τόριοκ τοΰ Κορικΰιακοΰ χό.1· 
που καί. ή καυτι.Ιία τοΰ Μεσο.ΙογγΙου, κατά τάς Ικθίσιις 

τάν προζί'η»· τής Έκετικής Αη/ιοκρατίας·

•
Όταν ήρχισα νά μελετώ τήν μεσαιωνικήν και νεωτέραν 

ιστορίαν τοϋ 'Ελληνικού έθνους, κατά προτίμησιν εξέλεξα τήν 
Τουρκοκρατίαν ώς στενώτερον συνδεδεμένην πρός τόν σημε
ρινόν ελληνισμόν καί μή αρκετά γνωστήν. Εις τά ειδικώς έξι- 
στοροΰντα τήν περίοδον ταύτην συγγράμματα τών Γάλλων 
καί "Αγγλων πολύς μέν γίνεται λόγος περί τής πνευματικής 
έπιδόσεως τοϋ ελληνικού έθνους, τοϋ θανάτου τοϋ Ρήγα καί 
τών πολέμων τοϋ Άλή πασά, οποία δμως ή άλλη μακρά 
ιστορία τοΰ υποδούλου γένους, ή κοινωνική κατάστασις, τό 
έμπόριον, ή ναυτιλία καί αί πρός τούς τυράννους σχέσεις αύ
τοϋ, ταΰτα πάντα, καίτοι άποτελοΰντα τήν ιστορικήν εικόνα 
ζώσης φυλής, ή παραλείπονται ή ώς έπουσιώοη παρεισάγον
ται ζητήματα,ούχί διότι οί ιστορικοί τής Τουρκοκρατίας παρε- 
γνώριζον τήν άξίαν αύτών, άλλά διότι ούτε πηγάς εΐχον νά 
συμβουλευθώσιν ούτε ή μνήμη τών πρός τοϋτο συμβουλευθέν- 
των Ελλήνων έναποταμίευε παράδοσιν προγενεστέραν τών 
αρχών τής ένεστώσης εκατονταετηρίδας.
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Έπιμελώς μελετήσας άλλας πηγάς, ήθέλησα κατά τό δυ
νατόν μοι νά παραστήσω τήν Τουρκοκρατίαν όποιαν παρέδω- 
καν αύτήν οί αυτόπται μάρτυρες, Οεωρήσας τήν μαρτυρίαν 
τών συγχρόνων περιηγητών και ιστορικών άσφαλεστέραν πά- ’ 
σης διαβεβαιώσεως τών μεταγενεστέρων δθεν πρός τοιοΰτον 
σκοπόν έδημοσίευσα έν Άθήναις σειράν ιστορικών δοκιμίων, 
τά όποϊα διενοούμην νά λάβω ύπ’ όψει, όταν, έξακριβώσας τό 
ζήτημα, εύρεθώ είς θέσιν νά γράψω άνταξίαν τοϋ δνόματος 
ιστορίαν τής έν Έλλάδι Τουρκοκρατίας.

"Οταν όμως έπί πολλά ετη έρευνήσας είς τά αρχεία τής 
Ένετιχής Δημοκρατίας άνεκάλυψα πολλάς μυριάδας άγνω
στων έγγράφων άφορώντων είς τήν αύτήν περίοδον, άνεγνω- 
ρισα, οτι άξιοπιστότεραι καί αύτών τών συγχρόνων ιστοριών 
καί περιηγήσεων είναι αί έπίσημοι έκθέσεις, οτι αί ακριβείς 
στατιστικοί προτιμώνται τών αύθαιρέτων πορισμάτων τής λε- 
γομένης κατά προσέγγισιν ιστορικής μεθόδου καί έπί τέλους, 
οτι ή ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους ούτε είς τά ανύπαρκτα τών 
έλληνικών μονών αρχεία, ούτε είς τά γελοία έγγραφα τής 
Τουρκικής διοικήσεως πρέπει ν’ άναζητηθή, άλλ’ είς μόνα τά 
πλουσιότατα τών πρακτικών'Ενετών άρχειοφυλακεϊα. Τά έγ
γραφα ταϋτα ίκανοποιοϋσιν άπάσας σχεδόν τάς άπαιτήσεις 
τής καλώς έννοουμένης ιστορίας, διότι πρός τοϊς άλλοις μάς 
διδάσκουσι τήν αληθή κατάστασιν τοϋ υποδούλου γένους, ήτοι 
πώς τοϋτο έζη καί πώς έσκέπτετο, τίνες τών ξένων ώφέλησαν 
ή έβλαψαν αύτό, ποιας άρετάς άνέδειξεν έν ώρα μεγάλου κιν
δύνου καί διά τίνων μέσων έξηυμένισε τούς άγριους αύτοϋ δέ
σποτας.

Άντιγράψας τρία τμήματα τών έγγράφων τούτων (1400 
1500), έκδίδω μετ’ ού πολύ απάνθισμα αύτών, τό όποιον ό'σον 
ατελές καί άν ύποτεθή, ούχ ήττον μέλλει νά διάχυση αρκε
τόν φώς έπί τής σκοτεινής ταύτης περιόδου. Άλλά τά έγγρα
φα ταϋτα δέν είναι οί μόνοι θησαυροί, τούς όποιους μας διεφυ- 
λαξαν τά Ένετικά αρχεία- είναι γνωστόν, ότιτά Κρητικά έγ
γραφα άποτελοϋσιν ίδιον τμήμα έν τώ μίγάλω άρχειοφυλα-

κειω dei Frari, πρός τό πλήθος δέ τούτων άνθαμιλλώνται 
τά αρχεία τής ένετοκρατουμένης Πελοποννήσου· άλλο νεώτε- 
ρον τμήμα δύναται νά μας χειραγωγήση εις τό νά παρακο- 
λουθήσωμεν έτος πρός έτος τήν ιστορίαν τής έν Έλλάδι Τουρ
κοκρατίας, νά έκτιμήσωμεν καλλίτερον τούς πολιτικούς λό
γους τής μεγάλης έπαναστάσεως, έννοοΰντες καί ύπό ποιας 
περιστάσεις τό ελληνικόν ναυτικόν άπό πόλεως είς πόλιν με- 
ταοοθεν, έπί τέλους συνεκεντρώθη είς τάς τρεϊς ίστορικάς νή
σους, αιτινες άνέδειξαν αύτό ώς τήν μεγίστην τοϋ έθνικοΰ ά
γώνος δυναμιν. Αί πολύφυλλοι έκθέσεις τών ναυάρχων καί 
τών προξένων τής Δημοκρατίας περιέχουσι πολυτίμους ειδή
σεις ού μονον περί τοϋ έμπορίου καί τής ναυτιλίας τών έλλη
νικών χωρών, άλλά καί περί τών συνεχών έπαναστάσεων, 
τών άρματωλικών πολέμων, τοϋ διά τής έπαναστάσεως κα- 
ταστραφεντος παλαιοτάτου συστήματος τής κοινοτικής διοι- 
κησεως, ώς καί αύτών τών σεισμών καί άλλων καταστρο
φών, τας οποίας ούτε κάν έναπεταμίευσεν ή συγκεχυμένη μνή
μη τών μέχρι τής έπαναστάσεως ζησάντων γερόντων. Αύτοί 
οι συμπολϊται τοϋ μακαρίτου Τρικούπη έλησμόνησαν νά δια- 
βεβαιώσωσι τον ιστορικόν τής έπαναστάσεως, οτι μέχρι τοϋ 
1770ή ένδοξος πατρίς των είχε πολλά καί μεγάλα πλοία, 
φρεγάτας μάλιστα, καί οτι μία τών φρεγατών τούτων άνήκεν 
είς τόν Μάνθον Τρικούπην άλλ’ ούτε οΐ γέροντες τών ϊίατρών 
ένεθυμηθησαν νά εί’πωσιν είς τόν Μπενιζέλον Ροΰφον, οτι διά 
τώνένεργειών τοϋ συγγενούς του Ροδή Κανακάρη ή πόλις αύ
τών άνεγνωρισθη έν έτει 1780 ύπό τοϋ σουλτάνου έλευθέρα 
καί αυτοδιοίκητος, καί ότι ένώ οί κάτοικοι τής Γαστούνης 
έστεναζον ύπό τόν ζυγόν τών τιμαριούχων Κοτομοναίων, οί 
πολιτάρχαι τών Πατρών έρριπτον είς τάς φυλακάς τούς άτα- 
κτοΰντας ή καθυστεροϋντας τούς φόρους τής έλληνικής πολι
τείας άγάδες. Καί όμως τά πρόσφατα ταϋτα γεγονότα, τά 
όποια ούδείς πλέον Μεσολογγίτης ή Πατρεύς ένθυμεϊται, λε
πτομερώς έξιστοροϋσιν οί έν Πάτραις καί Ναυπάκτφ πρόξενοι 
τής Δημοκρατίας, έκ τών εκθέσεων τών όποιων άρύομαι τάς 
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κατωτέρω έπισυναπτομένας είδήσεις(1)· άλλα πρώτον άνάγχη 
νά είπωμέν τινα άφορώντα εις αυτήν τήν ιστορίαν τών προξε
νείων τούτων.

Είναι γνωστόν πόσον άτυχώς διεξήγαγεν ή Ένετική Δημο
κρατία τόν ύστατον αυτής πρός τούς Τούρκους πόλεμον κά
πως ύπό τών ιδίων συμμάχων έγκαταλειφΟεϊσα ήναγκάσθη νά 
συνομολογήση τήν άτιμωτικήν συνθήκην τοϋ Πασάροβιτζ 
(1718), ήτις τή άφήρεσε τήν σπουδαιοτέραυ τών έν Έλλάδι 
κτήσεων, ήτοι τό β α σ ί λ ε ι ο ν τοϋ Μωρέως ώς τότε έχα- 
λεΐτο ή Πελοπόννησος. Ούτω ταπεινωθεισα ή Ένετία μόλις 
κατώρθωσε νά λάβη άπό τοϋ νιχητοΰ, ώς έλεος μάλλον ή δι
καίωμα, τήν άδειαν όπως κα’. τά πλοία αύτής καταπλέωσιν 
έλευθέρως είς τούς Τουρκικούς λιμένας, πληρόνοντα ώς οί 
λοιποί Φράγκοι τελωνιακόν δικαίωμα 3 °/0 έπί τοϋ φορ
τίου, ένώ πρότερον ή Ένετική σημαία έξαιρετικώς έφορολο- 
γεΐτο διά δασμού 5 °/0.

Συνεπεία τής συνθήκης ταύτης ώνομάσθη ύπό τοϋ έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσοευτοϋ (βαίλου) τής Δημοκρατίας Καρό
λου Ρουτσίνη ό πρώτος έν Πάτραις Ενετός πρόξενος, ’Αντώ
νιος Bianclli, άνήρ δεδοκιμασμένης ικανότητες ώς ύπηρετή- 
σας εύδοκίμως τήν Δημοκρατίαν έν Ελλησπόντου καί έν Κων- 
σταντινουπόλει· τό προξενείου τοϋτο ύπαχθέν εις τό έν Ένετία 
έδρεΰον Magistrate de'cinque Savii della Μΰΐταηζΐαάν- 
τιστοιχούν πρός τό νϋν υπουργείου τοΰ έμπορίου,έλαβεν ώς δι
καιοδοσίαν πάντας τούς άπό "Αρτης μέχρι Μεθώνης καί Χαλχί- 
δος έκτεινομένους λιμένας, ήτοι συνεχέντρου ύπό τήν έπίβλεψιν 
αύτοϋ δλοντό έμπόριον τοϋ νϋν ελληνικού βασιλείου,έξαιρουμέ- 
νων τών ΊονίωνΑήσων, διότι τοιαύτη πραγματικώς διεγράφη 
καί είς τόν Bianchi ή κυρία αύτοϋ άποστολή, ήτοι «ή παντί

(’) *Απασα·.  αί εκθέσεις τών έν‘Ελλάδι προξένων της Δημοκρα
τίας άντεγράφτ,σαν έκ τοΰ Archivio CoDSolare· αί τών έν Πάτραΐί 
καί Ναυπάκτω (1720—1790 άποτελοΰσιν έν τώ έμώ αντιγράφω 
524 μεγάλα; σελίδας.

/

σθένει άνάπτυξις τοΰ ένετικοϋ εμπορίου διά τής αποκλειστικής 
καταναλώσεως τών προϊόντων τής ένετικής Βιομηχανίας είς 
τάς έλληνικάς αγοράς καί τής συγκεντρώσεως τών φυσικών 
τής Ελλάδος προϊόντων έν Ένετία (Dominante».)

Είς προξενείου τοιαύτην έ'χου δικαιοδοσίαν ούδεμία ώρίσθη 
τακτική επιχορήγησες, διότι έκτος τής φορολογίας τών επι
πλεόντων καί έκπλεόντων φορτίων είσέπραττε καί άπό έκα
στου πλοίου ναυτιλιακόν δικαίωμα άνάλογον πρός τήν χωρη
τικότητα αυτού· ούτως αί μεν λεγόμενοι μαρσιλιάναι έπλή- 
ρονου εις τόν πρόξενον 5 ένετικάς λίρας, αί ταρτάναι καί 
αί λόνδραι ήμισυ ένετιχόν δουκάτου, τά οέ μικρότερα πλοία 
26 μέχρι 27 σολδίων, έν έκάστω κατάπλω καί έ'χπλφ. Τά 
εισοδήματα ταύτα ήσαν τότε αρκετά, δπως έπαρκώσιν είς τήν 
άξιοπρεπή τώυ προξένων συντήρησιν, είς τό έυοίκιον τού προ
ξενείου, τούς μισθούς τού γραμματέως, τοϋ διερμηνέως χαί τοΰ 
γιαυιτσάρου, τά νενομισμένα πρός τούς πασάδες δώρα, ώς 
χαί τήν αναπόφευκτου δωροδοκίαν τών ‘Οθωμανών υπαλλή
λων, διότι άνευ τού μπαξι ζ ί ου τούτου έτυραννοϋντο έμπο
ροί τε καί πλοίαρχοι, καί αυτός δέ ό πρόξενος έξηυτελίζετο 
ύπό τοϋ ούτιδανωτέρου Τούρκου άτιμωρητεί.

Καταπλεύσας ό Bianchi εις Κόρινθον έπαρουσιάσΟη είς 
τόν πασαν, χαι αφού προσήνεγκεν αύτώ τό είΟισμένον φιλο
δώρημα ήλθευ είς “Αργος,όπως έκθεση είς τόν ένταϋθα έδρεύου 
τα σερασκιέρην τής Πελοποννήσου τό αίτιον τής άφίξεώς του· 
μετά τήν διανομήν άλλων πλουσίων φιλοδωρημάτων είς τον 
Τούρκον στρατηλάτην χαί τήν πολυάριθμον αύτοϋ ακολου
θίαν, έπεδειξε τό σουλτανικόν φιρμάνιον, τό όποιον έπιμελώς 
εκείνος έπιθεωρήσας προσεποιήθη, ότι ευρίσκει τοϋτο τακτικώ- 
τατον, συγχαρείς μάλιστα καί τόν πρόξενον έπί τοιαύτη τιμή. 
Άλλ’ ώς θέλομεν ίδει οί μετά τού πονηρού Τούρκου λογαρια
σμοί τοΰ Bianchi δέν έτελείωσαν, υπό δέ τήν πρώτην έχει- 
νην εύπροσηγορίαν ύπεκρύπτετο ή διπλωματική έκείνη ύπου- 
λότης, τήν όποιαν ούδ’ αυτοί οί Ενετοί, οί τοσοϋτον φημιζό
μενοι έπί όξυνοία χαί πονηριά καί είς μακροχρονίους πρός τούς
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’Ασιανούς τούτους διατελοϋντες σχέσεις, έντελώς ειχον σπου
δάσει. . ·

Έξ Άργους μετέβη ό πρόξενος είς Ναύπακτον καί έπιδεί- 
ξας τά έγγραφά του είς τόν βιζίρην Μουσταφάν πασαν έζή- 
τησε τήν άπαιτουμένην άδειαν περί έλευθέρας διαβάσεως τών 
ένετικών πλοίων διά τών φρουρίων Ρίου καί Άντιρρίου, γνω
στών τότε ύπό τό όνομα Dardanelli di Lepanto. Ό βε
ζίρης, ειλικρινέστερος τοϋ σερασκιέρου, έλαβε μέν un gl’OS- 
sissilllO regalo, αλλά και άμέσως έξέδωκε διαταγήν πρός 
τόν δισδάρην τών φρουρίων, δπως έπιτρέψη τήν ζητουμένην 
διάβασιν.

Ούτω πλέον έξασφαλίσας ό Bianchi τήν αποστολήν του 
ήρχισε νά διανοήται καϊ περί ίδρύσεως υποπροξενείων έν Άρ- 
τη, Δραγαμέστω, Μεσολογγίω, Ναυπάκτω και Κυπαρισσία 
(Arcadia), πλήρης δέ χαράς καταπλεύσας είς Πάτρας έπα- 
ρουσιάσθη άμέσως είς τόν καδήνκαϊ τόν βοεβόδανίνα τυπικώς 
ειδοποίηση καί τούτους περϊ τοΰ σκοπού τής έλεύσεώς του· οί . 
δύο ούτοι τών Πατρών διοιζηταϊ συνεκάλεσαν διβάνιον πρός 
άνάγνωσιν καϊ έπιθεωρησιν τών έγγράφων τοϋ νέου προξένου.

Βοεβόδας τών Πατρών ήν τότε ό Μουσταφας άγας Κοτο- 
μάνης, είς τών τιμαριούχων τής Γαστούνης, τοϋ όποιου τούς 
απογόνους (Χοτμανόγλους) έγνώρισε καϊ ό Leake (*)·  έκ μέ
σης καρδίας έμίσει ό Μουσταφας ούτος τήν Δημοκρατίαν και 
προ πάντων τούς υπηκόους αύτής, οΐτινες συνεχώς είσβάλλον- 
τες είς Γασταύνην έδήουν τά κτήματά του καϊ έφόνευον τούς 
ύπερασπιζομένους αύτά δουλοπαροίκους· όθεν καϊ άποτόμως 
διεκήρυξεν, οτι έπ’ ούδείΐ λόγω δύναται νά έπιτρέψη τόν κα- 
τάπλουν ένετικών πλοίων, έκτός άν τώ παρουσιασθή διαταγή 
τοΰ σερασκιέρου είδικώς τοΰτο έπιτρέπουσα. Έμπληκτος ά- 
κούσας ό Bianchi τοιαύτην άνέλπιστον διακήρυξιν, μετά * 
πολλάς σκέψεις αποφάσισε νά έπιστρέψη είς Άργος, φέρων 
νέα δώρα είς τόν στρατηλάτην καϊ τόν κεχαγιάν του, τούς (*) Ή έτκσία παραγωγλ συνεποσοϋτο είς εκατόν χιλιάδας ζου· 

βελίων, έπωλεΐτο δ’ έκάστζ τριάκοντα-, οκάδων άντι τεσσαράκοντα 
άσπρων.(’) Travels in the Morea, I, σελ, |0—11, 
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ήρωας τής κωμωδίας ταύτης. Έτι δέ μάλλον έξεπλάγη, όταν 
έλθών είς Άργος ήκουσε τον σερασζιέρην δικαιοϋντα τόν βοε
βόδαν τών Πατρών, καϊ τό -χειρότερον διακηρύττονται μετά 
νέαν τοϋ φιρμανίου έπιθεωρησιν, οτι πραγματικώς ή σουλτα- 
νική διαταγή δέν έξηγεϊτο σαφώς άν τά ένετικά πλοία εχωσι 
τήν άδειαν νά διέρχωνται έλευθέρως διά τών φρουρίων τής 
Ναύπακτού, έν τοιαύτη δέ περιπτώσει Οεωροϋντα απαραίτη
τον τήν έκδοσιν δευτέρου φιρμανίου ού μόνον τοΰτο ρητώς δια- 
τάσσοντος αλλά καϊ άκυροΰντος προηγουμένην διαταγήν του 
μεγάλου βιζίρου ρητώς άπαγορεύουσαν τήν τοιαύτην διάβα- 
σιν εις οίονδήποτε πλοΐον.

Κύριος σκοπός τής διπρόσωπου ταύτης συμπεριφοράς τοΰ 
σερασκιέρου ήν ν' άπελπίση τόν Bianchi καϊ οΰτω κατα- 
στήση αύτόν υποχείριον τής φιλοχρήματου ιδιοτροπίας αύτοΰ· 
οθεν καϊ διά τίνος τών άκολούθων υπέδειξεν είς τόν πρόξενον, 
οτι νεμόμενος τά άλατοπήγια τοΰ Θερμισίου εύχαρίστως θά 
έπώλει τήν πρόσοδον αύτών εις αύτόν τόν Bianchi, όρίσας 
μάλιστα τό τε ποσόν τοϋ παραγομένου άλατος καϊ τήν τιμήν 
αύτοΰ (‘). Ό πρόξενος, είτε μή έννοήσας τόν σκοπόν τής προ
τάσεως, είτε μή θελήσας νά περιπλακή είς έμπορικάς δοσο
ληψίας προς ένα σερασζ.ιέρην, άπεζρίθη, οτι θέλει υποβάλει*  
καϊ συστήσει μάλιστα τήν προτεινομένην άγοράν είς τούς έν 
Ένετία έμπορους, άπελπις δ’ έγκαταλιπών τό Άργος έπανέ- 
στρεψεν είς Ναύπακτον καϊ έξηγήθη είς τόν βιζίρην Μουστα- > 
φαν τήν άκατανόμαστον παλιμβουλίαν τοΰ σερασκιέρου. Ό 
τίμιος ούτος άρ/ων τω. ειπεν ότι όσον άφορα έαυτον θέλει 
συμμορφωθή προς τό περιεχόμενο·.» τοΰ φιρμανίου, τό όποιον 
θεωρεί άρκετά σαφές, προς πλειοτέραν μάλιστα τοϋ Bianchi 
ησυχίαν άνενέωσε τήν πρός τόν δισδάρην τών φρουρίων δια
ταγήν.
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Διά τής έξασφαλίσεως τής διαβάσεως ταύτης ό πρόξενος 
έξεπλήρου ένα τών πρωτίστων όρων τής αποστολής του, διότι 
ουτω παρεοίδετο ό Κορινθιακός κόλπος είς αποκλειστικήν νο
μήν τής Ένετικής σημαίας, ούδενός ετέρου πλοίου εχοντος τό 
δικαίωμα τής έλευΟέρας τών φρουρίων διαβάσεως. Προ τοϋ 
ενετικοϋ προνομίου, τά εμπορεύματα τοϋ Κορινθιακού κόλπου 
μετεβιβάζοντο έπι έλληνικών πλοιαρίων είς Πάτρας, ένταϋθα 
δέ καταπλέοντα τά ξένα πλοία παρελάμβανον τά φορτία έπι- 
βεβαρυμένα δια διπλοϋ δασμοϋ· οί Τούρκοι τελώναι, ούτε ζα 
τάστιχα κρατούντες, ούτε δικαιοσύνην γινώσκοντες, εΐχον ώς 
τιμολόγιου τήν αύΟαιρεσίαν αύτών, έκαστος δέ αύτοχειροτό- 
νητος φορολόγος άπήτει δασμόν έπί παντός εμπορεύματος, 
αδιαφορών άν τοϋτο έφορολογήθη έν αύτώ τω τόπω τής έξα
γωγής.

Ό Bianchi λεπτομερώς έξιστορήσας πάντα τ’ άνωτέρω 
πρός τούς έν Βενετία Πέντε (Cinque Savil)xai τόν έν Κων- 
σταντινουπόλει βάϊλον παρεζάλεσε θερμώς τόν τελευταϊόν νά 
μεσολάβηση παρά τώ μεγάλω βιζίρη πρός έκδοσιν διαταγών 
πρός τόν σερασκιέρην, ινα τφ δειχΟή ήμερώτερος· έν δίκαια δέ 
άγανακτήσει χαρακτηρίζει ουτω τούς Μωραίτας Τούρκους 

.«questi Turchi di Morea sono scelleratissimi, et 
pare per essi non voglia alcun freno per ridurle al 
giusto e conveniente.»

Διά τών ενεργειών και τής εύπροσηγορίας τοΰ προξένου, 
τής άφθονίας τών δώρων αύτοϋ, προ πάντων δέ τής έπεμβά- 
σεως τοϋ βαίλου έξηυμενίσΟησαν σύν τώ χρόνφ οί Τούρκοι 
τών Πατρών, καί αυτός δέ ό σερασζιέρης έκ Κωνσταντινου
πόλεως οιαταχθείς ου μόνον έπαυσε παρεμβάλλων προσκόμ
ματα είς τόν Bianclli, αλλά καί κατ’ αίτησιν αύτοϋ έπαυσε 
τόν δύστροπου τών Πατρών λιμενάρχην καπιττάν Όσμάν.

Ούτως έγκαταστάς έν ΓΙάτραις ό Bianclli εύρε φθισιών 
καί κατεστραμμένου τό Ένετικόν έμπόριον. Οί είς τούς λι
μένας τής Πελοπόννησου Ενετοί πλοίαρχοι έκακοποιουντο καί 
έληστεύοντο ύπό τών Τούρκων, οί'τινες είσπράττοντες έξ τοϊς 

εκατόν έπί τής αξίας τοΰ οορτίου, έλάμβανον καί έν ένετικόν 
φλωρίον ώς δικαίωμα άγκυροβολήσεως- πϊν πλοίου παραλ.αμ- 
βάνον έμπρρεύματα ώφειλε νά πλήρωσή πλήν τών άλλων δι
καιωμάτων ζαί δώρον είς τόν βοεβόδαν τριάζοντα μέχρι τεσ
σαράκοντα φλωρίων, καταπλέον δ’ είς έτερον λιμένα πρός 
συμπλήρωσιυ τής φορτώσεως ή έκφορτώσεως ύπεχρεοϋτο νά 
καταβάλη τούς αύτούς φόρους καί δικαιώματα.

Φοβερά εΐχον ίδια παράπονα οί σύνοικοι τής Ζακύνθου κατά 
τοϋ βοεβόδα τής Γαστούνης. Κατά τήν έκΟεσιν τοϋ Πυλαρι- 
νοϋ (1725) καί οί ύστερον καταπλέοντες είς τούς λιμένας τοϋ 
βοεβόδα τούτου Ζακύνθιοι πρός προμήθειαν ζωοτροφιών, ένω 
ήγόραζον έκαστον μέν βουν πρός τέσσαρα το πολύ ρεάλια, τό 
δέ πρόβατον πρός είκοσι παράδες, ύπεχρεοϋντο είς πληρωμήν 
φόρου έξαγωγής 25 παράδων διά τόν βοΰν καί ούο παράοων 
διά τό πρόβατου· ό τυρός καί τά μαλλία έοασμολογοΰντο 5 °/0 
έπί τής αξίας αύτών πρός τούτοις δ’ έκαστον φορτίον έπεβα- 
ρύνετο διά συμπληρωτικού φόρου οκτώ μέχρι δέκα φλωρίων. 
Ή τοιαύτη δ’ έπαχθής φορολογία ήν συνεχής αφορμή συμ
πλοκών καί φόνων.

Πριν προβή είς διόρΟωσιν τών καταμηνυομένων καταχρή
σεων ό Bianclli διατρέξας τήν είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ προ
ξενείου ύπαγομένην χώραν ήΟέλησε νά πεισΟή πρότερον άν εύ- 
ρίσκωνται κατάλληλα όργανα, είς ά ήδύνατο νά έμπιστευΟή 
τήν ύπεράσπισιν τών ένετικώυ συμφερόντων. ΈπισκεφΟείς τήν 
Γαστούνην καί Κυπαρισσίαν μετά Ολίψεως είδε, πόσον ένωρίς 
έλησμονήθη τό όνομα τής προ ολίγων έτών άπό τοϋ Τουρκικού 
ζυγοϋ άπαλ.λαξάσης τήν Πελοπόννησον Δημοκρατίας· ούδένα 
εύρεν 'Ενετόν υπήκοον, καί τό περιεργότερον, ότι καί αυτοί οί 
έν Πελοποννήσω εγκατεστημένοι Ίόνιοι άπέβαλον τήν ένετι- 
κήν ύπηκοότητα καί έζων ήσύχως, ώς υπήκοοι τοϋ σουλτά- 

-νου. Έκ τών τελευταίων τούτων έκλέξας τούς ύποπροξένους 
αύτοϋ, ήΟέλησε νά βεβαιωθή περί τών πρός αύτούς καί ιδίως 
τήν Δημοκρατίαν διαθέσεων τοϋ βοεβόδα Γαστούνης,Μεχμέτ- 
άγά Κοτομάνη· πιστόν άπειχόνισμα τοΰ έν Πάτραις άδελφοϋ 
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του Μουσταφα ό βοεβόδας τής Γαστούνης, άμα άχούσας τήν 
πρότασιν τοϋ προξένου, διεμαρτυρήθη λέγων ώς έκεΐνος, οτι 
έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά έπιτρέψη τήν έν τή χώρα αύτοϋ 
ιδρυσιν ένετιχών αρχών, έχτός άν διαταχθή ύπό τοΰ σερασκιέ- 
ρου. Ό Bianclli ευρών μέσον έξευμενισμοϋ τοΰ Μεχμέτ άγδ, 
έπρότεινεν ώς υποπρόξενον Γαστούνης (’) τόν Ίωάννην Πελι- 
κάνον, τής δέ Κυπαρισσίας τόν Φραγκίσκον Φραντζήν, προσ- 
Οέσας ύστερον χαί τρίτον ύποπρόξενον κατά σύστασιν αύτοϋ 
τοΰ βοεβόδα, τόν έπίσης ΖακύνΟιον Ίωάννην Ξωμερίτην.

Άλλ’ άν μετά τοσαύτης έπιτυχίας δ Bianclli έξωμάλυνε 
τάς πρός τούς Τούρκους διενέξεις, ούδόλως κατώρθωσεν ούτε 
ούτος ούτε οί διάδοχοι αύτοϋ νά έξευμενίσωσι τόν έν Πάτραις 
πρόξενον τής ’Αγγλίας, οστις μετά πολλής δυσαρέσκειας ίδών 
τήν ιδρυσιν τοϋ ένετικοϋ προξενείου, έκήρυξεν αμέσως πρός 
αύτό πόλεμον τοσοϋτον λυσσώδη, ώστε ούτε ή εύπροσήγορία 
τοϋ Bianclli, ούτε αί ταπειναί-υποκλίσεις τών διαδόχων αύτοϋ 
χατώρθωσάν ποτέ νά σβέσωσι τό άδικον έκεϊνο μίσος. Έν τώ 
προσώπω τοϋ Ένετοϋ ό Βρεττανός έμίσει ούχί τόν άνθρωπον, 
άλλά τον αντιπρόσωπον τοΰ έμπορίου τών Ενετών χάριν τοϋ 
έμπορίου τούτου παρεδόθησαν εις τήν βαρβαριχήν έρήμωσιν 
βδελυροϋ τυράννου αί ώραιότεραι και ίστορικώτεραι τής ύφη- 
λίου χώραι, και κατεδικάσθησαν είς φριχώδη ζυγόν εύγενεϊς 
φυλαί, αϊτινες έδώρησαν είς τόν κόσμον τόν πολιτισμόν, διότι 
τοιοϋτον ήν τό έμπορικόν συμφέρον τών Ενετών, αί αύται δέ 
έμπορικαί άρχαί διέπουσι δυστυχώς καί τήν πολιτικήν τών 
διαδόχων αύτών. Τό έμπόριον άνέτως έκμεταλλευόμενον τήν 
βαρβαρότητα, ούτε τόν συναγωνισμόν ανέχεται, ούτε δύναται (*) 

(*) Εί; τό ύποπροζενείον τοϋτο ύπίχθησαν καί αί έκβολαί τοΰ 
ποταμού ’Αλφειού, Orfea καλούμενου έν ταΐς ύπ’ όψει έκβέσεσίν· 
έκ τή; παραφθορά; ταύτη; δυνάμεΟα νά έννοησωμεν πώς ό λαός 
εις Ρουφειάν παρέφθείρε τόν ’Αλφειόν μετατρέψας έν άρχη τό λ 
εις ρ, ’Αρφειό;, καί ύστερον -ό α εί; ο, Όρφειδς, έπί τέλους δε 
έναλλάξας τά αρχικά γράμματα, Γοφειό; καί Ρουφειάς, 

νά θυσιάση τον έγωΐστικόν αύτοϋ προορισμόν είς στιγμιαίας 
έξάψεις εύσπλαγχνίας καί φιλανθρωπίας- τό έμπόριον είναι δ 
ασπονδότερος τής ποιήσεως έχθρός, άλλοίμονον δ’ είς τούς 
απλοϊκούς λαούς, οΐτινες παραγνωρίζοντας τήν έγωϊστικήν καί 
άσπλαγχνον αρχήν τοΰ έμπορικοϋ συμφέροντος, έξαρτώσι τό 
μέλλον αύτών έξ απατηλών έξάψεων άχαλινώτου φαντασίας, 
τήν οποίαν έπίτηδες εξάπτει διά’δολερών υποσχέσεων μελ- 
λούσης εύημερίας ό καλώς έννοών τό συμφέρον αύτοϋ έμπο
ρος. ΊΙ σημερινή Γαλλία θεωρείται ώς τό κατ’ έξοχήν φι
λάνθρωπον τών έθνών, όταν όμως καί αύτή έβλεπε τήν ’Ανα
τολήν, ώς καθαρόν έμπορείας στάδιον, έφθόνησε καί αύτήν 
τήν μικράν εύημερίαν τής τότε άξιοθρηνήτου Ελλάδος, καί 
πολύ είργάσθη είς άθλιεστέραν παράτασιν τής άπεριγράπτου 
έκείνης άθλιότητος, διότι ώς ρητώς έχήρυττον οί πρόξενοι αυ
τής «Noire commerce du Levant est perdu,s’ il pas
se dans les mains des Grecs» (’)·

Έξετάζων ό Bianclli τήν διαγωγήν του ούδέ τήν έλαχί- 
στην εύρίσκει αφορμήν, τήν δυναμένην έστω χαί κατ' έπιφά- 
νειαν, νά δικαιολογήση τό πρός αύτόν μίσος τοϋ ’Άγγλου συ
ναδέλφου του, απ' έναντίας μάλιστα, αύτός έχει δικαιότατα 
παράπονα κατά τούτου, ώς αναφανδόν ύποστηρίζοντος τό λα
θρεμπορίου τών ένετικών προϊόντων καί άνοίγοντος τό προξε
νείου αύτοϋ άσυλου είς τούς δι’ αξιοποίνους πράξεις διωκομέ- 
νους Ενετούς ύπηχόους «Δέν μέ άφίνει νά ζήσω (γράφει επα
νειλημμένους), μέ ένοχλει καθ’ έκάστην, μέ ύβρίζει, έπεμβαί- 
νει είς τά καθήχοντά μου, καί παντί τρόπω προσπαθεί νά μέ 
άποξενώση τών Ενετών έμπορων- διό σας καθικετεύω, ένερ- 
γήσατε δ,τι έγκρίνετε, δπως τέλος πάντων ησυχάσω καί έξα- 
σκήσω τό αξίωμά μου μετά τής προσηκούσης αξιοπρέπειας 
είς τό αξιολάτρευτου όνομα τοϋ ήγεμόνος μου». (’)

(') Felix Beaujour Tableau du commerce dela Grice forme 
d’ apres une annie moyenne, depuis 1787 jusqtf en 1797. Paris, 
an VIII, τόμ. II, σελ. 225.

(2) "ΕκΟεσις τί; 21 ’Ιανουάριου 1720 (τό έτος τοϋτο άντι-
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Αγνοείται τί έν τή περιπτώσει ταύτη ένήργησεν ή Ένε
τία, τό βέβαιον όμως, Sot ό άνθρωπος έμεινεν άοιόρθωτος, ώς 
δηλοϋται χαί έκ της έξης έκθέσεως τοϋ προξένου Αύγουστί- 
νου Δελλαπόρτα α'ΙΙ άδικος και κατηραμένη διαγωγή τοΰ 
προξένου τής Βρεττανίας Daniel Paul μέ αναγκάζει νά προσ- 
τρέξω είς τό ύψος τών υμετέρων έξοχοτήτων και έπικαλεσθώ 
τήν κατάλληλον θεραπείαν -καί ίκανοποίησιν. Παραλαμβά- 
νων ύπό τήν προστασίαν αύτοΰ τούς Ενετούς υπηκόους εξερε
θίζει αυτούς είς πάσαν υβριν κατά τών άλλων, αυτοί δέ φιλο- 
τιμοϋνται νά οειχθώσιν αντάξιοι μαθηταί τοιούτου διδασκά
λου. Παντί σθένει έπιζητεϊ τήν άμαύρωσιν τής ένδοξου ήμών 
σημαίας, ούδέν άλλο έπιδιώκων διά τούτων καί άλλων παρο
μοίων επιχειρημάτων ή τήν ταπείνωσιν αύτής, ώς τοΰτο κα 
Οίερώς έπέδειξε καί έπί τών προκατόχων μου. Ούδεμία παρ’ 
έμοΰ ούδέποτε τώ έδόθη αφορμή, απ’ έναντίας μάλιστα έπι- 
κρατεΐ μεταξύ τούτου καί τών άλλων προξένων αρμονία βε· 
βαίας φιλίας. Χορηγεί- άσυλον είς τούς λιποτάκτας, άποστέλ- 
λων μάλιστα τούτους είς τάς πατρίδας αύτών. Διά πολλούς 
λόγους αρμόζει μοι ή ύπομονή, άν καί ήδυνάμην ώς πρεσβύ- 
τερος τήν ηλικίαν νά μεμτθώ τήν διαγωγήν του, ίσως δέ καί 
τοΰτο πράξω άργότερον, άφοϋ δέν παύει έφευρίσκων νέους τρό
πους δυσαρέσκειας (*).

στοιχιϊ πρός το ημέτερον 1721, διότι το ένετικόν έτος ίίρχιζε* 
άπό τοϋ Μαρτίου).

(’) ’Έκθεσι; τί; 4 Μαρτίου 1730,

’Αλλά καί έτερον άντίζηλον διέκρινεν ό Bianclli πολύ έπί- 
κινδυνωοέστερον τοΰ Βρεττανοΰ προξένου, αύτόν τόν κάτοικον 
τών χωρών, τάς όποιας ήλθε νά έκμεταλλευθή μέ τό δικαίω
μα τοΰ ισχυρότερου. Οί Τούρκοι ήσαν οί ονομαστικοί τών Πα
τρών άρχοντες, πράγματι όμως ή πόλις άνήκεν εις τούς ’Έλ
ληνας, οΐτινες κάλλιον τών ξένων γινώσκοντες καί τούς πό
ρους τοΰ τόπου καί τά έλατήρια τοΰ έξευμενισμοΰ τών ’Οθω
μανών, ειχον συγκεντρώσει είς χεΐρας αύτών τήν αληθή τοΰ 
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τόπου ζωήν, ήτοι τό έμπόριον καί τήν ναυτιλίαν. ΊΙ αδιάλει
πτος προσπάθεια τής Ένετίας, όπως οίκειοποιηθή άμφότερα 
ταΰτα, ήν βεβαίως ή κυριωτέρα αφορμή τοΰ πρός αύτήν μί
σους τών ’Ελλήνων. Πρό μικρού διά τής συνδρομής αύτών 
τών Ελλήνων ή Δημοκρατία άποδιώξασα τούς Τούρκους κα
τέλαβε τήν Πελοπόννησον όταν όμως οί έλευθερωθέντες διέ- 
κρινον, δτι όπισθεν τών σημαιών τοΰ λίοροζίνη ήρχοντο τάγ
ματα αποστόλων τής Ρωμάνας έκκλησίας καί όχλοι πεινα
λέων άβοκάτων καί καταστιχαριών, καί σμήνος μαυροφόρων 
ίεροξεταστων, όταν ε'δον, δτι μόνα τά ένετικά πλοία εϊχον τό 
δικαίωμα τής ακτοπλοΐας, τό δέ έμπόριον ήν άποκλειστικόν 
προνόμιον τών πατρικίων καί τών ανθρώπων αύτών, τότε έκ 
μέσης ψυχής ηύχήθησαν τήν επάνοδον τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ, 
τήν δ' εύχήν ταύτην δέν έξέφραζον παρρησία είς μόνους τούς 
Εύρωπαίους περιηγητάς, αλλά καί διά τών οπλών ύπεστήρι- 
ξαν, ούδείς δέ τών καταχτητών έδιώχθη πανηγυρικότερου 
τών κτήσεων αύτοΰ ή οί Ενετοί έκ τής Πελοποννήσου.

"Εν καί μόνον γεγονός αρκεί ίνα δειξη τό πρός τόν Bian
chi μίσος τών ΙΙατρέων. Τόν ίούνιον τοΰ 1721 τά πληρώ
ματα έπταννησιακών τινων πλοίων συνεπλάκησαν πρός τούς 
έν ’Ηλεία Τούρκους καί "Ελληνας, και έφόνευσαν δύο Τούρ
κους καί έλήστευσαν τρεις ’Έλληνας· είς τό άκουσμα τοΰτο, 
ό έκεϊ παραπλέων Ενετός ναύαρχος έστειλε γαλέρας τινάς, 
έπί τώ αύτώ δέ σκοπώ καί δ Bianchi έξώπλισε δύο αλιευ
τικά πλοία. Άμέσως όμως οί έν Πάτραις "Ελληνες καί Ε
βραίοι μετέβησαν έν σώματι είς τον καδήν καί κατηγορήσαν- 
τες αύτόν τον πρόξενον ώς αίτιον τών φόνων καί τής ατα
ξίας, άπήτησαν τήν παραδειγματικήν αύτοΰ τιμωρίαν. Ό κα- 
Οής προσεκάλεσεν άμέσως τόν Bianclli είς απολογίαν, καί 
έλθόντα τόν έταπείνωσε, τόν ύβρισε καί τόν ήπείλησεν, δτι Οά 
ζητήση καί άπ’ αύτοΰ τοΰ σουλτάνου τήν άνάκλησίν του. 
' Οταν ο’ ύστερον ένετανίσθησαν εις Μεσολογγίου τά ύπό τόν 
Κατσονην καταδρομικά πλοία, οί κάτοικοι τών Πατρών, καί 
τοι μεμυημένοι εί; τούς πατριωτικούς τοΰ Λάμπρου σκοπούς,
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έλεγον ούδέν ήττον εις τούς Τούρκους, οτι ό Ενετός πρόξενος 
έφερε τούς καταδρομείς διά νά βλάψουν τό κράτος τοϋ σουλ
τάνου !

Τοϋ μίσους τούτου κυρία αφορμή ήν ή έμπορική και ναυ-

■.·
’ 'Η ·>ν

,1 -

τι.κή άντίζηλία· διά τόν λόγον τοϋτον θέλομεν ί'δει τούς Ένε- 
τούς προξένους έφιστώντας τήν σύντονον προσοχήν τών Πεντε 
ώς καΐ.τών Ενετών ναυάρχων έπί τής έπικινδύνου διά τά 
ένετικά συμφέροντα άναπτύξεως τοΰ ναυτικοϋ τών Μεσολογ- \-J5- 
γιτών καί Γαλαξειδιωτών, τούς δ’έμπορους τών Πατρών ού'τε 
πρός τάς τιμολογικάς διατάξεις τοΰ προξένου συμμορφουμέ- 
νους, ούτε θέλοντας νά παύσωσι τό έξ Ένετίας λαθρεμπορίου, 
άλλά διακηρύττοντας, οσάκις τά λαθρεμπορικά φορτία αύτών 
άνεκαλύπτοντο, δτι ώς υπήκοοι τοϋ σουλτάνου εΐχον τήν έλευ- 
θερίαν νά έμπορεύωνται όπως τοϊς συμφέρει. (*)

(’) Questi Greci dissero esser (οί πλοίαρχοι) loro mercanti 
et sudditi al Turco, et che vogliono far porlare d’ ogni sorte di 
merci, et che io non gli posso proibire. "Εκθεσις τής 31 Map,-' 
jCw <721, - _ J ‘ ... . . -

’Αγνοώ άν είσηκούσθησαν έν Κωνσταντινουπόλει αίπροση- 
μειωθεϊσαι κατά τοϋ Bianclli άπειλαί τοϋ καδή τών Πατρών, 
τό βέβαιον δμως, δτι ήναγκάσθη νά έγκαταλίπη τάς Πάτρας 
πρό τής λήξεως τής όρισθείσης αύτώ πενταετίας, έμπιστευ- 
Οείς τό προξενείου είς τόν γραμματέα αύτοϋ Ιερώνυμον Κουε-, 
ρίνην, προς τόν οποίον οί Τούρκοι προσφέρονται μετά τής αύ
τής τραχύτητος, περιφρονοϋντες καί ύβρίζοντες αυτόν. ΊΙ 
άναχώρησις τοΰ * 
νέτο τό σύνθημα τής παραλύσεως ού μόνον τοΰ ένετικοΰ εμ
πορίου άλλά καί αύτοϋ τοϋ προξενείου· είς διόρΟωσιν τών κα
κών τούτων έμόχθησεν δ νέος πρόξενος, Εύαγγελιστής δ Πυ- 
λαρινός, ούτε δμως τήν προσήκουσαν ικανότητα έχων πρός 
άνάπτυξιν έμπορίου, ούτε τήν εύνοιαν τών έυ Ένετία χαίρων, 
ούδέν κατώρθωσεν, άλλ’ άνεχώρησε γράψας πολλάς έκθέσεις 
ούδέν άλλο περιεχούσας ή μεμψιμοιρίας κατά τής δυστυχούς

ί*- 1
.4,
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ό δραστήριου και συμβιβαστικού Bianclli έγε- . ■:

- · - - · · * - «Γλ— *

ΠΕΡΙ ΕΜΠ. ΚΑΙΦΟΡ. ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ. 447

θέσεώς του (miserissimo consolato) καί προσωπικές 
ύβρεις κατά τών άντιπάλων αύτοϋ.

,Καθά προεσημειώθη, ή δικαιοδοσία τοΰ πρώτου έν Πάτραις 
προξένου περιελάμβανε καί τούς άπό "Αρτης μέχρι Μεθώνης 
καί άπό Μεσολογγίου μέχρι Χαλκίδας διεσπαρμένους λιμένας, 
οί δέ υποπρόξενοι έτιον τακτικώς εις τό κεντρικόν προξενείου 
τά κεκανονισμένα δικαιώματα· κυριώτεροι τών υποπροξένων 
τούτων ήσαν ό έν Κυπαρισσία καί δ έν Ναυπάκτω· εις τήν 
τελευταίαν ταύτην θέσιν, έχουσαν δικαιοδοσίαν μέχρι Δομ- 
βραίνης καί Χαλκίδας, διώρισεν δ Bianchi υποπρόξενον τόν 
Άθηναϊον Βερνάρδον Μάκολαν. "Αμα όμως δ Πυλαρινός άυέ- 
λαβε τό προξενεϊον τών Ιίατρών, οί Πέντε χειραφετήσαντες 
τήν Κυπαρισσίαν καί τήν Ναύπακτον προήγαγον αύτάς εις 
βαθμόν προξενείων, τά όποϊα παρέδωκαν είς δύο ετέρους Κε- 
φαλλήνας, τόν Πέτρον Κατσαίτην καί τόν Γεώργιον Κούμα- 
νον. Ώς πρόξενος Ναυπάκτου δ Κούμανος μή άρκεσθείς είς 
τήν αρκετά εύρεϊαν δικαιοδοσίαν αύτοϋ, ήρχισεν έποφθαλμιών 
τήν Κόρινθον καί αύτάς τάς Πάτρας, έπί τούτω δέ συνεννοού
μενος πρός τόν Κατσαίτην έκίνησαν πάντα λίθον, συκοφαν- 
τοϋντες είς τούς Πέντε καί αύτον τόν Πυλαρινόν ώς άνάξιον 
πάσης δημοσίου Οέσεως, διότι δήθεν διετέλει ύπό τό.βάρος σο- 
βαρας κατηγορίας, διά τήν όποιαν καί κατεδικάσθη είς έξο- 
ρίαν ύπό τών έν Κεφαλληνία αρχών. Ένφ δέ δ Πυλαρινός 
προσπαθεί νά διαλύση τάς κατ’ αύτοϋ συκοφαντίας, οί δύο αν
τίπαλοι περικόπτουσιν αύθαιρέτως τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ 
άφαιροϋντες διαφόρους λιμένας. Ό Πυλαρινός συσσωρεύει έκ- 
Οέσεις κατά τών δύο προξένων, τούς οποίους έπί το είρωνικώ- 
τερον δνομάζει connestabili di Lepanto e di Arcadia, 
καί μέχρι κόρου έπαναλαμβάνει,δτι δ πόλεμος αύτών δέν βλά
πτει μόνον τό προξενεϊον τών Πατρών, άλλά καί αύτό το ένε
τικόν έμπόριον, τό όποιον όλονέν καταστρέφεται μή δυνάμε- 
νου νά έπαρκέσρ είς τά βάρη τοιαύτης προξενικής πολυτε
λείας, ότι τά ένετικά πλοία διέρχονται άνευ προξενικής άδειας 
τά φρούρια τής Ναυπάκτου, διότι χαί οί πρόξενοι καί οί Τοϋρ-
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κοι άγνοοϋσι τις τών τριών προξένων υπέγραψε τήν άδειαν. 
Ούτω δ’ έξακολρυθών τον προς τούς αντιζήλους αγώνα όδύρε- - 
ται, οτι περιήλθεν εις τελείαν άπόγνωσιν, οτι δέν δύναται διά 
τοϋ προξενείου νά πορισθή τά πρός τό ζην, οτι κατέφαγεν 
δλην τήν περιουσίαν του, οτι περιήλθεν εις Οέσιν ολίγον άπέ*  Α
χούσαν τής επαιτείας, και έπι τέλους, οτι πρέπει νά τώ δρι- - 
σθή τακτικός μισθός ίσος τούλάχιστον πρός τόν τοϋ Γάλλου 
ύποπροξένου, λαμβάνοντος 2000 γρόσια κατ’ έτος, ή άλλως 
νά τφ δοθώσι τούλάχιστον οί πλούσιοι λιμένες τής Ναυπά- 
κτου και τών Σαλόνων, δ δέ Κούμανος, άν θέλη, δύναται νά 
διορισθή ύποτελής υποπρόξενος Γαστούνης, ένθα δύναται ν’ ά- 
πολαμβάνη άνέτως 500 γρόσια κατ’έτος έλεύθερα οίουδήποτε 
βάρους. Τοιαύτας έκθέσεις γράφει δ Πυλαρινός άρχόμενος διά 
τής έκφραστικής'φράσεως «Distl’UttO qiiesto misero Com 
solato.»’ ■ .........

Έκ τών διασωθεισών έκθέσεων τοϋ Κουμάνου ώς προξένου ■- 
Ναυπάκτου (1724—1729) βλέπομεν, δτι τάς αύτάς μέμ'ψι- -J 
μοιρίας έπαναλαμβάνει και ούτος,λέγων, οτι αί εισπράξεις αύ- . 
τοϋ ούτε εις τό απλώς ζην τώ έπαρκοϋσιν, άφοϋ έξ αύτών 
πληρόνεται τό ένοΓκιον τοϋ προξενείου, 50 δουκάτα, και δ μι-.-^^·’? 
σθός του γραμματέως και τοϋ γιανιτσάρου, συμποσούμενος έ·' 
είς 100 τοίαΰτα νομίσματα, και δ'τι διά νά ζήση δπωσοΰν .·-:#£■ 
άξιοπρεπώς πρέπει νά ύπαχθή είς τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ χαΓ 
αύτή ή πόλις τών Πατρών ! ? .

Ό άγων δεν περιωρίσθη είς τάς πρός τούς Πέντε έκθέσεις, Α·< 
άλλά παρεξετράπη και είς γελοίας επιδείξεις, δι’ ας έταλάνι- '-γ , 
σαν τήν Δημοκρατίαν και αύτοί οί Τούρκοι. Ούτως έν ετει, 
1725 δ Κούμανος διώρισεν υποπρόξενον Σαλόνων τόν ένταϋΟα γ,. 
διατρίβοντα Γάλλον Monstl Giorpio Aubert, πράκτορα 
τοϋ έν Ένετία έμπορικοϋ οίκου τοϋ Τωαννίτου Μαρούτση, 
άλλ’δ Πυλαρινός μή άναγνωρίσας αύτόν έσφράγισε τό υπο-, 
προξενείου. Τό αύτό δέ αποπειραθείς καί κατά τής Κυπαρισ-·-ίώ'Α 
σίας εστειλεν έκεΐ έπι σκοπώ σφραγίσεως τον γραμματέα αύ*,  ;"· '
TW, οστις όμως κηρυχθείς υπέρ τοϋ Κατσαίτόυ ήλθεν είς Τρι- 

πολιν καί παρέστησεν είς τάς Τουρκικάς άρχάς, δτι έπί τής 
Κυπαρισσίας ούδέν εΐχεν δ προϊστάμενός του δικαίωμα ! Φο
βούμενος δ Πυλαρινός μή ούτως άπολέση καί τήν Γαστούνην, 
έσπευσε νά διορίση υποπρόξενον ένταϋΟα τόν άοελφόν αύτοϋ 
Ίωάννην. Ό Κούμανος έν τούτοις προχωρών κατέλαβε καί 
τήν Αειβαδόστραν, ή Αειβαδόστραταν (Livadostrata) ώς 
γράφουσιν αί έκθέσεις, δ δέ Πυλαρινός καταμηνύσας τον άρ- 
παγα είς τούς Πέντε λέγει, δτι καί αύτή ή Κόρινθος έπαπει- 
λεΐται νά τοϋ άφαιρεθή.

Τήν G Σεπτεμβρίου 1726διεδέχθη τόν Πυλαρινόν δ Ενετός 
Marco Testadura, τούτον δέ δ Αύγουστϊνος Δελλαπόρτας 
(28 δκτωβρίου 1728)· δ τελευταίος τά αύτά έπαναλαμβάνει 
παράπονα κατά τών άρπακτικών τάσεων τοϋ Κουμάνου, οστις 
ούδέν ήττον κατόρθωσε νά διορισθή αυτός μέν πρόξενος Πα
τρών (4 Μαρτίου 1733), δ δέ υιός αύτοϋ Φραγκίσκος πρόξε
νος Ναύπακτού.

Αγνοώ είς όποια μέσα έχρεώστει δ Κούμανος τήν εύνοιαν 
τών Πέντε· είς τάς έκθέσεις αύτοϋ δέν διατηρεί τήν προσή- 
κουσαν πρός έαυτόν άξιοπρέπειαν, άφοϋ άντί νά γράψη ώς οί 
άλλοι «la mia umilla» προτιμά τό άληθώς βλακώδες «Γ 
umile imbecillila mia»· άλλ’ έάν ήγνόει τήν γλώσσαν 
τής άξιοπρεπείας, δ Κούμανος κάλλιον παντός άλλου έγινω- 
σκε τί σημαίνει έμπόριον, καί πώς τιθασσεύονται οί άγριοι 
Τούρκοι, διά τοϋτο δέ βλέπομεν έπί προξενιάς αύτοϋ τό μέν 
ένετικον έμπόριον άνθοΰν, τό δέ προξενεϊον όπωςδήποτε υπό 
τών Τούρκων σεβόμενου. Έν καί μόνον ό πρόξενος ουτος έχει 
παράπονον, οτι αί συνεχείς τών πασάδων άλλαγαι τόν ύπο- 
βάλλουσιν είς ανυπόφορα φιλοδωρήματα. «Κακή μοίρα, γρά
φει, δ τόπος ούτος δέν διοικεϊται· σπανίως εις πασάς μένει είς 
τήν-θέσιν του έπί 8 μήνας· τό παρελθόν έτος ήλλαξαν δύο, 
τόν δέ μάρτιον τοΰ έτους τούτου ήλθε τρίτος, τό δυστύχημα 
δέ, δτι είναι πασάδες τριών ούρών, δηλαδή βιζίραι, καί ούτως 
αναγκάζομαι νά προσφέρω φιλοδωρήματα ανάλογα πρός τον 
βαθμόν των., .δ μή συμμορφούμενος πρός τήν συνήθειαν ταύ*  

ΕΤΟΣ 4—ΦΓΔ. 70—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1S78. 20
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Ή}ν έκτίθετοη είς τήν δυσμένειαν τοΰ πασά καί τήν λύσσαν f^-1 
τών ύπηκόων του.»

Άλλ’ άν καί οί άλλοι πρόξενοι έφιλοδώρουν τούς πασάδες, 
ό Κούμανος όμως έγίνωσκε το μυστήριον νά προσελκύη στε- 
νωτερον τήν εύνοιαν αύτών· ώς πρόξενος Ναύπακτού κατώρ- 
Οωσε νά πείση τόν μουσελίμην τοϋ Κάρλελι (’Ακαρνανίας) νά > 1
Ελάττωση τά λιμενικά δικαιώματα τών λιμένων τής Αιτω
λίας καί τής Ακαρνανίας, ώς χαί τής Ναυπακτίας· περί τών *.^·  
πρώτων Οά γίνη προσεχώς λόγος, τά δέ δεύτερα, αόριστα όντα ' λ'; 
καί έκ μόνης τής αυθαιρεσίας τοΰ ναυάρχου Σινάν ί’είςέξαρτώ· 
μένα, έκανόνισεν ούτως δ Κούμανος· 5 παράδες δι’έκαστον καΐ- ι 
κιον, 15 διά τάς φρεγάτας καί 100 διά τά μεγαλειτέρας χωρη
τικότητος πλοία· ό έπί τών σιτηρών φορολόγος, ένώ έλάμβανε 
πρότερον 15 άσπρα διά παν ήμίκοιλον,ήρχέσθη τότε είς τά 12 I

Έλθών είς διαπληκτισμούς πρός τόν έν Πάτραις πρόξενον ς.·|. ί 
τής 'Ολλανδίας, τόν ΆΟηναϊον Δημήτριον Μυιάρην, κατώρ- , |
Οωσε τήν άνάκλησίν αύτοΰ (1735). Είς έλεεινήν εύρών κα- / I
τάστασιν τό ένετικόν έμπόριον ό Κούμανος είργάσθη μετά , 
τής ίδιάζούσης αύτώ δραστηριότητος είς άναζωογόνησιν αύ- ι 
τοΰ, έκ δέ τών προξενικών εισπράξεων φαίνεται άνέτως ζών, ή ·, 
άφοΰ είς τάς έπθέσεις αύτοΰ δέν άπαντώσιν αί συνήθεις τών -.4·< . 
πειναλέων προκατόχων καί διαδόχων αύτοΰ μεμψιμοιρίαι. Τά ύ , j 
εις τούς ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ λιμένας εϊσπλέοντα καί '
έκπλέοντα πλοία έπλήρονον 1 °/0 έπί τοΰ φορτίου, λιμενικόν ·■■ 
δέ δικαίωμα πασα μέν ταρτάνα δύο φλωρία, ή μαρσιλιάνα 4, ;^·· 
καί έξ τά μεγαλειτέρας χωρητικότητος (bastimenti gros- : 
51). Έκ τών εισοδημάτων τούτων ό πρόξενος έπλήρονε πλήν '■· 
τσΰ ένοικίου τοΰ προξενείου, τόν μισθόν ένός γραμματέως, ένός ' < 
διερμηνέως καί ένός σημαιοφύλακος. Οί πλοίαρχοι συνήθως - 
μέν έπλήρονον τοϊς μετρητοϊς, μή έχοντες όμως πρόχειρα > ■ 
χρήματα έξέδιδον συναλλαγματικάς, τάς οποίας δ πρόξενος 
έπεμπεν είς έξαργύρωσιν εις Ένετίαν ή είς τάς έλληνικάς έμ· ·. 
πορικάς πόλεις, ιδία δ’ είς Αθήνας.

('Esiiai οννέχίΐ*)  Κ. ΣΑΘΑ-.

J/. »
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Κ. SA0AS.

Ο ΠΕΙΡΑΪΕΥΣ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.

Ή διόρυξις τοΰ ίσθμοϋ τοΰ Σουέζ δέν έπήνεγκεν έ'τι ολας 
αύτής τάς συνέπειας. Ένω άφ’ ένός διά τής Έρυθρας θαλάσ
σης, τής όποιας γνωστόν τό σχετικώς πρός αυτόν έπίμηκες 
σχήμα, συγκεντρώνει πρός τήν 'Αλεξάνδρειαν τό άνατολικον 
έμπόριον τής Ίαπονίας, τής Κίνας, τής ’Ινδίας, τοΰ Εύέλπι- 
δος ακρωτηρίου καί έν γίνει τών κυριωτέρων σημείων τοΰ 
Ειρηνικού ώκεανοϋ, άφ’ έτέρου διά τής Μεσογείου θαλάσσης, 
τής όποιας γνωστόν τό πλατύ σχήμα, εγείρει τό ζήτημα περί 
τοϋ τίς είναι ή προτιμώτέρα διεύθυνσις τής πρός τήν ’Αλε
ξάνδρειαν συγκοινωνίας.

Έάν διαιρέσωμεν τήν καθόλου έμπορίαν τό μέν είς βαρείαν 
καί μικρότιμον, τό δέ είς έλαφράν καί πολύτιμον, είναι φανε
ρόν δτι ή ταχύτης τής κινήσεως της δέν έχει τήν αύτήν ση
μασίαν κατ’ άμφοτέρους τούς κλάδους τούτους. Τά βαρέα 
καί μικρότιμα έμπορεύματα δύνανται νά φθάσωσι καί βραδύ
τερων, προτιμώντα τήν εύθηνοτέραν όδόν, τήν όποιαν άν άκο- 
λουθήσωσι τά έλαφρά καί πολύτιμα επιβαρύνονται άσυγκρίτω 
τω λόγφ πολύ περισσότερον ή άν ήσαν βαρέα κάί μικρότιμα. 
Άς ύποθέσωμεν οτι έχομεν ύπ’ ό'ψιν δύο κιβώτια ισοβαρή, έκ 
.τών όποιων τό μέν τιμάται 300 δραχμάς, τό δέ 300,000· 
Οιά πάσαν ήμέραν ποιος τόκος αναλογεί πρός τό πρώτον καί 
ποιος πρός τό δεύτερον ! Έάν είς 10— 1 2 δρ. συγκεφαλαιών- 
ται αί ήμερήσιαι δλικαί δαπάνα». τοϋ μικρστίμου κιβωτίου, αί 
τοΰ πολυτίμου θέλουσιν άναβιβασθή είς 1000—-Τ2Ό0. Επο
μένως δέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι δ έμορευόμενος τάς πολυτί
μους πραγματείας θέλει τραπή τήν ταχυτέραν συγκοινωνίαν- 
θά προτιμήση δηλαδή τής ιστιοφόρου τήν άτμοκίνητον, καί 
έκ τής κατά θάλασσαν τελευταίας τήν κατά ξηράν, ήτις εί
ναι διπλάσιάς καί τριπλάσιας δυνάμεως.



452 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ. Ο ΠΕΙΡΑΙΒΪ5 ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.' 453

Τοιουτοτρόπως σχετικώς πρός τήν διά τής ΈρυΟρας θα
λάσσης και τοϋ ’Ισθμού τοϋ Σουέζ διεύθυνσιν τοϋ παγκοσμίου 
έμπορίου, τό μέν βαρύ έξ αύτοϋ λαί μικρότιμον δύναται νά εί- 
σέρχηται διά τών πλοίων είς τούς κόλπους τής Εύρώπης και 
μάλιστα θέλει προτιμά τούς βαθύτερον προς τήν ξηράν εισερ
χόμενους, ϊνα ουτω προσεγγίζη τάς μεγάλας τής Εύρώπης 
αγοράς· όσον όμως άφορα τό έλαφρόν καί πολύτιμον, αύτό 
επιλαμβάνεται τής πρώτης χερσαίας ατμοκίνητου συγκοινω
νίας, ϊνα κερδίση έπί τών προειρημένων δαπανών αύτοϋ εκα
τονταπλάσια. "Ωστε έγείρεται τό ζήτημα ποιος είναι ό σχε
τικώς πρός τό διά τής ’Αλεξάνδρειάς έμπόριον, τό παρόν και 
τό έσόμενον, μάλλον κατά σκοπόν σιδηροδρομικός διά τήν 
Εύρώπην σταθμός.

Καί τό γε νϋν έχον, ό τοϋ Βρεντησίου σταθμός άποτελε( 
τό κύριον σημεΐον τής τοιαύτης συγκοινωνίας· ών εις τό στό- 
μιον σχεδόν τοϋ Άδριατικού πελάγους άφήρεσεν άπό τής Τερ
γέστης ολόκληρον τό πολύτιμον έμπόριον, άφήκε δέ αύτή τό 
βαρύτερον. Άλλ’ ή κατάστασις αύτη δέν είναι δυνατόν νά 
είναι αιώνια. Ή κατάβασις τής Αύστρο-Οΰγγαρίας μέχρι 
τών άρκτικοδυτικών ορίων τής Μακεδονίας φέρει είς τό μέσον, 
έκτος τής πολιτικής έννοιας, έμπορικήν σημασίαν έξοχου πρός 
τό παγκόσμιον έμπόριον διαφέροντος, διότι, θεωρουμένης τής 
Αύστρο-Ουγγαρίας ώς τοϋ σπουδαιότερου πολιτιστικού, βιομη
χανικού και έμπορικοϋ πρός τήν άνατολικήν Εύρώπην κέν
τρου, θέλει τοϋτο έπιζητήσει έπι τής ήμετέρας χερσονήσου 
άντιζύγιον τής διά Βρεντησίου ’Ιταλικής σιδηροδρομίας/Ωστε, 
άργά ή τάχιον, ζήτημα νέας σιδηροδρομικής γραμμής, μόλις 
τά πράγματα καθησυχάσωσι, θά τεθή έπι τής τραπέζης μετά 
τρόπου πολύ σπουδαιότερου τών μέχρι τοΰδε δοκιμασθέντων 
κατά τόν ήμέτερον ορίζοντα.

’Εκ τής έπόψεως ταύτης σπουδαιοτάτην κέκτηται σημα
σίαν ή καί άλλοτε υποδειχθεϊσα έν τή Οικονομική Επιθεωρή
σει ίοεα τής διά Πειραιώς σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, με
ταξύ Εύρώπης καί ’Αλεξανδρινής ’Ανατολής. Ή άνάπτυξι; 

τής ιδέας ταύτης και ή άνύψωσις αύτής είς επιστημονικήν 
αλήθειαν οφείλεται ιδίως είς τόν G. G. Ilahn, τήν όποιαν 
ούτος έξ ειδικής τών τόπων μελέτης έξέθηκεν τώ 1861, πραγ
ματευόμενος περί τών Αύστοο-ουγγρικών σιδηροδρόμων έν τή 
αάπό Βελιγραδιού είς Θεσσαλονίκην Περιηγήσει» του. Ιδού 
αί σχετικά! πρός τό προκείμενον θέμα σκέψεις:

Ότι ό Πειραιεύς είναι ό κύριος σταθμός τοΰ πρός τήν ’Α
λεξάνδρειαν ταχέος (έλαφροΰ καί πολυτίμου) έμπορίου είναι 
εύαπόδεικτον μέχρι καταφανείας, διότι όμιλοϋσιν οί άριθμοι. 
Έάν νϋν άτμόπλοιον διατρέχη κατά πάσαν ώραν 2 l/t γεω- 
γραφικά μίλια (15 τοιαϋτα μίλια=1 μοίρα), λέγομεν ότι εί
ναι πρώτης τάξεως· έν τούτοις ύπάρχουσι σιδηροδρομικά! άμα- 
ξοστοιχίαι διατρέχουσαι 6 κατά μέσον όρον μίλια, χωρίς να 
ύπολογίσωμεν τούς Αγγλικούς σιδηροδρόμους καί μάλιστα 
τούς ’Αμερικανικούς,οϊ-ινες τρέχουσι πολύ πλειότερον. 'Επομέ
νως οΰσης τής σιδηροδρομικής ταχύτητος μειζονος τής τοΰ 
άτμοπλοίου (6: 2 ’/,), ή 8ιά τής Αλεξάνδρειάς ταχεία εμπο
ρία θέλει προτιμήσει τήν σιδηροδρομικήν, άπασαι δέ αί πρός 
τόν ισθμόν τοΰ Σουέζ συγκεντρούμεναι γραμμαι αύτής θέλουσιν 
έπιζητήσει τά συντομώτερα έπί τής ξηρας σημεία, τά όποϊα 
δύνανται νά συνενώσωσι τήν Εύρώπην μετά τής Ανατολής 
διά τής Έρυθράς θαλάσσης.

Κατά τάς άκριβεστέρας καταμετρήσεις, ή άπό ’Αλεξάν
δρειάς άπόστασις υπολογίζεται είς ναυτικά μίλια (60 τοιαϋτα 
ίσοδυναμοϋσι πρός 1 μοίραν) ώς εξής·

μέχρι Πειραιώς 511 ί μέχρι Τεργέστης 1237
» Θεσσαλονίκης 670 ■ » Γενούης 1320

. » Βρεντησίου 835 I » Μασσαλίας 1425

"Ωστε ούδεμία αμφιβολία οτι ό κατ’ έξοχήν Εύρωπαϊκός λι
μήν, απέναντι όλων τών πρός τάς άνω πόλεις γραμμών, είναι 
ό τοΰ Πειραιώς, άμα ώς συνενωθή ούτος μετά τής Εύρώπης 
διά σιδηροδρόμου. Διότι εάν υποθέσωμεν, ότι δύο άτμοπλοια 
διατρέχοντα έν μια ώρα δέκα 'ναυτικά μίλια άποπλέουσι συγ
χρόνως έκ τής Αλεξάνδρειας, τό εν έξ αύτών Οά ρίψη τήν 
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άγκυραν του έν Πειραιεϊ, εις περίπτωσιν καΟ’ήν τό έτερον, τό 
διά Βρεντήσιον προωρισμένον, πρέπει νά διατρέξη 324 έτι ναυ
τικά μίλια, ήτοι 32 ώρας, ύπό τούς αίσιωτέρους άν και ούχϊ 
τόσον συνήθεις όρους τής Άδριατικής θαλάσσης. 'Επομένως 
τό είς Πειραιά καταπλέον ατμοκίνητου Οά προηγηθή τοΰ είς 
Βρεντήσιον κατά 192 γεωγραφικά μίλια.

Ή προτεραιότης αύτη άποοεικνύει ότι, τοϋ Πειραιώς συνε- 
νουμένου σιδηροδρομικώς μετά τής Εύρώπης, ολόκληρος ή 
κίνησις τοϋ Ευρωπαϊκού ταχέος έμπορίου θέλει μεταβή είς 
αύτόν, ού μόνον ή διά Βρεντησίου άλλά και ή μέχρι τών δυ- 
τικωτέρων άκρων, διότι και ή Λισαβών και ή Κάδιξ διά Πει
ραιώς θά συγκοινωνώσι μετά τοΰ Σουέζ. Ύποθέτομεν ότι ό 
Πειραιεύς τοιουτοτρόπως συνδεόμενος μετά τής Εύρώπης δέν 
θά έλκύση είς εαυτόν τό βραδυκίνητου έμπόριον τοΰ κόσμου· 
όσου όμως άφορα τό ταχυκίνητου, αύτό φέρεται πρός αύτόν 
έκ τής δυνάμεως τών πραγμάτων· τό μεγαλείου τοΰ έμπο
ρίου τούτου θά είναι τοιοϋτον, ώστε συγκρινόμενον προς ίλό- . . ■.■!? 

κληρον τήν παγκόσμιόν έμπορικήν κίνησιν τών άρ/αίων Έλ- 
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ληνών Οά έπισκιάζη αύτήν.
Έάν άπό τής γενικής ταύτης έπόψεως στρέψωμεν τήν 

προσοχήν πρός τάς γραμμάς, αΐτινες δύνανται νά συνόέσωσι 
τόν Πειραιά πρός τό σύστημα τών Εύρωπαϊκών σιδηροδρόμων*  
παρατηροϋμεν τρεϊς τοιαύτας πρός άρκτον γραμμάς, ήτοι 1) 
άπό Πειραιώς πρός τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν Βρεντησίου, 
2) άπό Πειραιώς πρός τήν Άλβανο-δαλματικήν γραμμήν, 3) 
άπό Πειραιώς πρός τήν Μακεδονο-δαρδανικήν γραμμήν. Πραγ- 
ματευτέον ούτω τά περί έκάστης αύτών ιδιαιτέρως.

Α'. — Ή άπό Πειραιώς μέχρι Βρεντησίου γραμμή παρι- 
στα πουλάς δυσχερείας. Κατά πρώτον μεσολαβεί ή Άδρια- 
τική Οάλάσσα, άκολούθως ή γραμμή αύτη θά άκολουθήση τά 
μεσημβρινά παράλια τής ’Ακαρνανίας, τά βόρεια τοϋ Κοριν
θιακού κόλπου, διά τών φαράγκωυ δέ τοϋ Παρνασσοΰ καϊ διά 
τής Βοιωτίας Οά άπολήξη εις Πειραιά. Άρκεϊ νά συμβουλευθή 
τις τόν γεωγραφικόν χάρτην, ϊνα κατανόηση τάς δυσυπερβλή-

•ή?*
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τους δυσκολίας είς άς είναι έκτεΟειμένη ή προκειμένη γραμ
μή, έκ τών οποίων ώς και έκ τής θαλασσίας διά τοΰ Άδρια- 
τικοϋ πελάγους αναγκαίας κατ’αύτήν συνεχείας θά καταστη 
άδύνατος ό συναγωνισμός της προς τάς καθ’ ολοκληρίαν σι
δηροδρομικός γραμμάς, λαμβανομένωυ ύπ’ όψιν και τών έλα- 
χίστωυ έπιτοπίων έν Έλλάδι κερδών τής γραμμής ταύτης 
ένεκα τής δλιγανθρωπίας και τής έλλειποϋς έξαγωγής τών 
ορεινών τόπων, τούς οποίους θέλει διασχίσει.

Β'. — ΊΙ οευτέρα γραμμή τής ένώσεως τοΰ Πειραιώίμετά 
τής Εύρώπης διά τής Αλβανό-δαλματίας διατελεϊ ύπό τάς 
έξής περιστάσεις. Έάν έκ Λονδίνου σύρωμεν έπι τοΰ χάρτου 
ούο εύθείας, τήν μεν πρός τήν Βιέννην τήν δέ προς τήν Τερ
γέστην, παρατηροϋμεν ότι είναι ίσαι προς άλλήλας. Σύροντες 
δέ δύο έπίσης εύθείας γραμμάς έκ Πειραιώς πρός τήν Τεργέ
στην και πρός τήν Βιέννην, παρατηροϋμεν οτι ή προς τήν 
Τεργέστην είναι κατά 20 γεωγραφικά μίλια συντομωτέρα, 
ένεκευτής μεγάλης καμπύλης τήν οποίαν άποτελεϊ πρός άνα- 
τολάς ή άπό Βιέννης μέχρι Πειραιώς ξηρά. Επομένως ή διά- 
Τεργέστης άπό Πειραιώς μέχρι Λονδίνου σιδηροδρομική γραμ
μή Οά είναι ταχυτέρα τής διά Βιέννης κατά 3 */,  ώρας, υπο
λογιζόμενων ώς άνωτέρω 6 γεωγραφικών μιλιών κατά πά
σαν ώραν.

Είς τήν έφαρμογήν ή γραμμή αύτη θέλει άπαντήσει σπου
δαίας δυσχερείας τόσον κατά τό ορεινόν μέρος τής κεντρικής 
Εύρώπης όσον καϊ άπό διαφόρων ανωμαλιών τοϋ έδάφους κατά 
τήν μεσημβρινήν διεύθυνσιν αύτής. Καϊέν Δαλματία δέ ή γραμ
μή αύτη θέλει διασχίσει απότομα ύψώματα, ώς καί μεταξύ 
Θεσσαλίας καϊ δυτικής Μακεδονίας πιθανώς Οά άπςινφήσ^ 
τοιαύτης φύσεως έμπόδια. Κατά τά λοιπά αύτής μέρη, έν 
’Αλβανία, Μακεδονία, Θεσσαλία καϊ Έλλάδι, αί δυσχέρεια: 
έξομαλύνονται διά τών ύπαρχουσών έν αΰταϊς κοιλάοων και 
πεδιάδων. Ή γραμμή αύτη θέλει μέν έκτελέσει τον έαυτής 
προορισμόν σχετικώς πρός τήν μεταγωγήν τοΰ παγκοσμίου 
ταχέος έμπορίου, έχει τι όμως απόκεντρου πρός τούς Αύστρο- 

r?
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ουγγρικούς σιδηροδρόμους, καί μέχρι Τεργέστης εις μικρά έπι 
τόπια εισοδήματα δύναται νά άποβλέψη, ώς π. χ. έν Δαλμα
τία· πρεπει δε νά σημειωθή και ό πέραν ταύτης μέχρι Δυρρα
χίου συναγωνισμός τής θαλασσίας συγκοινωνίας,είς τόν όποιον 
αυτή Οά ύπερισχύση. Ύποθέτομεν ότι μέτρια Οά είναι ή κί- 
νησις και κατά το σχετικόν πρός τήν ’Αλβανίαν, Μακεδονίαν 
καί Θεσσαλίαν μέρος τής γραμμής ταύτης. Έν γένει πρέπει 
νά δεχθώμενότι κατά τήν Έλληνο-αλβανο-δαλματιχήν γραμ
μήν επικρατεί μάλλον ό χαρακτήρ τοϋ ταχέος εμπορίου.

Γ · — Ή τρίτη άπό Πειραιώς είς Λονδΐνον γραμμή, ή Έλ- 
ληνο-μακεοονο-οαροανικη, και τοι ώς προερρέθη μακροτέρα 
διά Πέστης και Βιέννης τής διά Τεργέστης, έχει τό μέγα 
πλεονέκτημα οτι ολον το διά τής Ούγγαρίας μέρος της είναι 
συμπεπληρωμένον ήδη μέχρι τών οχθών τοϋ Δουνάβεως και 
πέραν έτι, έξ ού περ ή έπιχείρησις δύναται νά άρχίση άμέ
σως έκεϊθεν, ένώ ή προεχτεθεϊσα δευτέρα γραμμή καί μετά 
τήν άποπεράτωσιν τοΰ κατά τάς’’Αλπεις μέρους αυτής πρέπει 
νά άρχίση έκ Τεργέστης. Ή διαφορά είναι,είς εύθείαν διεύΟυν- ! 
σιν τεσσαράκοντα γεωγραφικά μίλια υπέρ τής τρίτης γραμ- 
μής. Άλλ’ είναι και άλλο πλεονέκτημα κατά τήν γραμμήν 
ταύτην, οτι το Σερβικον μέρος αυτής άπό τών Αυστριακών ,.·*  
ορίων μέχρι Νίσσης, έξ 26 περίπου γεωγραφικών μιλιών, άπο- ί 
τελεί συνέχειαν τής μεταξύ Βιέννης και Κωνσταντινουπόλεως 
σιδηροδρομικής γραμμής, ή όποια μόνον έν Νίσση θέλει άπο - ' 
χωρισθή άπό τής γραμμής τοΰ Πειραιώς- προφανές δέ τό έκ 
τής συνεχείας ταύτης κέρδος, οπερ θέλει χρησιμεύσει ή είς 
έλάττωσιν μέχρι τοΰ ήμίσεος τών δαπανών τής Πειραϊκής 
γραμμής ή είς διπλασιασμόν τών έσόδων αύτής.

Έν γένει ή προκειμένη σιδηροδρομική γραμμή είναι ύπό 
πάσαν εποψιν ή καταλληλοτέρα. Άφ’ ένός θά συνδέση τούς 
Αύστρο· ουγγρικούς σιδηροδρόμους καί άφ’ έτέρου θά έλκύση 
προς εαυιην το βαρύ έμπόριον τής Θεσσαλονίκης, ήτις οσον 
άφορα αυτό αντιστοιχεί πρός τήν Τεργέστην ύπό εύρωστοτέ- 
ρους έκ τής Ανατολής ορούς. Έξοχος είναι ή σημασία τής 

γειτνιάσεως τής σιδηροδρομικής ταύτης γραμμής πρός τήν 
μεγάλην αρτηρίαν τοΰ Δουνάβεως. ’Έπειτα και ή έπιτοπιος 
κατά τήν Μακεδονίαν καί τήν Θεσσαλίαν παραγωγή θά δώση 
ούκ ολίγην τροφήν είς τόν έν λόγω σιδηρόδρομον γνωστά εί
ναι τά είς μέταξαν, βαμβάκιον καί έριον προϊόντα τής πλού
σιας Μακεδονίας έν γένει τό έδαφος καί ή εύνοϊκή ύπό πά
σαν εποψιν άνάπτυξις τών διαφόρων κατ’ αύτό όρων τής καλ
λιέργειας πρέπει νά ύπολογισθώσιν Ιδιαιτέρως. Καθ ολην την 
διεύθυνσιν τής γραμμής ταύτης έπικρατοϋσι τό πλεϊστον πε
δινά μέρη· έκτός τών Θεσσαλικών Τεμπών καί τών περί τάς 
Θερμοπύλας στενοποριών, είς τό λοιπόν μέρος αί σιδηροδρομι
κά! έργασίαι θά ευρωσιν ένώπιον των, κατάτό μάλλον ή ητ- 
τον, όμαλότητα άςίαν πάσης συστάσεως. Καί τό Ελληνικόν 
τμήμα, καί τοι δέν διακρίνεται ύπό μεγάλης έπιτοπίου παρα
γωγής, πάντως, καί δή μετά τήν άποξήρανσιν τής Κωπαιδος 
έν Βοιωτία, θέλει χορηγεί εις τόν έν λόγω σιδηρόδρομον σπου
δαίας διά τον Πειραιά ποσότητας δημητριακών καρπών.

Καί ταΰτα μέν τά ιδιαίτερα τής ύπό μελέτην σιδηροδρομι
κής γραμμής. Υποτιθεμένου δέ καί πάνυ εύλόγως τοΰ Αον- 
δίνου ώς σημείου πρός δ διευθύνεται τό παγκόσμιον έμπόριον, 
ϊνα ποίηση τοΰτο τόν μέγαν αύτοΰ κύκλον, δέν ύπάρχει δι’ 
αύτό άλλος κατά τήν Μεσόγειον σταθμός μεταξύ Ανατολής 
καί Δύσεως τόσον έπίκαιρος οσον ό Πειραιεύς. ’Αργά λοιπόν ή 
γρήγορα ούτος θέλει συλλέξει τά διπλώματα του έκ τής με
γαλουργού δυνάμεως τών πραγμάτων, τήν όποιαν πανταχό- 
Οεν προοιωνίζονται αί οικονομικά', και πολίτικα·, τύχαι τοϋ 
καθ’ ήμάς πολιτισμού.
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οϊς κατασκευάζεται τά κοινότερα τών βιομηχανικών έφοδίων, . 
ήτοι ύφάσματφ .xju λοιπά κοινής χρήσεως αντικείμενα- κατ$. 
δε τόν δεύτερον τα καταστήματα, έν οϊς κατασκευάζονται μάλ- ■ . 
λ ον πολυτελέστερα και έντεχνότερα είδη ώς κάτοπτρα, κρύ
σταλλα κλπ. ’Από τής διαχρίσεως ταύτης,ήτις δέν δύναται να .
ίχη τήν |π|θυμητήν διεπιστημονικούς ορούς ακρίβειαν,
μεταβαίνοντες είφ τήν έν Ρωσσία έκτύλιξιν τής βιομηχανίας, ... 
παρατηροΰμεν, δτΐν£ν αυτή τά έργοστάσια και τά τεχνουργεϊα 
ήρχισαν vqi συστημαποποιώνται μόλις κατά τό τελευταϊόν /? 
τέταρτον τρΰ ήμας αίώνος. Αί καταστατικοί ήμών γνώ-, ' '
σεις, οσον άφορα. ισν άριθμον αύτών,είναι δυστυχώς έλλειπεϊς, 
ώς μή ΰπάρχονζος .(ν Ρωσσία συστηματικού τρόπου χατα- .'γ; · 
γραφής (ίδε del^vron Καταστατική Ρωσσίας S. Petei’Sn ' % 
bourg, 1873 x^.Jpucachevilch, 187 7). Έξ δσων ρμως ■■ 
ήδυνήθημεν νά φ,ιλλέξωμεν πηγών αξιόπιστων, πιθανωτάτη 
είναι ή διαβεβαί^^ς, οτι τά έν Ρωσσία έργοστάσια και φε- 
χν2υΡϊ?ί® νά ύπερδιπλασιάζωνται μόνον άπό τό ,.·$<
I860. Κατά του; ^Ορτιχούς καί αξιόπιστους καταστατικούς 
πίνακας άτομων, βί-ξίνις τόν βίον ολον αύτών κατεδαπάνησαν 
είς τάς τοιούφςυ ρίξους συλλογές, ή όλη έτησία βιομηχανική ' 
παραγωγή τής Ρι^σσίρς κατά τό 1871 σύν τή δενδροκομί?

η... . ’ · » ...
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’· ■ ·· , , και βαναυσουργίι$ ρνήρχετο είς 800 έκατομ. ρούβλια- τοϋ πο^ ■ 
σοϋ δ’ αύτοϋ μναλργιζρμένου πρός τόν ολον τής χώρας πλη
θυσμόν, προχύπ-^. ή Αναλογία 1 : 10, ήτις συγκρινομένη ι 
πρός τά λοιπά ,τ,ης Εύρώπης κράτη, παριστά μεγίσφην 
διάστασιν και μάλιστα iq.v θελήσωμεν τούς αριθμούς αύτφύς 
νά συγκρίνωμεν ιδίως πρός τά έν Γαλλία και ’Αγγλία συμ-r 
βαίνοντα.

Τά κυριώτερα βιομηχανικά κέντρα, σχετικώς πρός τήν με·( , 
γάλη}ΐ περιφέρω ^γασ|ών, είνρμ ή Πετροώπρ^ς, ήή|ό-, 
σχα καί ή Βαρσοβία- επονται δέ τό βασιλέων τής Πολωνίας, 
ή Πέρμη, ή έπαρχία Μόσχας μεθ όλης αυτής τής περιφέρειας 
και ακολούθως ή ’.Οδησσός, ή Καζάν, ή Ρίγα, τό Τβέρη καί· 
τό Σερπουχόφ. 'Γ?4ρχ&υ<?ι δέ και είς διάφορα άλλα μέρη τής
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έπικρατείας έργοστάσια, τών όποιων τήν παραγωγήν ώς λίαν 
άσήμαντον παραλείπομεν.

Ή έρω'ΰφαντική έν γένει και ή χλβινουργία, ιδίως άπό τής 
έποχής τοϋ Μεγάλου Πέτρου είλκυσαν τήν προσοχήν τής ρωσ
σικής κυβερνήσεως- τούτου ένεκα άνεπτύχθησαν αύται ίκα
νώς και μάλιστα είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε αί κατεργασίαι 
τοϋ έρίου,ιδίως δέ τής χλαίνης (τσόχας) ενωρίς ικανοποίησαν, 
τάς άνάγκας τοϋ τόπου. Έν γένει ή έρωϋφαντική έν Ρωσ
σία εξακολουθεί νά άποτελη ενα τών μάλλον εύδοκιμούντων 
κλάδων τής έγχωρίβυ βιομηχανίας. Κατά τάς πληροφορίας 
ήμών μέχρι τοϋ 1877 ΰπήρχον έν Ρωσσία νηματουργεία τό 
ολον 40, υφαντουργεία 248 καί χλαινουργεϊα 510. Ή έτη
σία παραγωγή τών πρώτων άνήρχετο είς 3 έκατομ. ρουβλ. 
τών δευτέρων είς 20 έκατομ. καί τών τελευταίων σχεδόν είς 
43 έκατομ.

Τά υφαντουργεία έν Ρωσσία μεθ’ δλας αύτών τάς παραγω- 
γικάς προόδους, σχετικώς ώς πρός τό τεχνικόν μέρος, δέν ήδυ.- 
νήθησαν νά φΟάσωσι μέχρι τής τελειότητος έκείνης, τήν 
όποιαν άπαιτεϊ ή σύγκρισις των πρός τά τής 'Εσπερίας Ευρώ
πης. Ή παραγωγή τής χλαίνης ταχέως έλαβεν μεγάλας δια
στάσεις καί πρό πάντων άπό τής έποχής τής άπελευθερώσεως 
τών χωρικών έκ τής δουλείας- άπό τής έποχής έκείνης ό ά
ριθμός τών χλαινουργείων ηύξήθη κατά 30 °/0, τό δέ ποσόν 
τής παραγωγής έδιπλασιάσθη καί πλέον. Ούχί ολίγον είς τήν 
πρόοδον ταύτην συνετέλεσε καί ή πρός νότον διάδοσις τής 
έπεξεργασίας τής λεπτονήτου ποκάδος τής προβατοτροφίας. 
Έφ’ οσον δέ έξαπλοϋται ή χρήσις τοϋ ρωσσικοϋ έρίου έν τοϊς 
έργοστασίοις, έπί τοσοΰτον έλαττοϋται καί ή έξαγωγή αύτοϋ 
έν Εύρώπη. Έν γένει τά χλαινουργικά προϊόντα τής Τωσσίας 
καί μάλιστα τά άχνοα καί μή υφάσματα αύτής ήρξαντο ήθη 
νά συγκρίνωνται πρός τά δμοειδή τής Εσπερίας Εύρώπης, ώς 
έπεισαν ήμας είς τούτο αί έν Βιέννη καί Παρισίοις Παγκόσμιοι 
Εκθέσεις.

Ή μεταξουργία πρό τίνος εϊσέτι χρόνου έλάμβανε χωράν
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έν 143 έργοστασίοις, ή δέ έτησια αύτής πρόσοδος έσυμπο- 
σοϋτο είς 8 έκατομ. ρουβλ. νΰν όμως ένασχολεϊ αύτη 230 ερ
γοστάσια, έν οις 15 είσί μεταξοχλωστήρια, 154 υφαντουργεία, 
7 ταινιοποιεϊα χαι 54 σηρικοποιεϊα· κύριον χέντρον αύτών εί
ναι ή έπαρχία τής Μόσχας· ή δέ όλη παραγωγή αύτής συμ- 
ποσοΰται εις 10 έκατομ. ρουβλ. Προς κατασκευήν όμως τών 
καλλίτερων ποιοτήτων τών έκ μετάξης υφασμάτων μεταχει
ρίζονται πρό πάντων τήν Γαλλικήν και Πρωσσικήν μέταξαν, 
ήτις είσάγεται το πλεϊστον μέρος κλωσμένη. Τά ρωσσικά με
ταξωτά υφάσματα πολύ άπέχουσι τοϋ νά συγκριθώσι πρός 
τά όμοειδή τής Εσπερίας Εύρώπης, καθ' οσον ούτε τήν αβρό
τητα έχείνων ούτε τήν τής ύφάνσεως κανονικότητα χέχτην- 
ται. Τούναντίον ή σηρικοποιία, τά στιλβωμένα άτταλιχά 
(στόφαι έν γένει) δύνανται νά συγκριθώσι κάλλιστα πρός τά 
τής Εύρώπης. Τά υφαντουργεία τοϋ Καυχάσου περιορίζονται 
είς έλαχίστην παραγωγήν, χρησιμοποιοΰντα τήν έντόπιον μέ
ταξαν ωμήν.

Τής λινοΰφαντιχής τά προϊόντα είναι τό πλεϊστον μεσαίας 
έν Ρωσσία χαι κατωτάτης ποιότητας, συνίστανται δέ εις κα
ραβόπανα ραβεντούκια (φώσωνας), καννάβινα πανία (bl’aban- 
des φορμοί) χαι είς διάφορα άλλα κανναβεωδίμητα πεποι*  
κιλμένα τε καί μή, λινά ,χειρόμαχτρα, τραπεζομάνδηλα, δθό- 
νας, καί τινα πανία διά περισκελίοας. Εις τινα δέ μόνον έρ- 
γοστάσια, καί ταΰτα είσί ολίγιστα, έπεξεργάζονται χαλλί- 
στης ποιότητος λινά μεταχειριζόμενοι λϊνον άχλωστον τής 
Εύρώπης, είσχομιζόμενον κατ’ έτος μέχρις άξίας έκατομ. 
ρουβλίων.

Ή έν Αμερική χρίσις τοϋ βάμβακος ύπεστήριξε τήν ρωσ- 
σιχήν τοϋ λίνου βιομηχανίαν, προκαλέσασα μεγάλην έπέκτα- 
σιν καί βελτίωσιν τής παραγωγής αύτής, χαί δοΰσα δραστη- 
ρίαν ώθησιν είς τήν διά μηχανών τελειοποίησιν τών λινουρ- 
γείων της. Έν τούτοις έκλινεν ή βιομηχανία αύτη κατόπιν 
εις όπισθοδρόμησιν, διότι δέν έξηκολούθησε νά έφαρμόζη τάς 
κατά καιρόν έν Εύρώπρ είσαγομένας μεταρρυθμίσεις, ούτω δέ
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έτράπη ή έγχωρία παραγωγή μάλλον είς τήν καλλιέργειαν 
τοΰ λίνου, δπως έπαρκή αύτη είς τήν έξωτερικήν ζήτησιν. 
Λινουργεϊα τό δλον ύπάρχουσι έν Ρωσσία 18· ή δέ έτησια 
παραγωγή αύτών άνέρχεται είς 6 έκατομ. ρουβλ. τό χέντρον 
δέ υπάρχει έν ταϊς έπαρχίας τής Κοστρομής καί Γιαρσολαύης. 
Ή γενική έτησια παραγωγή 100 έργοστασίων πανιού συμπο- 
σοΰται εις πλέον τών 60 έκατομ. ρουβλ. Ώς κύρια κέντρα αύ
τών είσίναί έπαρχίαι τοϋ Βλαδίμηρου, τής Κοστρομής καί Πε- 
τρουπόλεως. Ώς πρός τήν λεύκανσιν δέ τών πανιών, τά ρωσ- 
σικά είσί υποδεέστερα τών τής Εύρώπης ώς μή έπιτευχΟείσης 
έτι έν Ρωσσία τής κατασκευής καλοΰ χημικού λευκοχρωμίου.

ΊΙ έπεξεργασία τής καννάβεως έν τοϊς έργοστασίοις τής 
Ρωσσίας είναι έπ’ έλάχιστον ανεπτυγμένη· ή διάξανσις, ή εύ- 
Οημοσύνη καί ή κλώσις αύτής γίγνεται άποκλειστικώς διά τών 

χειρών. .
ΊΙ σχοινοποιι'α κέντρον έχει κυρίως τήν έπαρχίαν τής Πε- 

τρουπόλεως, μερικώς δέ αναφαίνεται καί είς άλλα μέρη τής 
Ρωσσίας. Ώς πρός τό τεχνικόν μέρος η παραγωγή αύτής θεω
ρείται τελεία· τελευταίως όμως ενεκα τής έλαττώσεως τής 
σχετικής έξαγωγής ή βιομηχανία αύτη ήρχιαε νά έκπίπτη. 
Ή παραγωγή τοΰ είδους τούτου θεωρείται έν Ρωσσία μεγί
στη· δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν ακριβώς τό ποσόν, 
μόλις δέ τελευταϊον ή κυβέρνησις ήρξατο συλλέγουσα κατα
στατικός έπί τοΰ βιομηχανικού τούτου κλάδου πληροφορίας.

Σημαντικήν κατέχει Οέσιν έν τή καθόλου Ρωσσική βιομη
χανία ή βαμβακουργία, τής όποιας ή έτησια παραγωγή υπερ
βαίνει τά 162 έκατομ. ρουβλ. κινούμενη έν 2,391 έργοστα
σίοις, έξ ών ιδίως έν Ρωσσία είσί 1300, έν τώ βασιλείφ τής 
Πολωνίας 1086 καί έν Φινλανδία 5. Ή βαμβακουργία είναι 
διαδεδομένη κυρίως έν ταϊς έπαρχίαις τής Πετρουπόλεως, 
Μόσχας καί Βλαδιμήρου. Πεντήχοντα χαί Εν Εργοστάσια άπο- 
κλειστιχώς έπεξεργάζονται τόν βάμβακα διά δύο έκατομ. ά- 
τράχτων, κινούμενων δΓ άτμομηχανών. Έκτός τούτων, 15 
βαμβαχουργεϊα ύπάρχουσι έν τώ βασιλείω τής Πολωνίας, ή
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άξ·.α τής παραγωγής τών οποίων σύμποσοϋται είς 3 έκατομ 
ρουβλ. Τά ρωσικά βαμβακουργία δέν εΙνα, ύπο§εέστερα τών 
τής Άγγλίας ώς προς τήν κατεργασίαν τών κατωτέρων καί 
μέσων άριθμών τοϋ νήματος. Τά μεγαλείτερα ώς πρός τήν 
έκτασή έργοστάσια τοϋ τοιούτου είδους θεωρούνται τό τοΰ 
Νεύσκη έν Πετρουπόλει και τής Κρωνσγόλμσκης πλησίον τής 
Ναρβης. . 1

Ή έτησία παραγωγή τής βαμβακούφαντουργίας έν 738 
έργοστασιοις υπερβαίνει τά 48 έκατομ. ρουβλ. τά κυριώτερα 

• ως πρός το μέγεθος τής παραγωγής είσί έν τή έπαρχία 
Μόσχας και τοΰ Βλαδίμηρου. Ή έτησία παραγωγή'τής βαμί 
οακοϋφαντουργίας έν τή έπαρχία Πετρόβσκη, έν τώ βασιλείω 
τής Πολωνίας όπου κατασκευάζεται τό καλικό, ό βαμβάκι- 
νος ,αμιτος (κατυφες) ό βύσσος (μουσελίνα) καί άλλα διά
φορα, συμποσοϋται είς 3 έκατομ. ρουβλ. Τά έργοστάσια τά 
παραγοντα τάς περσικάς όθόνας (τσίτια-μπασμάδες) κατεργά
ζονται κατ’ έτος πλέον τών 41 έκατ. ρουβλ. Ή καλλίτερα 
ποιοτης των άνθοβαφών δφασμάτων ή τσιτίων παράγεται έν 
τοις εργοστασίοις τής έπαρχίας τής Μόσχας, τής Πετρουπό- 
λεως χαί τής Τβέρης. .

Ή έτησία πρόσοδος τής χαρτοποιίας ύπερβαίνει τά 7 έκα
τομ. ρουβλ. κύριον κέντρον έχουσα τήν έπαρχίαν Πετρουπό- 

, ’ η μεγάλη τής όποιας παραγωγή καθώς καί ή άρίστή 
τ^τη, ποιοτης είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτοι. ’Εντούτοις 
βα μηδονό κλάδος ούτος τής βιομηχανίας είσάγεται μετ’έν- 
^“Ser ζ °^\ευΧατα?Ρ^ήτ=υ έν ταΐς έπαρχίαις τής Καλούγης, 
τής Γιαρουλανη; καί έν τφ βασιλείω τής Πολωνίας. Ό τα- 
«ητοχαρτης, τα παιγνιόχαρτα καί αί έκ χάρτου θήκαι έχουσι 
κύριον κεντάν τής παραγωγής των τάς έπαρχίας Πετρουπό- 
,λεως καί Μόσχας. . r . .

Ρ®”®1? πα?αϊωΥθ τής πορσελάνης, τών φαρφουριων 
xal της,υέλου οέν είναι κατ’ ούδέν εύκαταφρόνητος κατά τε 
την ποιότητα καί τήν ποσότητα, καί τοι συγκρινομένη πρός 
την της Ευρώπης είναι πολύ ύποδεέστερα καί κατά τήν στε· 

ρεότητα και κατά τήν πολυτέλειαν. Τό ρωσσικόν φαρφουρίον 
είναι άολύ ύπέρτερον τής πορσελάνης, και ή άξια του λίαν 
υπερτιμημένη. Ή καλλιτέρα ποιότης παράγεται έν τόίξ τε- 
χνουργείοις τής Πετρουπόλεως καί τής Μόσχας. Κέντρον τής 
ύελοποιίας είναι αί έπαρχίαι Βλαδιμήρου, Όρλόβσκοκ, Ρια- 
ζάνσκοκ και τής Πετρουπόλεως· ή ολη έτήσιος παραγωγή 
αύτής συμποσοϋται είς 5 έκατομ. ρουβλ. Έπι τοΰ είδους 
τούτου άπαντώνται σπουδαία·, άπό καιροϋ είς καιρόν βελτιώ
σεις. "Οσον άφορα τήν κατοπτροποιίαν, έν γένει αύτη εύρί- 
■βκεται είς στασιμότητα ένεκα έλλείψεως έπιδεξίου έργατικοΰ 
προσωπικού.

Ή βυρσοδεψική ούσα μία τών κυριωτέρών κα·. εύδοκιμοτέ- 
ρων βιομηχανιών έν Ρωσσία, υπερβαίνει κατά τήν έτήσιον 
παραγωγήν τά 30 έκατομ. ρουβλ. Ή βιομηχανία αύτη ήδύ
νατο νά λάβη μεγάλας διαστάσεις, έάν δέν άπήντα έμπόδια 
είς τήν έίλλειψιν τεχνικών μέσων πρός έπεξεργασίαν τών δερ
μάτων, διότι νϋν τά ακατέργαστα δέρματα, άπερ άποστέλ- 
λονται είς τήν Εύρώπην, βλέπομεν ούχί σπανίως έπιστρέφον- 
τα είς Ρωσσίαν έπεξειργασμένα έν είδει διαφόρων τεχνουργη
μάτων. Ή έπεξεργασία τοϋ ρωσσικοΰ δέρματος τοϋ καλουμέ- 
νου «Γιούφτα» έπιτυγχάνεται άριστα και άνήκει είς τήν σει
ράν τών αρχαίων βιομηχανικών προϊόντων τής Ρωσσίας. Έ
πίσης επιτυγχάνεται άριστα ή έπεξεργασία καί τών χονδρών 
δερμάτων διά καλλύματα, έμβάδας, διά φάλαρα ίππων, δι' έ- 
φίππια κτλ. Ή βυρσοδεψία αύτη κέντρον έχει τήν Πετρού- 
πολιν, τήν Μόσχαν καί τό Μπολχόβ, καί είς άλλα δέ μέρη 
κατά δεύτερον λόγον απαντάται. Ή κατασκευή τών α»γο- 
βύρσων (μαροκινών) εύρίσκεται έπί τής αύτής κλίμακος, κύ
ριον κέντρον έχουσα τήν Μόσχαν καί τήν Κοζάνην. Τά δέρ
ματα τοϋ αιγάγρου χρησιμοποιούνται είς κατασκευήν χτφί- 
δων. "Οσον άφορα τά στιλπνοδέρματα (λουστρίνια), εισάγον
ται πάντα έξ Εύρώπης. Έν γένει ή έπεξεργασία δερμάτων, 
γουναρικών, κοκκάλων, χόρτου, άχυρου, φλοιοϋ τής φλαμου
ριάς (οστις είναι έν χρήσει έν τοίς ρωσσιχοϊς λουτροΐς και μα-

Λ · -*
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γειρείοις βρέχόμενος δέ μαλακύνεται ώς βάμβαξ καί λέγεται 
μοτσάλκα), ξυλικής και γουτταπέρκας ένασχολεϊ συλλήβδην 
3000 εργοστάσια και έπέκεινα.

Ή άλειμματοποιια έν Ρωσσία ήτο έκπαλαι άντικείμενον 
σπουδαίου έξαγωγικοϋ έμπορίου, μόλις δέ τελευταϊον ή εξα
γωγή αυτή ήρξατο νά έλαττοΰται ένεκα τοϋ συναγωνισμού, 
τόν όποιον διενεργοΰσιν έπι τοϋ είδους τούτου έν ταϊς άγοραϊς 
τής Εύρώπης αί ‘Ηνωμένα1. Πολιτεία1, τής ’Αμερικής. ’Εν
τεύθεν ήναγκάσθη ή ρωσσική άλειμματοποιια νά στραφή πρός 
τήν κηροποιίαν καί τήν σαπωνοποιίαν, αιτινες άποτελοΰσι 
σπουδαϊον άντιζύγιον τής έπικειμένης έλαττώσεως εις τήν 
άλειμματοεξαγωγήν. Ή έτησια παραγωγή τών άλειμματοχυ- 
τηρίων συμποσοϋται νϋν εϊς 10 έκατομ. ρουβλ., τών άλειμ- 
ματοκηρίων εις 4 έκατομ. ρουβλ., τοΰ σάπωνος είς 3 σχε
δόν έκατομ. ρουβλ. καί τών έκ στέατος κηρίων είς 6 σχεο. 
έκατομ. ρουβλ. Τά άλειμματοχυτήρια κέντρον έ’χουσιν ιδίως 
τάς έπαρχίας τής Πετρουπόλεως, Μόσχας, Καζάν καί τήν 
’Οδησσόν. ’Εν γένει ή πρόοδος έν Ρωσσία τής σαπωνοποιίας 
καί κηροποιίας είναι μεγάλη· τά έπισημότερα καί καλλίτερα 
κηροποιεία τής Ρωσσίας είσί κατά πρώτον μέν λόγον τό έν 
Πετρουπόλει κηροποιείου Νεύσκη, κατά δεύτερον δέ λόγον τό
έν Μόσχα τών άδελφών Κρεστόβνικωφ καί κατά τρίτον τό έν 
Όδησσώ τοϋ ομογενούς Θεοδώρου Ροδοκανάκη.

Ή μηχανική έποίησεν έν Ρωσσία μεγάλας προόδους, πολ- 
λαπλασιασθέντων τών σιδηροχυτηρίων καί τών σιδηροποιείων. 
Μεταξύ αύτών τά εργοστάσια τοϋ ΙΙοντίλωφ καί τοϋ Όμπού- - 
χοβσκη κατέχουσιν έπισημοτάτην θέσιν· κατασκευάζονται δέ 
έν αύτοϊς σιδηραϊ ράβδοι διά τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς, έκ 
χάλυβος τηλεβόλα, σίδηροί τροχοί καί άλλα σιδήρεια βιομη- 
χανήματα ιδιαιτέρου διαφέροντος. Τοιουτοτρόπως έν βραχεί 
διαστήματι ή έτησία παραγωγή τής σχετικής βιομηχανίας 

• άνέβη άπό 2 έκατομ. ρουβλ. είς 20 έκατομ. ρουβλ.
Ή μεταλλουργία έπεκτείνεται καθ’ άπασαν τήν Ρωσσίαν· 

εις τινα μέν μέρη αύτη περιορίζεται είς κατασκευήν μικρών

■
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αντικειμένων κλειδοποιίας καί σιδηρουργίας,άτινα μόλις έπαρ · 
κοϋσιν είς τάς έπιτοπίους άνάγκας, είς άλλα δέ μέρη άπ’ έ- 
ναντίας λαμβάνει όσημέραι μεγάλας διαστάσεις. Έν Ρωσσία 
άπαντώμεν πλεϊστα αντικείμενα μεταλλουργίας, άτινα ένα- 
σχολοΰσι μεγάλην έμπορικήν κίνησιν καί ώς έκ τής εύθηνίας 
αύτών προτιμώνται. Ώς πρός τήν μεγάλην παραγωγήν τής 
καρφοποιίας διακρίνονται 200 χωρία τής Ουλομόης καί τινες 
περιφέρειαι τής έπαρχίας Νόβγοροδ, τής Τβέρης καί Γιαρο- 
σλαύης· έν γένει ή βιομηχανία αύτη πορίζεται τόν άναγκαϊον 
σίδηρον κατά πλεϊστον μέρος έκ τοΰ Ούράλ, διακρινομενον 
κατά τε τήν στερεότητα καί στιλπνότητα.

Ή σιδηρουργική κύριον κέντρον έχει τάς έπαρχίας τής 
Βιάτκης, Ούφμήνσκης, Όρενμπούρσκης, Γιαρσολαύης, Βλαδι
μήρου καί Νιζεγορόδ, έν ταϊς όποίαις κατασκευάζονται φημι
ζόμενα γεωργικά έργαλεϊα. Ιδιαιτέρως ή μαχαιροποιία άνε- 
πτύχθη έν τή έπαρχία Νιζεγοροδ καί τοϋ Βλαδιμήρου. Ή δέ 
κλειδοποιϊα έν τή έπαρχία τής Τούλης, τής οποίας οί έργά- 
ται καί είς τήν όπλοποιιαν διακρίνονται· τά ξίφη τής καλλί- 
στης ποιότητος κατασκευάζουσιν οί έργάται τοϋ χωρίου Ζλα- 
τοόντωφ (Χρυσοστόμου).

Δέν είναι άπό σκοπού ή προσθήκη πληροφοριών τινων οσον 
άφορα ιδιαιτέρως τήν γεωργικήν βιομηχανίαν, τήν περί τά 
βιομηχανικά προϊόντα άσχολουμένην. Ούτως ή παραγωγή 
τοΰ καπνοϋ έν Ρωσσία όσημέραι έξαπλοΰται· υπολογίζονται 
αί καπνοφυτεϊαι είς έκτασιν 40,000 δεσιατίν (μία δεσιατίν 
*=-2400 □ πήχεις),έξ ών κατ’έ’τος παράγονται 2 έκατομ. 
πούδια. Ό καπνός έν Ρωσσία καλλιεργείται έν 25 έπαρχιαις, 

• ιδίως όμως έν μικρα-Ρωσσία (Μαλορωσσία), έν Βεσσαραβία, 
έν Κριμαία καί έν Καυκάσφ. Ό καπνός τών τελευταίων τριών 
μερών θεωρείται ώς ο καλλίτερος, μολονότι έν μικρά Ρωσσία 
ή καλλιέργια τοϋ καπνοϋ είσήχθη ένωρίτερον παρά είς τά 
λοιπά μέρη. Ό καπνός τής μικράς Ρωσσίας άνήκει είς τήν 
ποιότητα τήν καλουμένην μαχόρκα καί καταναλίσκεται μό
νον ύπό τής έργατικής τάξεως καί τών στρατιωτών, έχουσα 
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χρώμα μέλαν. Ηρό τίνος ακόμη χρόνου ό καπνός έν Ρωσσία 
ήρχισεν ν.α γίνηται καί άν.τικείμενον έξαγωγής· κατά τό 1874, 
75, 76 έξήχθη μέχρι ποσότητος 3 έκατομ. ρουβλίων.

Ή λινοφυτεία είναι ή κυριωτέρα και αρχαιότερα φυτεία έν 
Ρωσσία. Ή οιά τών χειρών κλώσις και ή ΰφανσις αύτής έξα- 
Χρλουθεϊ έν Ρωσσία καί μέχρι τούδε κατά μέγα μέρος· άλλ’ ή 
αμοιβή.είναι ελάχιστη ένεκα τής άναπτύξεως τής βαμβακο- 
ποιίας, ήτις έγένετο προσιτή τοϊς πάσι διά τήν εύθηνείαν της. 
Μεθ' δλην τήν άνάπτυξιν τής μηχανικής βιομηχανίας βλέπο- 
πομεν είσέτι καί έν Ευρώπη νά διατηρήιαι ή διά τών χειρών 
ύφανσις έν εί'δει οικιακού έργου· επομένως ούδαμώς παράδοξον 
ριά.τήν Ρωσσίαν. Ή βαμβακουργία, είναι έν αυτή άντικειμε- 
νον έργασίας. πολύ περισσοτέρων έργατών ή έργοστασίων, 
δπως παρατηροΰμεν καί εις τινα μέρη τής Γαλλίας προπάν
των οέ έν Νορμανδία, ένθα συναγωνίζεται ή διά χειρδς βιομη
χανία, πρός τήν έν τω έργοστασίω διά τής μηχανής. — Τό 
αύτό φαινόμενον απαντάται καί κατά τήν έριουργίαν, διότι 
έκπαλαι έν Ρωσσία ΰπήρξεν αύτη αντικείμενου οικιακής παρα- ■ 
γωγής,άσχολουμένη είς τήν κατασκευήν είδους τσόχας διά τούς 
χωρικούς καί διαφόρων έριοπλέκτων άντικείμένων πρός οικο
γενειακήν χρήσιν; εί'ς τινα δέ μέρη κατασκευάζονται διά τής 
χειρός καί τάπητες. Καί έν Γαλλία δέ ή έριουργία μέχρι τής 
σήμερον αποτελεί κύριον μέρος τής οικιακής βιομηχανίας- 
ανάλογα δέ. φαινόμενα άπαντώνται καί έν αύτη τή 'Αγγλία.

Έν τώ συνόλω τής βιομηχανίας λίαν σπουδαίαν Οέσιν κα
τέχει έν Ρωσσία. ή προβατοτροφία- ό αριθμός τών.έν Ρωσσία 
προβάτων υπερβαίνει τά 65 έκατομ. μεταξύ τών όποιων 12 
έκατομ. εισί τά λεπτόμαλλα. Σχετικώς προς τά λοιπά Εύ- ' 
ρωπαϊκά. κράτησή Ρωσσία κατέχει τετάρτην Οέσιν εις τήν 
προβατοτροφίαν. Είς τινα όμως μέρη, καθώς έν ταΐς έπαρ- ,λ 

χίαι$. τής Ζαβρικής, τής Άστραχάνης, τής Αίκατερινοσλαύης 
καί έυ τή περιφέρεια τοϋ Δανάη ποταμού ή προβατοτροφία 
υπερβαίνει τήν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ή προβατοτροφία 
τών λεπτομά/.λων είναι διαδεδομένη καί έν ταΐς έπαρχίαις
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τής Νέας Ρωσσίας καί έν τή Πολωνία. Κατά τάς τελευταίας 
καταστατικάς πληροφορίας, ή έτησία παραγωγή τοϋ καλλί- 
στου μερινοερίου συμποσοϋται εϊς 14 έκατομ. ρουβλ. ή δέ πα
ραγωγή τών τής κατωτάτης ποιότητος έρίων υπερβαίνει τά 
32 έκατομ. ρουβλ. Μέγα μέρος τοΰ μερινοερίου καταναλίσκε
ται έν τοϊς ρωσσικοΐς έργοστασίοις, τό δέ έπίλοιπον διευθύνε
ται εις τήν αλλοδαπήν.

Ή βιομηχανία τής έκ γουλιών ζακχαροποίίας, αρχήν λα- 
βοϋσα έν Ρωσσία περί τά τέλη τοΰ παρελθόντος αίώνος, έλα
βε νϋν διαστάσεις άξίας ιδιαιτέρας σημειώσεως. Τό γε νϋν 
εχον, ή φυτεία τών γουλιών ή κοκκινογουλίων κατέχει 80, 
000 δεσιατίνων ζέκάότη δεσιατίν ==2400 □ πήχεις), ή δέ 
έτησία παραγωγή συμποσοϋται είς 7 έκατομ. βέρκοβιτσ δηλ. 
700 έκατομ. πούδια. Τά κυριώτερα έργοστάσια τής ζακχά- 
ρεως εύρίσκονται μεσημβρινοδυτικώς καί έν ταΐς έπαρχίαις 
τής μικρας Ρωσσίας. Όλα τά ζακχαροποιεϊα συμποσοΰνται 
είς 499, έν οϊς παράγεται κατ’ έτος ψιλή ζάκχαρις 4 έκατομ. 
πουδίων. Τά έργοστάσια τά παράγοντα λευκήν καθαράν ζάκ- 
χαριν συμποσοΰνται είς 38, έν οϊς κατασκευάζεται τοιαύτη, 
μέχρι 4 έκατομ. πουδίων κατ' έτος. Ή έκ γουλιών ζάκχαρις 
ήρξατο νά λαμβάνη μεγάλας διαστάσεις έν Ρωσσία, ιδίως περί 
τό 1840, έν τή έπαρχία τοϋ Κίεβου; οπού καί σήμερον βλέ- 
πομεν τα μεγαλείτερα καί πλουσιότερα έργοστάσια. Κάτάς 
ήρύσθημεν πληροφορίας δυνάμεθα νά διαβεβαιώσωμεν, οτι ή 
παραγωγή τής ζακχάρεως έν Ρωσσία άπό τό 1863 — 1874 
έδωδεκαπλασιάσθη.

Τοιαύτη άπό τών άνωτέρω βιομηχανικών έν γένει κλάδων 
ή κατάστασις τής έθνικής έν Ρωσσία οικονομίας. Ή χώρα 
αχανής, καί μεθ' ολας τάς προόδους τής σιδηροδρομο'ποίας, 
κατά' πολύ έτι υστερ-ΐ τής αναγκαίας, εις πλήρη οικονομικήν 
έπίδοσιν, συγκοινωνίας. Έν τούτοις μεγάλαι προσπάθέιαι κα
ταβάλλονται είς άνάπτυξιν τών τεχνολογικών γνώσεων τοΰ 
έργατικοϋ πληθυσμού. Δέν υπολείπεται· δέ είμή νά έγερθή 
έκ τοϋ ύπνου του ούτος, όπως λάβρ συνείδησιν τού οικονομικού
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μέλλοντος, οπερ γεωγραφικώς χαι έθνολογιχώς πάντως τώ 
ίπιφυλάσσεται. VΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΕΓλΕΡΙΙΣ.

ΠΑΡΙΣΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ.

Έκ τής άπογραφής τών Παρισίων έν έ’τει 187 6 παρατη
ροΰμεν έν τή μεγαλοπόλει ταύτη τήν έπομένην χατά τάς γεν
νήσεις κίνησιν τοϋ πληθυσμού. Άπο 56,894 γεννήσεων τώ 
1872, χατέπεσεν δ άριθμος αύτών είς 55,905 τώ 1873, εις 
53,786 τώ 1874, είς 53,878 τώ 1875, ϊνα άναβή είς 55, 
016 τφ 1876. Ή έπι τοϋ πληθυσμού τών Παριβίων άναλο
γία τών γεννήσεων έχει ώς έξης έπί έκάστης μυριάδος άν- 
Ορώπων: 307 τώ 1872, 297 τώ 1873, 282 τώ 1874, 277 
τώ 1875 καί 279 τώ 1876. Ή κατά τδ τελευταϊον έτος 
βελτίωσις τής έν Παρισίοις άνθρωπογενείας είναι πολύ μικρο- 
τέρα τής άπδ τού πρώτου έτους καταπτώσεως αύτής, ύπο- 
λογιζομένης είς έλλειψή 30 νεογνών έπί έκάστης μυριάδος 
ανθρώπων άπδ τοϋ 1872 μέχρι τοΰ 1875.

Βεβαίως τδ φαινόμενου τοΰτο δέν πρέπει νά άποδοθή είς μο
νόν φυσικάς τοϋ πληθυσμού τάσεις πρδς έλάιτωσιν, διότι ή 
άνωτέρω άναλογία άφορα τον δλον πληθυσμόν τών Παριβίων, 
είς τδν όποιον ή έκ τών περιχώρων καί έκ τής αλλοδαπής 
μετανάστευσις σπουδαίας προσθήκας ένεργει. Όπωςδήποτε 
όμως αύτό τοΰτο τδ γεγονός τής έκ τών έξωθεν αύξήσεως 
τού πληθυσμού, καθιστά βαρυτέραν τήν έννοιαν τής άριθμη- 
τικής έλαττώσεως τών γεννήσεων τής παρατηρούμενης,κατά 
τά μέσα τής έν λόγω πενταετίας. Πληγή τις κοινωνική ύπο- 
λανθάνουσα λυμαίνεται τήν εύρωστίαν τοΰ Παρισινού πληθυ
σμού, διότι τίνος ένεκα ένώ ούτος ύπελογίζετο είς 1,851,792 
κατοίκους τώ 1872 καί είς 1,943,136 'φ 1875, αί γεννή-

ί

i»·;.

ή’·*.

ί·»Α

βεις άπδ 56,894 τώ 1872 κααέπεσαν είς53,878 τώ 1875;
Είναι άξιον σημειώσεως, οτι ό αριθμός τών γυναικών αι'τι- 

τινες διατρέχουσι τδ δημιουργικόν, ούτως είπεϊν, τής ήλικίας 
στάδιον (άπδ 15—45 έτών) άντί έλαττώσεως παριστα σπου- 
δαιαν άπ’ έναντίας αύςησιν, διότι, παραλειπομένων τών δεκά
δων, άπδ 517 χιλ. τώ 1872 άνέβησαν είς 527 χιλ. τώ 
18<3, είς 537 χιλ. τώ 1874, είς 547 χιλ. τώ 1875, εις 
557 χιλ. τώ 1876. Κατά 10 χιλ. ύπό τινα έποψιν προσεγ- 
γίσεως αυξάνονται ένιαυσίως αί μητέρες, καί έν τούτοις ή πα
ραγωγική δύναμις αύτών άντί άναλόγου προόδου φαίνεται 
Οπισθοδρομούσα. Είς 100 γυναίκας 11 γεννήσεις τώ 1872, 
10 7,0 τώ 1873, 10 τώ 1874, 9 7,0 τώ 1875 καί 9 τω 
1876.

. Έάν άφήσωμεν κατά μέρος έκ τοΰ άνωτέρω πληθυσμού 
τών Παρισινών γυναικών τάς άγάμους, αί έγγαμοι υπολογί
ζονται (παραλειπομένων τών δεκάδων) είς 265 χιλ.τώ 1872, 
είς 272 χιλ. τώ 1873, είς 279 χιλ. τώ 1874, είς 286 χιλ. 
τώ 1875 καί είς 292 χιλ. τώ 1877. Έπί 100 έγγάμων 
γυναικών 15 7,0 νόμιμοι γεννήσεις τώ 187 2, 15 τώ 1873, 
14 7,ο τώ 1874, 13 710 τώ 1875 καί 13 7,0 τφ 1876. ΊΙ 
κλίμαξ αύτη μαρτυρεί σταθεράν τάσιν είς έλάττωσιν τής γο- 
νιμοτητος τών Παρισινών γυναικών. Πόσον διαφέρουσιν αί 
τής έξοχης ! Ή έπί τής γονιμότητος σχέσις τών πρώτων πρδς 
τάς τελευταίας υπολογίζεται είς 2 i/i'. 15. Άφ' έτέρου όμως 
έπί 100 γεννήσεων 26 έν Παρισίοις είναι παράνομοι καί 6 έν 
ταϊς έπαρχίαις τοιαΰται. Ιδού τά ίχνη τής κοινωνικής έν 
τη Γαλλική πρωτευούση πληγής. Ό γ'άμος είναι τό κατα- 
φύγιον τής ζωής κατά τοσοϋτον, έφ’ όσον ή οικονομική κατ’ 
αύτόν εύθύνη συναγωνίζεται μετά τής διαφθοράς είς τήν στεί- 
ρευσιν τής γονιμότητος.

Τοιουτοτρόπως παρατηροΰμεν οτι δ αριθμός τών άγαμων 
γυναικών (άπδ τοϋ 15—45 έτους τής ήλικίας) προβιβάζεται 
έν Παρισίοις κατά παν έτος σταθερώς. Τφ 1872 ύπελογί- 
ζοντο είς 251 χιλ. (παραλειπομένων τών δεκάδων), τώ 1873

X
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είς 255 χιλ. τφ 1'874 είς 258 χιλ. τφ 1875 είς 2G1 χιλ. 
καί τώ 1876 είς 264 χιλ. Μή νομίση όμως τις οτι έντεϋ- 
θεν αύξάνουσι καί αί παράνομοι γεννήσεις, διότι υπολογίζον
ται είς 15 χιλ. καθ’ έκαστον τών δύο πρώτων έτών καί είς 
14 χιλ. καθ’ έκαστον τών επομένων. Ή άναλογία τών πα
ρανόμων γεννήσεων έπί 100 άγαμων γυναικών παριστα τήν 
έπομένην έλάττωσιν 6,1 τώ 1872 καί 5,5 τώ 1876. "Οθεν 
ή έλάττωσις τής γονιμότητος οέν είναι μόνον τοϋ Παρισ’,νοϋ 
γάμου σύμπτωμα, είναι καί τών παρ' αύτώ φυσικών μεταξύ 
άνδρός καί γυναικός σχέσεων. · .

Έάν έπί τοΰ χαθολιχοϋ ζητήματος τών γεννήσεων έπιΟεω- ,υ 
ρήσωμεν άναδρομιχώς τά άπογραφιχά έξαγόμενα τής Γαλλι
κής πρωτευούσης μέχρι τών αρχών τοϋ παρόντος αίώνος, πα
ρατηροϋμεν, δτι έπί 1000 κατοίκων ένώ τώ 1872 αί γεννή
σεις ύπελογίζοντο είς 32,77 έν τή πενταετία 1834—38 άνέ- 
βαινον κατά μέσον όρον ένιαυσίως είς 33,07, έν τή πενταετία 
1629 — 33 είς 35,72 καί έν τή πενταετία 1798—1802 είς *♦.  
39,29. Απέναντι τοϋ φαινομένου τούτου δύναται νά έρωτήση 
τις, πώς αί εύκολίαι τής ζωής τοϋ έν ω ζώμεν τμήματος τοϋ 
αίώνος ημών είναι όλιγώτεραι, οσω όπισθοδρομοϋντες δίδομεν 
τήν χεΐρα είς τόν παρελθόντα αιώνα ;

Τό ακριβές είναι δτι παρά τώ νεωτέρφ πολιτισμώ παρα
τηρείται συναναπτυσσόμενον σπέρμα τι έγωϊσμοϋ, τό όποιον 
όσον άπομακρυνόμεθα έκ τής πρώτης έν τή προόοω ορμής, τό
σον έκτείνει τάς ρίζας του είς περιορισμόν της. Ή έπαγγε- <’ 
λία τότε τής θείας Γραφής «αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε® έχει 
τήν έννοιαν «οσον έπί τέλους δύνασθε.»

ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΣ ΛΙΜΝΩΝ ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Έάν ύπάρχη χώρα, διά τήν όποιαν δύναται νά λεχΟή ότι 
είναι δημιούργημα τής χμιρος τών ανθρώπων, βεβαίως αύτή 

είναι ή 'Ολλανδία. Τό έδαφος αύτής είναι χθαμαλότερού έν 
πολλοΐς τής έπιφανείας τής θαλάσσης· Ιδού λοιπόν προχώματί 
έπί προχωμάτων ϊνα δεσμευθή ό ώκεανός καί άφεθή γή Ής 
τούς ανθρώπους. Έπί τοιούτου εδάφους έκαστος έννοεϊ κατά πό
σον τά χερσαία ύοάτα συντελοϋσιν είς τήν λίμνασιν τής χώ
ρας κατά τά κοιλότερα αύτής σημεία.Επομένως ή ανθρώπινη 
άποσίολή είναι ού μόνον απέναντι τοΰ ώζεανοΰ, οστις έξώθε? 
τών προχωμάτων απειλεί νέον κατακλυσμόν, άλλά καί απέ
ναντι τών εσωτερικών ύδάτων, άτινα περιορίζουσι τήν καλ
λιέργειαν.

Αί κατά τοΰ φυσικο-οΐκονομικοϋ τούτου προβλήματος Όλ- 
λτενδικαί ενέργεια·. είναι άξια·. ιδιαιτέρας μελέτης, χαί δή ώς 
πρός τάς λιμναίας έκτάσεις. Επειδή έχομεν καί ήμεΐς έν Έλ
λάδι τοιαύτας, δέν είναι άπο σχοποΟ ή γνώσις τών σύμβαι- 
νόντων έν τή κάτ’ έξοχήν άποξηραντιάή τών λιμνών χώρα, 
τή 'Ολλανδία. Κατά τόν Κ. Alllicis άπό τών άρχών τοϋ 
16°a αίώνος μέχρι τών μέσων τοΰ παρόντος, είς 350 περίπου 
έτη, άπεξήρανεν ή 'Ολλανδία 2,500,000 στρέμματα λι
μναίων έκτάσεών. Κατ’ άρχάς μετεχειρίσθη είς μέγαν αριθ
μόν τούς ανεμομύλους, τήν άνεμώοη δύναμιν τών όποιων έθε- 
σεν είς τήν υπηρεσίαν αντλιών, δι’ όλης δέ της δυνατής συ
νεχείας έν τή κινήσει τούτων έπεδίωςε καί κατόρθωσε?, ώστε 
τό έξερχόμενον δι' αύτών έζ τοΰ χθαμάλοΰς έδάφους ύδωρ νά 
είναι περισσότερον τοϋ ζαταρρέοντος. Τοιουτοτρόπως ή υδά
τινη περιφέρεια τών χερσαίων κατακλύσεων έβαινε άπό έλατ- 
τώσεως είς έλάττωσιν, κατοικία·, δέ άνθρώπων καί πυκνό·, 
πληθυσμοί έμορφώθησαν βαθμηδόν έκεΐ, ένθα τό ύδωρ έφαίνετο 
ώς αιώνιος χυριάρχης. "Οταν εύρέθη ή δύναμις τοϋ άτμοϋ, 
αί Αποξηραντικά'. τών λιμναζόντων τόπων άντλίαι συνεμά- 
χησαν μετ’ αύτοϋ έπί άποτελέσματι πολύ δραστικωτέρω.

ΊΙ λίμνη Haarleill περιείχε 724 έκατομ. κυβικά μέτρα 
ύδατος, έδέχετο δέ κατ' έτος έκ βροχών καί άλλων έξωθεν 
εισροών 36 έκατομ. κυβ. μέτρα. ΊΙ ποσότης τοϋ ύδατος ήτο 
τοσαύτη καί ή έκθεσις αύτοϋ τόσον επιθετική, ώστε κατά τό 
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183G κατά συνέπειαν τρικυμίας κατεπλημμύρισεν ολοκλή
ρους περιφέρειας- μέχρι τών Ουρών τεΰ Άμστελοδάμου ήπεί- 
λησε τήν καταστροφήν. Τής λίμνης ταύτης ή άποξήρανσις 
έχει τινάς λεπτομέρειας- δταν τφ 1840 άπεφασίσθη αύτη, 
έν πρώτοις ήνεώχθη μεγάλη διώρυς πρός υποδοχήν τών ύδά
των τής λίμνης, έκ τής διώρυγας δέ αυτής μιζρότεραι άλλαι 
κατεσκευάσθησαν διά τήν πρός τήν θάλασσαν έκροήν. ’Ακο
λούθως έστήθησαν τρεις κολοσσαιαι άτμοκίνητοι μηχαναί είς 
διάφορα κατά σκοπόν μέρη, έκάστη τών όποιων είχε ένδεκα 
μεγάλους βραχίονας, οί'τινες άναβαίνοντες καί καταβαίνοντες 
έκίνουν άνάλογον αριθμόν αντλιών πάσα φορά άναβάσεως καί 
καταβάσεως άφήρει έκ τής λίμνης 66 κυβικά μέτρα υδατος. 
Έντός τριών έτών ή λίμνη Haarlem άπεξηράνθη, καί διά 
δαπάνης 15 έκατομ. δραχ. έδημιουργήθη ουτω έκτασις καλ
λιεργησίμου γής 185,000 στρεμμάτων, έπί τών οποίων έσχη- 
ματίσθησαν κοινότητες, ευλογοΰσαι νϋν τούς διοικητάς τής πα
τρίδας αύτών.

’Άλλο εύρύτερον έτι ζήτημα ή 'Ολλανδική δημιουργία έθεσε 
νϋν έπί τραπέζης- υπάρχει έκτασις λιμναία 700 περίπου □ 
χιλιομέτρων, είναι ή Zuyderzee, τής όποιας τά ύδατα πρό
κειται να ριφθώσιν έντός τοΰ ωκεανού, διά μέσου γιγαντώδους 
προχώματος, έχοντος είς τό μέσον πλατείαν διώρυγα διά τήν 
κίνησιν τών ύδάτων. ΤπελογίσΘη, κατά τον Κ. Amicis, είς 
125 έκατομ. ν. δραχμών ή διά τήν άποζήρανσιν ταύτην δα
πάνη, έκ τής όποιας, ούδέν όλιγώτερον, θά δημιουργηθή ολό
κληρος έπαρχία- πόλεις δέ, άλλοτε μέν ανθήρα: είς τά πέριξ 
νϋν δέ είς κατάπτωσιν διατελοϋσαι, πρόκειται ουτω νά άνα- 
γεννηθώσι, κατά συνέπειαν τής φυσικό-οικονομικής ταύτης 
κατακτήσεως, τήν οποίαν ή 'Ολλανδική πρόνοια έργάζεται 
έπί τής αψύχου ύλης.

Τά μεγαλεία τών εθνών είναι πρώτον είς έργα καί έπειτα 
είς γήν όταν δέ ή τελευταία έλλείπει, ή εθνική δύναμις τήν 
δημιουργεί διά τής σπάθης της ή διά τής έργασίας. της, διά 
τών χρημάτων της καί διά τής έπιμονής της. Μία είς ολα

ταϋτα είναι αναγκαία προΰπόθεσις: ή εύφυία τών καιρών καί 
τών ανθρώπων.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ.

Δέν πρόκειται περί τής γεωργικής βιομηχανίας καί έργα
σίας, άλλά περί τοϋ τρόπου καθ’ ον οί Βυζαντινοί διετύπωσαν 
νομικώς αύτήν έν ταΐς σχέσεσι τής καθημερινής ζωής. Αί 
έπόμεναι έκ τών συλλογών τοΰ Βυζαντινού δικαίου όδηγίαι δέν 
άνήκουσιν απλώς είς τήν ιστορίαν ένώ δέ αύται δέν είναι 
πλήρεις, έν πολλοΐς όμως είναι χρήσιμοι είς πληροφορίαν.

Ό γεωργός, έλεγον οί Βυζαντινοί, πρέπει νά έργάζηται τόν 
ίδιον άγρόν καί νά είναι δίκαιος,-χωρίς νά έκτείνη τήν άροτρία- 
σίν του έπί τοΰ γειτονικού αγρού. Έάν τό πράξη καί κολο- 
βώση τήν πλησίον άλλοτρίαν γήν, ό κύριος ταύτης κερδαινει 
τήν άροτρίασιν καί τόν σπόρον, έάν τυχόν έρρίφθη τοιούτος.

Ό έν άγνοια τού κυρίου τής γής άροτριών καί σπειρών αυ
τόν, ούδέν λαμβάνει διά τήν έργασιαν του, ουδέ διά τον κοκον 
τόν καταβληθέντα είς σποράν.

Έάν ό γεωργός, έχων δίκην περί άγρού, είσέλθη έν αύτώ 
παρά γνώμην τοϋ σπείραντος καί θερίση, έάν μέν έχη δίκαιον 
τό άποβάλλει- έάν δέ καί έστρεψοδίκησεν ύποχρεοϋται είς πα
ροχήν διπλών τών Οερισθεισών έπικαρπιών.

"Οστις κόπτει άλλοτρίαν ύλην άνευ είδήσεως τοϋ κυρίου 
αύτής, άδιάφορον άν τήν είργάσθη καί τήν έσπειρεν- ο καρπός 
αύτής δέν τώ άνήκει.

Ό μερισμός έπί γαιών καί σκαφής αύτών ύπόκειται πάν
τοτε είς άναθεώρησιν, έάν κοινωνός τις φρονή έαυτον ήδικη- 
μένον κατά τήν διανομήν.

Έάν δύο χωρία έρίζωσι περί ορίων ή άγρών, προτιμάται τό 
διακρατήσαν αύτούς έπί πλείονα χρόνον- ή άρχαία κατοχή 
πρέπει νά μένη απαρασάλευτος.
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'Ισχυρά εινβι ή ίύμφωνια μεταξύ γεωργών, καθ’ ήν ό μεν 
παρέχει τήν γην ό δέ τήν άροτρίασιν έπι μ-ριάμώ τοϋ εισο
δήματος.

Έάν γεωργός εϊσέλθη έντός δασώδους κτήματος άλλου 
γεωργού και έργά»^ άύτό) έχει τό δίκάίώμα νά καρπωθή αύτό 
έπί τριετίαν, κατόπιν τής όποιας λαμβάνει τό έκχερσωθέυ κτή
μα ό κύριος αύτοΰ.

Έάν ό γεωργός περιπεσών είς ένδειαν έγκαταλείψη τόν 
αγρόν αύτοΰ καί φυγή είς ξένην χώραν, οί βαρύνοντες τόν , 
άγρόν τοϋΐον δημόσιοι φόροι δύνανται νά εΐσπραχθώσιν έκ τών 
εΐσοοημαίων μόνον τοΰ άγροΰ τούτου, καθ’ όσον ύπάρχουσι 
τυχόν τδιαϋτα, χωρίς νά ήναι ύπόχρεως ό γεωργός, έπιστρέ- 
φων έκ νέου, εις τήν πληρωμήν αύτών.

Έάν τις διερχόμενος καθ’ οδόν έύρη κτήνος τραυματισμέ
νου ή άπολλυμενον; καί σπλαγχνισθείς είοοποιήση τό κοινόν, 
είναι ύπόχρεως, -άν ό κύριος τοΰ κτήνους εχη έναντίον του 
ύπονοίας, νά όρκισΟή μόνον έπί τοΰ τραυματισμού, δτι -δέν 
τόν έπήνεγκεν αυτός.

Ούδείς κύριος γής πρέπει νά ύποδέχηται άλλοτρίους γεωρ
γούς, οφείλει οέ τούς εις αύτόν προσερχομένους νά έπιστρέφη 
εις τά χωρία εις ά άνήκουσιν,έκτός έάν εχη ιδιαιτέρους λόγους, 
περί τών οποίων αποφασίζει ό διοικητής. ΙΙαραβαίνων δέ ταΰτα 
καταδικάζεται εις τήν πληρωμήν 12 μέν άργυρών λιτρών είς 
τό δημόσιον ταμεϊον, 24 οέ εις τόν κύριον τοΰ χωρίου, καί 
συγχρόνως είς τήν άπόδοσιν τοΰ γεωργού μετά τής κινη
τής περιουσίας τούτου, εύθυνόμενος καί διά πάσαν άλλην ζη
μίαν. ·? ·

Έάν λάβη τις άλλότριον βουν πρός έργασίαν καί άποθάνη 
ούτος, εί μέν άπέθανεν έντός τών ορίων τής συμπεφωνημένης 
έργασίας δί ούδεμίαν βλάβην εύθύνεται- έάν δέ έκτός αύτής, 
άποζημιόνει τόν κύριον τοΰ βοές καθ’ ολοκληρίαν.

Έάν γεωργός μορτίτης, θερίσας άνευ γνώμης τοΰ χωροδό- 
του, λάβη τα Οερισθέντα, θεωρείται κλέπτης καί δύδέν έχει 
μέρος είς τήν έπικαρπίαν, έπιστρέφων τά ληφθέντα,

Έάν γεωργός λαβών άγρόν έξ ήμισείας δέν άροτριάση αύ-- 
τόν έγκαίρως, ρίψη δέ τόν σπόρον δπως ετυχε, ούδέν λαμβά-. 
υει έκ τής έπικαρπίας, οτι ψευσάμενος διεχλεύασε τόν κύριον 
τοΰ άγροΰ.

Έάν γεωργός λάβη παρ’ άλλου ένδεοΰς γεωργού αμπελώνα 
προς έργασίαν καί έξ ήμισείας κάρπωσιν, δέν κλαδεύση αύ
τήν κατά τό πρέπου, δέν σκάψη, δέν χαρακώση καί δέν δισ· 
καφήση, ούδέν λαμβάνει έκ τής επικαρπίας, έκτος έάν, μετα- 
μεληθείς πρό τοΰ καιρού τής εργασίας, είοοποιήση τόν κύριον 
τοΰ άγροΰ- έάν δέ παραλεί-ψη πάσαν είδοποίησιν, είναι ύπό
χρεως μεταμελούμενος νά δώση διπλας έπικαρπίας πρός τόν 
κύριον. - · ,

Μορτίτου μέρος δεμάτια εννέα, χωροδότου δεμάτων εν ό 
δέ έκτός τούτων πλείονα μεριζόμενος, θεοκατάρατος.

Π.-

ΝΟΜΙΣΜΛΤΙΚΠ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΑΡΙΘΜΠΣΙΣ.

Κατά τήν 2 Αύγουστου έ. έ. τό υπουργείου τών Οικονο
μικών τής Γαλλίας διέταξεν όλους τούς ταμίας καί παντός 
είδους είσπράκτορας δημοσίων χρημάτων, αναβιβαζόμενους 
συλλήβδην είς 19,511 πρόσωπα, ϊνα τή 14 Αύγούστου πρός 
τό εσπέρας μετρήσωσι τά έν τοϊς ταμείοις αύτών είκοσάφραγ- 
κα, δεκάφραγκα καί άργυρά πεντάφραγκα, διαχωρίζοντες τά 
Γαλλικά άπό τά ξένα. Τοιουτοτρόπως κατά τήν αυτήν ήμέ
ραν καί ώραν εύρέθησαν είς χεΐρας τής Γαλλικής κυβερνήσεως 
2,222,965 νομίσματα, έκ τών οποίων

678,315 ήσαν χρυσά είκοσάφραγκα άξίας 13,566,300 φρ
331,244 » » δεκάφραγκα » 3,312,440 ο

1,213,408 » άργυρα πεντόφραγκα » 6,067,030 »

2,222,965 νομίσμ. ολον « 22,945,7 70 φρ.
Ή άναλογία τών ξένων νομισμάτων, τά όποϊα εύρέθησαν
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Κατά τήν άνωτέρω άπαρίθμησιν, έχει πρός τά Γαλλικά 
έξής· έπι τών είκοσαφράγκων 1 5 ι/, τοϊς °/0 ήσαν ξένα, 
τών δεκαφράγκων 2 τοϊς °/0 *αι ^πϊ ^ών πεντόφραγκων 
τοϊς °/0. Είδικώτερον δέ έπι 1,000 ξένων είκοσαφράγκων 657 
ήσαν Βελγικά, 294 Ιταλικά, 40 Αύστρο-ουγγρικά, 8 Ελ
ληνικά (ήμεϊς εδώ δέν τά βλέπομεν), και 1 ’Ελβετικόν· έπι 
1,000 ξένων δεκαφράγκων 716 ήσαν’Ιταλικά, 137 Αύστρο- 
ουγγρικά, 105 Βελγικά και 42 'Ελληνικά (ούτε τοιαϋτα βλέ
πομεν έν ΆΟήναις)· έπι 1,000 ξένων πεντοφράγκων 494 ήσαν 
’Ιταλικά,480 Βελγικά, 16’Ελβετικά καί 10'Ελληνικά. Έάν 
έξαιρέσωμεν τήν άργυραν μεταξύ ’Ελβετίας καί Γαλλίας κυ
κλοφορίαν, τό 'Ελληνικόν χρυσοϋν νόμισμα αντιπροσωπεύει έν 
Γαλλία άσυγκρίτω τώ λόγω πολύ περισσότερον τής γειτονι
κής ταύτη χώρας τών Άλπεων τήν μεμακρυσυένην χερσό
νησον ήμών.

Έκ τής έν τοϊς ταμείοις τής έπικρατείας άπογραφής τών 
2,222,955 χρυσών και αργυρών νομισμάτων άξίας 22,945, 
770 φρ. δυνάμεθα νά είκάσωμεν περί τών είς τά ιδιαίτερα τα
μεία καϊ τά παντός είδους τραπεζικά περιεχομένων. Είναι 
γνωστόν δτι μέχρι τής 31 ’Ιουλίου 1878 έξετυπώΟησαν έν 
Γαλλία, άπό τής εισαγωγής τοϋ έπικρατοϋντος νομισματικού 
συστήματος,

355,244,106 χρυσά εΐκοσάφραγ. άξίας
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, 7,105,882,120 φρ. 
966,051,690 » 

5,060,600,470 »

13,131,634,280φρ.

96,505,169 » δεκάφραγκα
1,012,120,094 αργυρά πεντόφραγκα

1,463,919,369 νομίσμ. δλον »

Όθεν τά εύρεθέντα έν τοϊς δημοσίοις ταμείοις Γαλλικά νο
μίσματα κατετάχθησαν κατά τάς έποχάς τής έκδόσεως αύ
τών, έσχηματίσθησαν δε τόσαι άναλογίαι τών εύρεθέντων 
προς τά άρχικώς τυπωΟέντα, δσαι ήσαν άναγκαϊαι, ϊνα συν- 
δυασθώσι τά πορίσματα έκάστης προς άλληλα. Έντεΰθεν δέ 
και άπό ετέρων σχετικών μελετών ό Κ. Foville συμπεραί
νει, έν τώ καταστατικό» πάντοτε νόμω τών προσεγγίσεων,

X

δτι κυκλοφοροϋσι νϋν έν Γαλλία 8 διλιουνια φράγκων εις νο
μίσματα, έν τοϊς οποίοις άπό μέν τοΰ χρυσοΰ 3 ‘/, διλιουνια ει- 
V5U έγχώρια 20φραγκα και διλιούνιον είς ξένα τοιαϋτα, 
750 έκατομ. εις ΙΟφραγκα (έν οις ολίγα τά ξένα), 175 έκα
τομ. είς δφραγκα, 25 έκατομ. είς 50φραγκα, 20 έκατομ. είς 
ΙΟΟφραγκα· έπι δέ τοΰ άργύρου 2 διλιούνια είς έγχώρια 
δφραγκα καϊ 880 έκατομ. εις ξένα τοιαϋτα, τών συμπληρω
τικών νομισμάτων τών 2, 1, */»  φράγκ. υπολογιζόμενων
ιδιαιτέρως είς 120 έκατομ. φρ. Έν γένει ή άναλογία τών 
υπαρχόντων έν Γαλλία χρυσών νομισμάτων προς τά αργυρά 
ύπολογίζεται ώς 5 : 3.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΙΣ.

..

• w. .

Καθόσον ή μηχανική βιομηχανία προάγεται, κατά τοσοΰ- 
τον παρά τοϊς'λαμπροϊς άποτελέσμασιν αύτής άναπτύσσον- 
ται καϊ φοβεραι, κατά τό μάλλον ή ήττον, παθήσεις τής άν
θρωπότητος. "Ινα ένδυθή μία γενεά πολυτελώς καϊ ϊνα κα- 
τοικήση έπίσης, ούσιώοες μέρος έτέρας τρέχει κατά πάσαν 
στιγμήν τόν κίνδυνον τής καταστροφής. Λάβετε ύπ' δψιν τήν 
έργαζομένην έν τοϊς βιομηχανικοϊς καταστήμασι μικράν ήλι- 
κίαν απειλείται προϊόντος τοΰ χρόνου ύπό προώρου παρακμής· 
πριν διαβή τό οριον τής νεότητος, είναι έξηντλημένη.

Διά τοϋτο ό κανονισμός τής παιδικής έργασίας έθεωρήθη 
καϊ εύλόγως απανταχού ώς πρώτιστον διοικητικόν έργον. Δέν 
πρόκειται περί τών περιοριστικών τοΰ μεσαιώνος διατάξεων, 
άλλά περϊ προνοίας, ήτις οφείλεται άπό γενικής έπόψεως ώς 
άντιζύγιον πρός τάς άτομικάς άπό συστήματος παρεκβάσεις, 
είς άς δέν είναι έπιτετραμένη ή διαστροφή τοϋ κοινωνικού σκο- 
ποΰ, οστις δέν δύναται ή νά είναι ή αρμονική τοΰ δλου προα
γωγή. Κατά πόσον ή πολιτεία έχει, ύπό τήν αϊρεσιν ταύτην, 
τό δικαίωμα νά παρεμβρ είς τό ζήτημα τοϋτο τής εργασίας,.
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είναι αύστηρά συνέπεια τών προειρημένων και μάλιστα της 
«p/,ής, °n' δπου κοινωνική άδικία έχει καί πολιτική αρωγή. 
Η έποψις αύτη περιλαμβάνει ού μόνον τήν παιδικήν ήλικίαν 
έν τοϊς έίργοστασίοις, άλλά και τήν γυναικείαν και έν γένει 
πάσαν τήν σφαίραν τοΰ εργατικού θέματος, καθόσον συνδέεται 
αυτή πρός αναγκαίους ορούς τής ζωής.

'Γπό τοιαύτην έννοιαν ή μελέτη τής σχετικής τών Εθνών 
νομοθεσίας κέκτηται πολύ τό Ενδιαφέρον. Τοιουτοτρόπως με- 
ταςύ διαφόρων νόμων έχομεν ύπ’ δψιν τόν κατά τό παρελθόν 
έτος ψηφισθέντα έν ’Ελβετία, τεθέντα δέ είς ένέργειάν άπό τών 
αρχών τοϋ 1878. Κατ’αύτον θεωρούνται βιομηχανικά έργό- 
στάσια έκεΐνα,έν οίς σπουδαίος,κατά τό μάλλον ή ήττον,αριθ
μός έργατών ένασχολεϊται σύγχρονος και κανονικώς εκτός τής 
κατοικίας αϊτών. καί έντός περιοχής κεκλεισμένης. Ό αερι
σμός, ό φωτισμός, ή διατήρησις τών μηχανών καί τών ερ
γαλείων κανονίζονται ύπό τοϋ νόμου εις τρόπον, ώστε νά μή 
βλάπτηται ή υγεία τών έργαζομένων. Έν γένει ή οικοδομή, 
καί ή λοιπή τών έργοστασίων διευθέτησις τίθεται υπό είδος 
τι διοικητικής έπιτηρήσεως μέχρις αύτοϋ τοϋ ‘Ομοσπονδιακού 
τής Δημοκρατίας Συμβουλίου. Μόλις λάβει χώραν συμβεβήκός 
τ(> έχον σχέσιν πρός τήν ζωήν τών έργατών, καίεύθύς έπι- 
βάλλεται είς μέν τον διευθυντήν τών έργοστασίων ή άμεσος 
ειοοποίησις προς τήν διοίκησιν,είς ταύ’την οέ ή άμεσος Ενέργεια 
Εξηκριβώμένων Ερευνών. Έκτος άνωτέρας βίας,τήν όποιαν δέν 
ήόύνατό τις νά πραίδη, αναγράφεται έν τή νέα Ελβετική νο
μοθεσία κανονική τών έργοστασιαρχών ύποχρέωσις είς άποζη- 
μίωσιν τών εργατικών οικογενειών διά πάσαν βλάβην,τήν όποιαν 
τά μέλη αύτών ήθελον ύποστή έν τοϊς έργαστασίοις αύτών.

Οσον άφορα τήν Εσωτερικήν ύπηρεσίαν τών έργοστασίων, 
ρυθμίζεται μέν αύτη υπό τών έργοστασιαρχών, δποβάλλετάι 
όμως & κανονισμός αύτών είς τήν έγκρισιν τής τοπικής διοτ- 
κήσεως, ήτις έπί παντός είδους Εργατικών όρων ακούει προη
γουμένως τούς Ενδιαφερομένους έργάτας. Έν γένει ή πλή- 
ρωμή τών ημερομισθίων πρέπει τό βραδύτερου νά ένεργήτα! 

κατά δεκαπενθήμερον τοϊς μετρητοί;· ή χορηγία μιας ώρας 
άναπαύσεω; καί τοπου δι' αύτήν κατά τό γεϋμα έν τώ μέσω 
τής ήμέρας Επιβάλλεται νομοθετικώς. Έν γένει ή ήμερη- 
σία Εργασία προσδιορίζεται ύπό τοϋ νόμου είς ένδεκα ώρας, 
έκτος τών παραμονών τών εορτών καθ' άς περιορίζεται είς 
μόνον δέκα. Ούτε οί έργοστασιάρχαι ούτε οί έργάται δύναν
ται νά συμφωνήσωσι περισσότερον. Περιττόν νά σημειωθρ, οτι 
ή κατά τάς έορτάς έργασία ε’ναι άπηγορευμένη, έκτος τών 
καταστημάτων έκείνων, έν οις ή συνέχεια τής έργασίας έπι
βάλλεται ύπό τής ειδικής φύσεως αύτών, οτε όμως εναλλάξ 
οί ήμίσεις έργάται άργοϋσι τήν μίαν κυριακήν καί οί λοιποί 
τήν έτέραν. Αί λοιπαί θρησκευτικά! έορτα'ι προσδιορίζονται 
υπό τών κατά μέρος τοπικών διοικήσεων καί δέν. δύνανται 
νά ωσι πλείονες τών όκτώ κατ' έτος. Ή νυκτερινή έργασία 
απαγορεύεται έν τοϊς έργοστασίοις, έκτος Εξαιρέσεων έν ειδι
κοί; έργοστασίοις, τών όποιων οί διευθυνταί ύποβάλλουσι τόν 
σχετικόν Οργανισμόν είς τήν έγκρισιν τοϋ. 'Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου· ένδεκα ώραι νυκτερινής έργασίας Επιτρέπονται 
κατ'άνώτατον όρον, άφινομένων τών ύπολοίπων τοϋ ημερο
νυκτίου ώρών έκτος πάσης Εργατικής συμφωνίας.

"Οσον αφορά τήν έν τοϊς βιομηχανικοί; καταστήμασι Ερ
γασίαν τών γυναικών, απαγορεύεται αύτη κατά, τάς νύκτας 
καί τάς έορτάς. Καί τοι έν τοϊς νηματουργείο·.; ή. Εργασία 
τών γυναικών είναι αναπόφευκτος, ό νομοθέτης υπήρξε αμε
τάπειστος· έν γένει ή νυκτερινή έργασία τοϋ ωραίου φύλου 
καί έν αύτοΐς, ώς καί έν τοϊς λοιποί;, είναι αύστηρώς άπηγο
ρευμένη. Έν γένει ή έργασία τών γυναικών κανονίζεται έπί 
τών μή Επικινδύνων μερών τοϋ βιομηχανικού καταστήματος· 
ό καθαρισμός τών κινούμενων μηχανών κα\.άλλων Επικινδύ
νων., μηχανημάτων απαγορεύεται πρός. τάς γυναίκας, Περι- 
πλέον κατά, τάς ημέρας τής έργασίας αί οίκοδέσποιναι Εργά
τρια·. δικαιούνται είς ήμισείας ώρας πλέον τών άνδρών.άνά- 
παυσιν κατά τό μέσον τής ήμέρας· ώστε 1 ’/» ώρα διακοπής 
δύναται νά Επαρκέσρ είς τήν οικονομίαν τής οικίας των.'ϊπάρ·
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χουσι κλάδοι βιομηχανίας καθ’ άς απαγορεύεται ή έργασία 
έγκύων γυναικών, καθώς κα'ι άλλοι έν οις δέν έπιτρέπεται ή 
έργασία αύτών έπί οκτώ έβδομάδας πρό χαί μετά τόν τοκε
τόν των. Περιττόν νά σημειωθή ιδιαιτέρως ή μεγάλη έπιρροή 
τής διατάςεως ταύτης πρός τήν αύξησιν τοϋ έργατικοϋ πλη- ' 
θυσμοϋ, τοϋ οποίου τήν έν τή πρώτη ήλικία μεγάλην θνησι
μότητα αποσοβεί οϋτω, κατά τό μάλλον ή ήττον, ή μητρική 
πρόνοια. i «it

Έν γένει απαγορεύεται έν ’Ελβετία ή πρό τής συμπληρώ, 
σεως τοΰ 14ου έτους τής ήλικίας φοίτησις έν τοϊς έργοστα- 
σίοις· έν ’Αγγλία έπιτρέπεται μετά τό 10ον έτος και έν Γαλ
λία μετά τά 120Ϋ. Περιπλέον έν τή 'Ελβετική Δημοκρατία 
έξασφαλίζεται ύπέρ τών διατρεχόντων τό 14°’'μέχρι τοΰ 1G°*  
έτους τής ήλικίας των παϊδας, ή εύκολία τής φοιτήσεως εις 
σχολεία, ώστε μοιράζεται τρόπον τινά ό χρόνος αυτών μεταξύ 
σχολείου και έργοστασίου έν τω μέτρω, κατ’ άνώτατον δρον 
όμοΰ 11 ώρών καθ’έκάστην· τό λοιπόν τά παιδία παίζει."Οσον 
άφορα τήν νυκτερινήν έργασίαν, ένω ύπάρχουσι κλάδοι τινές 
τής βιομηχανίας, έν οις τελείως Απαγορεύεται ή είσοδος εις 
τήν νέαν ήλικίαν, άφ’ έτέρου έν γένει απαγορεύεται αύτή είς 
τούς μή συμπληρώσαντας τό 1807 έτος τής ήλικίας των.

Ή ακριβής έφαρμογή τοϋ προκειμένου νόμου άνετέθη εις 
ειδικήν τοϋ κράτους ύπηρεσίαν πρόστιμα δέ καί φυλακίσεις 
είναι είς χεΐρας τής δικαστικής έξουσίας κατά τών παραβαι- 
νόντων αύτόν. Ή ποινή τοϋ προστίμου ορίζεται άπό 5 μέχρι 
500 φράγκων, έν υποτροπή δέ προστίθεται καί φυλάκισις μέ
χρι τριών μηνών. Κανονικαί καί έκτακτοι έπιθεωρήσεις δια- 
τηροϋσι τό δλον έν αρμονία. Έάν ήδύνατό τις νά έλέγξη εις 
τόν’Ελβετικόν τής έργασίας νόμον δι' υπερβολήν κανονιστι- 
χότητος πρός τάς ώριμους ήλικίας, πρέπει νά όμολογήσωμεν, - · 
οτι δσον άφορα τάς ατελείς, τούς παϊδας καί τάς γυναίκας, 
αποτείνεται είς τάς καθαρωτέρας δημοκρατικάς πηγάς.
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